Oversikt over svarene fra spørreundersøkelsen knyttet til praktiske
erfaringer på Skinnarbuterrenget fra 01.01 – 30.03.2022
70 svar på 81 utsendte skjema utgjør en svarprosent på 86 %

12 kortinnehavere (17 %) har benyttet terrenget mer enn 10 dager i vinter
25 % - dvs hver 4 kortkjøper har ikke benyttet kortet i vintersesongen
33 % -dvs hver 3 kortinnehaver har enten ikke benyttet terrenget eller vært der maks 2 dager.

1/3 av kortinnehaverne anser fuglebestanden som god
Vel 1/2 anser bestanden som middels og 85 % vurderer fuglebestanden som god eller middels

Kun 2 kortinnehavere har gjennomsnittlig ikke sett ryper
2/3 av kortinnehaverne har sett 4 klart mer enn 4 ryper pr dag og hver 5 kortinnehaver mer en
10 ryper /dag i gjennomsnitt

60 % ser sjelden eller aldri andre som trener i terrenget i vintersesongen

Vedr «treningspresset» har altså flertallet (87 %) sjelden eller aldri måttet endre treningsrute
pga andre ekvipasjer.

Det store flertallet (98 %) har aldri eller sjelden erfart jakt i terrenget på vinter

Sikkerhet rundt jakt oppfattes nok ikke som noe problem hos de aller fleste – men det er altså 2
kortkjøpere som ofte har følt seg utrygge og det er jo viktig for dem.

Har du andre synspunkter på bruk av treningsterreng
Skinnarbu som du ønsker å kommentere?
21 svar
Nei
Glimrende tilbud.
Har aldri følt overbelastning av trening så syns dagens antall kort er helt greit.
Tidlig i vinter var det dårlig med fugl. Svært bra siste mnd.
Treningsterrenget er et utmerket tilbud til medlemmene. Regelmessig evaluering av trenings/jaktpress samt subjektiv vurdering av fuglebestand er et fornuftig og enkelt tiltak fra styret i
TFK.
Min hund har vært drektig så jeg har ikke benyttet treningsterrenget denne sesongen.
Har kun opplevd jakt der om høsten.
Pga sykdom og uforutsette situasjoner etter nyttår har våre 3 Engels Settere dessverre måttet
nøye seg med turer her hjemme.
Begrense treningskort til ikke aktive medlemmer.
Det er mange år siden jeg har sett så mye ryper
Brukt terrenget svært lite. Vanskelige snøforhold.
Det er helt greit å dele litt terreng, og se folk.

Men jeg savner veldig både sletter, lier og toppene i Bossebøterrenget. Skulle ønske det ble en
avtale der igjen.
Har kun dømt i terrenget på TFK's to prøver og det er middels med fugl, til tider godt når en går
terrenget riktig. Ellers så er ikke treningskort benyttet.
Har dessverre ikke hatt mulighet til å bruke terrenget i vinter. Da vi var på fjellet var det
jaktprøver i terrenget.
Meget fint treningsturene . Var veldig bra med fugl i feb. og mars . Ingen problem med
overbelastning . Viktig å beholde til medlemmene ,!
Har ikke brukt treningskortet i 2022.
Utfordrende situasjon i familie-livet førte dessverre til at våre tre ES måtte gå tur her hjemme i
år. Vi har derfor ikke belastet terrenget i de hele tatt. Satser på å komme sterkere tilbake. Tenker
det er bra med denne oppfølgingen og evalueringen ;-)
Dette terrenget passer fint for meg , fordi jeg har hytte i Møsvatn Fjellpark v/ Skinnarbu
Jeg var og trente før vinterprøvene, traff ingen jegere og kun en dame som var ute og trente. Vi
slo følge. Neste gang jeg var der, var det treningssamling, var selv ikke med på
treningssamlingen, men valgte å gå lengre ned i terrenget.

