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Årets jakthund 2018. 

Etter fjorårets årsmøte ble SV Sølenriket’s A-Karma og eier Geir Sve kåret  med tittelen Årets jakthund NVK-
Trøndelag 2018 

Karma hadde en flott sesong i 2018 og utmerket seg i både UK og AK, og fikk tilsammen 65 NVC-poeng i de to 
klassene. En imponerende poengsum for den unge damen. Hele 6x1.UK kunne hun vise frem etter 
vintersesongen i 2018, og med en 1.AK på skogen kunne hun også smykke seg med tittelen Norsk 
Utstillingschampion. Gratulerer! 

 

Distriktskonferanse og representantskapsmøte 16 til 17. februar. 

Det var distriktskonferanse med representanter fra alle distriktsklubbene, avlsråd, jaktråd og styre. 

Konferansen ble holdt på Olavsgård med hovedstyre, tilhørede råd og distrikter representert. 

Lørdag kveld var det festmiddag med utdeling av en rekke priser. Søndag var det Representantskapsmøte, 

som er klubbens høyeste organ. Trøndelag var representert ved Geir Sve og Julie Grande. 

Kåring av årets hunder lørdag under middagen ble storeslem til Trøndelag. 
Her kunne Rune Fossum og SV A-Beethoven av Brandsegg Søndre smykke seg med tittelen Årets hund NVK og 
Årets Vorstehhund NVC. Rune sin egen Kvitsteindalens E-Hedda ble kåret til Årets Høyfjellshund høst AK/VK. 
SV Tareskogens Rogg til Nina Rossen og Ketil Arntsen er kåret til Årets strihår allround. 

Geir Sve og Sølenriket’s A-Karma ble både Årets unghund NVK, og Årets unghund vinter NVC 2018  

   

 



22– 24. feb. Vintersamlig/distrikstmesterskap på Sognli Gård 

Helgen 22-24.februar arrangerte vi vår årlige vintersamling hvor vi også har vårt prestisjetunge 
distriktsmesterskap. I år som i fjor var hovedkvarteret på Sognli gård. Gården ligger flott plassert inne i en dal i 
Orkdal og passer perfekt for vår vintersamling. 
 
Utover fredagskvelden dukket de første deltakere opp og vi ble alt i alt ca 20 personer gjennom helgen. Nok 
en gang var det igjen en del nye ansikter som dukket opp på samlingen noe vi setter veldig pris på. Humøret 
var upåklagelig og alle gledet seg til en flott helg i fjellet. Vertskap i år var Lindis Pettersen og Kim Aaknes som 
gjorde en kjempejobb med arrangementet. En stor takk til dere begge! 
 
På lørdag var det trening i fjellet i fint vintervær. Hundene var i alle aldre og de var fordelt i to partier. Det 
kunne meldes om bra med fugl, og tradisjon tro fikset Geir Sve med fiskesuppe på bål i fjellheimen. En liten 
dråpe akevitt til å svelge ned suppa med ble det også. Et minnesverdig tiltak! 
 
På lørdag kveld var det som vanlig festmiddag. I år ble det servert tiur skutt av Tommy Lindqist, tilberdet av 
den særdeles flinke kokken Kim Aaknes. Dette var noe som falt i meget godt smak hos deltagerne. Det ble 
“prøvesmaking” i flere timer på kjøkkenet før middagen. Som alltid etter god mat og godt drikke ble det 
mange trivelige samtaler utover kvelden. 
 
På søndag var det klart for distriktsmesterskapet. I UK ble det KV Huldremyras DLG Aiko til Vegard Strøm som 
vant og blant AK-hundene KV Haugtun’s Ilja til Roger Berg som stakk av med seieren. Vi gratulerer begge som 
distriktsmestere! 
 
NVK-Trøndelag takker alle for en flott helg i Songli, og håper alle hadde det trivelig sammen med oss! 
 

   
 

     



Snåsasamlingen 19. – 21. juli. 

Vår kjære Snåsageneral Jan Anders Halvorsen var fraværende i år pga skade. 

Hovedkvarter for samlingen var som vanlig Ismenningen Fjellstue i Snåsa. 

Stedet ligger langt inne i Snåsafjella, helt på grensen til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, med terrengene vi 
brukte bokstavelig talt rett utenfor hyttedøra.  

Samlingen var ment for absolutt alle, store og små, erfarne og nybegynnere. Hovedaktiviteten var 
trening/føring av hund i fjellet hvor deltagerne deltes inn i partier. Nybegynnere som ønsker råd og veiledning 
ble oppfordret til å melde seg på.  Treningen ble lagt opp slik at den ble mest mulig lik en jaktprøve, og 
dommere/instruktører førte partiene ut i fjellet.  

Som alltid viste fjellene seg fra sin fineste side under sommerens store happening i NVK-Trøndelag. 

Under en smekkfull samling deltok i år også langveisfarende fra og vi synes det er veldig artig at det kommer 
vorsteh-folk fra hele landet for å tilbringe noen dager med hundetrening og hundeprat sammen med oss 
trøndere. Veldig hyggelig er det at andre raser vil være med oss også. Det var i alt 52 deltakere i år. 

Årets deltakere var en flott blanding av gamle travere og nye bekjentskaper, unge hunder og erfarne hunder. 
Alle hundene fikk strukket godt på bena både lørdag og søndag. Våre dyktige instruktører Steinar Lund, Arne 
Aalberg, Kim Aaknes og Geir Sve som tok seg godt av deltakerne og ga råd og tips som ble tatt godt imot.  

Lørdag kveld samlet vi oss for et herlig viltkoldtbord likt som i fjor og det ble spist godt av herlighetene utover 
kvelden. Loddsalg og en oppsummering av dagen fra instruktører med tilhørende god hundeprat gjorde 
kvelden fullkommen. 

Vi håper alle hadde noen fine dager i Snåsafjellene sammen med oss i Trøndelags-gruppa. 

Vi i NVK-Trøndelag sier takk for i år og velkommen tilbake til Ismenningen som allrede er booket for 2020! 

 

 

 

 



Avholdte kurs og medlemskvelder i 2019. 

 

Nybegynner apportkurs 3 tirsdager i mai. 
 
Veldig mange nye ansikter her, og sannsynligvis en aldri så liten deltakerrekord med 12 forhåndspåmeldte 
pluss noen spontane sjeler. Instruktør var som vanlig vår dyktige og ivrige instruktør Einar Malm og nytt av 
året var at kurset ble holdt sammen med medlemskvelder på haglebanen i Skaun. Som hjelpeinstruktør hadde 
han Julie Grande. 
Et lærerikt kurs for de påmeldte ekvipasjer. 
 

 
 

 
Avesjonsdressur hund/sau, tre kvelder mai-juni 
 
Geir Sve gjennomførte disse kveldene 29. mai, 5. juni og 19. juni. Ca 19 hunder deltok.  
Stedet var hos Elling Nideng på Kvål som stilte med sau, med varighet fra kl. 18.00 – 20.00. 
 

 

 



 
Apportkurs, feltøvelser. 
 
Instruktør var her også Einar Malm og medhjelper Julie Grande. 
Oppmøte var på haglebanen i Skaun 3 tirsdag ettermiddager . 
Datoer var 28. mai, 4. juni og 11 juni. 
Flere ekvipasjer som var på nybegynner apportkurs deltok også på dette kurset. Trivelig at også andre raser 
som Irsk setter og Gordon setter var påmeldt. 
Det var i alt 10 påmeldte. 
 

 
 

 
Helgekurs RIOS, 1 - 2. juni. 
 
7 påmeldte ekvipasjer møttes på Øya v.g. skole, lørdag morgen. Her ble det innføring i treningmetoder. 
Søndag var det duetrening hos Tommy Lindqvist. 
Instruktører var Torstein Bredesen og Steinar Lund. 
Trivelig at mange fuglhundraser var påmeldt denne helgen.  
 
RIOS TILBAKEMELDINGER: 
Veldig bra og inspirerende kurs. Flinke instruktører som forklarer godt og motiverer. Bra sammenheng av teori 
og praksis. Nå er det bare å dra hjem og trene.  
Takk for flott kurs. 
 

 
 

Aversjonsdressur hund/sau, høst. 
 
Det ble gjennomført 3 kvelder. 25. juli, 19. august og 4. september. 
Geir Sve gjennomførte de to første kveldene på Kvål og på Frøya, Tommy Linqvist tok siste kveld på Kvål. 



Ca 25 hunder deltok. 
 

Sosialiseringskvelder 
 
I April-juni var det sosialiseringskvelder for hunder så vel som eiere. Vi fikk leie skytebanen på Skaun til 
leirdueskyting, sosialisering og hundetrening 30.april, 7.mai, 21.mai og 4.juni  
 
Skytebanen ble holdt åpen slik at det ble mulighet til å trene litt på skyting. Dette var også en ypperlig 
mulighet til å trene skuddtilvenning på unge hunder, eller trene ro for hunder som har erfart at jakt var vel 
spennende. Et stykke unna skytebanen var det et åpent område egnet for å trene på forskjellige ting, og 
sosialisere med andre hunder eller mennesker. Her samarbeidet vi med Trondheim Trekk- og brukshundklubb. 
 
For sosialisering av eiere fyrte vi opp leirbålet og servere kaffe og noe å bite i. Vi invitere også flinke folk til å 
snakke litt om ting de var gode på deriblant Tommy Lindqvist som delte av sin jakterfaring på skogsfugl og 
Team Sørum som kom med trekkutstyr til utlån. 
 

  

 

Klubbkveld med Trine og Kjell Sørum 
 
4. april var det klubbkveld med temaene fôring av hardtarbeidende hunder og 
barmarkstrening. 
 
Med mange års erfaring med hunder for og yte når det gjelder, hadde Trine og Kjell Sørum et 
og annet tips til oss vanlige dødelige. Etterpå ble det kaffe, kaker, loddsalg og mer hoinnprat. 
Vi takker det alltid glade og positive paret som deler villig fra trekkhundmiljøet til oss! 
 



 
 
Avholdte prøver i 2019. 

Apportprøve og familiehelg 15. – 17. juni. 

Arrangementet ble gjennomført på Sognli Gård i Orkdal kommune. Det var 21 startende hunder fordelt på 
lørdag og søndag. Både fredag og lørdag kveld ble det tent fellesgrillen på tunet i noe ruskete vær. I tillegg til 
dette ble det servert kaffe og vafler gjennom hele helgen. 
Flere var med i kortere og lengre perioder for å delta i det sosiale fellesskapet. 
Dommer begge dager var Marius og Mona Åkervik som gjennom helgen delte ut 4 premier i UK og 5 i AK. 
 

 
 
 
 

Prøvens beste UK hund ble KV Huldremyras ELV Panzer og Alexander Trøen med 1.UK lørdag (ført av Sofie 
Holten) og 2.UK søndag. Beste AK hund ble KV - Balderås Ebf Basta og Einar Malm med 2 ganger 1.AK 
 
 



  
 
De premierte hundene var: 
Premierte lørdag 
1.UK KV - Huldremyras ELV Panzer, Trøen, Alexander 
1.AK KV - Balderås Ebf Basta, Malm, Einar 
1.AK GS - Børgsjitens Vd Faiza, Aakervik, Marius 
 
Premierte søndag 
1.UK KV - Lara Croft, Brenden, Roger 
1.UK SV - Holebakken's Mirac, Westgård, Birgit 
2.UK KV - Huldremyras ELV Panzer, Trøen, Alexander 
1.AK KM - Ospekollens Bfrøya, Ingulfsvann, Hans Ole 
1.AK KV - Balderås Ebf Basta, Malm, Einar 
2.AK IS - Lauvåsen's She's My Pride And Joy, Fagerbekk, Solfrid 
 
 
 

Skogsfuglprøve, ettermiddag 26 august. 
 
Vi brukte terrengene rundt Songli Gård og alle hundene fikk sin slipptid og sjanser. 
Det var 9 påmeldte hunder og 7 startende fordelt på 3 partier. 
Dommere var Terje Indseth, Svein Sellie og Lars Winum. 
Prøven går som en del av Trøndercupen. 
  
Den eneste premierte hunden var:  
 
2.AK SV Bekkstuggu`s Dbm Skruff til Birgit Westgård, med fører Vigdis Nymark. 
 
NVK Trøndelag gratulerer med premie for andre året på rad! 
 
 



 

Fullkombinertprøve høyfjell 4, september. 
 
Vi brukte terrenget Ellinggårdsfjellet på Songli Gård som kunne by på veldig godt vær og masse fugl. 
Det var 7 påmeldte hunder og 6 ekvipasjer som gikk spente ut i fjellet. 
Dommer var Geir Henning Strøm. 
 
Denne prøveformen går ut på at en «vanlig» jaktprøve blir satt sammen med en apportprøve, kort fortalt. 
Dagen legges opp som en jaktprøve, og for å kvalifisere seg til premie stilles det samme krav. I tillegg skal 
hunden også gjennom alle apportøvelsene som er med på en apportprøve. Også her er kravene det samme 
som på en prøve. 
For å få premie i fullkombinert må hunden gjøre seg fortjent til premie i begge disiplinene. Premiegraden vil 
settes ut i fra den laveste premien. Om en hund altså får 2.AK på jaktprøvedelen og 1.AK på apportdelen vil 
den få 2.AK fullkombinert. Dette er en ganske krevende prøve, og derfor henger også 1.AK fullkombinert høyt. 
Så høyt at den fungerer som inngangsbillett til jaktchampionat, i tillegg til krav om nok championatpoeng. 
  
De premierte fullkombinerte hundene var:  
 
2.AK GS - Kottumlias Aika, Myrmo, Marianne 
1.UK SV – Tjuvskyttens Hasse, Sollie, Ida 
2.UK IS - Valaskjalv's Gymir, Nymark, Vigdis 
3.UK SV - Fjellgløtt's EJY Winona, Normeland, Håvard 
 
NVK Trøndelag gratulerer så mye med sterke prestasjoner! 
 



 
 

 

 

 

Høgkjølprøven 19 – 20. oktober. 

 

Høstens triveligste prøve gikk av stabelen med base på Songli gård med terrenger godt besatt med fugl i litt 
vekslende vær. Prøven var planlagt med to- dagers VK og kvalifisering på lørdag. UK/AK begge dager. 
Sekretariatet fungerte knirkefritt og tradisjon tro kunne de friste med varm kjøttsuppe på oppropet og kaffe 
og vafler når deltagere kom ned av fjellet. 
Det var godt med påmeldte, i alt 125 startende, derav to fulle kvalifiseringspartier i VK. Prøven fikk også i år 
svært gode tilbakemeldinger fra prøvedeltakerne og dommere; både med tanke på veimerking (med nye skilt, 
laget av Solveig og Kim ), håndtering av parkering, den gode kjøttsuppa, servering av kaffe og vafler og en 
hyggelig og inkluderende atmosfære. 
Lørdag kveld ble det servert en meget vellyket jegermiddag med saltkjøtt og klubbe, holdt loddsalg og trekking 
av VK finale. 



Søndag I VK finale ble det dessverre ingen premier og det mye på grunn av vanskelige ryper. Ok med sjanser. 
 
De ble delt ut 5 premier i UK, 4 premier i AK og 4 premier i VK. 
 
Prøvens beste AK-hund: Pointer Skoglykkas Selma, E/F: Rolf Inge Eidsvåg. 
Prøvens beste UK-hund: Breton Perla, E/F:Håkon Harry Brækken. 
 

   
 

 
 

 

Tilbakemelding: 

Vigdis Nymark 

20. oktober kl. 22:17 

Vi med dette takke norsk Vorsthhundklubben Trøndelag for en flott jaktprøve. Skilt med levende lys møtte oss på 

veien• vel framme varm suppe og til slutt vafler med kaffe etter ent prøve. Alt gratis• klubben stiller alltid med folk 

med godt humør så vi føler oss alltid velkommen•. Stolt av dere. Varme klemmer til alle som bidrar også selvfølgelig 

dommere 

 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010960621072&fref=gs&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARAGFMWGP5YKSNGEbSjAdLPL9sRG8e5oh-phALNZfKsysWhaMlQsgFaG7UXvVqktE4GWqhVOHXEnAM7h&dti=1533847056910522&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010960621072&fref=gs&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARAGFMWGP5YKSNGEbSjAdLPL9sRG8e5oh-phALNZfKsysWhaMlQsgFaG7UXvVqktE4GWqhVOHXEnAM7h&dti=1533847056910522&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010960621072&fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAvB855oI4kVnAFTHPxcyq528IBoOeMiMZ6reqrS-OVIU8qfRrG_jSKEGur78WdI2suM6QVb0gM7sxQ&hc_ref=ARQ6I57gYQe6wmVoIYM-IW1EEzJOmERTIO29Qqr8dugsWCPFn_v-4R0pUhXMILwVy0A&dti=1533847056910522&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/nvktrondelag/permalink/2117794455182443/


  
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

Utdanning medlemmer 2019: 
 
Kim Aknes og Geir Sve er kommet seg vel gjennom Kongsvold 1 som kandidater til jaktprøvedommere.  De har 
begge gjennom høsten gjennomført mange elevarbeider. 
Geir Sve er i tillegg også under utdanning som apportprøvedommer med eksamen til sommeren. 
Fortsatt lykke til videre og takk for deres engasjement for den fine sporten vår! 

 
Norsk Derby 2019: 
 
Av Trønderhunder deltok i år: 
SV Tiurvingen’s Indy – Torstein Bredesen  



SV Speldragets The Boss til Rune Fossum og Anita Indredal  
Ingen premier på ekvipasjene. 

 
NM lag 2019: 
 
NM lag høst: Fra Trøndelag var følgende representert: 
SV Tareskogens Rogg NO49885/13. Fører Nina Rossen 
SV Beethoven av Brandsegg Søndre NO32300/15. Fører Rune Fossum 
Ingen premiert. 

 
NM lag Vinter: Fra Trøndelag var følgende representert: 
SV Tareskogens Rogg NO49885/13. Fører Nina Rossen 
SV Beethoven av Brandsegg Søndre NO32300/15. Fører Rune Fossum 
 
Strihårlaget fikk en flott 3 premie, og korthårlaget endte på en syvendeplass. 
Beethoven ble også beste hund individuelt i lagkonkurransen, og fikk 1.VK 

 
Ny VK hund i 2019: 
 
KV Frøy av Tverregga til Roar Heggdal 

 

SV Bekkstuggu’s DBM Skruff – Birgit Westgård 

 



 

Skarsemsløkkja's Larris på nytt Sølvhundvinner 2019!!!!! 
 
Sølvhundvinner og best in show 2019 Skarsemsløkkjas Larris, eier Birgit Westgård, handler: Vigdis Nymark 
Klubben vår er veldig stolte av dere! Gratulerer så mye! 
 

 
 

 
 
 
 
 
Gode hunder i 2019 som har utmerket seg på andre arenaer: 
 
KV Rugdelias qlm Alvinda, eller Alva sånn i det daglige, til Solveig Johanne Strøm Aaknes ble Norsk-Svensk 
champion i rallylydighet. Stor prestasjon! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prøvepremierte Trønderhunder registrert i NVC i 2019 
 
SV Beethoven av Brandsegg Søndre – Rune Fossum 
02.03.19 5 VK Ordinær jaktprøve, kvalik, 3 dagers, Høyfjell Vinter Namdal Fuglehundklubb 3 
03.03.19 3 VK Ordinær jaktprøve, finale, 2 dagers, Høyfjell Vinter Namdal Fuglehundklubb 7 
28.03.19 3      NM Lag NM lag, kvalik, Høyfjell Vinter Harstad Vesterålen 1 



28.03.19 1  VK NM Lag NM lag, kvalik, Høyfjell Vinter, Individuell premie Harstad Vesterålen 7 
21.08.19 2 CK VK Ordinær jaktprøve, kvalik, Høyfjell Høst Stjørna JFF 7 
24.08.19 1 VK Ordinær jaktprøve, kvalik, 2 dagers, Høyfjell Høst Namdal Fuglehundklubb 7 
25.08.19 1 VK Ordinær jaktprøve, finale, 2 dagers, Høyfjell Høst Namdal Fuglehundklubb 9 
12.10.19 2 VK Ordinær jaktprøve, kvalik, 3 dagers, Høyfjell Høst Hjerkinn 6 
Extrapoeng Allsidighet 1 
Poengsum totalt: 48  
 
 
SV Bekkstuggu’s DBM Skruff – Birgit Westgård 
21.08.19 2 AK Ordinær jaktprøve, Skog Meråker 3 
22.08.19 2 AK Ordinær jaktprøve, Skog Holtsjøen 3 
26.08.19 2 AK Ordinær jaktprøve, Skog Sognli nvk 3 
12.10.19 1 AK Ordinær jaktprøve, Skog Malvik 6 
Poengsum totalt: 15  
 
 
SV Tareskogens Rogg – Nina Rossen/Ketil Arntsen 
02.03.19 1 VK Ordinær jaktprøve, Høyfjell Vinter Haltdalen 7 
28.03.19 3     NM Lag NM lag, finale, Høyfjell Vinter Harstad og Vesterålen FHK 1 
27.04.19 4 VK Ordinær jaktprøve, kvalik, 2 dagers, Høyfjell Vinter Storlidalen 4 
Poengsum totalt: 12  
 
 
SV Kvitsteindalens E-Hedda – Rune Fossum 
24.08.19 2 VK Ordinær jaktprøve, kvalik, Høyfjell Høst Namdal Fuglehundklubb 6 
30.08.19 3 VK Ordinær jaktprøve, kvalik, Høyfjell Høst Inn-Trøndelag Fuglehundklubb 5 
Poengsum totalt: 11  
 
 
KV Huldremyras BKP Kali – Solveig og Kim Aaknes 
30.03.19 2 CK VK Ordinær jaktprøve, Høyfjell Vinter Meråker jff 7 
Poengsum totalt: 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KV Lystlunds Gaya – Morten Moe 
22.06.19 2 AK Ordinær jaktprøve, Apport Namdalseid, Namdal Fuglehundklubb 2 
23.06.19 2 AK Ordinær jaktprøve, Apport Namdalseid, Namdal Fuglehundklubb 1 
07.07.19 3 AK Ordinær jaktprøve, Apport Grønnfjelldal/ Rana JFF 0 
23.08.19 3 AK Ordinær jaktprøve, Høyfjell Høst Snåsa/Namdal Fuglehundklubb 1 
01.09.19 3 AK Ordinær jaktprøve, Skog Namdalseid/ Namdal Fuglehundklubb 1 
Extrapoeng Allsidighet 2 



Poengsum totalt: 7  
 
 
KV DLB Frøy av Tverregga – Roar Heggdal 
23.08.19 1 AK Ordinær jaktprøve, Høyfjell Høst Snåsa 6 
Poengsum totalt: 6  
 
 
SV Tiurvingen’s Indy – Torstein Bredesen 
28.04.19 1 UK Ordinær jaktprøve, Høyfjell Vinter Storlidalen 6 
Poengsum totalt: 6  
 
 
Speldraget’s J-The Boss – Rune Fossum/Anita Indredal 
23.08.19 1 UK Ordinær jaktprøve, Høyfjell Høst Namdal Fuglehundklubb 6 
Poengsum totalt: 6  
 
 
SV Myrtel av Brandsegg Søndre – Rune Fossum 
02.03.19 4 VK Ordinær jaktprøve, kvalik, 2 dagers, Høyfjell Vinter Namdal Fuglehundklubb 4 
Poengsum totalt: 4 
 
 
Stjärnbergets ABL Capella – Einar Evensen 
24.08.19 2 UK Ordinær jaktprøve, Høyfjell Høst Snåsa/ Namdal Fuglehundklubb 3 
Poengsum totalt: 3  
 
 
KV Rugdelias ZAE Fifi – Anne Grethe Evensen 
13.04.19 3 AK Ordinær jaktprøve, Høyfjell Vinter Storlidalen 1 
Poengsum totalt: 1 
 

 
 
 
 
 
 
Jaktprøvepremierte hunder som ikke er registrert i NVC (og 
delvis Trøndere) 
 
 
SV Ben av Raisjavri til Sigmund Nyborg knallet til med 1VK kval NM vinter Andøya 



 
KV Huldremyras Aiko til Vegard Strøm fikk en flott 3.AK på Fosenprøven 
 
KV Arnold til Anne Daling har skaffet seg nok en fin 3.UK i Storlidalen 
 
SV Sølenrikets Bravo til Karstein Sandvik fikk en flott 3UK i Storlidalen 
 
KV Haugtuns Ilja til Roger Berg fikk en flott 2.AK på Meråkerprøve 
 
KV Jegerkompaniets Sersjant MereBlo til Anders og Marie Wien ble ført til en ny 3UK av Geir Sve, 
og han har også ført sin egen SV Sølenrikets Karma til en 2AK i Storlidalen 
 
 
ES Spjeldbergets Metallic Hvit til Steinar Lund og Lindis Pettersen knallet til med 1UK og Derbybillett 
 

Vita tar seg en hvil sammen med bestevenninnen sin, etter en vintersesong hun er veldig fornøyd med. Minst 
like fornøyd er hun med at Trøndelagsavdelinga har anerkjent henne som "nestenvorsteh". Vorstehklubbens 
Trøndelagsavdeling må være verdens beste, og vi setter utrolig stor pris på miljøet her, og håper at vi fortsatt 

får være en del av det, vorsteh eller ikke.🐶 Tusen takk❤ 

 

 

https://www.facebook.com/steinar.lund.7?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAG72CmM48eBpac20FHDuMfQd6xG9dpgHCGsVQIWSsBL3sv5HQZLiJeY2Hd8QaTW4Htv7Rrp1-6F8ul&dti=1533847056910522&hc_location=group
https://www.facebook.com/lindispe?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC4VshBouHa4GEZ6wfPFdBXTr4geeBgHFfK0TwvXq_PAC_vbKTRRwnatI0K47Z_MnGeeALvqApktIz2&dti=1533847056910522&hc_location=group

