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Velkommen til fuglehundtrening på Straumsbukt gård. 

 
Langt mot nord ligger fuglehundenes Mekka. Hele året trenes det hund her.  Rett utenfor 

Tromsø, på Kvaløya ligger Straumsbukta. Her ligger Straumsbukt gård. En gård som ble bygd 

opp i 1812.  Gården er på i alt 13 000 dekar (da). Der 300 da. er oppdyrket, 6000 da. er 

bjørkeskog og resterende areal er fjell, myr og fjære.  

Det er bra med fugleliv og annet liv på gården. Av villfugl har vi det meste av de arter som er 

her i Troms. Bra med orrfugl og rype i skog og fjell er det også.   

Gården drives i dag av sjette generasjon på gården Ane Eilertsen og hennes samboer Øyvind 

Trondsen.  Gården ligger 40 minutters kjøring fra Tromsø. 30 minutter fra flyplass. Arealet på 

bildet under, tilhører stort sett gården.  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øyvind har jobbet aktivt med hunder i over 30 år, og det var naturlig at vi startet med 

hundeskole her etter at han flyttet inn på gården. Vi valgte å jobbe sammen med Oslo 

Hundeskole (OHS), som er Skandinavias største hundeskole. OHS Avd Tromsø har flest kurs for 

familiehunden, 8 oppstarter i året på valp og grunnkurs, noen færre på hverdagslydighetskurs 

og bronsemerkekurs. Alle disse kurs går over 5 uker. Vi holder også andre hundekurs og 

konsultasjoner; Fuglehund opplæring RIOS (due), gjeterhund opplæring 3 moduler, 

søkshunder (spesialsøk, smeller, spor, rundering og felt), apportering, flyball og agility  

  



Fuglehunder begynner også å bli en av våre spesialiteter.  Selvsagt har vi også egne fugle-

hunder og flere skal komme. Vi er ikke så opphengt i rase, vi snakker vel mere om individet. 

Øyvind er fase 1 instruktør for fuglehunder. 

 

Aversjonsdressur 

Alle hunder som benyttes på jakt, skal ha godkjent kurs i aversjonsdressur. På lørdagskvelden 

kan vi ha tilbudt om aversjonskurs for hund, hvor alle typer hunder kan bli strømmet mot sau 

og hos oss, ved bruk av et elektrisk halsbånd. Dette for å unngå dyretragedier hvor hund 

jager og angriper andre dyr. Øyvind er godkjent NJFF Instruktør på aversjon. 

  

Treningsfeltene 

Buktedalen 

  

  
Buktedalen slynger seg innover eiendommen med Buktelva i bunn. Idyllen kommer mot oss. 

Vi passerer Ytterlaksen, der vi ser gangbrua over elva. Så kommer vi til Dalstykket. Jordet inne 

i Buktedalen, der campen er. På selve jordet er det flott å trene hund, og ikke minst på myrene 

rundt.  Det hele kranses med Fjellet Rundheia i nord og Kvitbergfjellet i sør som slutter seg 

sammen i vest. 

 

Vi har lagt opp til flere treningsfelt, der en trener på de forskjellige øvelsene:  

 

Ro i oppflukt.  

Er med instruktør og duer i flukt. Ro mens duene sitter i bur til annen kommando blir gitt. 

Hunden skal sette seg, så fort den oppdager at det er fugl på vingene.  

 

Synsstand.  

Der har vi duer stående i et bur og en kan nærme seg med hund. En får ved hjelp av instruktør 

hunden til å gå i stand for dua i buret. 



Luktstand.  

Samme som synsstand, men her ser ikke hunden dua. Den er skjult i støkkmaskin. Når 

hunden har tatt stand, slippes dua fri og hunden skal sitte RIO, og bli sittende inntil ny 

kommando blir gitt. 

 

Hunder som har RIO på plass kan en teste hundene på reis. På ei av myrene settes det ut due.  

En skal ellers aldri trene på reis. Den er der. Derfor er det viktig at den ikke blir ødelagt. Det 

kan skje under stand trening hvis det jobbes feil. 

Skudd: Ønsker noen å trene med skudd, så kan det skje på et av våre treningsfelt. 

 

 
 

Campen 

På Dalstykkets østre side ligger North Tour Camp. En camp som er satt opp for Nordlys turisme.   

Der har vi ei grillhytte som kan huse ca. 30 stk. Det er satt opp 5 glamtelt med hotell standard. 

Toalett med maks 1 minutt gangavstand fra telt og grillhytte. 

 

Hundeskit 

Vi ønsker og ha et fritt område rundt campen for hundeavføring. Derfor må all hundeskit 

plukkes opp av hundeeier. Posen taes med eller legges i søppelbøttene som er satt ut. 

Ikke la hundene markere med urin ved eller på teltene og grillhytte. 

 

 

   Trening på ro i oppflukt.  



 

 
 

Bildet kan en se hvordan de tar seg ut innvendig. Grillhytta til venstre og telt til høyre. Alle 

teltene er like innvendig enn så lenge. 

 

Gapahuken nede på neset ved gården 

Nede på neset ved bakkjordet, ligger en liten gapahuk. Her foregår mye duetrening. Her er det 

RIO som skjer. Når hundene har kommet videre er det inn i Buktedalen og fortsette. 

 
 

  Bildet er fra et RIO kurs med fuglehund-

gruppa i THK sommeren 2018. 

 

 

Bildet til venstre, ble tatt før gapahuken 

ble satt opp. Den står nede der trærne er. 

 

 

Bilde nederst til høyre er ved Buktelva bak    

  gapahuken. 

 

 

 

 

 

    



 

Jordene og i skogen rundt gården 

Jordene blir benyttet til grasproduksjon til husdyrene. Under produksjonen av gras, er det 4 

store jorder, som ikke blir benyttet til annet enn grasproduksjon. Etter at det er slått 

benyttes alle jorder (7) til hundetrening. Skogen og myrene benyttes til hundetrening. 
  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle gode ønsker 

Fra oss på gården om at Dere får noen flotte dager her på gården. Med god trening og flotte 

treningsopplevelser, der kommunikasjonen mellom fører og hund sitter. Da blir det mye 

latter og moro. Så håper vi at det blir rom for en konkurranse eller to også.  Så lykke til i 

helga og lykke til videre på veien til å få en god fuglehund. God helg! 

 

Hilsen 

Hans-Erik Hamrebø, Ane Eilertsen og Øyvind Trondsen 
 

 

  


