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NoM 2016 
Nidaros Brukshundklubb er forespurt om å arrangere  

Nordisk Mesterskap for brukshund i 2016.  
Styret inviterer dere til et stort fellesmøte: 

 

Mandag 8. september i Rolia, 
Grendahuset i Romolslia 

 

Styret spanderer pizza. 

 Velkommen! 
Forsidebilde: Norgesmesterne i agility lag 2014
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”Øivinds bevingede ord”  

 
Denne gangen skal jeg holde meg innenfor den ene siden jeg strengt tatt har til rådighet. 
Ofte lar jeg fingrene knatre på tastaturet uten tanke på at redaktøren kanskje holder 
tilbake kun en side for meg slik at antall sider i bladet skal gå opp i fire. Da har hun noe 
på alle sider. Skeier jeg ut og beveger meg ut over den ene siden, betyr det at 
redaksjonen har et problem. Da må nemlig tre nye sider fylles med stoff. 
– Men det har gått greit. Synes dere ikke? Jeg er i hvert fall fornøyd med den jobben 
redaksjonen gjør med hvert blad. 
 
 
Denne gangen skal jeg bruke lederen til å skryte av våre tillitsvalgte. De vi tar for gitt. De 
vi forventer skal ha alt på stell når vi ankommer arenaen, skrider inn på den med våre 
primadonnanykker, forventer et stuegulv der hvor vi møtes med tørt gress. Tørt gress for 
at våren ikke har vært på vår side og skaffet oss den greenen vi forventer, eller som en 
tillitsvalgt burde fremskaffet innen vi ankommer. 
Eller det sporet som burde vært gått opp midt på natten for at det skulle vært gammelt 
nok. Eller blitt møtt av en overtråkket runderingsløype, eller, eller, eller. Puhhh! Der gikk 
jeg tom. Hmmm! Det må da vel være noe mere vi feiler på? 
 
 
Heldigvis er det ikke slike folk vi møter på arrangementene våre. De vi møter, setter som 
regel stor pris på at noen tar et ansvar ut over å trene egen hund. Det setter jeg stor pris 
på at de mener. Litt oftere burde de sagt det også. 
 
– Dæven. Her var alt på stell. Hit kommer jeg gjerne tilbake. Topp arrangement og topp 
stemning. Dere fortjener virkelig å få høre det! 
 
 
Hvor godt er det ikke å bli satt pris på? Si det gjerne dere også, når dere deltar der andre 
har lagt til rette for dere.  
Jeg har ofte dårlig samvittighet for at jeg ikke møter våre tillitsvalgte oftere ute på 
arenaen. Men tiden strekker ikke alltid til. Det er derfor jeg gjennom det privilegiet jeg 
har, nemlig å være tilgodesett med et innlegg i Nidarhunden hver gang, kan bruke den 
sjansen jeg har til å rose alle dere som har tatt verv i Nidaros. Det er dere som er 
klubben. Noen av oss andre er bare til for å legge til rette for den fenomenale innsatsen 
dere legger for dagen. Det er derfor at Nidaros stort sett også består av forskjellige 
tillitsvalgte i de forskjellige vervene. Noen har dobbelt funksjon, men de er ikke mange. 
Derfor trekker jeg den slutningen at det må være stas å være tillitsvalgt i Nidaros. Det 
krever faktisk sin plass på CV’n det. Det er noe man kan være stolt av. Jeg er stolt av å 
kunne bidra med noe for klubben. Jeg er også veldig stolt av at jeg kan samarbeide med 
mennesker jeg er glad for å kjenne, eller også bli bedre kjent med. 
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Så neste gang dere møter tillitsvalgte i sitt daglige virke. Si til dem at dere setter stor pris 
på den jobben de gjør for fellesskapet. – De fortjener det. 
 

Øivind 
 
Resten av siden vil jeg invitere dere til en kjempedugnad. Følg med!       -  NOM  - 
 
Nidaros Brukshundklubb er forespurt om å arrangere Nordisk Mesterskap for brukshund i 
2016. En ære i seg selv, men som selvfølgelig også setter store krav til innsats fra 
mange av våre medlemmer. Det dere får igjen, er muligheten til å delta på noe som 
sveiser oss sammen, som gir oss en boost til å ta ut det lille ekstra, det som gjør at vi 
etter endt mesterskap evaluerer oss selv og er kjempefornøyde. Det blir ingen «walk in 
the park», men det kan bli en kjempehappening å være med på. 
 
Styret inviterer dere til et stort fellesmøte - Mandag 8. september -14. - 

Nærmere om sted vil vi komme tilbake til. – Møt opp da vel!!! 
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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 2- 2014 

 

16. juni 2014 
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Redaksjonen 
 

 
Igjen er det sommer og hundesporten er på sitt mest aktive, Klubben har arrangert 
stevner av alle slag; lydighet, bruks, rally og agility. Det er stor aktivitet i klubben og det 
krever mye av de som arrangerer stevner. Da er det flott at mange er med og bidrar  
 
Vi takker for mange bidrag til sommerbladet! Det setter vi i redaksjonen stor pris på.  
 
Nidaros BHK har i år blitt norgesmestere i agility lag! Gratulerer til Bård, Ingrid, Unn og 
Roger. Knallbra! 
 
God sommer! 

 
For redaksjonen 
Trine Malmo 
 

 
Kijani får ros og kos av "mormor" Johanna etter endt blodspor. Fotograf; Trine Halvorsen. 
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Terminliste 2014 Nidaros BHK 
Dato Arr. Aktivitet 

05.07.2014 NKK Agility 

06.07.2014 NKK Lydighet 

06.07.2014 Nidaros BHK Rally Lydighet 

14.08.2014 Nidaros BHK Karaktertest 

16.08.2014 Nidaros BHK Brukshundprøver 

23.08.2014 Gauldal HK Agility 

23.08.2014 Nidaros BHK Brukshundprøver 

24.08.2014 Nidaros BHK Agility 

24.08.2014 Nidaros BHK Brukshundprøver 

26.08.2014 Nidaros BHK Brukshundprøver 

06.09.2014 Nidaros BHK Brukshundprøver 

07.09.2014 Nidaros BHK Brukshundprøver 

17.09.2014 Nidaros BHK Karaktertest 

20.09.2014 Nidaros BHK Rally Lydighet 

21.09.2014 Nidaros BHK Rally Lydighet 

    
 

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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Agility NM 2014 
 
Siste året har vi i agility gruppa kjempet hardt for et av høydepunktene i sesongen, 
nemlig NM. 
For å være kvalifisert individuelt må du gå i klasse 3, mens for lag er det kvalifisering og 
alle klasser kan delta. 
I et år har vi kjempet med nebb og klør for å kvalifisere lag til NM, hard jobb og innsats 
gir resultat...  i år reiste vi faktisk til Drammen for å gå NM med to lag. 
Marit Graneggen / Kira, Ingrid Berg / Baileys, Tove Svinsås Eidstumo / Kira og(med lånt 
hund) Arox og Janniche Rynning / Bea utgjorde laget Nidaros Berserk. 
Bård Ivar Iversen / Zappa, Ingrid Askim / Lu-La, Unn Græssmann / Tiini og Roger 
Krogstad / Easy var laget Nidaros Råskinn. 
 
Individuelt var Ingrid A, Janniche, Tove og Roger som stilte i stor og Anniken Gundersen / 
Amia i liten, Heidi Græsmann / Rock On stilte i klasse 1 stor. 
Lørdags morgen stilte vel alle med litt sommerfugler i maven, NM skal pirre nervene litt. 
Første dag er kvalifisering, sammenlagt resultat fra både hopp og agility teller for å 
komme til individuell finale søndag. På lag er det hopp resultatet til laget som teller til 
finale søndag. 
Individuelt var det vel bare Roger og Easy som hadde stang inn og gikk videre til finale 
på søndag , på en 10 plass av totalt 13 ekvipasjer - selv om det var utrolig mange fine 
Nidaros resultater både i hopp og agility. 
Lag derimot var vi skikkelig på alle sammen, to lag videre... ja begge lag videre til finale 
på søndag! Berserk på en 5 plass og Råskinn på en 3 plass, en helt utrolig opplevelse 
når bare sju lag var videre til finalen på søndag... to av sju folkens... her luktet det fugl! 
Flere av oss hadde en sosial sammenkomst  på lørdag kveld på campen med grilling og 
gode teorier på morgendagen ;) 
Lørdag var det sol fra skyfri himmel og temperatur langt over det en trønder er vant med. 
Søndag var på INGEN måte mildere, først ut var Roger og Easy i finalen individuelt, 
dessverre endte det i en disk og løpet var kjørt. 
Easy som ikke er glad i å jobbe i varmen ble lagt i vogna under aircondition til kjøling 
mens lag bane blir bygd...  her jeklar skal alt tilrettelegges for neste løp. 
En utrolig opplevelse og sitte og vente på brifing, ringen er pyntet med norske flagg, sola 
skinner, gresset er perfekt og stemningen stor. 
Lag skjortene er på... 8 min. Brifing er i gang... her er det ikke rom for og feile... tror alle 8 
følte litt på presset med at dette skulle vi klare... 
8 min. er gått, brifing er ferdig. 
Ting går fort i agility, så her er det bare og hente hund og få en god «feeling» under 
oppvarmingen. I bakgrunn hører vi jubel hyl og høylytte NEEEEEI... lag 7 har disket... 
nye hyl runger rundt banen... lag 6 har disket... nå står Marit på startstreken... feilfri... 
neste er Ingrid B... feilfri... så skal Tove ut... disk... nå henger alt på Janniche... Bea går 
bra, spenningen stiger... 5 hinder igjen og et sukk høres over banen... disk... 
Alle lag har disket... 4 igjen... Nye stønn, nei og jubel er og høre selv om mann prøver og 
holde alt annet ute... Sør Rogaland er igjennom med 20 feil totalt. 
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Vi er klare... Bård knaller til og setter standarden... feilfri... Ingrid A skal ikke være 
dårligere en gubben... feilfri... Unn er neste ut... går et knall løp, men får 5 feil... men vi er 
i ledelse... Kan ikke bli dårligere en 3... Nidaros er på pallen... Roger er siste mann ut... 
presset er borte og vi prøver og kjøre hardt... kanskje litt for hardt... disk... men vi er på 
pallen... Neste lag ut... laget vårt går i bakgrunn og går ned hundene... kanskje er ørene 
litt mer på stilk en vanlig... lag 2 står til start... første ekvipasje... disk andre inn med 10 
feil... 3 mann disker... 
Vi har 2 plassen i lomma... 
Siste lag ut... stemningen er spendt... første startende disker... de neste 3 MÅ igjennom... 
presset ligger tykt utenpå neste... går et godt løp, men gjorde en tabbe... startet før 
dommeren hadde blåst... DISK... 
 
Jubelen bryter løs i Nidaros leiren... VI ER NORGESMESTRE AGILITYLAG STOR 2014! 
Å se lagkameratene sine juble over seieren er bare herlig, håret i nakken reiser seg... 
tror faktisk en tåre presset på også... det vi hadde fantasert og drømt om, lagt slagplan 
for kvelden før har blitt virkelighet! 
 

 
Bård m/Zappa, Ingrid m/Lu-La, Unn m/Tiini og Roger m/Easy 
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En utrolig følelse når Norgesmestrene blir ropt inn i ringen for seiersrunde til Stand up 
(for the champions) rungende på høyttaleranlegget. (ja Bård nå vet vi hvordan det føles)  
 
Etterfulgt av premieutdeling på toppen av pallen. 
Endelig er gullet tilbake i Nidaros Brukshundklubb! 
Ei helt utrolig helg går mot slutt der Nidaros ekvipasjene har vist seg fram i toppen av alle 
klasser. Det var uoffisielle NM (Agilitymester 2014) for klasse 1 og 2. 
Nidaros hadde vel ekvipasjer i ALLE finaler, Marit og Bård kjempet i toppen av finalene 
helt til bitter end i klasse 2 mens Roger / GetMe var der oppe i klasse 1. 
All honnør til NKK som virkelig har hørt på oss utøvere i år, et NM i agility som virkelig 
var bra fra A til Å. 
Kan ikke annet en og takke mine lagkamerater for alt vi fikk til i helga, dere har vært 
utrolig! 
Vider vil jeg takke alle i agilitygruppa for et kjempe fint miljø, det er sånn vi får resultater... 
En utrolig reise er over for Easy sin del som avslutter sin agility karriere som 
norgesmester. 
 
Takk til alle Nidaros ekvipasjer som var med og lage ei utrolig helg perfekt! 

Roger & Easy 
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Hilsen fra Solfrid og Nirrill 
 

  
 

NLCH BH Nirrill Gulldusk og jeg er på veg mot nye høyder! 
Vi har kastet oss ut Rally lydighets livets utfordringer og gleder. 

For "kort tid" tilbake ble Gulldusk og jeg lokket med på Rally lydighets kurs.  
Siden har det gått slag i slag - vi suste hurtig opp i klasse Elite. 

Nå har Gulldusk og jeg 2 stykker 1.premier i Rally lydighet klasse Elite (196 - poeng av 
200 mulige - og 2.vinner, NBHK, dommer Bente Fredriksen, og 198 poeng og 1.vinner, 

Steinkjer Hundeklubb, dommer Solveig Zetterstrøm). 
 

Rally lydighet er virkelig en artig gren innen hundesport - både Gulldusk og jeg anbefaler 
den sporten på det sterkeste. 

 
(Bildene er oss hundeførerne i klasse Elite , Steinkjer Hundeklubb: Else Berit og meg. 

Det andre er av min lekre, smekre og søte Gulldusk) 

 

Solfrid Buvik 



 
_____________________________________________________________________________________ 

Årgang 28 nr 2  13 

 
Referat fra årsmøte i Nidaros BHK 2014 
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Nordisk Mesterskap i bruks 2013 
 
Det er godt å være norsk i Danmark, er det vist noen som sier, men det gjaldt visst ikke 
alle som satt på ferja fra Larvik til Hirshals. Noen hadde selvfølgelig god matlyst, 
sannsynligvis over lengre tid, men det var stort sett de som skulle dømme eller tilhørte 
støtteapparatet. 
 
NOM2013-Nordisk Mesterskap for Brugshunde ble arrangert av DCH avdeling Hjørring 
med Tverstedt som konkurranse senter. Et fint sted ved Skagen, noen titalls kilometer fra 
Hirshals. Innkvarteringen var i gangavstand fra arenaen, noe som er praktisk i enkelte 
sammenhenger. Ikke det helt store, men man kommer langt med et kjøleskap, litt lys og 
en seng. De fleste som skulle delta var ivrig etter å komme seg ut og "smake" på 
terrenget. Begrepet allmennretten eksisterer nok ikke på denne siden av Skagerak, så 
det var bra Tom hadde tatt turen over noen dager i forveien og sondert terrenget for de 
andre. Smake fikk dem, noe søtt og noe surt og noe veldig surt, ja faktisk så surt at man 
måtte få en ny smak. Det var heldigvis bare torsdag ettermiddag. 
 
Fredag  var det veterinær besiktigelse og kamerataften med trekning. Det startet bra, alle 
var samlet og vi hørtes. Det er noe som heter "Tomme tønner ramler mest", man kan 
ikke se bort fra at faren er jo der. Fortsatt var matlysten ulikt fordelt, dvs. den hadde 
samme fordeling som sist vi spiste sammen. 
 
Rundering dag  1: 
Lørdagen rant opp med flotteste høstværet du kan tenke deg for konkurranse, passe 
varmt, noe vind og litt sol. Arrangøren hadde organisert parkeringsområdet med skilting 
av hvor man skulle parkere for å kjøre ut til de ulike øvelsene, følgebil er godt å ha i slike 
sammenhenger. Her begynte man å føle spenningen på alvor, dvs. anger på at man 
spiste frokost. Min opplevelse er gjennom en slik person som ofte har anger etter frokost 
på en konkurransedag. Vel framme ved start til runderingsløypa  ble ikke spenningen 
noe mindre, som regel har man god tid til å angre på frokosten og gå småturer i skogen. 
Ikke var Toril noe særlig snakkesalig heller, satt litt for seg selv og muligens småpratet 
med et eller annet usynlig vesen.  Kim var den første av de norske i runderingen, gjorde 
en god gjennomføring og fikk karakteren 8.75. Så etter en del venting ble det Toril og Tin 
Tin sin tur, nå var det viktig å få en god start for å komme i den riktige flyten. Første slag 
ble perfekt etterfulgt av flere av den gode sorten som vi vet Tin Tin kan levere; gode 
dype slag i fremdrift og en lydløs fører; ingen roping, ingen plystring, bare en godt trent 
ekvipasje som vet hva den andre part gjør. Etter hundre meter kommer første funn ved 
bunnen av en skråning. Perfekt, det ble den gode starten vi hadde håpet på. Så var det å 
starte på igjen til neste funn, ikke alltid like lett å vite hvor løypa gikk der den buktet seg 
gjennom skogen. Her måtte man passe på ytre/indre sving så godt det lot seg gjøre og i 
tillegg får man heller ikke vite når man passerer slutten, det er bare å stole på hunden og 
at føreren gjør de riktige vurderingene. Toril og Tin Tin måtte være i nærheten av enden 
på løypa etter det jeg vurderte som utgått distanse, men fortsatt manglet de en figurant. 
Dette var ulidelig spennende, skulle det virkelig ende opp med tap av en figurant? Toril  
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gjorde seg klar til å ta imot Tin Tin for nytt slag på motsatt side da han plutselig forsvant 
inn i et kratt og ut kom han med melding. Siste figurant var funnet og ekvipasjen hadde 
fått vist fram hva de var gode for. Dommerne klappet, gikk noen skritt til sides for å 
diskutere. Det kunne umulig ha blitt sagt mye, for det tok ett par sekunder før de var 
tilbake, takket ekvipasjen for gjennomført øvelse, klappet og gav karakter 2x10. Det tok 
noen sekunder før Toril skjønte hva hun hadde fått, men da det gikk opp for henne tok 
hun litt av. Med  tårer på kinn delte hun ut klemmer til dem som var i skogen av dommere 
og funksjonærer. Nå var det lydighet som stod på programmet. 
 
Lydighet dag 1:   
Den passerer vi i all stillhet, ingen "høydare" til denne ekvipasjen å være. Tom gjør det 
bra og får det beste gjennomførte lydighets programmet i gruppa. 
 
 
 

 
Toril og Tin Tin   foto: Inger Faugestad 
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Rundering dag 2: 
Værmessig bestod dagen av det meste høsten kan by på, så nå var det kun 
prestasjonene  man hadde mulighet for å varme seg på. Det var i alle fall spennende like 
før start, Tom hadde gjennomført og fått  5.75, ikke helt som forventet. Vindforholdene 
var mer ujevne enn dagen før, alt ettersom om regnbygene kom sveivende over 
landskapet eller ikke, fra nesten stille til at man måtte holde på hatt og frakk. Så var Toril 
og TinTin i gang, skulle de greie å gjennomføre en 10'er øvelse i dag også? Vinden står 
rett inn fra venstre side og det blir et grunt slag, sendes om igjen og går godt ut, så over 
på høyre til et dypt stort slag, inn igjen og ut på venstre side, også denne gang noe 
grunnere enn vanlig, ingen omsending og ut på høyre side. De jobber seg fremover slag 
for slag, noe grunnere på venstre side enn høyre. Etter om lag 200 meter kommer første 
funn på høyre side, dette kom til å bli spennende, 10'eren var nok borte. Løypa gikk like 
kronglete som 1. dag, løypeleder måtte frem og vise hvor den gikk, her var det ikke mye 
arbeidsrom for ekvipasjen. Spenningen stiger, løypa gjør en kraftig sving til venstre, et 
vinddrag kommer inn fra høyre og Tin Tin værer noe samtidig som løypa gjør en like 
kraftig sving tilbake mot høyre. Tin Tin har nå et funn 80-90 meter framover i løypas 
lengderetning, blir en lang påvisning for Toril. Tilbake igjen etter funn, vinden har snudd 
og står inn fra venstre. Løypa har en ujevn topografi på venstre side med en skrent 4-5 
meter fra midtlinja ned i en bekkegrop. Toril sender Tin Tin ut på venstre side men 
stopper noen meter ut på sida. Ferten ligger tydeligvis på skrenten, Tin Tin stopper og 
prøver å jobbe med den, kommer ingen vei og går tilbake til Toril som sender ut igjen og 
det samme skjer. Her er det ingen tvil, figuranten ligger her. Toril sender ut igjen og Tin 
Tin drar over kanten og ned skrenten og kommer tilbake med funn. Yes, dette blir bra, 
ingen tvil om at dette også var en god øvelse, men ikke på høyde med gårsdagen. 
Dommerne trekker seg bort,  men vi hører de diskuterer heftig, den ene er virkelig aktiv, 
nærmest sint. Hva i huleste er dette? Kommer tilbake etter noen heftige ordvekslinger og 
den mest aktive dommeren kommer med sin dom, karakter 7. Ujevnt søk, "presser" 
hunden ut der hvor siste figuranten ligger. Eh-eh – kan han ikke lese hundens 
reaksjoner? Den andre dommeren gir karakter 8 og sluttkarakteren blir dermed 7.5. Vi 
vandrer tilbake mot start, undrende på hva den ene dommeren tenker på og begynner å 
ane hva det kan være for noe. Har en mistanke om at han tror Toril har jukset sniker seg 
fram, og dermed vet hvor figurantene ligger. Det er mulig han har gode grunner til dette 
med bakgrunn i hva han selv har vært gjennom, liksom kjenne andre gjennom seg selv. 
Men en ting skal være sikkert, Toril jukser ikke, hun trenger ikke å jukse, hun trener 
såpass mye at hun kjenner sin Tin Tin ut og inn, hun vet hvordan han reagerer når han 
har noe i nesen, denne reaksjonen har hun vært bort i under trening. Skal hele topp 
plasseringa gå i dass på grunn av en hel….s  dommer? 
 
Felt søk dag 2: 
Så satt vi der på vei til feltsøket, resignerte og skuffet, nå var toget gått for denne gang. 
Bjørnar dro fram sin iPhone for å innhente informasjon om hvordan det hadde gått med 
de andre konkurrentene, her måtte vi få fram fakta og ikke bare tro at alt håp var ute. 
Etter litt hoderegning mente han at fasiten var klar, uten å påberope seg de store 
matematiske ferdighetene. Toril, hvis du får 9.75 så tror jeg det holder. Nei, det går ikke 
var selvfølgelig svaret han fikk, det betydde at hun minimum måtte ha 9.5 og 10.0 fra  
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dommerparet. Det er sjelden jeg har hørt Bjørnar så tydelig i sin argumentasjon i 
hundespørsmål, hvis man ser bort fra Forbundstinget. Tin Tin kan jobben sin i feltet, du 
må sørge for at det ikke skjer noen feil ved avlevering, korrekt avlevering og ikke noen 
glipp ved mottak. Budskapet ble gjentatt og gjentatt helt til vi parkerte og klar til å starte 
som siste deltager i felt søk. Jeg har aldri sett Toril så stram ved innkomst til et felt søk 
før, legger Tin Tin ned, fram og hilser på dommerparet, får orientering fra øvingsleder og 
tilbake til Tin Tin. Vindforholdene er rolige men variable i retning. Tin Tin jobber slik som 
han bruker og finner 1. gjenstand i venstre hjørne  og avleverer korrekt til en fokusert 
fører, her skal det ikke være noen glipp fra førers  side. Toril har fokus på sitt og Tin Tin 
gjør jobben han har fått beskjed om å gjøre, og de resterende blir funnet og avlevert på 
samme måte til stor applaus fra publikum. Var det noe å trekke på? Karakteren ble 9.75 
og målet var nådd, de matematiske ferdighetene til Forbundets leder holdt mål. 
Toril og Tin Tin ble nordisk mester for andre gang. 
 

Lidvard Auflem 
 
 
 

 
Toril og Tin Tin  foto: Inger Faugstad 

 
 



 
_____________________________________________________________________________________ 

22  Årgang 28 nr 2 

 

NKK`S INSTRUKTØRKURS TRINN I 
Vinteren 2013 / 2014 

 
 
Vinteren 2013/ 2014 stod Nidaros Brukshundklubb som teknisk arrangør for NKK`s 
instruktørkurs Trinn I. Klubben har vært vertskap for slike storsatsninger flere ganger, og 
som alle de andre gangene, var det undertegnede som hadde ansvaret både for det 
faglige og gjennomføringen. 
Kurset gikk over 5 helger, samt en eksamensdag, i perioden November 2013 til Mars 
2014. 
 
Tema som ble gjenomgått og praktisert var; pedagogikk, adferd, sosialisering, 
oppdragelse, innlæring, observasjon og problemløsning. 
Praksis er en særdeles viktig del av et slikt kurs, og denne var viet en hel helg. Hver av 
kandidatene hadde mellom 12 og 15 leksjoner i løpet av helgen, og her ble alle 
instruktørelevene utfordret i forhold til det å planlegge, forberede, gjennomføre og 
evaluere de forskjellige praktiske leksjonene. 
Vi var kjempeheldige, og fikk hjelp av hele 17 forskjellige ”liksom-kurs-elever”, og disse 
representerte faktisk 17 forskjellige raser……like kult hver gang å få til en slik erfaring. 
Det er ”mangfoldet” vi lærer av . 
 
Et slikt kurs er resultatet av måneder med planlegging , forberedelse og tilrettelegging. 
Når dette er i boks, starter gjennomføringen……  
Tusen takk til alle som stilte opp og hjalp til med praktiske gjøremål, teoretiske og 
praktiske leksjoner.  
8 kandidater fullførte kurset, og la ned noen timer i det å sette seg inn i pensumlitteratur, 
forberede oppgaver, og legge ting til rette slik at man kunne yte 100% de helgene som 
bestod av mange timer med konsentrasjon og innsats. 
Mange hadde også lang reisevei, men hadde uansett en strålende entusiasme og et 
utrolig pågangsmot. 
Derfor er det også veldig morsomt å få tilbakemeldinger fra flere om at det kjøres kurs 
som aldri før i klubbene, og at de ferske instruktørene koser seg med kurselevene sine. 
Utrolig bra jobba. 
 
De som fullføre kurset var: 
Kristin O. Ørholm, Norsk Dalmatinerklubb, Trøndelag 
Wenke R. Helseth, Averøy Hundeklubb 
Tove Anita Ersvik, Norsk Schaferhundklubb, Avd. Møre og Romsdal 
Tor Sakariassen, Fosen Brukshundklubb 
Bente Brynjulfsen, Norsk Retrieverklubb, Avd. Nord-Trøndelag 
Gunhild Engen, Nidaros Brukshundklubb 
Emma Båtnes, Nidaros Brukshundklubb 
Terese Løes, Nidaros Brukshundklubb 
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Samtlige kandidater bestod skriftlig, muntlig og praktisk eksamen. 
Sensor var ; Inger Østlie 
 
Takk for innsatsen til alle, og lykke til i instruktørgjerningen. 
 
Hilsen  

Ellinor Antonsen 
To av kursdeltagerne har bidratt med innlegg fra insrtuktørkurset: 
 

VEIEN TIL NKK’S TRINN 1 
INSTRUKTØRUTDANNING. 
 
Det var en gang, ei halvgammel frue fra Nordmøre, som tok opp igjen en gammel 
interesse, nemlig: HUND. 
Etter noen år i et flott miljø, kjente hun på, at nå ville hun lære mer om hund og kanskje 
kunne benytte sine tidligere jobberfaringer i arbeidet med å utdanne gode hundeeiere. 
Når man har gått hjemme noen år og på en måte havnet utenfor «det normale livet», kan 
det være vanskelig å tro at man faktisk kan få til noe igjen. Det livet med jobb, 
blide/sure/vanskelig og flinke kollegaer, ferier, sjefer, matpauser, julebord, påskebord og 
andre bord, blir liksom litt fjernt, når dagene stort sett handler om å komme seg opp og ut 
med hunden. Takk og pris for hunden. 
 
Så var jeg på et par kurs med ei trivelig, men akk, så bestemt dame fra Trøndelag. Ho 
plukka oss i stykker, både meg og hunden. Ho studerte oss i minste detalj og vi hørte 
ofte: «Herre utgår» og fikk den halvgamle til virkelig å måtte tenke igjen. Jammen det, så 
virket de små grå litt enda. 
Hadde litt kontakt med denne damen fra Trøndelag og la fram mine tanker om «kanskje 
jeg kunne gått instruktørkurs, Trinn I» og vet dere, ho mente, helt alvorlig at det hadde ho 
tro på at jeg kunne. Korrespondansen ble en del fram og tilbake, damen fra Trøndelag, 
hadde alltid tid til å svare meg, på de mest, sikkert «idiotiske» spørsmål (trøster meg 
med at de ikke finnes dumme spørsmål…) Ho motivert mye og godt ….. vips var jeg 
påmeldt: NKK’S Instruktørkurs Trinn I 2013/2014!!! 
 
Så kom første samlinga og jeg som aldri har vært nervøs for nye ting, skavl i buksa, 
jakka, skoen, egentlig over hele meg, hva har jeg begitt meg ut på???? Det viste seg 
raskt å være uberettiget! For en hærlig samling, av både kursdeltakere og den bestemte 
damen fra Trøndelag, skjelvinga ga seg raskt og jeg øyna sjansen for å greie dette.  
Dagene var lange, men innholdet utrolig interessant, vi jobbet i grupper, pratet «litt» 
(kanskje litt mye noen av oss), men den bestemte damen fra Trøndelag holdt oss i 
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nakkeskinnet og vi kom oss gjennom, både egenpresentasjon, pedagogikk, adferd, 
oppdragelse og sosialisering, pluss mye mer. 
Tvilen om å greie dette slo inn igjen, når jeg kom hjem å skulle skrive oppgave til neste 
samling. Stå foran alle i 10-15minutt og snakke om tema som, læring, faktorer som 
påvirker læring, etikk, samarbeid og lederskap… HJELP!!!! Vet dere, det gikk som smurt 
det også, bortsett fra å holde seg innenfor den gitte tidsrammen (har visst noe med at 
den halvgamle fra Nordmøre er kjent for å snakke mye og lenge.) 
 
Samlingene skred fram og det ble mer og mer interessant, den bestemte fra Trøndelag 
er et oppslagsverk i temaet om hund. Vi kunne bare suge til oss, spørre og få svar, noen 
ganger måtte vi svare selv, for som hun ofte sa: Hva synes du? Vi måtte sette i gang de 
små grå og virkelig jobbe, både på egenhånd og i grupper, men det virket det også. Vi 
lærte om MAKVIS (Motivere, Aktivisere, Konkretisere, Visualisere, Individualisere, 
Sosialisere) og PMVIØK, som jeg synes var lettest å huske når jeg laga regla: 
Premenstruell Veijt I Ørland Kommune. Hundens signaler, øvelseslære og masse mer. 
Nå begynte vi å glede og til praksis’n, ut å møte hunder og deres eiere. Det var veldig 
spennende, har liksom sett på meg selv som «best uten hund» (stjålet en tittel fra en av 
DDE sine sanger: «Best uten ball»), så første gangen ute på gulvet, det var spennende 
det, men akk så morsomt. 
 
Den bestemte fra Trøndelag hadde fått med seg to andre intruktører, som var med og 
veiledet oss, kom med gode råd og stoppe oss hvis vi sto fast eller var på ville veier. 
Hundene og eierne deres var fabelaktig, tenk å «kaste» bort helger, på at vi skulle få øve 
oss, det var en av de tingene jeg virkelig var takknemlig for, blant mye annet på kurset.  
Jeg var så heldig å få bli med som hjelpeinstruktør på to helger også og lærte utrolig 
mye, både om meg selv og temaet, hund. I tillegg til å stifte nye bekjentskaper med 
trivelige hundefolk. 
 
Helgene gikk rasende fort og så sto det store for døren: EKSAMEN!!!!  
Tema hadde vi trekt på forhånd og hadde god tid på å forberede oss og ikke minst grue 
oss. 15. Mars, det herrens år 2014, kl.10.00, da var det skriftlig eksamen. Litt hektisk prat 
før klokken kom, synes stemmene våre var litt skingrende og ukjennelige, men vi støttet 
hverandre og det viste seg at alle hadde troa på hverandre og det med god grunn!!! Alle 
besto teorien og vi var skjønt enige om at «vi er god» 
Praksisen skulle gjennomføres med 5 minutt teori om temaet vi skulle ha ute med hund. 
5 minutt??? Greier jo ikke å presentere meg selv på bare 5 minutt, er jo knapt som et 
gammeldags tellerskritt!!! Så kom jeg på noe, «den bestemte fra Trøndelag» hadde sagt 
om at planlegging, venner, planlegging, det er halve jobben. Så jeg planla, krøllet 
sammen papir, planla og krølle sammen papir (har pc altså, men var så vanskelig å 
krølle den sammen, når jeg ikke var fornøyd med det jeg hadde skrevet) 
Tro det eller ei, de 5 minutta holdt, selv om det var på «håret». Heldigvis så jeg at «den 
bestemte fra Trøndelag», skubbet telefonen sin bort til sensor, sikkert for å vise tiden, 
eller kanskje  det var en morsom melding. Ihvertfall skjønte jeg, at nå får du summere 
opp og sette snuten ut mot hund og nyinnlæring av innkalling. 
For ikke å holde dere på pinebenken for lenge: Jeg besto og det gjorde alle de andre 
også!! 
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Nå er jeg i gang med mitt 3 og 4 kurs etter eksamen, valpekurs og grunnkurs og synes 
det er utrolig kjekt å få se gleden hos hundene og hundeeierne når de får til det jeg, tenk: 
jeg, har lært dem! 
Et kurs jeg ikke ville vært foruten, det har vært en fornøyelse å få være med på kurset. 
Jeg angrer ikke et sekund og retter en stor takk til, alle medinstruktørene, for nå har vi 
lov å kalle oss det, ja akkurat: INSTRUKTØRER. 
Den aller største takken, den retter jeg til «den bestemte fra Trøndelag», som dere sikker 
allerede har skjønt, er Ellinor Antonsen. Takk for at du hadde troa på meg når det butta 
mot, takk for alt du har lært meg og takk for at du er den du er. Håper våre veier krysses i 
framtiden. Så til alle medinstruktørene fra kurset: Lykke til framover og håper vi sees. 
En lykkelig NKK Trinn I Instruktør 
Wenke Rosvoll Helseth 
 
 
 

 
Jarvi, 15 uker og ferskt medlem av Nidaros, gleder seg til å bli med 

på lydighetstrening. Vi sees  
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PÅ KURS MED 
INSTRUKTØRUTDANNELSE SOM MÅL 
 

Jeg har i en lengre periode gått og tenkt på om ikke jeg skulle ta steget fullt ut, og 
begynne på en formell utdannelse som instruktør i NKK.   
Da Nidaros Brukshundklubb annonserte at de skulle starte kurs var det bare å hive seg 
rundt. Jeg søkte min egen klubb Fosen Brukshundklubb om støtte og var så heldig å få 
det innvilget. Neste steg var å få kursplass på kurset, og det lyktes jeg også med. 
Første kurshelg var i midten av november, og jeg var både spent og litt nervøs da vi 
møttes på Sunndal skole. 
Ellinor Antonsen var den som møtte oss, og som skulle være instruktør. Vi som kjenner 
Ellinor vet jo at hun har årevis med erfaring. Erfaring med egen hund, som instruktør og 
ikke minst som dommer. Kurset innebar 5 helger med følgende tema: 
 
 Helg nr 1:  Åpning / oppstart og Pedagogikk 
 Helg nr. 2 : Adferd,  opplæring/sosialisering /oppdragelse. 
                                                
Helg nr. 3 :  Innlæring, oppbygging av øvelser, forberedelse til praktisk  
undervisning 
Helg nr. 4 :  Praksis  
Helg nr. 5 : Problemløsning, observasjon,repetisjon.    
Helg nr 6   :Eksamen (Skriftlig, muntlig og praktisk) 
 
Det var med store øyne vi fikk presentert pensum og  det var vel noen av oss som kjente 
på alle litt prestasjonsangst. Det viste seg fra første stund at Ellinor hadde det meste 
klart, slik at selv om det var mye teori de 2 første helgene,  fløy tiden veldig fort. Når 
tiden flyr som den gjorde disse helgene, betyr det at pensumet både var interessant og 
ikke minst relevant.                                                                                                               
Elevene representerte forskjellige grener innen hundesporten, noe som var veldig nyttig 
for oss da vi kunne dele våre erfaringer og kunnskap med hverandre.  
 
Når man deltar på en slik utdannelse så tilføres du mye kunnskap som du skal bruke i 
din instruktør virksomhet. I tillegg vil jeg si at jeg fikk mange tips som jeg kunne relatere 
til min egen trening med hund. Jeg fikk mange aha opplevelser underveis som var 
direkte relatert til min egen tilnærming av trening med hund, og det motiverte meg til å 
jobbe enda hardere. 
 
Jeg må også få skryte hemningsløst av det administrative opplegget rundt kurset. Alt av 
dokumentasjon, kompendier og ikke minst dette med forpleining var av ypperste klasse. 
Jeg beundrer det arbeidet  Ellinor og Nidaros Brukshundklubb  hadde lagt ned for å 
legge forholdene til rette for god læring.                                                                                                               
Jeg vil spesielt nevne praksis helgen vi hadde på Flå samfunnshus. Tenk dere, vi får 
være innendørs, det er 18 forskjellige hunderaser, og det er over 20 ekvipasjer som 
stilles til rådighet for oss  som vi kan trene/øve oss på. Dette kaller jeg luksus. Vi ble 
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utfordret på alle fronter av gode instruktører/veiledere som ga oss mange gode tips og 
råd.                                                             
Ikke minst må jeg få lov  å takke alle hundeeierne som ga oss uvurderlige 
tilbakemeldinger, både positive og negative, og det er jo akkurat det vi lærer av. 
Til slutt vil jeg på vegne av oss kurselever takke for et helt unikt kurs tilrettelagt av Ellinor. 
Kurset er opprinnelig på 45 timer, men Ellinor gav oss mye mer enn det. Ellinor bare øste 
ut med sine kunnskaper, noe vi i ettertid kan dra stor nytte av. Samtidig vil jeg takke 
Nidaros Brukshundklubb som gjorde alt for at vi elever skulle få en arena for god læring, 
og det klarte dere helt perfekt.  
Hilser til  alle medelevene, som alle bestod eksamen, og ønsker alle lykke til som 
motiverte og gode instruktører. 
 
Takknemelig elev/instruktør 
Tor Sakariassen 
Fosen Brukshundklubb. 
 
 
 
 
 
 

 
Bella,  foto: Julie Berg 
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Nytt fra kurskomiteen 
PLANER FOR HØSTEN 2014 

 
Etter årsmøtet i mai, har kurskomiteen fått ny sammensetning. 
Vi som har starta opp med det å forvalte kurstilbudet rundt grunnopplæring av hund i 
klubben er: 
Anita W. Skjønberg 
Rita Thobroe 
Kristin Estenstad 
Ellinor Antonsen 
 
Vi har allerede hatt et møte og sett litt på faktorer som ”var en gang” rundt kurstilbud i 
klubben, og som vi alle ønsker skal komme tilbake. 
Nidaros er en klubb for alle – uansett rase, mål og ambisjoner. 
Derfor finner vi det naturlig at vi også har et bredt tilbud på kurs i klubben. Alle komiteer 
holder også et eller flere kurs innenfor sin sektor, for å ha et tilbud til de som ønsker å 
fortsette utdannelsen av sin hund innenfor en eller flere hundesporter. 
 
Dette blir en litt ”rar” sesong for kurskomiteen, da vi egentlig har en halv sesong å jobbe 
sammen i, men vi lar oss ikke stoppe av den grunn. 
Det foreligger planer for kurs med dyktige instruktører og datoer og påmeldingsinfo ligger 
på klubbens hjemmeside www.nidarosbhk 
 
 
Vi vil også presisere her : 
Alle påmeldinger til kurs skjer til: kurs@nidarosbhk.no 
Spørsmål kan også rettes til denne adressen, eller til leder Ellinor Antonsen Tlf. 997 
10 848 
 
 
Svar på henvendelser til kurskomiteen 
Nå går vi inn i en periode hvor det vil være stort fokus på ”sommerferie”, og derfor er det 
ikke sikkert at vi kan svare deg på mail eller telefon akkurat når du tar kontakt. 
Generelt vil vi ta kontakt / svare på henvendelser så fort vi har mulighet, men vi ber om 
forståelse for at vi som sitter i kurskomiteen ikke alltid kan stille opp på mail eller telefon, 
men alltid ønsker å gjøre så godt vi kan og imøtekomme din henvendelse så fort som 
mulig. 
 
 
Påmelding til alle våre kurs / treninger er økonomisk bindende. 
Det betyr at dersom du har meldt på et kurs / trening, og av en eller flere grunner blir 
forhindret fra å delta, er det kun legeattest / veterinærattest som fraråder at man er med 
på kurset, som gjelder dersom man ønsker kursavgiften tilbakebetalt. 
 

 

http://www.nidarosbhk/
mailto:kurs@nidarosbhk.no
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Når blir det kurs……….? 
……er et spørsmål som ofte stilles. Og det er bra! Det betyr at kurs er en ettertraktet 
aktivitet. 
Kurskomiteen vil sette i gang kurs når vi har gjort avtale med dyktige instruktører og fått 
datoer for gjennomføring. Det er ikke et mål i komiteen om å ha så mange kurs som 
mulig, men så bra kurs som mulig.  
 
Det gledelige er at flere av våre instruktører allerede har satt opp planer for kurs etter 
sommerferien. Klubben kan derfor tilby følgende: 
 

 

Valpekurs:  
6. samlinger â 3 timer. 
Instruktør: Therese Løes 
Datoer for gjennomføring 
Teori: 20.08. 
Praksis: 27.08., 03.09., 10.09., 17.09., 24.09. 
 
 

 

Grunnkurs / Hverdagslydighetskurs:  
7 samlinger â 3 timer.  
Instruktør Kristin O. Ørholm 
Datoer for gjennomføring:  
Teori: 18.08 
Praksis: 20.08., 27.08., 03.09., 10.09., 17.09., 24.09.  
 

 

 

Nybegynnerkurs i lydighet / Bronsjemerkekurs 
10 samlinger â 3 timer , samt en ”Bronsjemerkeprøve. 
Instruktør: Rita Thobroe 
Datoer for gjennomføring: 
Teori: 27.08. 
Praksis:03.09., 10.09., 17.09., 24.09., 01.10., 15.10., 19.10 (hel dag), 22.10. 
 

 

 

Temakurs: Kurs i apportering 
6 samlinger â 3 timer 
Instruktør: Kristin Estenstad 
Datoer for gjennomføring: 
Teori: 27.08. 
Praksis: 03.09., 17.09., 01.10., 15.10., 29.10. 
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Valpekurs 
6 samlinger â 3 timer.  
Planlagt oppstart: September 
 
 
Nye datoer for kurs blir lagt ut etter hvert som de blir klare. Følg med!!! 
Informasjon om kursene, og priser finnes på www.nidarosbhk.no 
 
Plasser tildeles etter ”først til mølla” 
 

 
Velkommen til kurs!! 
 
 
Kurskomiteen 
v/ Ellinor Antonsen 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.nidarosbhk.no/
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Nytt fra Rallykomiteen 
 
Rallystevner 24 og 25 mai 2014 på Stavsøra.  
 
Helgen 24 og 25 mai arrangerte Nidaros Brukshundklubb to stevner i Rallylydighet på 
Stavsøra. Det var rundt 25 påmeldte begge dager, fordelt over alle klasser – 1, 2, 3 og 
Elite.  
Vi hadde leid inn dommer Bente Fredriksen fra Oslo til å dømme for helgen. Været var 
med oss, og det var trivelig stemning både i og utenfor ringen. Det var et mangfold av 
påmeldte raser, i alt 15 forskjellige. Alt fra Bichon Havanais til Riesenschnauzer. Det liker 
vi! I løpet av helgen fikk flere ekvipasjer opprykk til høyere klasser, og viste gode 
prestasjoner i ringen.  
Foto: Sissel Adde 
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Resultater 24. mai 
 
 

Klasse 1 
   

Poeng Tid: 

1 Monika Drevland m/Lotta 
 

200 poeng 01.54. 

2 Gunn Haugen m/Tuva 
 

197 poeng 02.02. 

3 Bente Thomassen m/Simba 195 poeng 02.06. 

4 Kari Helene Arneberget m/Theo 191 poeng 02.23. 

5 Kristin Skauge Høyem m/Milla 182 poeng 02.30. 

6 Solveig Zetterstrøm m/Wri 174 poeng 02.30. 

7 Monika Drevland m/Joline 164 poeng 03.11. 

 

Tove Eidstumo 
m/Knerten 

 
Disk 

 

 
Kim-Marius Olsen m/Dexter Disk 

 

 
Hanne Seter m/Kompis 

 
Disk 

 

 
Renate Brødreskift m/Basse Disk 

 

 
Sissel Adde m/Era 

 
Disk 

 

 
Linda Beate Selnes m/Tinca Ikke møtt 

 

 
Marit T. Kjellermark m/Perro Ikke møtt 

 

      Klasse 2 
     1 Tine Notøy m/Kajsa 

 
186 poeng 02.34. 

2 Marit Jakobsen m/Midas 
 

186 poeng 02.39. 

3 Kathrine Moen Bratteng m/Bitten 181 poeng 02.36. 

4 Maja Haaker m/Twinki 
 

176 poeng 02.57. 

 
Lill-Kristin Sjaastad m/Molly Disk 

 

      Klasse 3 
     1 Tove Eidstumo m/Kita 

 
200 poeng 01.48. 

2 Tina Stenfjell m/Sheela 
 

194 poeng 01.54.  

3 Else Berit Skagen m/Leon 
 

191 poeng 02.08. 

 
Berit Stavern Pettersen m/Fanny Ikke møtt 

 

      Klasse Elite 
     

 
Solfrid Buvik m/Nirrill 

 
Disk 

 

 
Andrea Hånes m/Vita 

 
Disk 
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Resultater 25. mai 
 
 
 

Klasse 1 
    

Tid: 

1 Renate Brødreskjift m/Basse 196 poeng 02.13. 

2 Kari Helene Arneberget m/Theo 194 poeng 02.12. 

3 Sissel Adde m/Era 
 

185 poeng 02.29. 

4 Solveig Zetterstrøm m/Wri 177 poeng 02.43. 

 
Monika Drevland Nilsen m/Joline Disk 

 

 
Bente Thomassen m/Simba Disk 

 

 

Tove Eidstumo 
m/Knerten 

 
Disk 

 

 
Hanne Seter m/Kompis 

 
Disk 

 

 
Monika Nyhagen m/Dexter Disk 

 

 

Marit Kjellermark 
m/Perro 

 
Ikke møtt 

 

 
Linda Beate Selnes m/Tinca Ikke møtt 

 

      Klasse 2 
     1 Tine Notøy m/Kajsa 

 
190 poeng 02.04. 

2 Marit Jakobsen m/Midas 
 

185 poeng 01.59. 

3 Maja Haaker m/Twinki 
 

178 poeng 02.28. 

 
Lill-Kristin Sjaastad m/Molly Disk 

 

 
Gunn Haugen m/Tuva 

 
Disk 

 

 
Monika Drevland m/Lotta 

 
Disk 

 

 
Cathrine Olaussen m/Chilli Ikke møtt 

 

      Klasse 3 
     1 Else Berit Skagen m/Leon 

 
197 poeng 01.53. 

 
Gro Anita Wolland m/Sheela Disk 

 

      Klasse Elite 
     1 Andrea Hånes m/Vita 

 
196 poeng 01.49. 

2 Solfrid Buvik m/Nirrill 
 

196 poeng 01.50. 

 
Tove Eidstumo m/Kita 

 
Disk 
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I juli er vi så heldige at vi har fått en ringplass på NKK Trondheim til å arrangere to 
rallystevner. Denne gangen har vi leid inn to nye dommere, Irene Heggen fra Oslo og 
Berit Smaaland fra Lom. Vi satser og håper på flere opprykk og god stemning som sist 
stevnehelg.  
 
 
Det kommer fortsatt til å bli holdt fellestreninger på torsdager i rallylydighet i sommer. 
Alle er velkommen, enten om du er helt fersk eller erfaren. På treninger er det en fast 
person som har ansvar for treningene, som du kan stille spørsmål og få hjelp fra. Håper 
vi sees! 

 
(Bilde fra fellestrening tidligere i år. God stemning som alltid! Foto: Solveig Zetterstrøm) 

 
Samspill-glede-holdninger    

 

Sommerklem fra 
Rallykomiteen i Nidaros 
Brukshundklubb.  
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Nytt fra lydighetskomiteen 
 
Juni -14 
 

NIDAROS CUP 
 
1.cupkveld arrangert 6.5.14. Stort oppmøte og kjempevær! 
Vi hadde leid inn to dommere for anledningen, tusen takk til Silje Slagnes og Irene 
Hegerberg for at dere stiller opp og hjelper oss. 
 
Resultat: 
 
Klasse 1 

 Fører Hund Rase Poeng 

1 Kjersti Riise Nemo Tervueren 188 

2 Andrea Hånes Tessa Sheltie 182 

3 Eva Hemmingsen Einar Irsk vannspaniel 174 

4 Birgit Westgaard Schnell Vorsteh 167 

5 Gunhild Engen Ilva Aussie 162 

6 Gro Anita Wollan Sheela Bichon havannais 155,5 

7 Tonje Langørgen Blaze Sheltie 145 

8 Ellen Tønnesen Thorvald Finsk lapphund 129,5 

9 Ingrid Askim  Zappa Border collie 121 

10 Kristin Høyem Milla Blanding 112,5 

11 Kathrine Uddu  Lyn Border Collie 105,5 

12 Therese Løes Ymse Tervueren 77,5 
 

 

Klasse 2 

 Fører Hund Rase Poeng 

1 Birgit Westgaard Blixt Voesteh 185,5 

2 Kjersti Gudmundseth Marvin Border collie 173,5 

3 Torild Grevskott Kahn Tervueren 168 

4 Tonje Rygh Varga Mallanois 162 

5 Morten Dalaker Millie Golden retr. 134 

6 Bente Næss Rox Schæfer 131 

7 Kathrine Bratteng Bitten Eng.springer sp. 124,5 

8 Susann Andreasen Ailo Staffordshire 112,5 
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Klasse 3 

 Fører Hund Rase Poeng 

1 Ingrid Askim Lula Groendal 265,5 

2 Tove Eidstumo Kita Blanding 224 

3 Elisabeth Løhre Lynx Toller 172 

4 Andre Hånes Vita Collie 160,5 
 

 

 

Klasse elite 

 Fører Hund Rase Poeng 

1 Hege Gåsterud Pixie Border collie 283,5 

2 Anita Johansen Silver Tervueren 274,5 

3 Solfrid Buvik Nirrill Gulldusk Labrador 251 

4 Kristin Estenstad Tommy Flat 167,5 
 

 

 

 

 
Morten og Millie 
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OFFISIELL KONKURRANSE 
 
Dommer: Odd-Geir Sørmarken 
Ringsektretær: Kristin Ørholm 
 
En flott dag på Stavsøra med både rally, bruks og lydighetskonkurranse.  
Totalt 24 ekvipasjer påmeldt. 
 
Resultater:  
Klasse 1 

 Fører Hund Rase Poeng 

1 Irene Hegerberg Cassie Toller 182,5 

2 Kjersti Riise Nemo Tervueren 175 

3 Gro Anita Wollan Sheela Bichon Havanais 163,5 

4 Kristin Høyem Milla Blanding 158,5 

5 Mads Wefring Mio Cane corso 137,5 

6 Tine Notøy Kajsa Blanding 137,5 

7 Kari Arneberget Casper Cavalier  99,5 

8 Andrea Hånes Tessa Sheltie 99 
 

 
Vinnere klasse 1 
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Klasse 2 

 Fører Hund Rase Poeng 

1 Anita Skjønberg Kaiser Tervueren 164 

2 Torhild Grevskott Khan Tervueren 143,5 

3 Nina Ressem Zenta Blanding 131,5 

4 Marianne Barstad Wirabruks Cheka Tervueren 123 

5 Morten Dalaker Millie Golden 121 

6 Gunhild Engen  Ilva Aussie 91 
 

 

 

 
Vinnere klasse 2: Anita og Kaiser 
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Klasse 3 

 Fører Hund Rase Poeng 

1 Lene W. Rhoden Action Mallanois 263 

2 Eirin Dahl Bæra Kelpie 245,5 

3 Emma Båtnes Pippi Golden 244 

4 Tove Eidstumo Kita Blanding 193,5 
 

 

 

 
Vinnere kl. 3: Lene og Action 

 

 

 

Klasse elite 

 Fører Hund Rase Poeng 

1 Solfrid Buvik Nirrill Gulldusk Labrador 246,5 

2 Guri Kårvatn Ælli Schæfer 240 

3 Hege Gåsterud Pixie Border collie 235 

4 Kristin Estenstad Tommy Flat 171,5 
 

 

 

 

 



 
_____________________________________________________________________________________ 

Årgang 28 nr 2  41 

 

KURS 
 
Vi har vært så heldig å få Maren Teien til å komme å holde kurs for oss. Helga 14.-
15.juni var 6 deltakere og 2 observatører med på konkurranselydighetskurs, med gode 
tilbakemeldinger. Takk til Maren for at hun ville komme å holde kurs for oss! 
 
Bildene er tatt av Aida Sandvik. 

 
 

 
Håkon 
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Sissel 
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Nytt fra brukshundkomiteen 
 
Stevneresultater: 
 

21. mai spor D: 
 
1. Mälerens Rr Alphaville NBHK Godkj. + opprykk 291.5 p  
Fører: Birgitt Westgård 
 
2. NVCH NUCH Heierås Killer NBHK Godkj. + opprykk 247 p 
Fører: Line Garberg 
 
3. Bjørnulvs Twist NBHK Godkj. 175 p 
Fører: Hege Bye Flyen 
 
4. NUCH Yapyards Dazed and Confused NBHK ikke godkj. 122 p 
Fører: Inger Lande 
 

24. mai Rundering DCBA: 
 
A: 
 
1. Iliasens Elefsina ( Ina) NBHK Godkj + cert 552.5 p 
Fører: Marit Sunde 
 
2. Møllerstuens Rakle Kloke Matias NBHK Godkj. + cert 547 p 
Fører: Inger N. Jacobsen 
 
3. Mandylikes Primrose NBHK Godkj 489.5 p 
Fører: Agneta Dalbakk 
 
4. Ariens Bass Jetta HK Godkj. 473p 
Fører: Oddveig Moen 
 
5. NBCH TinTin NBHK Ikke godkj 203p 
 
B: 
 
1. Taxameter Denniz NBHK  Godkj. 323p 
Fører: Anne Marit Kvernrød 
 
D: 
 
1. Deen`s Taxi NBHK Godkj. + opprykk 244p fører: Silje Slagnes 
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25. mai Rundering DCBA: 
 
A: 
 
1. NBCH TinTin NBHK Godkj. + cert 580.5p 
Fører: Toril Pedersen 
 
2. Møllerstuens Rakle Kloke Matias NBHK Godkj. 560.5p 
Fører: Inger N. Jacobsen 
 
3. Iliasens Elefsina ( Ina) NBHK Godkj. 500p 
Fører: Marit Sunde 
 
4. Ariens Bass Jetta HK Godkj. 391.5p 
Fører: Oddveig Moen 
 
5. Mandylike`s Primrose NBHK Godkj. 360 p 
Fører: Agneta Dalbakk 
 
B: 

1. Taxameter Denniz NBHK Godkj. 328.5p 
Fører: Anne Marit Kvernrød 
 
C: 
 
1. Deen`s Taxi NBHK Godkj. 360.5p 
Fører: Silje Slagnes 

 

 
Deltagere venter på resultat 
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KURS I BRUKSLYDIGHET 
12.-13.April 2014 

 

 

En av klubbens mange tradisjoner, er at det arrangeres kurs i brukslydighet og at Benny 
Steen er instruktør. I løpet av de siste 15 år , er det ikke mange år han ikke har vært her i 
Trondheim – en eller to ganger i året. 
Benny Steen kommer fra Borås i Sverige, og har en lang og omfattende karriere som 
instruktør og hundetrener, både profesjonelt og privat. 
En av de faktorene rundt Benny som er interessant , er jo selvsagt hva han har fått til 
med egne hunder, og de han har hatt i trening. Men det mest interessante, uansett 
instruktør, er jo faktisk hvor mange resultater han har fått gjennom andre……Det hjelper 
ikke om en instruktør har mengder med resultater med egne hunder, hvis denne ikke 
evner å få de han er instruktør for ”på pallen”. 
Og det er dette som gjør det så interessant å være på kurs hos Benny……. 
 

 
Benny har gått ned i knestående, for å vise oss hvordan lua hans forstår dette med belønning, og så er spørsmålet 

om vi har forstått  foto: Ellinor Antonsen 

 

Så da det ble annonsert fra brukshundkomiteen , at det skulle komme besøk fra Sverige, 
var det ikke et vanskelig valg å ta det å melde seg på. 
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Benny tar utgangspunkt i helt basic hundekunnskap når han jobber med sine 
kursdeltakere, og som observatør på kurset, ble hele helga en megastor 
inspirasjonskilde. 
Det var 6 deltakere med hund, og 7 observatører på kurset. De som deltok med hund 
hadde valgt tema fra klasse D til A, så det var mange små og store moment som ble satt 
”under lupen”. 
Benny er ikke grådig på verken kommentarer eller historier, så det ble skikkelig trim til 
lattermusklene også.  
 
Tusen takk til brukshundkomiteen for at de satser på slike faglig gode kurs, og takk til 
Benny , et fyrverkeri av en instruktør, for to dager med masse ny motivasjon. 
 

Ellinor Antonsen 
 

 

 

       
Nina er i hula si.............                                         og det er Hege også. 
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Sølensamlinga 2014 
 

I år blei Sølensamlinga lagt til siste helga i mai og varte frå onsdag til søndag pga Kristi 
Himmelfartsdag, vi kom først torsdag ettermiddag pga jobb. 
Vi er Jon Arne med schäefer Vargfjell P-Arn på ca 1,5 år.  Marianne med malleterv   
Varga, ca 4 år og heilt uten fare for å bli overtrent, Karen Oda 8 år som sparer til hund og 
Nikolai Sander 7 år som vil selge hundane. 
 
På Sølen var det strålande sol, nok vind til at myggen ikkje kom og ein stor gjeng glade 
og entusiastiske nidaros ekvipasjar med mange forskjellige treningsmål.  
Vi var på runderingslag med Klaus Stokland som dyktig lagleiar. Vi fekk tre flotte dagar i 
skogen med runderingstrening. Alle på laget var flinke figurantar og eg synes at alle fekk 
god trening i dei momenta dei ynskte å vektlegge. 
Innimellom hygga vi oss på stolsekkane med kaffe, mat og planlegging. Når det var 
pause dukka ungane opp også, for å sjå om det var noko godt til kaffen. Ellers hadde dei 
mykje underhaldning i lydbok. 
 
Lydigheitsbana fekk vi også besøkt. Alle fekk trent på nokre moment som dei plukka ut.  
Anders Svare og Nemi viste oss korleis ei fremadsending skal sjå ut. Imponerande, det 
er visst berre å trene…. 
Laurdagskvelden var det fellesmiddag i kafeen. Vi fekk nydelig kyllinggryte og god 
dessert. Det var god stemning og ivrig diskusjon, temaet var sjølvsagt hund og 
hundetrening…. 
Eg har høyrt rykte om at diverse ektefellar som ikkje er hundeintressert synes at det er 
heilt håplaust å vere med på kveldstid på slike treningsamlingar, for etter at alt har 
handla om hund heile dagen, så er det jammen slik på kveldstid også…… 
Etter maten baud Bjørnar Strand inn til bålpannefest med noko attåt nede ved 
campingvogna. Der forsette festen til dels lenge for dei mest uthaldande og ein heil del 
store og små problem vart løyst. 
 
Dette var vårt første møte med Nidaros Brukshundklubb si Sølensamling. Det var ei 
veldig trivelig helg. Vi følte at vi blei god motatt og inkludert i treningsgjengen. Ungane 
likte seg også, sjølv om dei synes at denne hundetreninga ute i skogen tek vel lang tid, 
så er det mykje artig å halde på med på campingplassen, godt ver er sjølvsagt også en 
viktig trivselsfaktor.  For oss er det kjempekjekt at det er mulig å ha med seg barna, 
tusen takk for det. 
Vi håper at vi kan bli med neste år også…. 
 
Takk for oss. 
 
 Mvh Marianne  og Jon Arne,  
Karen og Nikolai, Arn og Varga 
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Bilder fra Sølen av Lidvard Auflem 
 

 
Viggo Mayer 

 

 
Mathias 
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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 Zetterstrøm, Solveig   480 59 699 
Medlem Stenfjell, Tina 
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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