Fantastiske Vannøy!
Nok en gang valgte Tromsø Fuglehundklubb å gjennomføre sin vinterprøve i Karlsøy
kommune. I år valgte vi Vannøya som arena og vi vil gjerne takke alle grunneiere som lar oss
benytte oss av deres fantastiske utmark. Uten deres velvilje er det ikke mulig å drive med vår
idrett. Vi vil også takke reineierne Asbjørg Kitti
og Otto Hansen for kjempegodt samarbeid og
velvilje i en tid hvor reinen er på sitt mest
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Med Vannareid Festhus som hovedkvarter
arrangerte vi Troms fylkes største jaktprøve for
stående fuglehund fra 27. – 29. mars. I Nord‐
Norge er det kun Vinter‐NM i Nordland og
Artic‐Cup i Finnmark som er større. Fredag
hadde vi ute 4 kvalifiseringspartieri VK og 1
kvalitets‐parti som til sammen utgjorde 79
hunder. Lørdag var det semifinale i VK med 37
hunder og 4 kvalitetspartier med til sammen 50
hunder. Søndag var det finale i VK med 11
hunder og 4 kvalitetspartier med til sammen 38
hunder.
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Av 215 startende hunder i løpet av helga, hadde de aller fleste en eller flere sjanser for å vise
deres ferdigheter i fuglesituasjoner. Det er ikke mange prøver i Norge som kan tilby slikt.
Etter tre dager i fjellet var det utdelt hele 81 premier.
Å for en ramme rundt arrangementet! Vannøya med sin fantastiske natur, viste seg fra sin
aller beste side, med fantastisk vær, perfekte snøforhold og ikke minst en rypebestand som
de fleste bør være misunnelig på.
VK‐finale!
Partiet gikk overfor Hamre i
fantastisk flott jaktterreng.
Nydelige omgivelser i nydelig vær
og med mye fugl, gjorde et stort
inntrykk på våre tilreisende.
Vannøya viste seg fra sin aller
beste side denne helgen.

Tusen takk for hjelpen!
Når man først tar løs på oppgaven å arrangere en så stor prøve, så er det fordi man vet at
det lar seg gjøre. På Vannøya ble vi tatt i mot på aller beste måte. Både Vannøy Sjøcamping
og Torsvåg Havfiske var fullbooket. I tillegg ble Burøysund havn benyttet for overnatting.
Vi er nødt til å takke alle som har hjulpet oss og som har stilt opp både før, under og etter
arrangementet. Spesiell takk til J.Mikalsen Servicemat, som stilte opp med levering av
matvarer og til Mildrid som hjalp oss på kjøkkenet. Vi vil igjen takke grunneiere som lar oss
låne terrengene og vi håper at vi har utvist den forsiktighet som gjør at vi er velkomne ved
en senere anledning.
Skal vi dømme ut fra de tilbakemeldingene vi har fått fra våre deltakere, har Vannøya gjort
et sterkt og positivt inntrykk på mange.
Til slutt må vi også takke alle bedrifter i Tromsø som har vært sponsorer for prøven. Noen
har gitt premier og andre har bidratt med mat og snacks til våre deltakere. Uten dere ville
ikke slike arrangementer være mulig å drive.
Med dette ønsker Tromsø Fuglehundklubbs prøveutvalg alle våre deltakere, medlemmer,
støttespillere, sponsorer og Vannøysamfunnet ei riktig fin påske, med håp om at vi kan
gjenta dette neste vinter.
For TFK Jaktprøveutvalget
Leif‐Wiggo Ditlefsen.

