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Pallen på The Challenge 2014. Toril V. Pedersen med Tin Tin, Monica Tegler med Tunevannet’s 

Izi og Oddveig Moens med Hardeggkampen’s Argo.  Foto: Ronny Lauten 
 

FORSIDE: Winterblue’s Aladdin, eier: Kjersti Zahl, foto: Kjetil Aa
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”Øivinds bevingede ord”  

 

 

 
Ved hjelp av et herværende medlem har vi nå endelig fått på plass en avtale med en 
entreprenør om opparbeidelse av banen vår. Endelig, høres kanskje flåsete ut, men til 
min frustrasjon hadde jeg vel sett en større seriøsitet blant noen entreprenører. Mulig vi 
ikke er store, men jeg føler vel allikevel at de burde tatt oss på alvor. Men jeg merker 
meg navnene. Får jeg en forespørsel, så blir nok ikke de jeg har vært i kontakt med, men 
som ikke en gang fant det bryet verd å svare, være blant dem jeg henviser til hvis jeg blir 
spurt. – Men jeg blir kanskje ikke spurt heller? 
Utkastet, eller forslaget til hvordan vedkommende entreprenør ser for seg at vi skal få 
det, ser meget bra ut. Hvis banen blir som skissert, vil vi til neste sommer ha en topp 
bane, tørr og fin, å ha aktivitetene på. I tillegg til banen vil også parkeringsarealet 
utbedres. Slik det har fremstått har det ikke vært spesielt innbydende. Områdene 
liggende inntil banene er også med i de arbeidsoppgaver som er skissert. Total kostnad? 
Tja, i overkant av 300 000,-. 
Men dette kan bli bra. Takk til Bjørnar som har brukt sitt kontaktnett for å fikse dette. 
 
 
Jeg har også vært i kontakt med avd. Nordenfjeldske med henblikk på et samarbeid om 
en reguleringsplan for området. Dette var noe vi (banesjef Bård og undertegnede) ble 
oppforet til å utarbeide under møtet vi hadde med representantene for Melhus kommune. 
Et positivt møte, oppsummerte vi det til etterpå. Hvis innstillingen som skal overleveres til 
politikerne vil bære preg av den positivitet vi ble møtt med, håper vi i hvert fall at denne 
skal avleveres med et positivt fortegn. Vi oppfattet i hvert fall at vi møtte to positivt 
innstilte byråkrater. 
Begge banene omfattes av arealplanen som er under behandling i kommunen. Avd. 
Nordenfjeldske skal ha saken til behandling i et styremøte hvor et evt. samarbeid skal tas 
opp. I skrivende stund er det litt usikkert på hva som skjer, men for egen del ser jeg 
positivt på det, noe jeg oppfatter at også leder av avd. Nordenfjeldske gjør. Uten tvil vil 
dette styrke våre muligheter til et positivt vedtak for våre planer.  
 
 
Når jeg er inne på naboklubben vår, så må jeg ta dette et lite skritt videre. 
 
 
Historisk har samarbeidet mellom Norsk Schäferhund Klubb, avd. Nordenfjeldske og 
Nidaros Brukshundklubb kanskje vært noe betent. Når Nidaros BHK ble til, var dette som 
en konsekvens av at de tanker flere hadde tenkt, fikk et skyv når noen av medlemmene i 
avd. Nordenfjeldske forlot klubben etter en generalforsamling hvor vedtakene ikke 
nødvendigvis ble oppfattet som positive. Prinsipper, kan man kalle det. Slik var det, og 
slik ble det. Noe lå som en råtten tomat og luktet vondt. 
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Usagt hvorfor, men kanskje har «gamle» medlemmer hatt en tendens til å forsure 
miljøene slik at normalt samkvem har vært vanskelig å få til. Nå mener jeg imidlertid å 
ane at nye, yngre koster kanskje mener at historie skal få forbli akkurat det, og gå et 
skritt videre. Vi har tilholdssted veldig nært hverandre. De besitter et av landets beste 
klubbområder, men sliter litt med aktiviteten. Det går litt i bølger. Vi har stor aktivitet og vil 
også få en flott bane. Kanskje skal vi invitere dem til å se på om det kan være områder vi 
kan tilrettelegge for et samarbeide de to klubbene i mellom. Flere av våre medlemmer er 
jo også medlemmer hos dem. 
 

 
Deedee/ Kari Espås    foto: Kjetil Aa 
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Foreløpig har vi to lederne kun pratet om dette muntlig, men kanskje kan vi om ikke lang 
tid også sette oss ned og formalisere noe samarbeid på noen områder? Vi besitter ikke 
en større del av verden enn at vi alle kanskje er tjent med å finne gode 
samarbeidsformer og for øvrig utvikle gode relasjoner hvor vi, heller enn å jobbe mot 
hverandre, kanskje kan finne felles områder å samarbeide på. Hunden, og interessen for 
å jobbe med denne er i hvert fall felles for begge klubbene. 
 
 
Medlemsmøtet som skulle gi styret et godt grunnlag for å fatte en beslutning om klubben 
skulle ta på seg å være arrangør av Nordisk Mesterskap for brukshunder i 2016, var noe 
dårlig besøkt. Et noe større engasjement hadde vært å håpe. Imidlertid skal de som 
møtte ha en stor takk for nettopp dette. Nå er ikke beslutningen tatt, men det ser vel 
kanskje ut som om det ikke blir et nordisk mesterskap i Trondheim. Det blir feil å si at 
medlemsmøtet influerer på et slikt vedtak, men stemningen blant de som kanskje i første 
omgang skal involveres i dette, har ikke vært positiv nok. Det er en holdning vi skal ha 
stor respekt for. Tillitsvalgte og aktive medlemmer engasjerer seg i stor grad og bruker 
så mye av sin tid på klubben og aktivitetene de deltar i, så deres ord er for meg kanskje 
det mest viktige. 
 
 
Når det er sagt, så er det ikke mangt som skal hindre Nidaros Brukshundklubb i å feire 
sine 30 år i 2016. En rundingsbøye som må feires. Styret har dette på dagsorden. Vi 
kommer tilbake på saken. Finnes det imidlertid noen som gjerne vil delta i en 
jubileumskomite, så meld dere på. En slik må vel nedsettes i nær fremtid. Kanskje en 
eller annen gang etter årsfesten? Styret vil hedre sine tillitsvalgte, samt aktive og passive 
medlemmer gjennom å gjennomføre en slik over nyttår. Vi kommer tilbake med både 
invitasjon og informasjon i julenummeret. 
 
 
Til slutt vil jeg atter en gang få gratulere Toril Pedersen og Tin Tin med et topp resultat. 
Denne gangen ble det andreplass og sølvmedalje i Nordisk Mesterskap i rundering. Vi 
gratulerer. 
Vårt andre medlem Anders Svare deltok i spor. Han fikk en hederlig 8. plass. Vi 
gratulerer også Anders. For begge gjelder også, at det er en prestasjon for en klubb at to 
deltakere er tatt ut til å representere landet på et Nordisk Mesterskap. Derfor, en stor 
gratulasjon til klubben og miljøet som fostrer slike gode ekvipasjer. De kommer vel ikke 
helt av seg selv? 
 
Så til neste gang. Dere får ha en fortreffelig høst. Uvær, stormer, lyn og torden eller ikke. 
Bikkja må luftes. 
 

Øivind 
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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- 2014 

 

10. desember 2014 
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Redaksjonen 
 

 
Brått er det høst igjen og på tide å oppsummere sommerens aktiviteter og 
resultater.  
 
Takk for alle bidrag! Spesielt takk til Ellinor Antonsen for mange bidrag i hele år. 
Bladet er fyllt til randen og vel så det, så du kan glede deg til neste nummer også. 
Som forøvrig er julenummeret og ikke så lenge til... 
 
Og selv om jeg aldri kan få nok av lange, lyse kvelder der vi kan trene og gå tur til 
langt sent på kveld, ser jeg fram til en forhåpentligvis fin vinter med snø og herlig 
skiføre. Jeg er klar!  
 
God høst! 
 
For redaksjonen 
Trine Malmo 
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Rita Thobroe og Busy på kanotur 

 
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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THE CHALLENGE 2014……. 
 

……sannsynligvis tidenes mest spektakulære brukshundkonkurranse har landet! 
Like sannsynlig er det nok at dette vil gå inn i historien som et arrangement hvor vi 
greide å ”fange” alle elementer på en slik måte at vi skapte en opplevelse for veldig 
mange mennesker. 
Den 28.-30. august, for 6 . gang, ble ”The Challenge” arrangert, som alltid på vakre 
Sølen i Engerdal. Vi liker å kalle dette for ”verdens tøffeste brukshundkonkurranse”, og 
det er nok helt sant, på mange måter. 
Konkurransen er i utgangspunktet åpen for alle, og henvender seg til målgrupper som ; 
redningshunder, tjenestehunder fra politi og forsvar, samt konkurransehunder, og det 
handler om å kåre den beste hunden i forskjellige søks-øvelser, samt lydighet. 
 
Det hele starter med åpning av arrangementet og trekning av startnummer på torsdag 
kveld. På denne tiden av året er det mørkt på Sølen på denne tiden av døgnet. Men med 
fyr i bålpanna og tente fakler, kan man allerede her kjenne både på spenningen og 
stemningen. Når man allerede torsdag starter med en rekord, og ønsker 36 deltakere 
velkommen til trekning…..da kjenner man allerede både respekt og ydmykhet. 
 
Fredag kommer brått, og kl. 08.00 er konkurransen i gang. Noen starter på feltsøk, andre 
på rundering, og resten på lydighet. ”Planlegging er halve jobben” sies det, og for 
arrangørene av dette stevnet, er det å ha planlagt absolutt alt, et must.  
Det viser seg fort at det ikke er noen selvfølge at man skal finne ”alt” i skogen. Fra 
morgenen er det stort sett lite trekk i lufta, så det meldes både fra rundering og felt at det 
er store variasjoner i antall funn for den enkelte…….det betyr ekstra spennende for oss 
andre. På lydighetsbanen er det også mye bra, og noe man må øve mer på. Mye 
publikum skaper stor og god stemning, og spesielt i forbindelse med øvelsen 
”apportering av fremmed gjenstand”. Den ”fremmede” er et rullebrett……..og det er vel 
unødvendig å si at dette hadde stor underholdningsverdi. 
Konkurransedagen varer helt til kl. 16.30. Da er alle 36 ekvipasjene gjennom de 3 
hovedbolkene som var satt til fredag. Sekretariatet har hele tiden sørget for oppdatering 
av resultater, så alle har, i alle ledige stunder, hatt full oppdatering fra alle øvelser 
gjennom hele dagen. 
Resultatene fra første dag blir med til neste………, men det betyr ikke at det er gitt hvem 
som kommer til finalen enda….. 
 
Lørdag morgen starter med øvelsen ”felles dekk” i 5 minutter med skudd. Her er det 
mange poeng å hente, og bare denne øvelsen alene har tidligere vært med på å ”riste 
litt” på resultatlista. Ikke før er vi ferdige med første øvelse, før vi kjører kolonne ut i 
terrenget for å starte den mest magiske øvelsen; nemlig ”feltsøk, 30 x 30 meter”, hvor 
alle 36 hundene starter å søke samtidig. Etter 15 minutter søk, er det avgjort!! Hvem har 
fått med seg flest av de 15 knøttsmå pinnene som er lagt ut? Det er et viktig spørsmål, 
da det rett og slett er nå det avgjøres hvem som har kvalifisert seg til å få gå et av de 15 
sporene – som er selve finalen? 
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Anders Svare og Nemi under øvelsen halsgiving  foto: Ronny Lauten 
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Vi må vente til alle utregninger er gjort, og annonseringen av kvalifiseringen er satt til kl. 
13.00. Fryktelig spennende…..og nå er det mange kalkuleringer som blir foretatt, men 
man kan ikke være sikker…….det er sekretariatet som sitter på svaret. 
 
Presis kl. 13.00 er bordet med alt utstyr gjort klart og lista over finalistene blir lest opp. 
Og nå gjelder det å ”nullstille” seg, det er nå man skal gjennom ”ild-prøven”. For de aller 
fleste, så er det en seier i seg selv å komme til finalen. Det ekstra hyggelige i år, var jo at 
6 av de som kvalifiserte seg til spor, var debutanter på ”The Challenge”. Det står det 
respekt av! 
 
Nytt av året var at det var lagt opp til at sporene skulle kunne følges på storskjerm fra 
kafeteriaen på Sølenstua. Det vanlige er at alle hundeførerne blir utstyrt med en 
”tracker”, slik at vi via en GPS kan følge den enkelte hvor de er i forhold til sitt spor. Dette 
året var det planlagt at vi skulle kunne, via noen særdeles glade og dyktige 
”radioamatører”, følge alle samtidig via nett, og ikke minst ha mulighet for å se hvordan 
de lå an i forhold til hverandre. 
 
Det er i forbindelse med slike stunder, men opplever hvordan hundesport  kan skape 
gode minner. Alle som tilbragte disse timene med spor på storskjerm delte stor fortvilelse 
når noen gikk seg av sporet, stort håp når de var på vei tilbake, inderlig glede og jubel 
når de fant fram, tårer, latter…… alle fikk heiarop fra alle….akkurat slik det kan og bør 
være. 
 
Søketiden på sporet ble satt til 2,5 timer. Sporene var ca. 5 km, og det ble lagt 20 
gjenstander i løpet av disse kilometrene. Det som avgjør hvem som har vunnet denne 
”utfordringen”, er antall gjenstander som er med i lomma når man passerer slutt-sløyfa. 
Da sporene starta kl. 14.00 var alle vel vitende om at det var veldig tett i teten, og det 
viste de som skulle ut å gå spor også……kun 0,5 poeng mellom nr. 1 og 2 på lista. 
Hvem skulle komme i mål, og være vinner….? 
 
Etter så mange opplevelser, inntrykk og spenning er det utrolig kjekt å avslutte med en 
spektakulær premieutdeling for 36 ekvipasjer som fortjener å bli hedret, sammen med 
svært dyktige hjelpere og andre uunværlige for å få til dette. 
Hundesport handler mye om følelser – det å mestre – oppleve at andre mestrer, det å 
heie på, og bli heiet på……Under premieutdelingen var det rom  for å føle på alt dette…. 
Vinneren i 2014, som de foregående årene, ble Toril Vatn Pedersen med sin Border 
Collie ”Tin Tin”. Nok engang en fantastisk bragd, og nok engang holder disse to ”helt i 
mål”. 
Toril og Tin Tin kunne klatre på pallen sammen med kjente, gode hundevenner; nr. 2: 
Monica Tegler med Border Collie ”Tunevannets Izi”, og nr. 3. Oddveig Moen med 
Schaferhunden ”Hardeggkampen`s Argo”. Det gjorde de til tonene av ”We are the 
champions”…….dette var spesielt…….og sannsynligvis et minne for livet. 
 
Avslutningen fortsatte ut over kvelden, med god mat, heder og ære, ros og 
takknemlighet. 
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Sporansvarlig Jens Moen med sporapportene.... de som skulle avgjøre...   

Foto: Ronny Lauten 
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Stevneleder, øvingsledere, alle hjelpere, dommere, deltakere…..Det vi hadde felles etter 
disse dagene, var nok at vi var veldig, veldig slitne, men samtidig veldig, veldig glade. 
Det var lov å nyte det nå – det vi faktisk hadde klart – å skape en flott opplevelse. 
 
Det å få lov til å være med på dette – en av de største dugnadene innenfor 
hundesporten-, er et privilegium. Og det fantastiske er jo at når tiden har kommet for at 
alle skal vende nesen hjemover, så er det med et ”Gleder meg til neste Challenge”!! 
 
Samholdet, opplevelsene og erfaringene – inntil vi møtes igjen, så lever vi godt med 
dette i tankene. 
Ta vare på dere selv, og TAKK !! 
 

Ellinor Antonsen 
 
For fullstendige resultatlister og annen info om ”The Challenge”; gå inn på  

www.norsk-brukshundsport.no 
 

 

 
Ina er på vei i full fart inn til Marit med gjenstand fra feltet.  Foto: Ronny Lauten 

 
 

http://www.norsk-brukshundsport.no/
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Kelpien Archie apporterer rullebrett, som var den ukjente gjenstanden... 

Foto: Ronny Lauten 
 
 

 
Toril Pedersen og Tin Tin mottar hyllest fra 35 deltagere på sin 6. tur opp på pallen i  

The Challenge.  Foto: Ronny Lauten 
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Æresmedlem i Norsk Brukshundsport 
forbund 

Bjørnar Strand 
 

På NBF`s forbundsting den 23.02.2014 ble Bjørnar Strand tildelt ”Æresmedlemsskap” i 
Norsk Brukshundsports Forbund. Det var nestleder Svein Frantzen som overrakte 
utmerkelsen. Det ble først og fremst lagt vekt på Bjørnars utrettelige arbeid for å få til en 
god dialog og mer produktive kommunikasjonslinjer mellom NKK og NBF, og ikke minst ; 
det målrettede arbeidet med å få til en samarbeidsavtale organisasjonene imellom. 
 
Bjørnar Strand har vært aktiv med hund siden 1995. Da kjøpte han sin første 
schaferhund. Selv om det ikke var organisasjonsarbeid og brukshundsport som var 
utgangspunktet da han ble hundeeier første gang, gikk det ikke lang tid før Bjørnar ble 
”hekta” på både det å trene hund i skogen, og det å ha klubbarbeide som kjære hobbyer. 
 
Bjørnar  er nå i gang med sin 4. schaferhund, og det er både spor og rundering som er 
målet. Bjørnar er også utdannet Trinn II brukshundinstruktør, og brukshunddommer. 
Bjørnar har sittet i styret i NBF siden 2007.  
 
Stor gratulasjon til Bjørnar for den største utmerkelsen man kan få innenfor NBF. 
 
 
GRATULERER!! 
 
 

Ellinor Antonsen 
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Norgesmesterskapet i brukshundsport  
15.-16. august 2014 

 

Tekst: Ellinor Antonsen 
 
Et av årets høydepunkt for brukshundfolket er Norgesmesterskapet. Dette 
arrangementet blir hvert år arrangert i august, men på forskjellige steder i landet, og med 
forskjellige klubber som tekniske arrangører. 
Dette året var det Elverum Hundeklubb som hadde tatt på seg å arrangere NM, og 
samtidig den store oppgaven dette er. Arrangementet er stort, både i forhold til behov for 
areal, og omfang, men Elverum Hundeklubb, med sine 154 medlemmer, hadde allerede 
før de sa ja til oppgaven, god trening i å arrangere store brukshundstevner. Klubbens 
stevner er populære og godt besøkt, så et NM tok klubben som nok en utfordring. 
 
Det krever en del ”mannskap” for å gjennomføre dette. Øvingsledere til de forskjellige 
øvelsene, figuranter, sporleggere, sjåfører til følgebilder sekretariat, premieansvarlige, 
kjøkkenpersonale……alle roller er like viktige for å skape god stemning før og under 
arrangementet.  
 
Dommere 
Under slike mesterskap er det alltid to dommere som dømmer alle øvelser. Til disse 
dagene var de plukket ut 6 dommere og en overdommer, som hadde en stor og viktig 
jobb foran seg; nemlig å sørge for å med årvåkne øyne sette karakterer slik at de beste 
hundene i landet  kunne rangeres seg imellom. 
Dommere var: Inger Østlie, Terje Østlie, Geir Kildebo, Geir Land, Kristoffer Modell, 
Bjørnar Strand. 
Overdommer var: Ellinor Antonsen 
 
Kvalifisering til mesterskapet 
Når det gjelder deltakerne i NM, så kan man vel si at alle har kommet dit ved å 
konkurrere om de 15 plassene som finnes i hver gruppe; rundering og spor. Det er de 15 
beste i hver gruppe, via sine 3 beste stevner gjennom sesongen, som kvalifiserer seg, og 
man kan godt si at alle som får en plass, har ”vunnet” en mulighet til å være med i NM. 
Det er rift om plassene, og man har også en reserveliste i tilfelle noen kvalifiserte skulle 
melde avbud. 
 
Deltakerne 
Deltakerne til mesterskapet kom fra hele landet, og dette er jo en av de fantastiske 
tingene med slike samlinger……man får oppleve mangfoldet og bredden. Dette gir oss 
igjen muligheten til å se alle forskjellene , men også likhetene. 
Totalt var det 7 forskjellige raser representert på NM, og de igjen representerte til 
sammen 11 forskjellige hundeklubber. Nord, sør, øst og vest……..gøy å ha et NM hvor 
omtrent alle ”landsdelene” er representert.  
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Åpning av mesterskapet 
Det har blitt en tradisjon at mesterskapet starter på torsdag kveld. Elverum Hundeklubb 
hadde lagt opp til en både flott og høytidelig start. Opptog gjennom sentrum, med  
”Jømna og Heradsbygd musikk-korps”, flagg, faner, deltakere, dommere, hjelpere og 
publikum. 
 
Ordføreren i Elverum ønsket oss velkommen til Elverum, og ga oss mange 
lykkeønskninger, og uttrykte entusiasme over at et slikt mesterskap ble lagt til 
”hundebygda” Elverum.  
Den offisielle åpningen av NM 2014 var det leder i NBF , Bjørnar Strand som stod for. 
Resten av kvelden handlet om innregistrering av alle deltakerne, prøvehund, 
kammerataften med nydelig mat, og selvsagt; kveldens mest spennende seanse: 
trekning av fredagens startrekkefølge i gruppe rundering. 
Som ”base” for mesterskapet hadde arrangørene valgt gamle erverdige ”Elverum 
Folkehøyskole”. Skolen ligger vakkert til med staselige bygninger og utrolig flotte grønt-
arealer rundt, som skapte en flott ramme rundt hele arrangementet. 
 
 
Spennende konkurranse fra tidlig morgen…… 
Fredag kl. 07.00 startet dagens konkurranse med øvelsen ”Fellesdekk”. Dette er jo 
spennende fra første minutt, og noe skjer hele tiden. De 15 startende var delt i 3 grupper, 
og kl. 08.00 var alle gruppene i gang med enten rundering, feltsøk eller lydighet. 
Alle øvelser var lagt til svært publikumsvennlige områder, og spesielt morsomt var det jo 
at den spennende runderingsløypa bød på mange utfordringer, men også mange utrolig 
flotte gjennomføringer. De beste i i hovedøvelsen hadde nydelige framføringer og ble 
belønnet med høye karakterer av begge dommerne. 
Også i feltet og på lydighetsbanen ble det framvist mange flotte prestasjoner, og ekstra 
gledelig er det jo å lykkes på NM. 
Etter at alle 15 hadde fått sin bedømmelse i samtlige øvelser, kunne man konstatere at 
de som hadde super uttelling i hovedøvelsen, også hadde klart seg bra i de andre 
øvelsene, og kunne dermed innkassere de gjeve pallplassene. 
 
 
Søndag var sporhundenes dag, og også denne dagen starta tidlig…..faktisk fra kl. 06.15 
var det aktivitet i sekretariatet, og 06.45 var det en spent gjeng som hadde tatt oppstilling 
og var klare til trekning av startrekkefølgen for sporgruppen. Samtidig med dette var 
sporleggerne i gang ute i terrenget, med å legge spor og legge til rette for at deltakerne 
skulle komme til spennende oppgaver. 
Også denne dagen hadde arrangørene valgt å kjøre 3 grupper, slik at alle øvelsene 
kunne starte samtidig. Dette skulle vise seg å bli en minst like spennende dag som 
fredag. Mange særdeles gode prestasjoner, som ble belønnet med høye karakterer, 
både i sporoppsøk, spor og lydighet. Det som skulle vise seg å bli utslagsgivende denne 
dagen, ble feltøvelsen. Her var det litt andre forhold enn dagen før, og kun en hund fant 
alle gjenstandene blant sporhundene. 
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Nr. 2 i spor og beste lydighet på lørdag Anita Johansen og Silver  Foto: Ole Johnny Grongan 

 
Rekrutter….. 
Ekstra gledelig på dette NM var jo at det var 5 som debuterte på NM. Dette er jo utrolig 
morsomt for sportens utvikling, og inspirerende for alle andre da det gir signaler om at 
det å konkurrere om plassene på NM er noe alle kan være med på. De fleste 
debutantene starta i runderingsgruppa. Morsomt var det at også debutantene gjorde 
kjempegode prestasjoner, og viste at de også ville være med å konkurrere blant de 
”gamle” ringrevene” om laubær.  
Det er jo også veldig hyggelig å oppleve at de som debuterer på NM blir veldig godt 
mottatt av de som er erfarne og rutinerte på en super måte. 
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Avslutning….. 
Premieutdelingen – mesterskapets avslutning, med et vakkert og innholdsrikt 
premiebord, satte et høytidelig punktum for hektiske og spennende dager.  
Nydelig pyntet rundt premiepallen, og bunadskledde jenter som delte ut blomster og 
laubærkranser. 
Velfortjent heder og ære til arrangørene og deres fantastiske hjelpere. Nasjonalsang, 
takknemlighet og oppriktig glede for å ha mestret……eller opplevd andre mestre…… 
 
Og det er jo dette som gjør denne sporten så fantastisk. Det å oppleve slike prestasjoner 
hvor man tar i bruk ”hele hunden” …..det må vel være det nærmeste man kommer 
slagordet ”Hund – til nytte og glede”. 
 
Denne siste dagen av mesterskapet hadde vi besøk av NKK  Hovedstyret`s leder Siv 
Sandø. Hun var med oss hele dagen, og ga med stor entusiasme uttrykk for at det hun 
fikk ta del i gledet henne mye. 
I forbindelse med premieutdelingen ga hun også velfortjent honnør til arrangørene og 
uttrykte respekt for det arbeidet Elverum Hundeklubb hadde lagt ned under 
planleggingen og gjennomføringen. Veldig hyggelig var den takknemlighet hun uttrykte i 
forbindelse med den gode kommunikasjonen som er mellom NKK og NBF, og ga ros til 
NBF`s leder for et givende og flott samarbeid. 
”Dette er det arbeid med hund handler om……dette er hundesport på toppnivå”, sa 
Siv Sandø til alle som overvar avslutningen.  
 

 
Nr.3 i spor, beste felthund begge dager, og beste brukshund på NM; Toril V. Pedersen og Tintin 

Foto: Berit E. Skogen 
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Disse inspirerende ordene tar vi med oss, og med utgangspunkt i dem, skal vi unne oss 
å kjenne litt på stolthet; Vi skal være stolte av den flotte sporten vår, alle de dyktige 
ekvipasjene, den gode sportsånden, det at vi tør å vise ekte og inderlig glede, det at vi 
klarer å være rause med hverandre,….og ikke minst; vi skal være stolte av alle de som 
gjør utrolig mye frivillig arbeid slik at vi kan få drive med dette….. 
 
Tusen takk for flotte dager hos Elverum Hundeklubb. 
Gratulerer nok engang til verdige vinnere, og til alle andre som hadde en eller flere roller 
disse dagene. 
Til alle: Ta vare på dere selv og hundene til vi treffes igjen. 
 
Ellinor Antonsen 
 
 
 

For fullstendige resultatlister, gå inn på: 
 

www.norskbrukshundsport.no 
www.elverumhundeklubb.no 

 
 

 
Beste felthund begge dager på NM, Tintin.  Foto privat 

 
 

http://www.norskbrukshundsport.no/
http://www.elverumhundeklubb.no/
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Pallen NM spor 

 
 

 
Pallen i NM rundering 
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NoM 2014 
Nordisk mesterskap i bruks 

 
Etter en lang biltur og 4 timer med ferje ankom vi Jamijarvi onsdag kveld i et 
nydelig høstvær. Området rundt oss var innbydende både til tur og trening og 
boforholdene var upåklagelig. 
 
 
Toril og Tin Tin liker å komme noen dager før et mesterskap for å ha tid til å roe 
seg ned, ikke så mye Tin Tin sannsynligvis. Selve mesterskap skulle ikke gå av 
stabelen før på lørdag/søndag, men fredag startet forberedelsene med innsjekking 
og veterinær kontroll, noe som er vanlig på alle nordiske mesterskap i bruks. Alt 
gikk vel og revens dvergbendelorm fikk sin etterlengtende pille. 
 
 
Lørdag var det 2 øvelser som stod på programmet, feltsøk og rundering. I feltsøket 
mistet Tin Tin en gjenstand selv om han jobbet godt, sånt skjer en gang iblant og 
karakteren ble 7,5. Toril var nok ikke helt fornøgd med dette resultatet, men 
jobben som ble utført var det ikke noe å utsette på.  
Etter noen timers pause var det klart for rundering. Toril gikk rastløs omkring, som 
vanlig, og TinTin rullet seg rundt i lyngen uten noen større bekymringer. Jeg må si 
at det ekvipasjen viste fram var av ypperste klasse, selv om det ble litt "dramatikk" 
på slutten. En gubbe med hund hadde tatt seg en luftetur inn i området og Toril 
fikk beskjed om å kalle inn hunden av dommerne. Dette ble gjort av sikkerhets 
hensyn, men ville Toril klare å holde hodet kaldt? Det gjorde hun selv om hun 
hadde mistanke om at hun hadde stoppet Tin Tin på vei til siste figurant, siste 
figurant ble funnet rett innenfor hvor gubben med hund hadde spasert. Hva skulle 
dommerne trekke på? Ingenting, karakter 10! 
 
 
Søndag startet med rundering tidlig på morgenen, en Toril som vandret rastløs 
omkring og Tin Tin rullende i lyngen. Alt som det bruker å være, hittil. For nå skjer 
det som jeg aldri har sett før, Toril har fått gå-stol og kommer seg nesten ikke av 
flekken. Her skulle det sys til den store gullmedaljen i hardanger søm. Tin Tin gikk 
som en symaskin fra den ene til den andre siden uten å protestere, lykkelig 
uvitende om en mulig kjempesmell. Siste figurant ble funnet 2 sekunder før tiden 
var ute!  
For første gang har Tin Tin gått tiden ut og rundert dobbelt så langt som han 
pleier, men fortsatt uten å feile. Men hva ville dommernes karakter bli? Her forstod 
vi at Toril kunne få trekk på grunn av sine disposisjoner, og riktig nok, karakteren  
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ble 9,25. Begrunnelsen: Fører viste at hun ikke stolte på sin hund. Tin Tin har 
leverte inn søknad om eierskifte på stedet, men før den kunne effektueres stod 
lydigheten på programmet. En god gjennomføring ble gjort og siden har jeg ikke 
hørt noe mer om eierskiftet. Uansett, et godt gjennomført mesterskap med sølv 
hengende på gå-stolen. 
 
 
 

 
Pallen i NoM rundering 

 
 

For Tin Tin 

Lidvard 
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Nytt fra Agilitykomiteen 
 
Resultater fra stevne 7. juni 
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Berit Bartnes og Kevin  foto: Kjetil Aa 
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Easy  foto: kjetil Aa 
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Aragon  foto: Kjetil Aa 

 

 



 
_____________________________________________________________________________________ 

32  Årgang 28 nr 3 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
_____________________________________________________________________________________ 

Årgang 28 nr 3  33 

 
 

 

 

 
 

 
Foto: Kjetil Aa 
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Gila  foto: Kjetil Aa 

 
 

 
Bæra  foto: Kjetil Aa 
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Resultatert stevne 24. august 
 
 
 

 
Milla   Foto: kjetil Aa 
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Cathrine Uddu og Kopa  foto: kjetil Aa 
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Helge Strøm og Amigo  foto: Kjetil Aa 
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Einar  foto: Kjetil Aa 
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Roger Krogstad og Get Me  foto: Kjetil Aa 

 

 



 
_____________________________________________________________________________________ 

Årgang 28 nr 3  45 

Nytt fra Rallylydighetskomiteen 
 

Resultater fra stevne 
5. juli 
 
Klasse 1 
 

 
 
Klasse 3 
 

 
 
 
Klasse Elite 

 

 
 

Resultater fra stevne 
6. juli 
 
Klasse 1 
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Klasse 3 
 

 
 
Klasse Elite 
 

 
 
Klasse 1 
 

 
 
Klasse 2 
 

 
 
Klasse 3 
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Klasse Elite 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Jazz på sporet  foto: Marianne Hindøien 
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Nytt fra brukshundkomiteen 
 
 

Treningsgruppe og rekruttgruppe 
i bruks 

vår / sommer 2014 
 

 
Brukshundkomiteen ønsket å satse på ei treningsgruppe i bruks våren 2014. Målgruppen 
var de som allerede hadde starta / var klare til start / og de som hadde planer /ønsket å 
starte i bruks. 
Det annonserte tilbudet handla om trening med instruktør innenfor områdene; spor, 
feltsøk og  lydighetsprogrammet innenfor brukshundprøveprogrammet. 
Det var annonsert med totalt 13 samlinger, hvorav noen hele dager. 
Instruktør skulle være undertegnede. 
 
Da påmeldingsfristen hadde gått ut, var det mange over det antallet plasser som var 
tenkt som hadde meldt på. 
Man ble da nødt til å gjøre om på planene, og for å få med flest mulig ble det bestemt at 
man skulle ha ei treningsgruppe, med det tenkte antallet deltakere, samt ha ei 
”rekruttgruppe” som skulle være en ”del av treningsgruppa”, men da i tillegg ha egne 
samlinger. 
 
Som tenkt å gjort. 
 
Det ble totalt 7 stk som deltok på treningsgruppa, og 4 stk. som takka ja til rekruttgruppa. 
Det ble mange morsomme treninger og vi trente i Trondheim og omegn, Stjørdal og 
Soknedal. 
 
Takk til brukshundkomiteen for at jeg fikk lov til å ha disse gruppene. 
 
Lykke til videre til alle sammen!! 
 
 
 
 

Ellinor Antonsen  
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Man må kunne sitt og stå utenfor Domkirka foto: ellinor Antonsen 

 
 

 
Trening av felles sitt på Elgseter Bru. Sentrumstrening var utfordrende og gøy, og 

fremmadsending på Marinen opplevdes til slutt som helt normalt. Foto: ellinor Antonsen 
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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 Auflem, Lidvard     nestleder@nidarosbhk.no 
Sekretær Estenstad, Kristin    958 65 841 post@nidarosbhk.no 
Kasserer Skjønberg, Anita W.     938 79 393 kasserer@nidarosbhk.no 
Styremedl. Antonsen, Ellinor   997 10 848 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 Auflem, Lidvard 
Medlem Løes Therese 
Medlem Flyen, Hege Bye 
Medlem Olaussen, Anne Mestvedt 
Medlem Stokland, Claus 
 
Kurskomitèen (E-post: kurs@nidarosbhk.no) 
Leder Antonsen, Ellinor   997 10 848    
Medlem Skjønberg, Anita 
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  Strøm, Julie Stormo 
 
Lydighetskomitèen (E-post: lydighet@nidarosbhk.no) 
Leder Båtnes, Emma   414 41 479 
Medlem Engen, Gunhild 
Medlem Dahl, Eirin 
Medlem Gåsterud, Hege 
Medlem Sorgendal, Ingrid 
 
Rallylydighet (E-post: rally@nidarosbhk.no) 
Leder Stenfjell, Tina    
Medlem Hagestande, Elin 
Medlem Halseth, Eva Karin Fløttum 
Medlem 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 Hansen, Marit 
 

Redaksjon  (E-post: redaksjon@nidarosbhk.no) 

Leder Malmo, Trine    975 95 488 
Medlem Strøm, Julie Stormo    984 34 321 
 
 
Banekomitè: 
Stavsøra Iversen, Bård    982 60 626 
  Krogstad, Roger 
  Auflem, Lidvard 
  Jensen, Geir Åge 
 
 
RIK-komitèen (E-post: ipo@nidarosbhk.no) 
Ingen tillitsvalgte p.t. 
 
 

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 (Lidvard Auflem) 
  Kathrine Brandhaug Uddu 
Vara Mjøen, Anette 
 

Valgkomite: 

Ikke satt ennå 

 

Nidaros Brukshundklubb 
-”Uansett rase”- 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Returadresse: 
Nidaros Brukshundklubb 
Postboks 5722 Sluppen 
7437 Trondheim 
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