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Ekstra
eksemplar	av	NeaHund	
kan	kjøpes	for	kr.	55,-.

	
	

Forsidebilde
Arja	og	Birch	jakter	pinne!	
Foto	Wenche	R.	Krogstad



Lederen har ordet!
Tiden	går	-	enten	vi	vil	eller	ikke.....		
Det	er	ingen	hemmelighet	at	dette	blir	min	siste	lederartikkel	i		
NeaHund.	Beslutningen	om	å	ikke	ta	gjenvalg	som	leder	for	STBK		
på	årsmøtet	i	2015	ble	tatt	allerede	for	ett	år	siden.	Svært	mye		
reising	i	forbindelse	med	jobben	som	instruktør	på	kurs	i	spesialsøk		
over	hele	landet	og	ikke	minst	oppbygging	av	den	nye	hundesporten	
Smeller	-	gjør	at	tiden	ikke	alltid	strekker	til.	

Til	sammen	har	jeg	vært	leder	for	STBK	i	flere	perioder	over	svært	mange	år.

Jeg	skal	ikke	bruke	mye	tid	på	hvordan	STBK	har	utviklet	seg	fra	starten	i	1982	og	fram	til	i	dag,	men	alle	
klubbens	milepærler	opp	gjennom	årene	er	resultat	av	klubbens	tillitsvalgte	og	styrets	arbeid.	I	min	siste	
lederperiode	er	jeg	svært	glad	for	å	ha	fått	vært	med	på	etableringen	av	klubbområdet	i	Ausa	og	klubblokalene	
på	Mosletta.	Begge	svært	viktige	rammebetingelser	for	klubbens	daglige	drift.

Å	se	seg	tilbake	kan	nok	være	greit,	men	det	og	se	framover	er	rett	og	slett	en	nødvendighet.	Klubbutvikling		
på	kort	og	lang	sikt	er	viktig	i	alle	klubber.

Hva	med	STBK	-	klarer	vi	å	fornye	oss?	Hva	var	nytt	i	2014?	
	 -	Jo,	for	første	gang	ble	det	arrangert	ei	flott	brukshundhelg	i	Selbu	
	 	 -	med	kursgrupper	i	både	spor	og	rundering.
	 -	 I	august	var	det,	etter	noen	års	pause,	igjen	mulig	å	delta	på	valpeshow	i	Selbu.
	 -	Ny	MH-løype	har	det	også	blitt	i	sommer.
	 -	Vintersesongen	ble	i	november	innledet	med	ukentlig	halltrening	på		
	 	 Peder	Morset	Folkehøgskole	for	både	agility-gruppa	og	lydighet-	/	brukshundfolket.

Også	i	år	har	vi	klart	å	runde	200	medlemmer.	Det	vil	mao	si	at	STBK	ikke	er	rammet	av	den	generelle	
nedgangen	i	antall	medlemmer	på	landsbasis	som	bekymrer	NKK.	Økonomien	er	fortsatt	sterk.		
Noe	som	viser	at	kostnadene	står	i	forhold	til	klubbens	inntekter.

Min	største	bekymring	akkurat	nå	er	tilgangen	på	lokale	instruktører.	Det	er	ikke	til	å	stikke	under	en	stol	at	det	
er	våre	lokale	instruktører	som	“holder	klubbens	økonomi	oppe”.	Med	høy	kvalitet	på	kurs	og	treninger	er	det	
sjelden	vi	har	ledige	kursplasser.	Som	klubb	er	STBK	kjent	for	å	ha	svært	høy	kvalitet	på	både	kurs,	prøver,	
konkurranser	og	andre	arrangementer.	Det	er	flere	år	siden	klubben	hadde	tilbud	om	instruktørutdanning.		
Her	har	styret	en	jobb	å	gjøre.

Når	det	gjelder	dyrevelferd	har	Mattilsynet	nå	kommet	med	2	viktige	forskrifter	når	det	gjelder	hundehold,		
nemlig	“Hundevettregler	for	barn”	(gjengitt	i	NeaHund)	og	“Etiske	retningslinjer	for	hold	og	trening	av	hund”		
(se	www.mattilsynet.no).	Begge	artiklene	bør	leses	og	etterleves	av	alle	som	har	hund.

Til	slutt	vil	jeg	få	takke	for	en	fantastisk	tid	som	leder	i	STBK	-	helt	fra	starten	i	1982.	I	løpet	av	disse	årene	
har	aktiviteter	med	hund	gradvis	utviklet	seg	og	tatt	mere	og	mere	av	min	tid.	Fra	2010	har	kurs	og	instruksjon	
faktisk	overtatt	og	blitt	en	100%	jobb.	En	svært	givende	sådan!

Jeg	håper	det	nye	styret	og	klubbens	nye	leder	lykkes	i	å	utvikle	klubben	videre	i	årene	framover	-	til	glede	for	
klubbens	medlemmer	-	uansett	om	man	har	en	vanlig	familiehund	eller	konkurransehund	av	et	eller	annet	slag.

MOTIVASJON	kommer	innenfra,	men	INSPIRASJON	får	man	fra	andre.	Man	må	jo	både	være	blind	og	
døv,	dersom	man	ikke	klarer	å	oppfatte	alt	det	flotte	som	foregår	på	hundefronten.	Selv	har	jeg	ikke	tenkt	å	
pensjonere	meg	riktig	enda,	men	vil	holde	på	så	lenge	jeg	synes	det	fortsatt	er	moro	med	hund!

	 	 	 	 	 	 	 	 	 God	Jul	&	Godt	Nytt	År	ønskes	alle!		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Stig,	Mia	&	Machiko
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     Referat - Årsmøte STBK - fredag 7. mars 2014
	 									Referent	Anita	Fløan

Møtet	startet	klokka	19.07	med	at	leder	Stig	Meier	Berg	
ønsker	velkommen,	før	vi	gikk	i	gang	med		
forretningsordnen.	

Sak	1	 Godkjenne	de	stemmeberettige:	
	 Det	var	13	stemmeberettige	medlemmer	og	1		 	
	 ikke-medlem	til	stede.

Sak	2	 Godkjenne	innkallingen,	saksliste	og	forretnings-	
	 orden:	
	 Godkjent,	med	kommentar	om	at	papirene	kom	
	 litt	sent,	men	det	som	kom	ser	veldig	bra	ut.

Sak	3	 Valg	av	dirigent,	sekretær	og	2	representanter	til		
	 å	skrive	under	protokollen:
	 Dirigent:	Geir	Kojedal
	 Sekretær:	Anita	Fløan
	 2	representanter	til	å	underskrive:		
	 Berit	Storhaug	og	Kjersti	Zahl

Sak	4	 Behandle	årsmeldingen	fra	styret	2013:
	 Godkjent	mot	at	datoene	for	aktivitetene	blir		 	
	 skrevet		på.	Vedtatt.

Sak	5	 Behandle	revidert	regnskap	for	2013:	
	 Klubben	har	et	driftsoverskudd	på	kr.	5.602,-	og		
	 kr.	241	716,-	i	egenkapital.		
	 Årsmøtet	vedtar	styrets	regnskap	under			 	
	 forutsetning	av	at	revisor	gjør	det	samme.	Det		 	
	 ble	for	lite	tid	for	revisor	til	å	gå	gjennom	tallene			
	 før	årsmøtet.

Sak	6	 Behandle	innkomne	saker	og	forslag:
	 1.	Utvidelse	av	testkomiteen	med	1	person		
	 (forslag	fra	styret)	Godkjent	

	 2.	Reduksjon	av	redaksjonskomiteen	med		
	 2	personer	(forslag	fra	styret	)	Godkjent.		
	 Årsmøtet	er	enig	i	styrets	ønske	om	at	
	 komiteene	selv	må	lage	reportasje	til	Neahund		 	
	 når	de	avholder	arrangement	slik	at	jobben	til		
	 red.komiteen	reduseres.	

	 3.	Nedleggelse	av	jaktutvalget	(styrets	forslag)		 	
	 Årsmøtet	tar	til	etterretning	at	funksjonstiden	på	
	 2	år	er	over.	Godkjent

Sak	7	 Fastsette	medlemskontigent	for	2015:
	 Styret	foreslår	at	denne	står	uendret	på	175,-	for		
	 hovedmedlem	og	50,-	for	husstandmedlem.
	 Godkjent

Sak	8	 Vedta	budsjett	med	tilhørende	årsplan	for	2014:
	 Godkjent

Sak	9	 Behandle	organisasjonsplan:
	 Klubbens	organisasjonsplan	endres	i	forhold	til		 	
	 pkt	6.	Godkjent

Sak	10	 Valg
	 Valgkomiteen	har	gjort	en	god	jobb,	og	bare	en		 	
	 plass	sto	tom	ved	årsmøtet.	Stig	Meier	Berg	tar		 	
	 denne	plassen	i	valgkomiteen,	og	dermed	er	alle	
	 plasser		dekt	opp.		
	 Alle	valg	ble	vedtatt	med	akklamasjon.

	

Årsmøtet	ble	offisielt	avsluttet	kl.	20.30,	og	det	ble	der-
etter	servert	pizza,	kaffe	og	kake,	samt	avholdt	loddsalg.	
Totalt	fikk	vi	inn	1930,-	til	klubbkassa	fra	loddsalget.

Skatval,	10.03.2014

Anita	Fløan	
Referent	 	 	 	

	 Berit	Storhaug	 Kjersti	Zahl
	 sign.	 sign.	
	 	 	 	

 
Årmøte 2015

STBK’s	årsmøte	avvikles	
i	klubbens	lokaler	på	Moslet	verksted	

	
fredag	6.	mars	kl.	19:00
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     Smellertrening vinter

Cita	markerer	i	romsøk.	
Foto	Tove	Horneman

Killer	søker	godt	over	sin	mankehøyde.	Foto	Stig	M.	Berg	

Mia	markerer	på	bruskasser.	Foto	Stig	M.	Berg	 Tuva	markerer	på	terrassefliser.	Foto	Stig	M.	Berg	

Noen av de 14 hundene
som har deltatt regelsmessig på 

smellertreningene i 2014.
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Valpekurs 1 – fom 27. januar tom 1. mars
Instruktør Berit Storhaug
		-	 Kari	Tangstad	m/	Nero	(schäferhund)
		-		 Silje	Moan	Braseth	m/	Zorro	(fransk	bulldog)
		-		 Britt	Mari	og	Odd	Arnfinn	Rolseth		
	 m/	Hermes	(labrador	retr.)
		-		 Kristin	Rolseth	og	Daniel	Kostic		
	 m/	Anton	(labrador	retr.)
		-		 Elin	Olsen/	Marte	Warmdal		
	 m/	Viggo	(japansk	spisshund)
		-		Geir	Malvik	m/	Balder	(cocker	spaniel)

Valpekurs 2 – fom 18. mars tom 22. april
Instruktør Wenche R. Krogstad
		-		 Peder	Hoås	m/	Lotte	(cavalier	king	charles	spaniel)
		-		 Anita	Fløan	m/	Enni	(eng.	springer	spaniel)
		-		Merethe	Wagelund	m/	Prins	(schäferhund)
		-		 Karin	Stene	m/	Bilbo	(cocker	spaniel)

Valpekurs 3 – fom 28. april tom 2. juni (Stjørdal)
Instruktør Berit Storhaug
		-		 Stein	Roger	Anker-Røssing	m/	Affie	(doberman)
		-		Maria	D.	C.	Myhre-Gomez	Hegge		
	 m/	Ulvang	(pyrineerhund)
		-		 Silje	Hollås	m/	Leah	(blanding)

     STBK’s valpekurs
	 									Tekst	Wenche	R.	Krogstad	-	foto	Britt	Mari	Rolseth

		-		 Jeanette	Nikolaisen		
	 m/	Wilma	(staffordshire	bullterrier)
		-		 Lill-Renat	Sandstad	m/	Bamse	(blanding)
		-		 Laila	Olsrud	m/	Izzi	(dvergschnauzer)

Valpekurs 4 – fom 25. august tom 29. september
Instruktør Wenche R. Krogstad
		-		 Elin	Nilsen	m/	Tintin	(cairnterrier)
		-		 Hilde	Dragsten	m/	Orac	(tervueren)
		-		 Einar	Waagan	m/	Rex	(jämthund)
		-		 Roar	Helgeplass	m/	Lotus	(blanding)
		-		 Budislav	Vukasinovic	m/	Boss	(cane	corso)

Valpekurs 5 – fom 26. august tom 30. september
Instruktør Berit Storhaug
		-		Oda	Kristoffersen	m/	Bruno	(cocker	spaniel)
		-		 Sverre	Uglem	og	Liv	Tone	Undlien		
	 m/	Ares	(dunker)
		-		Maj	Kristin	D.	Saksvik	m/	Molly	(bichonfrise)
		-		 Ida	Katrin	Kristoffersen	m/	Nala	(blanding)
		-		Margareth	Grønseth	m/	Nova	(blanding)
		-		 Andrea	Øien	m/	Max	(irsk	setter)

Foto	fra	“skogdag”	på	valpekurset	i	vinter	med	Berit	Storhaug.	Her	er	det	innkallingstrening	som	står	på	programmet.
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Nysjerrighetstrening	-	Marte	Warmdal	og	Viggo

Valpekurs 6 –  
fom 28. oktober tom 25. november
Instruktør Wenche R. Krogstad
		-		 Hanna	Sesseng		
	 m/	Bella	(dansk	svensk	gårdshund)
		-		 Aud	Schanke	Reinås	m/	Birk	(eng.	setter)
		-		 Anita	Renå	m/	PepsiMax	(blanding)
		-		 Jorunn	Korsvold		
	 m/	Arex	(hollandsk	gjeterhund)
		-		 Lars	Even	Møkkelgård	og	Mona	Fremstad		
	 m/	Fox	(bordercollie)

Sporgåing	-	Daniel	Kostic	og	Anton

Odd	Arnfinn	Rolseth	roser	Hermes	
etter	funn	av	gjenstand	i	sporet.

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.



     Kurs i feltsøk
	 									Tekst	Anita	Fløan	-	foto	Anita	Fløan	og	Kristine	Tynes

“Titten	på	hjørnet”	-	skal	jeg	komme	med	
det	jeg	har	funnet?

Før	påske	i	vår	deltok	jeg	og	Kris-
tine	Thynes	på	feltsøkkurs	med	
Wenche	R.	Krogstad	som	instruktør.	
Vi	hadde	med	oss	våre	to	hunder	
Lego	–	engelsk	springer	spaniel	og	
Holly	–	jack	russell	terrier.	Kurset	
ble	fordelt	på	2	lørdager;	8.	februar	
og	22.	februar.	Grunnen	til	det	var	at	
vi	skulle	trene	i	mellomtiden	slik	at	
hundene	fikk	en	bedre	progresjon.

Feltsøk	går	ut	på	å	la	hunden	
springe	ut	i	et	avgrenset	felt	hvor	vi	
har	lagt	ut	gjenstander	vi	vil	den	skal	
ta	med	tilbake	til	oss.	

Vi	startet	med	å	tråkke	over	et	om-
råde	som	var	ca	15	x	50	m.	Alle	var	
med	på	tråkkinga.	Så	lot	vi	hunden	
se	at	en	person	løp	ut	i	feltet	med	
favorittleken	og	”mistet”	den	et	
stykke	uti,	før	hun	gikk	tilbake	og	
viste	hunden	tomme	hender.	Så	
fikk	hunden	løpe	ut	og	hente	leken.	
Siden	vi	var	bare	to	deltagere	brukte	
vi	litt	tid	mellom	øktene	på	teori	slik	
at	vi	ikke	slet	ut	hundene.	

Vi	økte	vanskelighetsgraden	og	

Anita	Fløan	jobber	bra	med	belønning	og	motivasjon.

størrelsen	på	feltet	etter	hvert	som	hunden	skjønte	hva	den	skulle	gjøre	–	
og	vi	la	også	ut	flere	gjenstander	i	samme	felt.	Målet	er	at	hunden	kan	tas	
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Med	liv	og	lyst	skal	ballen	hentes	:-)

Holly	med	ballen

med	til	et	ferdig	felt	som	inneholder	
flere	gjenstander.	Hunden	bes	om	å	
hente	en	og	en	gjenstand	og	skal	på		
kommando	løpe	ut	og	søke,	finne	
og	apportere	gjenstanden	tilbake		
til	fører.	

Vi	kom	ikke	helt	i	mål,	for	å	si	det	
sånn	:)	Vi	møtte	hver	vår	utfordring.	
Holly	ville	helst	bare	hente	tennis-
ballen	sin,	mens	Lego	mistet	inter-
essen	etter	å	ha	hentet	1	gjenstand	
og	deretter	lot	som	han	ikke	fant	
noe.	Han	løp	ut,	søkte	og	flyttet	på	
et	par	gjenstander.	Men	å	ta	med	
inn	til	meg	–	nei	det	var	ikke		
morsomt.	Så	vi	vet	begge	to	hva		
vi	skal	øve	mer	på.

Dette	er	en	trivelig	oppgave	som	
alle	hunder	kan	lære.	Det	krever	
ikke	mye	av	hverken	område	eller	
folk.	Du	kan	la	hunden	sitte	i	bilen	
mens	du	tråkker	opp	et	felt	og		
legger	ut	gjenstandene.	Så	tar	du	
hunden	ut	av	bilen	og	fram	til	feltet	
hvor	du	starter	å	jobbe.	Det	er	
masse	fin	trening	for	hunden	her.	
Det	er	også	en	fin	øvelse	om	man	
f.eks	får	beskjed	fra	dyrlegen	om	å	
holde	hunden	i	ro.	Gjem	ting	på	et	
mindre	område	(gjerne	inne)	og	la	
hunden	søke	de	opp.	
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Bak	f.v.	Kristoffer	Græsli,	og	instruktør	Wenche	R.	Krogstad,		
Foran	f.v.	Noah	Meland,	Tove	Horneman,	Maria	Hegge,	Daniel	Kostic	og	Kristin	Rolseth	
Foto	Odd	Arnfinn	Rolseth

     Blodsporkursene i år - 2.-4. og 23.-25. mai
	 									Tekst	Wenche	R.	Krogstad	
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Kristoffer	og	Tikka	sjekker	sporet.
Foto	Odd	Arnfinn	Rolseth

Vi	har	arrangert	2	blodsporkurs	i	år,	
og	begge	ble	avholdt	i	mai.	Under-
tegnede	var	instruktør	på	begge.

Det	første	kurset	foregikk	helga	2.	
–	4.	mai.	Det	kan	jo	være	risikabelt	
å	sette	opp	kurs	så	tidlig	på	året,	
men	vinteren	2014	var	langt	ifra	
en	normal	vinter,	dvs	de	2	første	
månedene	hadde	vi	barmark,	det	
kom	en	del	snø	i	mars,	men	i	starten	
av	april	var	vi	ned	på	barmarka	
igjen,	så	våren	var	tidlig	i	år	og	spor-
forholdene	fine	den	helga	vi	skulle	
ha	blodsporkurs.

Som	vanlig	var	det	teori	fredag	
kveld	hvor	deltakerne	fikk	litt	
kunnskap	om	hundens	luktesans	og	
egenskaper,	luktforhold	og	diffusjon,	
hva	et	spor	er,	motivasjon	og	beløn-
ning,	selve	opplæringa	og	egnet	
utstyr.	Kvelden	ble	avsluttet	med	en	
videosnutt.

Lørdag	og	søndag	var	det	så	prak-
sis	ute,	og	det	vil	si	mange	timer	i	
frisk	luft	på	klubbens	område	i	Ausa.	

Lørdag	startet	med	at	alle	hundene	
fikk	gå	et	spontanspor	for	at	jeg	
skulle	få	se	hvordan	interessen	for	å	
følge	et	menneskespor	er,	og	for	å	
få	se	hvordan	hver	enkelt	hund		

jobbet.	Neste	post	på	programmet	var	
å	skolere	hundeførerne	i	planlegging	
av	og	legging	av	blodspor,	og	tørr-
trening	på	lineføring	(sporlina),	hvor		
deltakerne	jobbet	sammen	2	og	2.	
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Godt	å	ha	gapahuken	når	det	kommer	ei	
vårlig	snøkule.	Noahs	far	Audun	har	tent	
opp	i	grua	og	koker	kaffe.
Foto	Odd	Arnfinn	Rolseth

Så	fikk	hundene	”hilse	på”	skank	og	
blod,	før	blodsporene	ble	lagt	ut	–	
og	vi	tok	en	pause	for	at	de	skulle	få	
satt	seg.	Dagen	ble	avsluttet	med	at	
hundene	fikk	gå	hvert	sitt	blodspor	–	
noe	som	tydelig	fenget	alle	5.

Søndag	økte	vi	vanskelighetsgraden	
på	sporene	ved	å	legge	inn	vinkler	
og	legge	lengre	spor.	Også	denne	
dagen	ble	det	2	spor	på	hver	hund	
og	vi	så	tydelig	progresjon	på	alle,	
både	mht	forståelse	for	arbeidet	
og	hvor	målrettet	de	ble	ift	å	følge	
sporet.	Alle	syntes	skanken	var	stas,	
så	den	funket	godt	som	belønning	i	
sporslutt	–	sammen	med	litt	ekstra	
snask	av	kjøtt	eller	pølse.	–	Flinke	
vovser	og	flinke	hundeførere,	og	
lykke	til	videre!

Deltakere på kurs 1
-	 Kristoffer	Græsli	m/	Tikka		
	 (basset	fauve	de	bretagne)	–	som		
	 nå	er	godkjent	ettersøkshund	og		
	 har	fått	3	x	1.	premie	på	blod	 	
	 sporprøve	og	dermed	er	kvalifis	
	 ert	for	NVCh	etter	utstillingspre	
	 miering	etter	at	hunden	er	2	år.
-		 Noah	Meland	m/	Zelda		
	 (eng.	springer	spaniel)
-		 Tove	Horneman	m/	Molly		
	 (golden	retriever)
-		 Maria	d.	C.	Myhre-Gomez	Hegge		
	 m/	Ul-vang	(pyrineerhund)
-		 Kristin	Rolseth	og	Daniel	Kostic		
	 m/	Anton	(labrador	retriever)

Maria	og	Ul-vang
Foto	Odd	Arnfinn	Rolseth

Noah	Meland	og	Zelda	-	foto	Odd	Arnfinn	Rolseth

Tove	Horneman	og	Molly	-	foto	Odd	Arnfinn	Rolseth
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Neste blodsporkurs ble arrangert 
helga 23. – 25. mai. Teori fredag 
kveld og så 2 dager med praksis 
som forrige kurs.	

Vi	hadde	fått	en	ny	utfordring	siden	
sist	–	det	hadde	tydeligvis	økt	
kraftig	på	med	mus	i	terrenget	uti	
Ausa.	Det	ble	vel	spennende	for	
flere	av	hundene,	og	det	gikk	ut	
over	konsentrasjonen	deres.	Ved	
slike	situasjoner	gjelder	det	for	oss	
hundetrenere	å	finne	en	trigger	som	
gjør	at	hunden	tross	alle	fristende	
forstyrrelser	velger	å	holde	seg	på	
sporet.	Slike	problemer	løser	man	
ikke	ved	å	unngå	dem,	men	ved	å	
trene	i	områder	hvor	de	finnes.

Det	var	ikke	museforstyrrelse	i	alle	
sporene,	så	de	fire	deltakende		
hundene	på	kurs	2	fikk	også	vist	at	
de	hadde	både	motivasjon	og	talent	
for	å	bli	dyktige	sporhunder.	Og		
hundeførerne	var	lærenemme	og	
flinke	med	sporlina,	så	dette	blir	
veldig	bra	om	dere	fortsetter	å	trene.	
–	Lykke	til	videre,	dere	også!

Foran	f.v.	Jo	Vegard	Hilmo	og		
Espen	Sørflakne	
Bak	f.v.	Odd	Arnfinn	Rolseth	og	
Torstein	Ertsgård
Foto	Wencke	R.	Krogstad

Deltakere på kurs 2
-	 Odd	Arnfinn	Rolseth	m/	Hermes		
	 (labrador	retriever)
-	 Torstein	Ertsgård		
	 m/	Mac	(cocker	spaniel)
-	 Espen	Sørflakne		
	 m/	Gira	(alpinsk	dachsbracke)
-	 Jo	Vegard	Hilmo	og	Elise	Hanem		
	 m/	Tiril	(norsk	buhund)

Takk	til	alle	deltakere	for	2	hyggelig	
helger	med	hundetrening.	Det	er	
utrolig	hvor	givende	det	er	å	holde	
kurs	når	elevene	er	både		
interesserte	og	lærevillige!	:-)

Espen	og	Gira	jelper	hverandre	med	å	pakke	ut	godbitene.	
Foto	Wenche	R.	Krogstad
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Hermes	
Foto	Britt	Mari	Rolseth

Tiril	og	Jo	Vegard	med	skanken.	
Foto	Wenche	R.	Krogstad

En	stolt	Mac	med	skanken.	
Foto	Wenche	R.	Krogstad

Matpause	og	teori	hører	gjerne	sammen	på	våre	blodsporkurs.	
Foto	Kjersti	Zahl
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Viktig	punkt	dette	-	hvordan	
kveile	opp	ei	sporline	slik	at	
det	aldri	oppstår	knute	når	
den	skal	benyttes	
neste	gang!	
Foto	Britt	Mari	Rolseth

Trening	på	lineføring.	Her	får	deltakerne	
vekselvis	føle	hvordan	det	er	å	være	
hund	i	den	andre	enden	av	lina	under	
sporing.	Foto	Britt	Mari	Rolseth

 Blodsporkurs 2015
 Klubbens første blodsporkurs arrangeres 1. - 3. mai 2015 

 Kun 6 ekvipasjer pr. instruktør

 Fortløpende påmelding til post@selbutbk.org



Jeg heter Molly,  
og er en golden retriever som var med 
på min første hurtigrutetur da jeg var 1 
år og 8 måneder. «Søster» Mossa, eng. 
springer spaniel, på 11 år var også med. 
Må med det samme si at hun har vært 
med hurtigruten mange ganger, og det 
var en betryggelse for meg. 

	 									Tekst	og	foto	Tove	Horneman

     Min første hurtigrutetur
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Vi	reiste	fra	Trondheim	den	16.	mai	
og	var	framme	på	Finnsnes	den	18.	
mai,	akkurat	2	døgn	tok	turen.

Jeg	må	bare	si	at	jeg	lurte	fælt	på	
hva	som	skulle	skje	den	dagen	vi	
dro;	lufting	klokken	halv	syv	om	
morgenen	i	skogen!	Skulle	matmor	
og	jeg	være	med	på	en	eller	annen	
morsom	lek?	Jeg	fikk	heller	ikke	
morgenmaten	min;	hørte	matmor	
si	til	matfar	at	hun	var	redd	for	
«uhell»?!?	Bilen	ble	fylt	med	mange	
«ting»,	samt	mitt	tøybur	og	Mossa’s	
soveteppe.

Så	kjørte	vi	fra	Rissa	til	Trondheim	
hvor	vi	stoppet	ved	en	stor	båt	som	
het	M/S	Richard	With.	Der	måtte	
Mossa	og	jeg	ut	av	bilen.	Matmor	
tok	oss	med	på	en	luftetur	rundt	
på	kaiområdet.	Der	var	det	utrolig	
mange	gode	lukter,	og	i	noe	sand	
som	lå	der	måtte	jeg	bare	rulle	meg!	
Matmor	ble	helt	bestyrtet:	hun	sa	
at	jeg	ikke	måtte	grise	meg	til	før	vi	
gikk	ombord.	Hva	i	all	verden;	hvor	
skulle	vi?

Matfar	dukket	opp	etter	hvert,	og	
Mossa	og	jeg	fortsatte	og	utforske	
kaiområdet.	Så	sa	matfar	at	det	var	
10	minutt	til	avgang,	og	at	vi	måtte	
gå	ombord	i	båten.	Det	skal	jeg	si	
dere;	det	var	en	«rar»	trapp	inn	i	
båten.	Mossa	la	ivei	oppover,	mens	
jeg	var	noe	skeptisk	i	starten.	Måtte	
liksom	«prøvegå»	de	første	metrene	
og	lukte	nøye,	men	så	fant	jeg	ut	at	
her	var	det	bare	og	gå	på	da	det	sto	
noen	trivelige	mennesker	i	enden	
av	trappen.	Vi	kom	inn	på	reseps-
jonsdekket	hvor	det	var	reservert	
lugar	til	oss	på	babor	side	fram	i	
båten.

Det	var	sannelig	ikke	store	lugaren	
vi	fire	fikk,	men	vi	innrettet	oss	
veldig	bra	der.	Tøyburet	mitt	ble	slått	
opp,	og	soveteppet	til	Mossa	lagt	på	
gulvet.	Men	det	var	jo	bare	en	enkelt	
seng	der?	Jøss	hvor	trangt	matmor	
og	matfar	ville	få	det	til	natta!	Etter	
vært	forsto	jeg	at	den	andre	sengen	
var	slått	opp	mot	veggen.	Så	på	
dagen	lå	Mossa	og	jeg	ved	siden	
av	hverandre,	mens	vi	på	natta	lå	
etter	hverandre.	Døra	til	badet	ble	
behørig	festet	så	vi	kunne	gå	ut	og	
inn	til	vannskåla	vår	der.

Så	startet	turen.	Da	vi	la	fra	kai,	ris-
tet	båten	litt	og	jeg	hørte	noen	rare	
lyder	utenfor.	Hmmm	–	hva	var	det?	

Så	spørrende	opp	på	matmor	som	skjønte	hva	jeg	tenkte,	og	kunne	berolige	
meg	med	at	det	bare	var	propellene	på	båten	som	bråket	litt	når	vi	la	ifra	kai.	
Hun	sa	at	jeg	fikk	høre	det	samme	når	vi	skulle	legge	til	kai.	Ja,	ja	–	da	var	det	
bare	og	slappe	av.	Det	ble	faktisk	veldig	stille	etter	kort	tid.

Matmor	og	matfar	gikk	ut	og	inn	av	lugaren	hver	sin	gang	de	første	timene.	
Etter	hvert	lå	vi	alene.	Det	var	veldig	stille	der,	så	vi	fikk	med	oss	alle	nyhetene	
på	radioen.	Hørte	matmor	si	til	matfar	at	det	var	fint	vær	og	varmt	på	dekk.	
Hun	hadde	spurt	om	Mossa	og	jeg	kunne	være	med	opp,	men	det	gikk	visst	
ikke.	Det	er	så	mye	hundeallergi	(hva	nå	det	er)	i	«verden».	Mossa	og	jeg	
slappet	godt	av,	og	for	min	del	var	det	helt	topp	akkurat	da	å	sove	mye;	fikk	
min	løpetid	en	uke	tidligere.

På	dagen	hadde	Mossa	og	jeg	det	nesten	som	hjemme.

På	natta,	da	de	tobeinte	skule	“breie	seg”	måtte	vi	ligge	etter	hverandre.
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Så	kom	vi	til	Rørvik	etter	9	timer.	Gjett	om	det	var	godt	
og	få	en	tur	i	land	selvom	det	regnet.	Vi	hadde	40	min	på	
oss.	Matmor	skulle	selvsakt	fotografere	oss	foran	båten.	
Jeg	bryr	meg	ikke	så	mye	om	at	jeg	blir	bløt	i	rompa,	så	
jeg	satt,	men	Mossa	foretrakk	og	stå.

Av	alt	på	denne	jord,	tørnet	matmor	oss	ut	i	Sandness-
jøen	kl.	03.45	om	natta;	vi	måtte	ut	i	plaskregn!	Der	lå	
båten	en	halv	time,	men	vi	tisset	fort	og	kom	oss	ombord	
med	bløt	pels	–	hufffff!

Neste	tur	på	land	var	på	Ørnes	09.15	–	09.30.	Takk	og	
pris	at	det	ikke	regnet	der.	Ettersom	det	var	blitt	17.	mai,	
ble	vi	møtt	av	skolekorps	som	spilte,	samt	masse	folk	på	
kaia.	Her	var	det	godt	at	gressmatta	bare	var	50	meter	
ifra	båten.	Vi	fikk	med	oss	i	farta	at	de	hadde	pyntet	
båten	med	signalflagg	for	dagen.

Vi	kom	fram	til	Bodø	kl.	12.30,	og	skulle	være	der	til	kl.15.	
Mossa	og	ego	så	fram	til	en	lengre	tur	på	land.	Vi	sto	ved	
utgangen	da	vi	la	til,	og	fikk	beskjed	om	at	det	var	flott	
at	vi	møtte	opp	så	tidlig.	Det	forsto	vi	fire	fort	da	vi	skulle	
gå	på	land;	på	kaia	sto	det	en	skokk	med	folk	som	skulle	
ombord	på	hurtigruta.	Vell	nede	på	kaia	var	det	tett	med	
folk	litt	lengre	borte,	samt	hornmusikk.	De	ventet	på	at	
kapteinen	ombord	på	hurtigruta	skulle	komme	på	land	og	
holde	en	tale	for	dagen	–	tradisjonen	tro.	Og	den	måtte	vi	
jo	få	med	oss.	Endelig	la	vi	i	vei	mot	sentrum	og	parken.	
Været	var	bra,	lett	overskyet	med	sol	imellom,	og	vi	fikk	
rørt	oss	ett	par	timer.

Vell	ombord	gikk	matmor	og	matfar	for	å	drikke	kaffe	og	
spise	kaker.	Må	si	jeg	synes	det	var	dårlig	gjort	at	de	
snakket	om	det	flotte	kakebordet;	vi	fikk	jo	bare	en	liten	
smak	av	kransekaka	da	de	kom	tilbake.

Rett	før	avgang	kom	det	beskjed	på	høytaleren	at	hurti-
gruta	ville	gå	direkte	til	Stokmarknes	p.g.a.	dårlig	vær	i	
Vestfjorden.	Matmor	ble	virkelig	skuffet:	Stamsund	som	
skulle	ha	vært	neste	havn,	synes	hun	er	så	koselig.	De	
ville	da	heller	ikke	gå	inn	til	Svolvær.	Det	ble	opplyst	at	

det	var	22	m/s	(liten	storm)	i	Vestfjorden,	og	at	vi	ville	få	
været	bakfra	(!?).	Mossa	og	ego	sov	oss	fram	til		
Stokmarknes:	båten	rugget	oss	så	godt	i	søvn.
Hørte	i	det	fjerne	at	matmor	og	matfar	sa	at	de	hadde	
vært	med	over	Vestfjorden	i	verre	vær	enn	dette,	men	de	
tar	vell	mer	hensyn	til	turistene	nå.

Vi	kom	fram	til	Stokmarknes	kl.	21.45,	og	skulle	gå	derfra	
etter	ruta	kl.	01.15.	Og	der	regnet	det	igjen.	Vi	var	en	tur	
på	land	og	fikk	gjort	vårt	fornødende	før	vi	tok	natt.

Neste	morgen	ankom	vi	Harstad	kl.	07.45,	og	da	gikk	vi	
på	land.	Båten	skulle	gå	derfra	kl.	08.	Det	var	gråvær,	
men	heldigvis	ikke	regn.	Vi	ruslet	rundt	i	byen,	og		
igjennom	en	park.	Det	var	veldig	stille	der,	så	bare	ett		
par	menn	som	holdt	på	med	opprydding	etter	17.	mai.

Så	var	det	bare	noen	timer	igjen	til	Finnsnes	hvor	vi	
skulle	gå	i	land	og	kjøre	over	til	Senja.	Det	var	helt	blank	
sjø,	snøfritt	stort	sett	ved	sjøen	og	fjell	som	fortsatt	var	
innhyllet	i	snø.	Vi	ankom	Finnsnes	kl.	11.15.

Og	så	godt	og	komme	på	Senja	og	endelig	få	springe	
fritt!!	Men	–	det	er	ikke	farlig	og	reise	med	hurtigruta!	Til	
slutt	en	liten	opplysning	fra	meg:	ikke	alle	hurtigrutene	
har	dyrelugar.

Hilsen Molly
med litt hjelp fra matmor

Her	har	Mossa	og	jeg	kommet	fra	til	Senja.



     Dressurkurs og bronsemerkeprøve
	 									Tekst	Wenche	R.	Krogstad

Tirsdag	29.	april	møtte	7	deltakere	opp	for	å	være	med	
på	dressurkurs.	Målet	for	alle	var	å	klare		
bronsemerkeprøven.	

Deltakere	på	kurset	var	Anita	Fløan	m/	Lego	(eng.	
springer	spaniel),	Kjersti	Stendahl	m/	Inka	(flatcoated	
retriever),	Trine	Brændmo	m/	Soto	(finsk	lapphund),	
Kristine	Tynes	m/	Holly	(jack	russel	terrier),	Unni	Moslet	
m/	Alpha	(chodsky	pes),	Monica	G.	Holthe	m/	Havanna	
(eng.	springer	spaniel)	og	Toril	Haugan	m/	Kasper	
(riesenschnauzer),	som	dessverre	måtte	trekke	seg	fra	
kurset.	Instruktør	var	Wenche	R.	Krogstad.

Kurset	gikk	over	7	kvelder	+	prøvedagen.	Deltakerne	
trente	flittig	og	målrettet	og	hadde	jevn	og	fin		
progresjon.	De	fleste	hadde	gått	Gk-lydighet	med		
hundene	før,	så	grunnøvelsene,	dvs	sitt,	dekk,	stå		
og	på	plass	var	i	boks.	Nå	handlet	det	om	å	sette		
sammen	og	perfeksjonere.

Øvelsene i bronsemerkeprøven er
	-	1	Visning	av	tenner
	-	2	Lineføring
	-	3	Dekk	fra	holdt
	-	4	Innkalling	fra	sitt
	-	5	Stå	under	marsj
	-	6	Enkelt	dekk	i	1	minutt
	-	7	Helhetsinntrykk
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Den	7.	kurskvelden	hadde	vi	generalprøve	og	det	så	
veldig	bra	ut.	Litt	finpussing	nå,	så	var	det	bare	å	stille	til	
prøve	–	som	ble	onsdag	18.	juni.	Ellinor	Antonsen	var	så	
snill	å	komme	fra	Trondheim	for	å	dømme.	Da	kvelden	
var	slutt	kunne	5	av	6	ta	med	seg	bronsemerket	hjem.	
Sjettemann	manglet	enda	litt	modning	i	øvelsene,	men	
her	var	det	også	veldig	mye	bra,	så	neste	gang	går		
det	vegen.

Takk	til	alle	for	hyggelige	kurskvelder,	og	lykke	til	videre	
med	hundetreninga!	–	Og	tusen	takk	for	dommerhjelp		
og	gode	råd	til	deltakerne,	Ellinor!

F.v.	Monica	G.	Holthe	m/	Lucia	og	Havanna,	Anita	Fløan	m/	Lego,	Unni	Moslet	m/	Alpha,	Trine	Brændmo	m/	Soto,		
instruktør	Wenche	R.	Krogstad	m/	Malin	og	Kjersti	Stendahl	m/	Inka.	Bak	f.v.	Kristine	Tynes	m/	Holly	og	dommer	Ellinor	Antonsen.	
Lucia	og	Malin	tok	prøven	uten	å	ha	vært	på	kurs.

Soto	sitter	rolig	og	konsentrert	før	innkalling.		
Foto	Wencke	R.	Krogstad
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Kristine	Tynes	med	Holly	trener	lineføring	med	springmarsj		
-	og	svært	god	kontakt.	Foto	Wencke	R.	Krogstad

Under:	Anita	Fløan	og	Lego	forbereder	innkalling.		
Foto	Wencke	R.	Krogstad

Trening	av	felles	enkeltdekk

Kjersti	Stendahl	og	og	Inka	i	øvelsen	lineføring	
Foto	Wencke	R.	Krogstad

Unni	Moslet	og	Alpha	i	øvelsen	lineføring	-	helt	om.	
Foto	Wencke	R.	Krogstad
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Som	tidligere	år	ble	Selbuprøve	arrangert	siste	helga	i	
juni,	nærmere	bestemt	lørdag	28.	–	og	oppmøteplass	og	
sporterreng	var	også	det	samme	som	før,	dvs		
Granlund	og	Østrungsmarka.	Været	var	ideelt	med	
lettskyet	himmel	og	passe	temperatur.	Forekomsten	
av	vilt	og	husdyr	var	også	som	vanlig	–	inklusive	noen	
streifdyr	av	tamrein.

Vi	hadde	fått	langveisfarende	deltakere	denne	gangen.	
Det	kom	tre	personer	med	4	hunder	helt	fra	Finland,	på	
jakt	etter	det	norske	viltsporchampionatet	–	og	to	av	dem	
fikk	hver	sin	1.	premie	og	kunne	ta	med	seg		
championatrosetten	hjem.	Gratulerer	så	mye!

Langveisfarende	kan	man	vel	si	at	de	to	damene	som	
tok	turen	helt	fra	Sogn	til	Selbu	også	var.	De	ønsket	å	gå	
blodsporprøve	i	nytt	og	annerledes	terreng	enn	de	hadde	
hjemme,	og	man	kan	vel	trygt	si	at	vår	utmark	er	adskillig	
flatere	enn	de	brattlendte	liene	på	Vestlandet.

Årets	prøve	hadde	25	deltakende	hunder	fordelt	på	8	
eng.	springer	spanieler,	4	nova	scotia	duck	tolling		
retrievere,	3	labrador	retrievere,	2	dvergdachs,	2	cocker	
spanieler,	1	hollandsk	gjeterhund,	1	flatcoated	retriever,	
1	hvit	gjeterhund	og	1	rhodesian	ridgeback.

     Selbuprøven
	 									Av	Wenche	R.	Krogstad

Prøvevinner	ble	i	år	som	i	fjor,	Elin	Setseng	med	Avita.	
Gratulerer	så	mye	til	dere	også!

Dommere	var	Magne	Klokset	(NKK-rep.),		
Gunnar	Bostad,	Børge	Wahl	og	Erik	Jønland.

Kristin	Kolåseter	var	prøveleder.	
På	kjøkkenet	hadde	vi	hjelp	av	Berit	Storhaug	og	
barnebarnet	Adriane,	Christina	Moe	og	Linda	Lynum.	
Wenche	R.	Krogstad	hadde	ansvaret	for	sekretariatet	
med	hjelp	fra	Linda	og	Anne	Langerud.

Sporleggere
Gustaf	Spets,	Elin	Setseng,	Anne	Langerud,	Geir	
Kojedal,	Christina	Moe,	Kristin	Kolåseter,	Kjersti	Zahl,	
Kristoffer	Græsli,	Linda	Lynum,	Kari	Krogstad,	Nina	F.	
Guldseth	og	Wenche	R.	Krogstad.

Stor	takk	også	til	Jaana	Niiranen	som,	i	tillegg	til	å	delta	
på	prøven,	også	fungerte	som	tolk	for	våre		
finske	deltakere.

Takk	for	hjelpa,	alle	sammen!	Vi	sier	oss	fornøyd	med		
et	vel	gjennomført	arrangement	:-)

Bak	fra	v.	dommerne	Gunnar	Bostad,	Magne	Klokset	og	Erik	Jønland	-	Børge	Wahl	var	ikke	til	stede.	
Foran	f.v.	Linda	Lynum	m/	Era,	Elin	Setseng	m/	Avita	og	Johanna	Järnegren



Resultater
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	–	Linda	Lynum	(STBK)	m/	NVCh	Lysholtunets	
Maggie	(flatcoated	retr.	Era)	–	1.	m/	HP

Nr	3	–	Johanna	Järnegren	(STBK)	m/	NordVCh	SEUCh	
Inlicios	7	th	Heaven	(nova	scotia	duck	tolling	retr.	Virpi)	
–	1.	m/	HP

Øvrige hunder med HP (i katalogrekkefølge)
-	 Bente	Storli	m/	NSVCh	Mi-Mios	Remember	Me	(eng.	
	 springer	spaniel	Ull)
-	 Håkon	Overholt	m/	Inlicios	Silver	Bullet	(nova	scotia	
	 duck	tolling	retr.	Felix)
-	 Johanna	Järnegren	(STBK)	m/	NordVCh	NordUCh	
	 Redadict	Racing	Rascal		
	 (nova	scotia	duck	tolling	retr.	Jing)

Med 1. premie
-	 Wenche	R.	Krogstad	(STBK)	m/	NVCh	Häljans		
	 Sydney	Bristow	(cocker	spaniel	Malin)
-	 Halgeir	Græsli	m/	Emilhaugens	Tikka		
	 (basset	fauve	de	bretagne	Tikka)
-	 Siri	Skjerve	m/	Losnebakkens	T-V	Skade		
	 (norsk	elghund	grå	Skade)
-	 Arto	Kotimaa	(FIN)	m/	Dark	Waters	Heron	Sonoma		
	 (labrador	retr.)	–	NVCh!
-	 Saijo	Paasila	(FIN)	m/	FI	JVA,	FI	MVA	Elsasin		
	 Coriandolo	(labrador	retr.)	–	NVCh!
-	 Inger	Handegård	m/	NUCh	NVCh	Desperados	Aya	
	 (eng.	springer	spaniel	Aya)
-	 Fritz	Just	m/	NSVCh	Mi-Mios	Guns	N’Roses		
	 (eng.	springer	spaneil	Tyra)

En	vakker	bukett	dommere,	funksjonærer	og	deltakere	på	Selbuprøven	2014	

Med 2. premie
-	 Siri	Skjerve	m/	NSVCh	Mi-Mios	Wig	Wam		
	 (eng.	springer	spaniel	Tyr)
-	 Laila	Røneid	m/	NSVCh	Desperados	Zelda		
	 (eng.	springer	spaniel	Zelda)
-	 Henrik	Jensen	(STBK)	m/	NMB-13	NordVCh		
	 DKVCh	NUCh	SEU(u)Ch	Vildandens		
	 Humle	af	Tingcha		
	 (nova	scotia	duck	tolling	retr.	Remus)
-	 Gisle	Skogmo	m/	Wigascis	Cayenne		
	 (eng.	springer	spaniel	Mizzie)
-	 Randi	Øverstad	m/	Haugbråtens	Grace	Kelly		
	 (cocker	spaniel	Kelly)
-	 Lillian	Grønning	(STBK)	m/	NVCh	Picabos		
	 Whipped	Cream	(eng.	springer	spaniel	Mira)

Med 0 premie
-	 Kari	Krogstad	(STBK)	m/	NMB-10	SUCh	NUCh	
	 NVCh	NordV-10-11-12	Aipo	av	White	Rewyr		
	 (hvit	gjeterhund	Aipo)
-	 Nina	Joki	(FIN)	m/	FI	JVA,	SE	JVA,	FI	MVA	Travellers	
	 bay	Pamela	(dvergdachs	langhår)
-	 Nina	Joki	(FIN)	m/	FI	JVA,	SE	JVA,	FI	MVA		
	 Vainuveturin	Akkavalta	(dvergdachs	langhår)
-		Jaana	Niiranen	(STBK)	m/	Zafarinis	Amaizing	Vili	
	 (rhodesian	ridgeback)
-	 Linda	Haugen	Haukaas	m/	Mi-Mios	Someone	Lik	
	 You	(eng.	springer	spaniel)
-	 Roger	Aure	m/	Bømarkas	Bris	(labrador	retriever)
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Selbuprøven  
2015

Lørdag	27.	juni
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Det	ble	i	fjor	bestemt	at	vi	måtte	ha	
ei	ny	MH-løype	i	klubben.	Den	vi	
hadde	fra	før	lå	ikke	på	det	området	
vi	leide,	men	i	skogen	som	tilhører	
Thomas	Angells-stiftelser.	Her	
hadde	vi	hatt	en	del	motstand	fra	
andre	som	hadde	jaktrett	i	området.
Løsningen	ble	derfor	å	flytte	løypa	
til	vår	egen	skog,	på	samme	side	
av	veien	som	lydighetsbanen.
Vi	hadde	sammen	med	flere	test-
ledere	en	tur	i	skogen	i	fjor	høst,	
hvor	vi	la	planene	for	hvor		
momentene	skulle	ligge.	

Årets	MH	skulle	være	i	august,	så	
vi	startet	med	en	dugnad	i	juli	hvor	
vi	hadde	som	mål	og	få	unna	trær	
og	vegetasjon	slik	at	momentene	
kunne	trå	frem.	Mange	trær	ble	felt,	
og	det	ble	forbrent	mange	kalorier	
da	vi	dro	alt	ut	av	skogen	og	la		
det	i	en	haug	på	andre	siden	av	
apellbanen.

Det	ble	kjørt	med	klipper	slik	at	vi	
kom	helt	ned	til	bunnen	så	vi	fikk	
satt	ned	lilleharen.	Etter	en	del		
raking	ble	underlaget	veldig	bra!
Noen	momenter	ble	ikke	helt		
ferdige,	men	disse	tok	testkomiteen	
internt	i	ettertid,	slik	at	løypa	sto	
ferdig	til	MH-beskrivelsen	i	august.	

     Dugnad i MH-løypa - 16. juli
	 									Av	Anita	Fløan	-	foto	Wenche	R.	Krogstad

Vi	fikk	gode	tilbakemeldinger	fra	
begge	beskriverne	og	testlederne.	
Vi	fikk	med	oss	noen	små	tips	til	ting	
vi	kan	endre	litt	på	for	å	få	den	enda	
bedre.
	

Målet	vårt	var	å	få	en	kompakt	
løype,	hvor	man	slapp	å	gå	langt	
mellom	momentene.	Det	klarte	vi.	
Det	fungerte	også	veldig	fint	å	ha	
samlingsplassen	ved	gapahuken,	
slik	behøvde	vi	ikke	tenke	på	å	ta	
med	telt	om	det	regnet.	

Det	trilles,	klippes,	ryddes,	skufles	og	rakes.	Dugnadsgjengen	går	på	med	friskt	mot.

Ryddesaggeriljaen	under	synkron	framrykking	-	f.v.	Joakim	Fløan	og		
Ingar	Hammerfejll
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Deltagere på dugnaden var

Torunn	Kolberg	og	Roar	Olsen	med	
sine	barn,	Martin	og	Minna
Bodil	Holm
Heidi	Raaen
Christina	Moe	
Ingar	Hammerfjell	
Kjersti	Zahl
Wenche	R.	Krogstad	og	Stig	M.	Berg

Anitas	søster	Linda	Saksvik	og	
Anita	Fløan	med	sine	barn	
Ailin	og	Joakim

Strategi	og	arbeidsfordeling	er	viktig	-	slik	at	tilgjengelige		
ressurser	blir	utnyttet	best	mulig.

OBS	-	dette	er	ikke	det	det	ser		
ut	som	(!)	-	kun	fundamentet	for		
“skrammelet”	som	skal	stedes		
til	hvile.



     Mentalbeskrivelse hund
	 									Tekst	Anita	Fløan	-	foto	Wenche	R.	Krogstad

Årets	MH	gikk	over	to	dager,	den	16.	og	17.	august	2014.	
	
Beskrivere	var	Øivind	Juul	Schjetne	og	Trygve	Kroken	begge	dager.	
Testleder	på	lørdag	var	Heidi	I.	Raaen	og	på	søndag	Torunn	Kolberg.
Figuranter	var	Christina	Moe,	Bodil	Holm,	Kristin	Kolåseter,	Tove	Kaspersen,	Anita	Fløan	og	Marit	Hansen.

Det	var	åtte	hunder	som	hadde	fått	plass,	og	vi	hadde	mange	på	venteliste.	Heldigvis	for	noen	så	var	det	også	i	år		
en	del	som	trakk	seg	i	siste	liten,	noe	som	gjorde	at	de	på	venteliste	fikk	komme	med.	En	av	hundene	hadde	gått		
offisiell	MH	tidligere,	så	gikk	hun	uoffisiell	test	hos	oss	i	år.	Dermed	fikk	15	hunder	stempel	på	stamtavlen	og	alle		
fikk	“Gjennomført”.

Deltagere lørdag 16. august
	
Rase	 	 	 	 Navn	 	 	 	 	 Eier	 	 	 	 Godkjent

	-	Engelsk	springer	spaniel	 Mi-Mio’s	Underwater	Love	 	 Marit	Garshol	 	 	 						x
	-	Golden	retriever	 	 Cinderella	Lovehouse	Milly	 	 Tove	Hornemann	 	 						x
	-	Hovawart	 	 	 Bruskhoffet’s	Queen	Cleopatra	 	 Tone	M.	Bjørnerås	 	 						x
	-	Engelsk	springer	spaniel	 Mi-Mio’s	Date	With	The	Rain	 	 Morten	Gabrielsen	 	 						x
	-	Engelsk	springer	spaniel	 Mi-Mio’s	Sweet	Memories	To	Wigasci	 Nina	B.	Voll	 	 	 						x
	-	Engelsk	springer	spaniel	 Mi-Mio’s	Listen	To	Your	Heart	 	 Bjørn	Roger	Ibbeland	 	 						x
	-	Engelsk	springer	spaniel	 Mi-Mio’s	Someone	Like	You	 	 Linda	Haukaas	 	 	 						x
	-	Belgisk	fårehund,	tervueren	 Heierås	Nemo	 	 	 	 Kjersti	Rise	 	 	 						x

Nina	B.	Voll	med	Tuva	i	moment	nr.	3	-		
Forfølge	og	gripe	(1)	-	Hunden	er	oppmerksom	og	rolig.

Nina	B.	Voll	med	Tuva	i	moment	nr.	3	-		
Forfølge	og	gripe	(2)	-	Hunden	jakter	“byttet”.
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Deltagere søndag 17. august

Rase	 	 	 	 	 Navn	 	 	 	 Eier	 	 	 	 Godkjent
	
-	Nova	scotia	duck	tolling	retriever	 Krokåsmedens	Östen	 	 Frøydis	H.	Saltnes	 	 						x
	-	Lapsk	vallhund	 	 	 Thamore’s	Aile	Ille	 	 Ida	Eldevik	 	 	 						x
	-	Australian	sheperd	 	 	 Skogsjenta’s	A-Balto	 	 Ida	Grimstad	 	 	 						x
	-	Boxer		 	 	 	 Jabibox	Always	An	Angel	 Solveig	Strand	 	 	 						x
	-	Labrador	retriever	 	 	 Heidi	Markriand		 	 Margaret	Gellein	 	 						x
	-	Boxer		 	 	 	 La	Boxra’s	Final	Fantasy	 Solveig	Strand	 	 	 						x
	-	Border	collie	 	 	 	 My	Trusted	Friend	Get	Me	 Roger	Krogstad		 	 						x
	-	Engelsk	springer	spaniel	 	 Snow	Show	Cute	Hera	 	 Marit	Hansen	 	 	 						x

Moment	nr.	3	-		
Forfølge	og	gripe	(3).		
Tuva	kommer	tilbake	med	byttet.

Tone	M.	Bjørnerås	med	sin	hovawart	i		
moment	8	-	Spøkelser

Tone	M.	Bjørnerås	med	sin	hovawart	i		
moment	6	-	Overraskelse
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     Lydighetsstevne 23. august
	 									Tekst	Anita	Fløan	-	foto	Wenche	R.	Krogstad

Prøveleder	Anita	Fløan	
ønsker	velkommen	til	
lydighetsprøve	for	første	
gang	på	lydighet-/bruks-
banen	i	Ausa.

Vi prøvde i år og blåse litt liv i  
Hoinndagan igjen. Dette gjorde vi 
ved å arrangere LP på lørdag og 
valpeshow på søndag. Dette blir 
gjentatt i 2015.
	
Dommer	og	personell	ble	skaffet	
tidlig	på	året,	og	vi	satte	sammen	en	
komite	for	både	LP	og	valpeshow.	
Her	ble	ansvaret	for	det	meste	fordelt	
etter	beste	evne,	og	vi	kan	si	oss	
godt	fornøyde	med	arrangementet.	Vi	
lærte	mye,	og	tar	med	oss	tips	til	ting	
vi	skal	gjøre	annerledes	til	neste	år.

Vi	møtte	opp	fredag	ettermiddag	for	
å	sette	opp	området,	og	på	lørdag	
morgen	var	det	klart	for	å	ta	imot	de	
18	påmeldte	ekvipasjene	i	LP.
Dommer	var	Anne	Marit	Traaholt	fra	
Båstad,	ringsekretær	Ingvild	Tvete	og	
skriver	Berit	Storhaug.

7	ekvipasjer	startet	i	klasse	I.	
Her	var	det	mange	flotte	ekvipasjer	
som	viste	godt	samarbeid	mellom	
hund	og	fører.	3	av	ekvipasjene	fikk	
1.	premie!!	

For	mange	var	det	første	start	
noensinne,	og	det	er	viktig	at	man	
som	arrangør	møter	deltagere	med	
et	smil	og	lykke	til.	Vi	må	jo	gjøre	det	
vi	kan	for	å	la	opplevelsen	bli	posi-
tiv.	I	klasse	I	skal	ikke	terskelen	for	
å	starte	være	så	høy,	men	man	må	

jo	ha	alle	øvelsene	inne.	Likevel	er	
det	nok	mange	som	synes	at	‘dette	
klarer	ikke	vi’.	Men	kom	og	se	på	en	
konkurranse,	så	kanskje	du	i	stedet	
tenker	‘dette	kan	vi	klare	å	lære	oss’.	
Tren	i	vinter,	så	kanskje	akkurat	du	
og	din	hund	deltar	til	neste	år.

I klasse II
hadde	vi	6	ekvipasjer	til	start.	
Også	her	hadde	vi	noen	som	for	
første	gang	hadde	tatt	steget	opp	fra	
klasse	1.	Det	betyr	flere	øvelser	og	litt	

Skriver	Berit	Storhaug	har	god	kontroll	på	papirene.	Her	flankert	av	Sissel	Adde	m/	
Era	og	dommer	Anne	Marit	Traaholt

høyere	krav	til	utførelse	av	øvelsen.	
For	å	få	lov	til	å	starte	i	klasse	II	må	
man	ha	gått	til	1.	premie	i	klasse	I.	
Man	kan	likevel	velge	og	fortsette	og	
konkurrere	i	klasse	I	til	man	føler	seg	
klar	for	å	ta	opprykket	til	klasse	II.	
Den	dagen	man	starter	klasse	II	kan	
man	ikke	lenger	gå	tilbake	til		
klasse	I.	

Det	var	to	påmeldte	i	klasse	III	og	
tre	påmeldte	i	klasse	Elite.	Når	man	
kommer	opp	i	klassene	får	man	
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Kl.	I	-	Øvelse	“Lineføring”		
med	Linda	Lynum	og	Era	mens	dommer		
Anne	Marit	Traaholt	følger	oppmerksomt	med

Kl.	II	-	Øvelse	“Fri	ved	fot”	-	Grethe	M.	Nykkelmo	og	Turte

øvelser	som	varer	lengre	og	krever	mye	mer	
av	både	hund	og	fører.	Og	det	er	fantastisk	
og	se	på	hva	de	sammen	kan	utføre!	Det	
er	veldig	motiverende,	og	man	blir	fylt	av	
respekt	for	den	jobben	som	er	lagt	ned	i	tren-
ing	og	tidligere	konkurranser.	

Selve	arrangementet	ble	litt	annerledes	enn	
det	vi	har	hatt	på	idrettsparken	på	Granlund	
i	Øverbygda	tidligere.	Vi	grillet	pølser,	solgte	
lapper	og	kake,	samt	brus	og	kaffe.	Dette	
hadde	vi	ved	siden	av	gapahuken,	hvor	vi	
også	hadde	sekretariatet.	

Våre	sponsorer	som	ga	oss	premier	var:	
Købers/Hunde-sport.no,	Stjørdal	Dyreklinikk,	
Buddy	Stjørdal,	B.Langseth	og	Spesialsøk.
no.	Tusen	takk	til	våre	sponsorer!!

Kl.	II	-	Øvelse	“Fri	ved	fot”	-	Kari	Krogstad	med	Heikke

Resultater - klasse I

1.	pl	196,5	poeng	(1.	premie)
Heierås	Noget	Ymse,	tervueren,	hannhund.		
Eier:	Therese	Løes,	Trondheim

2.	pl	179	poeng	(1.	premie)	og	
NVCH	Lysholtunet’s	Maggie,		
flatcoated	retriever,	tispe.		
Eier:	Linda	Lynum,	Selbu	STBK

3.	pl	166	poeng	(1.	premie)
Lykkeheimen’s	Carmen,	rottweiler,	tispe.		
Eier:	Camilla	Telnes,	Tynset

4.	pl	137,5	poeng	(3.	premie)
Brukbare’s	Belco	Viruz,		
tervueren,	hannhund.		
Eier:	Anita	W.	Skjønberg,	Ranheim

5.	pl	135,5	poeng	(3.	premie)
Sheltifarmens	Ada,	shetland	sheepdog,	tispe.		
Eier:	Andrea	Hånes,	Ålen

6.	pl	130	poeng	(3.	premie)
Simba,	cavalier	king	charles	spaniel,		
hannhund.	Eier:	Bente	Thomassen

7.	pl	118	poeng	(3.	premie)
Cumbreveija,	labrador	retriever,	tispe.		
Eier:	Sissel	Adde,	Trondheim
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Dommer	Anne	Marit	Traaholt	følger	godt	med	
på	øvelsen	“Fri	ved	fot”	mens	den	utføres	av	
Line	Garberg	og	Killer	i	kl.	Elite.

Seierspallen	kl.	I
Therese	Løes	m/	Ymse,	Linda	Lynum	m/	Era,	
dommer	Anne	Marit	Traaholt	og		
Camilla	Telnes	m/	Carmen

Seierspallen	kl.	II
F.v.	Gro	Anita	Wolland		m/	Sheela,	Perda	Irene	
Gravold	med	Aro,	dommer	Anne	Marit		
Traaholt	og	Kari	Krogstad	med	Heikke
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Resultater - klasse II

1.	pl	146,5	poeng	(2.	premie)
Mithra-Shan’s	Sheela	Habanero,	bichon	havanais,	
tispe.	Eier:	Gro	Anita	Wolland,	Hommelvik

2.	pl	122,5	poeng	(2.	premie)
NUCH	Frerubs	Aro,	bouvier	des	flandres,	hannhund.	
Eier:	Perda	Irene	Gravold,	Stjørdal

3.	pl	118	poeng	(3.	premie)
NUCH	NVCH	Höglandos	Heikke,	hvit	gjeterhund,		
hannhund.	Eier:	Kari	Krogstad,	Selbu	STBK

4.	pl	117,5	poeng	(3.	premie)
Isumi’s	Shiro	Fuse	Sho	Kara	Asagi,	japansk	spiss-
hund,	tispe.	Eier:	Grethe	M.	Nykkelmo,	Selbu	STBK

5.	pl	112	poeng	(3.	premie)
Raa	Staff’s	Kristan	Astrix,	staffordshire	bullterrier,		
hannhund.	Eier:	Susann	Andreassen

6.	pl	109,5	poeng	(3.	premie)
Sjetnehagens	Rox,	schäferhund,	hannhund.	Eier:	
Bente	Næss,	Klæbu

Resultater - klasse III

1.	pl	156,5	poeng	(0	premie)
Fachings	Black	Ferrari,	collie	langhår,	tispe.		
Eier:	Andrea	Hånes

2.	pl	126,5	poeng	(0	premie)
Heierås	Mie,	tervueren,	tispe.		
Eier:	Grete	Røstvik,	Levanger

Resultater - klasse Elite

1.	pl	231,5	poeng	(2.	premie)
NLCH	BH	Sæterskogen’s	Nirrill	Gulldusk,	labrador	
retriever,	tispe.	Eier:	Solfrid	Buvik,	Trondheim

2.	pl	219	poeng	(3.	premie)
NVCh	Heierås	Killer,	tervueren,	hannhund.	Eier:	Line	
Garberg,	Selbu	STBK

3.	pl	188,5	poeng	(0	premie)
Heierås	Hannah,	tervueren,	tispe.	Eier:	Solfrid	O.	
Donjem,	Levanger

F.v.	Andrea	Hånes,	dommer	Anne	Marit	
Traaholt		og	Grete	Røstvik

Seierspallen	klasse	Elite
F.v.	Solfrid	Buvik	m/	Nirill	Gulldusk,		
Line	Garberg	m/	Killer,	dommer		
Anne	Marit	Traaholt	og		
Solfrid	O.	Donhjem
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Dommer	Anne	Marit	Traaholt	og	ringsekretær	Invild	Tvete	
mottar	selbuvotter	for	godt	utført	arbeid	av	prøveleder		
Anita	Fløan.

Dommer	Anne	Marit	Traaholt	syntes	det	var	moro	at	såpass	mange	valgte	å	være	igjen	helt	til	slutt	under	gjennomgang	av	
prøven	og	premieutdeling.
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	 Valpeshow	2015	 	 	 23.	august
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     Handlerkurs 23. august
	 									Tekst	og	foto	Wenche	R.	Krogstad

F.v.	Hilde	m/	Obelix,	Tove	m/	Molly,	
Tone	m/	sin	springer	og	Kari	med		
sin	elghund.

I	tillegg	til	lydighetsstevnet	
lørdag	23.	august	arrangerte	
vi	også	handlerkurs	med	Rose	
Marie	Emery,	som	skulle	dømme	
valpeshowet	hos	oss	dagen	
etter.	Vi	hadde	fullt	kurs	med	
10	deltakere	–	og	det	var	god	
spredning	både	på	raser	og	
alder	på	hundene.

På	et	handlerkurs	lærer	man	
hvordan	man	skal	vise	fram	
hunden	på	best	mulig	måte	på	
utstilling.	Man	lærer	hvordan	
man	får	hunden	til	å	stå	pent,	
løpe	riktig	og	ha	god	kontakt	
med	fører.	

Rose	Marie	er	en	meget	dyktig	
instruktør	og	deltakerne	fikk	
mange	gode	råd	ift	hvordan	de	
skulle	jobbe	med	sin	hund	for	at	
den	skulle	”skinne”	og	føle	seg	
komfortabel	i	utstillingsringen.

Det	var	en	godt	fornøyd	gjeng	
med	hundefolk	som	forlot	
kursplassen	etter	2	timer	med	
iherdig	trening.	Noen	av	dem	
deltok	på	valpeshowet	dagen	
etter,	og	det	var	tydelig	at	de	
hadde	tatt	med	seg	lærdommen	
fra	dagen	før.

Deltakere	på	kurset	var

-	 Bente	Finsås	m/	portugisisk	vannhund

-	 Tove	Horneman	m/	golden	retriever

-	 Marit	Mesteig	m/	spansk	vannhund

-	 Guri	Hofstad	m/	portugisisk	vannhund

-	 Toralf	Borseth	m/	spansk	galgo

-	 Tone	Lynmo	m/	engelsk	springer	spaniel

-	 Hilde	E.	Garberg	m/	hollandsk	gjeterhund

-	 Anita	Johannessen	m/	shetland	sheepdog

-	 Berit	Storhaug	m/	spansk	vannhund

-	 Kari	Bye	m/	norsk	elghund	grå

F.v.	Berit	m/	Xafi,	instruktør	Rose-Marie	Emery	og	Toralf	med	sin	spanske	galgo.
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     Valpeshow 24. august
	 									Tekst	og	foto	Wenche	R.	Krogstad

Gruppe 1
Bruks-, hyrde og gjeterhunder

BIG	1
Tarita’s	One	and	Only	Obelix,
hollandsk	gjeterhund	langhår,	hannhund
Eier:	Hilde	Edvinsen	Garberg,	Selbu	-	STBK

BIG	2
Rewyr’s	Quisha,	chäferhund	normalhår,	tispe
Eier:	Ann	Iren	Gundersen

BIG	3
Carmenere	Charmante	Petit	Norvegian,		
pyrineisk	gjeterhund,	tispe
Eier:	Aina	Wist,	Trondheim

BIG	4
La-Faja’s	Laidback	Lad,	bearded	collie,	hannhund
Eier:	Bente	Martinussen,	Hegra	-	STBK

Leder	for	valpeshowet,	
Grethe	M.	Nykkelmo	ønsker,	
velkommen	til	klubbens	
første	utstilling	i	Ausa.

Søndag	24.	august	gjorde	vi	et	nytt		
forsøk	på	å	arrangere	valpeshow	
i	Selbu	-	denne	gangen	på	klub-
bens	anlegg	i	Ausa.	Ikke	så	mange	
påmeldte,	men	til	slutt	sto	det	33	
valper	som	skulle	bedømmes	av	
dommer	Rose-Marie	Emery	(S).

Ansvarlig	for	valpeshowet	var
Grethe	M.	Nykkelmo	-	leder
Kjersti	Zahl
Hilde	E.	Garberg
Edvin	Garberg

Ringsekretær:	Ingvild	Tvete
Skriver:	Berit	S.	Storhaug

Gruppe 2 – Schnauzer/pincher/molosser/sennenhund

BIG	1
Sara	–	rottweiler,	tispe
Eier:	Linn	Karlsen
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Gruppe 3 - Terriere

BIG	1
Dali’s	Mustang	Sally	–	silky	terrier,	tispe
Eier:	Vibeke	Bergfall	Letnes

Gruppe 5 - Spisshunder

BIG	1
Eurasierlykkens	Blessed	Liaison	–	eurasier,	tispe
Eier:	Astrid	Haugskott,	Levanger

BIG	2
Woodshine’s	Alana	–	finsk	lapphund,	tispe
Eier:	Mary	Størvold,	Svorkmo

BIG	3
Grom	–	norsk	elghund	grå,	hannhund
Eier:	Jon	Petter	og	Kari	Bye,	Skatval

BIG	4
Obbolalagdans	Leahki	(tispe)	–	lapsk	vallhund,	tispe
Eier:	Helga	Øfsti	Uglem,	Trondheim

Christina	Moe	og	Else	May	
Engen	sørget	for	at	det	var	mat	
og	drikke	å	få	kjøpt.
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Gruppe 6 - Drivende og sporhunder

BIG	1
Ridgedogs	Jewelry	Enya	of	Mira	
rhodesian	ridgeback
Eier:	Hege	Riem,	Trondheim

BIG	2
Gåvålia’s	Ares	–	dunker,	hannhund
Eier:	Sverre	Uglem,	Stjørdal

Gruppe 8 – Apporterende hunder

BIG	1
Mi-Mio’s	Up	Talking	
engelsk	springer	spaniel,	tispe
Eier:	Tone	Lyngmo,	Rongland

Gruppe 9 - Selskapshunder

BIG	1
Con-Tibi’s	Guinness	–	tibetansk	spaniel,	tispe
Eier:	Jannike	Svendgård,	Stjørdal

BIG	2
Zanevi’s	Front	Runner	–	chinese	crested,	hannhund
Eier:	Anne	Berdal

BIG	3
Petitred’s	Crimson	Moon	–	papilon,	hannhund
Eier:	Anita	Weydahl/	Camilla	Olsen

BIG	4
Fionas	Av	Jarobas	–	griffon	belge,	tispe
Eier:	Finn	Arne	Kroken,	Vikhammer
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Gruppe 10 - Mynder

BIG	1
Kathstone’s	Did	The	Takida	Dream	–	wippet,	tispe
Eier:	Siv-Berit	Ingstad

Best In Show

BIS	1
Eurasierlykkens	Blessed	Liaison	–	eurasier,	tispe
Eier:	Astrid	Haugskott,	Levanger

BIS	2
Tarita’s	One	and	Only	Obelix	–	hollandsk	gjeterhund	
langhår,	hannhund
Eier:	Hilde	Edvinsen	Garberg,	Selbu	-	STBK

BIS	3
Con-Tibi’s	Guinness	–	tibetansk	spaniel,	tispe
Eier:	Jannike	Svendgård,	Stjørdal

BIS	4
Dali’s	Mustang	Sally	–	silky	terrier,	tispe
Eier:	Vibeke	Bergfall	Letnes

Nr.	2	fra	venstre	Ailin	Fløan	m/	Marta		
vant	sin	klasse	i	Barn	&	hund.

Berit	Storhaug	og	Grethe	M.	Nykkelmo		
sto	for	trekkinga	på	lotteriet	med	mange	flotte	

premier	fra	våre	sponsorer.



Da har jeg endelig nådd målet mitt.  
I august kom det bekreftelse og  
dommerkort fra NKK. Jeg var godkjent 
som dommer for ettersøkshunder  
for klovvilt!

Det	ble	ikke	så	enkelt	å	få	med	seg	de	
siste	aspirantarbeidene.	Hundene	måtte	
gå	til	premiering,	og	det	var	det	så	som	så	
med.	Første	forsøk	var	på	spanielklubben	
sin	blodsporprøve	i	Tromsdalen	i	Verdal.	
Jeg	gikk	sammen	med	dommer	Wenche	
R.	Krogstad,	og	der	fikk	jeg	med	meg	alle	
rasene	jeg	trengte,	men	ikke	alle	ble	pre-
miert.	

Andre	forsøk	fikk	jeg	på	Dachshundklubben	
sin	raseprøve	på	Frigården	i	Stjørdal.	Jeg	
gikk	sammen	med	Børge	Wahl	og	Børge	
Kjesbu.	To	dommere	som	er	veldig	opptatt	
av	ettersøkshunden	og	dens	arbeide.	Der	
ble	ingen	hunder	premiert.	

De	to	var	så	greie	å	ta	meg	med	på	en	
bevegelig	prøve	midt	i	den	verste	sommer-
varmen	også.	Der	var	det	en	ekvipasje	jeg	
hadde	truffet	før	som	skulle	gå.	Jeg	kryssa	
fingre	og	tær	for	at	de	skulle	klare	det,	men	
det	ble	i	varmeste	laget.	Hunden	gikk	knall-
godt	første	halvdel	av	sporet,	men	begynte	
så	å	lete	etter	vann.	Det	var	26	varmegrader	
og	jeg	var	imponert	av	at	de	kom	så	langt	
som	de	gjorde.

På	fjerde	forsøk	klaffet	det	endelig,	og	sam-
men	med	Magne	Klokset	fikk	jeg	godkjent	
mitt	siste	aspirantarbeide.

Til	slutt	fikk	jeg	gått	den	siste	ferskspor-
prøven	hvor	Børge	Wahl	var	dommer.		
Hunden	fikk	ikke	premiering,	men	jeg		
trengte	kun	å	få	med	en	rase	til	så	det	
gjorde	ingen	ting.	-	Det	var	godt	å	endelig	
være	ferdig.

Etter	at	godkjenningen	kom	på	august	har	
jeg	dømt	tre	bevegelige	blodsporprøver.	Det	
kribla	litt	i	magen	på	den	første,	men	det	
var	godt	å	komme	i	gang.	To	av	ekvipasjene	
nulla,	men	den	siste	gikk	til	en	1	premie.	
De	fikk	dermed	den	siste	premieringen	til	

     Endelig er dommergodkjenninga i boks
	 									Tekst	Kristin	Woldmo	Kolåseter

Fra	blodsporprøven	på	Frigården

viltsporchampionatet.	Det	var	ei	kjempeglad	dame	som	dro	
hjem	med	hunden	sin	den	ettermiddagen.	Dommeren	ble	
litt	rørt	hun	også.	Nå	gleder	jeg	meg	til	å	fortsette	neste	år.	

At	jeg	skulle	ende	opp	som	dommer,	etter	først	å	ha	vært	
på	blodsporkurs	hos	Stig	og	Wenche	med	min	8	år	gamle	
strihårforstehhund	Laika	for	6	år	siden,	ja	det	hadde	vel	
hverken	jeg	eller	mange	andre	trodd	den	gangen.	Men	når	
man	finner	en	ting	man	liker	å	holde	på	med	og	får	hjelp	av	
gode	hundevenner	,så	er	det	utrolig	hva	man	får	til.

Ønsker	alle	ei	fin	førjulstid,		
ei	god	jul	og	et	godt	nytt	år!

Dommere	og	vinnere	på	Verdalsprøven	-	foto	Bodil	Holm
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     Workingtest for retrievere
	 									Av	Tove	Horneman

Jeg	deltok	med	Molly	(Cinderella	Lovehouse	Milly)	på		
Goldenspecialen	2014,	Trehjörningsjö,	Sverige,	den	08.	-	10.	
august.	Vi	bodde	hos	hennes	oppdretter	Monica	Carman	som	
bare	bodde	4	kilometer	unna	konkurranseplassen.	

Goldenspecialen	består	av	Working	Test	(WT)	og	utstilling.	
WT	består	av	tre	klasser;	nybegynner	(BK),	åpen	klasse	(AK)	
og	elite	(EK).	Deltok	du	både	på	WT	og	utstilling,	var	du	med	i	
konkurransen	dual	purpose.	Jeg	hadde	meldt	Molly	på	begge.

Jeg	har	jo	aldri	deltatt	på	WT	før,	og	vi	var	i	nybegynner	
klassen	hvor	det	var	5	poster	hvor	det	var	skudd	ved	alle.		
3	poster	var	enkelmarkering	og	de	forgikk	i	skogen	ved	elva,	
og	to	var	vannapport.	Det	var	en	sti	langs	elva,	og	det	ble	
miljøtrening	for	Molly	med	folk	og	hunder	fram	og	tilbake		
når	vi	ventet	på	vår	tur.	

Tidligere	hadde	begge	vannapportene	vært	i	vann,	men	på	
den	ene	ble	dummyen	kastet	på	land	på	den	andre	siden	av	
elven	og	havnet	i	høyt	gress	og	pysj.	Her	nullet	matmor	da	hun	
hadde	glemt	fløyten	og	ikke	fikk	til	å	hjelpe	Molly	med	signalet	
for	nærsøk	....(Se	bilde	hvor	Molly	fra	den	andre	siden	av	elva	
ser	over	på	publikum.)	

Neste	vannapport	var	i	en	vik	i	eleven	med	bare	noen	få	meter	
igjen	til	land.	Flere	hunder	valgte	og	ta	seg	en	tur	på	land	før	
de	kom	tilbake.	Dama	mi	snudde	i	vannet	og	kom	rett	tilbake!	

Jeg	er	kjæmpefornøyd.	Max	poeng	pr.	post	var	20,	
og	Molly’s	poengfordeling	ble:

Post	1:	 Enkelmarkering	 -	16	poeng		
	 (noe	søk	etter	dummy)
Post	2:	 Vannapport	 -	 0	poeng		
	 (svømte	fint	over	elva,	men	fant	ikke		 	
	 dummy)
Post	3:		 Enkelmarkering	 -	19	poeng
Post	4:	 Vannapport	 -	18	poeng
Post	5:		 Enkelmarkering	 -	17	poeng		
	 (holdt	på	og	springe	forbi	meg	med		 	
	 dummy)	

Det	ble	70	poeng	og	2.	premie.		
	
JEG	ER	SÅ	STOLT!
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Mellom	postene	var	det	bare	å	gjøre	
det	beste	ut	av	situasjonen.	Hunder	
og	folk	over	alt!

WT	var	veldig	artig	da	det	var	retrieverens	egenskaper	
som	ble	testet.	Det	var	120	hunder	påmeldt,	og	disse	var	
fordelt	på	fredag	og	lørdag.	Søndag	var	det	utstilling	og	
finale	for	Eliteklassen	som	var	artig	og	se	på.	I	tillegg	til	
premiering	på	WT,	ble	det	utdelt	Dual	Purpose	priser	til	
de	10	som	hadde	høyest	poeng	sammenlagt	etter	WT	
og	utstilling.	Verdig	vinner	her	var	den	hunden	som	vant	
eliteklassen.

En	smart	ting	var	at	vi	fikk	tennisballer	med	vårt	startnum-
mer	på.	Alle	postene	startet	ved	en	sti	som	gikk	langs	
elven,	og	ved	hver	post	var	den	en	renne	hvor	vi	la	ballen	
når	vi	var	klar	til	og	starte.	Da	så	vi	fort	hvor	kort/lang	tid	
det	tok	før	vi	skulle	“i	Ilden”.

-	og	selvsakt	var	det	sosiale	tilstellinger.	Fredag	kveld	
med	underholdning	og	grilling	av	pølser,	og	lørdag	kveld	
flott	grillbuffe.	Nå	håper	jeg	bare	at	Molly	og	jeg	får	
anledning	til	og	delta	i	WT	her	hjemme	også	-	det	gav	
mersmak!

Working	Test	for	retrievere	er	nå	offisiell	prøve	her	i	lan-
det,	men	det	er	ikke	så	mange	av	dem.		
Prøvereglene	ligger	under	˝Jaktprøveregler	for	retrievere	
–	01.01.13	–	31.12.15˝.	

Ettersom	jeg	også	har	hatt	en	engelsk	springer	spaniel	i	
snart	12	år,	tillater	jeg	meg	og	si	at	dette	er	en	øvelse	som	
må	passe	spaniel	også.	Veldig	artig!!!	Spaniel	og		
retrievere	kunne	jo	delta	sammen	!?

Norsk Kennel Klubs regler for Retrieverprøver
8.	WORKING	TEST

For	å	kunne	delta	på	Working	Test	må	hunden	ha	fylt		
ni	måneder	prøvedagen.

Klasseinndeling
Working	Test	kan	arrangeres	i	følgende	klasser:
Begynnerklasse	(BK),	Åpen	klasse	(AK)	og	Eliteklasse	
(EK).	Nærmere	bestemmelser	om	deltakelse	i	og	opprykk		
mellom	klassene	er	fastsatt	i	Norsk	Retrieverklubbs		

”Råd	og	anvisninger	for	retrieverprøver”.

Gjennomføring av prøven

Begynnerklasse
Hundene	bedømmes	enkeltvis	i	begynnerklassen.

Åpen	klasse
Hundene	i	åpen	klasse	kan	i	momenter	bedømmes	med	
annen	hund	under	disiplinene:
ro	på	post,	walk-up,	søk	eller	kombinasjoner	av	dette.

Eliteklasse
Hundene	i	eliteklasse	kan	i	momenter	bedømmes	med		
annen	hund	under	disiplinene:
ro	på	post,	walk-up,	søk	eller	kombinasjoner	av	dette.	
Dessuten	kan	det	arrangeres	klappjaktlignende		
situasjoner,	hvor	flere	hunder	prøves	i	forskjellige		
disipliner	på	samme	tid.

Bedømmelse og premiering

Generelt
Det	gis	poeng	fra	0-20	på	hver	post.

Begynnerklasse
I	begynnerklassen	skal	hunden	primært	bedømmes	på		
de	naturlige	medfødte	egenskaper	og	derved	dens	talent	
som	jakthund.

Åpen	klasse
I	åpen	klasse	skal	resultatet	av	treningen	til	ferdig	ut-	
dannet	jakthund	kunne	bedømmes.	I	denne	klasse	skal	
dressuren	vises	i	harmoni	med	hundens	naturlige		
medfødte	egenskaber.

Eliteklasse
I	eliteklasse	er	kravene	økt	betydelig	sammenliknet	med	
åpen	klasse.	Her	bedømmes	hundenes	ferdigheter	som	
habil	jakthund.
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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	 30.	januar	-	1.	februar
 Modul	I	-	Intro-kurs	spesialsøk	 27.	februar	-	1.	mars
 Modul	I	-	Intro-kurs	spesialsøk	 27.	-	29.	mars
 Modul	I	-	Intro-kurs	spesialsøk	 24.	-	26.	april

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

Kursgruppe
Maks	6	deltakere	med	hund.	

Kurs og treningslokaler i 2015 
Kursene	gjennomføres	i	treningslokaler	hos	Bioforsk	Stjørdal		
-	utstyrt	med	treningsplattformer,	baner,	brett,	rondell,	tuber	mm.

Internett:	 www.spesialsok.no			
Facebook:	 www.facebook.com/spesialsok

     Grunnkurs lydighet
	 									Av	Wenche	R.	Krogstad

Kurs 1 – fom 4. februar tom 11. mars
Instruktør	Wenche	R.	Krogstad

-	 Berit	Storhaug	m/	Xafi	(spansk	vannhund)
-	 Gunn-Elin	Uthus	m/	Alvin	(pomeranian)
-	 Rakel	Berg	m/	Bajas	(basset	fauve	de	bretagne)
-	 Lisbeth	og	Espen	Sørflakne		
	 m/	Gira	(alpinsk	dachsbracke)
-	 Else	May	Engen	m/	Eira	(golden	retriever)
-	 Anne	Lise	Nervik	m/	Max	(am.	cocker	spaniel)

Kurs 2 – fom 11. september tom 16. oktober
Instruktør	Wenche	R.	Krogstad

-	 Hilde	E.	Garberg	m/	Obelix	(hollandsk	gjeterhund)
-	 Per	Olav	Haarstad	og	Sigrid	Grendstad	
	 m/	Røa	(gordonsetter)
-	 Sigrid	Edvardsen	m/	Rocky	(labrador	retr.)
-	 Hanne	Uglemsmo	Bjørvik	m/	Super	Mario	(irsksetter)
-	 Hilde	Dragsten	m/	Orac	(tervueren)

Kurset	tar	utgangspunkt	i	grunnelementene	i	
lydighet,	dvs	sitt,	dekk,	stå	og	innkalling.	Vi		
jobber	med	utgangsstilling	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.



     Brukshundhelg i Selbu med Turid og Geir Bjørge
	 									Tekst	Line	Garberg

29.	-31.	august	2014	arrangerte	
Selbu	Trekk-	og	Brukshundklubb	
helgekurs	i	rundering	og	bruksspor.		
Vi	var	heldige	og	fikk	hanket	inn	to	
meget	dyktige	instruktører	innen	
bruks.		De	har	begge	prestert	på	
høyt	nivå	innen	spor	og	runder-
ing	med	titler	som	Norgesmester.	
Enormt	engasjement	og	iver	innen	
hundesport	er	vel	fellesnevneren	
for	de.	
	
Begge	gruppene	ble	fylt	opp	
relativt	fort,	7stk	på	rundering	og	6	
stk	på	spor.	Klubbens	medlemmer	
dominerte	i	antall,	men	utrolig	gøy	
å	se	nye	fjes	og	hunder	på	kurset!	

Fredag	samlet	vi	troppene	for	teori	og	info	i	klubbens	lokaler	på	
Moslet.	Spente	kursdeltakere	ble	proppet	full	av	informasjon	og	
tips	for	hvordan	en	best	skulle	lære	hunden	bra	sporarbeid	og	
riktig	søk	i	runderingen.	Vi	fikk	høre	om	alt	fra	hvordan	hundens	
nese	oppfatter	ulike	duftmolekyler	til	hvordan	vi	som	fører	skal	
hjelpe	og	samarbeide	med	hundene	våre.

Veldig	lærerik	og	inspirerende	teorikveld!	Jeg	personlig	fikk	lyst	
til	å	komme	meg	ut	i	runderingsløypa	fortere	enn	svint,	men	
måtte	som	alle	andre,	hjem	å	sove	litt	først.
	
Lørdag	morgen	var	alle	klare	for	start	og	ivrige	etter	å	komme	i	
gang	med	kursets	praktiske	del	oppe	ved	Rolseth,	i	Øverbygda.	
Fantastisk	område	uten	sau	og	biltrafikk.	

Vi	fordelte	terrenget	etter	beste	evne,	slik	at	spor-	og	runder-
ingsgruppa	fikk	hver	sitt	egnede	område.	Må	legge	til	at		
værgudene	var	med	og	gjorde	helga	helt	super	:-)

Deltakerne	på	brukshundhelga	2014.	Bak	fra	venstre	instruktør	Turid	Stavn,	Kenneth	Larsen,	Børge	Pettersen,	John	Jarle	Mosleth,	
Ingar	Hammerfjell,	Torill	Haugan,	Odd	Ivar	Abusland,	instruktør	Geir	Bjørge	Larsen	og	Berit	S.	Storhaug.	
Foran	f.v.	Monika	Tøndel,	Gray,	Hilde	E.	Garberg,	Kristin	Henden,	Line	Garberg	Helga	Øfsti	Uglem	og	Tove	Kaspersen.	
Foto	Wenche	R.	krogstad
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Runderingsgruppa bestod av
Instruktør	Turid	Stavn
-	 Kenneth	Larsen	med	rottweileren	Nora
-	 Ingar	Hammerfjell	med	schäferen	Cita
-		 Monika	Tøndel	Gray	med		
	 weimaraneren	Susie
-	 Kristin	Henden	med	border	collien	Ramp
-		 Berit	Storhaug	med	sin	spanske		
	 vannhund	Xafi
-		 Hilde	E.	Garberg	med	sin	hollandske		
	 gjerterhund;	Obelix	og	
-	 Line	Garberg	med	sin	belgiske		
	 fårehund/tervueren	Killer

Veldig	gøy	med	så	mange	forskjellige	raser,	
størrelser	og	forutsetninger.	Noen	hadde	aldri	
prøvd	rundering	tidligere	mens	andre	trener		
aktivt	i	NRH	(Norske	Redningshunder)	og		
bruker	rundering	som	et	aktivt	hjelpemiddel	for	
å	finne	mennesker	som	er	savnet.	Stor	vari-
asjon	i	alder	på	hundene	gjorde	helga	ekstra	
interessant,	både	valper	og	mer	erfarne	hunder	
tok	utfordringene	på	strak	arm,	eller	labb	:-)

Hva er rundering?
Rundering	er	en	veldig	bra	“samarbeidsøvelse”	
mellom	hund	og	fører,	hvor	hunden	bygger	
selvtillit	og	får	stor	mestringsfølelse.	Fører	
må	stole	på	at	hunden	gjør	en	bra	jobb	ute	i	
skogen,	til	tross	for	at	man	ikke	ser	hunden,	og	
hunden	må	stole	på	at	du	som	fører	fortsatt	er	

der	og	er	tilgjengelig.	Hunder	som	er	litt	usikre	på	
fremmede	eller	er	veldig	føreravhengig	vokser	mye	
på	å	jobbe	i	skogen	på	avstand	fra	fører.

Rundering	går	ut	på	at	figuranter	(mennesker)	blir	
“gjemt”	rundt	om	i	skogen.	Hundens	oppgave	er	
å	finne	figurant,	og	komme	med	melding	om	funn	
til	sin	fører.	Meldingen	kan	være	i	form	av	løsbitt	
(eks	avkuttet	hageslange,	eller	bringkobbel	som	blir	
brukt	i	konkurranse).	Deretter	skal	hunden	vise	før-
eren	sin	hvor	figuranten	befinner	seg,	og	da	vanker	
det	masse	belønning	ute	hos	figurant.	Det	er	viktig	
at	figurantene	er	veldig	hyggelige	og	belønner		
hundene	rikelig	med	enten	godbiter,	kos	eller	lek!

Rundering	er	en	del	av	NBF	sitt	brukshundprogram,	
hvor	man	kan	konkurrere	i	forskjellige	klasser.	
Konkurranse	i	“Bruks”	er	veldig	gøy,	men	også		
krevende.	Man	har	en	“appellbit”	altså	lydighet,	
samt	en	“skogsbit”	som	er	enten	rundering	eller	
bruksspor.	(Fullstendig	prøvereglement	finnes	på	
NKK	sin	hjemmeside).

For	de	som	ikke	ønsker	å	konkurrere	er	rundering	
som	sagt	en	veldig	bra	aktivitet	hvor	du	og	hunden	
din	har	det	gøy	sammen	med	andre	mennesker	:-).	
Uansett	er	man	100%	avhengig	av	gode	medhjelp-
ere/	figuranter	for	å	få	en	trygg	og	sikker		
runderingshund!	
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Rådslagning	i	runderingsgruppa
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Turid	fungerte	som	en	meget	dyktig	læremester.	
Alle	ekvipasjene	hadde	ulike	ståsted	og	ulike	prob-
lemer,	alle	fikk	“sin”	hjelp	og	samtlige	lærte	noe	nytt	
om	både	seg	selv,	hunden	sin	og	ikke	minst	masse	
om	rundering	i	seg	selv!	

Min utfordring
Jeg	og	Killer	lærte	en	hel	del	nytt	om	hvordan	vi	
som	ekvipasje	skal	utfylle	hverandre	bedre	under	
runderinga.	Siden	vi	trener	mye	kontaktøvelser	til	
vanlig,	slik	som	lydighet,	spor	og	agility,	har	vi	en	
liten	utfordring	når	vi	skal	jobbe	hver	for	oss.	

Turid	anbefalte	meg	å	legge	ut	figurantene	på	50-
60	meter	og	dermed	få	“funn”	langt	unna	meg,	slik	
at	Killer	skal	lære	seg	å	jobbe	selvstendig	uten	at	
jeg	skal	påvirke	på	noen	måte.	Vi	fikk	testet	dette	
en	del	på	kurset	og	resultatet	ble	bedre	og	bedre	
søk,	lengre	og	lengre	unna	meg	som	fører,	MEN	vi	
må	fortsette	å	jobbe.	

Figurantene	måtte	også	“legges	ut”	på	en	slik	måte	
at	spor	ikke	ble	en	løsning	for	å	finne	frem	til	de	
“savnede”	menneskene.	(Rundering	er	en	overvær-
søksøvelse,	noe	som	betyr	at	hundene	IKKE	skal	
følge	spor	for	å	finne	frem).	Når	spormulighetene	
ble	fjernet,	fikk	jeg	automatisk	et	bedre	søksbilde	:-)

Etter	kurset	har	vi	hatt	et	par	samlinger	med	noen	
deltakere	fra	runderingsgruppa	-	veldig	trivelig	og	

Xafi	på	vei	inn	med	melding

Killer	stormer	mot	midtlinja	med	svensk-bittet	i	munnen.

ikke	minst	sosialt!		Håper	flere	slenger	seg	med	og	
trener	etter	hvert.,	Rundering	er	GØY	og	passer	
for	de	aller	fleste!	:-)

Hvem	vet,	kanskje	er	vi	heldige	og	får	leid	inn	
Turid	neste	år	også..?	:-)
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Cita	kommer	inn	med	leken	sin.

En	måbevisst	Obelix	kommer	stormer		
mot	Hilde.

Ramp	har	det	klart.	Bringkobbelet	skal	
tilbake	til	matmor!	



Sporgruppa besto av
Instruktør	Geir	Bjørge	Larsen
-		Odd	Ivar	Abusland	og	Toril	Haugan	
			med	riesenschnauzer	Cava
-		Børge	Pettersen	med	riesenschnauzer	Kita	
-		Tove	Kaspersen	med	engelsk	springer	spaniel	Wanda,
-		John	Jarle	Moslet	med	tervueren	Orac
-		Helga	Øfsti	Uglem	med	lapsk	vallhund	Leahki
-		Wenche	R.	Krogstad	med	cocker	spaniel	Malin

Et bruksspor 
er	et	spor	som	er	gått	opp	av	en	person.	Det	skal	legges		
ned	gjenstander	(naturpinner)	underveis	i	sporet	og	en	i		
av-slutninga.	Bruksspor	er	en	av	spesialøvelsene	i	det		
nordiske	programmet	for	brukshundprøver.	(Fullstendig	
regelverk	ligger	ute	på	NKK	sin	hjemmeside.)
Man	trenger	selvfølgelig	ikke	å	konkurrere	for	å	holde	på	
med	bruksspor.	Det	er	en	genial	måte	å	aktivisere	hunden	
på,	og	hundefører	får	både	frisk	luft	og	mosjon	som	bonus,		
i	tillegg	til	en	fornøyd	og	mentalt	sliten	hund.

Sporgruppa	var	nesten	den	reneste	barnehagen	med	4	
valper	fom	3	mnd	tom	4,5	mnd.	Så	var	det	ei	ung	frøken	på	
1,5	år	–	og	så	min	godt	voksne	dame	på	6,5	år,	som	skulle	
oppveie	for	alle	nybegynnerne	med	litt	modenhet		
i	sporarbeidet.

Etter	2	hele	dager	i	sporterrenget	kunne	vi	notere	god	pro-
gresjon	på	samtlige	hunder,	fra	de	litt	prøvende	stegene	
på	de	første	rettsporene	til	sikker	og	målbevisst	sporing	på	
avanserte	spor	med	god	lengde,	flere	vinkler	og	skiftende	
underlag	–	og	med	gjenstander	(leker)	som	var	lagt		
ned	underveis.	

Cava	sporer	og	matfar	Odd	Ivar	og	instruktør	Geir	Bjørge	følger		
tett	på	ekvipasjen	i	sporet.

Sporgruppa på Brukshundhelga i Selbu med Geir Bjørge Larsen
Tekst	og	foto	Wenche	R.	Krogstad
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Leahki	har	gått	spor	og	har	all	grunn	til	å	se	
fornøyd	ut.	

Og	min	rutinerte	hund	med	mange	års		
fartstid	hadde	også	mye	å	lære	–	og	godt		
er	det.	Det	er	fort	gjort	å	kjøre	seg	fast	i	
mønster	når	man	har	holdt	på	ei	stund,	og	
da	er	det	godt	å	få	nye	ideer	til	å	gjøre		
sporarbeidet	spennende	og	utfordrende		
for	hunden.	

Takk	for	et	supert	sporkurs,	Geir	Børje!	Og	
takk	for	ei	svært	hyggelig	helg,	dere	andre		
i	sporgruppa!
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3	mnd.	gamle	Wanda	gikk	2	avanserte	
spor	på	søndag	og	løste	oppgavene	med	
glans.	Da	kan	man	sole	seg	og	nyte	kos	
fra	matmor	Tove.

Orac	leder	an	med	John	Jarle	og		
	instruktør	Geir	Bjørge	i	hælene.



Klubben	har	arrangert	to	agilitykurs	
i	2014.	Første	kurset	i	mai	og	andre	
i	september.	Begge	kursene	ble	
avholdt	på	klubbens	areal	i	Ausa.	
Der	har	vi	ett	flott	anlegg	og	også	
en	agilitybane.

På	kurset	i	mai	var	det	9	deltakere.	
Noen	nybegynnere	og	andre		
videreregående.

På	kurset	i	september	var	det	også	
9	deltakere.	Her	var	det	også	kurs	
for	nybegynnere	og	videregående.

Våre	kursledere,	Janniche	Rynning	
og	Roger	Krogstad,	er	veldig	flinke	
til	å	ta	utgangspunkt	i	hvor	langt	
hver	ekvipasje	er	kommet	og	legger	
opp	til	kurs	for	hver	enkelt.	Dette	
gjør	det	enklere	slik	at	klubben	ikke	
trenger	å	avholde	separate	kurs	for	
nybegynnere	og	separate	kurs	for	
videregående.	

Ut	i	fra	tilbakemeldinger	som	blir	
gitt	undere	kursene	er	deltakerne	
veldig	godt	fornøyde.

Vi	satser	på	nye	kurs	i	2015.

     Agilitykurs 23.-25. mai og 19.-21. september
	 									Tekst	og	foto	Kjersti	Zahl

Kristine	Tynes	og	Holly	har	kommet	godt	i	gang	med	avanserte	kombinasjoner.
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Saga	hopper	lengdehinder



Øverst:		
Felles	matpause	er	et	sosialt	og	viktig	innslag	i	
et	agilitykurs.	Instruktørene	Roger	og	Janniche	til	
venstre	i	bildet.

Til	venstre:	
Innlæring	av	tunnel	-	Alvin	og	Gunn	Elin
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Deltakere helga 23. – 25. mai
-		Berit	Storhaug	m/	Xafi	(spansk	vannhund)
-		Kristin	Uthus	m/	Emla	(pomeranian)
-		Gunn	Elin	Uthus	m/	Alvin	(pomeranian)
-		Marte	Warmdal	m/	Viggo	(japansk	spisshund)
-		Sunniva	Stendahl	m/	Inka	(flatcoated	retriever)
-		Laila	Størseth	m/	Saga	(samojed)
-		Solveig	Græsli	m/	Birk	(australian	shepherd)
-		Rune	Solli	m/	Dhino	(cavalier	king	charles	spaniel)
-		Marina	Karlsson	m/	Scotty	(cairnterrier)

Deltakere helga 19. – 21. september
-		Marte	Warmdal	m/	Viggo	(japansk	spisshund)
-		Kjersti	Zahl	m/	Arja	(kromfohrländer)
-		Christine	Evjen	Enger	m/	Rambo	(tibetansk	spaniel)
-		Rune	Solli	m/	Dhino	(cavalier	king	charles	spaniel)
-		Hilde	Reitan	m/	Tinka	(bordercollie)
-		Berit	Storhaug	m/	Xafi	(spansk	vannhund)
-		Julie	Kvarving	m/	Bilbo	(cocker	spaniel)
-		Hege	Guldseth	m/	Max	(mittelspitz)
-		Kristine	Tynes	m/	Holly	(jack	russel	terrier)
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Kjersti	har	tenkepause	og	Arja	venter	på	neste	trekk.

Rambo

Til	venstre	-	Berit	og	Xafy	er	videregående	med	utfordrende		
hinderkombinasjoner	for	både	hund	og	eier.

Under	-	Scotty	svever	høyt	over	lengdehinderet.
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Rune	leder	Dinoh	inn	i	tunnelen. Viggo	skal	lære	å	hoppe	hjul.	Må	bare	trene	litt	mere	enda	:-)

Briefing	av	banen	før	avsluttende	“eksamen”.

Sunniva	og	Inka	har	super	kontakt..
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     BESØKSHUND - ny bruk av hund for meg
	 									Av	Bodil	Holm

Her	er	beboerne	med	på	å	lage	hinderløype	for	Alba

I 5-6 mndr har Alba / Mi-Mio`s Savage Rose, 3 år, og 
u.t. praktisert som besøksekvipasje i et kommu-  
nalt bofellesskap. Besøkshundtjenesten er basert 
på frivillighet og er en av 17 ulike omsorgstjenester 
innen Røde Kors, som har mottatt midler fra Helse-
direktoratet for å gjennomføre opplæringsprogram. 
Utdanningen er derfor gratis. Den forutsetter at 
man er tilgjengelig for oppdrag i den lokale besøk-
stjenesten i minst ett år etter kurs-slutt. 

Kort	sagt	så	bekrefter	mye	forskning	at	nærkontakt	med	
dyr	gir	en	positiv	fysisk	og	mentalt	effekt.	Det	reduserer	
stress,	senker	blodtrykk,	motvirker	depresjon,	dekker	
enkeltpersoners	behov	for	varme,	kos	og	omsorg,	
bedrer	humøret	og	virker	kontaktskapende.	Dessuten	
frembringer	ofte	nærværet	av	hund	gode	minner	og	
øker	interessen	og	samtaleinitiativet	hos	personer	
med	sykdommer	som	har	påvirket	kognitiv	fungering.	
Spesielt	de	som	har	vært	aktive	med	hund	selv	har	
fortalt	mange	jakthistorier	og	hverdagsepisoder	til	meg.

Alba	og	u.t.	deltok	på	det	første	kurset	som	ble	ar-
rangert	i	Nord-Trøndelag,	april/mai	2014.	Omfanget	
er	absolutt	overkommelig;	en	introduksjonskveld	med	
gjennomgang	av	ansvar,	viktige	regler	i	fht	vår	frivillige	
rolle,	en	helg	med	praktiske	samspilløvelser	og	testing	
av	hundens	avreagering	på	ulike	iscenesatte	miljøpå-
virkninger.	Her	gjennomgås	oppgaver	med	fokus	på	
egnethet	og	samarbeid	med	fører.	I	løpet	av	kurshelgen	
kartlegges	hva	slags	besøk	hunden	DIN	kan	passe	til.	

Kravene	som	stilles	til	en	godkjent	besøkshund	
er	at	den	fremstår	som	trygg,	sosial,	lydig,	har	
grunnleggende	lydighet,	liker	nærhet	og	berøring,	er	
tålmodig	og	god	til	å	avreagere	og	takle	stressende	
situasjoner	I	tillegg	får	man	veiledning	på	hva	hunden	
eventuelt	trenger	å	trene	mer	på	for	å	fungere	godt	i	en	
besøkssituasjon.	En	kvalifisert	og	erfaren	hundetrener/
instruktør	står	for	det	nevnte	faglige	innholdet	og	for	
vurderingen	av	hund/ekvipasje.	(Obs:	En	besøkshund	
er	ikke	en	service-/eller	terapi-hund).

Hunden	må	være	minimum	ett	år	gammel	når	den		
starter	utdanningen.	Vi	er	pålagt	å	være	”uniformert”	
når	vi	er	på	oppdrag.	I	tillegg	inngår	en	kurskveld	om	
det	å	være	besøksvenn	generelt	+	førstehjelpkurs.

Hovedmålet	er	å	glede	ulike	brukergrupper	i	for		
eksempel	skoler,	barnehager,	krisesenter,	fengsels-	
vesen,	mottakssenter,	psykiatriske	institusjoner	m.m.	
Instruktøren	på	mitt	kurs	uttrykte	at	springeren	er	en	
godt	egnet	rase	til	dette.	

Alba	og	jeg	fikk	tvert	avtale	i	et	bofellesskap	med		
beboere	fra	22	til	nærmere	100	år,	der	en	av	de	4		
avdelingene	er	en	herlig	ung-avdeling.	Pga	av	mine		

tjenestereiser	er	jeg	avhengig	av	å	variere	hvilke	uke-
kvelder	jeg	kan	komme	og	dette	er	det	ikke	noe	problem	
for	personalet	eller	beboerne	å	forholde	seg	fleksibelt	til.	
Allergi	har	aldri	vært	noe	tema	fra	de	ansatte.

Jeg	visste	at	Alba	var	miljøsterk,	men	for	å	være	helt	
sikker	på	at	hun	skulle	erverve	bare	positive	assosia	
sjoner	på	avdelingene,	startet	jeg	med	å	plassere	godis	i	
mange	hender,	på	alle	rullestoler,	fotbrett,	hjul,	rullatorer	
og	lignende,	og	lagde	mange	romsøk.	Det	er	flere	be-
boere	med	ufrivillige	bevegelser	som	kunne	føre	til	slag	
rett	i	hodet.	Nå	tåler	hun	dette	helt	greit	–	hun	unnviker	
ikke,	men	peiler	bare	rett	etter	hånden	og	leter	godis.		
Så	blir	det	opp	til	meg	å	styre	henne	når	hun	blir	for	ivrig.	
Vi	er	egentlig	pålagt	å	holde	hunden	i	bånd	under	hele	
besøket	–	dette	har	jeg	”syndet	litt	i	mot”	der	beboerne	vil	
hjelpe	til	å	aktivisere	Alba,	og	hun	er	egentlig	lett		
å	kontrollere.	
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Min	erfaring	er	at	det	er	lurt	å	stille	med	
en	mett	springer.	Er	hun	sulten	kan	
hun	oppleves	for	pågående	av	enkelte	
beboere.	Og	det	er	lurt	å	ha	kortklipte	
og	ikke	minst	nedslipte,	runde	klør.	
Alba	har	aldri	blitt	dusjet	og	”stæsjet”	
så	ofte	før	–	jeg	synes	det	er	viktig	at	
hun	dufter	godt	og	er	ren	når	hun	skal	i	
nærkontakt	med	så	mange	-	vi		
kommer	jo	tross	alt	på	besøk	i		
deres	hjem.

Alba	er	en	hund	som	blir	mer	og	mer	
”sigen”	og	hengiven	dess	mer	berøring	
og	massasje	hun	får.	Hun	er	veldig	
lett	å	roe	ned,	nærmer	seg	personer	
i	rullestol	på	en	rolig	måte.	Hun	kan	
nesten	sovne	hengende	over	fanget	til	
de	hun	besøker.	Mange	beboere	ser	
lykkelige	ut	når	dette	skjer.	Jeg	ser	at	
Alba	selv	har	funnet	noen	få	favorit-
tbeboere	som	hun	logrer	ekstra	mot	og	
åler	seg	inntil	(uten	godis),	og	det	er	de	
som	kan	å	prate	litt	”hundeprat”	med	
henne	og	som	stryker	med	rolige	og	
lange	håndbevegelser.	Forøvrig	er	hun	
jo	interessert	i	alle	egentlig.

Hva	vi	gjør	under	besøket	avhenger	
helt	av	de	personene	vi	møter	og	den	
dagsform	og	humør	de	er	i.	De	fleste	
møter	vi	i	avdelingenes	fellesstue,	noen	
få	vil	heller	ha	besøk	på	rommet.	Frem-
visning	av	artige/enkle	triks	skaper	ofte	
begeistring	og	det	at	jeg	trener	lydighet	
med	Alba	er	absolutt	god	underhold-	
ning,	også	når	vi	mislykkes	med	en	
øvelse,	er	humoren	stor.	Ett	av	målene,	
spesielt	i	fht	personer	med	demens,	er	
å	få	til	en	god	grunnstemning,	litt	smil	
og	latter.	Noen	ber	selv	om	at	vi	skal	
finne	på	nye	ting	med	henne	og	de	
vil	gjerne	ha	veiledning	av	meg	i	fht	å	
aktivisere	Alba,	ofte	må	dette	foregå		
fra	rullestol.	

Det	er	mye	som	kan	gjøres	sammen	
med	en	springer	–	variasjoner	av	ap-
porteringslek,	søk	og	let,	og	beboerne	
plasserer	godbitene.	Det	skaper	stor	
munterhet	hvis	det	ikke	går	som	plan-
lagt	med	avleveringen.	

Jeg	har	vist	lysbilder	fra	Albas	liv	–	og	
det	ble	også	veldig	godt	mottatt.	Flere	
av	brukerne	sier	ifra	når	de	synes	det	
går	for	lenge	i	mellom	besøkene,	de	
etterspør	leker	og	utstyr	vi	har	brukt	
tidligere,	og	følger	med	at	Alba	har	
utvikling	i	treningen.

Det	har	fungert	veldig	uproblematisk	å	

forholde	seg	både	til	personal-	
gruppen	og	beboerne.	Jeg	opplever	
å	ha	fått	stor	tillit	og	frihet	i	fht	hvor	
vi	beveger	oss	og	hva	vi	gjør.	Det	
virker	som	det	er	bare	jeg	som	er	
skeptisk	til	alle	hundehårene	som	
fyker	–	personalet	kommer	gladelig	
med	moppen	og	rydder	etter	oss.	
De	er	veldig	opptatt	av	at	vi	får	til	
å	tilrettelegge	så	alle	beboerne	
skal	få	mer	opplevelser.	Alba	får	
sette	labber	og	snute	på	armlener,	
bordkanter	og	spise	fra	rullestolbord	
m.m.,	hvis	dette	gleder	beboeren,	
og	er	det	som	skal	til	for	at	ved-
kommende	kan	bruke	hendene		
sine	eller	se	bedre.
	
Noen	morsomme	kommentarer	
har	jeg	også	overhørt.	Etter	ett	av	
de	tidligste	besøkene	hos	en	eldre	
gruppe,	hører	jeg	at	de	blir	mer	
pratsomme	og	høgrøstete	når	jeg	
går	bortover	korridoren,	og	aner	at	
besøket	vårt	er	samtaletema.	Da	
hører	jeg	plutselig	en	godt	voksen	
damestemme;	”næi,	d	e	no	my	rart	
som	fer	å	ja”.	Da	følte	jeg	meg	litt	
som	en	omstreifer.

Men	nå	er	alle	blitt	vant	til	oss.	De	
som	er	mest	mobile	og	har	nok	
initiativ,	kan	følge	etter	oss	inn	på	
neste	avdeling	for	de	vil	se	mer,	el-
ler	de	videreformidler	til	andre	hva	vi	
har	gjort	i	dag.	Det	kjenner	jeg	at	jeg	

liker	og	tenker	at	vi	har	motivert	til	
mental	aktivisering,	skapt	engasje-
ment,	økt	bevegelse	og	trygghet.	Så	
ved	ett	av	de	siste	besøkene	hvor	
jeg	hadde	med	sjokoladekake	til	
helgebesøk,	ble	en	av	beboerne	litt	
alvorlig	og	spurte	om	vi	skulle	feire	
noen	avslutning;		
”kommer	du	ikke	mer	”?	

For	meg	har	dette	absolutt	blitt	som	
jeg	tenkte	–	at	det	er	en	fin	mulighet	
til	å	kombinere	interesse	og	kompe-	
tanse	fra	min	yrkespraksis	innen	
spes.ped.-feltet	og	helse	med		
hundehobbyen.	I	tillegg	viser	det	
seg	at	vi	kan	utvikle	innholdet	og	
kreativiteten	i	det	vi	gjør,	etter	hvert	
som	vi	blir	kjent	med	brukerne		
og	miljøet.	
	
Da	Alba	falt	i	en	dyp	fjellsprekk	for	
noen	uker	siden,	var	Røde	Kors	en	
av	de	hjelpeinstansene	jeg	nå	kom	
på	å	ringe	for	nød-hjelp	(hadde	nok	
ikke	tenkt	på	dem	før	denne	ut-	
danningen).	Der	møtte	jeg	empati	
og	rask	respons.	De	hjalp	til	å	samle	
en	fjellklatrergruppe	i	beredskap,	
noe	det	likevel	ikke	ble	bruk	for	da	
Brann	og	Redning	ordnet	alt.	Jeg	
kjente	da	veldig	på	tryggheten	fra	
Røde	Kors`	sosiale	og	faglige	net-
tverk,	på	en	annen	måte	enn	når	vi	
selv	bistår	som	besøksekvipasje	i		
trygge	omgivelser.

Beboerne	synes	det	er	svært	spennende	når	Alba	skal	gjøre	ulike	oppgaver	-		
her	når	hun	jobber	på	brettet.
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Det er lenge siden vi har hatt så 
mange påmeldte som i år. Hele 18 
hunder var påmeldt, men to  
hunder ble trukket kvelden før 
pga syk fører. Så 16 hunder  
skulle i ilden på selve dagen.

Vi	hadde	i	år	valgt	å	dele	inn	
mesterskapet	i	tre.	Første	del	var	
å	gå	bruksspor.	Vi	hadde	fått	lånt	
gressåkeren	ved	travbanen.	For	å	
få	til	16	spor	må	vi	være	disiplin-
erte.	Dagen	før	hadde	vi	satt	ut	
gjerdepinner	på	starten	og	slutten	
av	sporet.	Alle	hundene	ble	fordelt	i	
to	puljer,	og	måtte	gå	spor	parallelt	
med	de	andre	hundene.	Dette	er	
ganske	krevende	i	forhold	til	å	være	
alene	i	skogen	uten	å	se	hverken	
hunder	eller	andre	forstyrrelser.	
Dette	løste	alle	hundene	kjempe-
godt,	og	mange	kom	inn	med	alle	
fem	pinnene,	og	la	dermed	et	godt	
grunnlag	for	samlet	poengsum.

Da	vi	var	ferdige	på	gresset	kjørte	
vi	til	Ausa	hvor	vi	skulle	ha	oppgave	
to.	Denne	hadde	vi	også	i	fjor.	Det	
er	apport	av	gjenstander	på	tid.	Vi	
hadde	sokker	som	var	stappet	og	
knytt.	Vi	hadde	lagt	ut	ei	bunnlinje	
som	fører	ikke	fikk	krysse,	hvor	hun-

     KM bruks 12. oktober
	 									Av	Anita	Fløan

den	skulle	jobbe	og	hente	sokkene	
tilbake	til	eier.	I	løpet	av	2	minut-
ter	skulle	fører	motivere	hunden	
til	å	hente	seks	sokker.	For	noen	
var	dette	en	enkel	oppgave,	og	de	
beste	løste	det	på	under	ett	minutt,	
mens	for	andre	var	dette	vanskelig	
og	ingen	eller	bare	én	sokk	ble	med	
inn	før	tiden	gikk	ut.	Antall	apporter	
ble	lagt	sammen	med	antall	pinner,	
og	alle	hadde	da	en	totalsum.

Tredje	oppgave	var	ny	av	året.		
Dette	var	en	kombinasjon	av	innka-
lling	og	løsningsorientering.	Fører	
gikk	og	stilte	seg	på	baksiden	av	
agilitybanen,	mens	hunden	ble	holdt	
i	skjul	bak	gapahuken.	Hunden	ble	
ført	til	framsiden,	og	fører	ropte	på	
hunden.	Her	måtte	noen	hunder	
tenke	veldig	før	de	skjønte	at	de	
måtte	løpe	rundt	og	ikke	rett	gjen-
nom	gjerdet,	mens	andre	kjapt	tok	
oppgaven	og	løp	rundt	til	sin	eier.	

Det	var	ikke	om	å	løpe	raskest,	da	
vi	hadde	regnet	ut	en	gjennomsnitt-
tid	på	forhånd.	Denne	var	satt	til	
11	sekunder.	Dermed	hadde	de	
med	korte	ben	like	store	muligheter	
som	de	med	lange	bein.	Traff	man	
idealtiden	fikk	man	maks	poeng,	og	

Fra	venstre	Berit	Storhaug	m/	Inox	og	Xafi,	Hilde	E.	Garberg	m/	Obelix,	Wenche	R.	Krogstad	m/	Tuva	og	Malin,		
Tove	Horneman	m/	Molly,	Ailin,	Anita	m/	Enni	og	Lego,	Unni	Moslet	m/	Alpha,	Ingar	Hammerfjell	m/	Cita,	Line	Garberg	m/	Killer	
og	Kjersti	Zahl	m/	Arja	og	Birk

hvert	sekund	unna	førte	til	ett	poeng	
trekk	fra	maks-summen.	Dermed	
fikk	vi	små	forskjeller	i	poengene	
som	gjorde	at	vi	kunne	kåre		
en	vinner.

Vinner	ble	Tove	Hornemann	med	sin	
golden	retriever	Molly	med	119		
poeng.	Nummer	2	ble	Wenche	R.	
Krogstad	og	cocker	spaniel	Tuva	
med	117	poeng.	3.	plassen	gikk	til	
Anita	Fløan	og	engelsk	springer	
spaniel	Lego	med	115	poeng.	Maks	
oppnåelig	poengsum	i	år	var	120.
Gratulerer	til	vinnerne	–	og	resten	
av	deltakerne!

Dette	er	et	uoffisielt	arrange-
ment	som	i	hovedsak	er	sosialt	
og	koselig.	Alle	må	betale	en	liten	
påmeldingsavgift,	og	ha	med	seg	
en	premie	per	hund.	Dette	gjør	at	
alle	får	en	premie	uansett	hvordan	
resultatet	blir.	Vi	koser	oss	med	grill-
ing	og	mye	skravling.	Vi	har	ingen	
standard	for	dette	klubbmester-	
skapet,	og	om	flere	vil	være	med	er	
det	bare	å	kaste	seg	med.	Dette	er	
virkelig	et	lavterskeltilbud	med	mye	
latter	og	hyggelig	samvær!
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Inox	har	stødig	kurs	med		
apporten	i	munnen.

Fjorårets	klubbmester,	Line	og	Killer,	går	
parallellt	med	årets	klubbmester		
Tove	m/	Molly.

Utfordrende	sporstart	med	kun	10	m	
avstand	til	naboen!

Kjersti	legger	inn	et	ekstra	gir	for	å	lokke	
Birch	til	å	komme	med	sokken.
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Anita	Fløan	har	orden	i	papirer	og	regelverk	før	premieutdelinga.

   Resultater
			Klubbmester	2014	
			Tove	Horneman	m/	Molly	(golden	retriever)	–	119	p

	 2.	pl	 -		117	p	 -	 Wenche	Krogstad	og	Tuva		
	 	 	 	 			(cocker	spaniel)
	 3.	pl	 -		115	p		-		Anita	Fløan	og	Lego	
	 	 	 	 	 (eng.	springer	spaniel)
	 4.	pl	 -		114	p		-		Anita	Fløan	og	Enni	
	 	 	 	 	 (eng.	springer	spaniel)
	 5.	pl	 -		112	p		-		Wenche	Krogstad	og	Malin	
	 	 	 	 	 (cocker	spaniel)
	 6.	pl	 -		110	p		-		Line	Garberg	og	Killer	
	 	 	 	 	 (tervueren)
	 6.	pl	 -		110	p		-		Kjersti	Zahl	og	Birch	
	 	 	 	 	 (kromfohrländer)
	 8.	pl	 -		109	p		-		Ingar	Hammerfjell	og	Cita		
	 	 	 	 	 (schäferhund)
	 9.	pl	 -		105	p	 -		Hilde	Garberg	og	Obelix	
	 	 	 	 	 (hollandsk	gjeterhund)
	 10.	pl	 -		100	p	 -		Berit	Storhaug	og	Inox	
	 	 	 	 	 (storpuddel)
	 10.	pl	 -		100	p	 -		Hilde	Garberg	og	Chicco	
	 	 	 	 	 (hollandsk	gjeterhund)
	 10.	pl	 -		100	p	 -		Berit	Storhaug	og	Xafi	
	 	 	 	 	 (spansk	vannhund)
	 13.	pl	 -		 89	p	 -		Kjersti	Zahl	og	Arja		
	 	 	 	 	 (kromfohrländer)
	 14.	pl		 -		 65	p	 -		Unni	Moslet	og	Alpha		
	 	 	 	 	 (chodsky	pes)
	 15.	pl		 -		 40	p	 -		Janiche	Alvsaker	og	Jenni	
	 	 	 	 	 (dogo	canario)
	 16.	pl	 -		 30	p	 -		Janiche	Alvsaker	og	Nanna	
	 	 	 	 	 (boerboel)

Hilde	E.	Garberg	sjekker	hva	som	er	igjen	av	“premiebordet!	
	
Alle	deltakerne	hadde	med	så	mange	premier	som	antall	hunder	de	
stilte	med.	Alt	ble	deretter	lagt	i	en	“pott”.	

På	selve	premieutdeling	begynte	man	som	vanlig	nederst	på		
premielista	-	noe	som	betydde	at	de	som	kom	nederst	på	lista	fikk	
velge	seg	premier	først!



55

Hundevettregler for barn
Hvert	år	bites	mange	barn	av	hunder.	Dette	skjer	
ikke	alltid	fordi	hundene	er	aggressive,	men	fordi	
de	leser	kroppsspråket	vårt	feil	–	akkurat	som	
barn	kan	mistolke	hundens	kroppsspråk.	Barn	har	
også	mer	uforutsigbar	oppførsel	enn	voksne	og	
er	derfor	ekstra	utsatt.

Studier	viser	at	7	av	10	bitt	kunne	vært	unngått	
dersom	barn	og	foreldre	hadde	hatt	større	
kunnskap	om	hundens	atferd	og	hvordan	hunde-
bitt	kan	unngås.	De	fleste	bitt	skjer	hjemme	og	
involverer	en	kjent	hund	(i	8	av	10	tilfeller	er	det	
barnet	som	har	tatt	kontakt	med	hunden).*	Derfor	
er	det	viktig	å	lære	barnet	å	forstå	hvilke	situa-
sjoner	som	kan	være	ubehagelige	for	hunden	og	
dermed	potensielt	farlige	for	barnet.

Mattilsynet	ønsker	ikke	å	skremme	familier	til	å	
unngå	hunder,	men	oppfordrer	foreldre	og	hunde-
folk	til	å	lære	barn	gode	“kjøreregler”.	Det	er	også	
en	god	ide	å	la	barn	møte	trygge	hunder	i	kontrol-
lerte	former,	slik	at	de	kan	øve	på	hvordan	de	bør	
te	seg.

•	 Gå	ikke	bort	til	en	hund	som	står	bundet	
alene.

•	 Ikke	ta	hundens	leker	og	ikke	lek	alene	med	
en	fremmed	hund.

•	 Spør	eieren	om	det	er	greit	før	du	hilser	på	
hunden.	Sett	deg	ned,	rop	på	hunden	og	la	
den	komme	bort	til	deg.

•	 Ikke	forstyrr	en	hund	som	spiser	eller	sover.

•	 Hvis	hunden	tar	maten	eller	leken	din,	skal	du	
ikke	forsøke	å	ta	den	tilbake.

•	 Gå	alltid	rolig	forbi	en	hund.	Hvis	du	løper	og	
vifter	med	armene,	tror	den	kanskje	at	du	vil	
leke.	Da	kan	det	hende	den	jager	deg	eller	
napper	i	klærne	dine.

•	 Hunder	liker	best	å	bli	klappet	på	halsen	eller	
på	siden,	ikke	klapp	oppå	hodet.	Og	ikke	bøy	
deg	ned	over	hunden	ovenfra,	da	kan	den	bli	
usikker	og	redd.

•	 Hvis	en	hund	løper	etter	deg,	bjeffer,	knurrer	
eller	viser	tennene,	er	det	best	å	snu	seg	bort.	
Stå	stille	og	se	en	annen	vei.

•	 Hvis	du	møter	en	løs	hund	når	du	er	alene,	
kan	det	være	lurt	å	snu	seg	litt	bort	og	se	en	
annen	vei.

•	 Husk	også	at	mindre	barn	aldri	skal	være	
alene	sammen	med	hund.	
	
	
På	nettstedet	www.mattilsynet.no	kan	du	også	
skrive	ut	en	tegneblokk	hvor	det	er	mulig	å		
fargelegge	alle	reglene.



Denne	turen	ble	planlagt	minst	ett	år	
før	jeg	reiste.	I	september	2013	var	
både	hotell	og	flybiletter	booket.	
VM-tur	i	agility	har	jeg	aldri	vært	
med	på,	så	norske	effekter	måtte	
kjøpes	inn.	Jeg	kjøpte	t-skjorte,	
college	jakke,	caps	og	sekk.	Norske	
flagget	var	selvfølgelig	også	med	i	
kofferten.	Godt	rustet	for	supporter-
tribunen.	Supporter	t-skjorte	fra	det	
norske	landslaget	var	også	innkjøpt	
for	å	bidra	til	de.

Jeg	var	utrolig	spent	og	gledet	meg	
lenge	før	jeg	skulle	reise.	Reise-
feber	er	ikke	akkurat	det	som	jeg	
pleier	å	kjenne	så	veldig	på.	Men	
denne	gangen	var	den	der.

Tidlig	onsdag	10.	september	gikk	
flyet	fra	Værnes	via	København	til	
Luxemborg.	Reisen	gikk	greit	og	
hotellet	hadde	en	fin	standard.	For	
meg	er	det	alltid	like	spennende	om	
senga	er	myk	eller	hard!	Utmerket	
for	en	gang	skyld	:-)

     Reisebrev – VM Agility 2014 i Luxembourg
	 									Tekst	og	foto	Kjersti	Zahl

Noen	av	de	ca	70	norske	suporterne
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Werner	med	Esmeralda.	Eneste	kromis	i	VM	og	en	super	andreplass	ble	det”



Torsdag	morgen	var	vi	på	plass	
i	hallen	til	en	flott	og	høytidelig	
åpningssermoni.	Fire	hele	dager	ble	
tilbragt	i	hallen	og	masse	flott	agility	
fikk	jeg	se.	Ca	70	norske	supportere	
fra	Norge	inntok	tribunene	hver	dag.	

Søndag,	finaledagen	var	det	fullt	i	
hallen,	og	hvilken	stemning.
De	norske	gjorde	en	hederlig	
innsats.	Beste	norske	ble	Silje		
Johansen	med	Liz	i	klassen	small	
på	en	flott	5	plass	og	det	er	utrolig	
bra	når	man	tenker	på	at	mange	
som	deltar	driver	med	agility	på		
heltid.	De	har	gode	treningsmu-
ligheter	både	sommer	og	vinter.		
36	nasjoner,	446	hunder	og	42		
for-skjellige	raser	deltok.

Stort	for	meg	var	også	at	jeg	fikk	
oppleve	at	Werner	Goltz,	fra		

Østerriket,	med	Emeralda,	som	var	
eneste	kromfohrländeren,	tok	sølv-
plassen	i	klassen	medium.	

Nytt	for	meg	var	det	at	i	pauser	så	
danser	agilityfamilien.	Høy	musikk	
og	linedance.	Både	morro	å	se	og	
prøve	noen	trinn.	Trengte	i	grunne	å	
røre	seg	litt	når	man	sitter	så	mange	
timer	i	en	hall.	Ca	9	timer	hver	dag!

Shopping	ble	det	også	tid	til.	For	
å	si	det	sånn	er	det	utrolig	hva	jeg	
”trenger”	til	Birch	og	Arja	;-)	Mange	
stands	med	masse	forskjellig	å	
kjøpe.	Ting	og	tang	man	ikke	ser		
på	utstillingsarenaene	f.eks.

Siste	dag	i	hallen	byttet	tilskuere/	
utøvere	klær	og	effekter.	Morro	å	få	
med	t-skjorter	fra	andre	nasjoner.

To	av	mitt	reisefølge,	Beate	Harms	og	
Janniche	Rynning.	Sistnevnte	holder	
agilitykurs	for	STBK”.

57

Søndag	kveld	spiste	alle,	utøvere,	
støtteapparat	og	supportere	middag	
sammen.	En	restaurant	åpnet	
dørene	for	oss.	Veldig	hyggelig.

Mandag	var	avsatt	til	å	se	seg	litt	
om	i	Luxembourg.	En	flott	by,	men	
servicen	kunne	dog	ha	vært	bedre	
de	fleste	plasser.	Det	var	i	grunnen	
litt	skuffende.	Ingen	god	reklame		
for	byen.

Jeg	ble	kjent	med	mange	nye	
agilityvenner	og	hadde	det	utrolig	
hyggelig	med	”gamle”	agilityvenner.	
Dette	var	en	tur	i	min	”ånd”.

Så	gjett	!!??	Joda,	i	skrivende	stund	
er	fly	og	hotell	booket	for	VM	i		
agility,	Bologna	i	Italia	2015.	

Jeg	gleder	meg	masse	:-)

  
  Har du behov for nøkler 
  til treningslokaler eller agilitybane?
	
Mot	et	depositum	på	kr.	100,-	kan	du	få	nøkkel	og	dermed	tilgang	til	STBK’s	lokaler	på	Moslet	
verksted	for	egentrening.		
	
Nøkkel	til	agilitybanen	i	Ausa	kan	du	også	få	tildelt	mot	et	depositum	på	kr.	100,-.	
Her	kreves	det	at	du	har	gjennoført	kurs	i	agility.



	 									Av	Wenche	R.	Krogstad

     Tema apport!
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Arja	kommer	flygende	inn	fra	feltet	med	apporten!

Turte	i	farta	tilbake	fra	figurant!

Tyri	har	hentet	en	utlagt	dummy.

Birch	går	feltsøk	og	har	funnet	det	han	skal	og	er		
på	vei	tilbake	til	fører.



Killer	med	stoooooor	apport.	Han	apporterer	alt	matmor		
ber	han	om.

Xafi	har	funnet	en	hanske	i	feltet.

Malin	har	vært	ute	hos	figuranten	og	fått	en	gjenstand		
som	skal	bringes	tilbake	til	fører.

Tuva	har	fått	en	apport	av	figuranten	og	
den	skal	matmor	få.
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     Høstdugnad i Ausa
	 									Tekst	og	foto	Wenche	R.	Krogstad

Søndag	19.	oktober	innkalte	styret	til	årets	siste		
dugnad.	På	planen	sto	oppføring	av	”vedskjul”,		
saging	og	stabling	av	ved,	og	opprydding	rundt	gapa-
huken.	I	tillegg	skulle	det	ryddes	kvist	og	strangler	i	
skogen	rundt	den	nye	MH-banen	slik	at	området	også	
kunne	brukes	til	annen	hundeaktivitet.

Anita	Fløan	og	sønnen		
Joakim	med	motorsag

Berit	Storhaug,	Ailin,	Joakim	og	Anita	
Fløan	koser	seg	i	gapahuken		

mens	det	er	fyr	på	grua.

Ansvarlig	for	dugnaden	var	Kristin	Kolåseter,	og	hun	
serverte	også	nydelig,	hjemmebakt	eplekake	med		
krem	og	bålkokt	kaffe.	

–	Det	smakte	fortreffelig!	
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Her	går	Tove	Kaspersen,	Ingar	Hammerfjell	og	Ailin	Fløan	i	fraktfart	mellom	haugen	med	bakved	
og	motorsaga	til	Joakim.

Anita	Fløan	og	sønnen		
Joakim	med	motorsag

Sverre	Nilsen	hadde	satt	opp	råbygget	til	vedskjulet	
dagen	før,	og	nå	var	det	taket	som	skulle	på	plass.	All	
bakveden	som	lå	igjen	fra	bygginga	av	gapahuken	i	fjor	
høst	ble	saget	opp	av	en	ivrig	og	arbeidssom	
ung	mann	–	Joakim	Fløan.	

De	som	deltok	og	fikk	unna	arbeidet	på	søndag	var:
Kristin	Kolåseter,	Anita,	Joakim	og	Ailin	Fløan,	Berit	
Storhaug,	Ove	Nervik,	Ingar	Hammerfjell,		
Tove	Kaspersen,	Christina	Moe	og	Wenche	Krogstad.

Takk	for	hjelpa	til	alle	sammen!

Her	setter	Ove	Nervik	og	Berit	Storhaug	tak	på	
vedskjulet	mens	Kristin	Kolåseter	“sikter	inn”		
-	og	Joakim	jobber	med	saga	:-)

 Mentalbeskrivelse	hund	 7.	 juni		 	 (MH	1)
	 	 16.	 august	 	 (MH	2)
	 	 6.	 september	 (MH	3)
	 	 	 	 	
	 Selbuprøven	i	blodspor	 27.	 juni	
	 Bevegelig	blodspor	 1.	 mai	-	30.	juni	/	1.	aug	-	31.	okt.	
	 Bevegelig	ferskspor	 1.	 august	-	30.	november
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I forrige nr. av NeaHund pre-
senterte jeg den nye norske 
hundesporten Smeller. Mye har 
skjedd i det siste året. Store  
milepæler er nådd, men det er 
også mye som gjenstår.

12.	juni	ble	Norsk	Smellerklubb	
stiftet	på	Hønefoss.	Stedet	ble	valgt	
ut	fra	praktiske	og	geografiske		
hensyn.	Gratis	lokaler	og	ikke	minst	
kort	reisevei	fra	flere	store	smeller-
miljø,	gjorde	at	stiftelsesmøtet	ble	
godt	besøkt	med	svært	entusi-		
astiske	deltakere.

Et	bredt	sammensatt	styre	fra	både	
hundeklubber,	smeller-grupper,	
hundefaglinje	i	videregående	skole	
og	private	hundeskoler	-	med	et	hav	
av	hundefaglig	kompetanse	-	har	nå	
fått	oppgaven	med	å	utvikle	hunde-
sporten	videre	framover	mot		
neste	årsmøte.

Viktige verktøy i markedsføring	
av	sporten	er	både	offisielle	nett-
sider	og	facebooksider.	Etablering	

     Snøballen har begynt å rulle!
	 										Tekst	Stig	Meier	Berg

av	egne	smellergrupper,	knyttet	til	
geografiske	steder,	ser	også	ut	til	å	
være	en	vei	å	gå.	Responsen	er	i	
hverfall	overveldende.

•	 I	skrivende	stund	er	det	etablert	
ca.	30	uavhengige	smellergrup-
per	med	i	underkant	av	1.000	
deltakere.

•	 De	første	6	autorisert	instruk-
tørene	i	Smeller	er	nå	godkjent	
-	og	flere	er	på	gang.

En	samarbeidsavtale	med		
“Salgscompagniet	as”	og	Appetitt	
hundefór	gjorde	at	Norsk	Smeller-
klubb	fikk	gratis	tilgang	til	standplass	
på	både	Oslo	Pet	Show	i	septem-
ber	og	nå	på	Dogs4All	fra	14.	-	16.	
november.	Nærmere	en	“flying	start”	
er	det	vel	vanskelig	å	komme!

Oppslutningen	om	Dogs4All	var	
formidabel	-	både	fra	medlemmer	i	
Norsk	Smellerklubb	og	publikum.	Vi	
var	til	stede	på	standen	med		
hunder	fra	flere	treningsmiljø,		
videoer,	brosjyrer	og	personell	fra	kl.	

06:30	på	torsdag	til	18:00		
på	søndag.	For	å	få	til	dette	måtte	
mange	forskjellige	personer	stille	
opp	for	Norsk	Smellerklubb	i	løpet	
av	disse	dagene.	De	var	ikke	tunge	
å	be!

Fra	Selbu	reiste	Ingar	Hammerhaug	
med	schäferhunden	Cita	og	under-
tegnede	med	Mia	og	Machiko.	Vi	
var	nok	svært	spente	på	hvordan	
hundene	kom	til	å	reagere	et	miljø	
totalt	forskjellig	fra	det	de	behersker	
til	vanlig.	

Cita	markerer	på	terrasseflisser.	Foto	Martin	Hofland

Til	min	store	overraskelse	ble	det	servert	
marsipankake	med	foto	av	Mia	på		
stiftelsesmøtet	på	Hønefoss.
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Men,	det	gikk	ikke	mange	minutter	
før	hundene	viste	seg	fra	sin	vanlige	
side	og	gjorde	det	de	skulle	-	til	
tross	for	et	til	tider	høyt	støynivå,	
mange	forstyrrende	lukter	og		
publikummere	med	og	uten	hund.

Til	tider	var	det	tilløp	til	kaos	på	vår	
del	av	standen	vi	hadde	tilgang	til.	
På	det	meste	telte	jeg	4	smeller-
hunder	som	viste	fram	sine	fer-
digheter	-	samtidig	som	1	tilfeldig	
hund	fra	publikum	fikk	en	kort	in-
nføring	i	kontrollert	bruk	av	hundens	
nese.Flere	ganger	kom	fremmede	
hunder	helt	opp	i	ansiktet	på	våre	
hunder	mens	de	jobbet	-	uten	at	det	
så	ut	til	å	være	et	problem	-	de	var	
ganske	enkelt	i	si	ega	boble.

Jeg	vet	ikke	hvem	som	ble	mest	
overrasket	av	hundene,	da	en	liten	
jaktcocker	plutselig	hentet	tennis-
ballen	sin	midt	mellom	bena	til	Cita	
mens	hun	hold	på	med	søk	på	ter-
rassefliser.	Både	Ingar	og	jeg	holdt	
pusten,	da	jaktcockeren	bråstoppet,	
kikket	opp	på	Cita,	logret	med	halen	
-	og	deretter	løp	glad	og	fornøyd	
tilbake	til	sin	eier,

Ved	et	par	anledninger	var	det	så	
stor	gjennomgangstrafikk	på	vår	del	
av	standen	at	jeg	måtte	sette	ut		
vakter	slik	at	ingen	skulle	bli		
skadet,	da	Mia	skulle	“spore”	på	
flere	meter	på	terrassefliser.	Det	er	
jo	lett	å	snuble	i	en	hund	når	man	
har	blikket	høyt	hevet	og	jakter	på	
gratis	forprøver	og	diverse	tilbuds-
varer	for	hunder	og	eiere.

I	løpet	av	disse	3	dagene	fikk	vi	vist	
fram	hundesporten	Smeller	på	en	
svært	god	måte.	her	fikk	vi	vist	fram	
både:

		-	kalibreringsøvelser
		-	fokusøvelser
		-	øvelser	for	impulskontroll	
		-	banesøk
		-	kassesøk
		-	søk	på	vegg	av	bruskasser	
		-	søk	på	blomsterpotter
		-	minisøk	på	terrassefliser
		-	“sporing”	på	terrassefliser

I	tillegg	hadde	mange	besøkende	
lyst	til	å	prøve	vårt	gratistilbud	hvor		
publikum	fikk	forsøke	litt	nesearbeid	
med	egen	hund	under	kyndig		
veiledning.	Til	sin	store	overraskelse	

Cita	søker	på	bruskasser	mens	Ingar	Hammerfjell	følger	nøye	med.	
Foto	Martin	Hofland

klarte	de	fleste	hundene	å	holde	fokus	og	faktisk	lære	seg	nye	ferdigheter	
-	til	tross	for	alle	miljøforstyrrelsene.	Flere	av	disse	hundeeierne	vil	nok	
forsøke	seg	i	denne	sporten	om	ikke	lenge.

For	min	egen	del	følte	jeg	at	dette	ble	en	gedigen	treningscamp	-	hvor	Mia	
fikk	helt	unike	miljøutfordringer	over	3	dager.	

I	ettertid	tenker	jeg	at	når	hun	taklet	dette	-	så	klarer	hun	de	fleste		
forstyrrelsene	mens	hun	er	på	jobb!

Mia	søker	på	bruskasser	-	foto	Turid	Hovland



Ring for time - 74 84 00 90
Mandag	og	torsdag	08.00	-	18.00

Tirsdag,	onsdag	og	fredag	08.00	-	16.00

Sandgata	5,	7500	Stjørdal	

www.stjordal-dyreklinikk.no
www.facebook.com/stjordaldyreklinikk
www.stjordaldyreklinikk.wordpress.com

E-post: resepsjon@stjordal-dyreklinikk.no / fax 74 84 00 99
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