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Lederen har ordet!

Hei alle sammen!

2016 er på hell, og jeg har vært leder i STBK snart ett år.

Det har vært et år med mange spennende aktiviteter i klubben.  
Det er avholdt kurs, prøver, tester, dugnader og mange treff med  
forskjellig innhold. Jeg vil takke alle de som hvert eneste år gjør en  
enorm innsats for klubben vår. Takk til komiteene, som planlegger  
og utfører alle aktiviteter igjennom året. Takk til instruktørene våre  
som holder kurs år etter år. Og takk til redaktørene for at de lager  
NeaHund til oss.

Det skal mange medlemmer til for å få alt til å gå rundt, så en stor takk til dere alle. Jeg håper at 
disse medlemmene vil være med til neste år også, og at dere igjen har anledning til å brette opp 
“dugnads-armene”, da 2017 også ser ut til å bli et år med mange spennende utfordringer  
og gjøremål. 

Brukskomiteen har flere store arrangement under planlegging, som helt sikkert vil engasjere 
mange. Det vil bli både valpekurs, grunnkurs lydighet, bronsemerkekurs og blodsporkurs  
som vanlig.

Selbuprøven i blodspor vil gå av stabelen, men på ny dato. Den er flyttet til august. Og det er søkt 
om både MH og lydighetsprøve. 

Jeg ser at Stig uttrykte bekymring for tilgang på lokale instruktører i sin leder i 2014. Dette er noe 
jeg synes vi bør ta tak i i 2017. Vi har mange flinke medlemmer som kunne tatt en slik utdanning. 
Utfordrer herved styret til å jobbe med den saken. Er det noen som har veldig lyst, så gi beskjed. 

Så en utfordring til våre godt og vel 200 medlemmer: Har dere noe på hjertet, være seg forslag til 
kurs eller annen aktivitet, så ta kontakt. Vi vil gjerne at alle skal føle seg velkommen, og at det skal 
finnes et godt tilbud til alle. 

Jeg synes det bestandig er trivelig å kjøre til Selbu for å trene hund, og treffe likesinnede. Som en 
tidligere leder en gang sa: MOTIVASJON kommer innenfra, men INSPIRASJON får man fra andre. 
Det har han veldig rett i.

Jeg vil med dette ønske alle våre medlemmer en riktig god og fredfylt jul sammen med deres  
hunder og familie.

Så håper jeg at 2017 blir et godt nytt år, med nye spennende utfordringer for dere og  
deres firbeinte.

Hilsen Kristin,  
Otto, Lille, Tyri og Maja
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Møtet startet klokka 19.00 med at leder Kjersti Zahl 
ønsker velkommen, før vi gikk i gang med  
forretningsorden.

Sak 1 Godkjenne de stemmeberettige: 
 Det var 14 stemmeberettige medlemmer  
 til stede. 

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og  
 forretningsorden: 
 Godkjent
 
Sak 3 Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter  
 til å skrive under protokollen:
 Dirigent: Kjersti Zahl
 Sekretær: Berit Storhaug
 2 representanter til å underskrive:  
 Unni Moslet og Trine Brændmo

Sak 4 Behandle årsmeldingen fra styret 2015
 Vedtatt. Med rettelser på underskudd til  
 kr. 32 096 og egenkapital til kr. 198.091

Sak 5 Behandle revidert regnskap og balanse  
 for 2015: 
 Framlagt regnskap og balanse ble godkjent.

Sak 6 Behandle innkomne forslag og saker
 Det er ikke kommet inn noen saker innen  
 fristen til punkt 6 i forretningsorden  
 fra medlemmene.

Sak 7 Fastsette medlemskontingent for 2017:
 Styret foreslår at denne står uendret på 175,-  
 for hovedmedlem og 50,- for husstandmedlem.
 Forandres til kr 200,00 for hovedmedlem. 
 13 stemmer for og 1 stemme mot, husstand 
 medlem forandres til kr 75,00. 11 stemmer for  
 og 3 stemmer mot.

Sak 8 Vedta budsjett med tilhørende årsplan for  
 2016: Styrets forslag ble godkjent.

Sak 9 Behandle organisasjonsplan:
 Styrets forslag ble godkjent.

Sak 10 Valg:
 Valgkomiteen har gjort en god jobb, og fått inn  
 nye personer der de var på valg. Alle valg ble  
 vedtatt med akklamasjon. 

 Følgende personer inngår i styret og komiteer  
 for 2016:

Styret  
Leder    Kristin W. Kolåseter 
Nestleder  Else May Engen 
Sekretær  Berit Storhaug 
Kasserer Stig Meier Berg 
Styremedlem  Wenche R. Krogstad 
Vara  Rune Solli 
Redaksjonskomité
Webredaktør Stig Meier Berg
Red. NeaHund Wenche R. Krogstad
Revisorer 
Leder   Ivar Sveinung Hanem 
Vara   Geir Kojedal 
Agilitykomité
Kontaktperson fra styret
Medlem  Frode Sagmyr 
Medlem  Berit Storhaug 
Vara  Rune Solli
Blodsporkomité
Kontaktperson fra styret:   
Medlem  Wenche R. Krogstad 
Medlem  Linda Lynum
Medlem  Kristin W. Kolåseter 
Vara  Tove Kaspersen
Brukshundkomité
Kontaktperson fra styret: 
Medlem  Anne Kirsti Aune
Medlem  Hilde Dragsten
Medlem  Ingar Hammerfjell
Medlem  Tove Horneman
Vara  Stig Meier Berg
Testkomité
Kontaktperson  fra styret 
Medlem  Christina Moe
Medlem  Tove Kaspersen
Medlem  Torunn Kolberg
Vara   Bodil Holm
 

Valgkomité
Leder   Eli-Anne Skaug
Medlem  Roar Uglem
Medlem  Unni Moslet 
Vara   Kristine Tynes
 
Årsmøtet ble offisielt avsluttet kl. 20.30, og det ble  
deretter servert pizza, brus, kaffe og kake, samt  
avholdt loddsalg. Totalt fikk vi inn 1450,- til klubbkassa  
fra loddsalget. 

Selbu, 4. mars 2016

Berit Storhaug - referent 
sign.

    Trine Brændmo Unni Moslet 
 sign sign

     Referat - Årsmøte STBK - fredag 4. mars 2016
          Referent Berit Storhaug
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Myrra og Anne utfører godbitsøk på kasser. 

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.

Vi snakker 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 hund 
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 1 - 28.01. - 03.03.
Instruktør Wenche R. Krogstad

- Per Malvin Moum m/ King (norsk elghund grå)
- Jorunn H. Wesche m/ Ylva (alaskan malamute)
- Marion Gamst m/ Leo (tibetansk terrier)
- Roger Moen m/ Aro (bordercollie)
- Kjetil Flakne m/ Zara (jämthund)

Kurs 2 - 04.04. - 09.05.
Instruktør Berit Storhaug

- Pia C. Laugen Helsø m/ Carlos (chihuahua)
- Ivar Elverum m/ Tara (golden retriever)
- Lisa Mari Kildal m/ Salo (blanding)
- Vigdis Beate Haaland m/ Linus (gordonsetter)
- Siri Volden m/ Nanuk (finsk lapphund)
- Maria Lamøy m/ Diesel (støver)

Kurs 3 - 05.04. - 03.05.
Instruktør Wenche R. Krogstad

- Morten Bjørgum m/ Aia (schäferhund)
- Ingrid Krogstadmo m/ Maya (alaskahusky)
- Anne Langerud m/ Myrra (eng. springer spaniel)
- Debbie Spets m/ Sally (riesenschnauzer)
- Åge Forbord m/ Casper (eng. springer spaniel)

Kurs 4 - 22.08. - 26.09.
Instruktør Berit Storhaug

- Maj Kristin Saksvik m/ Morris (griffon)
- Torgunn Haug m/ Suzy (airedaleterrier)
- Kristian Stene m/ Luna (norsk elghund grå)
- Brit Åse Velve m/ Topsy (gordonsetter)
- Isabelle Myrhaug m/ Mikkel (collie)
- Brit Nonstad m/ Prince (storpuddel)

Maya og Ingrid

     Valpekurs 2016
          Tekst og foto Wenche R. Krogstad

Kurs 5 - 25.08. - 29.09.
Instruktør Wenche R. Krogstad

- Solveig K. Lerstad m/ Ronja (dansk svensk gårdshund)
- Ingrid Stokke m/ Pepsi (samojed)
- Andreas Kiltvik m/ Ivar (petit basset g. v.)
- Svein O. Linset m/ Diva (gordonsetter)
- Marit Emstad m/ Era (jämthund)
- Ingar Hammerfjell m/ Yoyo (schäferhund)



 
Alpha - feltsøk

 
Arja - budføring

     Apportglade hunder på vintertrening i Ausa
          Tekst og foto Wenche R. Krogstad

 
Juni - budføring

 
Bosse - budføring
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Malin - feltsøk

 
Xafi - budføring
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   Wanda - budføring
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Årsmøte 2017

STBK’s årsmøte avvikles 
i klubbens lokaler på Moslet verksted 

 
fredag 3. mars kl. 19:00

Anne Langerud sitt nye 
familiemedlem, springer 
spanielvalpen Myrra.

 
Gulvet i gapahuken sto under vann, så kaffepausen ble tatt på andre siden av vegen. 

Fra venstre Lise Rognes, Tove Kaspersen, Berit Storhaug, Kjersti Zahl, Anne Langerud og Ulla Lisø.
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Vår og barmark vil si starten på blodspor 
sesongen - og på blodsporkurs i regi av 
STBK. Denne gangen tok jeg sjansen på at 
Ausa var nogenlunde snøfri sist i april og 
utlyste kurs helga 29. april - 1. mai. Dette 
ble fort fullt og vel så det, så det var hele 7 
personer med hund som deltok denne  
gangen. Siden snøen lå enda i utmarka 
måtte vi holde oss i Ausa begge praksisda-
gene, men det er vanlig på årets første kurs, 
så det går fint selv om det er litt trangt.

Syv deltakere med syv ulike hunderaser 
hvorav en - den brasilianske terrieren Duke 
- var et nytt bekjentskap for undertegnede. 
Ivrige og flinke var de alle sammen, og det 
var også eierne, så med riktig trening har 
alle et godt utgangspunkt til å få  
gode sporhunder.

Fire av deltakerne hadde som mål å ut-
danne ettersøkshund og Per Ivar Moum 
med sin unge shibagutt Rai rakk å ta både 
blodsporprøve og fersksporprøve med god-
kjent resultat før elgjakta, og kom dermed i 

Per Ivar og Rai

     Årets første blodsporkurs
          Tekst og fot Wenche R. Krogstad

Per Malvin og King
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   Lill og Zindy

Lise og Bosse

Kjetil og Zara

mål. Det vitner om god og riktig trening - og 
en motivert og arbeidssom hund, og det er jo 
det det handler om. - Gratulerer så mye, Per 
Ivar!

Takk for ei hyggelig helg og lykke til videre, 
alle sammen!

Deltakere
- Anita K. Johansen m/ Duke (brasiliansk terrier)
- Stig Rune Mathisen m/ Milla (basset fauve de bretagne)
- Kjetil Flakne m/ Zara (jämthund)
- Per Malvin Moum m/ King (norsk elghund grå)
- Lise Rognes m/ Bosse (welsh springer spaniel)
- Lill Jacobsen m/ Zindy (groenendael)
- Per Ivar Moum m/ Rai (shiba)
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Bak f.v. Lise Rognes, Per Ivar Moum, Per Malvin Moum, Kjetil Flakne og Anita K. Johansen 
Foran f.v. Kristin Kolåseter m/ Maja, Lill Jacobsen og Stig Rune Mathisen

Anita og Duke med tilskuere

Stig Rune og Milla
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     Blodsporkurs i Selbu
          Tekst Eli-Anne Skaug og foto Wenche R. Krogstad

Helgen 20.mai til 22.mai pakka jeg - mor 
(Eli-Anne), og datter (Eirun) og to stk 
firbente – henholdsvis korthåret dachs Lita 
(Skovard’s Kismet) og engelsk springer 
spaniel Lotta (Engsoleia’s Ayla) tursekk, 
støvler og masse godbiter og dro til Selbu. 
Blodspor stod på programmet for helga. 
Lita og mor deltok på kurset for andre 
gang. Første gang – ett år tidligere – var 
så hyggelig og så lærerikt at vi ville gjenta 
det hele sammen med de to litt mindre 
erfarne sporgjengerne i familien. Det ble 
mest rettferdig at vi delte erfaringene på 
likt mellom ekvipasjene– så Eirun fikk 
gå helgens kurs med Lita (som allerede 
har flere HP fra sporprøver), og Eli-Anne 
gikk kurset sammen med Lotta som før 
kurshelgen var helt uerfaren med blodspor. 

Bak f.v. Eli-Anne og Eirun Skaug, Kristian Stene, Jon Arne Overgaard m/ frue. 
Foran Kristin Kolåseter m/ Maja, Hilde Draxen, Stian Myrås og Ola Jostein Uthus.

Eirun, Lita og Eli-Anne
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Eirun og Lita går spor

Hilde og Orac ved sporslutt

Fredagskvelden møtte vi opp uten hund på 
Moslet verksted, der kursleder Wenche gikk 
gjennom teoridelen og plan for helgen. Og vi 
fikk hilse på de andre deltakerne og vite litt om 
hundene deres. Det var en fin gjeng som bestod 
av en bracco italiano, en grå elghundvalp, en 
sort elghund, en tervueren og en beagle, og 
deres hyggelige eiere. 

Lørdag og søndag ble tilbrakt utendørs. Vi lærte 
å legge selve sporet, å tenke over underlag, 
vindretning, vinkler, sårleier og kryssende spor. 
Sporet måtte ligge en stund før vi kunne la 
hundene gå det. I enden av hvert spor lå en 
skank av rådyr eller elg. Så hundene ble først 
testet litt på skanken – at de faktisk likte den – 
før den ble lagt ut. Og de ble testet på litt blod. 
Ikke alle hunder syns blod er topp første gang 
de kommer over det. Heldigvis syntes Lotta at 
blod var spennende og at skanken var morsom 
å leke med. Lita er dreven i dette og tok frem 
rovdyret i seg når ferten av blod eller skank 
kom opp. Og gikk da rett inn i spormodus. Så 
forutsetningene for at Eirun skulle lære mye 
denne helgen ble optimale med en så dreven 
og erfaren hund som partner.  

Vi startet med korte motivasjonsspor og økte lengde og vanskelighet gradvis. Lita gikk selvfølgelig alle spor som 
om hun aldri har gjort annet – så for Eirun ble det å henge på og lære å bruke lina, lære å lese Lita og hvordan hun 
jobber i terrenget når hun går spor. Lita er heldigvis enkel å lese. Og ivrig -med jevnt drag- uten å dra fører hals 
over hode med seg. 

Lotta var som sagt helt uerfaren og det tok litt tid før hun helt forstod hva vi egentlig skulle gjøre denne helga. I 
starten, dvs på lørdagen, gikk det litt tregt – hun falt litt av noen ganger i sporet og ”maste etter hjelp fra mor” – 
hvilket hun da ikke fikk – annet enn at jeg ventet henne ut. Hun greide hver gang å plukke opp igjen sporet og 
kom seg til sporslutt der belønningen ventet. Søndagen falt plutselig polletten ned hos Lotta. Og da steg tempoet 

til himmels, og jeg fikk utfordringen 
med å holde Lotta igjen tempomessig, 
i sporet. Med høyt tempo løp hun seg 
lett av, så jeg måtte korte inn sporlina 
og jobbe med å få Lotta til å forstå at alt 
går mye bedre med jevnt drag, fokus 
og passe tempo. Heldigvis hadde jeg 
før kurshelgen -klok av skade- investert 
i hansker, så jeg slapp å få hender fulle 
av brannsår! 

Jeg og Lotta kom på ingen måte i mål 
ift det å gå et perfekt blodspor, denne 
helgen. Men vi kom et langt stykke på 
veg, og vi vet hva vi har å jobbe med: 
tempo, tempo, tempo!!

Lita og Eirun har også en del å jobbe 
med som ekvipasje selv om Lita er 
supererfaren som sporhund. Eirun må 
trene på å lese Lita. Ikke minst fordi 
Lita med alderen har fått en sterk vilje 
til å gå over på ferskspor….. 
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Kristian og Luna ved sporstart

Det var morsomt å se på utviklingen alle 
ekvipasjene hadde i løpet av helgen. Og ikke 
minst er det interessant å se hvordan ulike 
raser og hunder løser de samme utfordringene 
som et blodspor byr på. Det å få observere 
andre ekvipasjer en slik helg er veldig lærerikt. 
Hundeførerne tror jeg også alle hadde en sosial 
og trivelig helg både sammen med kursleder 
Wenche og hverandre. Og hundene fikk brukt 
nesene sine, vært ute i marka og brukt seg, og 
var garantert slitne og fornøyde hele helgen. 

En kjempefin helg. Jeg gjentar den gjerne en 
tredje gang også :-)

Deltakere på kurset
- Eli-Anne Skaug m/ Lotta  
 (eng. springer spaniel)
- Eirun Skaug m/ Lita  
 (dachs korthår)
- Kristian Stene m/ Luna  
 (norsk elghund grå)
- Ola Jostein Uthus m/ Ossy  
 (norsk elghund svart)
- Stian Myrås m/ Tino  
 (beagle)
- Hilde Draxen m/ Orac  
 (tervueren)
- Jon Arne (Jonas) Overgaard m/ Emma  
 (bracco italiano)

Instruktør Wenche R. Krogstad
Hjelpeinstruktør og demospor  
Kristin Kolåseter m/ Maja

Luna sporer Kristian og Luna - lek med skank er fin belønning



15

Lotta følger sporet nøye.

    Lotta sjekker startgropa
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    Ola Jostein og Ossy

Jon Arne og Emma ved sporslutt

Tino til Stian
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Helga 27. til 29. mai ble det arrangert  
agilitykurs i Ausa. Instruktører var som  
vanlig Jannicke Rynning og Roger Krogstad. 

Det var 5 deltakere med hver sin hund.  
Det ble et fint kurs med engasjerte flinke del-
takere og instruktører.

Kirsten Røset fra Nea Radio kom og laget  
en reportasje fra kurset og instruktør  
Jannicke fikk debutere som intervjuobjekt.

 
Ida og Ollie som går slalom       

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

     Agilitykurs i mai
          Tekst Berit Storhaug og foto Kirsten Røset

Bak f.v. Hege Rundhaug, Ida S. Arctander, Sissel R. Haarberg, Eirun Skaug og Anita Røset.
Foran Roger Krogstad og Jannicke Rynning
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Deltakere
- Eirun Skaug m/ Lotta  

(eng. springer spaniel)
- Anita Røset m/ Nea (kromfohrländer)
- Sissel Røst Haarberg m/ Lita  

(cinese crested powder puff)
- Hege Rundhaug m/ Ruth  

(staffordshire bullterrier)
- Ida Strand Arctander m/ Ollie (eurasier)

Ruth og Jannicke

Eirun og Lotta

Jannicke, Nea og Anita

Jannicke, Nea og Anita

Roger, Lita og Sissel
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Det har begynt å bli tradisjon i klubben å arrangere 
bronsemerkekurs med avsluttende eksamen på våren 
og forsommeren, så 14. april møtte 7 deltakere opp på 
Moslet verksted for første kurskveld av i alt 8 samlinger. 
Det var ganske stor spredning på ferdighetene blant 
hundene, men kurset tilpasses den enkelte, så det er 
ikke noe problem. Målet for deltakerne var alt fra bare 
å få litt mer kontroll over hunden til de som ønsket å 
prøve seg på bronsemerket.

Med unntak av de første kveldene holdt vi til på  
klubbens område i Ausa hvor det er god plass slik at vi 
kunne variere med å trene både på inngjerdet gress-
bane, på grusbane og på den store lydighetsbanen.

Flere av hundene var unge og umodne enda og eierne 
valgte å stå over merkeprøven denne gangen - med 
lovnad om å komme sterkt tilbake neste år - men Tove 
m/ Wanda, Anne Kirsti m/ Frøya og Lillian m/ Dottie 
meldte seg opp. 

Torsdag 16. juni kom Ellinor Antonsen til Selbu for å 
vurdere resultatet av vel 8 ukers arbeid med lydighets- 
øvelsene til bronsemerkeprøven. Det kriblet nok i 
magen til både deltakere og instruktør, men det var 
ingen grunn til å engste seg, for alle tre klarte seg helt 
utmerket og kunne motta et velfortjent merke etter endt 
“eksamen”. Gratulerer så mye! - Instruktøren er veldig 
godt fornøyd med dere!

Tusen takk for hjelpa nok en gang, Ellinor!  
Den er høyt verdsatt :-)

Deltakere
- Tove Kaspersen m/ Wanda (eng. springer spaniel)
- Anne Kirsti Aune m/ Frøja (schäferhund)
- Lillian Hammer m/ Dottie (shetland sheepdog)
- Ulla Lisø m/ Sara (welsh springer spaniel)
- Monica G. Holthe m/ Malva (eng. springer spaniel)
- Jorunn Wesche m/ Ylva (alaskan malamute)
- Sally Haugen m/ Billie (bl. bordercollie/kelpie)

Instruktør Wenche R. Krogstad

F.v. Ellinor Antonsen, Anne Kirsti Aune m/ Frøja, Lillian Hammer m/ Dottie og Tove Kaspersen m/ Wanda

     Lydighetskurs og bronsemerkeprøve
          Tekst og foto Wenche R. Krogstad

 
GRASROTANDELEN
Støtt oss ved å gi din grasrotandel 
til Selbu Trekk- og Brukshundklubb 
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SELBU KOMMUNE

MØTEPUNKT FOR BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP VED 
BORTFALL AV MOBIL- OG TELEFONNETT

Etter at telefon-/mobilnettet forsvant som en konsekvens av uværet «IVAR» som 
herjet i desember 2013, har Selbu kommune sammen med brann- og ambu-
lansetjenesten bestemt at følgende skal gjelde:

Får du ikke kontakt kontakt med 110 (Brann) eller 113 (Ambulanse- 
og nødmeldetjenesten) kan du ved kveld/natt/helg møte opp ved det nye 
brann- og ambulansebygget ved Rådhuset. Det vil arbeides for at det alltid vil 
være noen å treffe der når mobilnettet er ute av drift. 

Selbu kommune 
Tlf. 73 81 67 00    

postmottak@selbu.kommune.no 
www.selbu.kommune.no 

www.facebook.com/selbukommune

LEGEVAKT: 116 117

•	 Bruk ubrennbare lysestaker og lysmansjetter 

•	 Gassflaske	bør	stå	i	et	skap	på	utsiden	av	hytta 

•	 Enkle	gassvarslere	finnes	å	få	kjøpt
 Husk at gass er tyngre enn luft og samler   
 seg først ved gulvet. 

•	 Sjekk at slanger og koblinger på gassutstyret er  
i orden.

	 Det	finnes	lekkasjespray. 

•	 Har du fått feiet pipa?
 Selbu Bygdeservice og Selbu brann- og   
 feiervesen tilbyr denne tjenesten. 

•	 Sjekk pipe og ildsted for sprekker 

•	 Er brannmuren stor og god nok?
 Sjekk at treverk ikke blir for varmt. 

•	 Har du sjekket røykvarslerne?
 Sjekk at batteriene virker.

Informasjon til hytteeiere fra Brann- og feiervesenet i Selbu Kommune

•	 Har du sjekket brannslukkeren?
 Husk at denne skal kontrolleres. Du kan selv 
passe på å snu beholderen på hode og riste minst 4 
ganger pr. år slik at pulveret ikke klumper seg. Viseren 
skal stå i det grønne feltet.

•	 Utganger/nødutganger
Pass på at du har sikret deg alternative rømningsveier. 
Pass på at alle vinduer kan åpnes og at de er fri for 
snø slik at en kan komme seg raskt ut ved behov.

•	 Slokkeutstyr
I tillegg til pulverapparat, kan det være smart dersom 
du ikke har innlagt vann, å ha minst en bøtte med 
vann stående til en hver tid.

•	 Nødplakat
Skulle det bli behov for hjelp kan det være lurt å ha 
ordnet seg med nødplakat på hytta. På den står kart-
koordinatene for hytta di som du kan orientere nøde-
tatene med. Finn koordinater på: www.kart.statkart.
no. Klikk på det røde korset.

FOREBYGGENDE BRANNVERN
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     Lek og sosialisering
          Tekst og foto Wenche R. Krogstad

    Klubbens område i Ausa kan brukes til mange  
    artige aktiviteter med hund. Her er det god plass  
    for lek......

    Nea og Juni

   Yoyo og Lakka

   Slayer og Lakka

Trening av hunder og hyggelig 
kaffepauser hører sammen.  
Bildet er fra siste onsdags- 
trening før sommerferien.
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     Selbuprøven 2016 - i nytt terreng
          Tekst og foto Wenche R. Krogstad

Som jeg skrev i fjorårets nr av 
NeaHund har STBK arrangert 
alle sine blodsporprøver siden 
starten i 2000 i Mosletmarka opp 
til Østrungen. 26 sesonger i det 
samme området betyr at vi etter 
hvert har blitt ”lommekjent” og 
noen av oss faste sporleggere og 
arrangører begynte å ønske oss 
en forandring - og nytt terreng. 
I tillegg kunne styret tenke 
seg å spare de 50,- kronene 
per deltaker vi har betalt til 
grunneierlaget i en god del år nå, 
og dermed få noen flere kroner i 
overskudd etter prøven.

Etter å ha spanet rundt en del 
siden i fjor, endte vi opp med 
å velge Rolsetmarka til årets 
Selbuprøve. Grunneierlaget 
hadde ingen motforestillinger til at 
vi skulle tråkke litt rundt i lyngen 
der oppe, så da var det ”bare” å 
bli kjent i terrenget og fordele det 
slik at sporene fikk god nok plass. 
Deretter skulle sporleggerne 
ha omvisning og evt hjelp til å 
legge gode spor dersom det var 
nødvendig. Komiteen fikk veldig 
god hjelp av Stig M. Berg, som er 
godt kjent i området. Han tok seg 
av omvisning og opplæring på 
hele 8 spor. Tusen takk for det! :-)

Rolsetmarka er ganske brattlendt, 
men har også fine myrdrag, 

en del nye og eldre hogstfelt 
og beitemark, og skog av 
varierende alder og beskaffenhet. 
Vi fikk plass til 16 spor og ditto 
deltakere. Siden vi skulle ha 
standplass på klubbens område i 
Ausa - også nytt av året - valgte 
vi å legge ekstrasporet i  
skogen der.

Selbuprøven 2016 ble på en måte 
en ”tilbake-til-start-prøve”. Nytt 
terreng, standplass under åpen 
himmel og kun 16 deltakere - alt 
som på vår første blodsporprøve 
i 2000. Og mat fra grill, selv om 
menyen var litt mer avansert enn 
i starten.

Årets sporterreng var uten sau, 
men med mye vilt, og det var 
nok en av årsakene til at så 
mange som 8 hunder ikke kom 
i mål denne gangen. Men de 
hundene som fikk en 1. premie 
gjorde jobben sin og fikk fortjent 
anerkjennelse av sine respektive 
dommere. Prøvevinner ble 
som i fjor, Linda Lynum og Era. 
Gratulerer så mye!

Vi hadde engasjert 3 dommere 
denne gangen. Det var Arnstein 
Friberg (NKK-representant), Dag 
Harald Hassel og Nils  
Olav Stokke. 

Kathrine Moen Bratteng debuterte 
som prøveleder og gjorde en 
utmerket jobb. Wenche R. 
Krogstad og Linda Lynum tok 
seg av sekretariatet, og Kristin 
Kolåseter, Ulla Lisø og Tove 
Kaspersen hadde ansvaret  
for serveringa.

Sporleggere denne gangen var 
Ingar Hammerfjell, Linda Lynum, 
Gustaf Spets, Kathrine Moen 
Bratteng, Kristin Kolåseter, Anne 
Langerud, Tove Kaspersen og 
Wenche R. Krogstad.

Blodsporkomiteen takker 
prøveleder, dommere, 
sporleggere og seg selv for et vel 
gjennomført arrangement! Uten 
dere hadde det ikke blitt noen 
prøve :-) 
Og vi gratulerer alle deltakere 
med resultatene!

Resultat
Prøvevinner
Linda Lynum (STBK)  
m/ NSVCh Lysholtunets Maggie 
(flatcoated retriever Era)  
- 1. m/ HP

Nr 2 - Siri Skjerve  
m/ NSVCh Mi-Mios Wig Wam 
(eng. springer spaniel Tyr)  
- 1. m/ HP

Utsikt fra prøvens øverste spor
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Nr 3 - Bente Storli  
m/ NSVCh Mi-Mios Remember 
Me  
(eng. springer spaniel Ull) - 1. pr 

Øvrige hunder med 1. premie  
(i katalogrekkefølge)
- Kristin Kolåseter (STBK)  
m/ NVCh Tyrikollens Maja  
(basset fauve de bretagne) 

- Tove Kaspersen (STBK)  
m/ Iziras Afternoon Delight  
(eng. springer spaniel Wanda) 

- Torill Nyheim  
m/ NUCh Trontoppens Durak  
(hollandsk gjeterhund) 

- Birgit Westgård  
m/ Skarsemløkkjas Larris 
(strihåret vorstehhund)

Med 2. premie
- Hilde Karin Stokke  
m/ Kvernmomarkas F-D Rifla  
(norsk elghund svart)

Med 0 premie
- Wenche R. Krogstad (STBK)  
m/ NVCh Häljans Sydney Bristow 
(cocker spaniel Malin) 
 
- Ulla Lisø (STBK)  
m/ Sugar Smash Av Vettin  
(welsh springer spaniel Sara)
 
- Helge Growe  
m/ NVCh Sporty Springers 
Katniss  
(eng. springer spaniel Katja)
 
- Bjørn Johnsen (STBK)  
m/ Miss Money Penny  
(eng. springer spaniel Kira)

- Morten Dalaker  
m/ Solsvingens Saint-Emilion 
(golden retriever Milla)
 
- Anita Åberg  
m/ Orya Av White Rewyr  
(hvit gjeterhund)
 
- Roar Soligard  
m/ Rotaheias Eagle When He 
Flies (flatcoated retriever)
 
- Fritz Just  
m/ NSVCh Mi-Mios A-Capella 
(eng. springer spaniel Isa)

Bak f.v. dommerne Dag Harald Hassel, Nils Olav Stokke og Arnstein Friberg 
Foran f.v. Nr. 2. Siri Skjerve m/ Tyr, prøvevinner Linda Lynum m/ Era og nr. 3 Bente Storli m/ Ull

 

Selbuprøven i blodspor  
2017

Lørdag 19. august
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Hvert år blir det arrangert Nordisk mesterskap i viltspor 
for retrievere. Norge, Sverige, Danmark og Finland 
rullerer på å arrangere mesterskapet og sporreglene for 
arrangørlandets regler følges. 

I 2016 var det Finlands tur til å arrangere, og 
prøvestedet var Tammela, som ligger ca 10 mil nordvest 
for Helsinki. Prøven skulle avholdes 2. og 3. juli.

Nordisk viltspormesterskap er en lagkonkurranse og fire 
deltakere fra hvert land telles sammenlagt. Hvert lag 
stilte også med en reserve, som fikk gå prøven. Også i 
år var vi to deltagere fra STBK: Jeg og Era (flatcoated 
retriever) og Henrik Jensen og Remus (nova scotia 
duck tolling retriever og reserve). I tillegg var søringene 
Mona Asbjørnsen og Wilma (labrador retriever), Ingfrid 
Slaato Næss og Doffen (flatcoated retriever) og Bjørg 
Ørmen og Nelson (labrador retriever) på laget. 

Reserven ble dessverre ikke tellende i Finland. I de 
andre landene går alle ekvipasjene og de fire beste 
telles, men i Finland er det litt strengere. For Norge 
var det ekstra synd siden superreservene Henrik  og 
Remus gikk et glimrende spor og fikk prøvens høyeste 
poengsum, sammen med en dansk ekvipasje. 

Det finske sporet
Lengden på sporet er 1200-1400 meter og skal være 
minst 18 timer gammelt. Det brukes 1/3 liter blod (fra 
storfe eller hjortevilt) som helles på en svamp ved start 
og ved sårleiene. Det er fire sårleier i sporet, et på hver 
rettstrekning. Svampen dras etter sporlegger i et 2,5 m 
langt tau. Det er tre vinkler i sporet, en av vinklene er 
en tilbakegang uten blod der sporlegger løfter svampen 
og går 2-5 meter ut til siden og går 15 meter tilbake 
parallelt med sporet, før han vinkler og går 10 meter før 
svampen legges ned igjen. I slutten er det en skank fra 
hjortevilt. Den legges inn rett før sporet skal skal gåes. 
Skanken ligger løst og om den ikke er der ved sporslutt 
så blir det en null for hunden.

Før hunden går sporet skal den testes på skudd. 
En gruppe hunder testes samtidig. Hunden skal ha 
sporutstyret på seg. Førerne tar med hunden til en 
anvist plass og binder den fast der, og går ca. 20 meter 
fra hunden. Hunden skal ikke være under kommando. 
Så avfyres det et skudd med hagle. Dersom hunden 
ikke består skuddtesten, så får den ikke  
fortsette sporprøven.

Bedømming av sporet
Det er kun hundens arbeid som bedømmes under 
sporprøven. Det brukes en 6 meter lang sporline og 

Jeg og Era har oppnådd finsk viltsporchampionat

     Nordisk viltspormesterskap i Finland
          Tekst Linda Lynum

føreren skal være 5 meter bak hunden under hele 
prøven. Hunden skal arbeide fritt og om fører for 
eksempel ser at hunden går over på ferskspor, så kan 
den ikke holde igjen eller stoppe hunden. Det er heller 
ikke lov til å snakke til hunden underveis. Om hunden 
surrer seg i linen må fører be dommer om tillatelse til 
å løsne den. Sårleiene bør markeres grundig og nøye 
av hunden, fører skal ikke gjøre noe ved sårleiene. 
Om hunden går av sporet har den tre minutter på seg 
til å finne det igjen selvstendig. Om den ikke greier 
det avbrytes prøven. Når hunden kommer til sporslutt 
får fører etterhvert et klarsignal om gå fram til hunden 
og får da lov til å prate og gi ros. Makstiden som kan 
brukes er 45 minutter. 

Hunden bedømmes etter:
• Sporvillighet
• sporsikkerhet
• utredning av start, vinkler, sårleier
• oppførsel ved sporslutt
• helhetsinntrykk.
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50 poeng er maks poengsum. På en måte blir det 
som om hundene starter på 50 poeng og trekkes 
underveis i sporet. Om for eksempel en møter en 
utfordring i sporet, f.eks. en elg så blir det evt. bare 
trukket i poeng om sporarbeidet påvirkes av det, 
og teller aldri positivt slik som det kan gjøre i den 
norske prøven. For å oppnå 1. premie kreves 40-50 
poeng og gis til hunder som i helhet er utmerket. 

Trening og forberedelse
Det finske viltsporet er altså ganske forskjellig fra 
det danske, norske og det svenske sporet, spesielt 
det å ikke kunne samarbeide med hunden. Derfor 
begynte landslaget forberedelsene og treningen 
tidlig. Nordisk pleier som regel å være fra midten 
til slutten av august, så vi hadde over en måned 
mindre tid til å trene og helgene fram til juli var fylt 
opp av konkurranser. Søringene maste på mail om 
jeg ikke hadde gått langspor allerede i april, mens 
snømassene i Selbu ga rom for maks  hundre meter 
spor på barmark på nøye utvalgte områder. Få 
sporområder er litt stress, men lengden på sporet 
stresset jeg ikke med, siden jeg mener at så lenge 
hunden er motivert så er ikke lengden noe problem. 
Når hunden er på jakt kan den spore i mange timer 
eller en hel dag uten problemer.  

Jeg måtte trene på å gå med kort line, lese hunden 
og følge på hunden mer under utredning. Ganske 
uvant når en er vant til å  arbeide med en 15 meter 
lang line. Det med å lese hunden var vel mest for 
meg selv, det var uansett ikke noe jeg kunne gjøre 
5 meter dinglende bak på konkurransedagen. Era 
har jaktet elg i fem år og jeg så for meg at hvis hun 
sjekket ut et spor og jeg gikk etter med en gang, så 
ville hun i større grad velge det, enn om jeg sto igjen 
og ventet på rett drag i lina (på rett spor) som vanlig. 

Det norske laget

Kokken med badsturøkt hel gris
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Sårleiene valgte jeg å trene som 
vanlig og gå fram og rose hunden 
og gi en belønning, selv om dette 
ikke var lov i Finland. Jeg tenkte 
at om at jeg kuttet ut det så ville 
markeringen hun har etterhvert 
viskes ut. Og det gikk utmerket i 
konkurransen, da hun markerte alle 
sårleiene ved å bli stående med 
snuten ned i de i rundt 10 sekunder. 

I tillegg til hyppig kommunikasjon 
på mail og egentrening hadde vi 
en felles treningssamling i Drøbak 
i starten av juni. Der fikk vi trent 
videre på momentene i det finske 
sporet både lørdag og søndag.

Mesterskapet 
Det var en spent gjeng som startet 
den lange turen til Finland i starten 
av juli. Laget møttes i Stockholm  
og tok en liten fergetur på 11 timer  
til Finland torsdag kveld  
før konkurransehelga.

Etter at vi kom fram til overnattingsstedet, dro vi raskt ut for å finne områder der vi kunne legge noen treningsspor. 
Det er greit for hundene å få gjort seg litt kjent med vegetasjon og dyrelivet i områdene de skal konkurrere. I 
området var det mårhund, kanin, fasan og det streifet flokker av hvithalehjort i tillegg til arter vi var mer kjent med. 
Vi la noen korte treningsspor som vi skulle gå lørdag formiddag. Hundene gikk fine spor og vi var optimistiske 
dagen før dagen.

Spent stemning før resultatene blir offentliggjort.

Henrik syr norsk flagg på vesten.



27

Linda og Era under trening

Mesterskapet ble åpnet med 
festmiddag lørdag kveld. Det kom 
en kokk som serverte en badsturøkt 
hel gris. Og finnene sparte ikke 
på drikkevarene, gratis vin og 
longdrinks i tillegg til en tappekrane 
med Jägermeister. Kanskje prøvde 
de å sette oss ut av spill allerede 
nå? Mens de besøkende landene 
forsynte seg høflig og beskjedent, 
ble de ellers litt stille finnene mer og 
mer snakksalige, så den taktikken 
fungerte isåfall ikke. 

Selve mesterskapet begynte 
søndag morgen med trekking 
av spor, før det ble skuddtest og 
måling av sporliner. Fire dommere 
skulle dømme 5 hunder hver og 
like etter skuddtesten dro de første 
ekvipasjene avgårde til skogen. Der 
møtte store svermer hissig mygg 
oss velkommen og overvåket hver 
ekvipasje nøye fra start til slutt.

Utover dagen tikket det inn 
gladmeldinger fra de norske 
deltagerne og alle på laget hadde 
gjort det bra. Når deltagerne 
fra de andre landene kom til 
oppsamlingsplass, så de også 
rimelig fornøyde ut og vi forsto 
etterhvert at det kom til å bli ganske 
så spennende, der små marginer 
ville telle. Som vanlig på finske 
sporkonkurranser skulle dommerne 
sitte et par timer i saunaen når de 
kom tilbake fra skogen. For oss 
deltagere bygde spenningen seg 
opp iløpet av timene med venting 
før premieutdeling. 

Kritikken til hver ekvipasje ble lest 
opp på engelsk. Ekvipasjene med 
lavest poengsum ble lest opp først 
og Norge lå lenge godt an. Til slutt 
endte Sverige med 175 poeng, 
Norge fikk 182 poeng og Danmark 
og Finland fikk 184 poeng. Danmark 
hadde mesterskapets beste hund 
og ble derfor kåret til Nordisk vinner. 
Perkele! 

Marginene var ikke på Norges side. 
Hadde alle ekvipasjene på laget 
vært tellende, eller de fire beste fra 
hvert land vært tellende så hadde 
vi vunnet. Så vi hadde gjort en 
solid laginnsats, alle på laget fikk 
1. premie og det resulterte i tre nye 
finske viltsporchampionater!  
Remus og Wilma hadde  
allerede championatet. 

Neste år er Nordisk mesterkap i 
Danmark, der vant Norge sist, det 
begynner å bli på tide med en  
ny seier! 

Remus og Henrik
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     Årets tredje blodsporkurs
          Tekst og foto Wenche R. Krogstad

Klubbens tredje og siste blodsporkurs ble arrangert i 
slutten av august. Jeg hadde fem ekvipasjer på lista, 
men fikk avmeldinger og vi endte opp med 3 hunder 
og 4 personer. Vi får økonomisk støtte for våre kurs fra 
Studieforbundet natur og miljø for minimum 3 elever, så 
vi valgte å holde kurset selv med så få deltakere.

Noen timer med teori på fredag kveld for at alle skulle 
få basiskunnskap bl.a. om spor og hundens luktesans. 
Lørdag praksis i Ausa, dvs innføring i den edle kunst om 
sporlegging og lineføring for førerne, og sporgåing for 
hundene. Søndag brukte vi terrenget rundt skytebanen 
på Myråsen og hundene fikk gå spor med både variert 
lengde og vanskelighetsgrad - og på forskjellige 
underlag.

Våre gode hjelpere Kristin Kolåseter og Maja kom 
oppover og gikk 600 meters demospor på søndag slik 
at deltakerne skulle få innblikk i hva et konkurransespor 
går ut på.

Helga gikk fort i hyggelig selskap med blide og 
interesserte deltakere og flinke hunder. Både Tika, Era 
og Sheela har gode forutsetninger for å bli dugende 
sporhunder, så nå er det opp til eierne hva resultatet 
blir. - Lykke til videre, alle sammen!

Tina Stenfjell, Gro Anita Wolland, Marit Emstad, Tom Erik Larsen og Kristin Kolåseter m/ Maja

Tom Erik Larsen m/ Tika
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Deltakere
- Tom Erik Larsen  
 m/ Tika (basset fauve de bretagne)
- Marit Emstad  
   m/ Era (jämthund)
- Tina Stenfjell og Gro Anita Wolland  
 m/ Sheela (bichon havanese)

Marit Emstad m/ Era, Gro Anita 
Wolland og Tina Stenfjell

Tina Steinfjell m/ Sheela

Marit Emstad m/ Era i sporet
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     MH - figurantkurs - 2. - 4. september
          Tekst Eli-Anne Skaug - foto Wenche R. Krogstad

Som aktiv hundeeier har jeg de siste 
årene hatt stor interesse for atferd hos 
hund. Og har derfor lest mye, vært på en 
del seminarer og kurs, og virkelig prøvd 
å trenge meg inn i hodet til disse firbente. 
Men siden jeg ikke er hund selv, så sier 
det seg at jeg ikke har mulighet til å fullt ut 
forstå hva som rører seg mellom ørene på 
hundene. Men er henvist til å observere 
den atferden de viser frem til enhver tid. Og 
med bakgrunn fra forskning så er jeg også 
opptatt av systematikk, av validerte tester 
og tolkning av disse, med de muligheter, 
utfordringer og begrensninger som det gir. 

Derfor var det ikke nei i min munn da jeg 
fikk tilbud om å delta på figurantkurs i Selbu. 
Som figurant så er man aktivt med og 
gjennomfører ulike adferdstester på hund. 
Disse testene skal gjennomføres likt – så 
likt som overhodet mulig – for alle hundene 
som deltar. Så det er viktig at man setter 
seg inn i hva man skal gjøre på hvert test-
moment. Og vet litt om hvorfor. 

Så fredag 2. september møtte jeg og 
en gjeng med andre som også gjerne 
vil utdanne seg til figuranter, på Moslet 
verksted til teorikveld. Øivind Juul Schjetne 
var kursleder og stod for undervisningen. 
Fredag kveld gikk han gjennom de ulike 
testene og de ulike momentene i hver test, 
og forklarte hva som lå i dem. Både rent 
praktisk med tanke på gjennomføringen, og 
med tanke på hva de viser av karaktertrekk 
hos hundene. 

Lørdag morgen møtte vi opp i Ausa, 
der Selbu Trekk- og Brukshundklubb 
har en bane for gjennomføring av 
MH – mentalbeskrivelse hund. Denne 
brukte vi for å trene på alle momentene 
i MH-beskrivelsen. I tillegg satte vi opp 
en bane for K-test (karaktertest) og 
FA (funksjonsanalyse) i området rundt 
agilitybanen i Ausa. Vi hadde med egne 
hunder (som er ferdig testet formelt sett 
og derfor ikke har noen treningseffekt av å 
gjøre testene) som vi brukte for å trene på 
testmomenter. Jeg hadde med Lotta. Hun 
gjennomførte MH i juli, og hun skal ikke 
formelt gjennom verken K-test eller FA. 
Og jeg vet at hun avreagerer raskt, uten 
å dra med seg belastning fra stressende 
opplevelser, og derfor kan hun brukes som 

Testleder Heidi Raaen leker med Oscar (dvergschnauzer). 
Foto fra MH i mai

Figurant Anita Fløan leker med Oscar. 
Foto fra MH i mai
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”testhund” i en setting der tobente 
skal lære å lese hund. 

Været var mildt sagt gyselig med 
kaldt regn og vind. Men som 
hundefolk flest hadde vi alle rikelig 
med både regntøy og ulltøy med 
oss, så været fikk ikke satt noen 
brems på læringsmotivasjonen. Vi 
kom oss gjennom alle momentene 
i løpet av dagen, og vi fikk alle 
trent på ulike roller – alt fra å være 
spøkelse i hvitt, trollkjerring med 
leke og hare som hopper. En lærerik 
dag med mye latter til tross for vær. 
Og det gjorde seg veldig med pizza 
påspandert til lunsj :-) 

Søndagen kom med sol og fint vær. 
Denne dagen var vi kursdeltakere 
aktive figuranter under MH-
beskrivelse i Selbu. Igjen i Ausa. 
Fire flotte engelsk springer spaniels 
fra samme kull, en flatcoated 
retriever, en jack russel terrier og 
en chodsky pes deltok og fikk sine 
beskrivelser av to autoriserte MH-
beskrivere. Vi figuranter fikk nyttige 
og gode tips og tilbakemeldinger 
fra testleder, som vi kan ta med oss 
videre. Søndagen ble derfor også 
en dag med både mye praksis, mye 
læring og mye moro. For hva er vel 
mer morsomt og givende enn å få 
bruke en hel dag på å observere 
ulike hunder og hvordan de agerer 

Kathrine Bratteng og Alexa 
Foto fra MH i mai

Siri Aakre m/ Oscar og spøkelsene. Foto fra MH i mai

i gitte situasjoner? Sammen med andre 
hundefolk med samme interesser :-) 

Denne helgen ble et startskudd som 
figuranter for oss som deltok, og gav for 
min del mersmak med tanke på videre 
arbeid som figurant. Og økte lysten på 
videre skolering innen hundeatferd. 

Deltakere på figurantkurset
- Eli-Anne Skaug (STBK)
- Anne Kirsti Aune (STBK)
- Pia Køteles (STBK)
- Toril Haugan (STBK)
- Gunn Jorid Holmen
- Sølvi Karlsen
- Petter Nerbye Grønbeck
- Øivind Storfjeld
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     Aktivitetskurs
          Tekst Berit Storhaug - foto Wenche R. Krogstad og Frode Sagmyr

Lørdag 10. september arrangerte 
agilitykomiteen aktivitetskurs i Ausa. 
Det var 7 eiere og 8 hunder som 
møtte opp. Vi hadde litt forskjellige 
aktiviteter som alle fikk være med 
på. Agility, feltsøk, sitte oppi og oppå 
kasser osv.

Vi delte oss i to grupper og Rune 
Sollie og Frode Sagmyr hadde 
ansvar for agility, mens Berit 
Storhaug og Kjersti Zahl hadde 
ansvar for resten.

Det var stor spredning av raser og 
størrelser. Fra chihuahua til golden 

retriever. Alle fikk prøve seg, 
noen hunder tok det fort, mens 
andre hadde litt andre planer. 

Det ble en koselig dag med mye 
latter og tilbakemeldingene fra 
deltakerne var positive.

Deltakere
- Pia C. L. Helsø  
 m/ Carlos (chihuahua) 

-  Mona H. Hårstad m/ Felix   
 (cavalier king charles spaniel) 

-  Rannveig H. Nordland 
 m/ Stella (svensk lapphund) 

-  Gunn-Marit Wanvik m/ Maya   
 (alaskahusky) 

-  Else May Engen m/ Kiran og   
 Eira (golden retrievere) 

-  Trine Opdahl  
 m/ Saga (dachs) 

-  Julija Venckeviciute  
 m/ Buba (fransk bulldog)

Tonje Hårstad og Felix

Berit forsøker å få Carlos interessert i leken.
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Berit trener Stella Berit, Kjerstine, Maya og Gunn Marit Trine og Saga

Tonje, Mona, Kjersti og Felix

Kjerstine og Maya

Pia og Carlos

Julija og Buba
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Årets første bevegelige prøver ble 
gått allerede i mai. Vi har utvidet 
påmeldingsfristen da undertegnede 
bor i lavere strøk med mindre snø, 
som forsvinner raskere enn i Selbu. 

Jeg fikk dømme tre hunder (tre 
forskjellige raser) i første periode. 
Nå har jeg etter hvert fått dømt en 
del raser, men ny for meg denne 
gangen var en basset artesien 
normand. Det var et veldig trivelig 
bekjentskap. 

Jeg har i ettertid fått oppdatering 
på flere prøver, og da jeg traff dem 
igjen på utstilling i sommer, fikk 
jeg høre at godkjenningen som 
ettersøkshund var i boks. Spesielt 
morsomt var det å få ei melding der 
de takket for gode råd og tips etter å 
ha gått til en 1. pr på ordinærprøve.

I andre periode dømte Wenche 3 
ekvipasjer og jeg 8. Dette fordelt på 

7 forskjellige raser. 5 av disse hadde 
vi på en samla, bevegelig prøve, 
som vi arrangerte i det samme 
området som vi hadde vår ordinære 
prøve på juni. Der er vi godt kjent 
i terrenget og har så og si ferdige 
spor som vi har lagt før. Denne 
dagen fikk vi to flotte 1. premier, en 
2. premie og to nuller. Det var veldig 
trivelig å gjøre det på denne måten, 
så det blir det kanskje vi fortsetter 
med. 

Tidligere på sommeren hadde 
3 av disse vært hos oss på et 
ekstra tilbud vi hadde satt opp om 
sporing og det å delta på prøve. 
Wenche sendte ut mail til alle som 
hadde vært på kurs samme vår 
og tilbød personlig veiledning på 
ting de var usikre på, og litt tips om 
treningsmåter. Dette ble populært 
og vi hadde to dager med både 
tidligere kursdeltagere og andre 
som hadde hørt rykter om dette 
tilbudet. Ikke alle var like klare eller 

like gira på å delta på en prøve, 
men vi regner med at de dukker opp 
i løpet av neste år.

En som var på alle våre tilbud og 
som det ble veldig spennende å 
følge utover sommeren, var Ola 
Jostein Uthus. Han deltok først 
på Wenches andre blodsporkurs 
på mai sammen med den svarte 
elghunden sin Ossy. Deretter var de 
på vurdering, før de meldte opp  
på prøve. 

Blodsporprøven skulle han ta hos 
meg på Hell. Det gikk kjempebra 
fram til nest siste vinkel. Der ble 
det for vanskelig på en gammel 
traktorvei. De fikk gå ferdig resten 
av sporet, og det klarte de også 
veldig bra. Stang ut på  
første forsøk.

Ei uke etter ville de prøve igjen. 
Denne gangen ved Langvatnet på 
Frigården. Å hvilket spor de gikk! 
Ossy leda Ola Jostein igjennom alle 
utfordringer i sporet på en særdeles 
god måte og inn til en  
flott førstepremie. 

Ola Jostein ville prøve å melde opp 
til fersksporet hos en annen dommer 
i Selbu, men pga sykemelding 
hos denne så gikk ikke det, og vi 
avtalte å gå på eiendommen til ei 
venninne av meg i Sorta. Det ble 
veldig spennende. Dette var den 
første fersksporprøven jeg skulle 
dømme etter jeg ble dommer, og jeg 
gruvgledde meg. 

Jeg hadde ikke trengt å grue meg, 
for når Ossy kom inn på elgsporet, 
så fulgte han det stødig framover de 
30 minuttene vi trengte. Dette var 
to dager før elgjakta, så det var en 
glad og fornøyd ekvipasje som satte 
kursen heim til Selbu denne varme, 
flotte høstkvelden. Må innrømme 

     Bevegelige blodsporprøver
          Tekst Kristin Kolåseter

Ola Jostein m/ Ossy
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at jeg var veldig glad de klarte det, 
for jeg vet det har vært mange timer 
med trening bak denne ekvipasjen, 
så dette var vel fortjent. 

Jeg har snakka med Ola Jostein 
etter at han har deltatt med Ossy 
på deres første elgjakt sammen, 
og det høres ut som han har fått 
seg ei skikkelig dugandes bikkje. 
Gratulerer!

Nå har vi passert 31. oktober 
og den siste perioden er over 
for i år. Snøen har kommet 
og sportreninga lagt på hylla 
for de fleste av oss. Da er det 
bare å glede seg til snøen 
tiner neste vår, og håpe på like 
mange eller flere påmeldte til 
blodsporkurs, treninger, blod og 
fersksporprøver.

Cesilie Melhus og Milla

Spesialsøk
Din hund - designet for nesearbeid

Stig Meier Berg
Godkjent lærer i spesialsøk 

 
Mobil: 926 03 856 

e-post: stig.berg@spesialsok.no

Redningshund, Barnehund, Gruvehund, Sporhund, ID
 sporhund, 

Ruinhund, Hudkreftsøkende hund, Lungekreftsøkende hund, 

Prostatasøkende hund, Assistansehund epilepsi, D
iabeteshund, 

Fertil
itets hund, Aidshund, Glutenhund, Nøtte

rhund, Kadaver-

hund/lik
hund, , V

annsøkshund, Narkotikahund, Personsøkende 

narkotikahund, Vannsøkende narkotikahund, Laboratoriesøkende 

narkotikahund. Tobakkshund, Bombehund, Klassisk bombehund, 

Personsøkende bombehund, Pyroteknisk hund, Vannsøkende 

bombehund, Laboratorie mine- og bombehund, M
inehund, M

o-

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 13. - 15. januar
 Modul I - Intro-kurs spesialsøk 24. - 26. februar
 Modul I - Intro-kurs spesialsøk 31. mars - 2. april

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

Kursgruppe
Maks 6 deltakere med hund. 

Kurs og treningslokaler i 2017 
Kursene gjennomføres i treningslokaler hos Nibio Stjørdal  
- utstyrt med treningsplattform, baner, brett, rondell, tuber mm.

Internett: www.spesialsok.no   
Facebook: www.facebook.com/spesialsok
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     Molly’s betraktninger om Tove og lydighetsstevne
          Tekst Tove Horneman

Ja, ja folkens, nå skal dere høre. Jeg, en golden 
retriever på 4 år, er med matmor og leker med 
forskjellige ting. Og det jeg skal fortelle om nå, er 
da jeg tok med matmor søndag 30. oktober på 
lydighetsstevne i Bjugn, arrangert av NRK avd. 
Fosen. Vi var meldt på LP 1 som jeg i fjor tok med 
matmor på i Selbu. Vi var tre retrievere i denne 
klassen, en flatgutt og en goldengutt. Begge de to 
jyplingene var rundt 1,5 år.

Det første dommeren skulle gjøre, var å se på 
tennene våre. Jeg orket ikke annet enn å såvidt 
se opp på henne, mens de to guttene var litt mer 
skeptisk. Her kom nok min erfaring inn. Full skår her 
på meg.

Så skulle vi tre ligge i ro i 2 minutter mens våre eiere 
sto ett stykke unna. Og da startet det: matmor dekket 
meg med hele kroppen sin som kommando – jeg 
vet vell hva DEKK betyr! Vell – så vandret hun i vei. 
Det hun da ikke så, var at goldengutt reiste seg, så 
flatgutt og de startet å leke. Søren å; dette vil jeg 
være med på! Matmor reagerte ikke før dommeren 
bad om at vi skulle hentes inn. Da var jeg i full fart 
for å demonstrere for guttene hvordan en utfører 
piruetter, helst fem i gangen. Matmor gjorde sitt beste 
for å forstyrre meg, og hun lyktes til slutt. Dermed var 
det ny runde med dekk for flatgutten  
og meg.

Matmor gjentok øvelsen med hele kroppen som 
kommando – hjælpes meg! Da hun snudde seg, så 
jeg ut som et lys. Dette er jo egentlig litt kjedelig, så 
jeg lurte på om jeg skulle få fart på flatgutt. Snudde 
meg og flørtet litt med ham, men så fant jeg ut at jeg 
ikke orket dette for tredje gang, og så bort. Her fikk 
matmor 8 for øvelsen (ego 10).

Da vi skulle fortsette som ekvipasje nr. 2, var det 
såkalt lineføring. Dere skulle ha sett: for det første 
koblet hun meg til et vell langt kobbel som hun 
skulle holde i venstre hånd. Alle kan jo tenke seg at 
det dasket mot både matmor og meg når vi gikk og 
sprang. I perioder trakk jeg meg litt ifra matmor for 
å slippe daskingen. Likevel var det ikke så enkelt 
å følge henne da hun vinglet i tillegg til at vi skulle 
endre tempo. Og noen ekstra kommandoer fikk jeg 
ikke mellom temposkiftene! Godt jeg er en våken 
dame og fikk med meg hva dommeren sa. Matmor 
fikk 6 for øvelsen (ego 10). Jeg var så lykkelig for at 
dommeren anbefalte matmor og trene uten meg på 
denne øvelsen – jeg kan det jo!

Så ble jeg koblet fri og skulle dekke fra holdt. Matmor 
vandret avgårde og jeg fulgte automatisk med. Så 
stoppet hun og bad meg dekke. Fytte rakkern: hun 
trengte da ikke å gi tilleggskommando med handa! 

Heldigvis gikk hun videre slik at dommeren kunne se hvor 
flink jeg er til å dekke. Sannelig kom matmor tilbake også, 
gikk bak meg og kom opp på siden av meg. Da lurte jeg 
på hva dette var for noe. Joda, hun gav beskjed om at jeg 
skulle sitte. Matmor får 9 for øvelsen (ego 10).

Så ble matmor bedt om å sette meg igjen og gå ifra 
meg. Javel, sitt kan jeg også! Så snudde hun seg og fikk 
beskjed om jeg skulle kalles inn. Nå, tenkte jeg – må få 
opp humøret på matmor og stressnivået hennes ned. 
Jeg sprang som ei kule mot henne, snudde bak henne 
ved hjelp av hennes legger og satte meg ned. Da ble i 
alle fall dommeren imponert over meg. Hørte hun sa at 
hun ikke var så begeistret for innkomst bak fører, men 
det var første gang hun hadde sett en hund som snurret 
rundt føreren før hun satte seg helt perfekt. Nå ja, jeg kan 
komme inn på venstre side, men da gjør jeg ett hopp for 
og komme meg ned ved matmor. Er ikke bestandig den 
sitten blir så bra, derfor tok jeg en annen innkomst. Hva 
gjør jeg ikke for å hjelpe matmor! Vi fikk 9 poeng.

Neste øvelse var stå under marsj. Jeg fikk beskjed 
om «plass», og avgårde bar det. Men det forbaskete 
halsbånde klødde sånn, så idet matmor sa «stå», dumpet 
jeg ned på baken og klødde meg. Det var visst ikke helt 
etter boka, så jeg fikk beskjed om å komme på plass igjen. 
Matmor gikk noen skritt til, og jeg fikk beskjed om «stå». 
Peace of cake: jeg står som en påle! Hun gikk videre og 
snudde seg. Hørte dommeren sa hun skulle gå bak meg, 
ta meg med noen skritt fram og stoppe. Ja, ja – hva skal 
nå det være godt for? Jeg måtte selvsagt se på matmor 
der hun gikk bak meg, men sto helt rolig. Så kom hun opp 
til meg, og jeg ble med henne noen skritt fram og fikk  
sette meg.
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Her må jeg nok bare si at vi begge 
to fikk 6 poeng. Trenger jeg egentlig 
halsbåndet når vi holder på med 
denne leken? Jeg bruker det jo 
veldig sjelden ellers.

Heisan, er det sant – skal 
jeg få hoppe over hinder? 
Kjæææmpegøy! Nå skal vi se 
hvordan matmor oppfører seg. Det 
første hun fikk tips om av dommeren 
var og sette meg igjen rett mot 
hinderet – BRA! Så gikk matmor 
på den andre siden, og sannelig 
måtte hun minnes på og også selv 
stå rett mot meg! Gurimalla – jeg 
begynte å lure på hva matmor 
har fått med seg. Nå ja, hinderet 
var ikke så høyt som det vi bruker 
hjemme, men skitt au: jeg skulle 
vise dem! Matmor sa «hopp», og 
i farta var jeg og hoppet en meter 
over som jeg bruker. Husket hva 

dommeren sa om innkomst, så jeg 
kom rett mot matmor og hoppet 
inn ved venstresiden hennes med 
perfekt landing – oi, oi! Der fikk jeg 
10 blanke!

Så var det siste øvelse. Matmor 
skulle ha kontroll over meg på 
avstand. Da jeg hadde satt meg, 
gikk hun ca 3 meter ifra meg. Nå 
begynte moroa igjen. I tillegg til 
armbevegelser og kroppsspråk, 
brukte hun ord også. Jeg satt og 
dekket, men ville gjerne fram og 
fortelle matmor at hun ikke trengte  
å gjøre så mye utav denne øvelsen 
– jeg takler det! Her fikk altså 
matmor 6 poeng.

Da var vi ferdig med leken. 
Dommeren sa til matmor: hør her. 
Du har en veldig god hund, men 
du trenger å trene selv først før du 

tar med deg hunden – det blir for 
mange doble dobbeltkommandoer. 
Så sa hun også at hun hadde 
vært nødt til å gjøre det selv da 
hun hadde gjort det samme som 
matmor. Tross alt, fikk jeg 8 i 
helhetsinntrykk. Vi fikk 156 poeng til 
sammen og 2. premie, og så ble jeg 
best i min klasse.

Noe skryt må jeg gi matmor: hun 
koste skikkelig med meg mellom 
hver øvelse. Da vi var ferdig, fikk 
jeg leke min yndlingslek: dralek! 
Seinere på dagen fikk jeg leke med 
noen av de andre som var med, 
så alt i alt var jeg fornøyd da vi dro 
hjem. Og enda mer fornøyd blir jeg 
hvis matmor kan trene litt for seg 
selv ......

Hilsen Molly (med litt skrivehjelp fra 
matmor Tove Horneman)

 

1. mai - 30. juni Bevegelige prøver - blodspor

26. - 28. mai  Smellerhelg

28. mai  MH-beskrivelse (1)

1. aug. - 30. nov. Bevegelige prøver - blodspor

1. aug. - 30. nov. Bevegelig prøver - ferskspor

12. august  Lydighetsprøver - alle klasser 

19. august  Selbuprøven i blodspor 

25. - 27. august  Brukshundhelg i Selbu - Spor og rundering 

9. september  MH-beskrivelse (2) 

10. september  MH-beskrivelse (3) - lukket

     Oppslagstavla 2017
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     KM - allsidighet
          Tekst og foto Wenche R. Krogstad

Høstens store høydepunkt i STBK 
er uten tvil klubbmesterskapet i 
allsidighet. Da samles stort og 
smått, godt trente og utrente 
ekvipasjer til fredsommelig 
konkurranse. Vi prøver å finne 
øvelser som passer for flest 
mulig og som ikke favoriserer 
”ekspertene”, men lar alle ha en  
fair sjanse til å hevde seg. Og i år 
som i fjor lot vi eierne bryne seg på 
en egen øvelse som handlet  
om treffsikkerhet.

Høytidelig innmarsj med sang

Alle deltakerne hadde med 1 
innpakket gevinst per påmeldte 
hund og disse fungerte som 
premiebord. I tillegg vil Klubbmester 
og nr 2 og 3 få utdelt pokaler på 
julemøtet 3. desember.

Forandring fryder og for første 
gang valgte vi å droppe spor, siden 
dette krever mer forarbeide av 
arrangørene og tar mer tid. Dermed 
fikk vi plass til hele 5 øvelser, hvorav 
2 var nye av året. 

12 tobente og 18 hunder var 
påmeldt og vi møttes i Ausa kl 10.00 
søndag 2. oktober. Vi startet dagen 
med innmarsj og opprop - her 
handlet det om seriøst og  
høytidelig KM :-)

Første øvelse var ny og besto av 
ei lydighetsløype satt opp på lp-
banen. Her skulle hund og eier 
gjennom 5 moment som var angitt 
med skilt, og hvor godis var tillatt 
som lokkemiddel. Vi valgte å gi 
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poengsum for gjennomført - noe alle 
gjorde - så da var 50 p i boks  
på samtlige. 

Neste øvelse var god, gammel 
sokkeapport i bingen. Kun 60 sek 
å gjøre det på, så her ble det litt 
forskjell på poengsummene. Maks 
her var 60 p. - Øvelse 3 var på 
agilitybanen - 4 hopphinder + tunnel 
= maks 60 poeng, og her ble det 
ganske jevnt.

Fjerde øvelse var også ny. 
Innkalling med forstyrrelse, dvs 
hunden skulle løpe til eier gjennom 
ei ”gate” med ”stabbesteiner” av 
leker og skåler med mat. Eier fikk 
bruke den påvirkninga h*n trodde 
virket (pipeleke, kampleke el.l.) Vi 
trodde på forhånd at dette skulle 
bli en vanskelig øvelse, men det 
ble fullt hus på alle (dvs 50 p) med 
unntak av 5 damer med matvett 
som fant fristelsene uimotståelige 
og dermed ble det trekk av  
poeng her.

Femte og siste post på programmet 
var eiertesten. I år skulle det kastes 
erteposer med variert vekt på tavle 
med hull - og det var ikke lett. Maks 
poeng her var 60, men 30 p ble 
beste resultat etter 18 omganger, 
og det var det Line (Killer) og Kjersti 
(Arja) som greide. Dermed kan 
vi trygt stadfeste - som i fjor - at 
kasting og treffsikkerhet har et stort 
forbedringspotensiale hos oss alle - 
så kanskje vi skal arrangere et kurs 
i det for medlemmer med behov 
neste år? 

Maks poengsum etter alle øvelsene 
i år var 280 p. Killer hadde full pott i 
alt, men matmor Line manglet litt på 
kastinga, så summen ble 250 p, og 
dermed ble det topp-plassering og 
Klubbmester 2016. Nr 2 ble Kjersti 
og Arja og nr 3 ble Kristin og Tyri. 
Gratulerer så mye med  
flotte resultater!

- Og selvfølgelig ble det både spist 
grillet pølse og drukket kaffe mm i 
løpet av dagen. Uten mat og drikke, 
duger som man vet ingen :-)

Takk for en kjempehyggelig dag, 
alle sammen - og gratulerer med 
vel gjennomført konkurranse! 
Neste år er det nye øvelser og nye 
muligheter til å sanke heder og ære.

Grethe og Turte

Rune og Dhino
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Resultater
Nr 1 - Klubbmester 2016  
Line Garberg m/ Killer (tervueren)  
= 250 p
 
Nr 2 - Kjersti Zahl  
m/ Arja (kromfohrländer) = 235 p
 
Nr 3 - Kristin Kolåseter  
m/ Tyri (strihåret vorstehhund)  
= 230 p

Nr 4 - Unni Moslet  
m/ Alpha (chodsky pes) = 225 p

Nr 5 - Tove Horneman  
m/ Molly (golden retriever)  
= 215 p
Nr 5 - Grethe M. Nykkelmo  
m/ My (japansk spisshund)  
= 215 p

Nr 6 - Berit Storhaug  
m/ Xafi (spansk vannhund) = 210 p
Nr 6 - Line Garberg  
m/ Slayer (tervueren) = 210 p
Nr 6 - Grethe M. Nykkelmo  
m/ Turte (japansk spisshund)  
= 210 p

Nr 7 - Wenche R. Krogstad  
m/ Juni (cocker spaniel) = 190 p
Nr 7 - Wenche R. Krogstad  
m/ Malin (cocker spaniel) = 190 p
Nr 7 - Berit Storhaug  
m/ Inox (storpuddel) = 190 p

Nr 8 - Ulla Lisø  
m/ Sussie (chinese crested p.p.) 
=180 p
Nr 8 - Tove Kaspersen  
m/ Wanda (eng. springer spaniel)  
= 180 p

Nr 9 - Ulla Lisø  
m/ Sara (welsh springer spaniel)  
= 165 p

Nr 10 - Anita Røset  
m/ Nea (kromfohrländer)  
= 160 p
Nr 10 - Rune Solli  
m/ Dhino (cavalier king c. spaniel)  
= 160 p
Nr 10 - Kristin Kolåseter  
m/ Maja (basset fauve de bret.)  
= 160 p

Unni og Alpha

Kjersti og Arja
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Kurs framover
Valpekurs - slutten av januar 
Grunnkurs i lydighet 
Bronsemerkekurs - april

43

Tove og Molly i sokkeapport

Berit og Xafi
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Ulla og Sara

Line og Killer

 

Blodsporkurs 
2017

5. - 7. mai
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Ulla og Sara

Line og Killer

Wenche og Juni

Tove og Wanda -  
innkalling med fristelser

Kristin kaster erteposer.
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Klubbmester Line flankert av nr. 2 Kjersti og nr. 3 Kristin

Jørgen, sønn til Anita Røset, kaster på blink.
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     Leieboer i gapahuken
          Tekst og foto Wenche R. Krogstad 

     Grunnkurs lydighet 2016
          Tekst Wenche R. Krogstad 

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 utgangspunkt i de ferdighetene hunden alt har.

 

Kursdeltakere 06.10. - 10.11.
Instruktør Wenche R. Krogstad

- Pia Cathrin Laugen Helsø m/ Carlos (chihuahua)
- Anne Langerud m/ Myrra (eng. springer spaniel)
- Trond Hansen m/ Signe (weimaraner)
- Anita Røset m/ Nea (kromfohrländer)
- Solveig Amdal m/ Nora (boxer/ labrador)

Vi hadde hyggelige leieboere i gapahuken i sommer. 4-5 fugleunger fikk mat og omsorg 
av flittige foreldre og forlot den litt stusselige boligen straks de var flygeferdige.
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Tirsdag 25. oktober tok Kjersti Zahl 
og jeg med oss hundene opp til 
Guldsetsaga i Vikvarvet for å gå 
tur innover Stormyråsvegen. Det 
var fremdeles barmark i høyden og 
vakkert høstvær, så her gjaldt det å 
utnytte forholdene.  
 
Guldsetsaga, Stormyråsvegen 
og Kjøsnesvollen er gammelt 
STBK-terreng. Her hadde klubben 
preparerte hundekjørerløyper som 
ble brukt til trening og familieturer 
med hund og pulk, og vi arrangerte 
både kretsmesterskap i nordisk og 
en egen Selbusprint fom 1984 tom 
1990 da det ble stopp pga flere år 
med snømangel og  
vanskelige forhold.

I 1991 og 1992 leide STBK Kjøsnesvollen av Kirsten 
og Ola Kjøsnes. Leieavgiften var reparasjon og 
oppgradering av hytta og de nærmeste omgivelsene. 
Da Kjersti og jeg kom fram til vollen denne høstdagen 
i 2016 strømmet minnene på. Bortsett fra en del 
frodigere vegetasjon sto vollen der som før. Jeg husket 
igjen sportraseer jeg hadde gått med egen hund og 
sammen andre. Kjersti fikk omvisning og litt historikk, 
og vi fikk tatt bilder av pittoreske seterhus med gras og 
trær på taket og sammenraste sommerfjøs.

Det var god oppslutning og godt oppmøte når vi 
hadde dugnader og fellestrening det første året, men 
interessen dabbet av, så klubben valgte å si opp 
avtalen etter 2 år.

- Kun 2 år, men gode minner om hyggelige stunder 
og fine treningsøkter i flott terreng. Jeg anbefaler 
på det varmeste den som kan til å ta turen innover 
Stormyråsvegen, forbi Kjøsnesvollen og Aftretsvollen 
og ut til Godenget. Det er nydelig turterreng der oppe.

Hytteboka står på Moslet verksted for de som har lyst 
til å se. Jeg har kopiert det første innlegget som ble 
skrevet i boka. Forfatter var Stig M. Berg.

Nabovollen med hage på taket

     Kjøsnesvollen - nostalgisk tilbakeblikk
          Tekst og foto Wenche R. Krogstad 
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Kjøsnesvollen, 14. april 1991

Ja, i dag har vi på en måte startet 
et nytt kapittel i Selbu Trekk- og 
Brukshundklubb’s historie. Gjennom 
leieavtalen med Kirsten og Ola Kjøsnes 
har vi fått en unik sjanse til å utvikle det 
sosiale samholdet i klubben - i tillegg til 
brukshundtrening av hundene. Veiene 
i området egner seg også godt til både 
sykling og vognkjøring. 

Hvem blir førstemann på Reinsfjellet - 
med vollen som utgangspunkt? (Årets 
utfordring!!)

Denne første søndagen på vollen ble en 
blanding av opprydding, rengjøring, 
kassering av møbler og innsetting av 
”nytt” inventar. Mat og drikke hørte 
også med. Bålplassen ble raskt etablert 
og vi håper grilling av pølser m.m. kan 
bli en fast tradisjon når klubben har 
samlinger på vollen.

Nå var det også blitt tid til sportrening 
av hundene.

* Wenche og Lita gikk blodspor (2,5 t m/ 
5 vinkler) - med topp resultat.

* Magnar og Barwa gikk først et rett 
spor m/ apportbukk i enden. Senere på 
ettermiddagen fikk Barwa gå et lengre 
spor med vinkel. Flott løsning etter at 
hun først gikk av i vinkelen.

* Tove var sporlegger for Arnar og 
Emmy. Kjempebra resultat - Emmy 
synes nå å ha oppfattet poenget.

   Sammenrast sommerfjøs

* Ingar var selv sporlegger da Famie skulle gå det 2. sporet i sitt hundeliv. 
Hun var ganske oppstemt da Ingar forsvant, men gjorde jobben sin 100 %! 
Dette lover godt for spordelen i brukshundkåringa.

* Mari Kristin var sporlegger og motivasjonsmiddel for Darraq. Han hadde 
aldri gått et slikt spor tidligere, men viste klart at han kunne bruke nesen 
sin. Supert!

Nå var det blitt overskyet og ganske sent, slik at det var tid for å sette 
kursen hjemover. De siste forlot vollen kl 18.00 etter en lang, men trivelig 
dag på klubbens faste tilholdssted.

Til stede:
Kirsten og Else Marthe Kjøsnes - Ingar Hammerfjell m/ Famie.- Magnar 
Rolseth m/ Barwa, Elisabeth og Marius, Tove Størseth og Arnar Haugen 
m/ Emmy - Mari Kristin Flønes m/ Darraq - Atle og Ina, Stig Meier Berg 
og Wenche R. Krogstad m/ Lita - Grethe Krogstad.

Bildet tatt på en av mange dugnader på Kjøsnesvollen, 1. mai 2091
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Lørdag 5. november kom Hege 
Sagmyr (STBK’er med bosted 
Trondheim!) til Selbu for å 
holde kurs om hundeutstilling. 
Skal man stille ut hunden sin 
er det lurt å vite litt om hva de 
forskjellige uttrykkene betyr og 
hva som skjer i ringen. I tillegg 
er man pliktig å lese gjennom 
regelverket for utstilling før man 
melder på - og der synder nok 
mange. (regelverk og oppl. om 
utstilling ligger ute på NKK  
sin hjemmeside)

Kursdeltakerne fikk lære om 
klasseinndelinga, dvs hvilken klasse 
hunden skal stilles i ift hvilken alder 
den har og evt meritter fra før.

Hunden kvalitetsdømmes først -  
dvs den kan få: 
- exelent 
- very good 
- good 
- sufficient 
- 0 premie eller  
- KIP (kan ikke bedømmes).  
 
Hunder av samme kjønn 
med exelent går videre til 
konkurranseklasse og blir plassert 
på 1., 2., 3. eller 4. plass. 

Så er det noe som heter: 
 
- CERT og  
- CK 
 
- Beste hannhund og  
- Beste tispe 
 
- BIR (best i rasen) og  
- BIM (best i motsatt kjønn).

Dette og mye mer - og gangen 
videre - sto på timeplanen. 
Deltakerne var interesserte og stilte 
mange spørsmål, så Hege fikk 
virkelig mulighet til å øse av sine 
kunnskaper og mange erfaringer 
fra utstillingsringen både i inn- og 
utland. 

Kurset ble avsluttet med en 
gjennomgang av Heges springer 

     Introduksjonskurs utstilling
          Tekst og foto Wenche R. Krogstad 

Deltakere og instruktør Hege

Hege er “dommer” og Rune stiller opp Lotta

spaniel Lotta (Ch Winton Brown 
Eyed Girl) hvor hun ved hjelp av 
Rune viste hvordan man skulle 
forholde seg når dommer skulle 
undersøke hunden og de forskjellige 
måtene man viste hunden i 
bevegelse.

Takk for at du tok turen til Selbu for 
å holde kurs for klubben, Hege! 

Deltakere
- Ingrid Stokke
- Hilde Draxen
- Rune Sollie
- Berit Storhaug
- Anne Grethe Norboe
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  Har du behov for nøkler 
  til treningslokaler eller agilitybane?
 
 Mot et depositum på kr. 100,- kan du som medlem 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.

“Handler” Rune legger til rette for at  
“dommer” skal få kjenne gjennom hunden.
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Det har blitt november, det er 
kaldt ute og snøen har kommet. 
Jeg fyrer i peisen mens jeg sitter 
her å mimrer tilbake til vår, sol, 
sommer og sporgåing med gode 
treningsvenner.

Årets sesong starta vi i mai. I 
denne måneden er det mange 
fine helligdager som kan brukes 
til trening. Pinsa brukte vi til en to-
dagers. Første pinsedag gikk vi 
nattspor som Wenche og Ulla hadde 
lagt til 4 hunder, mens de andre fikk 
dagspor. På slutten av dagen la 
Tove, Wenche og jeg 6 nye nattspor 
til andre pinsedag.

Det var i alt 9 hunder ute å gikk 
spor den dagen. Tove med Leah 
og Wanda, Wenche med Malin 
og Juni, Ulla med Bajas, Sara og 
Susie, og jeg med Maja og Tyri. 
Det ble to dager med mye god 
sporing, gode tapsarbeid, og flere 
kaffepauser med jabbing og latter i 
det vekslende, men stort sett  
fine maiværet.

Vi trente mot prøvene vi hadde 
meldt oss på, og som skulle gå i 
løpet av sommeren. Tove skulle 
delta med Wanda, Wenche med 
Malin, jeg med Maja og vi fikk etter 
litt overtalelse Ulla til å melde seg 
på med Sara på Selbuprøven. 

Jeg var så heldig å få gå demospor med Maja på Wenche sine tre sporkurs 
i år også, og det var like spennende hver gang. Det ene sporet Maja fikk på 
et av kursene tror jeg er det mest krevende sporet jeg har gått noensinne. 
Jeg var helt utslitt etterpå. Dette har vert god trening foran prøvene, da 
disse har vert lagt opp som et komplett prøvespor. Maja har etter hvert blitt 
en veldig stødig sporhund. Hun er veldig lett å lese, så jeg vet stort sett hva 
hun gjør i sporet. Hun er tro mot sporet sitt og leder meg sikkert igjennom 
uansett hindringer. 

     Minner fra sporsesongen 2016
          Tekst Kristin Kolåseter - foto Wenche R. Krogstad

Trening i pinsa
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Sporprøve på Korsvegen - Tove og Wanda til venstre

BIlde fra Lundamoprøven

Etter at Maja ble Viltsporchampion i 2015 
så visste jeg ikke helt hva jeg skulle 
fortsette med. Målet vi hadde satt oss 
var nådd, så hva nå? Jeg bestemte meg 
i løpet av vinteren for å stille på flere 
prøver med henne. Jeg hadde konkurrert 
veldig lite etter at mamma Lille fikk sitt 
championat, så jeg var litt rusten. Men 
med tre strake 1. premier med Maja, så 
hadde jeg trua på at hun ville fortsette det 
gode arbeidet i år også hvis vi trena godt.

Årets første prøve for oss ble Norsk 
Retrieverklubb avd. Trøndelag sin prøve 
på Lundamo. Wenche skulle også delta 
med Malin. Sommerfuglene var på plass 
i aller høyeste grad da vi snirkla oss 
oppover mot Samsjøen der sporene var 
lagt. Tror Wenche også hadde fått sin 
del av sommerfuglene, for det var 2 år 
siden hun hadde deltatt på en sporprøve. 
Jeg var heldig å fikk et spor som lå helt 
inntil standplass. Heldig synes jeg også 
at jeg var da jeg trakk Gunnar Bostad til 
dommer. Jeg hadde gått med Otto for 
han på prøve før, og synes han er en grei 
og rettferdig dommer. 

Vi måtte vente på en ekvipasje som 
skulle gå før oss. Jeg kjente at nervene 
kom snikende, men da jeg fikk starta var 
alt borte. Det var kun Maja og sporet som 
var i hodet. Hun gikk knakende godt. 
Hadde to tap som hun utreda kjapt og 
effektivt før hun dro inn på sporet igjen. 
Lettelsen var stor da skanken lå foran 
oss. Jeg var kjempefornøyd med sporet 
og dømte meg selv til en førstepremie på 
tur ned. 

Wenche var også veldig fornøyd med Malin. Mens vi venta på 
resultatene rusla vi oss en tur med hundene, prata med gamle kjente, 
spiste burger og kosa oss i regnværet. 

Da premieutdelinga starta og vi kom til førstepremiene, må jeg 
innrømme at pulsen ble høyere og høyere for hver gang jeg ikke ble 
ropt opp. Til slutt sto jeg igjen sammen med to. Det betydde pallplass, 
og jeg kjente at tårene pressa på. Tredjepremien ble ropt opp, og det 
var ikke navnet mitt. Jeg sto igjen sammen med Birgit Vestgård, som 
hadde gått med vorstheren sin Larris. Vi var like spente begge to, og 
det eneste jeg husker derfra er at hun sa at jeg bare kunne få den 
førsteplassen, men jeg trodde det var hun som fikk den fordi jeg ikke 
hørte helt hva som ble sakt. Jeg forsto det ikke før Birgit gikk fram og 
tok imot andreplassen. Jeg hadde vunnet hele prøven - jeg og Maja 
havna på toppen av pallen. Jeg var helt satt ut. Jeg var kjempeglad, 
forvirra og utrolig stolt over Maja som hadde gått så godt. Vi var de 
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eneste som fikk HP også. - Wenche 
og Malin fikk en førstepremie med 
kjempeflott kritikk.

Nå var det bare å glede seg til 
Selbuprøven som klubben vår skulle 
arrangere. Skuldrene var senka 
betydelig og nervøsiteten borte. Nå 
skulle vi bare kose oss. Maja gikk en 
god prøve, og vi ble belønnet med 
en førstepremie og en kjempegod 
kritikk. Dette var vi veldig fornøyde 
med. Tove fikk også en førstepremie, 
mens Wenche og Ulla ikke var fullt 
så heldige denne gangen, og fikk 
hver sin smultring. Nå var det bare en 
prøve igjen for oss i år, og den var på 
Korsvegen først på juli.

Jeg valgte å slappe av uten noen 
treningsspor før vi skulle delta der. Er 
jeg litt grådig på sporene så blir Maja 
bare mere tent på oppgaven. Tove 
og Wanda skulle også dit. Det var 16 
deltagere og vi traff flere kjente her 
også. Dette ble et vanskelig spor i 
veldig tørt terreng, men Maja var like 
sikker som før. Merker at hun har flere 
tap, men hun finner igjen sporet og vi 
finner skanken. Før premieutdelinga 
får jeg høre om sporene til de andre, 
og skjønner at jeg kanskje har fått et 
”greit” spor tross alt. Tove hadde fått et 
virkelig utfordrende, og ikke minst bratt 
spor, som slutta omtrent på en vei.

På premieutdelinga her ble det virkelig 
spennende. Både Tove og jeg sto igjen 
da det kun var pallplassene igjen som 
skulle deles ut. Denne gangen var det 
Tove som trakk det lengste strået og 
gikk til topps. Det hadde hun fortjent 
med det utfordrende sporet hun fikk, 
noe dommeren også kommenterte da 
han leste opp kritikken. Jeg kom på 
tredje plass og var skikkelig fornøyd. 
Spesielt morsomt var det å lese 
kritikken. HP tildeles for tempo og 
tapsarbeid i særklasse. Woop-woop, vi 
fikk avslutta prøvene med glans. 

Selv om prøvesesongen nå var over, 
så fortsatte vi damene å trene. Vi 
la mange treningsspor med mange 
forskjellige utfordringer til hverandre. 
Vi prøvde ut nye plasser og farta rundt 
i Selbu og andre steder. 

Tove og Wanda hadde tidligere på 
våren vært både i Sæterdalen og i 
Åfjord på sporprøver. Hun hadde fått 
en førstepremie i Sæterdalen og i 
Åfjord trødde hun til og ble prøvens 

beste den ene dagen. En utrolig flott sporsesong hadde det vert for henne 
dette året, og de hadde fått det norske viltsporchampionatet. Tove ville ikke 
slutte av der, så hun bestemte seg for å melde på en sporprøve i Sverige 
og prøve seg på det svenske championatet også. Da måtte vi selvfølgelig 
hjelpe henne og legge svenskspor.

Wenche kom med oppskrifta på svensksporet, og jeg fikk æren av å legge 
det. Dagen etter stilte vi som seg hør og bør med startpistol, for det hører 
med skudd i dette sporet. Det var spennende å gå bak Wanda og Tove. 
De har blitt en utrolig god ekvipasje i løpet av den tiden de har trent. Alle 
utfordringene ble løst med glans. Skuddet brydde Wanda seg ikke om i 
det hele tatt. Vi som gikk bak var veldig sikre på at Tove og Wanda skulle 
klare dette, noe de også gjorde. Gratulerer til Tove og Wanda med en flott 
avslutning på sporsesongen 2016.

September og oktober ble brukt til nedtrapping ved hjelp av bruksspor. Man 
kan ikke slutte av for brått. Da kan man få sporabstinenser :-)

Nå må vi vente til neste vår igjen, hvis man ikke er heldig å får litt mildvær i 
desember da.

Neste år er allerede under planlegging, og jeg har bestemt meg for å 
konkurrere mer med Maja. Vi venter spent på neste års terminlister for å se 
hvor vi skal. Startpistolen skal fram i vinter, og det skal trenes på skudd. 

Takk til gode sporvenner for hjelp med sporlegging, og for trivelige timer på 
skogen i år også. 

Så vil jeg ønske alle en god jul og et godt nytt sporår! 
 
Hilsen fra Kristin, Maja, Lille, Otto og Tyri 

Tove går “svenskspor” med Wanda
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     MH-beskrivelser 2016
          

5. juni 2016
Trine Brændmo Keiserkrona’s Cappella finsk lapphund Gjennomført
Mascha Meland Winton Pocket Full of Sunshine engelsk springer spaniel Gjennomført
Geir Kojedal Amiga De Ricci nova scotia duck tolling retriever Gjennomført
Audun og Mascha Meland Røverskogens TB Milan gordon setter Gjennomført
Siri Aakre Believe it or not av Riesen Polar dvergschnauzer sort Gjennomført
Karin Stene Haugbråthen’s Night Watchman engelsk cocker spaniel Gjennomført
Jaana Niiranen Zafaranis Amaizing Vili rhodesian ridgeback Gjennomført
Kathrine Moen Bratteng Engsoleias Alexa engelsk springer spaniel Gjennomført

 
4. september 2016
Mona Suul Knøtteliten’s Block Party jack russell terrier Gjennomført
May-Britt Moser Mi-Mio’s Elijah engels springer spaniel Gjennomført
Beate Aas Prestmo Mi-Mios Oberon engels springer spaniel Brutt
Pia Sivertsen Mi Mio’s Devorah engels springer spaniel Gjennomført
Nina Saksen Mi-Mio`s Sapphira engels springer spaniel Gjennomført
Linda Eirin Lynum Ryegates’s Earth Calling flatcoated retriever Gjennomført
Unni Moslet Alpha Walimba chodsky pes  Gjennomført
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     Panta Rhei (gresk) - alt flyter!
          Tekst Stig Meier Berg

27. MARS 2016 - Vannet gikk nesten opp til porten inn til treningslokalet på verkstedet. Parkeringsplassen var et eneste 
stort basseng - kun tilgjengelig med støvler. Foto Stig Meier Berg

28. MARS 2016 - Klubbens gapahuk i Ausa hadde plutselig fått bassenggulv. Foto Wenche R. Krogstad
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12. november 2016 ble det første  
offisiell Norgesmesterskapet i 
den nye norske hundesporten 
Smeller (kortreist fra Selbu)  
gjennomført i Kløftahallen til 
Stovner Hundeklubb - som også 
var teknisk arrangør for  
arrangementet.

Med 41 påmeldte ekvipasjer fra 25 
ulike raser pluss 3 blandingshunder 
ble det en svært spennende konku-
uranse. Her var det f.eks. både 
 

- japansk spisshund
- dansk svensk gårdshund
- pumi
- cairn terrier 

alle født med en nese designet for 
søksarbeid, men ikke nødvendigvis 
raser man har på startlista i andre 
brukshundsammenhenger.

For å få plass til alle påmeldte i 
dette historiske arrangementet, 
ble det bestemt at alle ekvipasjene 
skulle konkurere i  
- øvelse 1 - banesøk 
- øvelse 2 - kassesøk og  
- øvelse 3 - romsøk  
 
De 6 beste etter tre øvelser skulle 
deretter kjempe om NM-tittelen i en 
“Grand Final” - nemlig øvelse 4 - 
søk på kjøretøy.

Med 6 dommere, fordelt på tre 
ringer med hver sin øvelse, måtte 
ekvipasjene fortløpende gjennom-
føre øvelse 1 - 3. Da alle hadde 
utført sine søk ble ringene slått sam-
men og en 4-hjuling med tilhenger 
ble kjørt inn i den store ringen.

STBK var med!
Eli-Anne Skaug (STBK) med sin 
springer spaniel Lotta var en av to 
påmeldte deltakere fra Trøndelag.

Øvelse 1 gikk unna på under 30 
sekunder og Lotta markerte på 
samtlige 4 duplikat i de 4 banene 
med maks bonuspoeng for “Moti-
vasjon og arbeidsglede (10p) og 
“Samarbeid mellom hund og f 
ører” (10p).

Øvelse 2 avgjøres ikke lenger på tid, 
men kun på markering av funn  
innen maksimaltid på 3 minutter. 
Lotta søkte utrolig rolig og kon-
sentert på kassene og etter 45 sek. 
markerte hun på en av kassene i 
midten og fikk godkjent funn. Også 
her ble det maks bonuspoeng på 
hund og fører (20p).

Videoen av øvelse 3 - romsøk viser 
en svært konsentrert og fokusert 
hund som søker ut maksimaltida på 
5 minutter, men uten å markere en 
eneste av de 4 duplikatene som var 
lagt ut. Et utrolig merkelig resultat. 
 
I ettertid har det dukket opp mange 
teorier i forhold til at kun: 
 
- 1 ekvipasje markerte 3 duplikater  
- 11 markerte 2 
- 10 markerte 1
- 16 ekvipasjer ikke markerte noe 
   som helst av 38 startende. 
 
Selv skal jeg ikke spekulere i hva 
grunnen(e) kan være, men  
heller endre litt på rutiner og  

trening - for å sikre at hundene får 
en optimal start og gode forut- 
setninger for å løse søksoppgaven  
i alle Smellerøvelsene.
 
Uansett - Eli-Anne og Lotta ble totalt 
nr. 15 med 3 tellende øvelser. Det 
er et svært godt resultat i konkur-
ranse med ekvipasjer som har 
trent Smeller mye lenger enn våre 
trønderske representanter.

Et overdådig premiebord med både laurbærkrans, vandrepokal, NM-pokaler,  
NM-medaljer, gavepremier, fórpremier, deltakerpremier, blomster,  
NM-rosetter - i tillegg til “Smeller CV’n” til deltakere og dommere.

     Offisielt NM i Smeller 2016
          Tekst og foto Stig Meier Berg

NM-medalje til de 3 beste
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Jeg er overbevist om at Eli-Anne og Lotta   i 
tida framover vil representere STBK og Trøn-
delag på en flott måte i ulike Smellersammen-
henger, Det må også sies at Eli-Anne både er 
autorisert instruktør i Smeller og nyvalg leder 
av hundeklubben “Spesialsøk Trøndelag”.

Dersom brukshundkomiteen i STBK går for å 
arrangere historiens første smellerkonkurranse 
nord for Dovre er det stor sansynlighet for at 
denne ekvipasje stiller til start i Selbu allerede i 
slutten av mai.

Smeller CV’n
Den lille sorte permen i A6-format ble delt ut 
gratis til både deltakere og dommere på NM. 
 
Fom 01.01. 2017 må alle som skal delta i  
offisielle Smellerkonkurranser ha “Smeller 
CV’n” for utfylling av resultater, kurs og annen 
viktig informasjon om hund og fører.

Smellertrening i Selbu
Treningsgruppa i Selbu har egen facebook-
gruppe som man finner ved å søke på “Smeller 
Selbu”. Her trenes det både på alle 4 øvelsene 
og
- markeringingstrening 
- lekutvikling 
- belønningsteknikk 
- fokustrening 
- søkskondisjon 
- miljøforstyrrelser 
- konsentrasjon 
- motivasjon 
- intensitet 
- sniffefrekvens 
- selvstendighet mm 
 
Ikke alle har ambisjoner om å delta i konkur-
ranser, men mange ser at denne hundesporten 
faktisk er flott mental trening for både hund og 
fører - uansett hvilke andre hundeaktiviteter man 
holder på med.

Da håper vi å se deg på trening! 

Lotta og Eli-Anne venter på signal for å komme inn i ringen  
for øvelse 3 romsøk.

Norgesmester i Smeller 2016 ble Linn Therese Andersen med 
Tea (welsh springer spaniel).
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