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Fysioterapi for hund 

 
 

Hydroterapi, massasje, stretching og rehabilitering. 
 

 
 

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

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

 

 
 

Tlf. 73 82 25 25 
Rehabiliteringsansvarlig Rita Gulliksen 

 

 Forside: Toril Pedersen og Tin Tin. Foto: Trine Malmo
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Lederens Labb 
Første leder 2010 
 
Av og til er det tungt å drive innenfor det frivillige organisasjonslivet. Jeg har det siste året følt 
veldig på at jeg sitter på overtid som leder i Nidaros Brukshundklubb. Tiden til å drive 
vedlikehold av klubb og aktivitet, samt medlemspleie blir bortprioritert på grunn av insidenter 
man gjerne skulle vært foruten. Når jeg allikevel da, på ”overtid” fortsatt bekler lederfunksjonen i 
Nidaros Brukshundklubb, er det tross alt med en viss stolthet over alt vi har fått til sammen. Vi 
har utviklet klubben til å være ”den foretrukne” klubben for svært mange. Ved årsskiftet hadde 
Nidaros over dobbelt så mange medlemmer som klubb nr. 2 i Midt-Norge. 
 
Vi har opprettholdt et høyt aktivitetsnivå og gjennomført de arrangementene vi har planlagt, og vi 
har en økonomi som gir oss muligheter i mange retninger. Et felles sted for alle aktiviteter er vel i 
denne sammenhengen greit og nevne. Alt dette skal vi være stolte av. 
I tillegg til dette har jeg gjennom tiden som tillitsvalgt i klubben fått muligheten til å delta i et 
fellesskap med mange, utrolig arbeidsomme og dyktige medlemmer og tillitsvalgte. Det har vært 
et privilegium. Men det lakker og lir mot slutten. Det tror jeg nok jeg kan tilkjennegi. 
 
Derfor er det da ekstra leit at jeg skal bruke tid på annet enn å drive klubbarbeid til beste for alle 
medlemmer. Men sånn er det. Å bruke tid på illojalitet og ufred gir ingen god følelse. Derfor er 
jeg både lei meg og forbannet på en og samme tid. 
 
Styret har i inneværende år brukt mye tid på en sak vi gjerne skulle vært foruten å bruke energi 
på. Jeg tenker da på situasjonen rundt Nidarosbanen hvor to av våre medlemmer har inngått 
avtale med grunneier om videre leie av banen etter at eksisterende leieperiode går ut neste vår. 
At intensjonen når leieavtalen ble inngått var å videreføre dette som en avtale mellom partene 
når den første leieperioden var over, ser ut til å ha gått noen hus forbi. 
At våre egne medlemmer overhode tenker tanker om å falle egen klubb i ryggen på en slik måte, 
er for meg uforståelig. At tillitsvalgte kan gjøre det samme, er ikke bare uforståelig, det er totalt 
forkastelig. Når så de samme også tillater seg å tilby klubben fremleie av den samme banen, - 
da mangler jeg ord på hva jeg skal kalle det. Men frekt? – Tja, hvorfor ikke? Det er vel i hvert fall 
ikke å ta munnen for full. 
 
Styret har siden situasjonen oppsto forsøkt å gjennomføre en god og ryddig prosess, både mot 
de som har leid banen, og ikke minst mot grunneier. Vårt mål var å finne en løsning vi kunne 
leve med og som ikke ville skade klubbens aktiviteter og omdømme. Når vi kan si at vi ikke har 
lyktes med det, er det etter klar beskjed fra de involverte om at de ikke var interessert i annen 
dialog med styret enn i forhold til deres fremsatte forslag om fremleie. Vi må vel derfor 
konkludere med at vi ikke lyktes helt ut med den linjen. Vi har fått beskjed om at vårt etablerte 
leieforhold vil opphøre fra og med 1. mai 2011, og Nidarosbanen vil da gå over til å være en 
arena hvor Nidaros Brukshundklubb ikke lengre vil utøve sine aktiviteter. I tillegg har styret 
dessverre måttet gjøre en vurdering av hvordan IPO-komitèen skal administreres, og om 
aktivitetene innen det internasjonale prøveprogrammet kan videreføres i sin nåværende form. 
Styret vil måtte sette seg nøye inn i pliktene vi har for å drive aktiviteten videre, men akkurat nå 
har ikke dette førsteprioritet. 
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Men, - vi gir selvfølgelig ikke opp kampen for at rettferdigheten skal vinne frem. Styret føler 
veldig på at vi har en samlet klubb bak oss i den fasen av problemet vi nå går inn i. 
I avtalen med grunneier står følgende:  
”Skulle det oppstå tvist om tolking av denne avtale er partene enige om at tvisten avgjøres ved 
voldgift, etter tvistemålslovens bestemmelser.” 
 
”Lov om mekling og rettergang i sivile tvister” (tvisteloven) består av 93 sider v/utskrift. Dette er 
en lov det er naturlig å benytte i avtaler mellom parter i det sivile for å avgjøre tvister som kan 
oppstå. Imidlertid er det ikke for en lekmann å drive denne typen prosessuell behandling. Til det 
må fagapparatet i sving. Man skal nemlig ikke bare har oversikt over loven og dens innhold. Man 
skal i tillegg kunne tolke, sammenholde med tidligere dommer, eller rettspraksis som det heter, 
og ikke minst kunne skrive prosesskriv hvis en slik sak evt. skulle havne i rettsapparatet. Det var 
det styret trodde vi skulle slippe. Men nå vet jeg sannelig ikke. Det er vel mangt som tyder på at 
det kanskje er der vår opprinnelige avtale vil havne.  
 
La meg da gi med dere en oppfordring inn i den tiden som kommer, og som sikkert vil bære preg 
av at prosessen er i gang. Det er viktig at vi alle forholder oss profesjonelt til prosessen og til de 
involverte parter. Dette er ikke verdens undergang. Nidaros har evner, vilje og midler til å 
overleve denne prosessen. Kanskje kan vi også komme styrket ut av den. Men jeg tror vi må 
erkjenne, at vi på en eller annen måte vil måtte forholde oss til denne omverdenen. Og i den 
finnes det elementer vi kanskje ikke ønsker å forholde oss til, eller kanskje også ønsker ”dit 
pepper’n gror”. Følelsene må vi kunne tøyle, selv om det innerst inne bobler av forknytt sinne 
som gjerne skulle fått utløp. Jeg har stor tro på at klubbens mange medlemmer forstår dette og 
viser seg fra en god side. 
 
Men nok om det. Nå har jeg brukt opp over én side på denne saken. Og dere skal vite at det 
føles som en side bortkastet. Sånn er det bare. Men det må ut. Jeg føler for det, og dere 
medlemmer har krav på å få innsikt i dette. 
 
Men hva skjer ellers i klubben da? 
 
Første nummer av Nidarhunden kommer ut først utpå høsten, flere poster i tillitsvalgtapparatet 
står ubesatt. Intensjonen om å gjøre onsdagstreningene, eller fellestreningene om til noe mere, 
er noe av det styret gjerne skulle ha jobbet mere med. Slik har det ikke blitt.  Dommermangel på 
testesiden medfører at aktiviteten koster mere enn godt er. En dommer i mangel er en dommer 
vi må hente fra andre deler av landet. Det koster. Flyreise, hotell, bespisning og dommerhonorar 
påfører oss utgifter som overgår inntektene på testene. Slik blir det når vi mangler ettervekst av 
dommere. Det skulle også styret ha stimulert til. 
Så kan man jo kanskje også si det slik da, at det er ikke alltid enkelt å finne riktig tid, eller også 
riktig sted når man skal på dommerkurs. Jeg vet at flere har vurdert nettopp det. Hverdagen har, 
som årene går blitt rimelig hektisk. Og siden det stort sett er de samme kreftene som drar lasset 
innenfor flere aktiviteter, og siden også egen hund skal holdes i aktivitet, og ikke minst trenes 
opp til konkurranser, blir det selvfølgelig ekstra vanskelig å finne tid til å kurse seg. Noe som da 
igjen fører til at klubben må ty til eksterne dommere, og høyere utgifter. Jeg tror klubben bør 
stimulere til at flere av våre medlemmer tar dommerutdanning. Ikke bare innen mentaltester, 
men også på andre felt. Noe å tenke på og sette på dagsorden? 
 
Avslutningsvis vil jeg svært gjerne fremheve de av dere som har representert klubben i 
inneværende sesong. Vi har også i år vært i startfeltet og vist klasse innen mange aktiviteter.  
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En ekvipasje må jeg allikevel fremheve. Toril og TinTin ble Norgesmestre i spor i Fauske, før 
hun dro videre til Sølen og vant The Challenge. Hun slutter aldri å overraske. En stor 
gratulasjon. 
En stor gratulasjon også til dere andre som har fremhevet og representert Nidaros 
Brukshundklubb på en flott måte.  
I tillegg en stor takk til alle sliterne som stiller opp som funksjonærer, figuranter og 
treningskompiser og verdifulle bidrag i et godt miljø. Dere utgjør kjernen i klubben. Dere skal vite 
at dere er verdsatt. 
 
Siden jeg allikevel har brukt såpass mye spalteplass, kan jeg avslutningsvis trekke frem en 
aktivitet vi ikke står ansvarlig for, men som vi har deltatt på og gjort til en stor suksess. 
Norsk Kennel Klubbs internasjonale utstilling på Leangen ble en suksess arrangementsmessig. 
Dette ut fra en deltakers synspunkt. NKK, region Trøndelag har fått mange svært gode 
tilbakemeldinger for arrangementet. Fra egen ”dugnadsgjeng” har vi fått gode tilbakemeldinger 
som blir viktig å ta med seg i det videre. NBHKs innsatsleder under arrangementet var Anne 
Marit Kvernrød. Hun gjorde en meget god innsats sammen med dere andre Nidarosinger. Dere 
skal alle ha en stor takk for den innsatsen dere la ned under dette arrangementet. 
 
Øivind 

 

 
Aua 

 
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… 
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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. 
 
 
 
 Manusfrist for 

Nidarhunden nr 2 
 

1. desember 

Stoff til nidarhunden sendes til:  
redaksjon@nidarosbhk.no 
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Amy og Odin – Foto T. Kolberg 



 
_____________________________________________________________________________________ 

8  Årgang 24 nr 1 

 

 



 
_____________________________________________________________________________________ 

Årgang 24 nr 1  9 

 

Redaksjonen 
 

Endelig! 
 
Av ulike årsaker har det ikke kommet noe blad tidligere i år, men nå er det endelig her! Så nå er 
det bare å slenge seg med i sofaen med et pledd og en kopp te, tenne noen lys og kose seg 
med Nidarhunden ☺. 
 
Radakjonskommiteen er utvidet og vi vil takke alle som har bidratt. Stoff til bladet, bilder, 
historier, referater eller resultater, taes i mot med takk. Har du noe du vil dele, er det bare å 
sende det inn. Bilder bør være klare og i høy oppløsning. 
 
Høsten har kommet og konkurranse-sesongen er på hell for de fleste. Mange har prestert bra i 
år. Spesielt vil jeg fremheve nybakt Norgesmester i spor, 2 plass i NM rundering, og vinner av 
The Challenge, Toril Pedersen og Tin-Tin. Gratulerer! Det ligger ikke få treningstimer bak en slik 
bragd.  
Flere resultater finnes i bladet. 
 
Ellers går tankene for tiden mye rundt ”et sted å være”. Mange lurer på hvordan det blir med den 
flotte banen vår på Jonsvatnet. Øyvind har skrevet om det i lederen. 
 
Ha en fin høst! 
 
For Redaksjonen, Trine Malmo 
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NM brukshund NBF 
Fauske/Bodø 2010 

 
Reisen. Så skulle vi i gang igjen, denne gang i Fauske. Jeg hadde kommet med både i spor og 
rundering, to sjanser til å vise hva vi var gode for. Skulle jeg greie pallen denne gangen? Det hadde ikke 
akkurat gått min vei siste gang i Voss. 
Turen nordover ble gjennomført i nydelig høstvær, ikke noe stress, det var onsdag og ennå noen dager 
igjen. Kjørte sammen med Per Arne Bakke og kona Inger. Per Arne har en egen evne til å lage en god 
og avslappet stemning, og godt var det med en nervebunt som holdt på å gå ut av sitt gode skinn. 
 
Oppladning.  Dagene i Fauske gjorde godt, bli litt kjent i området og en liten smaksprøve på terrenget. 
Det ble også en tur til Sulitjelma for oppvarming til sporet. Tok også en tur innom idrettsbanen som hadde 
grusdekke, siden vi visste det skulle være det på lydighetsbanen. Det var bare å nyte disse dagene i det 
fine været. Tok til og med en tur til Bestemorsenga i Bodø for å gjennomføre en økt med feltsøk og 
lydighet. Det var egentlig gamle trakter, var der i år 2000 med Tzar som stilte til NM for første gang. Vi 
bodde på Fauske Camping og etter hvert som fredagen nærmet seg dukket flere og flere kjente fjes opp, 
den viktige men uoffisielle delen av et NM, venner og bekjente rundt det ganske land samles til dyst og 
sosialt samvær. Og en liten fest med diskusjoner som ender i absolutt ingen ting.  
 
Deltakere fra Trøndelag. Hele 6 ekvipasjer fra Trøndelag hadde tatt veien nordover for å delta. 
Spor:   Elisabet med Kiara, Toril med TinTin og Bjørnar med Axxe. 
Rundering:  Elisabet med Kiara, Toril med TinTin, Claus med Biko, Håkon med Tam Tam og Bjørn 

med Cika. 
 
Dagen før. Så kom dagen med forsmak på alvoret. Kl 17 var det oppmarsj i Fauske sentrum med offisiell 
åpning av ordføreren etterfulgt av veterinærsjekk av hundene og kamerataften med trekking av 
startrekkefølgen til runderinga. Jeg fikk start nummer 3, runderinga først, etterfulgt av felt og lydighet. Nå 
begynte nervene for alvor å melde seg, hissig som en veps som nesten medførte oppsigelse fra 
handleren.  Kanskje skulle det vært psykolog til stede sjekking av den andre halvparten av ekvipasjen, 
min handler vil sannsynligvis legge inn forslag på nettopp det til neste år. 
 

 
Vinnerne fra NM i rundering 2010 – Foto Trine Malmo 
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Runderinga. Så var dagen der. Fellesdekk kl 07 med pustebesvær i 5 minutter – puh, det gikk 
greit. Ikke alle fikk fullt hus men heldigvis ble det ikke meg. Neste var avreise til runderingsløypa 
med start kl 0830. Endelig i gang, skuldrene kunne senke seg 1 millimeter. Løypa var krevende 
både for hund og fører, mye vegetasjon, stigning, svinger, ulendt og noe vanskelig å orientere 
seg i. Tross alt følte jeg det gikk noenlunde bra, TinTin kom inn med melding en-to-tre ganger. 
Etter tredje gang klarte jeg ikke å holde jubelen inne, jeg satte meg ned med TinTin på fanget og 
jublet med karakteren 8.5 over hodet. Etter en kort ventetid var det feltsøk i gangavstand fra 
runderingsløypa. Flere hadde kommet tilbake med ristende hengehode, ikke akkurat 
nervestabiliserende men dog også en mulighet. Ved innmarsj til feltet var det kun en liten trekk i 
lufta, det luktet vanskeligheter. Her var det bare å stole på hunden og gjøre som jeg pleier.  
 
Fant den første i venstre hjørne, neste rett foran grunnlinja, tredje på høyre side ... og endelig 
den siste like før full tid. Tid for jubel igjen, jeg og gullklumpen. Karakter 8.75. 
Så var det tilbake til stadion for lydighet, gikk greit bortsett fra fremadsendinga. Skuffende, men 
slik er det i dette ”yrket”. Jeg og TinTin hadde gjort vårt, nå var det bare å vente på hva de andre 
kunne prestere. Resultatene som kom inn kunne tyde på en del trøbbel både i runderinga og 
feltsøket. En vinner begynte å bli mer og mer tydelig, Turid Stavn og Gullit hadde gått til fullt hus 
i runderinga. Turid Stavn ble vinner nok en gang, men vi klarte å vinne sølv. Jippi! 
 
Bankett. Nydusjet, klar for bankett. Nydelig mat ( som om hun husker det), men nervene ligger 
på lur gjennom hele kvelden. Det blir ikke sen kveld, skal opp kl 0500.  
 
Spor. Trekking av spor kl 0645. Trekker spor nr. 1 og starter umiddelbart med fellesdekk, det 
går bra. Avreise til spor, første ekvipasje ut . Langt spor, finner alle pinnene, men fikk bakspor 
på oppsøket. Så bar det strake veien til feltet, TinTin jobbet veldig bra og vi fikk 9.5. Tilbake til 
stadion for lydighet. Ok, men fikk også i dag 0 på fremadsendinga, den ble for lang. Stoppa på 
grensa til Troms fylke. 
Så ble det ventetid, en etter en manglet pinner. 
 
Fra utsiden. Det er i grunn merkelig, voksne mennesker som sitter på en benk i Fauske som er 
spent på om andre finner pinner skogen. Klart dem gjør det, men ikke med kode på. 
 
Premieutdeling. Jeg har vunnet, det er ikke til å tro. Har drømt om dette, men aldri trodd jeg 
skulle få oppleve det. For en herlig følelse. 
 
Takk. Man kommer seg ikke til NM ene alene på grunn av egen innsats. Vil derfor benytte 
anledningen til å takke de som har hjulpet meg. Det har ikke gått på skinner, vi har måttet jobbe 
for resultatene. 
Takk til Terje og Inger Østlie, Bjørnar S, Ellinor og sist, men ikke minst, alle mine 
treningskompiser som har vært figuranter i runderingsløypa, gått ut spor og kommandert oss på 
lydighetsbanen. Dere er en herlig gjeng. Takk skal dere ha alle sammen! 
Og sjølvasten, handleren, som har kjørt meg hit og dit og tatt vare på ”nervebunten”, min kjære 
sambo Lidvard – en kjempetakk.  
 
Etterord. Ja, fytt i rakkeren. 
 
Fritt etter Torils ord, 
Lidvard 
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Ekvipasjer fra Nidaros sine plasseringer i NM 
 
Rundering: 
2. pl  Toril Vatn Pedersen og Tin-Tin 
6. pl  Elisabeth Pedersen og Brandfjellets Grå-Kiara 
11. pl  Claus Stokland og Biko 
13. pl  Håkon Groven og Kronvallaren E-Tam 
 
Spor: 
1. pl Toril Vatn Pedersen 
6. pl Bjørnar Stand 
13. pl Elisabeth Pedersen 
 
Fullstendig resultatliste finners på http://www.norsk-brukshundsport.no/files/83-10063.html 
 
 
 
 
 

 
Vinnerne fra NM i spor 2010 - Foto Trine Malmo 
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 Gulldusk og Solfrid 
 
 

 
Foto: Halvard Abildsnes 

 
 
 
Jeg følger oppfordringen og sender noen resultater fra samarbeidet mellom Gulldusk og meg. 
  
Vi har hatt et fantastisk fint år og samarbeidet mellom oss har ført mange flotte resultater. 
På jaktprøve for retrieverrasene har vi oppnådd 1.premie, 1. BK. 
 
I lydighetsringen oppnådde vi 1.premie og opprykk til Elite på første prøven vi deltok. Årets tre 
siste prøver i lydighetsringen ga også kjempeflotte resultater for vårt vedkommende, med 
henholdsvis: 
307 poeng (av max 320 poeng) – NBHK, dommer Tanja Hulsund  
285 poeng – GHK, dommer Eivind Thoresen 
293 poeng – Nschk, dommer Finn Terje Skyrud) 
 
Åh, hvilken samarbeidsvillig og herlig hund jeg har, i tillegg er hun søt, lita og nett. 
  
Mvh Sol
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Resultater fra RIK 

NBHK arrangerte RIK prøve mandag 23 august 

Det var 5 hunder til start, dommer var Gunnar Aagesen og figurant var Trond Are Karlsen  

Vi vil gratulere: 

Stein Presthus & Bandit med bestått Ferdselsprøve og Lisbeth Karlsen og Sonny med bestått 
ferdselsprøve. 

Øystein Martinsen og Axi med 70 p og bestått begynner B prøve 

Caroline Astad og Ymer med 73-86-81, 240p og bestått IPO3 prøve 

Marit Edvardsen og Cila med 62-65p i SL1 
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Ny brukshundchampion! 
 
Nidaros Brukshundklubb har fått en ny champion. Vi gratulerer Bjørnar Strand og XO Axxe med 
norsk brukshundchampionat i spor i 2010! 
 
Red. 

 
Foto Ronny Lauten 
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Agility og Hopp resultater 
 

Resultater sammenlagt pr. 26. september 2010 
(Sortert etter plassering) 
Nr. Fører Hund Ant. 

løp 
Poeng Str. Ag-kl. Napp Hopp

-kl. 
Napp

1 Bjørnar 
Flønes 

Sheri 10 986 S 3 0 3 0 

2 Unn 
Græsmann 

Mexx 10 825 S 3 0 3 0 

3 Ingrid Askim Enya 10 666 S 3 0 3 0 
4 Anniken R. 

Gundersen 
Kita 10 658 L 3 0 3 0 

5 Unni Ørsnes Lisa 10 644 S 3 0 3 0 
6 Linda K. 

Morkemo 
Luna 10 627 S 2 1 2 1 

7 Gørild 
Grimstad 

Artemis 8 575 S 3 0 3 0 

8 Ingrid Berg Bailey 10 506 S 2 1 2 0 
9 Bård Iversen Orion 10 496 S 3 0 3 0 
10 Kjell Sagen Zack 10 485 S 3 0 3 0 
11 Roger 

Krogstad 
Easy 10 454 S 2 0 2 0 

12 Arne 
Johnsen 

Burre 6 421 S 3 0 3 0 

13 Rune 
Andersen 

Rambo 6 394 L 2 1 2 0 

14 Helge Strøm Amigo 10 340 S 3 0 3 0 
15 Julie S. 

Strøm 
Aua 10 301 S 2 0 2 1 

16 Ingrid Berg Mizzti 6 214 S 3 0 3 0 
17 Kari Espås Tessy 6 204 S 2 1 2 1 
18 Bodil 

Wiggen 
Tino 8 198 S 1 0 1 1 

19 Bård Iversen Enya 1 162 S 3 0 3 0 
20 Ann Cecilie 

Refset 
Blue 
(WC) 

2 144  L 1 1 1 1 

21 Tina R 
Hansen 

Arox 5 142 S 1 1 1 0 

22 Julie S. 
Strøm 

Amigo 2 132 S 3 0 3 0 

23 Erling Rohde Kita (BC) 2 124 S 3 0 3 0 
24 Janniche 

Rynning 
Bea 4 34 S 1 0 1 0 
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25 Bente Sand Tyra 5 27 L 1 0 1 1 
26 Anette 

Mjøen 
Itzi 1 23 S 3 0 3 0 

27 Solveig H. 
Moan 

Cazan 8 19 S 1 0 1 0 

28 Ragnhild 
Husom 

Kita (BC) 2 0 S 3 0 3 0 

29 Lars Thore 
Thomassen 

Sara 2 0 S 1 0 1 0 

30 Unn 
Græsmann 

Bailey 2 0 S 1 0 1 0 

31 Anette 
Mjøen 

Amy 10 0 S 1 0 1 0 

 
 
 
 
 
 

 
Helge og Amigo – Foto Trine Malmo
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Resultat bruksstevner 
 
Nidaros Brukshundklubb 26/6-2010 
Dommere: Jan V. Jenssen, Helge Rødsjø 
 
A rundering 
Nr. Eier/Fører Hundens 

Navn 
Klubb Lyd. Spes. Total  

1 Pedersen, Toril 
V. 

Tin Tin Nidaros 243,00 335,50 578,50 Cert 

2 Stokland, Claus Biko Nidaros 231,50 323,50 555,00 Godkjent
3 Groven, Håkon Kronvallaren  

E-Tam 
Nidaros 223,00 306,00 529,00 Godkjent

4 Pedersen, 
Elisabeth 

Brandfjellets  
Grå Kiara 

Nidaros 273,00 236,50 509,50 Godkjent

5 Auflem, Lidvard Fon De Clair  
Bayard 

Nidaros 173,00 206,00 379,00 Godkjent

 
B rundering 
Nr. Eier/Fører Hundens navn: Klubb: Lyd. Spes. Total  
1 Westgård, Birgit Drox Nidaros 256,00 291,00 547,00 Opprykk 
2 Strand, Bjørnar Xo Axxe Nidaros 208,00 281,00 489,00 Opprykk 

 
C rundering 
Nr. Eier/Fører Hundens navn: Klubb:     

- Slagnes, Silje Pippi Nidaros Brutt
 
D rundering 
Nr. Eier/Fører Hundens navn: Klubb: Lyd. Spes. Total  

- Dalbakk, Agneta Primrose Nidaros 146,00 93,00 239,00 Opprykk 
 
Nidaros Brukshundklubb 27/6-2010 
Dommere: Jan V. Jenssen, Helge Rødsjø 
 
A rundering 
Nr. Eier/Fører Hundens navn: Klubb: Lyd. Spes. Total  
1 Westgård, Birgit Drox Nidaros 250,50 274,00 524,50 Cert 
3 Groven, Håkon Kronvallaren  

E-Tam 
Nidaros 225,00 288,50 513,50  Godkjent 

2 Stokland, Claus Biko Nidaros 229,00 262,00 491,00  Godkjent 
- Pedersen, Elisabeth Brandfjellets  

Grå Kiara 
Nidaros   Brutt    Brutt 

- Strand, Bjørnar Xo Axxe Nidaros Brutt 174,00    Brutt 
- Pedersen, Toril V. Tin Tin Nidaros Brutt      Brutt 
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C rundering 
Nr. Eier/Fører Hundens navn: Klubb: Lyd. Spes. Total  

- Slagnes, Silje Pippi Nidaros 164,50 195,00 195,00 Brutt 
 
D rundering 
Nr. Eier/Fører Hundens navn: Klubb: Lyd. Spes. Total  

- Dalbakk, Agneta Primrose Nidaros 196,00 73,50 275,50 Opprykk  
 
Nidaros Brukshundklubb 8/5 
Dommer Ellinor Antonsen 
 
D spor 
Nr. Eier/Fører Hundens navn: Klubb: Lyd. Spes. Total  

1 Westgård, Birgit Bekkestugus  
Apse Blixt 

Nidaros 192,00 79,00 271,00 Opprykk 

2 Bonnevie, Tora Maskerte Silva  
Av Revehiet 

Nidaros 156,00 66,50 222,50 Godkjent 

3 Jørgensen, Jorg Nemårs Nordic Nidaros 140,00 62,00 202,00 Godkjent 
 
Nidaros Brukshundklubb 9/5 
Dommer Ellinor Antonsen 
 
D spor 
Pl. Eier/Fører Hundens navn: Klubb: Lyd. Spes. Total  

1 Bonnevie, Tora Maskerte Silva  
Av Revehiet 

Nidaros 162,00 89,00 251,00 Opprykk  

2 Jørgensen, Jorg Nemårs Nordic Nidaros 110,00 83,00 193,00  Godkjent 
 

 
Kahn og Jacko – Foto Torill Grevskott 
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The Challenge 2010 
 
The Challenge er en brukshundkonkurranse som krever mer av hunder og førere enn en vanlig 
bruksprøve. Konkurransen har følgende øvelser: lydighet, feltsøk 50m x 50m, feltsøk 30m x 
30m, 1000m rundering og de 15 beste går videre til sporet som er 3000-5000m langt. I år var 
sporene 4500m lange. 
I konkurransen møtes tjenestehunder, redningshunder og hunder fra øverste klasse inne bruks 
og RIK. 
 
 
 

 
Dommerne: Tor Tetli, Ellinor Antonsen og Inger Østli - Foto Ronny Lauten 

 
 
 

 
I år som i fjor kom vår egen Toril Pedersen og Tin-Tin øverst på pallen. Det står det virkelig 
respekt av. Nok en Nidarosekvipasje kom på pallen i år, Bjørnar Strand og XO Axxe kom på 3. 
plass. Gratulerer til begge to! 
Lidvard Auflem og Fon de Clair Bayard kom på 8. plass og Elisabeth Pedersen og Brandfjellets 
Grå Kiara kom på 12. plass. 
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1. Toril Pedersen og Tin-Tin, 2. Jon Leiros og Gråmann's F-Hero, 3. Bjørnar Strand og Axxe 

Foto Ronny Lauten  
 

 
Elisabeth Pedersen og Brandfjellets Grå Kiara 

Foto Trine Malmo 
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Nirill Gulldusk – Foto Aida Sandvik 

 
 
 

 
Fra valpekassen
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Spennende… Foto Wenche Aas Myhren 

 

 
Nyter utsikten – Foto Trine Malmo 



 
_____________________________________________________________________________________ 

24  Årgang 24 nr 1 

 
 

 
Jazz 

 

 
Vilja – Foto Agnete Vaags
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Massasje og fysioterapi for hund 
 

På Trøndelag Dyreklinikk finner du også rehabiliteringsansvarlig dyrepleier, hundemassør og 
fysioterapeut på smådyr, Rita Gulliksen.  
Hun har sin utdannelse bl.a fra Axelson og Strömsholm Djursjukhus i Sverige.  
Interessen for fysioterapi, rehabilitering, hydroterapi, skjellett og leddlidelser har vokst fram 
gjennom mange års erfaring fra arbeid på klinikk og daglig omgang med dyr med muskel og 
skjellettskader.  
 
 

Dino på rehabilitering etter å ha 
gjennomgått et omfattende kirurgisk  
inngrep i begge frambeina. 
Massasjen løser opp anstrengt muskulatur
øker sirkulasjonen, så sårhelingen blir 
bedre. 
 
Matmor følger ivrig med. 

 
 
 
Hvorfor skal en hund måtte gå rundt med plager i lang tid etter et inngrep eller en skade, når den 
med litt hjelp kan bli fin igjen på noen uker? For oss mennesker er et jo en selvfølge at vi skal ha 
en eller annen form for opptrening etterpå, så hvorfor får ikke dyrene den samme muligheten. 
Det er viktig at opptrening av skade eller kirurgirelatert rehab kommer i gang så fort som mulig. 
Så samarbeid med veterinær er en stor fordel da man kommer inn i prosessen allerede når 
pasienten kommer inn til undersøkelse. 
Etter en operasjon starter behandlingen kun minutter etter at operasjonen er avsluttet og selve 
opptreningen er i full gang senest 14 dager etterpå og effekten er enorm. 
Noe flere og fler har fått øynene opp for etter hvert.  
Man behøver heller ikke vært operert eller direkte skadet for å benytte seg av tilbudet. 
Mange vil bare forebygge, er stive og støle eller har småvondt i kroppen, er stresset eller 
urolige. Eller de vil bare få hjelp til å redusere vekta på en litt for fet hund. 
 
 
 
Mulighetene er mange og nå er altså tilbudet her og kan benyttes av hvem som helst og på 
veldig mange typer plager. 
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Hydroterapi i Water Walker 

 
Trening i vann i rehabiliteringsøyemed er en effektiv form for trening. Musklene brukes uten at 
leddene blir utsatt for større belastning. På vanntredemølla er dyret nødt til å bruke alle beina - i 
motsetning til i basseng hvor de avpasser bruken etter hvor de har vondt - og effekten av 
opptreningen viser seg som regel raskere.  
Man bygger opp muskulaturen i hele kroppen uten at det utsatte ledd eller skadested må 
belastes for å oppnå raske og gode resultater. Helingsprosessen går raskere og smertene blir 
mye mindre. 
Ved vektreduksjon anvendes Water Walker som en vesentlig del i et program for å oppnå effekt 
og å komme raskest mulig ut av en livstruende tilstand. Hunden kan effektivt få økt 
forbrenningen av fett og få trenet opp muskulatur og kondisjon uten at det fører til overbelastning 
av skjellett og ledd. 
 

Rehabilitering og forebygging 
 

Fordelene med denne type opptrening har veldig stor helsemessig gevinst og hjelper på veldig 
mye. Man får laget et eget opplegg tilpasset for den enkelte hund, noe som igjen øker innsikt og 
engasjement hos eieren. 
 
Behandlingen demper betennelsesreaksjoner, øker sirkulasjonen i alle kroppens muskler. 
Løser opp spenninger og fjerner opphopninger, forebygger og minimerer muskelatrofi. 
Øker blodgjennomstrømningen og produksjon av lymfe og leddvæske. Noe som hjelper på 
sårheling, utskillelse av avfallsstoffer og smøring av ledd. 
Dette igjen demper smerter og ubehag, øker utholdenhet og yteevne 
 

Massasje og stretching 
 

Massasjen har stor positiv innvirkning på skadede og overbelastede muskler. Minimerer 
bindevevsdannelse ved muskelbrist og i ubevegelige muskler. 
Den gjør musklene smidige og øker muskelmasse og yteevne. Sirkulasjonen øker og dermed 
musklenes evne til å ta opp oksygen og næring, noe som styrker heling og utholdenhet. Dette 
gjør at prosessen påskyndes og de positive resultatene kommer mye fortere. 
Den påvirker også det autonome nervesystemet og glatt muskulatur som styrer indre organers 
selvregulerende kroppsfunksjoner. Massasje senker også stressnivået i kroppen 
Dette kan høres vel ”jålete” ut for mange, dette med massasje og vanntrening. Men når vi tenker 
på hva vi har fratatt våre hunder av naturlig bevegelsesfrihet, må vi forstå hvordan dette virker. 
Ta en jakthund eller annen arbeidshund for den sakens skyld.  
Vi kommer hjem fra jobb og hunden har ligget hjemme hele dagen. Vi putter den i bilen og drar 
av gårde dit aktiviteten skal foregå. Så er det ut og yte 100%. Deretter er det rett tilbake i bilen 
og rett hjem for så å legge seg i ro for resten av kvelden. 
Hva hadde skjedd med oss om vi hadde gjort det samme? Vi hadde vel knapt nok vært gangbar 
noen av oss. 
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Massasje etter en tur på vanntredemølla. Et ledd i 
behandlingen etter en korsbåndsoperasjon. 

Opptrening etter prolaps i ryggen og 
nervelammelse i bakbeina. 

 
Hva om vi ”mosjonister” hadde blitt plukket fram til VM en gang i året og at vi måtte ha sprunget 
og vært konsentrert mange timer i strekk, for deretter å måtte legge oss på et hardt underlag - 
og da gjerne - i et kaldt rom? Hadde nok ikke blitt mange medaljene da nei. 
Man får nok høre argumentene om at det fungerer ikke sånn for dyra. De har levd i naturen uten 
tilgang på verken massasje eller vanntredemøller. Jo da, det er sant det, men de gjorde alt dette 
på sin egen måte da, før de flytta til byen eller ble innestengt sammen med oss. 
Ulven er et godt eksempel. Når det er tid for jakt blir hele flokken urolig. De begynner hele å  
”vimser” rundt til alle er med og deretter legger de i vei i rolig trav. De varmer opp! Når de har 
funnet et passende bytte øker aktiviteten til et maksimum. Når byttet er felt og måltidet er over, 
traver de av gårde et godt stykke før de strekker seg godt og legger seg ned for å hvile. 
Dermed får de alle stoffene i forbindelse med anstrengelsen ut av systemet og muskulaturen. 
 
En varm muskulatur med god sirkulasjon er smidig og elastisk og derfor unngår ulvene de fleste 
plagene våre hunder har. Avrevne muskelfibre og leddbånd kommer ofte av at elastisiteten er 
for dårlig og fibrene blir trå og harde. Dermed skal det ikke så store vridningene og kjappe 
akselrasjonene til før de ryker heller. Se for deg et litt morkent tau eller hyssing…. 
Vi kan ikke sammenligne oss men en hund, men en muskel er en muskel samme hvem den 
sitter på og det er der sammenligningen ligger. 
 
Det er jo langt i fra bare negativt å være hund i dagens samfunn. 
Vi har gode veterinærer som i situasjoner der ulven i mange tilfeller ville dødd, vil de kunne 
hjelpe hundene våre. Og ett beinbrudd, livmorbetennelse eller kraftig kjøttsår etter en slåsskamp 
er jo en enkel sak å få reparert. Tino kan stort sett bli tatt vare på og leve et bekymringsløst liv 
hvor han slipper å kjempe for føda. 
 
Men som hos oss mennesker finnes det også stressede individer. Den største årsaken til at 
hunder er stresset ligger i psyken og viser seg på ulike måter hos de forskjellige individer og 
deres ulike forutsetninger for å takle påvirkninger i miljøet rundt seg.  
Stressfaktorene finnes over alt på ulike nivåer.  
Konstant stress påvirker kroppen negativt både psykisk og fysisk. De tynne årene klemmes 
sammen og det hemmer blodsirkulasjonen både til muskulatur og indre organer. Og dette fører 
til at organene fungerer dårligere og at slaggstoffer hoper seg opp i muskulaturen. Det kan også 
gi en følelse av mauring i kroppen, noe som igjen gir utslag i mer uro. Og da er man inne i den 
berømte onde sirkel.  
Hadde det vært oss hadde vi klaget på konstant hodepine, stiv nakke, rygg og leddproblemer. 



 
_____________________________________________________________________________________ 

28  Årgang 24 nr 1 

 
Vi må tenke mer over hvordan våre egne muskler ville reagert på de anstrengelser hundens 
muskler blir utsatt for og da er det enklere å se logikken i en runde med massasje av hunden. 
 
Her kan trekkes fram mange historier  
 
Om ”ubrukelige” trekkhunder som etter et par behandlinger er spreke som lopper igjen og mer 
enn gjerne vil ut å jobbe.  
 
Pensjonerte jakthunder, som igjen bidrar til matauke og holder koken i timesvis. 
 
Hunder som vurderes avlivet fordi de ikke lenger kan delta i det livet de elsker, men som etter 
kort tid er med på aktiviteter de ikke har mestret på en stund. 
 
Hunder som har fått operert bort begge hoftekuler, går etter noen få uker kilometerlange turer 
med halen i været.  
 
Om leddoperertehunder, som etter få uker igjen er haltfri og sitt gamle jeg. 
Den lamme prolapshunden som etter noen runder på matta igjen vandrer ubesværet rundt i 
terrenget med familien. 
 
Gamle stive hunder, som etter en behandling eller to, igjen løper rundt med lette fjærende 
bevegelser.  
 
Om gretne enstøinger, som blide, glade individer, som svinser rundt med logrende hale i 
flokken. 
Stresshunder som blir roligere. Slapper mer av inne, sover roligere og virker mer konsentrert på 
kveldsturen. 
 
”Smultbolla”  på stive bein og 0 kondis, som igjen kommer lykkelig løpende med den blå bamsen 
sin. 
Eller den hoppende glade hunden som kom innom for forebyggende behandling og nektet å gå 
igjen etterpå. 
 
Lista er lang og resultatene gode.  
Behandlingen tilpasses hver enkelt hund og rehabiliteringen er tilpasset de ulike diagnosene.  
Ulike skader rehabiliteres forskjellig. Unge hunder forskjellig fra eldre. Personlighet og 
temperament spiller også en vesentlig rolle i utarbeidelsen av et rehabprogram. 
 
Målet er at behandlingen skal være behagelig for hunden samtidig som den er mest mulig 
effektiv og helende for skaden.  
 
Og for at det hele skal være en positiv opplevelse som får hunden til å slappe av, må man bruke 
tid. - En strammet muskel responderer dårligere på behandlingen. 
 
Så, når du blir overfalt og rundslikket ved neste besøk….vel, da vet du at du har gjort ting riktig.  
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Min brukshund Fon de Clair Bayard 
…en gang iblant. Lidvard Auflem 

 
 
Bayard ble født en januardag for litt over 9 år siden noen mil inn på svensk side uvitende om sin 
videre karriere langt lenger nord på den andre siden av grensen. Bayards  karriere som 
brukshund kan oppsummeres relativt kort: konkurrerer i klasse A både i spor og rundering, 
champion i spor, har deltatt i rundering i NM uten å skremme sine medkonkurrenter og vært med 
Challenge 2 ganger. Bayards sterke side kan oppsummeres som følgende: flink til å finne 
personer i skogen uten å ta så mye hensyn til stil, hvorfor ta 10 slag når det kan gjøres unna på 
2. 
 
 
Som sagt ble Bayard født for mange år siden, sønn av Torils stolthet Fon de Clair Tzar. Kanskje 
ikke like talentfull som sin far, eller det være en eier som ikke er like talentfull som sin fars eier. 
Vel, jeg har en mistanke om hva fasiten kan være. 
Det var 10 spinnville valper å velge i, galskap fra morgen til kveld med noen korte pauser inn i 
mellom. Å gå inn blant valpene uten støvler gjorde du bare en gang. 
6 uker var valpene første gang jeg besøkte dem, med støvler og annet verneutstyr. 
Hadde en formening om hvilken valp jeg kunne tenke meg, korrekturlakk kan brukes til mangt. 
Valpen med korrekturlakk på halen kom fjorten dager seinere til Trondheim, tror jeg.  På grunn 
av sykdom måtte Toril og Marius dra til Bjørkebol og hente skapningen. Etter det jeg ble fortalt 
var det samme valpen jeg hadde øverst på listen første gang jeg var der. Er ikke helt sikker, ser 
ikke bort fra at jeg er noe lettlurt. 
 
 
En belger med høye drifter har sin utfordring, det er fort gjort å komme på hæla. Der har jeg 
vært mange ganger, selv om man er fullstendig klar over det. Alt det gråe håret mitt har sin 
logiske forklaring, genetisk tror du, glem det. Den forbaska belgeren har skylda for hvert eneste 
ett og snart ser jeg ut som en sølvrev. Du må ha trent denne type belger for å kunne forstå det, 
dvs. du må ha følt det på kropp og sjel, irritert deg helt inn til benmargen. Her er det noe som 
ikke er i balanse, noe det er for lite av. 
 
 
Jeg vil påstå følgende: belgerens største svakhet er konsentrasjonen. 
I vårt hus har vi en annen gjeterrase som forteller meg hva mitt ønske er: En belger med BC 
konsentrasjon. Et umulig ønske? Sannsynligvis, jeg vet ikke om noen som er i nærheten. Men 
det betyr ikke at belgeren er over og ut neste gang, den har mange kvaliteter som jeg setter pris 
på. Jeg som er glad i å gå på ski har ikke gjort et dumt valg når man har en turkamerat som gir 
uttrykk for det samme. Av og til så angrer man allikevel, når den fordømte belgeren plutselig 
begynner å tenke selv midt i en konkurranse. Det er som han tenker: nå skal jeg rotta på han. 
Jeg har prøvd å bli forbanna og vet hvordan det bærer hen. Prøvd var nok litt i svakeste laget, 
det kommer faktisk helt av seg selv og det veldig fort. Det er dette som er kunsten med en 
belger, det å kunne balansere på en knivsegg uten å skade sjela. 
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Men så kan man faktisk oppleve det motsatte, alt fungerer bortimot perfekt. Ingenting er som å 
føre en samarbeidsvillig belger på rundering, du bare er der som et landemerke. Da er all 
frustrasjon glemt for en stakket stund, det er dette som har vært målet for all treningstida som er 
nedlagt. Nyt øyeblikket, det går fort over, krapylet skal bare vise at han kan hvis han vil. Neste 
trening kan fort ende opp med terrengløp uten kart og kompass. Jeg ser egentlig for meg Astri 
Lindgrens Emil i Lønneberget. 
 
 
Finnes det ikke noe positivt å berette bortsett fra noe lyspunkt her og der?  Han er da frisk, er 
behagelig mot andre hunder, glad i mat, bryr seg stort sett ikke om været og hører stort sett etter 
i hverdagen……….. det var da noe. 
 
 
Blir han like gammel som sin far så har vi mange utfordringer å se fram til i årene som kommer, 
det kan bli mange terrengløp. Det hadde vært et mye mindre krydret hundeliv uten denne 
belgeren. Han er en god brukshund når han vil og vi har blitt enige om hvordan det skal gjøres. 
Bayard, kjære vene hør på meg er du snill! 
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Resultater Lp 
 
Lydighetstevne 24. april 2010 
Dommer: Svein Georg Rønning 
  
Klasse I 
 Hundefører Hund Rase Poeng
1. Trude Bakken Theodor Stor Puddel 163 
2. Tora Bonnevie Maskerte Silva Av Revehiet Tervueren 160 
3. Hege Gåsterud Ghostlyease Nightmare Staffordshire Bull Terrier 147 
  
Klasse II 
 Hundefører Hund Rase Poeng
1. Inger Rønsberg Gågle Stor Puddel 142 
  
Klasse III 
 Hundefører Hund Rase Poeng
1. Solfrid Buvik BH Sæterskogen's Nirrill Gulldusk Labrador Retriver 278,5 
2. Marit Wang Max Blanding ukjent 241,5 
3. Monica Hollevik Hakino's Eowyn Elvie Australian Shepherd 210,5 
4. Hege Gåsterud True Blood Maya Staffordshire Bull Terrier 191 
  
Klasse Elite 
 Hundefører Hund Rase Poeng
1. Anna Wedin LP1 S LCH Antholmens Valentino Rossi Leonberger 252,5 
2. Hilde-Brith Johnsen Heierås Hero Tervueren 222,5 
3. Håkon Groven Kronvallaren E-Tam Border Collie 197,5 
4. Lisbeth Høyland Entre's I Mr Kahn Schæferhund 182,5 
5. Merethe Boneng Heierås Fame Tervueren 172 
6. Anders Svare BH IPO1 Leonardas Driftige Nemi Malinois 164,5 
 
 
Lydighetstevne 20. juni 2010 
Dommer: Stein Feragen 
  
Klasse I 
 Hundefører Hund Rase Poeng
1. Birgit Westgård Bekkestuggu's Apz Blixt Vorsterhund Strihåret 184,0 
2. Trude Bakken Theodor Stor Puddel 176,5 
3. Marianne Berger Borderhaugen's Shivaz Border Collie 170,0 
3. Wenche Aas Myhren Eroja Riondatter Av Wen-Ta-Ke-Ri Tervueren 170,0 
5. Silje Berg Slagnes Deen's Pippi Lotta Von Slagnes Riesenchnauzer 163,5 
6. Anne Owesen Tullgårdens Miss Av Guld Golden Retriever 153,0 
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7. Marit Hansen Romi's Kiana Schæfer 144,0 
8. Hege Gåsterud Ghostleyease Nightmare Staffordshire Bull Terrier 137,0 
9. Grete Røstvik Heierås Abrah Kadabra Jack Russel Terrier 128,0 
10. Julie Langsrud Shining Sara Stor Puddel 77,5 
  
 
 
 
Klasse II 
 Hundefører Hund Rase Poeng

1. Emma Båtnes Natu-Peik Nova Scotia Duck Tolliing 
Retriever 168,0 

2. Inger Rønsberg Gågle Stor Puddel 138,0 
3. Kristin Estenstad Arminzeras Even Stevens Flat Coated Retriever 136,0 

4. Elisabeth 
Granøien 

Enjoy Lavertown Av 
Aussieboxy Austalian Shepherd 86,5 

  
 
 
 
Klasse III 
 Hundefører Hund Rase Poeng 
1. Solfrid Buvik Sæterskogen's Nirrill Gulldusk Labrador Retriever 282,0 
2. Monica Hollevik Hakino's Eowyn Elvie Australian Shepherd 264,5 
3. Toril Rogstad Sjetnehagens Patzy Schæfer 251,0 
4. Monica Kjøsen Silka Border Collie 243,5 
5. Hege Gåsterud True Blood Maya Staffordshire Bull Terrier 226,5 
6. Marit Wang Max Border Collie 210,5 
7. Marthe Groven Kronvallaren Enya Border Collie 206,0 
8. Janne Høvik Majan's Carmen Sita Labrador Retriever 181,0 
9. Aida Sandvik Sjetnehagen's Ode Schæfer 151,5 
  
 
 
 
Klasse Elite 
 Hundefører Hund Rase Poeng 
1. Katja Sulkala (FIN) Pikkupaimenen Golden News Border Collie 256,0 
2. Jostein Engdal Willownut's Special Friend Shetland Sheepdog 225,5 
3. Anders Svare Leonardas Driftige Nemi Malinois 225,0 
4. Rita Thobroe Skogstrollet's 10.Bel Air 1956 Australian Shepherd 224,5 
5. Håkon Groven Kronvallaren E-Tam Border Collie 177,0 
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Lydighetstevne 18. september 2010 
Dommer: Tanja Hulsund 
  
Klasse I 
 Hundefører Hund Rase Poeng

1. Indergård, Trine Sunlit Latira Olizhar Nova Scotia Duck Tolling 
Retriever 171,5 

2. Ovesen, Anne Tultgårdens Miss Av Guld Golden Retriever 165,5 
3. Vaags, Agnete Vic Border Collie 161,0 

4. Brose, Laila N UCH Gemdales Restless 
Randalph Collie, korthåret 146,0 

5. Bartnes, Berit Bexmas Cæsar Boxer 140,5 
6. Glørstad, Kristina Brottweiler's Afrodite Rottweiler 138,5 

7. Aabakken, 
Hanne Golden Edition's Trekløver Golden Retriever 119,0 

8. Olsson, Kenneth Marbelton A World To The Wise Boxer 112,0 
9. Hansen, Marit Romi's Kiana Schäferhund 108,0 

 Kvernrød, Anne 
M. Taxameter Denniz Riesenschnauzer Brutt 

 Ekren, Ella B. Aisha Cera Boxer Brutt 

 Myhren, Wenche Eroja Riandatter Av Wen-Ta-Ke-
Ri Tervueren Brutt 

  
  
Klasse II 
 Hundefører Hund Rase Poeng
1. Rhoden, Lene Sagåsen's Tascha Vorstehhund, korthåret 161,5 
2. Edvardsen, Marit BH Kraftverket's Atmosphere Rottweiler 154,5 
3. Solemsmo, June Rex Blanding, ukjent 144,5 
4. Estenstad, Kristin Arminzeras Even Stevens Flat Coated Retriever 143,5 

5. Kojedal, Geir SU(U)CH Nina Ricci Av 
Heliomar 

Nova Scotia Duck Tolling 
Retriever 124,0 

6. Solemsmo, June Trendy Be True Greyhound 92,0 

7. Hansen, Siri 
Kildal Chroje Coola Catla Nova Scotia Duck Tolling 

Retriever 87,5 

8. Gåsterud, Hege Ghostlyease Nightmare Staffordshire Bull Terrier 57,0 
 Rønsberg, Inger Gågle Stor Puddel Brutt 
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Klasse III 
 Hundefører Hund Rase Poeng
1. Buvik, Solfrid BH Sæterskogen's Nirrill Gulldusk Labrador Retriever 307,0 

2. Vassbotn, 
Aina Mesterlige Snita Av Revehiet Tervueren 249,0 

3. Kjøsen, 
Monica Silka Blanding, ukjent 246,0 

4. Rogstad, Toril FP Sjetnehagen's Patzy Schäferhund 242,0 
5. Sandvik, Aida BH AB Sjetnehagen's Ode Schäferhund 170,5 

 Stene, 
Elisabeth 

N S VCH N UCH SE U(U)CH Søkkjelias 
Turbo Emil 

Nova Scotia Duck Tolling 
Retriever Brutt 

  
Klasse Elite 
 Hundefører Hund Rase Poeng

1. Thobroe, Rita Skogstrollet's 10.Bel Air 1956 Australian 
Shepherd 265,5 

2. Abildsnes, Anne 
Kvisle N S LCH Ciboria's Guno Labrador Retriever 265,0 

3. Svare, Anders BH IPO1 Leonardas Driftige Nemi Malinois 175,5 

4. Wedin, Anna LP1 SE LCH Antholmens Valentino 
Rossi Leonberger 164,5 

5. Hollevik, Monica Hakino's Eowyn Elvie Australian 
Shepherd 129,5 

  
 

 
Agnete og Vic - Foto: Trine Malmo
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Nidaros cup’n 
Resultater etter 3 runder 

  
Klasse I

  

PLASS HUND OG FØRER RASE RUNDE 
1

RUNDE 
2

RUNDE 
3

RUNDE 
4 TOTALT

1 Marianne Berger 
m/Shivaz BC 183,0 166,0 151,0 - - 500,0

2 Anne Marit Kværnrød 
m/Denniz Risen. 158,0 157,0 164,0 - - 479,0 

3 Anne Ovesen m/Missie Golden 
R. 183,5 177,0 116,0 - - 476,5 

4 Agnete Vaags m/Vic BC 175,5 192,5 99,0 - - 467,0 
5 Trine Indegård m/Latira Toller - - 184,0 172,5 - - 356,5 
6 Maren Jystad m/Snappy BC 153,5 167,5 - - - - 321,0 

7 Siri Kildal Hansen 
m/Tinka Toller 129,0 187,0 - - - - 316,0 

8 Kristina Glørstad Solem 
m/Dina Rottis. 143,0 168,5 - - - - 311,5 

9 Torill Jystad m/Harley BC 95,0 136,0 - - - - 186,0 
10 Marit Hansen m/Kiana Schæfer 120,0 - - 87,0 - - 207,0 
11 Anita Skylstad m/Genie Blanding - - 122,0 81,0 - - 203,0 
X Silje Slagnes m/Pippi Risen. 160,0 - - - - - - 160,0 
X Julie Langsrud m/Sara S. Puddel 118,5 - - - - - - 118,5 

 
  

 
Klasse 1 runde 2 – Foto Jorg Jørgensen 
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Klasse II 

  

PLASS HUND OG FØRER RASE RUNDE 
1 

RUNDE 
2 

RUNDE 
3 

RUNDE 
4 TOTALT

1 Agneta Dalbakk m/Ranja Lab. 164,5 152,5 168,5 - - 485,0 
2 Marit Edvardsen m/Cila Rottis. 120,5 147,0 121,0 - - 388,5 
3 Birgitt Westgård m/Blixt Vorster *186,0 - - 146,5 - - 332,5 
4 Henrik Stray m/Smilla Flat. - - 167,5 111,0 - - 278,5 

5 Trude Bakken m/Theo S. 
Puddel *186,0 - - 89,5 - - 275,5 

6 Inger Rønsberg m/Gågle S. 
Puddel 129,5 120,5 - - - - 250,0 

X Wenche Aas Myhren 
m/Eroja Terv. - - *183,0 Brutt - - 183,0 

X Kjell Wikdahl m/Jatsi Malle. 113,5 - - - - - - 113,5 
X Tora Bonnevie m/Silva Terv. Brutt - - - - - - - - 

* Resultater med stjerne foran er fra klasse I.
  

 
Før fellesdekk - Foto Jorg Jørgensen 

Klasse III 
  

PLASS HUND OG FØRER RASE RUNDE 
1 

RUNDE 
2 

RUNDE 
3 

RUNDE 
4 TOTALT

1 Monica Kjøsen m/Silka BC 288,5 302,0 247,0 - - 837,5 

2 Solfrid Buvik m/Nirrill 
Gulldusk Lab. 271,0 - - 235,5 - - 506,5 

X Marit Wang m/Max BC 241,5 - - - - - - 241,5 
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Klasse Elite 

  

PLASS HUND OG FØRER RASE RUNDE 
1 

RUNDE 
2 

RUNDE 
3 

RUNDE 
4 TOTALT

X Rita Thobroe 
m/Busy Aussie - - 300,0 - - - - 300,0 

X Hilde-Brith Johnsen 
m/Hero Terv. 197,0 - - - - - - 197,0 

X Birgit Westgård 
m/Drox Kelpie 176,5 - - - - - - 176,5 

X Kristin Estenstad 
m/Torbjørn Dvergschnauzer - - 128,5 - - - - 128,5 

  
  

 
Agnete og Vic - Foto Jorg Jørgensen 
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Vandrepokalen 
(Denne er kun for medlemmer i Nidaros BHK, de som ikke er medlemmer før runde 4, vil bli 

strøket fra listen).
  

PLASS HUND OG FØRER RASE KLASSE TOTALSUM 
1 Monica Kjøsen m/Silka BC LP III 837,5 
2 Marianne Berger m/Shivaz BC LP I 800,0 
3 Agneta Dalbakk m/Ranja Lab. LP II 776,0 
4 Anne Marit Kværnrød m/Denniz Risen LP I 766,4 
5 Anne Ovesen m/Missie Golden R. LP I 762,4 
6 Agnete Waags m/Vic BC LP I 747,2 
7 Marit Edvardsen m/Cila Rottis. LP II 621,6 
8 Trine Indegård m/Latira Toller LP I 570,4 
9 Birgitt Westgård m/Blixt Vorster LP II 532,0 

10 Maren Jystad m/Snappy BC LP I 513,6 
11 Solfrid Buvik m/Nirrill Gulldusk Lab. LP III 506,5 
12 Siri Kildal Hansen m/Tinka Toller LP I 505,6 
13 Kristina Glørstad Solem m/Dina Rottis. LP I 498,4 
14 Henrik Stray m/Smilla Flat. LP II 445,6 
15 Trude Bakken m/Theo Stor Puddel LP II 440,8 
16 Inger Rønsberg m/Gågle Stor Puddel LP II 400,0 
17 Torill Jystad m/Harley BC LP I 369,6 
18 Marit Hansen m/Kiana Schæfer LP I 331,2 
19 Anita Skylstad m/Genie Blanding LP I 324,8 
X Rita Thobroe m/Busy Aussie. LP Elite 300,0 
X Wenche Aas Myhren m/Eroja Terv. LP II 292,8 
X Silje Slagnes m/Pippi Risen. LP I 256,0 
X Marit Wang m/Max BC LP III 241,5 
X Hilde-Brith Johnsen Terv. LP Elite 197,0 
X Julie Langsrud m/Sara S. Puddel LP I 189,6 
X Kjell Wikdahl m/Jatsi Malle. LP II 181,6 
X Birgitt Westgård m/Drox Kelpie LP Elite 176,5 
X Kristin Estenstad m/Torbjørn Dvergschnauzer LP Elite 128,5 
X Tora Bonnevie m/Silva Terv. LP II 121,6 
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BH NBCH XO AXXE 
 
Den 1. desember i 2005 kom æ te verden. Født på en bakketopp på Melhus. Verdens navle sa 
dem. Men æ veit nå itj æ…. 
Matmor Cathrine og mor Wiska sørga for at æ fikk tørka og ordna mæ med en gang, æ va nok 
fin ja ☺ Grå å nusselig sa dæm æ va. Bare nån uka senere kalte dem mæ av en eller anna 
grunn for Rambo. Men det brydd æ mæ ikke så my om, æ hadde det alt for travelt med å pass 
på søstrene og brødrene mine. Dem skulle tuktes, å det va helt klart min jobb. 
 
Mens æ va der va det rett som det va fikk vi besøk. Kult det, men egentlig så brydd æ mæ itj så 
my om det. Æ hadde jo en jobb. Men en tulling va der opte flere ganga samt at han overnatta te 
oss. Han leika med mæ, kikka å løfta på mæ. Her ante æ uråd. Å før æ visst orde av det tok han 
mæ med bort fra Melhus og fløy mæ helt te Stavanger. Tullingen hette Bjørnar, og han sa at æ 
skulle hete Axxe fra no av. 
Så te Stavanger vi dro, Stavanger lissom. Har du hørt dem snakk nerri der eller? Kordan i alle 
verden ment dæm det her skulle gå da??? Skjønt itj nå æ nei ☺ Vel fremme i Stavanger fikk æ 
kikke inn i det som skul bli mitt nye hjem en periode. Kjempestilig tenkt æ når æ fikk se inn. Her 
va det jo flere som måtte tuktes. Hurra ☺ Mira og Kiara hett visst dem. 
Idet æ kom flygende inn i ett innhopp som en IPO hund villa vært stolt over skjønt æ at det her 
ikke va riktig taktikk for å si det sånn  Big mistake.  
Hu Mira hadde visstnok slitt sæ gjennom nån valpa før. Så her va det best å trø varsomt. Men 
etter en del tura sammen, litt prøving og feiling fikk æ hu da te å lik mæ. Og når hu vart litt sur 
på mæ var heldigvis far der for å berge mæ. 
 
Kiara va bare kul. Den gangen vel å merke, no har hu å blitt sånn sur gammel kjerring te tider. 
Hallooooo, ka skjer da? 
 
Bjørnar sa tidlig te mæ at æ skulle bli en brukshund. Ja ja tenkt æ, sikkert artig det. Brukshund 
hørtes jo litt tøft ut, så det villa æ gjerne bli. 
 
Å det va utrolig my artig æ lært mæ fremover. Æ fikk jakte på balla, pinna, sko, hanska og mytti 
anna rart, å æ fikk leik og ros når æ va flink. Sælig kult tenkt æ. Spor skulle vi å lære å gå. Det 
synes æ va enkelt. Naturtalent kalte far mæ. Det va visst bra det. Men æ må si det vart jo itj 
bare enkelt da. Sporan vart jo etter hvert både lange og gamle. Og dem som hadde gått dem ut 
trur æ måtta vært rimelig surrat te tider. Men det gjorde jo jobben spennende da. Og e æ god i 
følge far, ikke vil æ gi mæ, og du lure mæ ikke lætt assa.  
Brukslydighet holder vi på med å, og det e kjempeartig. Det har te tider vært så artig at æ ikke 
helt har klart å holdt igjen. Å når det bli så artig så har det hent at æ har bjeffa på han far og 
klepet han litt både her å der. Dem som så på oss syntes i alle fall det va moro, men æ har vel 
etter hvert skjønt at far ikke syntes det va like artig. Så æ prøve å skjerpe mæ litt da, men æ 
love ikke at det ikke kan skje igjen ☺ 
 
 No har vi holdt på med det her ei stund da, æ å han far. Og det har blitt my trening og en del 
konkurransa i både spor, lydighet, felt og rundering. Æ har blitt voksen no si dem, æ e snart 5 år 
og han far har endelig begynt å skjønt kordan æ vil ha det. Så no synes æ det meste fungere 
ganske bra om æ må få si det sjøl. I fjor fikk vi to cert i spor, det va visst bra i følge far. Men at 
det medført at vi måtte kjøre helt te Mo i Rana for å spring rundt i ring å bli tøyd hit å dit, det veit 
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æ itj om æ synes va så om å gjør da. Men skulle vi bli en sånn champinjong te sommeren så 
måtte vi visst ha ei blå sløyfe i løpet av vinteren sa han far. Æ lurt nå på om vi ikke kunne få ei 
sånn ei i trondheim kor vi bodd no æ da. Men det va visst ikke så enkelt visstnok. Gråschäfer, 
politikk og idioti va noen av utrykkan far kom med ang. den saken… Men blåsløyfe vi fikk, så da 
va æ visst pen nok læll da. Hyggelig det da. Å på en sporkonkurranse i sommer fikk vi det tredje 
certet i spor. Så no va æ visst blitt sånn brukshundchampion. Far syntes visst det va stor stas, 
for den natta fikk æ kom oppi senga æ å. Det synes æ va skikkelig fint.  
Etter det så har vi fått vært med på NM i spor kor vi fikk en 6.plass og på The Challenge kor vi 
fikk en 3.plass. Æ va forresten med på The Challenge i fjor også, da kom æ på en 4.plass. 
Så det e vi veldig fornøyd med da. Vi har også hatt noen spennende tura i skogen kor vi 
visstnok har gjennomført nå en fin MH test og en fin funksjonsanalyse.  
 
Neste år? 
Neste år har æ å far blitt enige om at målet er å komme på pallen i NM og The Challenge, samt 
å få delta på Nordisk Mesterskap.  Det synes æ høres helt fint ut æ, men det fordre at far bli 
med ut å trene masse fremover. Så da sees vi kanskje på trening da? 
 
Hilsen 
 
Axxe & Bjørnar  
 

 
Foto Ronny Lauten 
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Hvem gjør hva i Nidaros brukshundklubb? 
 

- Komitè medlemmer    
Styret (E-post: post@nidarosbhk.no)  
Leder Schjetne, Øivind Juul  72 58 47 00  901 33 770 leder@nidarosbhk.no 
Nestleder Johnsen, Arne  73 50 99 40  936 37 000 nestleder@nidarosbhk.no 
Sekretær Aasen Kate  73 91 11 21  990 41 721  post@nidarosbhk.no 
Kasserer Naust, Wenche     982 60 604 kasserer@nidarosbhk.no 
Styremedl. Andersen, Rune   900 16 348 styremedlem@nidarosbhk.no 
 
Varamedlemmer: Ledere i komiteene   
 
Brukskomiteen (E-post: bruks@nidarosbhk.no) 
Leder Auflem, Lidvard   930 42 189 lidvard.auflem@marintek.sintef.no 
Medlem Sunde, Marit   996 30 059  
Medlem Blåsmo, Eli     
Medlem Hove, Ellen    
Medlem Njøs, Therese   
 
Kurskomiteen (E-post: kurs@nidarosbhk.no) 
Leder Halvorsen, Trine 72 58 50 77  415 22 191 trineha@broadpark.no 
Medlem Aasen, Kate   990 41 721 
Medlem Langsrud, Elisabeth   915 95 976 
Medlem Lutdal, Elisabeth   404 01 767 
Medlem Sturla Bugten   988 10 230 
Medlem Trond Floan   920 56 922 
 
Agilitykomiteen (E-post: agility@nidarosbhk.no) 
Leder Iversen, Bård Ivar   982 60 626 agility@nidarosbhk.no 
Medlem Rynning, Jannicke   918 95 319   
Medlem Strøm, Helge     
Medlem Berg, Ingrid 
Medlem Askim, Ingrid 
Medlem Johnsen, Arne 
Medlem  Græsmann, Unn 
 
Lydighetskomiteen (E-post: lydighet@nidarosbhk.no) 
Leder Jørgensen, Jorg   411 26 618 
Medlem Sætervang, Linda   478 75 607 
Medlem Linnerud, Janne   951 81 391 
Medlem Dahl, Eirin   997 62 223 
Medlem Wang, Nina   909 10 583 
Medlem Granøien, Elisabeth   992 50 659 
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 - og hvordan får du tak i dem? 
 
Testekomiteen (E-post: test@nidarosbhk.no) 
Leder Schjetne, Øyvind Juul 72 58 47 00  901 33 770 ju-schj@online.no  
Medlem Austad Eva   979 53 388 
Medlem Jørstad, Tommy 73 97 69 94  944 02 368 
Medlem Jørgensen, Jorg   411 26 618 
Medlem  
Medlem Halsen, Synnøve   932 18 596 
 
 
IPO-komiteen (E-post: ipo@nidarosbhk.no) 
Leder  
Medlem Astad, Caroline   411 86 207 
Medlem Martinsen, Øystein 
Medlem Tiedemann, Kjell 
 
Redaksjon  (E-post: redaksjon@nidarosbhk.no) 
Leder Rosmo, Anniken   926 76 702 
Meldem Malmo, Trine   975 95 488 
Medlem Strøm, Julie Stormo   984 34 321 
Medlem Kolberg, Torunn   
 
Banekomite: 
Leder  
Nidarosbanen 
Stavsøra Iversen Bård   982 60 626 
  Krogstad Roger 
 
Støttekomite: 
Leder  
Medlem Brujordet, Sissel             911 200 18 
Medlem  
 
Andre: 
Revisor Rødsjø, Helge  73 93 57 28   926 06 245 
Revisor Aasen, Kate 
 
Repr. NKK-regionen 
  Schjetne, Øivind Juul 
  Auflem, Lidvard 
  Iversen, Bård Ivar 
Vara Jørgensen, Jorg 
 
Valgkomite: 
Leder Schjetne, Øivind Juul 72 58 47 00  901 33 770 leder@nidarosbhk.no 
Medlem Auflem, Lidvard 
Medlem Iversen, Bård  73 93 57 69  920 61 836 
Vara Kvernrød, Anne Marit  
 

 



 
 
 

 
Pippi – Foto Trine Malmo 

Returadresse: 
Nidaros Brukshundklubb 
Postboks 2558 
7414 Trondheim 


