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Forsidebilde: En av Norges beste søkshunder; Tin Tin er ganske ”vill i blikket” når han gjør noe av det 
morsomste som finnes; nemlig å søke etter gjenstander i felt.   eier: Toril Pedersen  foto: Ronny Lauten
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”Øivinds bevingede ord” 
 

Forrige leder dreide seg for det meste om Stavsøra og prosessene rundt etableringen. 
Jeg skal derfor ikke skrive stort om dette denne gang, på tross av at jeg vet at dette er 
tema blant medlemmene og at det som skjer der nede engasjerer. Styret har bestemt at 
det skal gjennomføres et medlemsmøte i høst. Saken vil vel få sin naturlige plass i dette 
møtet vi jeg tro.  

Så til alt annet……  

Årets julebord er satt til lørdag 23. november med samme sted som i fjor. Et flott sted å 
ha klubbens julebord på. Jeg har stor tro på at dette blir like vellykket som i fjor. Her er 
det bare å sette av dato for festen og melde seg på når innbydelsen kommer.  

Så er det på sin plass å ta dere med på en rundtur gjennom sommeren sammen med to 
av våre trofaste venner og medlemmer, Lidvard og Toril, på evig jakt etter en 
konkurranse å delta på. Innledningsvis vil jeg bare takke de to for deres bidrag til å sette 
Nidaros Brukshundklubb ettertrykkelig på kartet. De er et resultat av et miljø hvor de 
begge deltar med stor iver, og hvor miljøet trekker veksler på hverandre. At man også 
deltar på egne aktiviteter og konkurranser viser også litt av interessen for å bevare og 
utvikle dette miljøet til beste for alle. Ingen er god bare alene.  

Vi tar en runde gjennom Norge og også en liten svipptur over dammen. Ja, ikke den 
store dammen altså, men den lille. Den vi tar når vi skal ta med oss en flaske eller to for 
mye eller en kartong sigaretter eller tre for mye. Danmark altså. Men vi starter i Norge, 
sen sommer tidlig høst.  

Når Drammen hundeklubb inviterer til Norgesmesterskap, går turen selvfølgelig dit. Og 
hvem troner øverst på pallen? Jo, selvfølgelig Toril med Tin-Tin, og med god margin. 
Norgesmester og med Norsk Kennel Klubb pokal for beste brukshund som et flott trofe i 
tillegg.  

Årets «happening» er for mange «The Challenge». I år arrangert for 5. gang. Jeg husker 
i min forrige periode som leder en ivrig, engasjert person jeg hadde på tråden som 
berettet om et stevne han mente ville bli det største og viktigste brukshundstevnet i 
Norge. Jeg tror kanskje hans spådom er nær å gå i oppfyllelse. Det er imidlertid et men 
her. Og det er Toril. Fem år og fem førsteplasser. Når gir de andre opp? Kanskje finnes 
det et lys i enden for andre. Også Toril må skifte hund fra tid til annen. Da kanskje, kan 
støtet settes inn. J  

Jeg må også i samme «åndedrag» rose noen andre i forbindelse med dette stevnet. 
Nidarosingene tok «selvfølgelig» også lagseieren. Med Toril på laget er grunnlaget lagt.  
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Men sannelig skal Agneta med Ronja, Anders med Nemi, og ikke minst Lidvard med 
Bayard ha sin velfortjente ros.  

Bayard ble født 31. januar i 2001. Bayard var altså over 12 år når han deltok på «The 
Challenge». En stor prestasjon, ikke bare av hund, men også av en eier som har 
forvaltet sin hund på en slik måte at han fortsatt hevdet seg på resultatlisten. Midt på 
resultatlisten, så vidt slått av Terje Østli med en neste 10 år yngre hund. En stor 
prestasjon.  

Gratulerer til dere alle.  

Midt i september kommer så Nordisk Mesterskap. Denne gang arrangert i Hjørring i 
Danmark. Fjorårets NoM ble en suksess for Toril og Tin-Tin gjennom sitt Nordiske 
mesterskap i spor. I år skulle runderingstittelen kapres. En knepen seier, men en seier 
god som gull. Nordisk mester i rundering 2013. Vi bøyer oss i støvet og gratulerer.  

Hvorfor bruke så mye spalteplass på disse to når vi har så mange andre, ikke minst 
meget gode ekvipasjer i klubben. Jo, fordi bredden kommer som en konsekvens av 
toppen, som igjen avler nye topper. Det er dette som utvikler hundesportens mestre 
gang på gang. Det å ha noen som går opp løypa foran og som tør å si; - jeg skal bli best! 
Det er de vi trekker veksler på. Det er de vi strekker oss etter og følger med på når de 
trener, eller prater eller også instruerer alle som står på spranget til å ta opp 
konkurransen. – Bare vent litt, så skal du få se!  

Vi skal tørre å ta frem enerne. Det er ikke for vi ikke ser alle dere andre. Det er for at vi 
vil vise at vi trenger alle, både toppen og de som trakter etter denne. Men også de som 
finner glede i å være sammen med sine likesinnede, og som kanskje er godt fornøyd 
med bare to riv i ag-løypa, en vegring foran tunnelen, eller kanskje en stå under 
lydigheten når kommandoen var dekk. Alle er viktige for klubben. Alle skal ha ros for sine 
bidrag. Store som små. Gamle som unge.  

Vi ønsker en ny komitè velkommen inn i klubben. Styret har vedtatt å etablere 
rallylydighet som egen aktivitet i klubben. Med tillitsvalgte som verker etter å ta fatt og 
etter sigende også med en stor tilhengerskare som bare verker etter å ha de samme 
rettigheter i klubben som alle andre.  

Velkommen skal dere være.  

Aller sist vil jeg sende ut et ønske til dere medlemmer.  

I Nidaros har vi et oppegående og svært kompetent apparat med tillitsvalgte. Noen har 
deltatt i mange perioder, noen er inne i sin første periode. Til vinteren skal vi ha årsmøte. 
Erfaringsmessig vil noen velge å tre tilbake. Det er da vi trenger dere som nå verker etter  
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å ta i et tak. Men vi vet jo ikke hvor dere er før vi søker etter dere. Derfor kunne jeg 
ønsket meg at de av dere som har et sterkt ønske om å bidra for klubben kan ringe meg 
eller send meg en mail. Alternativt å se et annet sted i bladet hvor valgkomiteens 
medlemmer står oppført.  

Frem mot vinteren skal valgkomiteen starte arbeidet med å fylle alle komiteer med navn. 
Kan hende har du lyst til å bidra? Kanskje er det deg vi venter på?  

Gi lyd!  

 

 
 

Øivind 
 

 
XO Bris  foto: Nina Grenness 
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Taxi  foto: Silje Slagnes 
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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- 2013 

 

10. desember 2013 
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Redaksjonen 
 

Høsten har kommet igjen og sesongen er på hell for de fleste. Nok en gang kan vi 
konstantere at vi har et stort og aktivt miljø i klubben. 
 
Legg merke til at vi har fått en ny komitè! Klubben har fått egen 
rallylydighetskomitè. 
 
Mange trekker inn i ridehaller og andre innendørsalternativer for vinteren. Det er 
godt å kunne trene inne når det er kaldt og mørkt ute   
 
Takker for alle bidrag også til dette bladet!  
 
Vi ønsker oss fortsatt flere bilder til Nidarhunden. Har du et bra bilde av din hund 
er det ingen grunn til å nøle. La det komme med i bladet. 
 
 
 
For redaksjonen 
Trine Malmo 
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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… 
 

 

 

 

 
Bea  foto: Janniche Rynning 

 

http://www.nidarosbhk.no/
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NIDAROS BRUKSHUNDKLUBBs 
hedersbevisninger  

 

Statutter for Nidaros BHKs Æresmedlem  

Etter enstemmig innstilling fra Nidaros BHKs styre, kan årsmøtet med 2/3-dels flertall, 
etter skriftlig avstemming, innvotere æresmedlemmer.  

Æresmedlemskap kan bare tildeles medlemmer som har gjort en helt ekstraordinær 
innsats for Nidaros BHK over svært lang tid.  

Utnevningen foretas på klubbens årsmøte.  

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.  

Statutter for tildeling av Nidaros BHKs Ærespris  

Nidaros Brukshundklubbs Ærespris utdeles til den person som har utmerket seg som en 
god ambassadør for klubben, og utført arbeide til det beste for klubben langt utover det 
man kan forvente. Vedkommende må ha vært medlem av klubben sammenhengende i 
minimum 10 år.  

Det voteres over tildelingen uten debatt.  

Statutter for tildeling av årets Nidarosekvipasje  

Årets Nidarosekvipasje tildeles den ekvipasje som gjennom siste sesong, på en 
fremragende måte har representert Nidaros Brukshundklubb. Vedkommende skal 
vurderes, ikke kun gjennom sin innsats med egen hund, men også som en viktig 
bidragsyter i miljøet.  

Hedersbevisninger  

Styret kan på selvstendig grunnlag, eller etter forslag fra medlemmer utdele 
hedersbevisninger til medlemmer som har utmerket seg administrativt eller sportslig 
inneværende sesong. Hedersbevisningen utdeles på klubbens årsavslutning.  
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Hvordan overleve i telt med en 
Svinemoskus  

Kjært barn har mange navn. Vår lille Dvergschnauzer har fått en del tilnavn i løpet av 
sine 3 år. Egentlig heter han Sofus, men blir også kalt; Rotta, Bolla, Rotepotta og nå har 
han fått et til; Svinemoskus. Dette er historien om hvordan han fikk sistnevnte kallenavn. 
Tittelen på denne historien kunne også hvert en annen; f.eks: ”To på fire og fire på to på 
ekspedisjon til Snøhetta” eller ”Ta en Taxi til fjels”  

Vår sommer i år var styrt av yr.no. Der det var godt vær, der var vi. Så når vi så at de 
meldte knallvær på Dovre var vi ikke i tvil. Vi skulle mot Snøhetta. Egentlig var planen å 
gå en tur å se hvor langt vi kom. Og så ble planen og ta med telt og ligge over en natt. 
Så ble planen to netter. Uansett. Vi tok bussen fra Hjerkinn til Snøheim. Å ha med seg en 
Dverg på buss er i for seg ikke noe problem. Våre jenter, Mina på 9 og Ylva på 6 år tok 
seg av han. Litt mer problematisk kan man si det er å håndtere en Riesenschnauzer med 
”noe” hundeaggresjon på en overfylt buss med 15 kg sekk på ryggen og tre huskyer på 
samme buss. Utrolig fin trening for armmusklene må jeg si. Det endte med at Taxi (vår 
lille søte Riesen gutt) måtte sitte på fanget mitt og husky eieren snilt foreslo at jeg gikk av 
først.  
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Vel framme på Snøheim lastet vi sekkene på ryggene og kløv på Taxi før vi la i veg på 
vei mot Snøhetta. Været var strålende og bekledningen var shorts og t-skjorte. Perfekt!!  

Nå gikk det faktisk ganske greit å gå og ungene begynte å innstille seg på at, nei toppen, 
den skulle de opp på! Så på et par timer hadde vi faktisk nådd vannet ved foten av 
Snøhetta. Vi fant den ene plassen med 2x2 m med mose og fikk opp teltet. Utrolig flott 
leirplass. Noen hadde til og med lagt igjen litt ved så vi fikk bålkaffe!! Luksus!  

Det er nå vi begynner å nærme oss historien om hvordan Sofus fikk sitt nye tilnavn. Vi 
har et 4 manns fjelltelt. Sofus som har tidenes dårligste pels og får lov til å ligge inni 
teltet, mens Taxi ligger i forteltet. Vi hadde overbevist jentene om at så høyt gikk det ikke 
moskus (liksom), og det var det Mina hadde i tankene da hun våknet midt på natten av 
noen rare lyder. Kunne det være moskus mon tro? Men hun syns det låt som om lydene 
kom fra et mindre dyr, ikke så stort dyr som en Moskus. Det låt nesten som en gris, syns 
Mina. Hmm. Kanskje en Svinemoskus?? Men det låt jo som det kom innen ifra teltet. Det 
er her Mina løfter hodet og titter seg om. Lyden hun hørte var slett ikke fra en 
Svinemoskus. Det var bare Sofus som snorket!  

Dagen etter var toppen målet. Også denne dagen var været praktfullt, ikke en sky og se! 
Vi satte snuten oppover. Taxi syns det var strevsomt å måtte gå sakte i bånd opp i 
steinura. Sofus derimot viste seg å være del fjellgeit. Eller kanskje akkurat slik en 
Svinemoskus skjøter seg i fjellet. Han ble raskt en ekspert i å finne den letteste veien og 
jente fant fort ut at det å gå etter Sofus var ganske smart. Etter noen strevsomme timer 
nådde vi toppen. Sofus hadde ikke behøvd hjelp en eneste gang!! Snakk som turhund!! 
Nedturen var likedan. Taxi strevde og begynte nå å bli ganske sårføtt, Sofus sliten, men 
bare litt slitt på en pote, og like flink. Ikke en gang måtte vi hjelpe han! Han hadde til og 
med overskudd til å markere både på vei opp og ned igjen.  

Etter et måltid mat og stell av poter var det natta igjen. Det er nå vi kommer til 
overlevelses biten. Alle som har gått en del vet at det å gå, setter fart på tarmsystemet. 
Langt inne i drømmeland, kjenner jeg at det luter så ekkelt og jeg blir kvalm og lurer på  

om jeg må kaste opp. Etter hvert våkner jeg litt mer og kjenner at jeg er ordentlig kvalm 
og at det lukter skikkelig skit. Jeg slår opp øya og hva får jeg se? Jo, jeg stirrer rett inn i 
aslet på Sofus som ligger og prupper 5 cm fra nesa mi. Ooo, hvor blid jeg blir. I et hissig 
mutrende får jeg tak i hundslørvet og hiver han nederst i teltet. Alle åpninger i teltet 
åpnes. Min mann, Torgeir, våkner og lurer på ”hva i…”. ”Jeg må ha luft!!” Svarer jeg. 
Over Riesenhannen og ut i friluft. ”Hva inn i..??” Gjentar min mann, før han våkner 
såpass at han kjenner eimen. ”Mer luft” sier han. Ungene vokter. ”Hva skjer??”. ”Sofus 
har prompa”. Sier vi. ”Og ja!!!” Sier de. Resten av natten blir tilbrakt med åpen teltdør 
Sofus under en sovepose i bunn av teltet. Det er ikke tøys å campe med en 
Svinemoskus!!  
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Dagen etter var det tid for retur. Nok en dag med shorts og t-skjorte. Sofus var litt stiv, 
mens Taxi var halt på 4 føtter. Bra vi hadde med nok potesokker.  

En fantastisk flott tur. Neste år blir det ny tur på gjengen. Jeg lurer på Sofus må bæres 
over isbreen på vei opp Galdhøpiggen?  

 

Av  

Silje Slagnes  
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THE CHALLENGE 
……så mye mer enn verdens tøffeste brukshundkonkurranse….. 

”The Challenge 2013”, ble også en ubetinget sucess – på alle måter. Etter 4 år med 
kjempespennende øvelser, en utrolig dugnadsånd, stor sportsånd, og kjempestemning, 
så har man jo selvsagt noen forventninger når man i slutten av august pakker bilen og 
styrer mot Engerdal.  

For 5 året på rad skulle vi til Sølen for å være med på det som blir definert , og omtalt 
som ”verdens tøffeste brukshundkonkurranse”. Arrangementet var også dette året lagt til 
siste helgen i august, nærmere bestemt 29.- 31. august. For de som skal delta, og 
kjenne litt på de utfordrende øvelsene, så starter det hele på torsdag kveld. Men allerede 
helgen før og utover i uka kommer alle de frivillige som utgjør grunnlaget for at det i det 
hele tatt er mulig å gjennomføre et slikt løft. Det er et betydelig antall hjelpere som står 
på denne lista. De kommer fra mange steder i landet, og alle representerer en 
kjempedugnad.  

Hele 26 ekvipasjer var meldt til start til årets ”utfordring”, og på torsdag kveld møtte alle 
til trekning, informasjon og utdeling av gaver fra sponsorer og samarbeidspartnere. 
Hovedsponsorer var NARDO BIL AS, EUKANUBA og ØSTLIES HUNDESENTER.  

Av disse 26 startende, var hele 11 raser representert!!......noe som i aller høyeste grad 
viser at det å kunne bruke nesen sin, ikke handler om størrelse eller rase.  

Øvelsene i programmet, er ment å skulle fremme de gode søkshundene. Første 
konkurransedag er fredag, og da konkurreres det i rundering (1000 m), feltsøk 50 x 50m 
og lydighet. Poengene fra første dag, legges så sammen, og blir utgangspunkt for neste 
konkurransedag, som er minst like krevende som første. Lørdag morgen starter med 
fellesdekk. Rett etter den, foregår trekningen av startnummer for feltsøk 30 x30 m, felles-
start. I disse feltene er det 15 knøtt-små pinner. Alle starter samtidig, og det å være 
tilskuer til denne seansen, er ubetalelig. 26 hunder søker i hvert sitt felt innover en 
skogsvei, og man kan formelig kjenne på spenningen og det fokuset som finnes i løpet 
av disse 15 minuttene som denne øvelsen foregår. Det er nå det gjelder…….og etterpå 
er det sekretariatet som har en møysommelig jobb. Hvem er de 13 beste så 
langt……hvem er disse 13 som har ”vunnet” et spor?  

Til et angitt klokkeslett kommer nok et spennende øyeblikk; kunngjøringen om hvem som 
skal ut å gå et spor som er mellom 4 og 6 km langt, og har ligget siden tidlig morgen, ca. 
6-8 timer. Det er nå finalen starter og det er nå hele lista kan snues på hodet……Hvem 
tåler enda en utfordring, hvem har med seg flest pinner av de 20 utlagte inn….??  

Sporet er nok den mest krevende øvelsen i denne konkurransen. Alderen på sporet og 
lengden, gjør at hundens konsentrasjon settes skikkelig på prøve. Men en slik øvelse, er  
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også fysisk krevende. Max søketid er satt til 2 timer og 15 minutter, og det er helt utrolig 
spennende timer……  

Nytt dette året var også en lagkonkurranse. Hvert lag kunne stille med fire deltakere, 
men de tre beste var tellende. Det var satt opp en flott vandrepokal fra Østlies 
Hundesenter. Hele 5 lag var påmeldt i år i kampen om denne gjeve premien.  

Det er mange typer vinnere i ”The Challenge”. Vinner av konkurransen, ble for 5 år på 
rad; Toril Pedersen med sin Border Collie, Tin Tin. Det er fantastisk å gjenta denne 
bragden år etter år…..hente ut motivasjon, krefter og selvdisiplin nok til å gi jernet og 
greie å ta ut det lille ekstra som gjør at det hele virker helt rått. Pallen ble også i år, 
erobret av kvinnelige hundeførere, og det er jo noe som skaper hodebry……i alle fall hos 
de mannlige deltakerne.  

 
Seierspallen ble ”erobret” av kvinnelige hundeførere. Fantastisk innsats av alle tre!! 
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Kristin Wear Prestrud med sin Cocker Spaniel ”Bjørhults Vild og Vacker” (Mir), i øvelsen rundering. Mir 

var ”minste” rase på The Challenge, og hadde noen supre øvelser. 
 

 
”Arien`s Bono” kommer inn med gjenstand fra feltet til fører Terje Østlie. 
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Det finnes også andre ”vinnere”……og det handler om det å ”reise seg”, komme tilbake, 
prøve igjen, og tørre å utfordre seg selv og hunden sin. Jeg blir så inderlig glad når det er 
slike ting som driver mange framover. Flere stilte med nye hunder, og hele 9 av de 
startende i år var rekrutter……helt fantastisk, og en av dem inntok også pallen !!  

The Challenge er så mye mer enn en konkurranse. Det er en arena hvor dugnadsånden 
rår, hvor vi treffes og har hverandre og brukshundsporten i fokus, og der mangfoldet og 
”på tvers av” er det som gir læring og stemning, og der alle heier på, og tar vare på 
hverandre.  

Det er en ære å få lov til å være med på og oppleve dette samholdet, dette unike 
vennskapet som oppstår….fordi vi har noe felles, noe som betyr noe.  

Tusen takk for all velvilje og positive tilbakemeldinger fra alle våre sponsorer og 
annonsører.  

Tusen takk til alle som var der og bidro, alle på sin måte. Ta vare på dere selv og 
hundene deres, og så sees vi til neste år.  

Hilsen  

Ellinor Antonsen  
(alle foto: Ronny Lauten, ronny.lauten@gmail.com) 

 

 

Resultatliste:  

Nr. 1. Toril Pedersen m/ Tin Tin (Border Collie), Nidaros Brukshundklubb  

Nr. 2. Oddveig Moen m/ Hardeggkampens Argo (Schâferhund), Joramo Hundeklubb  

Nr. 3. Sylvi Nilsen m/ Doubleuse Amethyst (Golden Retriever), Elverum Hundeklubb  

Beste Lag: Team Nidaros: Agneta Dalbakk, Anders Svare, Toril Pedersen og Lidvard 
Auflem  
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Beste lag, og vinner av vandrepokalen 2013 : Anders Svare, Agneta Dalbakk, Toril Pedersen og Lidvard 
Auflem. Anders Svare og Agneta Dalbakk trener i hhv. Steinkjer Hundeklubb og Tynset og Omegn 
Hundeklubb, men representerer Nidaros på The Challenge.  
 

 

Dommere var: Tor Tetlie (feltsøk 50 x 50) og Ellinor Antonsen (lydighet)  

Stevneleder: Gunnar Aagesen  

Øvingsledere: Spor: Jens Moen  

Rundering: Helge Omnes  

Felt: Tor Tetlie  

Lydighet: Cecilie Stenbro  

For å se komplett deltakerliste og resultatliste, samt katalogen fra ”The Challenge 2013”, 
gå inn på www.norsk-brukshundsport.no  
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Introduksjon i forebyggende 
sportsmedisin og fysioterapi på hund 
Fordrag med Titti Mjaaland Skår, Byåsen Dyrehospital 26.08.13 
 
Den 26.08.13 inviterte brukskomiteen til foredrag med Titti Mjaaland Skår på Byåsen 
Dyrehospital. Titti er veterinær og har blant annet spesialisert seg på fysioterapi / 
rehabilitering på hund og katt. samt sportshunder, kroniske ledd- og rygglidelser 
 
Temaet var forebyggende sportsmedisin og fysioterapi på hund. Vi var 21 stk. som 
møtte. 
 
Hovedessensen i foredraget var viktigheten av fysisk trening av hunden for å forbygge 
skader hunden, og hvilken behandling et kan gir hvis skader oppstår. 
 
Forebyggende: 
Oppvarming – veldig viktig at hunden blir varmet opp på det underlaget den skal prestere 
Nedtrapping 
 
Anatomi og fysiologi: 
Vi fikk en innføring i oppbygging av muskulaturen, knokler og bindevev. Viktigheten av at 
hunden trenes og også at den trenes riktig. 
 
Fysioterapi/rehabilitering: 
Alt etter hvilken skade hunden har og tillegg faktorer som rase og alder kan følgende 
behandling gis: 
Fysiske øvelser -stabiliseringsøvelser 
Tøyning og massasje 
Endre for, gi kosttilskudd 
Medikamenter 
Vanntredemølle 
Laserterapi 
 
Vi fikk også en kort innføring i hvordan vi kan redusere skadeomfanget, hvis uhellet 
skulle være ut. 
 
Brukskomiteen takker Titti Mjaaland Skår for et interessant og lærerikt foredrag. 
 
Etter foredraget fikk vi en omvisning på klinikken og så var det noen få som dro og spiste 
pizza etterpå. 
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Ivrige tilhørere på foredrag 

 

 
Dyrlege Titti 
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Klubbmesterskap bruks 
21.-22. september  

Årets klubbmesterskap gikk av staben lørdag 21. og søndag 22. september. Lørdagen 
hadde vi spor, felt og budføring. Her var 12 ekvipasjer klare til start, tre ekvipasjer i 
klasse D, tre ekvipasjer i C, tre ekvipasjer i B og to ekvipasjer i A. Her startet alt fra 
veletablerte ekvipasjer, til de som ikke har startet enda. Vi hadde åtte ulike raser, ni 
damer og to menn til start.  

På søndag 22. september var vi på Hestsjøen, der rundering, felt og budføring ble 
gjennomført. Her hadde vi åtte ekvipasjer til start, to ekvipasjer i C, to ekvipasjer i B og 
fire ekvipasjer i A. Her hadde vi seks ulike raser, og sju damer og en mann til start.  

Begge dagene gikk veldig bra, og vi koste oss med grilling, kakespising, kaffe og koselig 
prat. Kjempe hyggelig å se at så mange stilte opp og deltok på klubbmesterskapet i år. Vi 
håper at vi får enda flere som deltar til neste år.  

Forpremier ble også delt ut, både fra royal canin og brit. Selvsagt blir også vinnerne i 
hver klasse premiert på årsfesten lørdag 23. november.  

Tusen takk til alle som stilte opp, og tusen takk til de som tok på seg å dømme, Marit, 
Claus og Lidvard.  

Mvh Brukskomiteen  

v/ Hege Bye Flyen  
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Resultater 

Spor 

Klasse A 

 Navn oppsøk Spor felt total 

1 Toril Pedersen m/Tintin 7 9 8 293 

2 Lidvard Auflem 
m/Bayard 

7 7 0 203 

  
    
Klasse B 

 Navn Oppsøk Spor Felt Total 

1 Irene Hegeberg m/Vito 10 9 9,5 298 

2 Elisabeth Lutdal m/Fibi 10 9 8 289 

3 Anne Marit Kværnrød 
m/Denniz 

9 9 7,5 279 

4 Marit Sunde m/Ina 7 9 9 274 

 
 
Klasse C 

 Navn Oppsøk Spor Budføring Total 

1 Lidvard Auflem m/Lenox 10 9 0 241 

2 Hege Bye Flyen m/Twist 9 7 5 216 

3 Wenche Nilsen m/Bella 7 6 8 195 

 
 
Klasse D 

 Navn Spor Budføring Total 

1 Irene Hegeberg m/Cassie 10 5 80 

2 Claus Stokland m/Sting 10 0 70 

3 Inger Lande m/Ludwig 8 0 56 

 
 

Rundering 
Klasse A 

 Navn Felt Rundering Total 

1 Toril Pedersen m/Tintin 10 10 350 

2 Inger Jacobsen m/Tobias 8 10 338 

3 Marit Sunde m/Ina 10 9 321 

4 Lidvard Auflem m/Bayard 7 7,5 259,5 
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Klasse B 

 Navn Felt Rundering Total 

1 Anne Marit Kværnrød 
m/Denniz 

9 8,5 275 

2 Elisabeth Lutdal m/Fibi 8,5 7,5 246 

 
Klasse C 

 Navn Budføring Rundering Total 

1 Terese Njøs m/Echo 10 8 248 

2 Wenche Nilsen m/Bella 9 8 242 
 

 
To av klubbmesterene, Vito og Cassie  foto: Irene Hegeberg 

 

Premiene var sponset av Tam Lade 
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Det har hvert en aktiv og innholdsrik sensommer og høst for agilityutøverne i klubben 
vår.  

August var den store stevne måneden med stevner på rekke og rad. Det begynte med 
Nes sitt store stevne, 3-4 august. Det var som vanlig mange ekvipasjer fra Nidaros som 
hadde tatt turen nedover, og vi var godt representert på premielistene og ikke minst på 
pallen.  

Helga etter var det duket for Stavstevnet på Tretten i Gudbrandsdalen. Dette stevnet gikk 
over tre dager og inneholdt fire offisielle stevner. Også her var vi godt representert med 
mange hunder og førere fra klubben vår. Vi var godt samlet, hadde nesten en hel 
langside med telt, bur, stoler og ikke minst ekvipasjer ved den ene stor ringen (4 ringer, 
hvorav to var for liten og mellomhunder og to for store hunder). Nidarosekvipasjene 
gjorde seg også her bemerket med mange gode prestasjoner og vi fikk pallplasser i 
mange av løpene  

(ingen nevnt ingen glemt). Jeg vil også trekke fram lagene våre som gjorde det godt 
både på Nes og Stav. Spesielt vil jeg trekke frem resultatet vi fikk lørdags ettermiddag på 
Stav, førsteplass med tre av fire hunder feilfrie og et solklart NM napp!  

Så var det klart for vårt og Gauldal Hundeklubb sitt stevne den 17-18 august. Dette ble et 
flott arrangement med god stemning rundt ringen, og ikke minst et godt samarbeid med 
Gauldal HK. Jeg vil også takke alle våre medlemmer som stilte opp og hjalp til og ikke 
minst Schæferhundklubben for lån av bane.  

Nidaros har også tradisjon for å delta på stevnet i Østersund, så også i år.  

Det var en flott gjeng som dro over grensen for å besøkte våre naboer i øst. Stevnet er i 
september og det er alltid moro at så mange tar turen dit for å skape samhold og god 
stemning.  
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Vi har hatt to nybegynnerkurs i høst med til sammen 18 ekvipasjer. Det er morro at vi har 
så mange nybegynnere, og det skal bli spennende å følge dere i tiden framover.  

Det har også vært dugnad på banen i høst, hvor vi blant annet har gruset opp 
parkeringsplassen og grusbanen. Det var som vanlig meget godt oppmøte på dugnaden, 
så en stor takk til dere alle! Vi har også ordnet med mer og bedre lys til agilitybanen. Så 
nå er det lys også på gressbanen og i det hjørnet på grusen hvor det manglet lys. En stor 
takk til gjengen som sto på og ordnet dette.  

Sesongen går mot slutten, og i skrivende stund er det kun Norwegian Open 26-
27.oktober og NM på Lillestrøm i november som står igjen av årets stevner.  

Norwegian Open er Norges desidert største agilitystevne med over 460 ekvipasjer til 
start fra inn og utland. Stevnet går på flott kunstgress i Kongsvingerhallen.  

I NM stiller de fleste som går i klasse 3, og vi stiller med minst et lag (søker om to, men 
det gjenstår å se om det går igjennom).  

De som er tatt ut til å representere Nidaros sine lag under NM,  

Førstelaget: Ingrid Askim med Lula, Anette Mjøen med Gila, Helge Strøm med Amigo og 
Janniche Rynning med Bea.  

Andrelaget (hvis det kommer med) er følgende med:  

Roger Krogstad med Easy, Tina Renate Hansen med Arox, Unn Græsmann med TiiNii 
og Julie Strøm med Aua.  

Reserver er Bård Iversen med Zappa og Agnete Vags med Vic. Lagleder Bård Iversen.  

Vi ønsker alle sammen lykke til!  

Vintertrening i år blir som vanlig på Skjetlein, for mer info se på hjemmesiden (kommer 
etter hvert).  

 

 

På vegne av agilitykomiteen  

Bård Iversen  
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Her er resultater fra Nidaros BHK sitt stevne 18. juli 

Bilder av Kjetil Aa 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
_____________________________________________________________________________________ 

Årgang 27 nr 3  29 

 

 
 

 
 

 
Arox 
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Heidi og Rock On 
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Kjersti og Marvin 
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Resultater Klubbmesterskap Agility/ Årets Rekrutt 2013 
  

Årets Rekrutt 2013 

Liten   Tone S. Bjørnes m. Tommy 

Mellom Lisbeth Sylte m. Lexi 

Stor  Berit Bartnes m. Kevin 

 

Klubbmester 2013 Agility 1 

Mellom Kjersti Zahl m. Birch 

Stor  Kathrine B. Uddu m. Koopa 

 

Klubbmester 2013 Agility 2 

Liten Anniken Gundersen m. Kita 

Stor Helge Strøm m. Hektor 

 

 

Klubbmester 2013 Agility 3 

Stor  Ingrid Askim m. Lula 

 

Klubbmester 2013 Hopp 1 

Liten Bente Sand m. Lizzi 

Mellom  Kjersti Zahl m. Birch 

Stor   Marit Graneggen m. Kira 

 

Klubbmester 2013 Hopp 2 

Liten  Anniken Gundersen m. Kita 

Stor  Ingrid Berg m. Baileys 

 

Klubbmester 2013 Hopp 3 

Stor  Ingrid Askim m. Lula 
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Årets Rekrutt 2013 

Liten  Std.tid 30 sek Tid Feilpoeng 

1 Tone S. Bjørnes m. Tommy 25,82  5 

 

Mellom Std.tid 30 sek Tid Feilpoeng 

1 Lisbeth Sylte m. Lexi 14,79 0 

2 Gerd Nyjordet m. Shaco 18,02 5 

 

Stor Std.tid  30 sek Tid Feilpoeng 

1 Berit Bartnes m. Kevin 15,37 0 

2 Ane H. Østmo m. Cassie 17,85 0 

3 Eva Hemmingsen m. Einar 26,11 10 

 

Agility 1 

Liten Std.tid 44 sek  / banelengde 130 m Tid Feilpoeng 

1 Bente Sand m. Lizzi Disk 

 

 

Gila 



 
_____________________________________________________________________________________ 

36  Årgang 27 nr 3 

 
Pinocchio’s Eomer fra stevnet i august 
 

 
Annica og Kross fra stevnet i august 
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Mellom Std.tid 44 sek  / banelengde 130 m Tid Feilpoeng 

1 Kjersti Zahl m. Birch 42,64 0  

2 Agnete Vaags m. Jippi 48,78 9,78 

3 Trude Reppe m. Odin 49,68 10,68 

 

Stor  Std.tid 44 sek   / banelengde 130 m Tid Feilpoeng 

1 Kathrine B. Uddu m. Koopa 36,60 0 

2 Kari Espås m. DeeDee  31,23 5 

3 Marit Graneggen m. Kira 40,41 10 

4 Heidi Græsmann m. RockOn 59,12 15,12 

 

Agility 2 

Liten  Std.tid 42 sek  / banelengde 133 m Tid  Feilpoeng 

1 Anniken Gundersen m. Kita  55,16 13,16 

 

Stor  Std.tid 42 sek  / banelengde 133 m Tid  Feilpoeng 

1 Helge Strøm m. Hektor 30,78 0 

2 Anette Mjøen m. Gila 30,91 5 

3 Karoline Reitan m. Lukas 40,19 5 

4 Agnete Vaagsm. Vic 29,41 10 

 Bård Iversen m. Zappa Disk 

 Ingrid Berg m. Tiini Disk 

  

Agility 3 

Stor Std.tid  43sek  / banelengde 152 m Tid  Feilpoeng 

1 Ingrid Askim m. Lula 36,91 0 

2 Bjørnar Flønes m. Sheri 38,05 5 

3 Linda Morkemo m. Luna 42,45 5 

4 Ingrid Berg m. Baileys 39,73 10 

 Helge Strøm m. Aamigo Disk 

 Tina R. Sandberg m. Arox  Disk 

 Roger Krogstad m. Easy Disk 

 Janniche Rynning m. Bea Disk 
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Hopp 1 

Liten  Std.tid 33 sek / banelengde 111 m   Tid  Feilpoeng 

1 Bente Sand m. Lizzi  25,38 0 

 

Mellom Std.tid 33 sek  Tid Feilpoeng 

1 Kjersti Zahl m. Birch 26,53 0 

2 Trude Reppe m. Odin 48,80 20,80 

 Agnete Vaags m. Jippi Disk 

 

Stor  Std.tid 33 sek   Tid  Feilpoeng 

1 Marit Graneggen m. Kira   23,62 0 

2 Karoline Reitan m. Lukas 27,42 0 

3 Kathrine B. Uddu m. Koopa 24,64 5 

4 Roger Krogstad m. GetMe 37,21 14,21 

5 Kari Espås m. DeeDee 25,72 20 

 Heidi Græsmann m. RockOn Disk 

  

 

 

Hopp 2 

Liten Std.tid 31 sek / banelengde 114 m Tid Feilpoeng 

1 Anniken Gundersen m. Kita  52,81 26,81 

 

Stor Std.tid 31 sek / banelengde 114 m  Tid  Feilpoeng 

1 Ingrid Berg m. Baileys 22,06  5 

2 Helge Strøm m. Hektor  23,52 5 

3 Bård Iversen m. Zappa 21,39 10 

4 Ingrid Berg m. Tiini 22,54 10 

5 Anette Mjøen m. Gila 25,97 10 

6 Agnete Vaags m. Vic 26,37 15 
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Hopp 3 

Stor  Std.tid 31 sek / banelengde 128 m   Tid Feilpoeng 

1 Ingrid Askim m. Lula 26,58 0 

2 Linda Morkemo m. Luna 31,95 0,95 

3 Roger Krogstad m. Easy 28,25 5 

4 Janniche Rynning m. Bea 24,18 10 

5 Helge Strøm m. Amigo   28,41 10 

6 Bjørnar Flønes m. Sheri  30,52 10 

 Tina R. Sandvik m. Arox Disk  

 
 
 
 
 

 
Bea 

 

 

 

 



 
_____________________________________________________________________________________ 

40  Årgang 27 nr 3 

 

Internkonkurranse 
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Roger Krogstad og Easy (Golden Retriever) gikk av med seieren i årets 
internkonkurranse i agility. 
 
 
Konkurransen går annen hver uke gjennom sesongen og er en fin måte å få masse 
konkurransetrening på. Dette er en konkurranse agilitygruppa har hatt i flere år. Alle 
konkurrerer mot hverandre uansett klasse, mens kravet for poeng endres etter hvert som 
en stiger i klassene. Et kjempebra tiltak både treningsmessig og sosialt samtidig som en 
får testet konkurransenerver og konkurranseinstingt. 
 
 
 
 

 
 

Glade vinnere for 2013: Easy og Roger 
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Nytt fra lydighetskomiteen 
 
 

Nidaros Cup & klubbmesterskapet:  
 
Nidaros cupen er avsluttet, og vi gratulerer årets cupmestere:  
 
Klasse 1: Siw Hind og Otelia med 468,5 poeng  
Klasse 2: Tonje A. Rygh & Varga  med 456,6 poeng  
Klasse 3: Linn Thevik & Vegas med 448 poeng 
Klasse Elite: Solfrid Buvik & Nirrill Gulldisk 845,5 poeng  
 
Særlig gledelig var det at vi i år fikk en cupmester i klasse 3, etter to år uten tellende 
resultat i klassen! En særskilt gratulasjon er også på sin plass til Solfrid Buvik og Nirrill 
Gulldusk, som gikk av med sammenlagtseieren i cupen i år. Gratulerer!  
 
I klubbmesterskapet var det god innsats og mange gode presentasjoner, vi gratulerer 
årets klubbmestere!  
 
Klasse 1: Gunhild Engen & Ilva  med 182,5 poeng  
Klasse 2: Eirin Dahl & Bimbo med 162,5 poeng  
Klasse 3: Elisabeth Løhre & Lynx med 233 poeng  
Klasse Elite: Linn Thevik & Spike med 291,5 poeng  
 
Takk til alle som har bidratt, både på og utenfor banen!  
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Offisiell konkurranse:  
 
11. august avholdt Nidaros BHK den aller første offisielle lydighetskonkurransen på 
nybanen på Stavsøra. Vi takker for et hyggelig stevne selv om trønderværet ikke viste 
seg på det beste. Dommer for dagen var Per Eigil Gylland.  
 
Resultatliste:  
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Kurs: 
 
Fra august til oktober har vi holdt konkurranselydighetskurs, med Kristin Estenstad og 
Rita 
Thobroe som instruktører. Dette er et veldig populært kurs, som vi gjerne gjentar neste 
sesong. Vi gleder oss til å følge kursdeltakerne videre, både på treninger og i 
konkurranseringen! 
 

 

 
 
Fellestreninger: 
Vi har hatt noen flotte treninger i sommer og høst, med god stemning og et inkluderende 
miljø 
på trening - akkurat det vi ønsker oss! Tusen takk til alle som har kommet på trening og 
bidratt til å gjøre Stavsøra til et hyggelig og gjestfritt sted å trene hund! 
Det har vært gjort spede forsøk på å ha temakvelder på treningene. Emma tok en runde 
med 
kommandering 12. september, og vi håper dette blant annet gjør at folk føler seg mer 
komfortable med å bidra på konkurransetreninger og konkurranser framover. 
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Planer: 
 
Vi planlegger å kjøre et dobbelt helgekurs i lydighet med ekstern instruktør i løpet av 
vinteren. Det vil bli en kurshelg før jul, og så kan men trene videre på det man har lært 
fram til en andre kurshelg på nyåret. Mer informasjon kommer på nett etter hvert som 
datoer og instruktør er spikret. Vi kan si såpass mye at det blir en veldig spennende 
instruktør og at vi får flotte treningsforhold i hall! 
 
Komiteen er også i gang med å organisere satningsgrupper, da dette var et ønske som 
kom tydelig fram på informasjonsmøtet vi avholdt i vår. Vi utfordrer de som blir med på 
satningsgrupper til å vise at dee er noe vi i komiteen skal legge energi i og bygge 
oppunder om, ved å demonstrere hvordan satningsgrupper spiller positivt inn på miljøet 
og nivået i gruppa!  
 
God treningshøst til dere alle!  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Årets Nidarosekvipasje 2013 
Tiden nærmer seg for kåring av årets 

 Nidarosekvipasje.  
Forslag kan rettes til styret ved Øyvind. 
Send ditt forslag med begrunnelse til 

leder@nidarosbhk.no 
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Xo Duracell og XO Fibi  foto: Elisabeth Lutdal 

 

 
Timmy, Chico og Aua  fot: Julie Stormo Strøm 
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Hvem gjør hva i Nidaros brukshundklubb? 
 

 

- Komitèmedlemmer    

Styret (E-post: post@nidarosbhk.no)  
Leder Schjetne, Øivind Juul  72 58 47 00  901 33 770 leder@nidarosbhk.no 
Nestleder Bakken, Anders    930 86 110 nestleder@nidarosbhk.no 
Sekretær Andersen, Rune    900 16 348 post@nidarosbhk.no 
Kasserer Skjønberg, Anita W.     938 79 393 kasserer@nidarosbhk.no 
Styremedl. Estenstad, Kristin   958 65 841 styremedlem@nidarosbhk.no 
 
Varamedl.  Ledere i komitèene   
 
Brukskomièen (E-post: bruks@nidarosbhk.no) 
Leder Nordbotten, Bjørnar   488 93 436  
Medlem Jenssen, Geir Åge 
Medlem Lutdal, Elisabeth 
Medlem Kvernrød, Anne Marit 
Medlem Løes Therese 
Medlem Flyen, Hege Bye 
Medlem Olaussen, Anne Mestvedt 
 
Kurskomitèen (E-post: kurs@nidarosbhk.no) 
Leder     
Medlem Gellein, Margaret   924 48 461 
Medlem Thoebroe, Rita 
Medlem Estenstad, Kristin   958 65 841 
 
Agilitykomitèen (E-post: agility@nidarosbhk.no) 
Leder Iversen, Bård Ivar   982 60 626 baard@tronderblikk.no 
Medlem Rynning, Janniche 
Medlem Strøm, Helge 
Medlem Sandvik, Tina Renathe 
Medlem Askim, Ingrid 
Medlem Johnsen, Arne 
Medlem  Græsmann, Unn 
 
Lydighetskomitèen (E-post: lydighet@nidarosbhk.no) 
Leder Båtnes, Emma   414 41 479 
Medlem Engen, Gunhild 
Medlem Dahl, Eirin 
Medlem Gåsterud, Hege 
Medlem Sorgendal, Ingrid 
Medlem Stene, Elisabeth 
 
Rallylydighet (E-post: rally@nidarosbhk.no) 
Leder Zetterstrøm, Solveig   480 59 699 
Medlem Stenfjell, Tina 
Medlem Dahl, Buvik, Solfrid 
Medlem Pettersen, Berit 
Medlem Dalhaug, Marit 
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- og hvordan får du tak i dem? 
 
Testekomitèen (E-post: test@nidarosbhk.no) 
Leder Schjetne, Øyvind Juul   72 58 47 00  901 33 770 
Medlem Austad, Eva 
Medlem Jørstad, Tommy 
Medlem Halsen, Synnøve 
 
RIK-komitèen (E-post: ipo@nidarosbhk.no) 
Ingen tillitsvalgte p.t.  
 

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 
 
Banekomitè: 
Stavsøra Iversen Bård    982 60 626 
  Krogstad Roger 
  Lidvard Auflem 
 

Støttekomitè: 
Ingen tillitsvalgte p.t. 
 
Komitè for Fellestreninger 
Ingen tillitsvalgte p.t. 
 

Andre: 

Regnskapsfører EMKO Regnskap 
Revisjon  BDO 
 
Repr. NKK-regionen 
  Leder (Øivind Juul Schjetne) 
  Nestleder (Anders Bakken) 
  Båtnes, Emma 
Vara Mjøen, Anette 
 

Valgkomite: 

Leder Antonsen, Ellinor 
Medlem Auflem, Lidvard 
Medlem Adde Sissel 
Vara Mjøen, Anette 

 

 

Nidaros Brukshundklubb 
-”Uansett rase”- 

mailto:test@nidarosbhk.no
mailto:ipo@nidarosbhk.no


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Returadresse: 
Nidaros Brukshundklubb 
Postboks 5722 Sluppen 
7437 Trondheim 
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