
Aktivitetsplan 2018 - VFFK. AVD. ALTA  
Aktivitetsplanen er utarbeidet av: Tom-Sverre Ingebrigtsen, Gunvor Lise 
Jakobsen og Ingrid Bellika Holten. 

1) Fellestrening i felt hver andre uke 
− Tid og sted kan avtales nærmere med tanke på vær og værmelding. 

Fellestreninger vil gå i helger, lørdag eller søndag. 
Her vil det trenes på typiske jaktprøvesituasjoner, to og to hunder ute i slipp sammen. 
Vi vil prøve å få med oss hundeførere med god erfaring for instruksjon i felt. 

− Felles lunsj, med eller uten bål. 

 2) Dressurkurs 
− Sted: Et passende uteområde. (Rafsbotn skole?) 
− Tidspunkt: 02. og 03. juni 2018 (tidspunkt: klokken 09.00 begge dagene) 
− Påmeldingsavgift: kr. 1600 (kr. 1900,- for ikke-medlemmer i VFFK. 
− Instruktør: Dagfinn Nilsen og…? 
− Påmeldingsfrist: 27.05.18 
− Påmelding gjøres til: tomsverre1981@gmail.com 
− Det tas forbehold om et minimums antall påmeldte for gjennomføring av kurset.  

3) Aversjonsdressur 
− Det vil bli utført aversjonsdressur mot både sau og rein i vår og sommer. 

 - Tid og sted: Vil bli oppdatert etterhvert. 

4) Apportrening/Apportkurs 
− Dette vil vi starte med så fort snøen går, forhåpentligvis i mai. 
− Håkon Helsvig har sagt seg villig til å være kursinstruktør. 
− Tid/sted: Blir oppdatert etterhvert. 

5) Trening for utstilling 
- Vi vil også i år prøve å få gjennomført en demonstrasjon av klipp av hund før 

utstilling, samt hvordan man skal føre en hund i ringen. 
-    Tid/sted: Dette blir oppdatert etterhvert.  

6) Altautstillingen 
-Altautstillingen vil bli holdt 09.06.18 
- Sted: Vil bli oppdatert etterhvert. 
-Utstillingsleder vil være Anders Fledsberg 
-Dommer er:  Rune Tyvold. 
-Påmeldingen gjøres på NKK sine sider. 

7) Tur til Bingis 
Tidspunkt: 17 – 19 august (forutsetter fritak fra båndtvang, og at vi får leie fjellstuen) 
− Kostnader: Transport og overnatting. 

Aktiviteter: Trening i felt, sosial samling på kveldene for deltakere. 
Dette er en fin anledning for kursdeltakere fra dressurkurs inneværende år å stille her, 
slik at deltakerne får vist hva de har oppnådd, og eventuelt får råd hvis de har 
utfordringer. 

 Også her vil vi prøve å få med erfarne instruktører i felt. 
  



 
8) Sosial samling for VFFK, avd Alta 

- Vi vil prøve å få gjennomført en sosial samling for medlemmene i VFFK, avd. Alta i 
løpet av året. 
-Agenda: Lyge og skryte, samt flire mye. 

 
 
 


