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Lederen har ordet!
Et	nytt	år	er	igjen	i	ferd	med	å	gå	over	i	historien.	Sammen	med	det		
første	snøfallet	steg	“Barkebua”	som	en	fugl	Fønix	opp	av	grunnen	i		
midten	av	oktober.	Det	er	navnet	på	klubbens	nye	gapahuk	i	Ausa.		
Forhåpentlig	en	framtidig	samlingsplass	for	både	medlemmer	og		
andre	som	legger	turen	innom	STBK’s	område.	Enten	for	å	trene,		
lufte,	gå	tur	eller	bare	fyre	opp	ildstedet	i	midten	for	steking	av	pølser		
eller	kaffekos.	Gapahuken	vil	også	bli	kjærkommen	i	forbindelse	
med	klubbens	allsidige	kursvirksomhet.

På	siste	årsmøte	ble	det	etablert	2	nye	komitéer	i	klubben.	Grunnet	en	stadig	økende	agilityaktivitet	i	tillegg	til	
våre	faste	MH-prøver	ble	arbeidsmengden	såpass	stor	at	det	var	fornuftig	å	skille	disse	aktivitetene	ut	i	egne	
komitéer.	Jeg	både	håper	og	tror	at	disse	komiténe	vil	utvikle	og	styrke	sine	ansvarsområder	i	årene	som	
kommer	og	vil	ønske	dem	lykke	til	med	arbeidet.

Allerede	i	vår	ble	klubbens	nye	agilitybane,	omkranset	av	et	hviltgjerde,	ferdigstilt	-	slik	at	det	er	mulig	å	trene	
med	løse	hunder	uten	å	være	redd	for	uønskede	situasjoner.

For	3.	gang	i	klubbens	historie	opplevde	vi	i	2013	at	en	av	klubbens	medlemmer	ble	kåret	til	Norgesmester	
i	blodspor.	Henrik	Jensen	med	tolleren	Remus	gjorde	rent	bord	og	sto	igjen	som	Norges	beste	ekvipasje	i	
blodspor	i	Ogndalen.	Som	om	ikke	det	var	nok	var	også	ekvipasjen,	uka	før,	en	del	av	laget	som	hentet	hjem	
tittelen	“Nordiske	mestere	i	blodspor	for	retrievere”	i	Danmark.	Vi	gratulerer	-	en	utrolig	bragd	av	en		
utrolig	ekvipasje.

Klubbens	medlemstall	har	allerede	passert	200	og	har	holdt	seg	svært	stabilt	i	de	siste	årene.	
STBK’s	økonomi	er	også	svært	stabil,	med	en	egenkapital	på	i	underkant	av	kr.	1000	pr.	medlem.

Noen skal alltid ødelegge idyllen
I	oktober	oppdaget	vi	at	noen	hadde	brukt	mye	tid	og	oppfinnsomhet	på	å	ta	seg	inn	i	klubbens	container	i		
Ausa.	Ved	første	øyekast	så	det	ut	til	at	både	vår	nye	ryddesag,	traktorklipper	mm	var	forsvunnet.	Til	sammen		
et	betydelig	verditap	for	en	klubb	som	STBK.	Innbruddet	virket	derimot	ikke	spesielt	godt	planlagt,	men	dette	
kan	du	lese	om	i	en	egen	artikkel	i	bladet.

Dugnadsånden	i	2013	har	som	tidligere	nevnt	resultert	i	både	gjerde	med	porter	rundt	agilitybanen	og	en	flott	
gapahuk.	Med	en	liten	kjerne	av	nøkkelpersoner	som	alltid	tar	ansvar,	får	fart	på	ting	-	og	ikke	minst	klarer	å	
engasjere	andre	i	klubben	-	er	det	lett	å	drive	en	hundeklubb	basert	på	frivillighet.	Stor	takk	til	dere	alle!

Neste	år	vil	klubbens	MH-løype	bli	flyttet	og	etablert	på	klubbens	eget	område.	Befaring	er	allerede	unnagjort,	
så	det	er	bare	å	begynne	å	forberede	seg	til	en	liten	dugnad	når	våren	kommer	-	MEN	først	skal	vi	igjennom	
vinteren.	Ei	fantastisk	årstid	for	de	som	trives	med	å	være	ute	i	snøen	sammen	med	sine	hunder.	Klubbens	
treningslokaler	på	Mosletta	er	alltid	åpne	for	klubbens	medlemmer	-	på	tidspunkt	hvor	det	ikke	allerede	er	
opptatt	for	andre	aktiviteter.	Faste	aktiviteter	vil	bli	kunngjort	med	oppslag	og/eller	mail.	Her	vil	det	også	bli		
tilbud	om	flere	kurs	i	vinter.	

Nytt	av	året	er	trening	og	kurs	i	SMELLER	-	den	nye	norske	hundesporten.	Før	året	er	omme	er	det	allerede	
gjennomført	både	informasjonsmøte	og	2	intro-kurs	for	de	som	har	lyst	til	å	lære	inn	de	4	øvelsene	i	klasse	I.	
Fri	for	lydighetsøvelser,	høy	grad	av	lek	og	aktiviteter	som	utfordrer	hundens	hundens	medfødte	luktesans	vil	
SMELLER	etter	hvert	ha	god	mulighet	til	å	utvikle	seg	til	en	betydelig	hundesport	i	framtida.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 God	Jul	&	Godt	Nytt	År	ønskes	alle!		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Stig,	Mia	&	Machiko
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     Referat - Årsmøte STBK - fredag 1. mars 2013
          Referent Anita Fløan

Årsmøte	Selbu	Trekk-	og	Brukshundklubb,	avholdt	på	klub-
blokalet	fredag	1.	mars	2013

Møtet	startet	med	at	leder	Stig	ønsket	alle	velkommen.	Så	gikk	
vi	i	gang	med	forretningsorden.

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
20	frammøtte	og	alle	er	stemmeberettigede.

Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretning-
sorden
Enstemmig.	Det	ble	også	opplyst	om	at	siden	dette	er	årsmøtet	
ville	det	ikke	være	rom	for	eventuelt	i	dag.	Kun	saker	som	har	
blitt	meldt	inn	til	styret	i	forkant	vil	bli	tatt	opp	i	dag.

Sak 3: Valg av dirigent, sekretær og 2 repr. til å skrive 
under protokollen
Berit	Storhaug	fortsatte	kvelden	som	dirigent,	mens	Anita	
Fløan	ble	sekretær.	Kristine	Tynes	og	Line	Garberg	skal	skrive	
under	protokollen.	

Sak 4: Behandle årsmelding fra styret for 2011
Styret	har	summert	opp	årets	aktiviteter.	Det	er	mye	aktivitet	i	
klubben	og	det	har	blitt	avholdt	faste	aktiviteter,	kurs,	prøver	og	
mesterskap.	Det	har	vært	ett	klubbmøte	i	tillegg	til	årsmøtet,	
og	dette	var	juleavslutningen,	med	både	ute	og	inneaktiviteter.	
Klubben	hadde	også	to	representanter	på	årsmøtet	for	NKK	
region	Trøndelag.

Økonomien	i	klubben	er	bra,	med	en	egenkapital	på	236.115,-	
og	et	driftsoverskudd	på	18	392,-	i	2012.
Mye	av	grunnen	til	at	vi	klarte	overskudd	i	år	er	de	mange	
kursene	vi	har	hatt,	og	da	spesielt	valpekurs.	Vi	har	i	år	ikke	
deltatt	på	noen	dugnader	hvor	vi	har	tjent	penger.

Klubben	har	nå	i	to	år	hatt	tilholdssted	i	verkstedet	på	Mosletta	
for	trening	og	kursvirksomhet	i	vinterhalvåret.	
Vi	kom	tidlig	på	våren	i	gang	med	dugnader	i	området	i	Ausa,	
og	her	vokste	det	til	gress	på	to	store	områder.		På	høsten	fikk	
vi	satt	opp	nytt	gjerde	rundt	det	som	skal	bli	ny	agilitybane.	Det	
ble	også	kjøpt	inn	sitteklipper,	container,	toalett	og	aggregat	til	
området	slik	at	vi	nå	kan	bruke	området	til	mange	ting.

Medlemstallet	ser	ut	til	å	ha	stabilisert	seg	på	rundt	200	med-
lemmer.	Siden	vi	hadde	30	års	jubileum	i	2012	planla	vi	åpen	
dag	i	Ausa	i	august.	Her	prøvde	vi	vise	fram	mye	av	det	vi	
driver	med	i	klubben,	det	var	også	matsalg	og	risposekasting.	
Natursti	kunne	man	også	prøve	seg	på.	Det	var	også	planlagt	
en	jubileumsmiddag,	men	denne	ble	avlyst	da	det	ble	for	få	
påmeldte.

Sak 5: Behandle revidert regnskap for 2012
Revisors	beretning	ble	lest	opp	og	Ivar	Sveinung	Hanem	
hadde	skrevet	en	fornøyelig	beretning	som	alltid!
Det	var	ingen	merknader	til	regnskapet	og	dette	ble	enstemmig	
godkjent.

Sak 6: Innkomne forslag og saker
Ingen	innkomne	forslag	innen	fristen,	styret	har	to	forslag:

Forslag 1: Etablering av testkomité
Da	det	i	2012	var	stor	aktivitet	i	brukskomiteen	ønsker	styret	og	
definere	oppgavene	mer	ved	og	lage	en	komite	som	har	ans-

varet	for	klubbens	MH	beskrivelse.	Medlemmene	i	komiteen	
bør	bestå	av	personer	som	har	minimum	godkjent	figurantut-
dannelse	
Årsmøtet	gikk	enstemmig	inn	for	denne.

Forslag 2: Etablering av agilitykomité
Av	samme	årsak	som	forslag	1	ønsket	styret	en	egen	komite	
for	agility	da	denne	grenen	har	blitt	stor	i	klubben	det	siste	
året.	Denne	komiteen	skal	ha	ansvaret	for	treninger,	kurs	og	
agilitybanen	mm.
Årsmøtet	gikk	enstemmig	inn	for	dette.
	
Forslag 3: Etablering av et utvalg for valpeshow 2013
I	fjor	ble	det	ikke	avholdt	noe	valpeshow,	men	det	ønsker	styret	
skal	skje	i	2013.	Styret	mener	derfor	det	er	behov	for	å	få	inn	
et	utvalg	med	personer	som	har	god	kunnskap	til	denne	typen	
arrangement.	Styret	ønsker	3-4	personer	i	utvalget	for	planleg-
ging	og	gjennomføring	av	valpeshow	24.august	2013.	
Årsmøtet	gikk	enstemmig	inn	for	dette.

Sak 7:  Fastsette medlemskontingent
Da	det	ikke	var	noen	motforestillinger	mot	styrets	forslag	på	
å	la	kontingenten	stå	uendret	fra	fjoråret	ble	dette	vedtatt.	
Hovedmedlem	betaler	175,-	og	husstandmedlem	betaler	50,-	i	
2014.

Sak 8: Vedta budsjett med tilh. årsplan for 2013
Begge	punkter	ble	vedtatt	og	godkjent	av	årsmøtet.

Sak 9: Behandle organisasjonsplan
Ettersom	styrets	forslag	om	nye	komitéer	og	utvalg	i	pkt.	6	ble	
vedtatt,	fører	dette	automatisk	til	endringer	i	klubbens	organ-
isasjonsplan.
Enstemmig	vedtatt.

Sak 10: Valg
Valgkomiteen	har	gjort	en	god	jobb	og	det	manglet	kun	tre	
personer	fordelt	på	to	komiteer.	
To	av	disse	plassene	ble	fylt	opp	på	årsmøtet,	og	blod-
sporkomiteen	kjører	derfor	i	år	med	en	vara	i	minus,	om	ingen	
melder	seg	for	dette	i	ettertid.
Valgkomiteens	forslag	ble	vedtatt	enstemmig.

Nytt styre for 2013:
 Leder Stig Meier Berg
 Nestleder  Ernst Saur
 Sekretær  Anita Fløan
 Kasserer  Heidi Saur
 Styremedlem  Anne Langerud
 Varamedlem Else May Engen

 Kristine Tynes Line Garberg 
 sign sign

Etter	avsluttet	årsmøte	ble	det	servert	pizza	og	drikke	fra	
klubben.	Alle	medlemmene	ble	oppfordret	til	å	ta	med	seg	en	
gevinst,	og	gavebordet	bugnet	av	gevinster.	Det	ble	solgt	lodd	
for	ca	1	700,-.
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     Handlerkurs med Marit Jenssen
          Tekst og foto Wenche R. Krogstad

Lørdag	13.	april	ble	det	avholdt	et	teoretisk	og	pra-
tisk	handlerkurs	i	klubbens	lokaler	på	Moslet	verk-
sted	med	instruktør	Marit	Jenssen.

Deltakere	på	kurset	var:
- Kristin W. Kolåseter m/ Tyri (strihåret vorstehhund)
- Tove Horneman m/ Molly (golden retriever)
- Laila Størseth m/ Saga (samojed)
- Torbjørn Søderlind m/ Fenris (amerikansk akita)
- Trine Brændmo m/ Soto (finsk lapphund)

- Anita Fløan m/ Lego (eng. springer spaniel)
- Kjersti Andresen m/ Fanta (dachs korthår)
- Kristine Tynes m/ Holly (jack russel terrier)
- Tor Erik Hagan (kerry blue terrier)



     Vinteraktivitet 2013
          Tekst og foto Wenche R. Krogstad
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Feltsøk 
- Killer inn med apport

Feltsøk
- Inka har funnet en vott

Feltsøk 
- Klabbeføre er ingen hindring når 
man er praktisk antrukket. Malin har 
funnet en leke.



     Handlerkurs med Marit Jenssen
          Tekst og foto Wenche R. Krogstad
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Feltsøk
- Birch har funnet ballen.

Felles godbitsøk på tre
- Tuva, Arja og Malin

TIL HØYRE - MIDTEN:
Feltsøk
- Tyri har funnet en høyt plassert apport.

Tapt apport
- Arja koser seg.

Godbitsøk
- Birch synes ikke det er lett å få tak i de små godbitene.
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     Lydighetsstevne 1. mai 2013
          Foto og tekst  Wenche R. Krogstad

1. pulje “Fellesdekk” i kl. I. Først er det tannvisning.

Å	arrangere	lydighetssprøver	først	på	
mai	kan	være	skikkelig	nervepirrende.	
Ei	uke	før	vårt	stevne	den	1.	mai	var	
det	fremdeles	mye	snø	på	banen	på	
Granlund	Idrettspark	i	Øverbygda.	
Dyp	tele	og	lave	temperaturer	satte	
ikke	akkurat	fart	på	snøsmeltinga,	så	
vi	var	spente	på	om	vi	måtte	finne	et	
annet	sted	å	være.

Men	takket	være	noen	ekstra	soltimer	
og	gunstig	vindretning	berget	vi	denne	
gangen	også,	og	presis	kl	09.00	
kunne	prøveleder	Anita	Fløan	ønske	
dommer	og	alle	deltakere	velkommen	
til	lydighetsprøver	i	Selbu.	Dommer	
Terje	Haugen	hadde	tatt	turen	helt	
fra	Kristiansand	for	å	dømme	25	
ekvipasjer	i	hhv	kl	I,	II,	III	og	Elite.	
Ringsekretær	i	år	var	Ingvild	Tvete	og	
skriver	var	Berit	Storhaug.

Værgudene	var	hyggelige	og	stem-
ningen	god	blant	publikum	ringside.	
Det	var	god	spredning	i	hunderaser	
som	stilte	opp	og	det	er	jo	veldig	
positivt.	Positivt	er	det	også	å	se	så	
mye	arbeidsglede	og	fin	kontakt	mel-
lom	hund	og	fører	–	og	dermed	også	
mange	gode	prestasjoner.

Neste	år	slipper	vi	forhåpentligvis	
å	bekymre	oss	for	snø.	STBK	sitt	
lydighetsstevne	for	2014	blir	arrangert	
lørdag	23.	august. Kl. I - Øvelse “Hopp over hinder” - Geir Kojedal og Zenta

Prøveleder Anita Fløan ønsker velkommen
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Kl. I - Øvelse “Stå under marsj”  
- Lill-Kristin Sjaastad og Molly

Kl. I - Øvelse “Lineføring”  
- Linda Lynum og Era

Kl. I - Øvelse “Stå under marsj”  
- Grethe M. Nykkelmo og Turte
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Resultater - klasse I 

Nr 1 m/ 176 p = 1. premie:
Linda	Lynum	(STBK)	m/	NVCh	Lysholtunet’s		
Maggie,	(flatcoated	retriever)

Nr 2 m/ 170,5 p = 1. premie
Eirin	Dahl	m/	Promotion	Aprilia	Tuono	(australian	kelpie)

Nr 3 m/ 170 p = 1. premie
Randi	Sivertsen	m/	NUCh	Fiffihills	Anja	Angelica		
(lancashire	heeler)

Nr 4 m/ 169 p = 1. premie
Geir	Kojedal	(STBK)	m/	Tollerric	Dancing		
Moonshine	(nova	scotia	duck	tolling	retriever)

Nr 5 m/ 164,5 p = 1. premie
Kari	Krogstad	(STBK)	m/	NUCh	NVCh	Höglandos	Heikke	
(hvit	gjeterhund)

Nr 6 m/ 151,5 p = 2. premie
Lill	Kristin	Sjaastad	(STBK)	m/	Mi-Mio’s	Wing		
Release	(engelsk	springer	spaniel)

Nr 7 m/ 141,5 p = 2. premie
Bente	Næss	m/	Sjetnehagen’s	Rox		
(schæferhund	normalhår)

Nr 8 m/ 138 p = 3. premie
Perda	Irene	Gravold	m/	NUCH	Frerubs	Aro	(bouvier	des	
flandres)

Nr 9 m/ 137,5 p = 3. premie
Grethe	M.	Nykkelmo	(STBK)	m/	Isumis	Shiro	Fuse	Sho	Kara	
Asagi	(japansk	spisshund)

Nr 10 m/ 137 p = 3. premie
Tonje	A.	Rygh	m/	Furukollen’s	Varga	(	
belgisk	fårehund,	malinois)

Nr 11 m/ 134 p = 3. premie
Anette	Lundin	m/	Vegamo’s	Vakre	Villrose		
(berner	sennenhund)

Nr 12 m/ 84,5 p
Ellen	Tønnesen	m/	Hakasita’s	Aslan	(finsk	lapphund)

Nr 13 m/ 52 p
Hilde	Garberg	(STBK)	m/	NUCh	NVCh	JWW10	NV10	NV12	
Trontoppens	Chicco		
(hollandsk	gjeterhund,	langhår)

Brutt: Tonje	Helen	Langørgen	m/	Silkwizards	Blaze	The	
Magic	(shetland	sheepdog)

Brutt: Unni	Moslet	(STBK)	m/	Ingodds	Jerrico	
(schærferhund,	normalhår)

Resultater - klasse II 

Nr 1 m/ 158 p = 2. premie
Geir	Kojedal	(STBK)	m/	SU(u)Ch	NUCh	Nina	Ricci	Av		
Heliomar	(nova	scotia	duck	tolling	retriever)

Nr 2 m/ 135,5 p = 3. premie
Kjersti	Gudmundsen	m/	Marvin	(border	collie)

Nr 3 m/ 134,5 p = 3. premie
Nina	Skjønberg	m/	Nordsand’s	Lara	Croft		
(jack	russel	terrier)

Nr 4 m/ 132 p = 3. premie
Eirin	Dahl	m/	Nordsand’s	Louis	Lane	(jack	russel	terrier)

Nr 5 m/ 121 p
Anette	Lundin	m/	Vegamo’s	Kule	Kamira		
(berner	sennenhund)

Nr 6 m/ 98 p
Solveig	Zetterstrøm	m/	Belger	Vitesse	Odin	(border	collie)

Resultater - klasse III

Nr 1 m/ 205 p = 3. premie
Line	Garberg	(STBK)	m/	NUCh	NVCh	Heierås	Killer		
(belgisk	fårehund,	tervueren)

Nr 2 m/ 193 p = 3. premie
Hanne	Aabakken	m/	NVCh	Golden	Edition’s		
Trekløver	(golden	retriever)

Nr 3 m/ 191,5 p
Gudrun	Hovstein	m/	Lady,	(blandingshund)

Resultater - klasse elite 

Nr 1 m/ 232 p = 1. premie
Aina	Vassbotn	m/	Mesterlige	Snita	Av	Revehiet	(belgisk	
fårehund,	tervueren)

Kl. I - Øvelse “Lineføring”  
- Kari Krogstad og Heikke gjør “Holdt”
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Kl. I - Øvelse “Lineføring”  
- Hilde E. Garberg og Chicco

Kl. II - Øvelse “Ruta”  
- Geir Kojedal og Ricci

Børge Pettersen er med i arrangements-
komitéen og økte trivselen blant publikum 
ved å dele ut gratis smågodt.
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Kl. III - Øvelse “Fri ved fot” - 
Line Garberg og Killer

Seierspall kl. II
Fra venstre nr. 2 Kjersti Gudmundsen, 
vinner Geir Kojedal og nr. 3 Nina 
Skjønberg m/ Lara

Seierspall kl. I
Fra venstre nr. 2 Eirin Dahl, vinner 
Linda Lynum m/ Era og Randi 
Sivertsen m/ Anja
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Seierspall kl. III + Elite
Fra venstre nr. 2 Hanne Aabakken m/ Golden Edition’s Trekløver, dommer Terje Haugen,  
vinner Line Garberg m/ Killer og nr. 3 Gudrun Hovstein m/ Lady.
Til høyre vinner i kl. Elite Aina Vassbotn

Spesialsøk
Din hund - designet for nesearbeid

Stig	Meier	Berg
Godkjent	lærer	i	spesialsøk	

	
Mobil:	926	03	856	

e-post:	stig.berg@spesialsok.no
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Spesialsøk
er	en	fellesbetegnelse	for	ulike	aktiviteter	knyttet	til	bruk	av	hundens	
unike	nese.	Lær	hunden	å	lete	etter	kantareller,	råte,	dyreblod	-	eller	
gå	ID-spor	-	kort	sagt	det	du	selv	har	lyst	til!	

Åpne kurs fram til sommerferien
 Modul	I	-	Intro-kurs	spesialsøk	 24.	-	26.	januar
 Modul	I	-	Intro-kurs	spesialsøk	 21.	-	23.	februar	
 Modul	I	-	Intro-kurs	spesialsøk	 28.	-	30.	mars
 Modul	I	-	Intro-kurs	spesialsøk	 25.	-	27.	april

Målgruppe
Hundeeiere	som	ønsker	en	positiv	aktivisering	av	seg	selv	
og	sin	hund.

Kursgruppe
Maks	6	deltakere	med	hund.	

Kurs og treningslokaler i 2014 
Kursene	gjennomføres	i	treningslokaler	på	Stjørdal		
-	utstyrt	med	treningsplattformer,	baner,	brett,	rondell,	tuber	mm.

Internett:	 www.spesialsok.no			
Facebook:	 www.facebook.com/spesialsok
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Bak fra venstre Anders Boisen Jensen, Espen Trøen, Guri Storborg og Jomar Dyrendalsli 
Foran fra venstre Kim Aknes, Torbjørn Søderlind og Gisle Skogmo

     Årets første blodsporkurs, 3.-5. mai
          Tekst og bilder Wenche R. Krogstad

Lang,	kald	vinter	med	moderate	
snømengder	resulterer	i	dypfryst	
mark	og	sen	vår.	Jeg	hadde	tatt	
en	råsjangs	da	jeg	satte	opp	
årets	første	blodsporkurs	så	tidlig	
som	helga	3.	–	5.	mai.	Klubbens	
område	i	Ausa	ligger	omtrent	i	
høyde	med	Selbusjøen	og	det	
var	dermed	ganske	tidlig	bart	
der	inne	i	motsetning	til	lengre	
opp	i	åsene	rundt	Selbu,	der	
snøen	enda	lå	dyp	i	starten	av	
mai.	Frosset	mark	gir	dårlige	
sporforhold,	men	siden	trenings-
sporene	på	kurset	ble	gått	etter	
ganske	kort	tid	hadde	det	ikke	
så	stor	betydning	for	hundene	
–	samtlige	gikk	spor	som	om	de	
ikke	skulle	ha	gjort	annet.

Lykke	til	videre	til	dere	alle!
Kristin W. Kolåseter og Lille gikk demospor på søndag. Sporet var lagt som et 
konkurransespor og var ca. 18 t gammelt.
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Balou synes spor er gøy og setter stor pris 
på skanken som ligger i sporslutt. Matfar 
Anders er godt fornøyd med arbeidet.

Espen og Minni har godt driv i sporet!

Fenris sporer meget rolig og nøyaktig. Han 
bryr seg ikke så mye om skanken, men vil 
gjerne ha litt snaddermat av en fornøyd 
matfar Torbjørn.
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Kim og Kira gikk spor i et område hvor 
grevlingen hadde gravd. Det forstyrret en 
del, men Kira tok seg fint inn og fant spor-
slutt og skanken. Det var stas!

Mizzie har sporet seg sikker fram til skanken og 
leker gjerne med den tilbake til bilen sammen 
med matfar. Denne leken gir god motivasjon for 
neste spor.

Deltakere på kurset
-	Gisle	Skogmo	m/	Mizzie		
		(eng.	springer	spaniel)
-	Guri	Storborg	m/	Anton	(dvergdachs)
	

-	Espen	Trøen	m/	Minni	(dachs)
	

-	Anders	Boisen	Jensen	m/	Balou		
		(alaskan	malamute)
-	Kim	Aknes	m/	Kira	(korthåret	vorsteh)
-	Jomar	Dyrendalsli	m/	Birk	(svart	elghund)
-	Torbjørn	Søderlind	m/	Fenris	(amerikansk	akita)



17

Birk og Jomar har kommet til sporslutt 
og funnet skanken.

Lille Anton er en meget ivrig sporhund med 
godt drag i lina. Han løste oppgaven uten 
noen problemer og blir belønnet med pølse 
ved sporslutt. Matmor Gun er meget stolt 
av gutten sin.

 VIKTIGE   BLODSPOR  Selbuprøven 28. juni
     

 Selbudatoer   MH-BESKRIVELSE Lørdag  16. august
        Søndag  17. august

 i 2014    LYDIGHETSPRØVER  LP alle klasser  23. august
     VALPESHOW  Alle raser 24. august
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     En annerledes bursdagsfeiring
          Tekst og foto Ernst og Heidi Saur

I mange år har det vært en drøm 
å reise til Svalbard og se den 
storslåtte naturen der oppe. I 
månedsskiftet april/mai i år fikk 
Heidi og jeg den muligheten. 
Tilfeldigheter gjorde  
at jeg feira bursdagen min der 
den 30. april med hundesledetur.

Vi	valgte	å	bestille	en	hundesledetur	
med	Svalbard	Husky	før	vi	dro,	slik	at	
alt	var	klart	til	vi	kom.	Oppmøte	var	på	
et	av	hotellene	i	Longyearbyen.	Vi	ble	
henta	der	og	kjørt	til	lokalet	hvor	de	
hadde	de	rette	klærne	for	en	sledetur.	
Der	fikk	vi	utlevert	varmedress,	var-
mesko,	skinnlue	og	varmehansker	før	
vi	dro	inn	i	Adventdalen	hvor	utgangs-
punktet	var	for	Svalbard	Husky.

Hundene	de	bruker	hos	Svalbard	
Husky	er	Alaska	Husky,	en	bland-
ings-rase	med	utgangspunkt	i	nord-
amerikanske	Indianerhunder.	Disse	
hundene	har	gjennom	tusen	år	blitt	til	
en	robust,	sosial	og	vennlig	hunde-
type	med	ekstrem	arbeidslyst.		Disse	
hundene	har	god	pels	og	en	tøff	
mentalitet;	de	trives	best	med	å	bo	ute	
under	harde	arktiske	forhold.	De	har	
ved	flere	anledninger	sett	at	hundene	
ikke	tar	seg	bryet	med	å	gå	inn,	selv	
om	det	blåser	kuling	og	er		
-30	grader	C.

Ved	kennelen	fikk	vi	beskjed	om	at	vi	
skulle	spenne	for	hundene	selv	og	fikk	
en	flott	gjennomgang	av	hvordan	vi	
skulle	sette	på	selene	og	be-	
handle	hundene	mens	vi	gjorde	det.	
Jeg	hentet	en	hund	av	gangen	og	
satte	på	sele	på	de	6	hundene,	som	
skulle	være	i	spannet	vårt.	Jeg	fikk	
god	kontakt	med	alle	hundene	vi	
skulle	ha	med.	Heidi	og	jeg	så	virkelig	
fram	til	denne	turen,	og	gleden	med	å	
prøve	noe	nytt	var	virkelig	stor.	Da	alle	
7	sledene	var	klare,	inkludert	guidene,	
var	vi	klare	for	take	off.	Guidene	har	
med	gevær	på	alle	turene	for	be-	
skyttelse	mot	isbjørn.
		
Jeg	skulle	styre	sleden	første	halvdel.	
Å	ja,	det	tok	av	skikkelig,	for	hundene	
var	ivrige	etter	å	komme	i	gang	med	

turen.	Starten	gikk	så	fort	at	jeg	miste	grepet	og	sleden	fortsatte	uten	meg	ut	
av	kennelområdet.	Jeg	lå	langflat	og	kava	i	snøen	mens	jeg	så	at	hundene	
sprang	av	gårde	med	sleden	og	Heidi	ombord.	Da	jeg	kom	meg	på	beina,	så	
jeg	at	sleden	stoppet	da	de	tok	igjen	de	andre	sledene,	så	da	måtte	jeg	bare	
labba	i	vei	for	å	ta	de	igjen.	Der	fikk	jeg	høre	av	Heidi	at	hun	hadde	kauka	
at	jeg	måtte	bremse	flere	ganger	for	det	gikk	for	fort	og	Heidi	visste	ikke	da	
at	jeg	lå	å	kava	i	snøen	noen	hundre	meter	bak.	En	artig	opplevelse	og	en	
erfaring	rikere:	Hold	deg	skikkelig	fast	i	sleden	til	alle	tider.

Turen	fortsatte	innover	Adventdalen.	Uten	videre		
problemer	dro	vi	forbi	gruve	7,	hvor	vi	svingte	inn	i		
Bolterdalen	og	fortsatte	innover	mot	enden	av	dalen	hvor	vi	hadde	en	pause	
og	foretok	førerbytte.

Returen	til	kennelen	med	Heidi	som	fører	gikk	utrolig	fint	og	vi	kosa	oss	
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skikkelig.	Hun	klarte	den	biten	utmerket.	Turen	
totalt	tok	vel	ca	2	timer	i	ubeskrivelig	natur.	Vel	
tilbake	i	kennelen	var	det	vår	jobb	å	spenne	fra	
hundene	og	få	de	tilbake	til	hundehusene	sine.	

Hundene	var	utrolig	sosiale	og	ville	gjerne	ha	
kos.	I	løpet	av	sesongen	er	over	3	000	per-
soner	innom	Svalbard	Husky	for	hundeslede-
turer,	så	hundene	må	være	flinke	med	folk.	Til	
slutt	fikk	vi	hjelpe	til	med	foring	av	hundene,	
før	vi	satte	kursen	til	Longyearbyen	og	levere	
tilbake	klærne	vi	hadde	lånt.	Så	var	det	bare	å	
dra	på	Kroa	og	spise	bursdagsmiddag.	Dette	
er	en	bursdag	jeg	aldri	glemmer!

Vårt hundespann

Kennel Svalbard Husky

Ernst og hundespannet

Heidi	og	jeg	vil	rette	en	stor	takk	til	Robert	Nilsen	og		
Sissel	Lian	på	Svalbard	Husky	for	en	fantastisk	og		
uforglemmelig	tur	i	vakre	omgivelser.	Vi	anbefaler	dem	
virkelig	for	de	som	vil	til	Svalbard	og	oppleve		
en	hundesledetur.

Det	er	umulig	å	beskrive	naturen	vi	så	på	denne	turen,	
det	må	bare	oppleves.	Bildene	tar	kun	vare	på	minnene.
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     Else May og Kiran på agilitykurs
          Av Else May Engen

For å lære oss fler aktiviteter 
meldte min Golden Retriever  
Kiran og jeg oss på agilitikurs 
i regi av Selbu trekk- og bruks-
hundklubb helga 10.-12. mai. 

Det	var	bare	jeg	som	fikk	bli	med	på	
teoriøkta	fredag	etter-	
middag,	og	det	er	ikke	så	sikkert	
Kiran	hadde	fått	så	stort	utbytte	av	
den,	uansett.

Kursledere	var	Jannicke	Rynning	og	
Roger	Krogstad,	som	sjøl	er	aktive	
og	erfarne	innen	agility.	Vi	fikk	ei	
god	innføring	i	hva	agility	er.	Det	
betyr	smidighet	og	hurtighet,	noe	
som	beskriver	aktiviteten	godt,	etter	
min	meining.

Vi	fikk	også	ei	innføring	i	hvordan	
vi	skal	starte	treningsøkta	med	
oppvarming,	slik	at	hunden	ikke	får	
strekk	i	muskulaturen,	og	at	vi	må	
«gå	ned»	hunden	etterpå.	

Vann	etter	treninga	er	også	viktig.
Innlæring	i	agility	skal	være	gøy,	og	

vi	skal	ikke	korrigere	hunden	under	
trening.	Motivasjon	og	belønning	
er	derfor	viktig.	Belønning	kan	like	
gjerne	være	lek	som	godbiter.

I	agility	finnes	mange	typer	hinder,	
og	STBK	har	fler	av	disse	på	sin	
bane	i	Ausa.	Av	hopphindre	fin-
nes	f.eks.	hjul,	lengdehinder,	mur	
og	hopphinder/stativ.	Felthindre	er	
f.eks.	stige,	møne,	vippe	og	bord.	
Det	finnes	også	andre	hindre,	som	
tunnel,	pølse	og	slalom.

Ved	innlæring	brukes	baklengs		
kjeding,	noe	som	betyr	at	man	går	
fra	det	ukjente	til	det	kjente.	En	
starter	med	ett	hinder,	og	lærer	det.	
Så	tar	man	hinderet	som	står	bak,	
og	avslutter	med	det	som	allerede	
er	innlært,	og	sånn	fortsetter	man	
og	lager	hinderkjeder.

Lørdag	og	søndag	fikk	vi	prøve	ut	
dette	i	praksis.	Vi	var	8	ekvipasjer	
som	var	påmeldt	kurset,	der	4	had-
de	en	del	erfaring	med	agility.	Der-
med	blei	vi	delt	i	2	grupper,	og	Kiran	

og	jeg	havna	i	nybegynnergruppa.	
Det	var	hunder	i	alle	størrelser	og	
fasonger,	så	jeg	tenker	dette	er	en	
aktivitet	som	passer	for	alle,	sjøl	om	
ikke	alle	hunderaser	er	like	raske	og	
smidige	og	blir	verdensmestere.

Den	praktiske	delen	av	kurset	var	
morsom	og	foregikk	for	oss	nybe-
gynnere	i	rolige	former.	Fra	den	
viderekommende	gruppa	var	nok	
støynivået	noe	høyere,	og	farta	at-
skillig	høyere.	Hver	enkelt	hund	og	
eier	fikk	opplæringa	tilrettelagt	til	sitt	
nivå	i	hver	av	gruppene	av	de	dyk-
tige	kursholderne.	Dette	gjorde	at	
alle	hadde	fin	utvikling	under	kurset,	
og	jeg	ser	fra	torsdagstreningene	i	
Ausa	i	etterkant,	at	fler	av	oss	har	
blitt	ivrige	til	å	trene	agility.	

En	morsom	aktivitet	for	både	hund	
og	eier,	som	også	krever	konsen-
trasjon,	en	del	tankevirksomhet	og	
planlegging,	samarbeid	og	en	viss	
fysisk	form	fra	både	hund	og	fører.	
Nytt	kurs	til	høsten,	så	det	er	bare	å	
melde	seg	på!

Foran fra venstre instruktører Roger Krogstad og Jannicke Rynning 
Ulla Lisø m/ Sussi (powder puff) og Kjersti Zahl m/ Arja (kromfohrländer).

Bak fra venstre Hilde Edvinsen Garberg m/ Chicco (hollandsk gjeterhund), Line Garberg m/ Killer (tervueren),  
Nina Trondsen m/ Kira (cavalier king charles spaniel), Laila Størseth m/ Saga (samojed),  
Else May Engen m/ Kiran (golden retriever) og Berit Storhaug m/ Jelly (korthåret collie)



21

     STBK’s andre blodsporkurs, 10.-12. mai
          Av tekst og foto - Wenche R. Krogstad

Foran fra venstre Kristin W. Kolåseter med demohunden Lille, Ann-Ingeborg Johnsen,  
Eirik Tranaas Vannebo, Kim Jørgen Sætran, Dag Erik og Elisabeth Skagmo

Ayla fikk skikkelig snadder etter å ha kommet til sporslutt - et bein med  
masse kjøtt på.

Sein	vår	satte	sine	begrensninger	mht	
sted	å	være	på	med	det	praktiske	arbeidet	
på	årets	første	blodsporkurs,	helga	3.	–	5.	
mai.	Forholdene	hadde	ikke	forandret	seg	
så	mye	da	vi	kom	til	den	andre	helga	i	mai	
og	kurs	nr	2,	så	nok	en	gang	brukte	vi	om-
rådet	vårt	i	Ausa	både	lørdag	og	søndag.	
Skogen	der	inne	egner	seg	utmerket	til	ny-
begynnerspor	med	fin	mosebunn	og	god	
skjerming	for	vind.	Vi	skulle	gjerne	hatt	
litt	mer	utfordrende	underlag	til	elevene	
på	dag	2,	men	når	snøen	enda	dekker	
myrene	i	høyden	får	man	bruke	den	bar-
marka	man	har,	dvs	gammel	beitemark,	
hogstfelt	og	storskog.

Fredag	kveld	var	det	som	vanlig	ca	3	timer	
med	teori	om	bl.a.	hundens	luktesans	og	
egenskaper,	luktforhold,	hva	er	et	spor,	
motivasjon	og	belønning,	sporopplæring	
og	utstyr.	Vi	avsluttet	kvelden	med	en	liten	
film	av	hund	som	sporet.
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Kim Jørgen gjør skanken “levende” ved å trekke i 
snora. Det trigger litt ekstra, synes Kiro.

Scott og Ann-Ingeborg leker  
“kom-å-ta-meg” med skanken.

Lørdag	og	søndag	var	det	praksis	
ute	med	mer	teori	innimellom.		
Hundene	fikk	gå	testspor	og	finne	
igjen	leken	sin.	Så	fikk	deltakerne	
”tørrtrene”	på	å	legge	spor	og	
lære	seg	litt	om	hvordan	de	skulle	
planlegge	sporet.	Så	var	det	å	gå	
sammen	to	og	to	og	trene	lineføring	
og	bytte	på	å	være	hund.	

Lørdagen	ble	avsluttet	med	at	alle	
hundene	fikk	gå	et	blodspor	hver.	

Søndag	ble	det	mer	blodsporgåing	
med	økende	vanskelighetsgrad	for	
alle,	og	deltakerne	fikk	også	være	
med	å	se	basset	Lille	gå	et	spor	lagt	
likt	et	konkurransespor	med	fører	
Kristin	Kolåseter.

Alle	hundene	lyktes	med	sporar-	
beidet	og	hadde	fin	progresjon	i	
løpet	av	helga,	så	da	er	den	videre	
utdanninga	overlatt	til	hundeførerne.	

Lykke	til!
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Hei	folkens!

Jeg	er	en	golden	retriever	jente	som	var	4,5	
måned	da	jeg	begynte	på	den	første	av	seks	
kvelder	med	valpekurset.	Jeg	forsto	veldig	
fort	da	jeg	kom	inn	i	min	nye	flokk	–	matmor,	
matfar	og	Mossa	(eng.	springer	spaniel)	–	at	
matmor	hadde	mye	og	lære	om	oss	firbeinte.	
Altså	–	det	var	matmor	som	trengte	kurs.	Jeg	
må	også	i	samme	åndedrag	si:	Jeg	lærer	fort,	
men	det	tar	litt	lengre	tid	for	matmor.	

Den	som	skulle	prøve	å	få	noe	fornuftig	inn	
i	hodet	på	matmor,	var	Wenche.	Jeg	krys-
set	potene	allerede	første	kvelden	for	at	hun	
skulle	greie	og	starte	en	positiv	tankegang	i	
matmors	hode.

Vi	ankom	Selbu	første	kurskveld	i	-9	grader	
og	sur	sno.	Jeg	fikk	ut	av	bilen	en	tur	for	å	
tisse.	

-	Hoi!	Her	kom	det	flere	firbeinte	på	min	alder.	
Det	tegnet	godt:	Her	skal	det	bli	skøy	med	
mye	lek!	

-	For	å	si	det	med	det	samme;	den	
gikk	ikke.	Jeg	måtte	nemlig	bruke	
hele	min	energi	på	å	få	matmor	til	å	
lære	noe	av	Wenche.	Etter	hver	økt	
var	det	derfor	godt	og	få	hvile	i	bilen	
en	stund.

Inne	i	hallen	holdt	vi	firbeinte	oss	
litt	i	hvert	vårt	hjørne.	Vi	så	jo	fort	at	
disse	tobeinte	trengte	litt	forskjel-
lig	opplæring;	de	var	på	forskjellige	
“stadier”.

Jeg	startet	med	og	lære	matmor	at	
når	jeg	så	henne	dypt	og	lenge	i	
øynene,	ville	jeg	ha	godis.	Når	mat-
mor	ikke	orket	mer	av	mine	intense,	
sorte	øyne,	haglet	det	godbiter	på	
gulvet	–	KJÆMPE!

Jeg	må	jo	bare	innrømme	at	jeg	
var	–	og	er	–	en	aktiv	valp.	Matmor	
ble	noe	“stresset”	av	meg,	så	hun	
skulle	lære	seg	og	“roe	ned”.	Det	

skulle	hun	gjøre	ved	og	stryke	meg	
på	hodet,	brystet,	maven	–	der	hvor	
hun	opplevde	det	var	best.	M.a.o.	
-	hun	skulle	lære	“pelsterapi”.	Det	
var	virkelig	bra	Wenche	tok	opp	
dette;	matmor	har	virkelig	måttet	
trene	mye	på	dette.	Av	og	til	får	ikke	
matmor	det	til	og	fungere,	men	jeg	
synes	hun	er	flink	til	og	trene	så	til	
slutt	vil	det	nok	fungere	hver	gang.

Ved	hjelp	av	Wenche	fikk	jeg	lært	
henne	hvordan	vi	to	skulle	kommu-
nisere	når	matmor	ville	at	jeg	skulle	
sitte,	dekke	og	stå.	Hørte	jeg	BRA!	
-	og	så	var	det	goddis;	m.a.o.	slik	vil	
jeg	at	det	skal	gjøres.	Matmor	fikk	
også	trent	på	hvordan	hun	skulle	
gjøre	det	når	jeg	skulle	gå	ved	siden	
av	henne	i	løst	kobbel.

Mens	jeg	hvilte	etter	en	økt,		
gjennomgikk	Wenche	stell	av	oss	
firbeinte.	Det	var	også	nyttig	lærdom	
for	matmor.	En	ting	hun	fikk	tips	om	

     Mollys’s betraktninger etter valpekurs
          Tekst og foto Tove Horneman

var	pussing	av	tenner.	Det	har	ikke	
matmor	gjort	selv	om	mine	tenner	
blir	undersøkt	jevnlig.	Jeg	har	fått	
tyggebein	og	oksebein	som	jeg	har	
gnagd	på,	så	på	den	måten	har	jeg	
fortsatt	fine	tenner.

Matmor	fikk	også	lært	hvordan	vi	
kan	leke	sammen	slik	at	det	blir	
skøy	for	oss	begge	to.	En	av	de	
tingene	som	gjorde	matmor	veldig	
glad,	var	da	jeg	gikk	hele	tunnelen.	
Hun	la	seg	på	gulvet	og	koste	og	
lekte	med	meg	–	helt	vill	ble	hun.	
Ja,	ja	tenkte	jeg;	da	vet	jeg	hva	som	
gjør	matmor	ekstra	glad!	Vi	har	ikke	
slik	tunnel	her	jeg	bor,	men	jeg	har	
funnet	ut	at	kvisthauger	som	jeg	kan	
gå	igjennom	gjør	samme	susen.

Matmor	fikk	også	mange	tips	om	
hvordan	hun	kan	legge	til	rette	for	
lek	der	jeg	kan	bruke	snuten	min	–	
og	det	liker	jeg	aller	best.	Hun	lærte	
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Jeg skal nok ta deg – en dag ...

Hal og dra, Molly!

også	at	å	rope	på	meg	skal	være	
skøy!	Jeg	kommer	til	matmor	som	
ei	kule	når	hun	roper	på	meg;	da	får	
jeg	masse	ros,	kos	og	godis.

En	annen	ting	som	jeg	er	glad	for	
at	Wenche	tok	opp,	er	hvordan	vi	
firbeinte	leker	oss	imellom.	Det	gjør	
vi	nemlig	forskjellig	ut	ifra	hvilken	
rase	vi	hører	til.	Blant	noen	av	oss	
er	det	ganske	stor	forskjell	på	leken,	

så	da	kan	det	fort	bli	misforståelser.	
Dette	la	matmor	seg	på	minne,	så	
hun	passet	på	at	jeg	ikke	lekte	med	
mere	“brutale”	artsfrender	mens	jeg	
var	valp.

Valpekurset	var	slitsomt	for	meg,	
men	det	lærte	matmor	veldig	mye.	
Jeg	håper	andre	firbeinte	også	kan	
få	med	en	i	sin	flokk	på	ett	slikt	kurs.	
Jeg	hadde	i	denne	perioden	en		

“intensiv”	opplæring	av	matmor	da	
jeg	dagen	etter	første	valpekurs-
kveld	tok	med	matmor	på	kurs	i	
spesialsøk,	Modul	1	-	men	det	er	en	
annen	historie.	

-	Men,	jeg	er	veldig	fornøyd	med	
hva	matmor	fikk	ut	av	valpekurset!	
Tusen	takk,	Wenche!

Beste poteklæmmer fra Molly
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Helga	30.05,	01.06.	og	02.06.	2013	
avholdt	STBK	og	Norsk	Schweiss-
hundklubb	et	videregående	et-
tersøkskurs	hvor	alle	kommunene	i	
Sør-Trøndelag	var	invitert	til	å	delta	
med	sine	ettersøksjegere.	
Målet	med	kurset	var	å	styrke	
kunnskapen	hos	fører	denne	gang	
og	ikke	hund.	

Det	deltok	3	fra	Selbu	kommune	
Frode	Alsethhaug,	Øivind	Stene	og	
Haldor	Aftret.	Fra	STBK	deltok	Nina	
Fure	Guldseth,	Hans	Olav	Kulseth,	
Vidar	Sagmyr,	Kjersti	Andresen	og	
Tom	Ronny	Reitan.	Selbu	var	godt	
representert.	Det	deltok	tilsammen	
30	personer,	og	noen	av	de	kom	fra	
hele	landet.	

Kursledere	var	Per	Evensen,	Geir	
Hoel,	Anna	Hole	og	Merete		
Sterk-Hansen.

Kurset	besto	både	av	praksis	
og	teori.	Det	ble	blant	annet	lagt	
vekt	på	skuddplassundersøkelse	
med	skudd	gjennom	dødt	rådyr	
som	medførte	utfordrende	under-
søkelser	siden	himmelens	sluser	
åpnet	seg	etter	at	skuddene	hadde	
falt.	Oppgavene	gikk	ut	på	å	finne	
rester	etter	ragg,	innvoller,	bein,	

     Ettersøkskurs for de som vil spesialisere seg
          Av Kjersti Andresen - foto Wenche R. Krogstad

blod	osv.	for	å	vurdere	skuddskade	
for	å	planlegge	ettersøket.	Miljø-
direktoratet	mener	det	finnes	
manglende	kunnskap	om	dette	
blant	hundeførere	og	har	lagt	vekt	
på	dette	ved	godkjenning	av	kurset	

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

til	Norsk	Schweisshunbdklubb	
(NSKH).	

NSKH	mener	vi	må	spisse	oss	mer	
opp	mot	det	reelle	ettersøket	og	at	
Norge	ligger	etter	i	denne		

Instruktører, funksjonærer og deltakere på STBK’s videregående kurs i ettersøk etter klovvilt.

Initiativtaker og pådriver for å få dette kurset plassert i Selbu var Kjersti Andresen
Her har hun gått “ettersøk” etter rådyr med dachsen Orlando.
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utviklingen.	NSKH	har	egen	prøvespor	hvor	det	
benyttes	klauvsko	med	påmontert	klauver	fra	rådyr,	
hjort	og	elg	(kalv)	en	framfot	og	en	bakfot	fra	samme	
dyr.	Sporet	må	ha	ligget	minst	20	timer	og	være	en	
1km.	langt.	Sporet	har	momenter	som	tilbakeganger	
med	og	uten	blod	og	slynge	hvor	sporet	krysser	seg	
selv.	Det	brukes	kun	2	dl	blod	på	400	meter.	Det	et	
kunstig	utlagt	sårleie	hvor	legges	blod	i	sporet	fram	mot	
sårleie	og	ingenting	ut	av	det.	Mot	slutten	av	sporet	
blir	det	løsnet	skudd	fra	startpistol	for	å	teste	hundens	
skuddfasthet.

I	Selbu	har	vi	vært	en	gjeng	som	har	trent	dette	sporet	
og	har	kjøpt	inn	klauvsko.	Ut	fra	denne	gjengen	har	
det	sprunget	ut	en	ettersøksring,	Selbu	Ettersøksring.	
Denne	ringen	er	underlagt	Hundeutvalget	i	Selbu	Jeger	
og	Fiskelag	under	full	enighet	med	styret	i	STBK.	Selbu	
Ettersøksring	hadde	noen	oppdrag	under	elgjakta	og	
ekvipasjer	herfra	har	gått	vellykka	ettersøk	på	rådyr	
også.	Ringen	skal	styrkes	til	neste	jaktsesong.	

Alle	instruktørene	på	kurset	har	lang	fartstid	og	vi	fikk	
beskrivelser	fra	enkelte	ettersøk	som	det	var	mulig	å	
kjenne	seg	igjen	i.	Kurset	var	lagt	opp	til	at	deltakerne	
skulle	dele	av	egen	erfaring.

Våpenvalg	og	bruk	av	våpen	på	ettersøk	var	også	tatt	
opp.	Merete	Sterk-Hansen	holdt	et	innlegg	om	«Det	
vanskelige	ettersøket»,	ettersøk	på	rådyr.	

Anna	Hole	holdt	et	innlegg	om	de	ulike	hunderasene	
som	brukes	på	ettersøk	og	om	deres	egenskaper.

På	fredagen	ble	det	lagt	et	bruksspor	(demospor)	helt	
etter	regelverket	for	schweisshunder	som	på	lørdagen	
ble	gått	av	ekvipasjen	Line	Garberg	fra	STBK	og	Killer	
(belgisk	fårehund)	med	hele	kurset	bak	som	tilskuere.	
Sporet	ble	«dømt»	av	Geir	Hole	som	er	er	autorisert	
dommer	på	ettersøk	og	bruks/schweisssporet.	

Line	og	Killer	gikk	til	en	1.	premie.	Line	er	medlem	av	

Dommer Geir Hole oppsummerer sporprestasjonen til Line og Killer og gir dem  
en 1. premie.

Line og Killer går demospor med kurs- 
deltakere og instruktører som tilskuere.

STBK	har	vært	med	gjengen	som	
har	trent	schweiss	i	sommer,	og	er	
medlem	av	Selbu	Ettersøksring.	

Kurset	var	svært	innholdsrik	og	
lærerikt.	Vi	blir	aldri	helt	utlært	på	
dette.	Spesielt	var	det	interessant	
å	høre	om	andre	erfaringer	og	
måter	de	ulike	kommunene	organi-
sere	dette	viktig	arbeidet.	Norge	
har	stått	stille	på	forbedring	av	
prøvekrav	siden	1994.	
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     Brukshundtrening
          Tekst og foto Wenche R. Krogstad

Fra	sist	i	juni	startet	vi	med	brukshundtrening	på		
mandagskveldene.	Med	unntak	av	fellesferien	holdt	vi	
på	ut	september.	Bildene	viser	øvelsen	“Budføring”.

Figurant Stig Meier Berg og  
Killer har fin kontakt før hunden 
sendes tilbake til fører.

Berit Storhaug har sendt Inox ut til 
figurant Line Garberg - som sender 
han tilbake. Detter er gøy!

Killer er klar til å løpe ut til  
figuranten, som står 50 m unna.

Berit Storhaug sender Inox ut 
til figuranten.
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Klubbens	årlige	blodsporprøve	gikk	av	stabelen	lørdag	
29.	juni	med	oppmøte	på	Granlund	og	spor	langs	
vegen	til	Østrungen/	Skytthullet.	Det	var	vakkert,	varmt	
vær	med	meget	stri	sønnavind,	noe	som	skapte	trøbbel	
for	en	del	av	hundene.	I	tillegg	var	det	som	vanlig	en	
god	del	vilt	og	tamdyr	i	terrenget.	-	En	strihåret	vorsteh	
fikk	først	en	hjort,	støkket	en	storfugl	og	sluttet	med	en	
flokk	sauer	i	sporet	–	og	da	var	det	slutt	på	spor-	
arbeidet,	naturlig	nok.	Årets	vinner	fikk	også	elg		
i	sporet.

Det	startet	29	hunder	og	vi	hadde	ny	rekord	i	antall	for-
skjellige	raser	med	hele	17	stk	fra	8	forskjellige	grupper.	
Det	var	3	hollandske	gjeterhunder,	2	hvite	gjeterhunder,	
1	basset	fauve	de	bretagne,	1	beagle,	1	dachs	strihår,	
1	dvergpinscher,	1	parson	russel	terrier,	1	grå	elghund,	
1	svart	elghund,	1	vorsteh	strihår,	9	eng.	springer		
spaniel,	1	cocker	spaniel,	2	golden	retriever,	2	flat-	
coated	retriever,	1	curly	coated	retriever	og	1	nova	
scotia	duck	tolling	retriever.

Dommere	i	år	var	Kristian	Rolstad	(NKK-rep.),	Gunnar	
Bostad,	Annar	Sætnan,	Eirik	Jønland,	Børge	Wahl		
og	Sturla	Røstadli.

Dag	Harald	Hassel	gikk	som	dommeraspirant	hos	
Børge	Wahl.

Kristin	Kolåseter	gjorde	en	solid	jobb	som	prøveleder	
og	hadde	også	ansvaret	for	kjøkkenet	sammen	Anne	
Langerud	og	Christina	Moe.	Sekretariat	tok	Wenche		
R.	Krogstad	og	Linda	Lynum	seg	av,	med	hjelp		
fra	Anita	Fløan.

     Selbuprøven 2013
          Av Wenche R. Krogstad

Sporleggere
Gustaf	Spets,	Elin	Setseng,	Anita	Fløan,	Anne	Langer-
ud,	Geir	Kojedal,	Christina	Moe,	Kristin	Kolåseter,	Berit	
Storhaug,	Stig	Kolåseter,	Linda	Lynum,	Dina	Arnevik,	
Kari	Krogstad,	Nina	F.	Guldseth	og		
Wenche	R.	Krogstad.

Prøvens Beste Hund
- Elin Setseng m/ NUChDUCh NVCh NV-04-05-07-08 
NordV-06 WW-08 Trontoppens Avita  
(hollandsk gjeterhund - Avita) – 1. m/ HP

Nr 2 – Dina Arnevik (STBK) m/ Faks Mira  
(eng. springer spaniel - Mira) – 1. m/ HP

Nr 3 – Wenche R. Krogstad (STBK) m/ NVCh Häljans 
Sydney Bristow (cocker spaniel - Malin) – 1. m/ HP

Øvrige hunder med HP - i katalogrekkefølge
- Helge Growe m/ NVCh Desperados Yunior  
  (eng. springer spaniel - Yunior)
- Arnstein Mosleth m/ NordV-10 NV-11-12 NUCh  
  Trontoppens Chanel (hollandsk gjeterhund - Chanel)
- Ståle Selboe m/ Våttåfjellets Hero (beagle Hero)

Med 1. premie
- Kristin Kolåseter (STBK) m/ Lille La Belle  
  (basset fauve de bretagne - Lille) – NVCh!
- Linda Lynum (STBK) m/ NVCh Lysholtunets Maggie 
  (flatcoated retriever - Era)
- Kari Krogstad (STBK) m/ SUCh NUCh  
  NordV-10-11-12 NMB-10 Aipo av White Rewyr  

Fra venstre Dina Arnevik (STBK) m/ Faks Mira, Elin Setseng m/ Avita og Wenche R. Krogstad (STBK) m/ Malin 
Foto: Hilde Kolstad
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  (hvit gjeterhund - Aipo)
- Bente Storli m/ NVCh Mi-Mios Remember Me  
  (eng.springer spaniel - Ull)
- Hilde J. Kolstad (STBK) m/ NVCh Coco Lines 
  Chokolate Fantasy (eng. springer spaniel - Dina)
- Ingvar Hårstad m/ Erke (norsk elghund sort - Erke)

Med 2. premie
- Dina Arnevik (STBK) m/ NVCh NUCh Zelinis Hattrick 
  (eng. springer spaniel - Izzie)
- Lillian Grønning (STBK) m/ NVCh Picabos Whippe 
  Cream (eng. Springer spaniel - Mira)
- Kristina Ö. Eising (Sverige) m/ SEVCh Attigården 
  Golden Ozzy Osborn (golden retriever)

Med 0 premie
- Elin Setseng m/ NUCh NVCh WW-10 NordV-10 Irvin 
  V. Oscarli (hollandsk gjeterhund - Ivrig)
- Siri Skjerve m/ NSVCh Mi-Mios Wig Wam  
  (eng. springer spaniel - Tyr)
- Fritz Just m/ NVCh Mi-Mios Guns N’Roses  
  (eng. springer spaniel - Tyra)

En vakker bukett dommere, funksjonærer og deltakere på Selbuprøven 2013 - foto Vanja Sliwa

- Birgit Westgård m/ Mälerens Rr-Alphaville  
  (strihåret vorstehhund - Scnell)
- Bjørn Johnsen (STBK) m/ Westaway Luck  
  Of The Draw (eng. Springer spaniel - Lucky)
- Mari Geisnes m/ Zednoras Forrest Green  
  (golden retriever - Lucas)
- Guri Eggen (STBK) m/ NVCh Black-Flats Moods  
  Of Norway (flatcoated retriever - Kaia)
- Ann Kristin Lindgaard m/ NVCh NUCh Carve Canem 
  Cherie (nova scotia duck tolling retriever - Cherie)
- Ulla Grudt m/ JWW-11 EuJW-11 CEW-11 NV-12  
  NordUCh Theneicans Louis Vuitton  
  (dvergpinscher - Martin)
- Hanne Uglemsmo Bjørvik (STBK) m/ Pondus  
  (norsk elghund grå - Pondus)
- Lena Ögren Buseth m/ NUCh Adesso  
  Now I’m Here (parson russel terrier - Totte)
- Greta Opdahl m/ NUCh SU(u)Ch NVCh NV-06-10 
  Racycurls Fjord (curly coated retriever - Frøya)
- Arne Roger Aursøy m/ Skogslettas ZD Lita  
  (strihåret dachs - Lita)
- Kari Krogstad (STBK) m/ NVCh NUCh  
  Höglandos Heikke (hvit gjeterhund - Heikke)

 Blodsporkurs 2014   

Klubbens første blodsporkurs arrangeres 2. - 4. mai 2014. Kun 6 ekvipasjer pr. instruktør. 
Fortløpende påmelding til post@selbutbk.org
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En hundesport for alle som liker søksarbeid -
og utfordringen som ligger i at hver konkurranse
byr på ukjente lukter og søksområder!

Av Stig Meier Berg
e-post stig.berg@spesialsok.no
initiativtaker til hundesporten SMELLER

Foto: Wenche R. Krogstad & Stig Meier Berg

     

Etter	mange	års	erfaringer	med	kurs	og	hundetrening	ser	jeg	at	stadig	flere	
hundeeiere	etterspør	utfordringer	innen	søk	og	nesearbeid.	Mange	savner	
konkrete	mål	å	trene	mot.	Mål	de	ikke	finner	innen	dagens	tilbud	til	vanlige	
hundeeiere.
	
Med	hundesporten	SMELLER	–	håper	jeg	å	kunne	tilby	artige	og	utfordrende	
øvelser	for	de	som	ønsker	å	utvikle	seg	selv	og	sin	hund	i	forhold	til	nese	
arbeid	som	målrettet	aktivitet.	Her	er	rene	lydighetsmoment	tonet	ned	til	
fordel	for	funksjonell	søkslydighet.	Dvs.	at	man	blir	belønnet	for	samarbeidet	
med	hunden	uttrykt	i	form	av	kontakt,	søkslyst,	søksglede	-	og	ikke	minst	
resultat	av	selve	søket.	

Om	man	ikke	er	noe	”konkurransemenneske”	vil	øvelsene	i	seg	selv	være	
ypperlige	som	ren	aktivisering	av	hund	og	fører.	

Navnet	”SMELLER”	er	en	avledning	av	“å	lukte”	på	engelsk.	I	vår	sammen-
heng	kommer	begrepet	fra	objektet	våre	ID-spor-hunder	får	lukte	på,	før	de	
foretar	et	sporoppsøk.	Luktbildet	av	denne	SMELLEREN	avgjør	deretter	
hvilket	spor	hundene	velger	av	andre	spor	som	er	i	umiddelbar	nærhet.
Klasseinndelingen	bygger	på	en	naturlig	progresjon,	som	gjør	at	det	må	
investeres	en	del	treningstimer	dersom	man	skal	klare	opprykk	–	og	til	slutt	
nå	ett	-	eventuelt	begge	nivåene	i	klassene	Elite	I	/	Elite	II.

Klasseinndeling i SMELLER
SMELLER	har	totalt	3	klasser	+	2	valgfrie	eliteklasser

•	 Klasse	I	–	(nybegynnerklasse)
•	 Klasse	II	–	ID-lukt	-	opprykk	fra	klasse	I	
•	 Klasse	III	–	Presentasjonshund	-	opprykk	fra	klasse	II	

•	 Klasse	Elite	I	–	ID-personsøk	-	
opprykk	fra	klasse	III	–		
valgfri	Elite-klasse
Egen	championattittel	(ikke	
stambokberettiget	i	NKK)

•	 Klasse	Elite	II	–	ID-spor	-		
opprykk	fra	klasse	III	-		
valgfri	Elite-klasse
Egen	championattittel	(ikke	
stambokberettiget	i	NKK)

Før konkurransen starter
Før	konkurransen	starter	gjennom-
føres	trekking	av	startrekkefølge.		
Deretter	trekker	hver	deltaker	en	
tilfeldig	zip-pose	som	inneholder	en	
fremmed	SMELLER	av	lær,	plast	eller	
gummi	med	tilført	ID-lukt.		
	
SMELLEREN	er	mao	håndtert	av	en	
fremmed	person.	

Fram	til	start	i	første	øvelse	skal	
hundefører,	med	valgfri	metode,	lære	
sin	egen	hund	lukta	fra	SMELLEREN.	
Denne	lukta	skal	hunden	finne	og	
deretter	markere	i	alle	øvelsene.	Hver	
markering	hunden	gjør	godkjennes	
ved	at	fører	løfter	høyre	hånd	over	
skulderhøyde,	slik	at	dommer	får		
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vurdert	ekvipasjens	prestasjon.	

Det	konkurreres	både	på	ferdigheter	og	tid.
Da	SMELLER	klasse	I	er	en	nybegynner-	
klasse,	er	det	anledning	til	å	føre	hunden	i	line	
eller	leiebånd.

Smeller klasse I
Øvelse 1 - Søk på 4 stk. parallelle baner  
á 6 bokser.

I	denne	øvelsen	skal	hundene	søke	fort-
løpende	på	4	parallelle	baner	á	6	bokser.	
Her	skal	de	finne	og	markere	på	1	boks	med	
duplikat	i	hver	bane.	Et	duplikat	er	identisk	
med	SMELLEREN	–	dvs.	har	samme	lukt,	av	
samme	type	og	størrelse.	Denne	øvelsen	er	
obligatorisk	for	videre	deltakelse	i	kon	
kurransen.	Dvs.	at	hunder	som	ikke	mark-
erer	riktig	på	minimum	1	av	banene,	ikke	har	
anledning	til	å	fortsette	til	neste	øvelse.

	
Øvelse 2 – Søk på 16 kasser/bokser/esker
I	denne	øvelsen	skal	hundene	søke		
gjennom	16	kasser/bokser/esker	i	plast/
papp	som	er	plassert	i	et	mønster	på	4x4,	og	
finne	og	markere	kassen	hvor	duplikatet	med	
samme	lukt	som	SMELLEREN	er	plassert.

	
Øvelse 3 – Søk i rom/lokale
I	øvelse	3	skal	hundene	søke	igjennom	et	rom	
hvor	det	er	skjult	4	duplikater	med	samme	lukt	
som	SMELLEREN.

	
Øvelse 4 – Utvendig søk på 1 stk. kjøretøy
Her	skal	hundene	gjennomføre	utvendig	søk	
på	1	stk.	kjøretøy	hvor	arrangøren	har	skjult	5	
duplikater.

Fordelen med SMELLER-trening
Elementene	i	denne	hundesporten	kan	du	
gjerne	trene	hjemme	og	innendørs	nå	i	vin-
terhalvåret.	Ikke	trenger	du	noen	avanserte	
hjelpemidler	heller.	

Hvem kan konkurrere i hundesporten 
SMELLER?
SMELLER	er	et	åpent	tilbud	til	”vanlige	folk”	
med	hund	–	uansett	rase.	Dette	betyr	at	alle,	
uansett	bakgrunn,	kan	delta.	Her	er	ingen	
flaskehalser	du	må	igjennom.	Sett	deg	inn	i	
øvelsene	å	start	treninga	med	din	hund.
Er	du	usikker	på	hvordan	du	starter	kan	det	
være	greit	å	bli	med	på	et	kort	introduksjon-
skurs	i	SMELLER.	I	løpet	av	3,5	t	har	du	fått	
nok	erfaring	og	innspill	til	å	komme	i	gang	
med	egen	trening.	Har	du	allerede	litt	erfar-
ing	med	søksarbeid	fra	tidligere,	vil	det	ikke	
være	noe	problem	å	gå	i	gang	med	øvelsene	

Tuva markerer riktig boks på bane med 6 bokser

Malin undersøker en av 16 kasser i øvelse 2

Mia markerer skjult duplikat bak skapdør i øvelse  
3 “Romsøk”
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Mia sjekker “monster-
traktoren” på Bioforsk for 
lærbiter med ID-lukt

i	SMELLER	klasse	I	på	egen	hånd.	På	nettstedet	
smeller.no	finner	du	for	øvrig	en	video	med	springeren	
Mia,	som	viser	hvordan	hun	utfører	samtlige	øvelser	i	
klasse	I.

Treningsmiljø for SMELLER
Flere	steder	i	landet	er	det	nå	i	ferd	med	å	dannes	
treningsmiljø	i	SMELLER.	Både	privatpersoner,	hun-
deklubber	og	private	hundeskoler	ønsker	å	starte	
denne	typen	aktivitet.	På	nettstedet	smeller.no	finner	
du	linker	til	flere	SMELLER-grupper	på	facebook,	hvor	
det	annonseres	lokale	treninger,	utveksles	erfaringer	og	
annonseres	kurs.

Hundesporten	SMELLER	er	ikke	ferdigutviklet.	Det	job-
bes	nå	med	å	få	på	plass	ei	gruppe	entusiaster	som	får	

ansvar	for	å	utvikle	øvelsene,	klassene	og	regelverket	
med	mer.	Behovet	for	ei	formell	dommer-utdanning	vil	
også	melde	seg	ganske	raskt.

I	løpet	av	kort	tid	vil	det	også	bli	invitert	til	uoffisielle	
konkurranser	i	klasse	I,	slik	at	man	får	samlet	inn		
erfaringer	fra	både	deltakere	og	arrangører.

Ting tar som kjent tid
Ingen	vet	hva	som	blir	resultatet	av	snøballen	som	nå	
har	begynt	å	rulle.	Til	syvende	og	sist	er	det	jo	hun-
defolket	selv	som	avgjør	utbredelsen	av	en	ny	hun-
desport.	Spørsmålet	er	bare	om	også	du	har	lyst	til	å	
være	med	å	utvikle	denne	første	norske	hundesporten	i	
søksarbeid	videre	som	utøver…….	:-)

     Innbrudd i klubbens container i Ausa
          Tekst og foto Stig Meier Berg

Tirsdag	24.09.	ble	det	oppdaget	at	uvedkommende		
hadde	brutt	seg	inn	i	klubbens	container	og	vi	ble	
raskt	klar	over	at	både	kantklipper,	strømaggregat,	
bensinkanner	og	klubbens	traktorklipper		
var	forsvunnet.

Samtidig	ble	det	oppdaget	små	rester	av	nylig	slått	
gress	på	veien	inn	til	klubbens	område,	men	vi	antok	
at	dette	hadde	falt	av	en	henger	som	var	benyttet	
under	tyveriet.	Dagen	etter	ble	gresset	undersøkt	
nærmere	og	vi	kunne	også	se	hjulspor	som	førte	
mot	en	liten	åpning	i	skogen.	Like	innenfor	den	
første	trerekka	sto	traktorklipperen	hensatt,	trolig	for	
å	bli	fraktet	bort	ved	en	senere	anledning.	

Heldig	for	oss	at	tyvene	var	dårlig	forberedt	og	ikke	
hadde	stort	nok	kjøretøy	til	å	få	med	seg	klipperen	:-) Klubbens traktorklipper som ble gjenfunnet i skogen.
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GRATTIS, Henrik og Remus!

Årets	NM	i	blodspor	ble	arrangert	av	Norsk	
Retrieverklubb	avd.	Nord-Trøndelag	og	gikk	av	
stabelen	i	Ogndalen	lørdag	17.	august.

Det	var	10	dommere	som	dømte	35	startende	
ekvipasjer,	hvorav	de	5	beste	gikk	videre		
til	finalen.

Norgesmester i blodspor 2013 ble
Henrik	Jensen	(STBK)	m/	Remus		
(toller	NordVCh	NUCh	SU(u)Ch	Vildandens	
Humle	af	Tingcha).	

Øvrige medlemmer i STBK som ble rangert

Nr	6	-	Kari	Krogstad	m/	Aipo		
(hvit	gjeterhund	NMB-10	NSUCh	NVCh	NV-11-
12	NordV-10	Aipo	av	White	Rewyr)	–	1.	pr	m/	HP

Nr	7	–	Johanna	Järnegren	m/	Jing	(toller	Nord-
VCh	SU(u)Ch	N	FiUCh	NordUCh	Redadict	Rac-
ing	Rascal)	–	1.	pr	m/	HP

Nr	13	–	Dina	Arnevik	m/	Izzie		
(springer	NUCh	SU(u)Ch	NVCh	Zelini’s	Hattrick)	
1.	pr

Nr	19	–	Linda	Lynum	m/	Era		
(flatcoat	NVCh	Lysholtunets	Maggie)	–	1.	pr

Totalt	var	det	12	ekvipasjer	som	fikk	1.	pr	m/	HP,	
12	fikk	1.	premie,	2	fikk	2.	premie,	1	fikk		
3.	premie	og	6	fikk	0.

     NM i blodspor 2013
          Tekst Wenche R. Krogstad

Henrik og Remus på pallen som norgesmestere i blodspor 2013 
- foto Johanna Järnegren

 
Årmøte 2014

STBK’s	årsmøte	avvikles	
i	klubbens	lokaler	på	Moslet	verksted	

	
fredag	7.	mars	kl.	19:00
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     Årets store happening - MH for Lego
          Av Anita Fløan

Luuuuuuuv you! - Foto Wenche R. Krogstad

For	de	som	har	lest	NeaHund	tidligere	så	har	jeg		
skrevet	en	liten	føljetong,	og	jeg	ble	spurt	om	å	fortelle	
litt	om	dette	året	også.

I	år	var	det	vel	MH’en	som	var	vårt	mål.	Den	skulle	
egentlig	gå	av	stabelen	i	juni,	når	Lego	var	18	md.	Men	
pga	diverse	omstendigheter	måtte	vi	utsette	årets	MH	
til	august,	og	da	var	Lego	20mnd.	En	helt	grei	alder	
synes	jeg.

Første	momentet	er	å	hilse	på	flokken	og	testleder.		
Momentene	heter	hilsing,	samarbeide	og	håndtering.	
Lego	får	en	4’er	på	alle	tre	–	helt	som	forventet.

Andre	moment	er	lek	med	testleder.	Her	får	han	4	på	
lekelyst	og	griping	og	3	på	griping	og	drakamp.	Han	
faller	ned	på	3	i	drakampen	fordi	han	ikke	har	filla	
godt	inne	i	kjeften,	men	griper	bak	hjørnetennene.	En	
spaniel	har	i	utgangspunktet	ikke	så	hardt	bitt,	så	dette	
synes	jeg	er	helt	greit.	Han	er	villig	med	og	leker	og	
henger	i	filla	når	testleder	drar	i	mot.

Tredje	moment	heter	forfølgelse,	også	kalt	lilleharen.		
En	fille	er	festet	i	et	langt	tau	som	blir	dratt	gjennom	
noen	trinser	slik	at	filla	fyker	hit	og	dit.	Dette	momen-
tet	skal	gjøres	to	ganger.	Første	gangen	får	han	4	på	
forfølgelse	og	2	på	griping.	Andre	gangen	får	han	2	på	
forfølgelse	og	1	på	griping.	Første	gangen	er	han	veldig	
interessert	og	løper	etter	filla,	snuser	på	den,	men	lar	
den	ligge.	Andre	gangen	løper	han	etter,	men	dreier	av	
og	vil	heller	bort	til	stedet	hvor	han	lekte	med	testleder.

Så	kommer	vi	til	momentet	aktivitet,	eller	hvordan	takler	
han	at	det	er	null	aktivitet?	Han	fikk	3	–	Er	oppmerksom	
og	i	hovedsak	rolig.	Enkelte	aktivitetsøkninger.	Jeg	
hadde	egentlig	trodd	vi	skulle	få	2	her,	for	han	er	veldig	
rolig	når	jeg	er	rolig.	Men	her	får	man	ikke	lov	til	å	gi	
hunden	kommando	eller	å	se	på	han.	Så	derfor	lurte	
han	nok	veldig	hva	vi	holdt	på	med	og	trasket	litt	rundt	
meg	før	han	slo	seg	til	ro.

Nå	kommer	det	jeg	var	litt	spent	på	avstandssleken.	
Lego	fikk	3-1-5-4-3.	Han	var	interessert	og	fulgte	
figuranten	når	hun	var	på	avstand,	han	viste	ingen	
trusseladferd	og	gikk	direkte	fram	til	figuranten	når	jeg	
slapp	halsbåndet.	Når	figuranten	begynte	å	leke	med	
filla	gikk	han	inn	og	lekte	med	henne,	han	grep	i	filla,	
men	tok	nye	tak.	Så	lenge	figuranten	lekte,	lekte	han.	
Lego	er	sosial	og	interessert,	og	gjorde	akkurat	slik	jeg	
håpet	han	ville	gjøre.

På	kjeledressen	var	jeg	spent,	Lego	fikk	3-2-3-4-1.	Han	
hoppet	til	og	bjeffet/knurret	når	den	ble	reist	opp.	Han	
holdt	hele	tiden	blikket	vendt	mot	dressen,	og	jeg	hørte	
noen	lyder	fra	han	som	jeg	ikke	visste	han	hadde.	Men	
når	jeg	går	fram	til	dressen		

kommer	han	også	og	vi	kan	sammen	hilse	på	dressen.	
Men	han	var	ikke	videre	interessert	i	å	gå	veldig	nærme	
dressen	når	vi	gikk	kontrollgang,	han	viste	ingen	videre	
interesse	for	dressen	og	vi	avsluttet	momentet.	Jeg	
synes	det	er	greit	og	vite	at	han	kan	dra	på	og	vise	litt	
pondus.	Så	fort	han	får	avklart	hva	det	er	så	slapper	han	
av	igjen.	

Skrammelet	var	jeg	ikke	redd	for,	og	det	behøvde	jeg	
ikke	heller!	Lego	fikk3-5-1-2.	Han	hoppet	til	siden	når	
lyden	kom,	men	holdt	hele	tiden	blikket	mot	lyden.	Går	
fram	til	lyden	uten	hjelp	og	viser	ingen	redsel	når	vi	går	
kontrollgangen.	Kikker	mot	lydkilden	en	gang.	Akkurat	
sånn	jeg	hadde	forventet	av	han.	Lyder	bryr	han		
seg	ikke	om.

Spøkelsene	var	jeg	spente	på,	det	er	jo	ikke	noe	vi	har	
vært	i	nærheten	av	før.	Han	får	3-4-4-4-4.		Her	tar	han	
også	fram	en	del	lyder	som	han	ikke	har	brukt	før.	Han	
vil	ha	litt	kontroll	på	de,	så	han	trekker	seg	litt	ut	til	siden	
og	bak	for	meg.	Når	spøkelsene	har	kommet	fram	og	
snudd	seg	må	jeg	gå	halve	avstanden	inn	til	det	første	
før	han	går	forbi	meg	og	selv	tar	kontakt	med		
spøkelset.	Når	han	skjønner	at	her	er	det	et	menneske	
er	det	andre	spøkelse	greit	også.	En	helt	grei	gjen-
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nomføring.	Han	holdt	seg	ved	meg	hele	tiden,	men	jeg	
kan	nok	ikke	forvente	at	han	vil	gå	til	angrep	på	noen	for	
min	del.	Han	truer	godt	og	de	fleste	ville	nok	løpt	når	de	
hadde	hørt	den	lyden	han	lagde,	så	jeg	er	ikke	redd	for	å	
gå	alene	i	mørket	med	han	;o)

Til	slutt	var	det	en	ny	runde	med	lek	med	testleder	og	
her	var	han	skikkelig	på.	Han	fikk	5-3.	Starter	veldig	
raskt,	leker	veldig	aktivt.	Får	en	3	fordi	han	nok	engang	
ikke	griper	filla	med	hele	kjeften,	men	bare	bak	hjørne-
tennene.	Så	får	jeg	filla	og	skal	leke	med	han,	og	når	vi	
er	godt	i	gang	avfyrer	de	to	skudd,	han	brydde	seg	over	
hodet	ikke.	Jeg	kobler	på	han	båndet	og	vi	skal	stå	helt	i	
ro	mens	de	avfyrer	de	to	siste.	Han	snuser	i	bakken	når	
det	første	skuddet	går,	og	han	løfter	hodet	og	ser	mot	
lyden.	Slik	står	han	når	siste	skuddet	går	også.	Altså	ble	
det	en	1’er	på	momentet	skudd	–	viser	ingen	berørthet.	
Rask	kontroll	og	siden	uberørt.

Konklusjonen	min	er	at	jeg	har	en	godt	sammenskrudd	
gutt,	som	er	trygg	på	seg	selv.	Han	har	ikke	mot	nok	til	å	
bli	en	tjenestehund,	men	det	er	heller	ikke	noe	mål	med	
en	spaniel.	Han	er	uberørt	på	lyder	og	skudd,	og	tørr	si	
i	fra	når	han	møter	ukjente	‘farer’.	Likeså	leker	han	godt	
og	uredd	med	ukjente	mennesker,	noe	som	for	meg	er	
positivt	når	man	trener	sammen	med	andre.

Ellers	så	har	Lego	blitt	stilt	noen	ganger	dette	året.	Vi	
startet	med	dobbelhelg	på	Sunndalsøra,	med	EXC	og	2	
konk	begge	dager.	Dette	var	første	gangen	jeg	stilte	han	
selv	som	voksen,	og	jeg	kan	nok	ikke	skryte	av	noe	av	
det	jeg	gjorde.

Neste	helg	var	NKK	i	Trondheim	og	Spaniel-utstilling	
dagen	etter.	Nå	var	han	blitt	unghund	og	vi	fikk	EXC	og	
2	konk	denne	dagen	også.	Likevel	syntes	jeg	at	det	gikk	
litt	bedre	teknisk.	På	søndag	gikk	det	oppover,	og	endelig	
fikk	vi	vår	første	CK	sammen!!	Det	føltes	veldig	riktig,	jeg	
syntes	at	løpingen	begynte	å	gå	bedre	nå,	men	opp-	
stillingen	er	fortsatt	vanskelig…	

I	august	gjør	jeg	noe	jeg	ikke	hadde	tenkt,	jeg	meldte	på	
og	kjørte	ned	til	Elverum	for	å	stille	han	på	De	Nordiske	
Jakt	og	Fiskedagene.	Her	slår	han	til	og	får	en	CK	i	første	
runde,	og	vi	skal	inn	å	kjempe	om	plassering.	Lego	blir	
satt	som	nr	3,	bak	en	champion	og	en	fra	åpenklasse.	
Dermed	får	vi	reservecertet!	Dette	var	et	stor-cert,	og	det	
skulle	vi	selvsagt	gjerne	hatt,	men	det	glapp..	Likevel	har	
vi	aldri	gjort	det	så	bra,	og	jeg	var	stor-fornøyd!

Jeg	melder	han	på	til	søndag	på	Hundefestivalen,	og	
dette	ble	vår	dag!!	Lego	fikk	CK	og	ble	satt	som	nr	1	av	
hannhundene!	Bak	han	sto	det	både	championer	og	
hunder	som	hadde	vunnet	masse!!	Han	fikk	dermed	
sitt	første	CERT	og	mot	tispa	ble	han	BIM	(altså	nr	2	
av	tispe/hannhund).	Så	det	hjelper	og	trene!!	Og	det	er	
veldig	morsomt	når	det	går	bra,	og	alle	rundt	deg	gratu-
lerer	og	smiler.	Selv	om	ikke	resultatene	blir	så	bra	som	
man	håper	alltid,	så	er	det	viktigste	og	kose	seg	og	ha	
det	morsomt	sammen	med	hunden	sin.	Jeg	har	fortsatt	
laaangt	igjen	før	jeg	kan	stille	en	spaniel	bra,	men	jeg	er	
kommet	et	stykke	på	veien	og	lærer	noe	nytt	hver	gang!

Vi	har	trent	litt	spor	i	år.	På	våren	var	vi	med	på	Modul	II	i	
spesialsøk,	og	så	ble	det	noen	få	spor	utover	sommeren.	
Vi	har	slitt	med	manglende	interesse	for	gjenstander	i	
sporet.	Det	å	gå	spor	er	så	mye	morsommere.	Derfor	
overser	han	alt	jeg	har	lagt	ut,	og	selv	om	det	er	mat	i	
sporet	kan	han	tillate	seg	en	ørliten	stopp	før	han	går	
videre.

Vi	deltok	på	KM	i	bruksspor	i	september,	og	da	var	det	
lærbiter	i	sporet.	Det	virker	som	noen	ledninger	koblet	
riktig	da,	for	han	spontanmarkerte	på	disse.	Selv	om	han	
ikke	tok	seg	tid	til	å	stoppe	skikkelig	så	bråstoppet	han	
et	par	sekunder	før	han	gikk	videre.	Det	var	nok	til	at	jeg	
kunne	plukke	de	med	meg.	

Nå	i	oktober	var	jeg	hos	Wenche	på	kurs,	og	da	løsnet	
det.	Han	tok	dekkmarkering	spontant	ved	noen	an-	
ledninger,	og	markerte	på	det	aller	meste	jeg	la	ut.	Han	
gikk	vel	over	en	pinne	og	en	lærbit,	men	ellers	så	holdt	
han	et	bra	nivå!	Hos	oss	tror	jeg	det	er	en	kombinasjon	
av	at	han	er	eldre,	og	at	jeg	tør	holde	han	mer	igjen.	Vi	
tar	oss	god	tid	ved	objektet	og	han	får	spørsmålet:	Hvor	
er	den?	Og	da	må	han	markere	den	en	gang	til	og	får	ny	
belønning.	Så	plukker	jeg	den	opp	og	lar	han	selvstendig	
ta	opp	sporet.	Så	dette	går	framover!

Når	jeg	valgte	spaniel	hadde	jeg	et	ønske	om	å	jobbe	
med	apportering.	Vel,	det	har	ikke	gått	så	bra.	Lego	
synes	det	er	kjempekult	og	hente	…	men	glemmer	den	
delen	som	heter	og	ta	med	inn	til	fører..	Jeg	har	klødd	
meg	i	hodet	uten	resultat,	men	med	noen	kjekke	tips	på	
veien	har	det	blitt	bedre.	På	sporkurset	fikk	jeg	se	en	ny	
side	ved	Lego,	som	gir	meg	anledning	til	å	se	at	kanskje	
vi	også	kan	få	til	en	apportering	etter	hvert.	For	når	jeg	
belønnet	etter	sporslutt	så	fikk	han	pipeball	i	tau.	Og	når	
han	hadde	på	seg	langlina	turde	jeg	hive	den	langt.	Og	
utrolig	nok	så	vendte	han	opp	og	kom	tilbake	med	ballen,	
byttet	med	godbit	og	jeg	kastet	på	nytt.	Før	har	dette	vært	
umulig,	han	har	løpt	etter	ballen,	og	deretter	har	den	vært	
i	hans	besittelse.	Så	neste	mål	er	å	delta	på	feltsøkskurs	
etter	jul!	
Det	er	herlig	og	ha	hund!!	
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     Mentalbeskrivelse hund
          Av Heidi G. Saur - testkomiteen

Helga	17.-18.	august	var	det	16	påmeldte	ekvi-
pasjer	for	MH	i	Ausa.	15	stilte	opp	og	alle	gjen-
nomførte	og	fikk	kjent	mentalt	status.	Det	som	var	
mest	imponerende	var	nok	at	vi	fikk	gjennomført	
MH	helga	med	bare	STBK	figuranter.	Alle	stilte	opp	
med	et	smil,	og	Leif	Rønning	stilte	til	og	med	opp	
på	litt	kort	varsel	lørdag	morgen	for	å	hjelpe	oss	et	
par	timer	hvor	vi	var	i	beita	for	en	figurant.

Vi	har	hatt	et	kjempefint	MH	område	vi	har	fått	lånt	
av	Thomas	Angels	Stiftelser	i	Ausa.	Dessverre	har	
det	vært	en	del	kritikk	fra	personer	som	har	jakt-
rettigheter	i	Ausa	på	vårt	bruk	av	området.	Derfor	
skal	vi	for	2014	lage	nytt	MH	område	på	vårt	eget	
område	i	Ausa	i	stedet.	Vi	får	også	mulighet	til	å	
leie	ut	det	nye	MH	området	til	andre	klubber	som	
ønsker	det.	Da	får	ingen	grunn	til	å	være		
misfornøyde	med	våre	MH	aktiviteter.		

Mentalbeskrivelse hund – 17.08.13
Beskrivere:		Ola	Valan	og	Øyvind	Juul	Schjetne
Testleder:		Heidi	Raaen
Figuranter:		Christina	Moe,	Anita	Fløan,	Geir	Olsen	og	Leif	Rønning

Rase    Navn     Eier
Eng. Springer Spaniel  Winton Waiting for the Sun  Anita Fløan
Finsk lapphund   Kaamos av Vintervidda   Katrine Wegdahl
Dvergpinscher   Theneician’s Ungaro   Anita Krognes
Dvergpinscher   Rottefangeren’s Black Swallowtail Ann Kristin Aandal
Eng. Springer Spaniel  Desperados Bitten   Kathrine M. Bratteng
Eng. Springer Spaniel  Ingribakkens’s Quiz   Anne Maren Bæverfjord
Leonberger   Lejonvinden’s Znygga Zimbu  Gunn Helen Danielsen
Doberman   Halloween Hachilah v Alpha Nordic Marit Veronica Hansen

Mentalbeskrivelse hund – 18.08.13
Beskrivere:		Ola	Valan	og	Øyvind	Juul	Schjetne
Testleder:		Torunn	Kolberg
Figuranter:		Christina	Moe,	Bodil	Holm	og	Kristin	Kolåsether

Rase    Navn     Eier
Hvit gjeterhund   Heyoka Du Domaine   Sabine Görtz
Hvit gjeterhund   Trolljegeren Von Der   Sabine Görtz
Belgisk fårehund  Heierås Maiko    Willy Næss
Belgisk fårehund  Heierås Minus    Randi Dille
Belgisk fårehund  Heierås Mie    Grete Røstvik
Belgisk fårehund  Heierås Majorens   Lena Aronsen
Jack Russell Terrier  Heierås Gaya    Aina Dybdahl

Har	du	interesse	av	å	bli	figurant	for	MH	er	det	bare	å	ta	kontakt	med	styret	eller	testkomiteen,	så	kan	vi		
sette	opp	figurantkurs.

Heidi Raaen hilser på 
Kathrine Bratteng og Bitten
- foto Tommy Bratteng
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Lørdag
Et pent knippe publikum som deltok  
under MH’n - foto Tommy Bratteng

Lørdag
Her er det gjennomgang av resultatet 
fra MH’n til Bitten og Kathrine  
- foto Tommy Bratteng

Søndag
Foran fra venstre beskriverne Ola Valan 
og Øyvind Juul Schjetne
Bak fra venstre Christina Moe, Torunn 
Kolberg, Kristin Kolåsether og Bodil Holm
- foto Heidi G. Saur
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Lørdag
Anne Maren Bæverfjord lar Dennis sjekke  
ut skrammelet - foto Tommy Bratteng

Heidi G. Saur rydder opp etter arrangementet 
på søndag - foto Wenche R. Krogstad

Lørdag
Dennis får her prøvd seg på noen merkelige 
framtoninger som plutselig dukket opp i 
skogen - foto Tommy Bratteng
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Deltakere
- Torgunn Haug m/ Maja (airedaleterrier)
- Erik Østbyhaug m/ Mira (svart elghund)
- Mari K. Sjøvold m/ Easy (beagle)
- Rune Breili m/ Ailo (australian shepherd)
- Hans Inge Andersen m/ Sirius  
  (basset fauve de bretagne)
- Trine Brændmo m/ Soto (finsk lapphund)

     STBK’s 3. blodsporkurs - 23. - 25. august
          Tekst og foto Wenche R. Krogstad

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bak fra venstre Torgunn Haug, Trine Brændmo, Rune Breili, Erik Østbyhaug 
Foran fra venstre Hans Inge Andersen, Kristin W. Kolåseter m/ Lille, Mari K. Sjøvold m/ sønn

Mira og Erik har startet på sporet sitt.

Årets	tredje	blodsporkurs	ble	arrangert	23.-25.	
august,	og	denne	gangen	kunne	vi	bruke	utmarka	
ved	skytebanen	til	sporarbeidet	på	søndag.

Seks	deltakere	med	hund	samt	noen	familie-
medlemmer	var	med	på	teori	og	praktisk	arbeid	i	
vakkert	sensommervær.	Seks	firbente	av	for-	
skjellige	raser	og	med	god	spredning	i	alder,	hvor	
de	to	yngste	var	under	4	mnd	gamle.	Både		
hunder	og	førere	jobbet	godt	og	hadde	fin	utvikling	
i	sporinga	og	i	håndtering	av	sporlina,	så	dette	
lover	godt.	-	Lykke	til	videre!
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Mari belønner Easy for godt sporarbeid.

Hans Inge leker med Sinus  
etter sporgåinga.

Rune og Ailo er klar til start.
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Det er viktig med gode rutiner før spor-
start. Torgunn har kontroll på Maja under 
påselinga.

Har du behov for nøkler?
Mot	et	depositum	på	kr.	100,-	kan	du	få	nøkkel	og	dermed	tilgang	til	STBK’s	treningslokaler	
på	Moslet	verksted	for	egentrening.		
	
Du	kan	også	få	nøkkel	til	klubbens	agilitybane		i	Ausa	ved	å	betale	kr.	100,-	ekstra	:-)

Soto og Trine nærmer seg sporslutt.
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     STBK’s andre agilitykurs 
          Av Kjersti Zahl

Klubben	har	i	2013	avviklet	2		
agilitykurs.	Ett	i	mai	og	ett	i		
september.	Til	sammen	har	13	ekvi-
pasjer	fått	instruksjon	av	instruktør		
Janniche	Rynning	og		
Roger	Krogstad.

Som	alltid	får	alle	ekvipasjer	under-
visning	ut	i	fra	hvor	langt	man	er	
kommet	i	denne	aktiviteten.	Det	er	
Janniche	veldig	flink	til.	Takker	så	
masse	for	det,	Janniche.	:-)

-	Dette	gjør	det	mulig	og	avvikle	
kurs	i	klubben	uten	å	ha	forskjell	på	
nybegynnerkurs	og	videre-	
gående	kurs.

Som	vanlig	starter	kursene	med	
teori	på	fredag	og	praktisk	læring	
på	lørdag	og	søndag.	Nok	en	gang	
ble	det	”født”	noen	tunneldyr	her	i	
Selbu.	

Noen	ekvipasjer	har	etter	kurset	
kommet	på	de	faste	treningen	vi	har	
i	Ausa,	og	det	er	vi	veldig	glade	for.	
Jo	flere	vi	er,	dess	bedre	er	det	:-)

Klubben	vil	nok	avholde	nye	kurs	
våren/	høsten	2014.	Interessert?	

Meld	deg	gjerne	på	kurs	via	
hjemmesiden	til	klubben.	Kanskje	vi	
sees	på	kurs	:-)

Balou er stor gutt, men har ingen problemer med å komme gjennom tunnelen.

Doffen får trening i å gå helt ned på mønet. Instruktør Jannicke veileder og  
matmor holder båndet.
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Bak fra venstre Espen Borgsø,  
Berit Garli, Rune Solli, Anders  
Boisen Jensen og Morten Einarson
Foran fra venstre Kristine Tynes, 
Marina Karlsson, instruktør  
Jannicke Rynning og fru Einarson

Tørrtrening på slalom

Roma går vippa. Dhino trener felt på stigen.
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Marina og Justy går slalom.

Zanto trener på hjulet.

Holly i fint svev over  
hopphinderet.

Instruktør på høstens agilitykurs
Jannicke	Rynning	

Deltakere
- Anders Boisen Jensen  
  m/ Balou (alaskan malamute)
- Berit Garli m/ Zanto (bordercollie)
- Rune Solli m/ Dhino (cavalier kcs)
- Espen Borgsø m/ Roma (jack russel terrier)
- Kristine Tynes m/ Holly (jack russel terrier)
- Marina Karlsson  
  m/ Justy (cairn terrier/bishon freese)
- Morten Einarson og frue  
  m/ Doffen (storpuddel)
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     STBK’s valpekurs
          Tekst og foto Wenche R. Krogstad

Valpekurs 1 – fom 24. januar tom 14. mars
Instruktør	Wenche	R.	Krogstad
- Trine Brændmo m/ Soto (finsk lapphund)
- Arild Heimstad m/ Kenzo  
  (dansk svensk gårdshund)
- Silje/ Hanne Nytrø m/ Aika (blanding)
- Tove Horneman m/ Molly (golden retriever)
- Rolf Ovidth m/ Ivan (jack russel terrier)

Valpekurs 2 – fom 12. mars tom 23. april
Instruktør	Berit	Storhaug
- Ingar Hammerfjell m/ Cita (schäferhund)
- Kristin Kolåseter m/ Maja  
  (basset fauve de bretagne)
- Dag Erik Skagmo m/ Reinert  
- (basset fauve de bretagne)
- Anne Lise Bjerkenås m/ Nayla (labrador retriever)
- Jon Aune m/ Spencer (golden retriever)
- Lene Bratås m/ Buddy (alaskan malamute)

Valpekurs 3 – fom 30. april tom 4. juni
Instruktør	Berit	Storhaug
- Tonje Heimsvik m/ Chanel (irsk ulvehund)
- Siv Toril Sørmo m/ Leon Jr (tibetansk spaniel)
- Ole Kristian Furuly m/ Mira (norfolk terrier)
- Kari Kirknes m/ Karma  
  (chinese crested powderpuff)

Valpekurs 4 – fom 20. august tom 24. september
Instruktør	Wenche	R.	Krogstad
- Inger Lise Weidul m/ Bella (cocker spaniel)
- Randi Haave Auran m/ Aisa (golden retriever)
- Cathrine Fløttum m/ Lea (staffordshire bullterrier)
- Else May Engen m/ Eira (golden retriever)
- Unni Moslet m/ Alpha (chodsky pes)
- Ingunn Hårstad m/ Telma (dvergschnauzer)
- Lisbeth Sørflakne m/ Gira (alpinsk dachsbracke)

Valpekurs 5 – fom 1. oktober tom 29. oktober
Instruktør	Wenche	R.	Krogstad
- Kristin Østbyhaug m/ Mira (svart elghund)
- Berit Storhaug m/ Xafi (spansk vannhund)
- Marthe Fuglem m/ Luna (golden retriever)
- Bjørgunn og Gunn Elin Uthus m/ Alvin (pomeranian)
- Elise Engen Hanem m/ Tiril (norsk buhund)
 -Kjell Høiås m/ Birk (glatthåret vorstehher)

Kjersti Stendahl med Inka

STBK	sine	valpekurs	tar	opp	emner	som	kontakt	
og	fokus	på	fører,	roligtrening	(finne	av-knappen),	
innlæring	av	sitt,	dekk	og	stå,	gå	pent	i	bånd,	bevege	
seg	på	førers	venstre	side	med	kontakt,	belønning	
(godis/	lek),	belønningsteknikk	og	timing.

Det	blir	snakket	om	oppdragelse,	gode	vaner,	stell	og	
håndtering,	valpens	utviklingsperioder	og	hundens	
språk.	Vi	snakker	også	om	aktivisering	og	å	jobbe	
med	nesen,	og	valpene	får	prøve	seg	på		
litt	søksarbeid.

På	den	innlagte	”utedagen”	i	Ausa	får	eier	og	valp	
øve	på	innkalling	og	nysgjerrighetstrening.	I	tillegg	
får	de	gå	spor	i	skogen,	og	om	tiden	strekker	til	og	
det	er	stemning	for	det	får	valpene	lov	å	leke	litt	på	et	
inngjerdet	område	vi	har	der.
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Årets	klubbmesterskap	i	bruks		
samlet	7	tobente	førere	og	12	
hunder.	Da	sporåkeren	vår	ved	
travbanen	hadde	blitt	pløyd	opp	og	
sådd	på	nytt	i	høst,	måtte	vi	nøye	
oss	med	et	u-spor	til	hver	i	skogen	
uti	Ausa.	Her	skulle	hundene	finne		
5	utlagte	lærbiter.

For	å	gjøre	mesterskapet	mer	all-
sidig	valgte	vi	å	ta	inn	en	ny	øvelse	
–	apportering	av	tennissokker,	dvs	
et	slags	feltsøk	med	synlige	gjen-
stander.	Og	for	at	vi	ikke	skulle	få	
noen	problem	med	hunder	på		
rømmen,	foregikk	øvelsen	inne	i		
den	minste	inngjerdete	banen	vår.	
Det	var	kastet	ut	8	sokker	med	
forskjellig	verdi	og	fører	måtte	holde	
seg	bak	ei	linje	på	den	ene	langsida.	
Hver	hund	fikk	2	min	på	å	få	inn	flest	
mulig	apporter	til	eier.

     KM bruks 2013
          Av Wenche R. Krogstad

Det	ble	ikke	nødvendig	med	noen	superfinaler	om	pallplassene		
denne	gangen.

–	Og	som	vanlig	ble	det	en	meget	hyggelig	dag	ute	med	hundeaktivitet,	
grilling	av	pølser	og	god	stemning.	

Klubbmester  2013
Line Garberg m/ Killer 130/130 poeng (50p spor/80p apport)
 2. pl  Wenche Krogstad m/ Malin 95 poeng (40p spor/55p apport)
 3. pl  Hilde Garberg m/ Chicco 90 poeng (50p spor/40p apport)
 4. pl  Kjersti Zahl m/ Birch 85 poeng (40p spor/45p apport)
 4. pl  Wenche Krogstad m/ Tuva 85 poeng (40p spor/45p apport)
 6. pl  Kjersti Zahl m/ Arja 60 poeng (40p spor/20p apport)
 6. pl  Anita Fløan m/ Lego 60 poeng (50p spor/10p apport)
 8. pl  Kristin Kolåseter m/ Tyri 55 poeng (gikk ikke spordelen/ 55p 
  på apporten)
 9. pl  Kristin Kolåseter m/ Lille 45 poeng (40p spor/5p apport)
 10. pl  Kristin Kolåseter m/ Otto 40 poeng (40p spor/0p apport)
 11. pl  Berit Storhaug m/ Inox 30 poeng (30p spor/0p apport)
 12. pl  Kristin Kolåseter m/ Maja 0 poeng (gikk ikke spordelen)

Fra venstre nr. 2 Wenche Krogstad  
m/ Malin, Klubbmester Line Garberg  
m/ Killer nr. 3 Hilde Garberg m/ Chicco
- foto Anita Fløan

Fra venstre Hilde Garberg m/ Chicco, Line Garberg  m/ Killer, Anita Fløan m/ Lego, Kristin W. Kolåseter m/ Maja, 
Kjersti Zahl, Wenche Krogstad m/ Tuva og Malin og Berit Storhaug m/ Inox - foto Ailin Fløan
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2013	har	blitt	et	bra	sporår,	om	det	
er	noe	som	heter	det.	Det	ble	en	
ganske	tidlig	start,	da	jeg	hadde	
som	mål	å	få	viltsporchampionatet	
på	Lille.	Vi	var	flere	damer	som	
trente	sammen	på	Selbuskogen.	Vi	
la	spor	innimellom	snøflekkene	tidlig	
i	mai.	Flere	av	oss	hadde	Selbu-
prøven	som	mål.	I	og	med	at	jeg	
bare	hadde	en	1.	premie,	håpte	jeg	
å	få	til	en	prøve	før	denne	også,	og	
det	fikk	jeg	til.	Magne	Klokset	stilte	
villig	opp	og	det	gikk	kjempebra.	Bra	
gikk	det	også	på	Selbuprøven	der	
Lille	fikk	sin	siste	1	premie,	og	kan	
nå	tituleres	NVCH.

Det	har	også	dukka	opp	ei	lita	
treningsvillig	frøken	til,	lille	Maja.	
Jeg	hadde	ikke	tenkt	å	bruke	henne	
på	spor,	men	bruke	henne	kun	til	
jakt.	Tilfeldigvis	måtte	hun	være	
med	på	ei	av	treningene	vi	hadde	
på	Selbuskogen,	og	da	var	det	gjort.	
Wenche	mente	vi	kunne	dra	en	
klauv	til	henne	også,	og	da	jeg	så	
hvor	flott	hun	jobba	var	det	liksom	
ikke	noe	mere	å	tenke	på.	Hun	har	
blitt	en	reser	på	spor	etter	hvert,	så	
til	neste	år	blir	det	hennes	tur	til	å	
prøve	seg	på	Selbuprøven.	

Det	neste	som	stod	på	tapetet	var	å	
få	ferdig	elevarbeidet	på	ferskspor	i	
forbindelse	med	dommerutdanninga	
mi.	Jeg	gruva	meg	litt	til	det,	for	jeg	
hadde	kun	vært	med	på	tre	spor	
tidligere.	De	første	var	som	tilskuer	
da	Kjersti	Andresen	dømte	to	ekvi-
pasjer,	og	den	tredje	da	jeg	gikk	opp	
til	min	egen	prøve	med	Otto,	hvor	
Stig	M.	Berg	dømte.	

Wenche	skulle	ringe	når	det	dukka	
opp	noen	som	skulle	gå	ferskspor-
prøve,	og	det	gikk	ikke	så	veldig	
lenge	før	hun	var	på	tråden,	og	vi	
avtalte	tid	og	sted.	

Jeg	dura	oppover	til	Selbu	med	
magen	full	av	sommerfugler.	Første	
ekvipasje	var	Nina	Guldseth	som	
skulle	godkjennes	med	Kjersti		
Andresen	sin	strihårsdachs	Orlando.		
	

     En liten oppdatering fra Muruvika
          Tekst og foto Kristin W. Kolåseter

Da	jeg	kom	oppover	var	både	Stig,	
Nina	og	Wenche	ute	på	“elgjakt”.	
Jeg	møtte	Wenche	oppe	ved		
skytebanen	og	ble	med	ut	for	å	lete	
spor.	Vi	tusla	rundt	på	flere	plasser	
uten	hell.	Etter	flere	telefoner	med	
Stig	og	Nina	ble	vi	litt	motløse,	da	
det	ikke	var	så	mye	som	en	varm	
elglort	å	skue.	Klokka	gikk	og	det	
så	mørkt	ut.	Wenche	ville	sjekke	en	
plass	til	før	vi	ga	oss.	Vi	kjørte	et	
stykke	og	fant	en	parkeringsplass	
ved	en	grusvei.	Dette	var	et	område	
Wenche	hadde	brukt	og	trent	spor	
på	tidligere.	Det	hadde	begynt	å	
regne,	så	vi	dro	sydvestene	godt	
ned	over	ørene	og	traska	i	veg.	

Til	venstre	for	oss	lå	ei	ganske	stor	
myr	som	vi	gikk	i	kanten	av.	Da	vi	
nærma	oss	enden	fortalte	og	pekte	
Wenche	på	en	plass	hun	hadde	
støkka	ut	elg	tidligere.	Hun	hadde	
nesten	ikke	avslutta	siste	setningen	
før	hun	hogg	meg	i	arma	og	klemte	
til.	Jeg	skvatt	og	lurte	på	hva	det	var	
hun	dreiv	på	med.	Wenche	peker	
framover	og	mener	hun	så	en	kalv.	
Skal	si	dere	pulsen	økte	da	jeg	
forstod	at	nå,	nå	hadde	vi	endelig	
en	elg	å	gå	på.	Vi	sjekka	sporene	
og	fant	fort	ut	at	det	var	ku	og	kalv	
vi	hadde	forstyrra.	Nå	heiv	vi	oss	på	
tråden	til	Stig	og	Nina,	og	de	kom	så	
fort	de	kunne.	Wenche	hadde	ikke	
dømt	ferskspor	på	ei	stund	og	skulle	
være	med	for	å	friske	opp	døm-
minga.	Det	ble	så	hun	tok	over	og	
dømte	prøven	til	slutt.	

Jeg	var	veldig	spent	da	vi	starta,	
men	med	en	så	erfaren	fører	og	
hund	gikk	det	veldig	greit.	Det	var	
utrolig	flott	å	se	hvordan	de	jobba	
sammen,	og	hvor	godt	Nina	kjente	
Orlandos	måte	å	spore	på.	Hun	
kunne	fortelle	underveis	hva	han	
dreiv	på	med	og	hvorfor.

Maja leker med skanken som lå i slutten av sporet - foto Wenche R. Krogstad
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Etter	endt	prøve	hadde	det	gått	
både	nedover,	oppover,	over	elv	og	
blautmyr.	Hadde	vi	starta	15	min	
seinere	hadde	det	blitt	bekmørkt.

Da	vi	kom	tilbake	til	bilen	var	vi		
ganske	blaute.	Wenche	hadde	litt	
korte	støvler	i	forhold	til	vann-	
standen	i	elva	vi	kryssa,	så	vi	hørte	
hvor	hun	gikk	pga	skvulpinga	i	
støvlene.	Vi	ble	enige	om	å	dra	rett	
hjem,	så	skulle	Stig	ringe	meg	da-
gen	etter	for	å	få	bedømmelsen	min.

Jeg	grubla	og	gikk	igjennom	prøven	
på	veien	hjem.	Det	jeg	huska	fra	
Stig	sin	bedømmelse	av	Otto	og	
meg	den	gangen	jeg	gikk,	var	at	
han	hele	tiden	spurte	om	jeg	/	Otto	
kunne	gjort	det	bedre	på	de	for-
skjellige	momentene	som	skulle	
bedømmes.	Det	samme	gjorde	jeg	
for	å	komme	fram	til	mitt	resultat.

Litt	spent	var	jeg	da	Stig	ringte	
dagen	etter.	Ville	han	godkjenne	det	
jeg	hadde	kommet	fram	til?	Kunne	
jeg	trø	til	med	10	poeng	på	mitt	
første	elevarbeid.	Jeg	gikk	igjen-
nom	kritikkskjemaet	punkt	for	punkt	
og	begrunnet	etter	hvert	hvorfor	jeg	
dømte	som	jeg	gjorde,	og	hvorfor	
jeg	syntes	de	fortjente	de	10		
poengene	jeg	hadde	gitt.	

Da	er	vi	enige,	var	svaret	jeg	fikk.	
Stig	var	enig	i	at	det	ikke	var	noe	
som	kunne	vært	gjort	bedre.	-	Phu,	
skal	si	det	var	en	lettelse	å	få		
unnagjort	den	første	prøven,	og	å		
få	den	godkjent.

Nina	var	så	grei	å	stille	med	to		
hunder	til,	så	jeg	fikk	ferdig	elev-
arbeidet	mitt	på	veldig	kort	tid.

På	den	andre	prøven	stilte	hun	med	
Odin	(bl.	av	finsk	lapphund	og	grå	
elghund).	En	kjempegod	hund	det	
også,	som	fikk	9	poeng	av	både	
meg	og	Wenche.	Her	var	det	også	
spennende	å	se	på	samarbeidet	
mellom	hund	og	fører.	Det	er	tydelig	
å	se	at	Nina	har	lang	erfaring	både	
med	sporhund	og	jakt	med	hund.	

Den	siste	Nina	skulle	prøve	var	
elghunden	Sonja,	ei	søt	og	ivrig	lita	
frøken.	Nina	hadde	egentlig	ikke	
så	stor	tro	på	henne,	men	ville	gå	
med	henne	så	jeg	skulle	få	ferdig	
elevarbeidet.	Det	var	på	den	prøven	
vi	fikk	se	elgene	hunden	hadde	gått	

på.	To	digre	elgokser	sto	rolig	å	
beita	på	en	liten	åkerlapp	da	vi	kom	
ut	av	skogen.	De	kikka	bare	opp	og	
registrerte	at	vi	var	der.	Da	vi	gikk	litt	
nærmere	for	å	se,	gikk	de	bare		
rolig	unna.	Ei	flott	opplevelse	etter	
et	godt	sporarbeide	som	jeg	ga		
8	poeng.

Nå	hadde	Wenche	og	jeg	leita	elg	
og	spor	til	tre	prøver.	Vi	hadde	sett	
rompa	til	en	kalv	og	to	elgokser	på	
slutten	av	det	siste	sporet.	Lite	til	å	
være	på	de	plassene	vi	hadde	gått,	
skulle	vi	tro	på	observasjonene	som	
var	gjort	av	andre	bare	dager	før	vi	
var	der.

Men	på	vei	tilbake	fra	det	siste	spo-
ret	dukka	de	opp.	Først	ei	elgku,	så	
ei	ku	med	to	kalver,	og	da	jeg	skulle	
svinge	ut	fra	parkeringa	ei	ku	med	
to	kalver	til.	De	skjønte	vel	at	det	var	
trygt	å	komme	fram	nå	da	vi		
var	ferdige.

Etter	en	liten	pause	på	et	par	uker,	
og	med	godkjennelse	fra	NKK	på	
elevarbeidet,	kunne	jeg	nå	starte	på	
siste	økt	–	aspirantarbeidet		
på	ferskspor.	

Det	første	aspirantarbeidet	skulle	bli	
med	Hilde	Garberg	og	Chicco,	en	
hollandsk	gjeterhund.	Her	måtte	vi	
også	ut	å	leite	for	å	finne	et	ferskt	
spor,	for	nå	var	elgen	fordufta	igjen.	
Det	var	ikke	vanskelig	å	se	på		
hunden	når	han	slo	innpå	og		
begynte	å	spore.	En	utrolig	flink	
hund	dette	også.	Han	gikk	stødig	og	
konsentrert.	Her	var	ikke	Wenche	
og	jeg	helt	enig	om	poengsummen,	
men	begrunnelsen	min	holdt	og		

jeg	fikk	godkjent.

Det	samme	fikk	Hilde	og	Chicco.	9	
poeng	av	Wenche	og	8	av	meg.
Nå	venter	jeg	bare	på	å	få	gått	det	
siste	aspirantarbeidet	på	ferskspor,	
så	jeg	kan	starte	på	blodsporene		
til	våren.

Det	å	få	være	med	på	disse	
prøvene	har	vært	veldig	spennende	
og	veldig	lærerikt.	Wenche	og	Stig	
har	vært	gode	mentorer	som	har	
lært	meg	veldig	mye.	Tusen	takk		
for	det!

November	og	desember	vil	bli	satt	
av	til	jakt	med	bassetene	Otto,	Lille	
og	Maja.	Vorstehheren	vår	Tyri	har	
vært	flere	turer	til	Sverige	og	på	
Brekken	og	jaktet	storfugl	og	rype	
sammen	matfar	Stig.	Hun	viser	
gode	takter	både	i	søk,	samarbeid	
og	evnen	til	å	finne	fugl	og	vi	har	nå	
både	tiur,	orrfugl	og	jerpe	i	fryseren.

Til	slutt	et	lite	minneord	til	Chico	
som	måtte	forlate	oss	på	juli.

Jeg gledet meg alltid til turen med deg.
Jeg fant slik ro da du gikk med meg.
Det er ingen tvil, du var min beste venn,
logret med halen igjen og igjen.
Når dagen var over, og søvnen var nær,
Jeg klappet din pels for du var meg så 
kjær.

Varme	tanker	går	også	til	dere	
andre	i	klubben	jeg	vet	har	mistet	en	
kjær	følgesvenn.

Håper	alle	får	ei	fin	førjulstid	og	et	
godt	innholdsrikt	nytt	år.

Hilsen oss på Tyrikollen

En aldrende Chico på tur med Stig Kolåseter.
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Heierås Killer ønsker alle hundevenner ei riktig God Jul og et Godt Nyttår! 
Måtte det nye året by på masse trening og morsomheter! 

     Apportering av and - trening på Støren
          Av Wenche R. Krogstad

Foto Wenche R. Krogstad         Foto Anita Fløan 
 
Etter	å	ha	vært	tilskuer	på	spanielklubbens	jaktanleggprøve	på	Støren	fikk	vi	låne	ei	and	og	benyttet	
sjansen	til	å	trene	litt	med	Lego	(bilde	til	venstre)	og	Malin.
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Jeg har storpuddelen Inox og var 
på utkikk etter en hund til. Men 
hvilken rase skulle jeg velge?

Jeg	ville	ha	en	hund	med	arbeidslyst	
og	som	kunne	brukes	til	litt	forskjel-
lig.	Jeg	ville	også	ha	en	hund	som	
var	glad	og	lykkelig.

Jeg	så	litt	på	mange	forskjellige	
raser	som	labrador	retriever,	eng.	
springer	spaniel,	tervueren	og	
lignende,	men	ble	liksom	ikke	helt	
enig	med	meg	selv.

Wenche	og	jeg	dro	inn	på	NKK-
utstillinga	i	Trondheim	6.	juli	for	å	
se	på	noen	alternativer,	for	det	er	
jo	så	himla	mange	forsjellige	raser	
å	velge	i.	Wenche	ble	stående	å	
snakke	med	en	dame	som	hadde	
en	hund	med	masse	krøller	over	
hele	kroppen,	øynene	så	man	ikke	
i	det	hele	tatt.	Jeg	snakket	litt	med	
henne	og	sa	blant	annet	at	jeg	ville	
ha	en	rase	som	var	bra	i	agility.	”Da	
er	dette	rasen	for	deg”,	fikk	jeg	til	
svar.	”Det	er	en	spansk	vannhund”.	
Jeg	strøk	litt	på	hunden	hennes	og	
da	jeg	strøk	luggen	bakover	dukket	
det	fram	noen	aldeles	nydelige	øyne	

     Spansk vannhund - ny rase i klubben
          Av Berit Storhaug

med	et	blikk	som	gikk	rett	i	hjertet	
på	meg.

Etter	at	jeg	kom	hjem	sjekket	jeg	på	
nettet.	En	rase	som	kunne	brukes	til	
det	meste.	Hmmm.	Dette	så	spen-
nende	ut.

Spansk	vannhund	-	Perro	agua	de	
espanol
Str:	Mellomstor
Aktivitetsbehov:	Stort
Pelslengde:	Krøllete,	danner	snorer
Behov	for	pelsstell:	Lite
Allergivennlig:	Nei	

Generell	omtale:	Spansk	vannhund	
er	en	aktiv	rase	som	er	ekstremt	
allsidig.	Det	er	en	hund	som	elsker	
aktivitet	og	oppmerksomhet	og	er	
livlig,	morsom,	leken	og	ikke	minst	
er	den	lojal	ovenfor	sin	eier.	Den	
trenger	å	bli	brukt	både	mentalt	og	
fysisk	med	alle	typer	av	utfordringer,	
og	trenger	en	eier	som	bruker	tid	på	
å	stimulere	dens	egenskaper.	

Per	i	dag	brukes	rasen	til	blant	an-
net	ulike	hundesporter	som	agility,	
lydighet,	sportrening	og	ettersøk	
f.eks.	ifht.	narkotika	og	redning,	

selskapshund	og	jakt.	

Størrelse:	Perro	er	en	mellomstor	
hund.	Mankehøyde	hos	hanner	er	
44-50	cm	og	vekt	18-22	kg,	hos	
tisper	40-46	cm	og	14-18	kg.	Kraftig	
kropp	med	en	rett	overlinje,	manken	
lett	markert.	Ryggen	skal	være	rett	
og	kraftig	med	et	lett	fallende	kryss.	

Pels:	Krøllete	når	pelsen	er	kort,	
når	lengden	vokser	danner	pelsen	
snorer	‘dreads’.	Omfangsrik	pels.	
Godkjente	farger	er	ensfarget	hvit,	
brun	og	svart	og	tofarget	med	hvit.	
Tegninger	som	svart/tan	og	brun/tan	
er	ikke	tillatt,	heller	ikke	tricolor.	

Det	finnes	store	forskjeller	i	forhold	
til	pelskvalitet	mellom	individene,	
noen	faktorer	som	påvirker	pelskval-
iteten	er	f.eks.	gener,	fôring,	tiden	
hunden	tilbringer	i	friluft	og	inne-
temperatur	i	hjemmet.	Den	optimale	
pelsen	danner	snorer	uten	under	ull	
og	er	luftig	inntil	huden	og	dermed	
luktfri.	Pelsen	barberes	rett	ned	ved	
behov.	Ingen	frisering	av	pelsen	er	
tillatt.	

Fudge (Qvarnhill Ahijada) - Xafis sin mamma - foto Henna Rautiainen
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Xafis første møte med hjorteskank 
- foto Wenche R. Krogstad

Xafi har kommet godt i gang med 
sportreninga. Hun går både slepe-
spor etter skank og bruksspor, 
hvor hun markerer fint på pinnene 
- foto Wenche R. Krogstad.

Opprinnelse:	Det	finnes	ulike	teorier	
på	rasens	opprinnelse.	Noen	mener	
den	er	i	slekt	med	enten	den	fran-
ske	barbet,	irsk	vannspaniel	eller	
portugisisk	vannhund.	Andre	mener	
at	den	kommer	fra	Asia	og	slekter	
på	puli	og	komondor.	Videre	er	det	
blitt	hevdet	at	spansk	vannhund	er	
puddelens	stamfar.	Rasen	er	svært	
gammel,	men	først	i	1980	ble	rasen	
anerkjent	og	registrert	i	FCI.	

Det	er	funnet	dokumenter	fra	år	
750-1000	der	den	er	omtalt.	Den	
ble	tatt	i	bruk	av	jegere	og	fiskere	
og	disse	har	bidratt	til	å	holde	rasen	
“ren”	uten	innblanding	av	andre	
raser.	Du	finner	rasestandard	for	
spansk	vannhund	hos	NKK.

Jeg	fant	kennel	Corazoncito,	opp-
dretter	Henna	Rautiainen	i	Oslo	og	
ringte	henne.	Hun	ventet	valper	i	juli	
etter	Fudge	og	Xabi.	Det	sto	mange	
på	lista,	men	hun	solgte	ikke	til	noen	
hun	ikke	hadde	truffet,	så	en	svipp-
tur	til	Oslo	i	august	måtte	til.

Det	endte	med	at	i	september	så	
hentet	jeg	en	liten	jente	som	nå	er	
en	del	av	familien.
Xafia	Del	Corazoncito,	født	10/7-13	

til	daglig	kalt	Xafi	alias	Terroristen,	
Rampe	Xafi,	Lilledukka	osv	osv.

En	liten	kjempesøt	dame	med	
MASSE	arbeidslyst	og	energi,	glad	
og	lykkelig	hele	tiden,	den	lille	halen	
logrer	stort	sett	bestandig.	Sko	
bæres	rundt	i	hele	huset	og	spesielt	
Ove	sine	store	arbeidssko	er	pop-
ulære.	Det	er	tydeligvis	best	med	
det	som	er	tungt.	Pågangsmotet	er	
det	ikke	noe	å	si	på.	

Inox		blir	brukt	som	tyggeben	og	
sparringspartner	noe	han	synes	er	
helt	topp.	Hun	blir	med	på	alt	jeg	
presenterer	for	henne;	agility,	spor,	
feltsøk	,	smeller	osv	osv.	Elsker	alle	
mennesker	hun	treffer	og	er	ikke	
redd	for	noe.	Jeg	kunne	ikke	vært	
mer	fornøyd.

Et	fantastisk	utgangspunkt	å	jobbe	
med,	jeg	må	bare	huske	å	ikke	
ha	det	for	travelt.	Gleder	meg	til	
tiden	framover	og	er	så	glad	for	at	
nettopp	jeg	ble	eier	av	denne	lille	
damen	som	gir	meg	SÅ	mye	glede	
hver	dag.
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Det var fem deltagende hunder 
som møtte opp med sin eiere 
på lørdag morgen. Ingar/Sita 
(schæfer), Trine/Soto (finsk lapp-
hund), Laila/Saga (samojedhund), 
Anita/Lego (engelsk springer 
spaniel) og Toril/Kasper  
(riesenschnauzer).

Det	var	tre	som	ikke	hadde	gått	noe	
særlig	spor	før,	og	to	som	hadde	
gått	en	del.

Alle	fem	fikk	et	motivasjonsspor	i	
skogen	først,	både	for	at	Wenche	

     Kurs i bruksspor - 26.-27. oktober
          Av Anita Fløan

skulle	se	hvordan	hundene	gikk	
spor,	og	for	å	se	litt	hvor	hver	enkelt	
lå	i	læringskurven.	

Etterpå	la	vi	ut	et	spor	med	pinner	
i,	og	for	noen	var	det	første	gangen	
de	kom	i	kontakt	med	pinner	i	spo-
ret,	og	andre	hadde	hatt	kontakt	før,	
men	nektet	og	stoppe	på	pinnene.	
Så	vi	hadde	alle	litt	og	bryne	oss	på.

Mens	sporet	fikk	ligge	og	godgjøre	
seg	fikk	alle	i	oppgave	og	motivere	

hundene	på	pinnene.	Vi	holdt	en	
pinne	i	en	hånd	og	i	det	hunden	
snuste	på	den	fikk	den	belønning.	
Etter	hvert	flyttet	vi	pinnene	hit	og	
dit,	opp	og	ned	og	det	ble	en	lek	for	
hunden	og	dytte	på	pinnen.	Vi	fikk	i	
hjemmelekse	og	gjøre	dette	videre	
hjemme.

Alle	hundene	stoppet	spontant	på	
pinnene	som	lå	i	sporet!!	Ikke	alle	
pinnene	ble	funnet,	men	alle	tok	
med	seg	flere	tilbake	enn	de	la	
igjen!	Det	var	morsomt	og	se	hvor	

Laila må holde godt i lina når Saga 
sporer, for her er det fart.

Kasper og Toril går “eksamensspor”

Soto og Trine i fint tempo.
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forskjellig	de	var	til	å	gå	spor,	noen	
går	naturlig	med	nesen	litt	ovenfor	
bakken,	mens	andre	igjen	er	så	
nøye	at	det	ser	ut	som	de	syr	seg	
framover	i	sporet.	Noen	må	holdes	
godt	igjen,	mens	andre	går	sååå	
rolig	og	nøye.

I	lørdagens	siste	spor	fikk	alle	en	
vinkel,	og	noen	fikk	to	vinkler.	Og	
det	var	så	morsomt	og	se	
utviklingen	til	hundene!	Alle	sammen	
hadde	en	super	kurve	som	pekte	
rett	i	skyene!

På	søndag	la	vi	først	ut	et	rett	spor.	
De	ferskeste	fikk	underlag	som	var	
litt	skogsbunn,	mens	de	andre	fikk	
spor	på	gresset.	

En	av	hundene	hadde	glemt	det	
meste	av	det	den	hadde	lært	dagen	
før,	og	det	er	ganske	godt	og	se	
hva	man	da	kan	gjøre	for	å	komme	
i	gang	igjen.	Eier	fant	fram	selbu-
vottene,	og	på	det	andre	sporet	
ble	disse	lagt	ut	i	skogen,	med	to	
vinkler.	Ikke	så	langt,	men	med	fire	
votter	ble	det	jo	litt.	Og	det	var	herlig	
og	se	forandringen.	Fra	å	sette	seg	
ned	og	ikke	gjøre	noe,	til	å	hoppe	
fram	i	sporet	og	juble	når	hun	fant	
vottene	til	mor!!

Alle	fikk	et	U-spor	med	to	vinkler	
som	spor	nr.	2	på	søndag,	og	vi	
fikk	se	noen	jobbe	hardt	i	vinklene,	
mens	andre	fikk	det	til	å	se		
kjempeenkelt	ut	der	de	gikk	snorrett	
90	grader	i	vinkelen.

Fra venstre Toril Haugan og Odd Ivar Abusland m/ Kasper, Ingar Hammerfjell m/ Cita, Anita Fløan m/ Lego,  
Laila Størseth m/ Saga og Trine Brændmo m/ Soto - foto Wenche R. Krogstad

Lego har funnet pinne i sporet og Anita belønner - foto Odd Ivar Abusland.

Wenche	hadde	snakket	om	eksamenssporet	hele	helga,	og	nå	var	det	
duket	og	klart.	To	skulle	gå	nede	på	appellbanen	og	to	skulle	gå	inne	i		
agilitybanen.	Begge	stedene	har	kort	gress.	Den	siste	fikk	et	i	skogen	
siden	hun	syntes	gress	var	vanskelig	når	vi	prøvde	det	tidligere.		
Alle	skal	lykkes!

Sporet	i	skogen	ble	lagt	med	selbuvottene,	mens	sporene	til	de	to	yngste	
lå	på	apellbanen.	Her	ble	det	lagt	ut	seks	lærbiter	på	ca	3x4cm.	Ingen	av	
hundene	hadde	møtt	dette	i	sporet	før.	Og	de	var	kjempeflinke!!	Begge	
to	fant	alle	seks	bitene	og	jobbet	veldig	bra.	Inne	på	agilitybanen	var	det	
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lagt	to	spor	med	fem	gjenstander	
i.	to	lærbiter,	to	gummibiter	og	en	
stoffbit.	
På	dette	siste	sporet	var	man	‘alene’	
dvs	at	alle	andre	sto	på	siden	av	
sporet	og	kikket	på,	og	man	hadde	
ingen	i	ryggen	som	kunne	gi	deg	
tips	til	hva	man	skulle	gjøre	om	man	
møtte	en	utfordring.

Alle	fem	hundene	gjorde	det	kjem-
pebra	i	helga,	og	vi	to-fotingene	fikk	
nok	også	noen	aha-opplevelser.		

Personlig	så	var	målet	mitt	med	
kurset	å	få	Lego	til	å	markere	
pinnene.	Mitt	problem	har	vært	at	
han	synes	det	som	ligger	i	sporet	
er	dumt,	for	da	får	han	jo	ikke	gå	
spor..	Akkurat	hva	som	skjedde	vet	
jeg	ikke,	men	han	markerte	så	fint!	
Jeg	fikk	et	par	spontane	dekkmark-
eringer	og	han	tok	selvstendig	opp	
sporet	når	vi	hadde	markert	pinnen	
et	par	ganger.	Jeg	har	lært	Lego	å	
‘dobbelmarkere’	(vet	ikke	om	det	har	
noe	navn?).	Dvs	at	når	han	mark-
erer	første	gangen	så	belønner	jeg	
før	jeg	spør	han	‘hvor	er	den?’	og	
da	må	han	markere	med	snuten	en	
gang	til.	Noen	ganger	gjentar	jeg	
det	en	tredje	gang	også.	Han	får	

selvsagt	belønning	for	hver	markering.	Vellykket	var	det	i	allefall,	selv	om	han	
misset	en	lærbit	på	eksamenssporet	så	gikk	han	veldig	bra	synes	jeg!

På	alles	vegne	tror	jeg	at	takket	være	Wenche	lærte	alle	noen	nytt	i	helga!	
Tusen	takk	for	et	flott	kurs,	som	anbefales	til	alle	–	Spor	er	gøy!!

Cita sporer meget rolig og nøye på “eksamenssporet” sitt. Ingar følger nøye med når 
hun markerer utlagte gjenstander.

Kurs 1 – fom 22. januar tom 26. februar
Instruktør	Wenche	R.	Krogstad

-	Kristine	Tynes	m/	Holly	(jack	russel	terrier)
-	Anne	Lise	Bjerkenås	m/	Ronja	(blanding)
-	Kristin	Solheim	m/	Avvu	(glatthåret	vorstehher)
-	Anders	Boisen	Jensen	m/	Balou	(alaskan	malamute)

Kurs 2 – fom 5. september tom 10. oktober
Instruktør	Wenche	R.	Krogstad

-	Mette	Uthus	m/	Hera	(spansk	vannhund)
-	Geir	Arne	Uthaug	m/	Nico	(boxer)
-	Monica	Holthe	m/	Havanna	(eng.	springer	spaniel)
-	Toril	Haugan	m/	Kasper	(riesenschnauzer)
-	Ingar	Hammerfjell	m/	Cita	(schäferhund)

     Grunnkurs lydighet 2013
          Tekst Wenche R. Krogstad

Kurset	tar	utgangspunkt	i	grunnelementene	i	lydighet,	
dvs	sitt,	dekk,	stå	og	innkalling.	Vi	jobber	med	ut-
gangsstilling	og	gå	på	plass	med	vendinger,	og		
legger	vekt	på	god	kontakt	mellom	hund	og	fører	under	
øvelsen.	Hundene	får	trene	på	impulskontroll	og	vi	
terper	litt	ekstra	på	at	deltakerne	skal	få	en	god	sitt	og	
dekk.	

God	kontakt	og	motivasjon	for	å	trene	sammen	fører,	
samt	belønningsmetoder	og	timing	er	også	viktige	
emner	på	kurset.

Kurset	tilpasses	hver	enkelt	deltaker	og	tar	utgangs-
punkt	i	de	ferdigheter	hunden	alt	har.	Dersom	tiden	
strekker	til	kan	vi	også	se	litt	på	innlæring	av	apport.
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Etter	debutstevne	i	september	2012	ble	det	
noe	enkel	agilitytrening	på	Moslett	vinteren	
2012/2013.	Vi	var	veldig	ivrig	etter	å	komme	
i	gang	på	vårparten	med	trening	ute.	Det	er	
store	forskjeller	på	treningsmulighetene	inn	og	
ute.	Dette	skulle	bli	vår	første	hele	sesong	med	
agilitystevner.	De	som	konkurrerer	i	agility	nord	
for	Dovre	er	ikke	akkurat	bortskjemt	med	mange	
stevner	å	velge	mellom.

8.	og	9.	juni	ble	vårt	første	stevne	på	Stavsøra,	
Trønderhelga.	Jeg	var	heldig	som	hadde	besøk	
av	Beate	Harms	som	også	er	eier	av	en	kromis	
(kromfohrländer).	Hun	representerte	det	norske	
landslaget	i	agility,	medium	i	2012.	Henne	har	
jeg	masse	å	lære	av	og	hun	er	derfor	en	stor	
inspirasjonskilde	for	min	treningsiver	:-)

Alt	i	alt	må	jeg	si	meg	fornøyd.	Det	ble	4.	plass	
(9	startende)	med	10	feilpoeng	i	ag,	og	4.	
plass	(9	startende)	med	13,79	feilpoeng	i	hopp	
lørdag.	Søndag	disket	vi	i	begge	løp.	Mye	«rart»	
men	også	masse	positivt.	Glemte	bane!	Datt	på	
rompa!	Men	gøy	er	det	uansett	:-)
-	Og	det	kommer	flere	muligheter.	;-)	

Neste	stevne	ble	NKK	i	Trondheim	helga	6.	–	7.	
juli.	Ingen	stor	suksess.	Vi	disket	like	gjerne	i	
begge	løp.	

9.	10.	og	11.	august	var	vi	på	Tretten	i		
Gudbrandsdalen.	Her	ble	det	noen	gode	og	
noen	dårlige	resultater,	men	summa	summarum	
hele	helgen	er	vi	veldig	godt	fornøyd.	Vi	gikk	
vårt	første	feilfrie	hoppløp	på	lørdag	og	fikk	vårt	
første	napp	i	agilitykarrieren.	Vi	ble	nr	2	av	30	
startende.	Hvilken	lykke!	Tror	dere	det	var	stor	
stas	da?	Jeg	svevde	resten	av	dagen		
kan	man	si		

17.	og	18.	august	var	det	dobbelt	agilitystevne	
på	Stavsøra	-	ny	Trønderhelg.	Jeg	er	stort	sett	
fornøyd	med	denne	helgens	innsats	også.	Vi	
tok	vårt	første	napp	i	agility.

31.	august	og	1.	september	gikk	turen	til	
Krokom	ved	Østersund.	Til	ettertanke;	det	er	
kortere	for	oss	å	dra	til	Østersund	å		
konkurrere	enn	andre	plasser	i	Norge.	Lørdag	
var	ikke	Birch	helt	på	nett	og	jeg	skulle	skjønne	
hvorfor	i	ettertid.	Arja	fikk	løpetid	kort	tid	etter.	
Ja,	ja,	hormoner	kan	slå	ut	på	mange	vis.	For	
første	gang	løp	han	ut	av	banen	under	løp.	Jeg	
ble	litt	skremt,	men	fikk	ropt	han	inn	til	meg	og	vi	
fortsatte.	4	hinder	etter	var	stigen.	Der	stoppet	
han	opp	2	ganger	for	se	etter	den	tispa	som	han	

     Vår første agilitysesong
          Tekst Kjersti Zahl

hadde	sprunget	ut	til,	da	bar	jeg	ham	av	banen.	Søndag	regnet	det	
”i	bøtter	og	spann”.	MOTTO;	agility	skal	være	gøy!	Vi	sto	like	så	
godt	over	begge	løpene.	Men	en	fin	tur	hadde	vi	:-)

I	klubbmesterskapet	til	Nidaros	ble	vi	klubbmester	både	i	agility	og	
hopp	med	to	feilfrie	løp.	Jeg	var	storfornøyd.	:-)

Det	er	nok	her	hjemme	i	Selbu	at	jeg	trener	mest,	men	for	å	få	
mere	feedback	på	trening	trenger	jeg	noen	som	kan	lære/korrigere	
meg	litt	mere.	Så	derfor	er	jeg	også	medlem	i	Nidaros	brukshund	
klubb	-	og	trener	også	der.

26.	og	27.	oktober	ble	siste	stevne	for	sesongen.	Da	gikk	turen	til	
Kongsvinger	og	Norwegian Open.	Dette	er	ett	stevne	som	foregår	
i	Kongsvingerhallen	og	jeg	var	spent	på	hvordan	Birch	ville	reagere	
på	dette.	Det	gikk	veldig	bra.	Han	fungerte	som	han	skulle,	men	
første	løpet	(NO)	var	han	nok	litt	sliten	etter	biltur	og	overnatting	i	
hytte	med	4	personer	og	6	hunder	på	ca	35	kvm.	Banen	var	nok	i	
det	vanskeligste	laget	for	oss.	Dette	er	et	løp	hvor	alle	ekvipasjer	
konkurrerer	på	samme	bane	selv	om	man	til	vanlig	konkurrerer	i	
klasse	I,	II	eller	III.	Ja,	vi	disket.	:-P

Resultater	ellers	på	lørdag:	Ag	nr.	21	av	34	startende	med	10	feil-
poeng.	Hopp	nr	11/34	startende	med	5	feilpoeng.	Fornøyd,	ja	:-)	
Søndag	ble	det	disk	i	agilityløpet	med	en	morsom		
oppvisning	av	Birch	hvor	han	viste	hvor	morro	han	syntes	det	var	

2. plass i Gudbrandsdalen
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å	løpe	tunell.	Ikke	nok	med	det,	da	jeg	endelig	fikk	han	
til	å	fortsette	på	riktig	hinder	snublet	jeg	i	tunnelen.	En	
god	latter	til	dommer,	publikum	og	meg	selv	:-)

Jeg	kan	ikke	annet	enn	å	være	fornøyd	med		
sesongens	resultater.	Nå	er	det	ikke	slik	for	meg	at	jeg	
er	misfornøyd	om	vi	disker.	Jeg	plukker	frem	det	som	er	
bra	og	kanskje	er	det	noe	i	banen	jeg	absolutt	vil	greie	
så	er	det	i	grunnen	godt	nok.	Det	som	ikke	går	så	bra,	
ja	da	vet	vi	hva	vi	skal	trene	på.	Vi	har	foreksempel	hatt	
nyinnlæring	på	slalom	i	sommer	og	mye	av	tiden	har	
godt	med	til	å	få	til	riktig	inngang	på	slalomen	i	løpene.	
Noen	ganger	med	hell	og	andre	ikke.

56

Med	ett	napp	i	agility	og	ett	napp	i	hopp	så	er	jeg	bare	
såååå	fornøyd!	Gleder	meg	masse	til	neste	sesong	:-)

Håper	at	jeg	får	selskap	av	flere	ekvipasjer	fra	STBK	på	
stevnene	i	2014	:-)

Kjersti & Birch

     Noen ord fra agilitygruppa
          Tekst Kjersti Zahl - foto Wenche R. Krogstad

Agilitygruppa	har	hatt	sine	faste	treninger	i	hele	2013.	
Vinteren	2012/2013	trente	vi	inne	på	Mosletta	på	mand-
agskvelder.	Vi	hadde	tatt	med	oss	noen	hopphinder,	
vippa,	tunellen	og	slalomen.	Gjennom	vinteren	har	vi	
vært	ca	4	-6	stk	som	har	møtt	til	treninger.
	
Glade	ble	vi	når	snøen	tinte	og	våren	kom.	Dugnads-
arbeid	ble	satt	i	gang	for	å	få	utstyret	på	plass	på	banen	
i	Ausa.	Vi	har	hatt	faste	treninger	på	torsdagskvelder	i	
vår/sommer/høst.	2	agilitykurs	gjennom	sesongen	har	
heldigvis	gitt	oss	noen	flere	medlemmer	som	vil	trene.	
Nå	er	vi	en	gjeng	som	trener	sammen	og	det	ser	ut	til	

at	alle	trives.	Foreløpig	er	det	bare	undertegnede	som	
har	tatt	steget	til	å	konkurrere,	men	håper	at	flere	følger	
etter	neste	sesong.	

Neste	år	håper	vi	på	å	få	arrangert	ett	uhøytidelig	
klubbmesterskap	for	de	som	kan	tenke	seg	det.
Når	dette	leses	har	vi	startet	på	nok	en	vintertrening	
inne	på	Moslett.	Vi	har	nå	byttet	til	torsdagskvelder	inne	
også.	Dette	for	at	det	passer	best	for	de	fleste	i	gruppa.	
Vi	håper	og	ønsker	oss	flere	som	kan	tenke	seg	å	trene	
sammen	med	oss.	Velkommen	er	alle.	Ta	kontakt	med	
klubben	eller	undertegnede.
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Klubbens	første	intro-kurs	i	SMELLER	ble	fulltegnet	
i	løpet	av	få	timer.	Tirsdag	5.11.	og	12.11	møttes	
derfor	6	spente	ekvipasjer	hver	gang	til	kveldskurs.	
I	løpet	av	3,5	t	fikk	deltakerne	en	grunnleggende	
innføring	i	hvordan	man	kan	starte	treninga	i	
SMELLER	kl.	I.	

     STBK’s 2 første SMELLER-kurs
          Tekst Stig Meier Berg / foto Wenche R. Krogstad

Hilde E. Garberg og Chicco fikk 
et helt annet “trøkk” i søket når 
pausen mellom søkene ble fylt 
med en type lek som Chicco 
tydelig syntes var ganske moro. 

Denne radikale endringa av  
hundens søksatferd hadde ikke 
vært mulig uten at Hilde fikk 
“trykt på” de rette knappene i lek 
med ball som belønning. Topp 
innsats av Hilde!

Anita var konsekvent, timet bra og fikk Lego ganske fort over i 
dekkmarkering. Lego kom raskt i modus for å søke uten leiebånd 
allerede i denne første treningsøkta - kjempebra Anita!

Kristin W. Kolåseter var flink til å belønne det vi ville ha og overså 
atferd som ikke var ønskelig i forhold til å få til en klar og tydelig  
markering. I løpet av få sekunder var Lille “på nett” og gjorde akkurat 
det hun skulle. Bra jobba av Kristin og Lille! I bakgrunnen instruktør 
Stig Meier Berg fra spesialsok.no.

Valpen Xafi på 4 mnd forbløffet alle - ikke minst 
eieren Berit Storhaug - med sin konsentrasjon 
og utholdehet. Xafi gikk faktisk fra boks til boks 
- som om hun aldri hadde gjort noe annet.

Intro-kursene	er	lagt	opp	slik	at	deltakerne	er	med	
på	diskusjonen	om	hvordan	og	ikke	minst	hvorfor	
hundene	trenes	individuelt.	Med	ulike	metoder		
vises	hvordan	hunder	forandrer	atferd	dersom	vi	
endrer	hundens	opplevelser	av	treningssituasjonen.

Ved	innlæring	av	ei	ny	øvelse	er	det	alltid	viktig	å	
observere	hva	hunden	gjør	av	seg	selv.	For	å	få	
til	en	“dialog”	med	hunden	er	det	deretter	viktig	at	
fører	gjør	de	riktige	tingene	-	for	å	fortelle	hunden	
hva	man	mener	og	hvordan	dette	skal	foregå.
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Som innledning fikk Myrten se at 
en av lekene hennes ble lagt under 
den ene kassen vi startet med. Etter 
noen få repetisjoner viste Myrten at 
hun var klar for å legge til enda en 
kasse. Hun “slo” raskt på nesen og 
fikk flott belønning av Anne når hun 
sto med nesen på rett plass. Anne 
var dyktig til å time når hun sa “BRA” 
og fikk dermed rask framgang. I 
løpet av kort tid var Myrten klar for 
6 kasser på rekke. Det var Annes 
fortjeneste at Myrten flere ganger 
hadde dekkmarkering allerede i 
denne første treningsøkta. Veldig 
bra fokus og innsats av Anne!

Tuva syntes det var greit å gå på kassene under søket. 
Det er ikke noe problem så lenge Svanhild Indseth klarer å 
belønne på stedet hvor Tuva luktet - og dermed fikk fortalt 
hunden hva den skulle fortsette å gjøre - dvs. hva som  
lønner seg. Supert Svanhild :-)

Her var det ingen tvil om at Ares hadde 
nesen påslått under hele treningsøkta. Med 
svært god hjelp av Else May Engen - som 
for anledningen trente sin datter Gro Mari 
sin hund - ble han mere og mere interes-
sert i de gule kassene. Med fokus på lukta 
fra egen leke fikk vi se flere flotte søk. Bra 
jobba Else May!

Tove Horneman fikk prøve Molly på kasse- 
søk. Molly kom raskt opp i 6 kasser på rekke 
og hun dekkmarkerte flere ganger. 

Det er viktig å huske at hundens atferd er “et 
speil” av dialogen med fører. Akkurat dette 
fikk Tove til - og dermed denne raske fram-
gangen allerede i første treningsøkt. Supert 
dette av Molly og Tove!
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Denne	siste	delen	av	kurset	dreide	
seg	om	ferdigheter	hundene	må	
ha	for	å	kunne	avsøke	et	rom	eller	
et	kjøretøy.	Høy	sniffefrekvens	er	
påkrevd	for	at	de	skal	være		
nøyaktige	nok.	

Momentene	på	dette	intro-kurset	var		
blomsterpotter	og	bruskasser.	Begge	
en	fin	måte	å	lære	hundene	å	jobbe	
systematisk	med	overflatessøk.

Bildet viser at Line Garberg er rå på  
timing - noe som raskt ga resultater. Killer 
fikk etter kort tid økt antall blomsterpotter 
fra 1 til 20 stk. En progresjon som ikke 
hadde vært mulig uten perfekt timing. 
Svært bra jobba Line!

Kjersti Zahl og Arja ble raskt utfordret 
til å søke på 15 blomsterpotter. Søkene 
ble dramatisk bedre, da vi gikk over til å 
belønne med godbiter på blomster- 
pottene etterfulgt av lek med ball. Denne 
metoden så ut til å være den optimale for 
Arja. Suuuupert Kjersti!

Cita brukte hele sin oppmerksomhet for å lokalisere en kjent ball 
plassert i en av bruskassene. Bildet viser hvordan Ingar får full klaff 
med timingen med kast av ball nr. 2. I løpet av denne økta så vi at 
Ingar fikk giret opp Cita i de korte pausene hvor kassen med ball ble 
flyttet. Svært bra innsats av Ingar!Eira og Else May Engen jobbet svært bra på kassene. 

Rolige og nøyaktige søk borger godt for videre utvikling.
Else May og Eira er nemlig i farta!
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     Dugnader 2013
          Tekst Kjersti Zahl

I	2013	har	vi	ikke	hatt	så	mange	dugnader	i	klubben	
sammenlignet	med	2012.

3.	juli	hadde	vi	dugnad	med	å	rydde	unna	gress	og	
diverse	kvist	i	område	i	Ausa.	Vi	fikk	tid	til	både		
dugnadsabeid,	trening	og	litt	sosialt	som	vi	alltid	vil	ha	
tid	til.		:-)

6.	oktober	samlet	agilitygruppa	+	noen	til,	til	dugnad	
når	den	”store”	porten	skulle	monteres	på	riktig	vis.	Nå	
er	stolpene	kommet	godt	ned	i	jorda	og	porten	har	fått	
kjetting	og	hengelås.	Under	dugnaden	fikk	vi	litt	”blod	
på	tann”	hva	angår	gapahuken	i	Ausa.	Gapahuken	har	
vært	ett	tema	i	klubben	ei	stund,	for	vi	trenger	en	plass	
å	krype	inni	når	været	ikke	er	på	vår	side.	

Kristin W. Kolåseter tilbys skyss av Stig Meier Berg. Anders Boisen Jensen og Stig Meier Berg 
forsøker å bygge tårn :-)

Ny port med Berit Storhaug som portpike.

Wenche R. Krogstad i  
konsentrert arbeid med riva.

Sverre	Nilsen	og	Edvind	Garberg	har	vært	flinke	til	å	
planlegge	om	hvordan	dette	skulle	gjøres.	Noe	arbeid	
ble	det	før	dugnadsdagen.	Bakved	fikk	vi	fra	Rolseth	
Sag	og	noe	materialer	ble	donert	fra	Kjersti	&	Sverre,	
Berit	&	Ove.

Da	vi	startet	planleggingen	var	det	bart	i	Ausa,	men	20.	
oktober	når	dugnaden	startet	var	det	kommet	snø.	Vi	
var	spente,	og	de	fleste	så	vel	for	seg	at	det	var	greit	
om	stenderverket	og	tak	kom	opp	før	vinteren.	Ca	15	
stk	fra	klubben	gikk	på	med	godt	mot	og	godt	humør.	
Sverre,	Edvin	og	Ingar	stilte	til	dugnad	23.	oktober	
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Rett verktøy må til selv 
om man er ute i skogen. 
“Barkebua” begynner å  
ta form.

Fra vestre Edvin Garberg, Sverre Nilsen og  
Ingar Hammerfjell i faglig diskusjon om legging av taket.

Dugnadsgjengen i full sving på høstens første snøhelg.

Sverre Nilsen jobber for å få ferdig grua.

også,	så	gapahuken	er	så	godt	som	ferdig.	Sverre	fikk	i	
tillegg	ordnet	med	”grue”	noen	dager	senere.	
En	stor	takk	til	alle	sammen	som	deltok	og	tusen	takk	
til	Marina	som	ordnet	med	pastasalat	og	i	tillegg	fikk	
ordnet	med	at	vi	fikk	grillet	pølser	++.

Gapahuken	er	allerede	blitt	brukt	opptil	flere	ganger	av	
klubbens	medlemmer	så	dette	blir	en	flott	plass	som	vi	
kan	benytte	:-)
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Tiden	gikk	rimelig	raskt,	og	mye	skjedde	etter	snøen	
forsvant	i	«Lykkelandet»	Selbu	2012.	Chicco	ble	Norsk	
Viltspor	Champion.	BIR	og	Norsk	Vinner	på	Dogs4All	
og	kåret	til	årets	mestvinnende	Hollandsk	Gjeterhund	
Langhår	på	NKK`s	utstillinger	2012.	

Veien	mot	viltsporchampionat	og	«ettersøkshund	på	
skadet	hjortevilt»,	startet	så	smått	allerede	2010,	da	
Chicco	og	jeg	gjennomførte	Intro-kurs	i	spesialsøk	
Modul	I,	og	Modul	II	ID-spor.

Spesialsøk	er	en	betegnelse	på	ulike	aktiviteter	knyttet	
til	bruk	av	hundens	unike	nese.	Spesialsøk	går	ut	på	å	
lære	hunden	å	skille	ut	ett	eller	flere	preparat/luktstof-
fer	i	ulike	miljø	–	enten	det	dreier	seg	om	kantareller,	
narkotika,	kreft,	liklukt,	miljøgifter,	gass,	ID-lukt	fra	dyr	
eller	mennesker.

Metodene	for	slik	opplæring	varierer	i	forhold	til	hvilket	
treningsmiljø	man	befinner	seg	i.	På	kurset	ble	«Kvali-
fisert	operant	opplæring»	benyttet	dvs.	hyppig	beløn-
ningsteknikk	i	forhold	til	tidsforbruk	og	kvalitetssikring.	
Grunntreningen	starter	på	en	«plattform»	hvor	det	
etableres	en	lek	med	hunden	–	i	forhold	til	å	finne	riktig	
«preparat».	På	kurset	ble	(YL)	Yellow	Label	benyttet	
som	preparat/luktstoff.	Denne	leken	fører	til	at	hunden	
i	løpet	av	kort	tid	markerer	korrekt	«preparat»	hver	
eneste	gang	–	selv	om	det	blir	lagt	inn	forstyrrelser	i	
form	av	andre	lukter	den	IKKE	skal	markere	på.	

Deretter	starter	det	viktigste	arbeidet	–	å	trene	hunden	i	
å	finne	luktstoffet/preparatet	i	alle	typer	miljø	–	både	ute	
og	inne	–	alt	etter	HVA	man	ønsker	å	søke	etter.	Defin-
isjon	av	«ID-sporhund»	-	En	ID-sporhund	skal	ved	hjelp	
av	en	SMELLER	diskriminere	rett	spor	–	og	følge	det.	
En	Smeller	er	et	objekt	som	inneholder	luktmolekyler	
fra	èn	bestemt	person,	og	den	skal	ikke	være	berørt	av	
andre	personer.

Chicco	og	jeg	stortrivdes	på	disse	kursene,	og	vi	lærte	
kjempemye	begge	to.	Etter	endt	kurs,	og	jakt/frilufts-	
interesser	tatt	i	betraktning,	ble	1.	pri.	fokus	på	«blod-
lukt».	Vi	ble	med	i	treningsgruppa	«strutsens	venner»	
og	møttes	omtrent	ukentlig	for	«brukstrening»,	som	
spor	og	felt	m.m.,	men	trente	også	mye	på	egen	hånd,	
hvor	mannen	min,	Edvin	var	sporlegger.	Vi	ble	fort	
varme	i	trøya	og	dette	med	å	bruke	snuten	på	blod	er	
noe	Chicco	mestrer	godt,	og	ikke	minst	syns	er	svært	
moro!	

Vi	startet	med	slepespor	av	skank,	slik	at	motivasjonen	
til	å	finne	sporslutt	skulle	bli	så	stor	som	mulig.	Neste	
steg	var	korte	spor	som	bare	var	1	time	gamle.	Etter	
hvert	ble	sporene	lengre	og	mer	krevende,	og	blodet	
hadde	ligget	i	24	timer.	Underveis	i	sporet	i	«sårleie»	
ble	det	lagt	ut	godbiter	for	at	Chicco	skulle	lære	seg	

     Veien mot ettersøkshund på skadet hjortevilt
          Tekst og foto Hilde E. Garberg

å	markere,	ta	seg	tid	til	å	stoppe	opp.	-	Og	i	enden	av	
sporet	la	vi	en	skank	av	enten	rådyr,	hjort	eller	elg,	med	
blod	på.
	
Sporet	ble	til	å	begynne	merket	med	merkebånd	i	trær,	
slik	at	jeg	visste	hvor	blodstrengen	var,	og	lettere	kunne	
samarbeide	med	Chicco	om	sporingen.	Vinkler	med	
opphold	og	vinkler	med	blod	ble	markert	på	forskjel-
lig	måte,	slik	at	jeg	visste	om	han	hadde	tap	eller	ikke.	
Blodopphold	på	rettstrekke	merket	vi	også	med	bånd,	
slik	at	jeg	kunne	lære	meg	å	lese	Chicco,	se	hvordan	
han	løste	oppgaven	da	blodet	opphørte.	

Det	er	slik	at	på	prøve	skal	sporet	være	600	m,	det	skal	
ha	4	vinkler	hvor	den	ene	er	med	blodopphold,	og	det	
skal	være	blodopphold	på	rettstrekning,	to	avhopp	som	
begge	skal	være	på	10	meter.	I	sporet	er	et	«sårleie»,	
som	både	hund	og	fører	skal	markere.	-	INGEN	merke-
bånd	å	forholde	seg	til	annet	enn	påvist	sporstart	og	25	
meter	fluktretning.	

Det	kreves	mye	trening	før	man	kan	gå	et	umerket	
spor/konkurransespor.	Man	må	kunne	lese	hunden,	

NUCH NVCH JWW-10 NV-11-12  
Trontoppens Chicco 
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og	ha	tillitt	til	at	det	den	gjør	er	riktig.	Du	må	vite	
forskjell	på	om	hunden	følger	blodet	eller	sporer	etter	
ferskspor/«vilt».	Du	må	føre	sporlina	riktig,	slik	at	du	
støtter	hunden.	Dette	er	«teamwork»,	det	er	ikke	bare	
hundens	oppgave	å	finne	fram	til	sporslutt,	du	som	
fører	må	også	være	oppmerksom,	markere	sårleie,	se	
etter	eventuelle	ferske	tråkk	osv.	

Allerede	på	februar	meldte	jeg	på	første	blodsporprøve,	
den	skulle	være	i	Sæterdalen	i	Meldal	i	Sør-Trøndelag	
19/05-2012.	Satset	på	at	snøen	ville	forsvinne	før	mai,	
slik	at	vi	fikk	trent	litt.	Men	nei,	vi	måtte	lete	etter	noen	
barflekker	slik	at	vi	fikk	dryppet	litt	blod.	(Ikke	lov	til	å	
legge	spor	på	snø	ved	prøver).

–	Lite	trening	eller	ikke,	husker	det	som	det	var	i	går.	
Jeg	var	spent	og	nervøs,	men	framfor	alt	gledet	jeg	
meg	til	å	få	bekreftet	overfor	meg	selv,	at	Chicco	og	jeg	
virkelig	er	et	team	som	fungerer	sammen!	

Etter	loddtrekning	fikk	vi	spor	Nr.	5,	og	møtte	opp	til	
anvist	plass.	Satt	en	god	stund	og	ventet	på	sporlegger	
som	i	dette	tilfellet	også	var	dommer.	Hadde	nok	tid	til	å	
kjenne	på	pulsen,	for	å	si	det	slik.	–Det	ble	endelig	vår	
tur,	Chicco	gikk	et	perfekt	spor,	det	var	en	fryd	å	gå	bak	
denne	«supergutten»,	og	vi	fikk	1.	premie	med	HP!
På	kritikken	sto	følgende;	
«Meget god ekvipasje, tilnærmet perfekt utført sporing» 
-	Gjett	om	vi	var	fornøyd!

Neste	sporprøve	var	allerede	03/06-012	i	Ogndal	i	
Steinkjer	–	Nord-Trøndelag.	
Chicco	sporet	inn	til	en	flott	1.	premie	
Viltsporchampionatet	var	innen	rekkevidde,	2	første-
premier	var	i	boks.	Nå	manglet	vi	kun	en	1.	pr.	

Den	28/08-2012	gikk	vi	en	bevegelig	blodsporprøve	for	
dommer	Kjersti	Andresen	her	i	Selbu.	Chicco	gikk	bare	
helt	supert,	fikk	nok	en	1.	premie	med	HP!
På	kritikken	sto	det;	
«En utmerket sporhund som løser oppgaver på en 
utmerket måte. - Fin lineføring»

Nåværende	ordning	med	registrering	av	godkjent	hund	
for	eget	jaktlag,	opphører	fra	1.	april	2016.	Det	vil	føre	
til	økt	behov	for	godkjente	ettersøkshunder	og	førere.	
Ett	av	målene	for	2013	er	å	få	Chicco	godkjent	som		
ettersøkshund,	med	meg	som	fører	på	skadet	hjortevilt.	

Onsdag	18.	september	ble	hovedmålet	for	2013	
oppnådd	-	Chicco	gikk	“ferskporprøve”	etter	elg,	og	
fikk	poengsummen	9	av	10	–	jippi	-	Er	utrolig	stolt	som	
både	fører	og	eier	-	det	var	kjempeartig	og	en	fryd	å	gå	
bak	Chiccogut`n	Han	er	nå	godkjent	“ettersøkshund”	
på	skadet	hjortevilt.	Tusen	takk	til	dommer	Wenche	R.	
Krogstad	og	dommeraspirant	Kristin	W.	Kolåseter	for	
en	super	dag	i	skogen!.:-)

Vi	sysler	jo	også	med	litt	andre	ting	enn	blodspor	i	
Selbu.	Her	er	det	for	øvrig	et	fantastisk	oppegående	
hundemiljø	hvor	prinsippene	for	positiv	innlæring	råder.	
Hver	uke	er	det	miljøtrening	/	utstilling	/	lydighet	/	agili-
tytrening.	Her	har	vi	lært	litt	av	hvert,	selv	om	vi	ikke	
stiller	til	konkurranse	i	alt,	har	Chicco	lært	både	det	å	
oppføre	seg	og	å	være	lydig,	litt	agility,	men	også	det	
å	være	pen	i	utstillingsringen.	Chicco	har	alltid	vært	en	
vakker	sjarmør	og	hjerteknuser	med	et	herlig	gemytt,	
noe	som	viser	seg	at	de	aller	fleste	utstillingsdommere	
er	enige	i.	

–	Har	i	karrieren	sjarmert	seg	til	flere	CACIB,	BIR,	og	
Cert	og	flotte	resultat	som;	JWW	i	2010,	Norsk	vinner	i	
2011,	og	avsluttet	året	2012	med	BIR	og	Norsk	Vinner.

Chicco	er	ellers	en	topp	familie-	og	brukshund,	kan	
brukes	til	det	meste.	Utmerket	til	alt	fra	sykling,	skiturer	
med	snørekjøring,	til	scooterturer	for	å	nevne	noe.

Fra venstre Chicco med dommer Wenche R. Krogstad og  
dommeraspirant Kristin W. Kolåseter
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