
GLEDEN MED HUND

Trond Børre Storsul, opprinne
lig fra Kolvereid, har for tiden 
tre fuglehunder, en engelsk
setter og to gordonsettere.

Med et litt annet utgangspunkt

VERDENS 
FINESTE HOBBY

Trond Børre Storsul i Kreklingan har en sykdom som gir mange plager,  
men aldri har han latt det begrense livet han ønsker å leve — med fuglehund. 
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D
u er frisk og har kanskje ikke 
tenkt på hvor heldig du er, som 
har en kropp som fungerer og 
spiller på lag med deg. I Trønde-
lag bor det en mann som ikke har 

dette utgangspunktet, og likevel tenker han at 
han er heldig. Når han  deltar på jaktprøver og 
jakt, setter han ting i  perspektiv. 

– Jeg blir nok fortere sliten enn alle andre, men 
ikke snakk om at jeg lar det stoppe meg. «Peis 
på», sier jeg til meg selv, sier Trond Børre til 
Fuglehunden. Han har for tiden tre fuglehunder, 
en engelsksetter og to gordonsettere. 

Han har en sykdom som heter Dystoni, som 
gir feil spenning i muskulaturen og gir ufrivillige 
bevegelser. Dette skyldes en forstyrrelse i 
 hjernens styring av muskelaktivitet. Likevel lever 
han et aktivt liv med fuglehundene. Likevel går 
han hele dager på jaktprøver. 

– Jeg har også nedsatt taleevne som følge av 
sykdommen. For cirka ti år siden ble jeg operert 
med deep brain stimulation, som også brukes på 
Parkinson pasienter, og dette har gjort min hver-
dag betraktelig lettere. Nå fungerer jeg nesten 
normalt, selv om jeg har en del plager fremdeles, 
forklarer han.

Jo, han blir kanskje raskere sliten enn andre. 
Det skyldes at han må bruke mye energi på de 
ufrivillige bevegelsene.

– Men jeg anser meg ikke som handikapet på 
grunn av dette. Det er bare å bite tennene 
sammen, sier han.

GLEDEN DET GIR
Han er opptatt av å formidle hvilke store gleder 
det ligger i å leve et liv med fuglehunder. Han, som 
jobber i Marine Harvest til daglig, drar til fjells så 
ofte han kan. Har kroppen en dårlig dag, bruker 
han bare litt lenger tid til å komme seg dit han vil. 

Han fikk sin første fuglehund for ni år siden, i 
2008 — Nyheimsgutens Lissi.

– En kamerat av min far ville omplassere 
henne Jeg hadde over tid vurdert å skaffe meg 
fuglehund og da sjansen bød seg, var jeg rask 
med å slå til, sier han. Lissi var seks år da han fikk 
henne, og han var så heldig å ha henne i fire år. 

– Hun var en fantastisk flott hund, sier han. 
I 2007 så han en annonse på hjemmesiden til 

Namdal fuglehund klubb om at Åens 
M-Raisa var til salgs.

– Jeg kjente til eieren fra før og tok kontakt, og 
vips, så var det to fuglehunder i heimen.

Raisa var fire år da hun kom til oss, og to år 
senere kom jeg i kontakt med Jim Rune Øyum 
Pedersen, som hadde en meget bra hannhund, 
som hadde vunnet det som var av premier, blant 
annet var han dobbel Norgesmester lag da jeg 
traff han. Vi avtalte tid og sted for å pare Åens M 
–Raisa og hans hund, oppsummerer 44-åringen. 

NORGES STØRSTE KULL? 
Fra før hadde Raisa hatt et gedigent kull, kanskje 
Norges største, på tjue valper, så Trond Børre var 
spent på hvor mange som ville komme. 

– Det ble16 valper hvorav fem var dødfødte, og 
det ble en lang natt. Fødselen startet 16.30 og var 
ferdig 7.30 neste morgen. Gangen før, da det var 
tjue, ble det tatt keisersnitt, så jeg var bare glad det 

foregikk naturlig. 36 valper på to kull må være ny 
rekord blant gordonsettere, mener han. 

Lokalavisen kom og laget en liten reportasje. I 
kullet på 11 var det en tispe og en hannhund 
som var vesentlig mindre enn resten av flokken, 
og måtte ha mer oppmerksomhet enn de andre, 
så det ble mange timer med tåteflasken. 

– Heldigvis hadde jeg ferie fra jobb den perio-
den. Hvis ikke, ville det ikke ha gått, oppsumme-
rer han. Han var redd for ikke å få salg på disse 

håpefulle, men det gikk over all forventning. 
Gjennom sms og e-post tok det ikke lang tid før 
valpene var solgt. To som ville ha, fikk ikke. 

– Jeg valgte å beholde en tispevalp, som jeg 
kalte opp etter Nyheimsgutens Lissi.

I 2015 ble jeg klubbmester med Midttunrypa’s 
Lissi i Namdal Fuglehund Klubb i unghundklas-
sen, forteller han videre.

Livet med hund har gitt og gir store gleder, og 
Trond Børre avler under kennelnavnet Midttun-
rypa, etter navnet på stedet han bor, Midttun.

– Jeg bruker hundene hele året. På vinteren 
snørekjører jeg og går på jakt og prøver.

På sommeren er de kløvhunder på mine fiske-
turer og på høsten er det jakt og trening til jakt-
prøver, oppsummerer han.

GIR SEG IKKE
I livet hans er ikke god helse hva det er for de 
fleste andre. Hele tiden er sykdommen der. «Det 
er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar 

det», sier et ordtak. At det er sant, er han et 
eksempel på. Ikke alltid lystrer kroppen, men 
han gir seg ikke. I høst kjøpte han seg hytte i 
Namsskogan og han tilbringer mye tid der.

– Jeg er glad for at en god venn av meg intro-
duserte meg for jaktprøver. Aldri har jeg angret å 
delta. Vi har et fantastisk flott miljø i Namdal 
fuglehund klubb. Vi er alle er på samme nivå. 

Om du har VK-hund eller ikke spiller ingen 
rolle. Jeg ble godt mottatt da jeg kom inn i klub-

ben og har vært medlem i snart åtte år. Det blir 
garantert åtte år til, sier han. 

Han sier at vi han er så heldig å ha verdens 
beste hobby. Hundene og livet med dem har gitt 
ham veldig mye. 

– Jeg føler meg privilegert som får oppleve å se 
en fuglehund langt inne på fjellet i søk. Det 
 finnes ikke noe som er vakrere enn det, og kan-
skje blir det med ei rype eller en orrfugl med 
hjem. Men fugl i sekken er ikke noe jeg må ha 
etter hver jakttur. Det å se hunden gjøre en god 
jobb på fjellet gir meg like stor glede, presiserer 
Storsul. 

Han har hatt store øyeblikk ute i naturen med 
hundene. En gang tok han opp den samme 
tiuren to ganger på samme jakttur, og den kom 
fire meter over hodet på ham begge gangene. 

– Etter slike opplevelser, er det lov å sette seg 
ned og ta en kaffekopp og la inntrykket synke 
inn, og tenke over hvor heldig man er som får 
oppleve noe så fantastisk.

”

Har kroppen en dårlig dag, bruker han bare litt lenger tid til å 
 komme seg dit han vil.

DRESSUR OG TRENING AV HUND
– Apport, grunndressur, fjelltrening, fører på prøve, avesjon

– Kurser for klubber, foreninger, enkeltpersoner

–  Oppstalling, kondisjonstrening, trening med erstatningsfugl 
og rypetrening

– Kun fuglehunder
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20 års erfaring med trening, dressur av fuglehunder
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