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Tore Kallekleiv   
DIREKTØR, PANGsjonist,”kallis” 

                                                       
INTERNASJONALE 
PRØVER. 
 
NVK SOM 
ORGANISASJON-
FOKUSOMRÅDER. 
 
HVORDAN VI 
TRENER VÅRE 
UNGHUNDER. 
 



Kem e´eg?  
 

•  Levd i skog og mark rundt Bergen-Os siden guttedagene. 
•  Leder i Norsk Vorstehhundklubb. 
•  Begynte med fuglehund (SV) i 1976. 
•  Registrerte kennelnavnet Rugdelias i 1979. 
•  Mellom 1 og 3 VK hunder siden 1984. 
•  Utdannet dommer i 84-85. Dømt i samtlige høystatusløp i Norge. 
•  Tildelt NKK sin oppdretterpris i 2013. 
•   NVK sin oppdretterpris i 12-13 -14-15……HI,HI! 
•  Norsk representant i FCI.  
•  Mange forskjellige verv i  FKF, VFK og  NVK. 
•  Jeger – elsker gode hunder, uansett farge eller rase. 
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Mine erfaringer i andre land. 

•  FCI –PRØVER HØST OG VÅR. 
KONTINENTALE 

•  ISLAND – IDENTISK MED NORGE. 
•  ØVRIGE I SKANDINAVIA. 

KONTINENTALE-BRITISKE. 
•  FINLAND – PRAKTISK JAKT – ALENE 
•  SVERIGE. MYE LIKT. FORMAT ? 
•  DANMARK HAR FLOTTE LAVLANDSPR. 
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HVA MÅ VI VÆRE 
OPPMERKSOM PÅ 

•  Hunden kan være jaktchampion uten å ha gått 
parløp i de fleste land i Europa.  

•  Tror Norge har mest å hente i øvrige land. 
    Ikke Tyskland der ettersøk har for høy prioritert. 
•  Hund fra USA – flere klasser – jakt-prøver 
•  Viktig at noen av oss henter nytt blod. 
•  Vi er “pitteliten” i avlssammenheng. 300 = 10x5000 

•  Klubb-organisasjon – er Norge i eliten. 
•  Egenskapsregistrering er et scoop. 
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NKK Representantskapsmøte 

NKK Hovedstyre 

NKK ADM 

NKKs 
Jakthundkomite 

Fuglehundklubbenes 
 Forbund 

Jakthund 
divisjonen 

Raseklubber Distriktsklubber 

Raseansvar 

Politisk linje 

Adm.linje 

Fuglehundklubbenes Forbund 
Strategisk 



NVK,organisasjon 
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•  Representantskapsmøtet. (RS) 
  Høyeste myndighet. 

•   Består av distriktsrepresentanter. (DR) 
•  Hovedstyret (HS) leder NVK mellom RS. 
•  Har nedsatt flere komiteer og utvalg. 
•  Avlsråd, jaktråd, eksteriørutvalget ´etc. 
•  Distriktsgrupper el. distriktsrepresentanter. 
•  DR - Marie er din tillitsvalgte. 



NVK,s fokusområder. 
  
•  NVK,s –  VISJONER 
•  ARRANGERE AVLSSEMINAR (ca. 8. November) 
•  VERVING AV MEDLEMMER. Unge og ”gamle”. 
•  NVK 80 ÅR – 2015. Landssamling-NM-skog-Trippel. 
•  FORBEDRE KLUBBENS INFORMASJONSKANALER 
•  FUGLEHUNDTINGET – APPORT – GPS-ULV.  
•  FORBEDRE KOMMUNIKASJONEN I NVK. 
•  Derfor jeg er her? 
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NVK SIN VISJON 



Hvordan jeg trener våre hunder 

•  Bruk ører og øyne. 
•  Hva sier andre “spesialister” ? 
•  TENK – Kan dette passe for min hund ? 

•  HUSK !      Alle individ er forskjellige. Heldigvis.. 
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Vær mye sammen med valpen.  
•  Hva gjør ulvemor.  
•  Knurrer, viser tenner, biter, gjør utfall. 

•  Cool - men bestemt .  
•  Utnytte  avhengig av deg. 
•  Første 16 uker vesentlige. 
•  Finn elementer i hverdagen som minner 

valpen om gjeldende regler. 
•  Flokken leser deg som en åpen bok. 
•  Trø ikke over grensen-”da smeller det”. 
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Hva MÅ en stående fuglehund 
lære ? 

• S   K   S 
•  S    STOPP 
•  K    KOM 
•  S    START 

•  Gå å legg deg og hold kjeft. 
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Stemmebruk  -  kroppens 
språk. 

•  Snakk rolig – nesten hviske. 
•  Vær stor    – FORBUDT – “Kutt ut” 

•  Vær liten    – KOM – SPISE - LEKE. 

•  Uenig         – TREKK PÅ LIPPEN – SMAL I ØYNE 

•  Ikke tren hund på dager når “ kjerringen eller brannsjefen 
har mensen” 
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JEG ANTAR AT  
LANGT OVER  
90 % AV  
KOMMUNIKASJONEN  
I EN ULVEFLOKK  
SKJER MED  
KROPPSIGNALER  
– IKKE LYD. 
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HVA ER GODT GEMYTT ? 

•  Ikke ”plage” i det daglige.  
•  Lett å prege. 
•  Like å samarbeide. 
•  Forstå at det er fugl i sekken 

  som teller. 
•  Like å ”kødde” med sjefen. 
•  Jakte så lenge direktøren klarer å gå/stå.   
•  Ærlig. 



Ulvemor “elsker” jakt. 
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•  Etter noen treningsøkter i fjellet (8-14 mndr.) så blir det 
en belønning å få være løs å jakte. 

•  Jeg trener alle mine unghunder i fugl på fjellet. 
•  Vær på hugget – les vind og terreng. 
•  Se etter gode steder, oppflukter, spor, tips. 
•  Valpen skal ha optimale sjanser. 
•  Artig å lære jakt av ”ulvemor”, dette tar ”hun” seriøst. 
•  Hunden tenker: ”Trygt og med gode utsikter til et langt liv 

med en leder som finner mat og gir klare beskjeder”. 
•  VÆR ULVEMOR HELE LIVET. 
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Når smeller det ? 
•  Mine hunder fall-apporterer innimellom på jakt.  
•  OK. Jeg passer på å ikke rope STOPP.  
•  Jeg er glad for godt skudd – mor får fugl til å ”fø ongane”. 

Min diamant fant fugl , OG, DE HAR IKKE BRUTT MIN 
KOMMANDO. (taus)  

•  ”Middels skryt når de kommer med fuglen” 
•  Hvis hunden min støkker og forfølger.  
•  Venter litt før jeg roper  ”STOPP”. 
•  Da har de ødelagt en fellingssjanse. 
•  Brutt kommando. 
•  Ekte sur DIREKTØR- knurr, streng  
   Nakkerist og alene i 3 min. 

 



Når smeller det del 2. 

•  Når hunden går i skuddet, og jeg bommer 
på enkeltfugl: 

   STRAFF: Dobbel forbanna. Knurr, 
 nakkerist, alene i 3 minutter + biting. 

Når hunden går i skuddet, jeg bommer, og 
tar opp resten av kullet: 
 

 TRIPPEL STRAFF , se på ulvemor.  
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APPORT  
•  Se hva som er i 

diamanten først. 
•  Kanskje det bare er lett 

polering som skal til? 
•  De fleste hunder liker å 

fange fugler. 
•  Apport er etter min 

mening enden på 
samleiet. 

•  Tvangsapport, 
konsekvensapport. 

•  Ingen hunder er like. 
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Hvilken rase skal man 
velge? 

Du må like gemyttet. 
Sjekk at det ikke er mye  

sykdom.  
Hva jakter du på? 

Hva er de viktigste egenskaper for 
din type aktivitet med hunden. 

Seriøse oppdrettere – følger opp. 
 



ALLE HUNDER KAN BLI 
NESTEN SOM  LUCILLA. 
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    Dette er opp til deg. 
 
•  Lykke til - Takk for meg. 
  


