
 
 Årgang 26 nr 3   Høst 2012 
 
 
 
 

 
 

 



 
_____________________________________________________________________________________ 

2  Årgang 26 nr 3 

 

Fysioterapi for hund 
 

 

Hydroterapi, massasje, stretching og rehabilitering. 
 

 

 

Har god effekt på muskelstivhet, skader, slitasje, halthet, ryggproblemer og 

overvekt. 

Opptrening etter operasjoner av korsbånd, artroser, beinbrudd, bruskløsning og 

prolaps. 
 

 

 

Tlf. 73 82 25 25 
Rehabiliteringsansvarlig Rita Gulliksen 

 

     Forside: Rune Andersen 
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Lederens Labb 
 
 

Nå drar det seg ubønnhørlig mot mørkere tider, og høstnummeret av Nidarhunden har 
ramlet ned i din postkasse. Noen ser fram mot den kommende årstid, mens andre gruer 
seg litt til våte og kalde dager. Jeg må nok ærlig innrømme at jeg tilhører den siste 
kategorien, selv om de siste dagene har vært utrolig fine.  
 
Alle klubbmesterskapene er gjennomførte, og mestrene er kåret. Hvem som skal hedres 
får vi vite på årsfesten. 
 
Det som vi vet, er at mange Nidaros-ekvipasjer har hevdet seg godt denne sesongen.  
Jeg kommer ikke utenom å nevne prestasjonene til Toril Pedersen og TinTin, som igjen 
vant The Challenge, for 4. året på rad! Som ble Nordisk mester i spor! Som deltok på det 
norske laget som vant gull i spor under Nordisk! Det er bare å ta av seg hatten for slike 
prestasjoner. Jeg sier som Halvdan Sivertsen: førr ei dame! 
 
Også de i agility-gruppa har ofte frekventert seierspallene i Norge, Sverige og Danmark 
denne sesongen. 
 
Likedan tar lydighet stadig nye skritt, og der fokuseres det også på konkurranserettede 
kurs. 
 
Så jeg gjentar meg selv; vi begynner å få et bra nivå i denne klubben. 
 
Høsten er også tiden for årsmøter og innstillinger til div. komiteer i NKK, både regionalt 
og nasjonalt. Og dette er viktige saker, folkens, i hvert fall for de som ser litt ut over egen 
klubb. Det er i disse fora vi har muligheter for å påvirke det som opptar oss, nemlig 
utviklingen av sporten vår.  
 
Jeg har til tider vært krass i mine synspunkt vedrørende NKK og hvordan systemet 
fungerer. Eller kanskje rettere sagt, hvor tungt det er å forholde seg til dette byråkratiet. 
Og det mener jeg fremdeles. Men det finnes muligheter for å bli hørt, bare man benytter 
de riktige kanalene, og sørger for å finne sine «allierte». Og det er viktig at de ulike 
klubbene snakker sammen, slik at vi sammen kan bli hørt.  
Vi får stadig høre fra NKK at klubbene ikke engasjere seg i høringer, og er dårlige til å 
sende sine forslag til kandidater til de ulike faggruppene.  
 
Vi i styret i Nidaros er innstilte på å sende forslag, og behøver hjelp fra medlemmene. 
Har dere forslag på gode kandidater som fyller kriteriene, ikke nøl med å sende dette til 
komitelederne eller styret i klubben snarest. Kanskje du selv har et ønske om å bidra i en 
kompetansegruppe? 
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Engasjement er viktig i alle frivillige organisasjoner. Ildsjelene i klubben er særdeles 
viktige, og det er viktig at ikke de samme «brenner kruttet» hver gang. Derfor er det også 
fint om dere medlemmer allerede nå kan begynne å tenke på om dere kan bidra i styret i 
klubben, eller kanskje i komiteene. For det er viktig å fordele oppgavene, og det er 
mange verv som skal fylles. 
 
Den kanskje viktigste oppgaven, er å få ferdigstilt vårt tilholdssted på Stavsøra. 
Dessverre ble ikke plena slik vi hadde håpet, men med et like godt engasjement som det  
var på dugnadene i år, har jeg klokketro på at vi får i stand ei god gressmatte til våren. Vi 
hørte nok vel mye på «hobbygartnere». Men etterpåklokskapen er som kjent den 
enkleste form for visdom, så vi får trå til med mer profesjonell hjelp til våren.  
 
Håper dette høstværet fortsetter, og at man ennå kan få mange fine turer i skog og 
mark…. på barmark!  
 
 
 
Arne 
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Postgiro 0530 03 89130  Hovedmedlem: kr 400,- 
 Familiemedlem: kr 100,- 
 
Annonsepriser i bladet: 
 1 nr  4 nr/1 år 
Bakside, helside i farger  ikke mulig  kr 6 500,- 
Helside i farger inne i bladet  kr 1 000,-  kr 3 500,- 
Begge midtsidene i farger  kr 2 000,-  kr 7 000,- 
1/1 side sort/hvitt  kr 500,-  kr 1 500,- 
1/2 side sort/hvitt  kr 300,-  kr 900,- 
 
Julehilsen i blad nr. 4 -helsides fargeannonse eller hel /halv sides sort/hvitt annonse 
prises til 1/2 pris av annonse i ett nummer. 
 
Annonsepriser på hjemmesiden: 
 
Blandt de 5 øverste annonsørene: (max 40pkt høy, 110 pkt bred): 
Init.kostn(*): kr 1 000,-  3 mnd(**): kr 1 500,-  12 mnd: kr 5 000,- 
Blandt de 5 nederste annonsørene: (max 30 pkt høy, 110 pkt bred): 
Init.kostn(*): kr 1 000,-  3 mnd(**): kr 900,-  12 mnd: kr 3 000,- 
 
*) Initieringskostnadene faller bort hvis det leveres logo i rett størrelse og format. 
**) Periode settes fra medlemsblad kommer ut til neste medlemsblad slippes. 
 
Kombi: Bestilles annonsering både i blad og på hjemmeside, gis det 30%rabatt. 
Annonsering faktureres forskuddsvis for hele perioden -netto pr. 14 dager, regnet fra 
den dag kunden har godkjent profilering. 
 
 
 

 
Stoff til nidarhunden sendes til:  
redaksjon@nidarosbhk.no 

 

Manusfrist for 
Nidarhunden nr 4- 2012 

 

9. desember 2012 
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Fra Redaksjonen 
 

Vinteren puster oss i nakken, det er høst! Høsten er den fineste årstiden i marka og på 
fjellet. Ser for meg lange, fine turer i flotte farger og i sol selvfølgelig  Det gjør bare godt 
for kropp og sjel. 
 
Konkurransesesongen går mot slutten, i alle fall høysesongen, og klubben har også i år 
mange ekvipasjer som har gjort det godt. Vi har gode utøvere i alle grener og det 
motiverer oss andre til å fortsette å trene. Om målet er å bli like gode eller bedre, så er 
uansett det viktigste at treninga er gøy, både for hund og fører. 
 
2012 ble året da hele Nidaros ble samlet! Alle aktiviteter på et sted. Dugnadsånden er på 
topp, ikke rart med alle de gode kakene en får servert på dugnad  
 
For redaksjonen  
Trine Malmo 
 

 
Desperados Bitten  foto: Tommy Bratteng 
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THE CHALLENGE 2012 
Tekst: Ellinor Antonsen 

 
EN TRADISJON… 
For fjerde gang ble ”The Challenge” arrangert 30.08.- 02.09. på Sølen. Dette som har 
blitt både annonsert som, og opplevd som ”verdens tøffeste” brukshundkonkurranse, ble 
også i år en sucess og opplevelse for alle som var involvert på en eller annen måte. 
Også i år samlet arrangementet utøvere fra mange klubber og organisasjoner. Det betyr 
at en liten del av bonusen er at det samles mye forskjellig erfaring og kunnskap på et 
sted til samme tid, noe som er med og skaper en herlig atmosfære. 
Programmet og øvelsene man samles for å konkurrere i , handler om å ta ibruk og dra 
nyte av hundens resurser, og har som hovedmål å prioritere de beste søkshundene. 
Konkurransen har blitt til med utgangspunkt i initiativ fra Norsk Brukshundsports Forbund 
(NBF), og er et samarbeid mellom NBF og Østlies Hundesenter. 
 
Basen, og utgangspunktet for konkurransen er Sølenstua Camping, og omkringliggende 
områder, som begge er veldig godt egnet til slike arrangement. 
Oppmøte er torsdag kveld, og selv om ikke det er noen øvelser som foregår da, har 
likevel stemningen en bratt stigningskurve…….møte de andre deltakerne, diskutere 
erfaringer fra i fjor, tro hvordan oppgavene blir i år…..og så er det åpning , 
presentasjoner, informasjon om gjennomføring, og trekning av startrekkefølge. 
 
Dette arrangementet er helt og holdent basert på dugnadsinnsats fra mange ildsjeler, og 
ikke minst støtte fra sponsorer, og andre som på en eller flere måter ønsker å legge 
forholdene til rette for at det skal være mulig å gjennomføre dette fantastiske 
arrangementet. 
Dommere, øvingsledere og alt hjelpemannskap kommer alle fra forskjellige deler av 
landet, alle for å gi av sin tid og resurser for å være med på ”verdens største dugnad”. 
 

 
Tin-Tin gir alt når den 4 kilo tunge apporten skal hentes   Foto: Ronny Lauten 



 
_____________________________________________________________________________________ 

Årgang 26 nr 3    9 

 

 
Tor med de «berømte» feltgjenstandene   Foto: Ronny Lauten 

 
 
DOMMERE, ØVINGSLEDERE, OG ALLE DE ANDRE ”GODE HJELPERNE”…. 
Dommere i år var:  
Feltsøk: Inger Østlie ( Elverum) og Tor Tetli (Salsbruket) 
Lydighet: Ellinor Antonsen (Trondheim) og Knut Oskarsen (Kongsberg) 
Stevneleder:  
Terje Østlie (Elverum) 
Sekretariat :  
Ronny Lauten (Trondheim) 
Øvingsledere var: 
Lydighet: Bjørn Olsen (Fosen) 
Spor: Gunnar Ågesen (Trondheim) og Jens Moen (Hønefoss) 
Rundering: Helge Omnes (Skien) 
Felt: Tor Tetli (Salsbruket) 
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SPONSORER 
Uten støtte fra frivillige og næringslivet, hadde man ikke kunnet gjennomføre dette 
arrangementet på en slik måte og med en slik kvalitet som det er nå. De største 
”sponsorene” er for så vidt alle de som bruker av sin tid og sine midler til å hjelpe til fra 
morgen til kveld, og legge alt til rette for at deltakerne skal kunne få vel planlagte 
oppgaver. Det er rett og slett en kjempestor dugnad. 
Ut over dette var årets økonomiske hovedsponsorer: Østlies Hundesenter, og Total 
Hundeopplæring. 
Andre støttespillere som bidro på en eller flere måter var: Nardo Bil AS , Eukanuba, og 
Royal Canin. Flere oppdrettere støttet arrangementet med premier, og i tillegg fikk vi 
støtte gjennom annonser i arrangementets katalog.  
Tusen , tusen takk for all positiv tilbakemelding og støtte. Alle ble nevnt , og ingen 
glemt….. 
 

 
Nina Kroken sender Vicki ut i søk     Foto: Ronny Lauten 
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ØVELSENE 
Øvelsene blir gjennomført over to hele dager. Start er fredag morgen, og i år skulle 
samtlige deltakere starte med lydighet. Etter dette var det feltsøk 50x50 meter med 8 
gjenstander, av veldig forskjellig materiale og størrelse. Begge disse ”bolkene” er lagt 
opp på en like måte at de er publikumsvennlige og det er spennende å følge med på 
hundenes arbeide. 
 
Selve ”hovedøvelsen” på fredag er runderingen. Denne er 1 km lang og 100 meter bred, 
og det handler om at man skal finne 3 som har ”gått seg bort” innenfor dette området. 
Denne krevende øvelsen, er for veldig mange ”favorittøvelsen”, og det er stor spenning 
på standplass blant hundeførerne før de går inn til start……:”tro hvordan løypa er, lurer 
på om hunden går godt nok ut, hvor lang tid kommer vi til å bruke, finner vi alle……?? 
Også denne øvelsen er opplagt slik at publikum kan være med, og dette er som regel 
svært populært. Mange er på  ”The Challenge” for å se og lære, være med 
treningskompiser, og noen er der for å finne ut hvordan denne konkurransen er…og 
kanskje planlegge sin egen start ….til neste år. 
 
Fantastisk mange fine øvelser, og spennende å se på, og den beste runderingen p dette 
årets konkurranse ble unnagjort på rundt 20 min……med alle ” de bortkomne” funnet. 
Sammenlagt poengsum fra fredag, er utgangspunktet for lørdagens program….. 
 
Lørdag starter dagen med fellesdekk. Alle hundene på rad og rekke, mens førerne har 
gått i skjul. I løpet av de 5 minuttene som hundene ligger, fyres det av 4 skudd. De som 
får full pott her, tar med seg viktige poeng…. 
 
Etter denne øvelsen er det klart for den mest ”magiske” av alle øvelser i løpet av 
konkurransen, nemlig feltsøk 30x30 meter med 15 gjenstander……og disse mini- 
gjenstandene må hundene virkelig lete etter. På denne øvelsen er det ”felles-start”, og 
det betyr at alle starter på samme tidspunkt, hundene skal søke i hvert sitt felt, side om 
side innover en skogsvei. Rett før startskuddet går er det musestille i skogen…….og så 
braker det løs…..Etter 15 min er søketiden over, og da er ”kampen om å komme til spor 
over. Det er de 10  beste etter disse øvelsene som får være med til øvelsen spor. For 
mange er dette målet…..akkurat som runderingen, er sporet en av manges 
favorittøvelser og slik som sporoppgaven er lagt i denne konkurransen, er det på mange 
måter en seier i seg selv å få komme med på denne øvelsen. Sporoppgaven  i år ble 
drøye 5 km, og 7,5 timer gammel. Det er til sammen lagt ut 20 gjenstander, og max 
søketid ble satt til 2 timer og 15 minutter. 
 
Som alle de foregående år, ble dette utrolig spennende timer og minutter. Før starten 
gikk var det veldig åpent rundt hvem som skulle ta med seg vandrepokalen hjem dette 
året. Alt handla plutselig om noen trepinner….og hvor mange hver enkelt av de som 
skulle få gå spor hadde med seg i lomma når de passerte sluttsløyfa…….Det var jevnt i 
toppen….. 
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Lidvard og Bayard i fint driv på banen   Foto: Ronny Lauten 

 
Når alle hadde kommet i mål, viste det seg at resultatlista skulle by på mange hyggelige 
overraskelser. På toppen var det , som de tre foregående år; Toril Pedersen med sin 
Tin-Tin fra Nidaros Brukshundklubb, som klatret. De gjennomførte en solid konkurranse i 
alle øvelser, og fikk med seg alle figurantene i rundering, samt 17 av 20 utlagte pinner i 
det lange krevende sporet.  
Men resultatlista forteller også at denne typen konkurranse faktisk er for alle…….alle 
som synes at det er gøy å trene hund med utgangspunkt i hundens nese. Toril og Tin-Tin 
fikk selskap på pallen av to damer som kommer fra små hundemiljø rundt omkring i 
landet, og som gjorde en super innsats, og det starta med at de hadde lyst til å melde 
seg på….og prøve. 
Nr. 2 ble Oddveig Moen med sin schaferhund ”Argo” fra Dombås. Hun er med i Jetta 
Hundeklubb og Norske Redningshunder. Nr. 3 ble Agneta Dalbakk med sin Labrador 
”Ronja” fra Tynset, og hun er med i Tynset og Omegn Hundeklubb og Nidaros 
Brukshundklubb. 
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Pallen: Nr.1: Toril Pedersen og Tin-Tin, nr. 2: Oddveig Moen og Hardeggkampens Argo,  

Nr. 3: Agneta Dalbakk og Mandylike’s Primrose Ronja     Foto: Ronny Lauten 
 
 

Tre forskjellige raser kom altså på pallen dette året, og det morsomme er at nr. 4 
representerte en 4. rase; nemlig Anders Svare med sin Mallinois ”Nemi” som kommer fra 
Steinkjer Hundeklubb og Nidaros Brukshundklubb.  
Totalt var 7 forskjellige raser representert på denne konkurransen. 
Derfor er det veldig kjekt å kunne konstatere slagordet: 
”The Challenge” – for alle - uansett rase” 
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Bestemannspremiene ble fordelt slik: 
Beste rundering: Vidar Grøndalen m/ Arien`s Yatzy ( Norske Redningshunder) 
Beste lydighet: Bjørnar Strand m / Xo Axxe ( Nidaros brukshundklubb) 
Beste Felt: Toril Pedersen m/ Tin-Tin (Nidaros Brukshundklubb) 
Beste Felt/Lydighet: Toril Pedersen m / Tin-Tin ( Nidaros Brukshundklubb) 
Beste Spor: Oddveig Moen m/ Hardeggkampens Argo (Jetta Hundeklubb /NRH) 
 
Fullstendig resultatliste og flere bilder finnes på NBF`s hjemmeside:  
www.norsk-brukshundsport.no 
 
 
”The Challenge” – for alle som liker utfordringer……. 
Det var mange potensielle vinnere til årets Challenge. Det skiller lite, og det er mange 
små og store faktorer som gjør at resultatlista blir som den blir. Uansett; det unike med 
premieutdelingen på ”The Challenge”, er at alle blir presentert som vinnere……Selvsagt 
er det stor begeistring under plasseringen på pallen, men alle som deltar får en hilsen, 
masse applaus og masse gratulasjoner med på veien……alle utøver stor respekt for 
hverandre, …kanskje fordi at alle vet hvor mange timer med trening for og sammen med 
treningskompiser, som ligger bak.  
Det er nettopp det som gjør dette arrangementet så spesielt; respekten og det som vi 
alle må ta vare på; evnen til å være veldig glade på alle andre gode menneskers vegne. 
 
Tusen takk til alle for helt fantastiske dager i forbindelse med ”The Challenge” 2012, og 
til vi møtes igjen; ta veldig godt vare på dere selv, hverandre og hundene. 
Gratulerer til alle !!! 
 
Ellinor Antonsen   
 
 

 
Bjørnar Strand og XO Axxe i runderingsløypa. Bjørnar blir veldig glad når Axxe kommer med bittet i 
munnen, som forteller at en figurant er funnet….      Foto: Ronny Lauten 

http://www.norsk-brukshundsport.no/
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Trønderkurset-2012 
 
Uke 26, 24.-29.juni, var min beste venninne, Nirrill Gulldusk, og jeg så heldige å få bli 
med på Trønderkurset.  
 
Utgangspunktet for kurset var Skallstuggu på Frolfjellet utenfor Levanger. I området 
rundt hytta var det et nydelig terreng som er vanskelig å beskrive, det bør oppleves ved 
selvsyn. 
 
Kurset ble arrangert av NBFK, avd. Trøndelag. Det var grupper i spor/feltsøk, 
rundering/feltsøk samt konkurranselydighet. Det var instruksjon i 4 dager. 
Det var et fantastisk turterreng rundt Skallstuggu. Dessverre fikk vi ikke utforsket det til 
fullt. 
 
Pga sauer i nærheten kunne vi ikke trene med løse hunder ved Skallstuggu - det var 
godt å våkne til bjelleklang og ivrig breking fra ulldottene som i løpet av natta hadde tatt 
seg inn på området. De la igjen både ”erter og store ruser”, veldig fristende i alle fall for 
min Gulldusk. Pga sauene som gikk fritt i nærområdet måtte vi derfor kjøre et par mil til 
treningsområdet vi hadde fått tildelt. NRH hadde også fått tildelt samme treningsområde, 
etter det som jeg forsto, men vi kom da til enighet med dem. Så godt som ”fjellvegen” var 
vedlikeholdt var det både rett og rimelig at vi måtte betale bompenger for å benytte den. 
Gulldusk og jeg deltok på en av de to runderingsgruppene. Vi Hadde Annika Halldin fra 
Sverige som instruktør.  Annika tok utgangspunkt i våre forkunnskaper og veiledet oss 
godt i runderingskunstens irrganger.  Vi nådde faktisk lengre enn min målsetning var ved 
kursets start. 
 
Mens jeg sov meget godt i min hyggelige, lille ”lugar” gjorde Gulldusk det samme i sin 
egen lille ”lugar”, stille og rolig. Jeg hørte heller ingen hunder som drev innkallingstrening 
på sin matmor fra sine respektive bur, så jeg tolker det dit hen at de trivdes der. 
Jeg hadde heldigvis vært forutseende nok til å ta med elektriske skotørkere, de kom godt 
med (jeg mener at man selv har ansvar for å ta med det utstyr som er nødvendig).  I 
tillegg var det flotte tørkemuligheter for både eget tøy og hundeutstyr da vi skrudde opp 
varmen i gangene (gangene, dermed tørkemulighetene, var store).  
Det var meget hyggelig med fellesdusj/fellesgarderobe (en for kvinner og en for menn – 
det var kun en mann på kurset). Der utvekslet vi mange erfaringer og meninger, både før 
og etter trening ute i terrenget. 
 
Det var godt og sosialt å få gå til dekket bord. Maten var god, ikke for meget krydret, 
deilig grovt brød, pålegg i overflod (mer enn jeg har hjemme), melk, juice og frukt.  
Hvis det var noe jeg savnet tok jeg det opp med kokken – og vips så var det på plass 
neste morgen (han både forsto og snakket godt norsk). Hvis det var noe helt spesielt var 
det bare å svippe innom kjøpesenter på veg fra treningsområdet til Skallstuggu. 
Det var meget rent og ryddig på kjøkkenet og i spiserommet. 



 
_____________________________________________________________________________________ 

16  Årgang 26 nr 3 

 
Det var ingen vansker med å overholde riktig diett, selv om jeg har diabetes 2 (det var 
det minste problemet). 
 
Jeg fikk benytte både fryseboksen (til å oppbevare Gulldudsk sin mat), spisskammerset 
og kjøleskapet.  
 
Som et lite apropos kan jeg nevne at vi, noen uker senere, var på jaktkurs i Hemsedal. 
Der bodde vi også i hytte. Servicen i Hemsedal var langt på nær så god som på 
Trønderkurset.  I Hemsedal måtte vi sørge for egen matlaging og renhold, 
tørkemuligheter av klær og utstyr var slett i forhold til på Skallstuggu på Trønderkurset. I 
Hemsedal måtte vi også kjøre 2 mil (hver veg) til treningsområdene. 
Er man på hytte, så er man på hytte, da er man ikke på et høyfjellshotell og det hadde vi, 
Gulldusk og jeg, innstilt oss på.  
 
 

 
 

 
Vi to hadde et godt og hyggelig opphold på Skallstuggu utenfor Levanger – takk for oss. 
 
 
 
Solfrid Buvik 



 
_____________________________________________________________________________________ 

Årgang 26 nr 3    17 

 

Nytt fra agilitykomitèen 
 
31. juli arrangerte Nidaros BHK agilitykonkurransen på NKK’s internasjonale utstilling på 
Leangen Travbane. Her er restultater og bilder: 
 
 

 
 
 
 

 
Helge og Amigo  Foto: Rune M. Andersen 
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Ellen og Kiska, Foto: Rune M. Andersen 



 
_____________________________________________________________________________________ 

20  Årgang 26 nr 3 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Spente tilskuere  foto: Rune M. Anderesen 
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Rune og Rambo med CERT! 
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Anette og Gila  foto: Rune M. Andersen 
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Jazz og Kijani   Foto: Trine Halvorsen 

 

 
Tiinii på vei over mønet 
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The Callenge. Bjørnar Strand og Axxe i runderingsløypa   Foto: Ronny Lauten 

 

 
The Challenge. Beste lydighet og felt: Toril Pedersen og Tin-Tin   Foto: Ronny Lauten 
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Handlingkurs med Anja MacNeill 
 
8. og 9. september var det handlingkurs med Anja MacNeill. Hun er en dame som får 
med seg det alt som skjer på banen, både hund og fører. Og hun gir klar beskjed om hva 
som er feil og hvordan det skal gjøres. 
 
Hun satt opp utfordrende baner med masse artig handling. Været var ikke mye å skryte 
av, men det var kurset og humøret var på topp hos deltagere og instruktør  
 
 
 
Bilder fra Unn Græsmann. 
 

 
 
 
 
Det lignet litt på en taterleir, men uten tak hadde det nok blitt lange, våte dager. Det 
bøttet ned til tider og det var godt å kunne sitte tørt. 
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Unn og Tiinii 
 
 
 

 
Agnete og Vic 
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Nytt og litt gammelt fra brukskomiteen 
 
Brukomiteen har denne sesongen holdt et sporkurs hvor Irene Hegerberg var instruktør 
og Elisabeth Lutdal hjelpeinstruktør. Det var 7 stk som deltok på dette kurset.  
Følgende raser var representert: Parson Russel, Terrier, Riesenschnauzer, Japansk 
Spisshund, Cavalier King Charles Spaniel, Schæferhund, Australian Shepherd og 
Flatcoated Retriever. 
 
 
Det har også blitt holdt et feltkurs hvor Lena Ögren Buseth var instruktør. Her var det 5 
deltakere.  
Følgende raser deltok på dette kurset: Rottweiler, Labrador Retriever, Schæferhund, 
Vorsthehund og Malionis. 
 
 
Kurs i rundering måtte avlyses på grunn av lite interesse. 
 
 
Brukskomiteen har arrangert 7 sporstevner og 2 runderingsstevner. Etter antall påmeldte 
i de laveste klassene ser det ut for at brukshundsporten er på oppadgående.  
 
 
Det har vært stor deltakelse på alle våre stevner i år noe som også har vært en 
utfordring. Vi i brukskomiteen vil rette en kjempestor takk til alle som har hjulpet oss på 
disse arrangementene.  
 
 
Det som gjenstår denne sesongen er klubbmesterskapet.  
 
 
Det vil også bli et sporkurs og vi håper å få til kurs både i rundering og felt før det blir 
vinter. 
 
 
 
For brukskomiteen 
Anne Marit 
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Bilder fra brukshundkurs 
 
 

Kurs i feltsøk 
 
Brukshundkomiteen arrangerte kurs i feltsøk 12.-13. mai. Instruktør var Lena Buseth. 
 
Deltagere på kurset var:  
Elisabeth Lutdal m/ Fibi (schæfer) 
Tonje Rygh m/ Varga (malinois) 
Solfrid Buvik m/ Nirrill Gulldusk (labrador) 
Birgit Westgård m/ Blixt (vorsteher) 
Linda Jensen m/ Pax (Rottweiler) 
 
 
 

 
Lena og Linda m/ Pax 
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Birgit og Blixt 

 

 
Elisabeth og Fibi 
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Bilder fra sporkurs 19-20 mai 2012  
Intruktører: Irene Hegerberg og Elisabeth Lutdal 

  
Deltakere: 
Lena Buseth m/ Totte (parson russel terrier) 
Kari Saugen m/ Gaya (riesenschnauzer) 
Linda Ødegaard m/ Batman (australian shepherd) 
Elin Grønvold Aunet m/ Nea (japansk spisshund) 
Tonje Gjeving m/Fanta (chavalier king charles spaniel) 
Henrik Stray m/ Smilla (flatcoated retriever) 
Kjartan N. Kielland m/Uno  (schæfer) 
 
 
 

 
Kjartan og Uno 
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Elisabeth og Lena m/ Totte 

 

 
Elisabeth, Irene, Kari m/Gaya, Lena og Linda 



 
_____________________________________________________________________________________ 

36  Årgang 26 nr 3 

 

Tanker etter NM 
 

Da er september kommet og vi er ferdige med konkurransene for dette året.  
 
NM er vel den konkurransen som utmerket seg mest for meg og Ariens Y- Cross. NM på 
nesten hjemme bane. ”Hjemme bane” fordi Fosen ligger ikke mange timene fra Namsos, 
og vi har vært på konkurranse der i mange år. Som mange vet er Terese Aasbø min 
faste følgesvenn på kurs og konkurranser.  
 
På de årene vi har vært å konkurrert på Fosen, brukte også mamma og pappa å ta turen 
dit for å se på oss. De har også vært en viktig støtte for meg de årene jeg har konkurrert 
med hund, og pappa kjørte alltid hit og dit på konkurranse.  
 
Å få delta i NM er stort, men å stå på pallen sammen med Cross og ta imot 
bronsemedalje kan ikke beskrives. En helt fantastisk følelse. Men for å komme dit, er 
også en lang vei.  
 
Denne våren var det mye som skjedde, og ikke alt ble slik vi trodde og håpet. Nyåret 
startet med at pappa ble dårlig, det viste seg å være kreft. Jeg gjorde ferdig siste år på 
skole, skrev Bachelor og trente hund. Målet var NM samt å få Bruks championatet på 
Cross. I april måtte han gi tapt for kreften, jeg satt punktum på Bacheloroppgaven, Cross 
ble bruks champion og vi kom med på NM.  
 
Mange mål ble nådd, men at jeg skulle få ha pappa sammen med meg på Fosen, fikk jeg 
ikke. Derfor var tredjeplassen i NM veldig spesiell og det med mange tanker og følelser. 
Derfor er det også viktig å ta vare på de man er glad i, og har rundt seg. Ingen vet hva 
morgendagen bringer.  
 
Jeg er så utrolig takknemlig for at mine foreldre alltid har støttet meg, at jeg har ei 
trenings venninne som Terese, i tykt og tynt har vi holdt sammen, trent og konkurrert i 
opp- og nedturer. At samboer, venner  og familie har støttet meg og hatt tru på meg. Og 
ikke minst Terje og Inger Østlie som jeg fikk kjøpe denne herlige hunden av. Og Ellinor 
Antonsen for mange bra kurs, treninger, tips og råd.  
 
Dere fortjener en stor takk alle sammen. Fosen brukshundklubb fortjener også en stor 
takk for flotte konkurranser og ikke minst et flott NM arrangement.  
 
 
 

Hilsen fra Gunhild og Cross 
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Gunnhild og Cross 

 

Støtt din klubb gjennom grasrotandelen 
 

Norsk Tipping AS lanserte Grasrotandelen 1. mars 2009. Dette er en støtteordning for 
frivillige lag og organisasjoner som står på mottakerlista. Når du tipper, kan du oppføre 
Nidaros Brukshundklubb som din mottaker. 
Det kan gjøres på flere måter, bl.a. oppgi organisasjonsnummer 883086112 hos din 
kommisjonær, eller søke opp klubben på Norsk Tipping sine web-sider og tilknytte (de 
som bruker internett). Du kan også skrive ut arket om Grasrotandelen på 
www.nidarosbhk.no 
 
 
Klubben mottar 5% av beløpene det spilles for, og selvsagt uten at det påvirker verken 
innsats eller gevinst! Tenk på det før du leverer din neste tippekupong… 

http://www.nidarosbhk.no/
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Resultat rundering 15.0.2012 
 
 
 
Dommere: Helge Rødsjø og Trygve Kroken 

      

          Klasse A 
        

Plass: Fører: Rase: Klubb: 
Poeng Poeng Sum Ikke God- 

Cert 
lydighet: spes.øv.: totalt: godkj. kjent 

1 Bjørnar Strand Schæfer 
Nidaros 
BHK 281,0 347,0 628,0   X x 

2 Toril Pedersen Border Collie 
Nidaros 
BHK 277,0 350,0 627,0   X x 

3 Oddveig Moen Schæfer Jetta HK 250,0 309,0 559,0   X   

          

          Klasse B 
        

Plass: Fører: Rase: Klubb: 
Poeng Poeng Sum Ikke God- Opp- 

lydighet: spes.øv.: totalt: godkj. kjent rykk 

1 Agneta Dalbakk Labrador Retr. 
Nidaros 
BHK 204,5 288,0 493   X X 

2 Anne Marit Kvernrød Riesenschnauzer 
Nidaros 
BHK 179,0 264,0 441,0   X   

3 Marit Sunde Labrador Retr. 
Nidaros 
BHK 95 304 399   X   

4 Inger Jacobsen Golden Retr. 
Nidaros 
BHK 126 220 346   X   

5 Birgit Westgård Vorstherhund  
Nidaros 
BHK 171 48 219 X     

    
      

          Klasse C 
        

Plass: Fører: Rase: Klubb: 
Poeng Poeng Sum Ikke God- Opp- 

lydighet: spes.øv.: totalt: godkj. kjent rykk 

1 Kamilla Nyhagen Schæfer Jetta HK 279 234 513   X X 

2 Elisabeth Lutdal Schæfer 
Nidaros 
BHK 237 266 503   X X 
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Klart for fellesdekk   Foto: Elisabeth Lutdal 

 

 
Oddveig Moen og Argo. Dommer Torgeir Rui   Foto: Elisabet Lutdal 
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Johanna Jerngren og Jing  Foto Elisabeth Lutdal 

 

 
Argo med 4 kilos apporten 
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Resultat spor 22.08.2012 
 
 

Dommere: Bjørnar Strand og Ellinor Antonsen 
     

          Klasse C 
        

Plass: Fører: Rase: Klubb: 
Poeng Poeng Sum Ikke God- Opp- 

lydighet: spes.øv.: totalt: godkj. kjent rykk 

1 Teres Aasbø Schæfer Nidaros BHK 189 239 428   X   

2 Emma Båtnes Toller Nidaros BHK 115,5 192,5 308   X   

3 Aina Vassbotn Tervueren Steinkjer HK 143,5 0,0 143,5 X     

          

          Klasse D  
        

Plass: Fører: Rase: Klubb: 
Poeng Poeng Sum Ikke God- Opp- 

lydighet: spes.øv.: Sum godkj. kjent rykk 

1 Solfrid Buvik Labrador Nidaros BHK 194,0 70,0 264,0   X X 

2 Siri Kildal Hansen Toller  Nidaros BHK 187,0 72,0 259,0   X X 

3 Bjørnar Nordbotten Schæfer Nidaros BHK 159,0 79,0 238,0   X X 

4 Øyvind Jensen Rottweiler Norsk Rottweilerklubb 129,0 77,0 206,0   X   

5 Kamilla Nyhagen Schæfer Jetta HK 177,0 0,0 177,0 X     

6 Lene Wang Rhoden Boston Terrier Nidaros BHK 110,0 59,5 169,5   X   

 
 

 
Denniz, en brukshund   Foto: Elisabeth Lutdal 
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Nytt fra kurskomiteen 
 
 

Introduksjonskurs i Rally Lydighet 
7-9 september 2012. 

 
 
5 deltakere var meldt på til helgekurset som var satt opp. Som nyutdannet trinn 1 
instruktør var jeg spent, men gledet meg mest til denne helga.  
 
Sporten kommer opprinnelig fra USA, og i 2005 ble Norsk Rally Lydighet(NRL) dannet 
og vi fikk norsk regelverk og norsk styre. For dere som ikke vet hva Rally Lydighet er, 
kan man si det er blanding mellom LP og Agility. Man går en bane hvor man utfører det 
som står på skiltene. Det kan være fra 15-20 skilter i en bane. I Klasse 1 føres hunden i 
bånd og det er lov å belønne underveis på noen av øvelsene. Videre følger klasse 2, 3 
og ELITE. I disse klassene er hunden uten line og halsbånd, og vanskeligheten stiger 
etter hvert som ekvipasjen avanserer i klassene. Vil dere lese mer om sporten, kan dere 
gå inn på: www.rally-lydighet.com.  
 
Vi startet med teori på fredagen hvor vi gikk gjennom alle skilter i klasse 1 og de viktigste 
reglene som hører til sporten. Det var deltakere og hunder i alle aldre, noen hadde gått 
grunnkurs, andre ikke. Størrelsemessig på hund hadde vi alt fra mellom Puddel til 
Leonberger. Men ingen hadde prøvd Rally Lydighet før.  Den supre gjengen på kurs var 
både motiverte og lærevillige, så jeg så lyst på de to kommende dagene.  
 
På lørdagen satt vi sammen flere skilter til en liten bane, noe deltakerne klarte utmerket! 
Det er mye å huske på i denne sporten; hvordan utføre det som står på skiltene(for det 
er ikke alltid like logisk), hva sier reglene, hvordan føre hunden og hvordan plassere seg 
i forhold til skiltene.  Etter hvert la vi på flere og flere skilter. Både hunder og førere så ut 
til å kose seg, og gjorde det bedre og bedre for hver runde. Etter endt kurs, hadde jeg 
fortsatt en motivert gjeng som ville mer. Derfor har det nå blitt satt opp en treningsgruppe 
i rally, og flere har hengt seg på. Supert!  
 
 
 
 
Solveig Therese Zetterstrøm 
 
 
 
 

http://www.rally-lydighet.com/
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Valpekurs  
 
Jeg sender bilder fra sommer - valpekurset mitt.  
  
Det var 5 ekvipsjer som deltok, alle var topp motiverte for å gi sin beste venn et godt liv. 
Det var en herlig og inspirerende gjeng hundeførere. Lykke til videre, alle sammen. 
  
Fra venstre: Arne Bredesen / Emma, Kristina Sivertsen si datter / Molly, Kristina 
Sivertsen, Nirrill Gulldusk, Hege Rundhaug / Ruth, Erik Bjørnstad / Nicco og Linda Lufall 
/ Tufsa. 
 

 
  
Foto:Solfrid Buvik 
  
Mvh Solfrid 
 
 



 
_____________________________________________________________________________________ 

46  Årgang 26 nr 3 

 

Appellmerkekurs våren 2012 
 
Det var 6 stk som gikk på appellmerkekurs i perioden mai - juni 2012. En trivelig gjeng 
som det var hyggelig å få være instruktør for.  
 

Disse deltok på kurset: 
Maria Ebbesen Karlsen med Rocky (Golden), Line Norum med Hubert (Labrador), Lajla 
Grøset med Alida (Drentsche Patrijshond), Kristin Skjermo med Habie (Sheltie), Anne 
Mestvedt Olaussen med Ronja (Breton) og Therese Iversen med Irja (Rottweiler) 
 

 

Appellmerkeprøven ble holdt 21.06.12 og Rita Thobroe var dommer. Disse besto: 

Anne Mestvedt Olausse og Ronja (breton) 
Kristin Skjermo og Habie (sheltie) 
Lajla Grøseth og Alida (Drentsche Patrijshond) 
Kathrine Moen Bratteng med Bitten (springer spaniel) 
Ida Anette Norheim med Sjoko (cocker spaniel) 
Lill Sjaastad med Mio-Mi’s Wing Release (springer spaniel) 
 
 
Anne Marit 
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Nytt fra Lydighetskomiteen 
 
Nidaros Cup’n 2012: 
Vi har gjennomført alle runder av Nidaros Cupen på Østre Berg. Flotte deltakere og 
dommere har gjort dette til fire trivelige kvelder der vi i komiteen håper at folk har hatt det 
trivelig og fått erfaring i ringen. Vi ønsker å fortsette med dette i fremtiden, og håper folk 
fortsetter å stille opp både i og utenfor ringen! 
  
Årets Cupmestere er: 
Klasse 1: Ingrid Askim og Lula med 580 poeng 
Klasse 2: Gudrun Erikstad og Lady med 483 poeng 
Klasse 3: Ingen med tellende resultat. 
Klasse elite: Solfrid Buvik og Nirrill Gulldusk med 843,5 poeng. 
 
Vinner av JarRo’s Hund sin vandrepokal er Ingrid Askim og Lula!! 
Vi gratulerer! 
 
Klubbmesterskap 2012: 
Klubbmesterskapet var tredje runde av Cupen, og vi fikk kåret flotte klubbmestere og 
hadde en trivelig kveld på Østre Berg. 
 
Klubbmestere 2012: 
Klasse 1: Ida Anette Norheim og Sjokko med 197 poeng 
Klasse 2: Eirin Dahl og Bimbo med 195 poeng 
Klasse 3: Therese Løes og Ekko med 302 poeng 
Klasse Elite: Sofrid Buvik og Nirrill Gulldusk med 306,5 poeng 
Vi gratulerer! 
 
Offisielt Stevne 21.10.12 
Vi skal ha offisielt stevne den 21.10 på Hegra. Dommer vil være Øystein Ødegård. 
Konkurransen vil bli hold i ridehall. Det blir en fin mulighet for å gå to stevner på en helg! 
Dette blir et dobbeltstevne med Belgierklubben. 
 
Planer for høsten: 
I komiteen er det planlagt ett kurs i høst, samt ett helgekurs i vinter. Vi skal ha et 
konkurranselydighetskurs som går over flere uker (oktober til desember), der fokuset vil 
være på øvelsene fra kl 1 til elite. Her vil kravet til å få være deltaker være minimum start 
i kl 1. 
I tillegg skal vi ha et helgekurs med ekstern instruktør, dette vil være et kurs for de som 
er kommet et stykke oppover i klassene, og vil ha fokus på øvelsene i kl 3 og elite. 
I oktober vil vi ha vårt siste offisielle stevne i lydighet.  
 
Fellestreningene vil fortsette som før så lenge det er lyst nok på treningsplassene. 
I høst har det delvis vært over 20 ekvipasjer på treningene, noe som skaper gode 
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treningsmuligheter og mulighet for nye mennesker å ta kontakt med oss i klubben.  
Følg med på hjemmesiden for mer info om både kurs og treninger! 
 
Hilsen lydighetskomiteen v/Emma Båtnes 
 

Nidaros Cup’n  4.runde 
Dato: 18.09.12 
Sted: Østre Berg 
Dommer: Ellinor Antonsen og Torgeir Rui 
 
Resultatliste: 
( ekvipasjer uten poengsum benyttet cupen til å belønne i ringen, og fikk dermed 
endret/trekk i poengsum) 
 
Klasse 1 

 Fører Hund Rase Poeng 

1 Ingrid Askim Lula Groendal 186 

2 Ida A. Norheim Sjoko Cocker spaniel 152,5 

3 Anne Olaussen Ronja Breton 145,5 

4 Kathrine Bratteng Bitten Eng. springer 
span. 

117 

5 Katrine Uddu Koopa Groendal 116,5 

6 Lill Kristin Sjaastad Molly Eng. springer 
span. 

114 

 
Klasse 2 

 Fører Hund Rase Poeng 

1 Linda Aalberg Brutus Golden retriever 142,5 

2 Gudrun Erikstad Lady Blanding 131 

3 Ingrid Loe Dalaker Keira Golden retriever 129,5 

 
Klasse 3 

 Fører Hund Rase Poeng 

1 Linn Thevik Vegas Kelpie -- 

2 Hege Gåsterud Pixie Border collie -- 

 
Klasse elite 

 Fører Hund Rase Poeng 

1 Rita Thobroe Busy Aussie 289,5 

2 Solfrid Buvik Nirrill Gulldusk Labrador 240 

3 Linn Thevik Spike Kelpie 227,5 

4 Therese Løes Ekko Tervueren 221,5 

5 Kristin Estenstad Tommy Flar coated retr. 215 
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Hvem gjør hva i Nidaros brukshundklubb? 
 

 

- Komitè medlemmer  

   

Styret (E-post: post@nidarosbhk.no)  
Leder Johnsen, Arne  73 50 99 40  936 37 000 leder@nidarosbhk.no 
Nestleder Jørgensen, Jorg    411 26 618 nestleder@nidarosbhk.no 
Sekretær Andersen, Rune    900 16 348 post@nidarosbhk.no 
Kasserer      kasserer@nidarosbhk.no 
Styremedl. Antonsen, Ellinor   997 10 848 styremedlem@nidarosbhk.no 
 
 
Brukskomiteen (E-post: bruks@nidarosbhk.no) 
Leder Kvernrød, Anne Marit   988 93 328 
Medlem Lutdal, Elisabeth     
Medlem Johansen, Anita Katarina     
Medlem Westgård, Birgit    
Medlem Njøs, Therese    
Medlem Hegerberg, Irene 
 
 
Kurskomiteen (E-post: kurs@nidarosbhk.no) 
Leder Aasen, Kate 72 58 50 77  415 22 191 kurs@nidarosbhk.no 
Medlem Hammaren, Karina    
Medlem Jenssen, Geir Åge 
Medlem Estenstad, Kristin      
 
 
Agilitykomiteen (E-post: agility@nidarosbhk.no) 
Leder Iversen, Bård Ivar 73 93 57 69  920 61 836 baard@tronderblikk.no 
Medlem Rynning, Jannicke      
Medlem Strøm, Helge     
Medlem Hansen, Tina Renate 
Medlem Askim, Ingrid 
Medlem Johnsen, Arne 
Medlem  Græsmann, Unn 
 
 
Lydighetskomiteen (E-post: lydighet@nidarosbhk.no) 
Leder Båtnes, Emma    
Medlem Rhoden, Lene Wang 
Medlem Dahl, Eirin    
Medlem Gosterud, Hege 
Medlem Sorgendal, Ingrid 
Medlem Stene, Elisabeth    
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 - og hvordan får du tak i dem? 
 
Testekomiteen (E-post: test@nidarosbhk.no) 
Leder Schjetne, Øyvind Juul   72 58 47 00        901 33 770 
Medlem Kolberg, Torunn           938 79 337 
Medlem Jørstad, Tommy   73 97 69 94       944 02 368 
Medlem Halsen, Synnøve           932 18 596 
 
 
RIK-komite (E-post: ipo@nidarosbhk.no)  
 
 
 
Redaksjon  (E-post: redaksjon@nidarosbhk.no) 
Leder Malmo, Trine      975 95 488 
Medlem Strøm, Julie Stormo      984 34 321 
Medlem Gundersen, Anniken Rosmo     918 97 148 
Medlem Kolberg, Torunn      938 79 337 
 
Komitè for fellestreninger 
 
 
Banekomite: 
Leder Iversen Bård      982 60 626 
  Krogstad Roger 
 
 

Støttekomite: 
Ingen tillitsvalgte 
 
Revisorer 
  Rødsjø, Helge    73 93 57 28   926 06 245 
  Lutdal, Elilsabeth 
 
 
 
Repr. NKK-regionen 
  Johnsen, Arne 
  Jørgensen, Jorg 
  Iversen, Bård Ivar   

Vara Båtnes, Emma 
 
 
 
Valgkomite: 
Leder:  Iversen, Bård 
Medlem: Skjetne, Øyvind Juul 
Medlem:  Auflem, Lidvard 
Vara: Mjøen, Anette 

  

mailto:test@nidarosbhk.no


 

 

 

 

 

 

 

Returadresse: 
Nidaros Brukshundklubb 
Postboks 2558 
7414 Trondheim 


	Nidarhunden0312(3)
	Sisteside

