
Årsrapport fra jaktprøveutvalget 2008 
 
Utvalget har bestått av følgende medlemmer; 
 
Rita Stenerud (1/2 året) 
Jenny Richardsen (ny) 
Leif Wiggo Ditlefsen 
Ronny Hartviksen  
Alf-Karstein Johannesen (ny) 
Wiggo A. Ditlefsen Leder 
 
Jaktprøveutvalget har arrangert to jaktprøver i år, i tillegg til klubbmesterskap, 
årlig rypetelling, kåring av årets hund, årets UK hund, klubbmester UK/AK og 
årets utstillingshund. 
 
Generelt om Jaktprøveutvalgets arbeid gjennom året 
Utvalget har gjennom året hatt et godt samarbeid i forbindelse med våre 
arbeidsoppgaver. Vi har hatt et godt samarbeidsklima og god arbeidsfordeling. 
Vårt hovedfokus har vært forberedelse og gjennomføring av klubbens 2 
jaktprøver. TFKs prøver er anerkjente og ettertraktet blant prøvesportens 
deltakere, noe som viser seg i økende antall deltakere. 
Dessverre så ser vi at inntjeningspotensiale på prøvene har mer eller mindre 
forsvunnet. I 2008 har vi sett oss nødt til å hente dommere langveisfra på grunn 
av dommermangel. Det bekymrer prøveutvalget at vi ikke lykkes å få egne 
dommere til å dømme på våre prøver. Dette gjorde seg spesielt utslag på årets 
høstprøve, hvor vi hadde kun 1 dommerdøgn fra egen klubb. Bruk av dommere 
fra andre steder er de største kostnadene ved prøvene og dersom denne 
situasjonen vedvarer vil vi nok måtte akseptere at jaktprøvene i fremtiden vil gå 
med underskudd. Jaktprøveutvalget ber om at klubbens dommere ser klubbens 
behov for deres tjenester også på egne prøver. 
Dog så arrangerer vi prøver med den største premieringsprosenten i Norge☺. 
 
 
Vinterprøven 
Årets vinterprøve (1.-2. mars) var denne gangen lokalisert i Dåfjord på 
Ringvassøy med Dåfjord Grendehus som hovedkvarter og RIL-huset som 
overnattingssted. Hele helgen ble et utstillingsvindu med fantastisk fint vær, 
godt skiføre og godt med ryper i alle terreng. 
Det var 148 påmeldte hunder fordelt på 2 dager og vi hadde til sammen 16 UK, 
20 AK og 16 VK premieringer. Vi hadde 100 egne stander, 25 makkers støkk og 
125 oppflukter.  
Vinner av VK finale var P Karimor til Wiggo Ditlefsen, Ringvassøy. Karimor fikk 
også tildelt CACIT for sine prestasjoner. Det ble registrert 18 godkjente 
fuglearbeid i løpet av finalen. 
 
En stor takk til dommere som stilte opp for klubben: Idar Langmyr, Ole 
Ingebrigtsen, Harry Hansen, Torgeir Ingebrigtsen, Øystein Overrein, Roy 
Robertsen, Karl Ole Jørgensen, Per Erling Høvde, Kåre Nergård, Per Anton Berg 
og Jostein Jensen 
Ole Ingebrigtsen var NKK representant. 
 
Jegermiddagen ble laget av Ronny Hartviksen og bestod av Kjøttkaker i brun 
saus. Prøveutvalget stod for servering og middagen og kokken fikk gode 
skussmål fra deltakerne  



 
Til slutt vil jeg takke alle av jaktprøveutvalget for vel kjørt jaktprøve, og en 
ekstra takk til Rita Stenerud og Jenny Richardsen som sto for frokost, rydding og 
forpleining av dommerne gjennom hele helgen. 
 
Leif-Wiggo Ditlefsen 
Prøveleder, vinterprøven 2008 
 
Rypetellinger 
Vi har hatt rypetellinger for følgende utmarkslag: 

• Tomasjord/snarby utmarkslag, ansvarlig Ronny Hartviksen 
• Håkøybotn/Larseng grunneierlag, ansvarlig Rita Stenerud 
• Gamnes utmarkslag, ansvarlig Bjørn M Baardvik 
• Skipsfjord utmarkslag, ansvarlig Wiggo A. Ditlefsen 

Jaktprøvekomiteen har årlig utarbeidet tabeller som viser rypetetthet pr. km2, 
det er også oppgitt anbefalinger gitt av  Direktoratet for naturforvaltning for 
avskyting av antall ryper basert på rypetettheten pr. km2. Vi vil snart ha data 
over år som viser rypetettheten i de enkelte områder. 
 
 
Høstprøve 
Årets høstprøve gikk av stabelen 30 og 31 august 2008 på Ringvassøy med 
festhuset  i Dåfjord som hovedkvarter.  Værgudene var også med oss, og godt 
med ryper i de fleste terreng. Det startet 139 hunder fordelt på 2 dager og vi 
hadde til sammen 51 premieringer i uk/ak/vk. Vi hadde 95 egne stander, 81 
makkers støkk og 176 oppflukter.  
Vinner av VK finale var ES Fauna til Jens A. Jensen, Vannøy, Fauna fikk også 
CACIT. 
 
En stor takk til dommere som stilte opp for klubben: Per A. Berg, Per E. Høvde, 
Leif G. Mortensen, Einar Holmvik, Thom Thorstensen, Ole Ingebrigtsen, Kåre 
Nergård, Sigmund Nyborg, Rune Tyvold, Ottar Remmen og Sten Nilsen.  
 
NKK representant var vår egen Per A. Berg som bare hadde positivt og si om 
arrangementet. 
 
Jegermiddagen ble en trivelig happening med ca 35 til bords og kjøttkaker i brun 
saus som hovedrett.. Det ble premieutdeling, loddsalg, sang og dans. Takk til 
Ronny som alltid har med seg gitaren. 
 
Til slutt vil jeg takke alle i jaktprøveutvalget for vel kjørt jaktprøve, og en ekstra 
takk til alle andre støttespillere på denne prøven. ☺ 
 
Ronny Hartviksen 
Prøveleder, høstprøven 2008 
 
 



Årets hund, klubbmester UK/AK, årets unghund og årets 
utstillingshund 2008 
 
Årets hund 2008 ble  IS Irskesjøens Nix til Jan A. Kingswick med 1170 poeng, 
nr. 2 ble NJCH ES Steinrabbens Felix til Stein Marthinsen med hele 720 poeng, 
og nr. 3 ES Ringvassøyas White Trix Lady til Torgeir Ingebrigtsen med 680 
poeng. 
 
Årets unghund 2008 ble ES Itzas Peik til Wibeke 620 poeng. Nr. 2 ble P 
Pointnics Point  til Ole Ingebrigtsen med 560 poeng og nr. 3 ble  ES 
Ringvassøyas Chako  til Kjetil og Eirik Olsen med 300 poeng. 
 
Årets utstillingshund 2008 ble P  NS UCH Karacanis Zita til Geir Roger 
Hagenes med hele 1000 poeng og nr. 2 ble Ringvassøyas Janka til Oddmar 
Isaksen med 390 poeng og nr. 3 ble  
P Vakkerdalens Stærk med 360 poeng.  
 
Klubbmester UK 2008 ble P Hamnutens Phi til Alf Karstein Johannessen. 
Klubbmesterskap AK 2008 ble Nr 1 P Ramfløydalens Troy e; S.A.Andressen, f: 
Said Nordin - flott fuglearbeid m/reis, nr 2 ES Storm e/f Gunnar Liljegren - 
fuglearb u/reis. og nr 3 IS Gagganjunis Neida e/f Jan Riise Pedersen - rangert på 
søk.. 
 
Med hilsen 
Jaktprøveutvalget i TFK 


