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NORDISKE FRISTELSER!! 

 

På DPK´s vintermøde d. 7. jan. efterlyste bl.a. N.P. Olesen, Skive mulighederne for at deltage på 
prøve i Sverige i den kommende efterårssæson, herunder mulighederne for evt. at arrangere 
samkørsel i en eller anden form. 
Hvis man ønsker at prøve kræfter med de svenske fjeldprøver er der, for såvel unghunde, 
åbenklassehunde som vinderklassehunde, gode muligheder i dagene 20. – 24. september 2012, 
hvor Nedra Norra Fuglehundeklub er arrangør af såvel Fjeldpokalen som Fjeld-SM og hvor SPK 
afholder sin hovedprøve i umiddelbar fortsættelse heraf. 
Fjeldpokalen er at sammenligne med svensk derby på lavland og der gælder de samme 
adgangsbetingelser, nemlig en præmiering på mark eller godkendt forprøve. 
Alderskriteriet er 2 år. 
Fjeld-SM er forbeholdt vinderklassehunde, altså hunde med 1.pr. i åben klasse og bestået 
apporteringsprøve. 
SPK´s hovedprøve omfatter de samme klasser samt den prestigefyldte GULDPOKALEN. 
Prøverne finder sted i fjeldområdet omkring Bruksvallerne, der er en lokalitet i Jämtland 
beliggende tæt ved den norske grænse på højde med Östersund. 
Kørselsafstanden fra Malmø til destinationen er ca. 975 km så, der skal påregnes en dags 
transporttid hver vej. 
Ønsker man at give sig i kast med fjeldet og ryperne, er det nok en fornuftig disposition, at sætte 
en 2-3 dage af til forudgående træning for at akklimatisere hundene til ryperne og det anderledes 
terræn. 
Jeg mener at vide, at der skulle være gode muligheder i området. 
Indkvartering vil formentlig kunne ske i hytter og da prøverne afholdes udenfor den mest travle 
turistsæson skulle det være en overkommelig opgave at finde egnede muligheder i en passende 
afstand fra hovedkvarteret. 
Bemærk, at Sverige er et meget billigt land at være turist i ! 
Skulle man efter nogle dages prøver i det Svenske Jämtland ikke have fået sin lyst til fjeldprøver 
styret, er der i dagene frem mod oktober adskillige prøver i Norge, som man kunne lægge vejen 
forbi på vejen hjem. 
En mulighed for at komme på en flerdages lavlandsprøve i Sverige i efteråret 2012 er i dagene 
21.-23. september, hvor Svensk Gordon Setter Klub sammen med Vestsvenske Fuglehundeklub 
afholder prøver i Hjo, Vestsverige. 
Endelig afholdes der, i det sydlige Skåne, DERBY og SM i dagene den 6.-7. oktober. 
Hvis I har en unghund, som I mener har de nødvendige kvaliteter til at deltage i det svenske 
derby 2012, er tilmeldeldingsfristen den 01. februar 2012.  Så det begynder at haste.!! 
Er man indstillet på at bruge lidt flere dage (og penge) på projektet, kan jeg varmt anbefale at 
tage den lidt længere vej til Finland, hvor der stort set dagligt i perioden fra midten til slutningen 
af september afholdes markprøver på lavland, primært på agerhøns. 
Prøverne afholdes i det finske Österbotten som oftest med udgangspunkt i byen Lappo. 
Prøverne bedømmes stort set som vi kender det, bortset fra, at man selv skyder over sin hund, 
evt. bistået af en ”skarpretter”. 
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Der er i øvrigt masser af muligheder for, mod betaling af en meget overkommelig dagsleje, at 
jage på terræner, hvor den engelske hund virkelig kommer til sin ret. 
Sluttelig skal jeg gøre opmærksom på, at Södra Fuglehundeklub afholder sin årligt 
tilbagevendende forårsprøve på Krageholm Gods den 6.-7. april med såvel vinderklasse 
(CACIT) som ungdoms – og åben klasse. 
Mødestedet  er beliggende i det sydlige Skåne, mindre end én times kørsel fra Øresundsbroen. 
Anmeldingsfrist : 05. marts 2012, hvor såvel anmeldelsesblanket som anmeldelsesgebyr  
(500,00 skr.) skal være SFK i hænde. 
Skulle der være interesserede, der ønsker supplerende oplysninger, skal jeg gerne forsøge at bistå 
hermed. 
 
Assens, januar 2012. 
 
Jens Bang 
 
 


