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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: "Totte", eier Lena Buseth, foto: Agnetha Muhr
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Lederens Labb 
 

Som nyvalgt leder av klubben, er det vel på sin plass med en kort intro: 
Navn: Arne Johnsen 
Fødselsår: -62 
Bor: Sverdrups vei på Byåsen m/samboer og hennes sønn.   
Hunder: 2 stk. Border collier (1 og 8 år), som brukes til litt av hvert, og innen Nidaros sine ”grener”; agility. 
Deltar aktivt i konkurranser land og strand.  
 
Under årsmøtet i februar skjedde det ikke mer revolusjonerende i valg av styre i klubben, enn at 
nestleder og leder byttet plass. Ikke de store omveltningene med andre ord. At tidligere leder tok plassen 
som nestleder, var faktisk en forutsetning for at jeg stilte meg disponibel til ledervervet. For meg er 
kontinuitet viktig, og som forholdsvis fersk i Nidaros er det betryggende å ha med en erfaren mann som 
Øivind, som kjenner historikken til klubben vår. Og ikke minst, innehar nødvendig kompetanse og tyngde 
innen organisasjonsarbeid. Ikke det at vi alltid er enige i alle saker, men…… ☺ 
Jeg vil benytte anledningen til å takke Øivind for fremragende og ansvarlig ledelse av klubben. Og vi skal 
vise at vi har satt pris på den jobben han har gjort ved en senere ”anledning”.  
 
Klubben har vært gjennom en turbulent periode, med Nidaros-banen som tema for utallige diskusjoner og 
samtaler blant medlemmene. En sak alle i styret godt kunne vært foruten, og som kan tappe noen og 
enhver for energi og motivasjon.  
Det som på en måte forundrer meg, er at noen hevder sin subjektive oppfatning av ting som har skjedd, 
som den eneste sannhet, og deretter tar beslutninger basert på dette. Beslutninger som får store 
konsekvenser for svært mange medlemmer i klubben.  
I en klubb som Nidaros, må det kunne forventes at medlemmer og tillitsvalgte henvender seg til styret 
eller komité dersom det er noe som føles urettferdig eller uriktig, slik at vi sammen kan få saken belyst, 
og på bakgrunn av dette fatte de riktige og fornuftige beslutninger. 
Saken er ennå ikke avklart, og det er dessverre ikke mye vi i styret kan gjøre for å framskynde prosessen 
som er igangsatt.  
Mitt ønske er at vi snart kan legge dette bak oss, og igjen arbeide med å sette fokus på det viktigste; 
nemlig aktivitetene i klubben. 
  
En arbeidsgruppe har tatt jobben med å kartlegge potensielle steder for et nytt samlingssted for klubben. 
Det er ikke bare enkelt å finne en optimal plass. Det er mye det skal tas hensyn til; helst ingen (eller få) 
boliger i nærheten, men allikevel sentralt, parkeringsmuligheter, at snøen forsvinner tidlig osv. osv..  
Vi kan nå være glade for at vi har en sunn og god økonomi som kan bidra til å optimalisere en ny 
samlingsplass for HELE klubben. Har du gode forslag til et slikt sted, er det bare å ta kontakt med styret.   
 
En tanke jeg gjør meg er at vi forrige år hadde, i mine øyne, et ikke ubetydelig frafall i medlemsmassen. 
Det har blitt meg fortalt at dette er naturlige svingninger, men jeg har allikevel lyst til å dvele litt ved dette.  
Spørsmålet jeg stiller meg, er hvorfor forlater de klubben? Kan det være tilbudene de ikke finner 
attraktive nok? Har klubben nådd et ”maks tak” når det gjelder hva vi faktisk kan tilby medlemmene av 
aktiviteter? Det finnes sikkert mange årsaker, og vi må søke finne de vi faktisk kan gjøre noe med.  
 
Det har, under ulike ”settinger”, blitt meg fortalt at noen av miljøene i klubben kan synes lukket og 
vanskelig å komme inn i. Jeg føler meg temmelig sikker på at det ikke er en bevisst handling, men mer 
en konsekvens av muligens litt for etablerte miljøer. Og dette skal alle vi som er med i den ”harde kjerne” 
tenke gjennom: 

‐  Vi må sørge for et inkluderende miljø, uansett hvilken aktivitet vi bedriver.  
‐ At vi har en tanke for hvordan nye medlemmer kan beholdes, også etter at de har deltatt på kurs i 

klubbens regi. 
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Etter samtaler med komitéledere føler jeg meg trygg på at vi er på riktig vei.  
Temakvelder brukslydighet synes jeg er et glimrende tiltak, og deltagelsen har vært god. Flere nye 
medlemmer har deltatt, og det er slike initiativ som kan senke terskelen for de som i dag står litt på 
sidelinjen og ønsker seg inn. Husk at ikke alle har spisse albuer. Mange i klubben vår har høy 
kompetanse og masse erfaring, og mange ønsker å ta del i denne. Så ser du et nytt og ukjent fjes på 
trening, ta vel imot vedkommende.  
 
Styret har også på agendaen revitalisering av fellestreningene. Disse treningene skal i gang igjen i så 
raskt som mulig. Flere medlemmer, så vel nye som gamle, har gitt uttrykk for at de savner dette tilbudet.  
I dette nummeret av Nidarhunden finner du en ”stillingsannonse” vi håper medlemmene responderer på, 
slik at vi får etablert en gruppe som kan bidra til denne viktige aktiviteten på tvers av grupperingene. 
Jeg tror at et slikt tilbud vil kunne være et bidrag til å hindre frafall, og at et tilbud til alle (som ønsker) må 
være vårt mål.  
 
Grasrotandelen har blitt et kjærkomment bidrag i regnskapet, og nesten 30.000,- kom inn i klubbkassen i 
fjor. Tanken bak er at bidrag fra denne ordningen skal hjelpe klubben i satsning på framtida i klubben; 
nemlig våre yngre medlemmer. Vi er hele tiden avhengig av en ettervekst i alle ledd for å unngå en 
”forgubbing”. Og da må vi legge forholdene til rette for at de yngre kreftene i klubben vår skal finne 
klubben og tilbudene attraktive.  
Dersom du ikke allerede er tilknyttet en organisasjon/klubb i forbindelse med spill fra Norsk Tipping, vil i 
hvert fall vi i Nidaros være glade for alle bidrag.  
 
Nå står påsken for tur, og etter det kan vi vel så smått begynne å forvente snøfrie treningsforhold og 
grønt gress.  
Jeg gleder meg i hvert fall til utesesongen starter!  
Ha en flott påske alle sammen. 
 
Arne 
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Postgiro 0530 03 89130  Hovedmedlem: kr 400,- 
 Familiemedlem: kr 100,- 
 
Annonsepriser i bladet: 
 1 nr  4 nr/1 år 
Bakside, helside i farger  ikke mulig  kr 6 500,- 
Helside i farger inne i bladet  kr 1 000,-  kr 3 500,- 
Begge midtsidene i farger  kr 2 000,-  kr 7 000,- 
1/1 side sort/hvitt  kr 500,-  kr 1 500,- 
1/2 side sort/hvitt  kr 300,-  kr 900,- 
 
Julehilsen i blad nr. 4 -helsides fargeannonse eller hel /halv sides sort/hvitt annonse 
prises til 1/2 pris av annonse i ett nummer. 
 
Annonsepriser på hjemmesiden: 
 
Blandt de 5 øverste annonsørene: (max 40pkt høy, 110 pkt bred): 
Init.kostn(*): kr 1 000,-  3 mnd(**): kr 1 500,-  12 mnd: kr 5 000,- 
Blandt de 5 nederste annonsørene: (max 30 pkt høy, 110 pkt bred): 
Init.kostn(*): kr 1 000,-  3 mnd(**): kr 900,-  12 mnd: kr 3 000,- 
 
*) Initieringskostnadene faller bort hvis det leveres logo i rett størrelse og format. 
**) Periode settes fra medlemsblad kommer ut til neste medlemsblad slippes. 
 
Kombi: Bestilles annonsering både i blad og på hjemmeside, gis det 30%rabatt. 
Annonsering faktureres forskuddsvis for hele perioden -netto pr. 14 dager, regnet fra 
den dag kunden har godkjent profilering. 
 
 
 
 Manusfrist for 

Nidarhunden nr 2- 2011 
 

5. juni 2011 

Stoff til nidarhunden sendes til:  
redaksjon@nidarosbhk.no 
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Redaksjonen 
 

Nå er våren kommet til Trøndelag. Snø og is forsvinner og jeg, og sikkert mange flere, 
ser fram til å komme ut å trene. Kveldene blir lysere for hver dag. Vi går en deilig tid i 
møte. 
 
For mange starter konkurransesesongen straks opp, og for noen har den allerede startet. 
Oversikt over klubbens arrangementer finner du i bladet. Vel møtt som deltager, tilskuer 
eller hjelper! 
 
Det er også en oversikt over kurs fra brukshundkomiteen. Har du lyst til å aktivisere 
hunden din, er spesielt spor en fin aktivitet. Det kan en trene alene eller med flere 
uansett hvilket mål man har. Kom i gang med et kurs ☺ 
 
Toril V. Pedersen og Tin Tin fikk velfortjent prisen ”årets Nidarosekvipasje 2010”. De 
hadde en sesong uten like i fjor og vi kan nok vente oss mer fra dem. Redaksjonen 
gratulerer! Toril ble bedt om å skrive litt om seg og Tin Tin til Nidarhunden. Artikkelen 
finner du i bladet. 
 
Ønsker alle en flott og aktiv vår, og lykke til til alle som skal i ilden. 
 
Trine 
 
 

 
Vilja, Foto: Trine Malmo 
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Støtt din klubb gjennom grasrotandelen 
 
Norsk Tipping AS lanserte Grasrotandelen 1. mars 2009. Dette er en støtteordning for frivillige 
lag og organisasjoner som står på mottakerlista. Når du tipper, kan du oppføre Nidaros 
Brukshundklubb som din mottaker. 
Det kan gjøres på flere måter, bl.a. oppgi organisasjonsnummer 883086112 hos din 
kommisjonær, eller søke opp klubben på Norsk Tipping sine web-sider og tilknytte (de som 
bruker internett). Du kan også skrive ut arket om Grasrotandelen på www.nidarosbhk.no 
 
Klubben mottar 5% av beløpene det spilles for, og selvsagt uten at det påvirker verken innsats 
eller gevinst! Tenk på det før du leverer din neste tippekupong… 
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The Challenge 
 
En brukshundutfordring uten sidestykke i Norden. 
 
I 2009 kom en ny utfordring i brukshundmiljøet. Et nytt og enestående stevne hvor de 
beste fra alle brukshundmiljøer både sivilt og fra forsvar/politi på tvers av de nordiske 
land kunne delta. Her kan vi møtes, måle krefter og bli kjent på tvers av miljøene. 
 
Under utarbeidelsen av programmet ble det gjort en del vurderinger. 

- Hva skulle vi avprøve, og hvilke hensyn måtte taes for at de forskjellige 
grupperingene skal kunne delta på relativt like forutsetninger? 

 
Det spesielle med programmet er nok den store fokusen på søksoppgavene samt 
vanskelighetsgraden disse har. Her skal hundene med de beste søksegenskapene vise 
seg frem. Programmet har 1070 poeng totalt, derav 910 poeng i skogsøvelsene og 160 
poeng i lydighetsdelen.  
 
For å komme til den store ”mandomsprøven”, nemlig et spor som kan være opp til 5 km 
langt, 8 timer gammelt, med oppsøk med ukjent utgang og mikroskopiske 
sporgjenstander må man kvalifisere seg. Kun de 10-15 beste etter lydighet, felt 50x50, 
felt 30x30 og rundering på hele 1000 meter ville komme med her.  
I tillegg til spenningen med de sportslige utfordringene og muligheten til å konkurrere mot 
og bli kjent med utøvere på tvers av miljøene blir vinneren av stevnet premiert med en 
større pengesum. For 2009 og 2010 fikk vinneren kr. 5000,- i tillegg til pokaler og heder 
og ære. For 2011 jobber vi nå med en sponsor av hele stevnet og vi håper at vi kan skru 
opp pengepremien enda noen hakk ☺ 
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Her er en kort oppsummering av hva slags utfordringer programmet har å by på: 
 
Dag 1. 
 
Lydighet (bedømt):  

• Fri ved fot  
• Dekk under marsj 
• Innkalling fra sitt 
• Hals på kommando 
• Fritt hopp over hinder med tilbakehopp.  
• Apportering av tung gjenstand 
• Apportering av ukjent gjenstand 
• Fellesdekk 5 min med skudd / (eller uten) 

Lydigheten gir til sammen mulighet til 160 poeng 
 
Feltsøk (bedømt): 

• Felt på 50x50 meter 
• 8 gjenstander (størrelse fra fyrstikkeske til 10 liters bøtte) 
• 8 minutters søkstid 

Øvelsen kan til sammen gi 160 poeng.  
 
Rundering: 

• 1000 meter 
• 3 figuranter, derav 1 gjenstand (gjenstanden er en sekk på 60 liter) 
• 45 minutter søketid.  

Runderingen blir ikke bedømt men premiert basert på antall funn. Eventuell feilmeldinger 
eller uryddighet ved figurantopptreden ville gi poengtrekk eller disk. 
Øvelsen kan til sammen gi 300 poeng.  
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Dag 2. 
 
Fellesdekk 5 min med skudd / (eller uten) 
 
Feltsøk (ubedømt): 

• Felt på 30x30 meter fellesstart. 
• 15 gjenstander (pinner 2 -10 cm lange og 0,5 – 2 cm tykke) 

Øvelsen kan til sammen gi 150 poeng 
 
Spor (kun for de 10-15 beste avhengig av ant. påmeldte): 

• Kan være mellom 3 – 5 km 
• Ca 8 timer gammelt 
• Oppsøk fra 30x30 felt som inneholder tre sporgjenstander  
• Fellesstart 
• 20 sporpinner. Pinnene er 2 -10 cm lange og 0,5 – 2 cm tykke. For og få poeng må 

man finne sluttpinnen.  
Øvelsen kan til sammen gi 300 poeng (15 poeng pr sporpinne).  
 
Hvilke erfaringer har vi gjort, og hvordan gikk dette i 2010? 
Utfordringene for deltagerne fra de respektive miljøene har nok vært forskjellige, fra NBF 
miljøet var nok mange spente på runderingen som skulle strekke seg 1000 meter mot de 
400 meter som de var vant til, men dette gikk utrolig bra for de fleste. Hundene 
overrasket kanskje noen med større kapasitet en hva de hadde ventet. Og innlæring av 
melding på gjenstand viste seg også å være en lett overkommelig sak. Det som ble en 
overraskelse for mange var nok feltsøket. Å jobbe i 50x50 felt med uvanlig små 
gjenstander og over lengre tid enn normalt var nok vanskeligere enn mange hadde 
forventet. Vi så mange hunder som markerte på ferten av gjenstandene men som ikke 
fulgte opp og lokaliserte. Og mange var uvant med å jobbe mer enn 5 minutter. Her tror 
jeg mange fikk en tankevekker.  
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I lydighetsdelen var kanskje deltagerne fra politiet og redningshundtjenesten litt mer 
spente enn de sivile. Men også her var det mye bra lydighet å se. Og kanskje noe som 
var mer moro for publikum enn for føreren, men det skapte bare ekstra krydder ☺ 
 
Noe som var nytt for alle var nok feltsøk på 30x30 meter med 15 veldig små gjenstander, 
15 minutters søketid og fellesstart. Som siste uttaksøvelse mot spor, ble dette utrolig 
spennende.  
Øvelsen ble gjennomført på følgende måte. Det ble lagt ut ett felt til hver startende langs 
en akse med ca 30 meter mellom feltene. Det var lagt ut 15 sporpinner i ulik størrelse i 
feltet og de hadde en liggetid på ca 2 timer. Pinnene ga 15 poeng hver, så denne 
øvelsen ville avgjøre kvalifiseringen til spor.  Alle ekvipasjene ble stilt opp foran sine felt 
og øvelsen ble startet samtidig på signal. Da hadde man 15 minutter til rådighet. 
Spenningen med 15 løse hunder i arbeid med bare noen meter mellom hverandre, lyden 
av førerne som berømmet funn overalt rundt deg gjorde dette til en kjempespennende 
øvelse som det ble mye snakk om i ettertid. Noen hunder og kanskje førere ble nok 
forstyrret av en naboekvipasje eller to som roste med stor iver. Andre klarte dette helt 
fint. Frykten enkelte hadde til at hundene skulle springe bort til hverandre var i alle fall 
ubegrunnet. Her jobbet alle hundene i sitt eget felt. Det skal sies at noen hunder sprang 
bort til noe de trodde var figuranter før de skjønte at disse ikke var med i øvelsen ☺  
 
Finalen, selve sporet for 2010 ble hele 4,7 km langt. Det var 10 startende og de fikk 2 
timer og 15 minutter på oppgaven. 
Her ble hundene utstyrt med GPS peilere slik at arrangør kunne finne tilbake til de som 
eventuelt fikk en noe lengre tur en planlagt i ukjent retning. Og det skjedde også ☺ 
Samtidig ble bruken av GPS også en utrolig spennende sak for publikum. Her kunne 
man stå sammen sporleggeren og se hvordan ekvipasjen jobbet i forhold til sporloggen. 
Og var denne av sporet var det ulidelig spennende å se hvordan dette gikk. For de fleste 
som kom til start på dette sporet var dette første gang de prøvde seg på et så langt og 
gammelt spor. Og gleden av mestring og samarbeid som hundeførene som lyktes 
opplevde underveis og i etterkant av sporet kan nesten ikke beskrives, det må bare 
oppleves. 
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Resultater for 2010 ble: 
Nr. 1. Torill V. Pedersen med Border Collie N.Bch. TinTin fra Nidaros BHK, tot. 864 
p. 
Nr. 2. Jon Leiros med Schäfer Gråmann’s F-Hero fra NRH, tot. 830,75 p. 
Nr. 3. Bjørnar Strand med Schäfer BH Xo Axxe fra Nidaros BHK, tot 801,25 p. 
 
1. premie: Vandrepokal, Laurbærkrans og pokal, sponset av Thor Christensen/Kennel 

Thorarinn, 5000,- kontant gitt av Source Water v/Viggo Amundsen  
2. premie: Plakett i Jadekrystall gitt av NBF 
3. premie: Plakett i Jadekrystall gitt av NBF 
 
Beste Lydighet/Spor sponset av Forsvarets Hundeskole, vinner av den ble Toril V. 
Pedersen med Border Collie N.Bch Tin Tin 
Beste Spor: Bjørnar Strand med Schäfer BH Xo Axxe, premie i Jadekrystall sponset av 
Kennel Brandfjellet. 
Beste Rundering: Beate Letrud med Schafer Kurants Kawick, premie i Jadekrystall 
sponset av Norske Redningshunder. 
Beste Felt: Toril V. Pedersen med Border Collie N.Bch Tin Tin, premie i Jadekrystall 
sponset av Kennel Vargfell 
Beste Lydighet: Dag Harald Hansen med Schäfer Åbogården’s I-Varg, premie i 
Jadekrystall sponset av Norske Redningshunders Organisasjon NRO 
 
NB! Toril og Tin Tin vant også i 2009, så all honnør til disse for kjempe prestasjoner ☺ 
 
Resultater: 
For bilder og komplett resultatliste gå inn på: www.norsk-brukshundsport.no 
 
Jeg vil takke alle som stilte opp til arrangementet og gjorde dette mulig. Stevneledelsen 
med Terje Østlie, Inger Østlie, Tor Tetli, Ole Auten, Gunnar Aagesen, Cecilie Stenbro, 
Ellinor Antonsen, Ronny Lauten, Elisabeth og Erik Østbakken. Alle figuranter, 
sporleggere og sponsorer. Tusen takk alle sammen, uten dere alle hadde dette ikke vært 
mulig å fått til. 
 
For 2011 er stevnet lagt til 2-3. september på Sølenstua Camping. Jeg oppfordrer herved 
alle som har mulighet til å være med om å melde seg på, dette bare må oppleves…. 
 
For annonse og mer info se: www.norsk-brukshundsport.no 
 
 
 
Bjørnar Strand 
Leder Norsk Brukshundsports Forbund 
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Diaré 
-Plagsomt for både hund og eier 

 
Skrevet av: Inger Handegård  www.hunden.no
 

 
(Illustrasjonsfoto: Ellen Hove/ Kiska) 

 
Det er ikke alltid like lett å komme seg raskt nok ut når magen er dårlig.  
 
Enkelte ganger vet man at hunden har fått i seg noe den ikke burde ha spist. Andre 
ganger kommer magesjauen plutselig og uten forvarsel. Her er noen tips om 
hvordan diaré kan behandles.  
 
Hunden kjenner at den må på do – og det fort! Det er ikke alltid den rekker å få gitt 
beskjed til deg at den må ut før magen eksploderer. En voksen hund i god kondisjon blir 
som regel bra i løpet av kort tid uten at det er nødvendig å oppsøke veterinær, men 
dersom det er snakk om en valp, en hund med dårlig allmenntilstand eller diaréen 
vedvarer i flere dager, må du ikke nøle med å kontakte veterinær! 
 
Hvorfor får hunden diaré? 
Det er mange grunner til at en hund blir løs i magen. Det kan være så enkelt som stress, 
skifte av fôr uten gradvis tilvenning, hunden kan ha spist noe uvant eller bedervet mat 
som magen ikke tåler, den kan ha innvollsparasitter, den kan ha fått virus som smitter fra 
hund til hund, eller den kan ha fått et fremmedlegeme i mage eller tarm. Hunden finner 
og spiser mye rart som de ikke burde ha spist.  
 
Mulighetene er mange.  
 
Behandling 
Dersom diaréen er blodig eller allmenntilstanden er påvirket kontakter du veterinær 
umiddelbart! Vent ikke for lenge å snakke med veterinær dersom det er snakk om en 
liten valp, da en valp raskt blir uttørret og svak. Dersom hunden virker frisk skal den faste 
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i 24 timer. Du må ikke synes synd på hunden og gi den noe ekstra godt å spise. Spesielt 
løsende er vanlig melk. Fjern all mat, godbiter og tyggebein men pass på at hunden har 
fri tilgang til vann.  
 
Det finnes produkter som kan hjelpe til å roe ned mage og tarm. En av disse heter 
Canicur som kjøpes uten resept på apotek. Et annet middel som inneholder naturlige 
tarmbakterier er en velsmakende pasta som heter Zoolac. Den som driver med oppdrett 
bør alltid ha en tube med Zoolac i huset. Dette middelet får du kjøpt gjennom veterinær 
og er helt fantastisk for å stabilisere en galopperende tarmflora.  
 
Lettfordøyelig mat 
Når hunden har fastet i 24 timer gir du den litt fiskeboller (uten hvit saus!) og litt godt kokt 
ris. Ha litt salt i vannet når du koker risen. Gi litt av vannet som risen er kokt i og gjerne 
også litt av fiskebollekraften da denne også inneholder litt salt. Måltidene skal være små 
men hyppige. Har du en hund som nekter å spise fiskeboller kan du også prøve med et 
hardkokt egg, men bare litt om gangen. Dersom hunden tåler denne skånekosten kan du 
gradvis gå over til tørrfôret igjen etter to-tre dager. 
 

 
(illustrasjonsfoto: Trine Malmo/ Vilja) 

 
Dersom en valp smittes av parvovirus kan utfallet fort bli dødelig 
 
Smittsomme virussykdommer 
Den mest kjente er parvovirus. En av symptomene på denne farlige virussykdommen på 
hund er blodig diaré. Parvovirus kan man vaksinere hunden sin for og hunder som bor 
på steder med stort smittepress eller som skal på kennel, bør vaksineres hvert år. 
Dersom valper blir smittet at parvovirus kan man risikere at valper dør. Og helt unge 
valper som smittes kan, dersom de overlever selve virusangrepet, få varige skader på 
hjertet. 
 
Dersom du har en ung eller svak hund med kraftig diarè, diaréen virker blodig eller 
hundens allmenntilstand virker påvirket, skal du ikke nøle med å kontakte 
veterinær. 
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Bruks kurs 2011 
 
Brukskurs våren 2011 
 
Nybegynnerkurs i Spor 
Instruktør: Janne Linnerud 
Nysgjerrig på hva spor er? Eller har prøvd noen spor? Uansett hund eller forkunnskaper 
er dette et kurs for alle. 
 
Sporleggerkurs 
Instruktør: Lena Buseth 
Lyst til å lære mer om spor? Å legge spor kan være en liten kunst. Dette blir et sporkurs 
som tar for seg alt fra det helt grunnleggende i det å legge spor, til mer avansert 
sporlegging. Det er utrolig hva man kan finne på av oppgaver til hunden. Lurer du på 
hvordan et konkurransespor er? Bli med på kurs å få en helg med mye faglig og 
praktsisk påfyll. 
 
Runderingskurs- rekruttgruppe 
Instruktør:Torgeir Rui 
Dette er et kurs som starter med en helg og som fortsetter som treningsgruppe resten av 
sesongen. Mål er å starte i klasse D eller C rundering på Nidaros sitt stevne i november. 
Lyst til å lære mer om rundering? Det kreves ingen forkunnskaper om rundering, men du 
bør ha en god allmenn lydighet på din hund (tilsvarende min. appellmerke eller kl 1 
lydighet). 
 
For Påmelding, pris og annen informasjon, se våre hjemmesider 

 
Bruks kurs høsten 2011 
 
Til høsten har vi planlagt følgende kurs: 
 
Sporkurs 
Feltkurs 
Brukslydighetskurs (Klasse DCB) 
I tillegg jobbes det fortiden med å få Benny Steen hit til høsten for å ha et 
brukslydighetskurs. 



 
_____________________________________________________________________________________ 

Årgang 25 nr 1  17 

 

Litt info fra brukskomiteen 
 
Fosenkurset 
I mange år har det vært tradisjon å ha et brukskurs i Pinsehelgen på Fosen i samarbeid 
med Fosen Brukshundklubb. Både vi, Fosen og mange av våre medlemmer syns at 
dette er en veldig fin aktivitet og dette er en tradisjon vi helt klart må fortsette med. Vi har 
dessverre måtte besluttet å la Fosenkurset hvile et år for å komme sterkere tilbake neste 
år. Men neste år blir det! 
 
Mandagstreningene 
Vi kommer til å ha fellestreninger på mandager. Til nå har vi vært i kjelleren på Statoil og 
vanligvis begynner vi å flytte på Nidarosbanen når våren kommer. Ettersom situasjonen 
rundt banen på nåværende punkt ikke er avklart, er heller ikke plassen for 
mandagstreningene avklart.  Det vi planlegger er bland annet å ha regelsmessige 
skuddtreninger. De vil bli annonsert på våre hjemmesider. 
 
Se hjemmesidene for oppdateringer 
 

 
Trine Halvorsen & Jazz. Foto: Claus Stokland 
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Zorro forteller 
 
Det går jaggu opp og ned her i verden! 

På søndag rula jeg verden. Tok med flokken min ned til Stavsøra og leika litt i sanda der. 
Mange nydelig lukter over alt, og jeg sjekka dem alle. Fikk pissa ned området skikkelig 
så ingen er i tvil om at jeg har vært der. Leika litt med valpen muttern har dratt i hus, hu 
er egentlig en pest og en plage, men lukter litt deilig bak, så best å holde a litt varm. 

 

Her ruler jeg, fikk seff tak i pinnen først! 

 

Muttern er myk som smør for meg, så hjemme blir jeg håndmata med fiskepudding og får 
sove i senga.  Jepp, det har vært gode dager. Tåa verker litt av og til, men jeg bryr meg 
ikke mye om det. Livet er jo så bra ellers.   

 

Men i går ble en jævlig dag. Muttern kom hjem midt på dagen og tok oss med på tur. Det 
var visst fryktelig viktig at jeg gjorde både stort og smått. Smått er enkelt for meg, for jeg 
liker godt å sende “småtteriet” mitt over hver en kvist og busk, he, he, men vi var ute 
såpass lenge at jeg fikk gjort det store også. merkelig å få skryt for sånt… mennesker 
altså. 
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Etterpå tok muttern meg med til det stedet vi var på fredag.  På venterommet traff jeg ei 
schæfertispe som bare var så heit på meg at hu pistra. Jeg briska meg skikkelig opp, Det 
var ei søt toller-jente der også og hele rommet oste av ting som skulle vært sjekka ut. 
Det er nå en faens regel at det ikke er lov å pisse inne når det lukter så godt. 

Muttern tok meg med inn til en fyr etterpå som virka grei nok, men helt uten at jeg merka 
det fikk han sneket i meg ei sprøyte, og selv om jeg stritta i mot så sovna jeg. Før jeg 
sovna hørte jeg snakk om nye  røntgenbilder av ryggen min, at jeg skulle få rensa 
tannstellet og trukket de to små døde tenna i overmunnen, at jeg skulle kastreres (aner 
ikke hva det er jeg, men det var noe om at jeg  bare hadde en stein i pungen, liksom), og 
at de skulle fjerne tåa mi som jeg sliter med. Hørte etterpå at muttern var fornøyd med 
røntgenbildene, virka ikke som at den derre forkalkninga hadde  blitt større, og hoftene 
mine var også bra etter forholda. Kan få noen gode år, hørte jeg. Klart det! 

Da jeg våkna følte jeg meg helt rævva. Helt polert i kjeften, plastra i buken og bandasje 
på labben. Plutselig var muttern der igjen, det var greit nok, men jeg sovna hele tida. 

Utpå kvelden ble ting bare jævligere, jeg våkna, men frøys og følte meg elendig. Labben 
virka å være ødelagt og jeg blødde fra der hvor bjella mi er. Muttern kom stadig å kosa 
med meg, hu virka bekymra. Ut på kvelden klarte jeg å sjangle meg bort til a så jeg fikk 
komme opp i sofaen, men det føltes faen ikke bra. Muttern bar meg ut og sa masse om å 
tisse, men jeg greide ikke røre meg. Sto bare å hang. 

Jeg fikk sleike leverpostei av fingrene til muttern og hun hjalp meg med litt vann før jeg 
fikk ei faens lampeskjerm over huet og ble lagt i senga med dekken på, og under 
fleecejakke til muttra. Herregud, om jeg ikke hadde det jævlig nok var den 
lampeskjermen helt umulig å røre seg med. Så jeg lå dønn rolig hele natta, noe annet 
var jo kul umulig. 
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Her ser dere hva jeg må slite med, ingen kan vel greie å gjøre noe med ei lampeskjerm 
på huet vel! 

I morrest følte jeg meg litt bedre, ikke så kvalm og frossen. Muttern bar meg ut igjen. Det 
var faktisk godt å komme ut og jeg humpa avgårde i en fryktelig fart (sa muttern 
bekymra, for hu hadde ikke med bånd) for å pisse. Det var jaggu godt! Jeg greide faktisk 
å konse på flere go’lukter som jeg etterpå pissa på, men det funka dårlig å stå på den 
labben som virka ødelagt. Muttern begynte å mase om å gå inn, men jeg gidder ikke å 
høre på a når a er i sånt humør, for da veit jeg at hun ikke greier å være streng. Men 
sterk er a da, så hun løfta meg opp og bar meg inn. 

Jeg var både sulten og tørst så jeg drakk vann og spiste mat. Fikk seff både fiskepudding 
og leverpostei i hundematen og muttern håndmata meg. Jeg orka ikke vente på den 
treige serveringa så jeg bare måtte kaste meg i skåla og spise.  Å, det var godt med mat 
i magen nå! Etterpå kom muttern med ei sprøyte og   sprøyta noe  inn i kjeften min.  Hu 
påstod at det gjør at jeg ikke får så vondt. 

Muttern er grei, men enkelt ting fatter a bare ikke, for plutselig tredde hu på meg den 
lampeskjermen igjen og lot meg bare stå der, mens hu gikk ut med snørrvalpen. Ja, ikke 
mye jeg kan gjøre med den, så jeg sto nå der på kjøkkengulvet med den på til hu kom 
inn igjen. Da tok hu den av igjen og mumla noe om at vi fikk øve på skjermen siden. 

Nå ligger jeg her da, under stuebordet, og har det noenlunde.  Må visst sove litt, skal 
drømme om søndagen, da livet var så uendelig mye bedre. Muttern har lovet mange 
ganger at alt skal bli bra igjen, så da så. 

 

Hilsen Zorro 
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Foto: Monica Berg Rimolsrønning 

 

 
Vito. Foto: Henrik Jensen 
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Moria, Amigo, Aua og Hektor. Foto: Julie S. Strøm 

 

 
Zuma og Ekko. Foto: T. Kolberg 
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 Sue og Svein Helge 

 

 
Vegas og Kylie, Foto: Linn Thevik 
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Nidaros Cup 2011 
 
Cupen er åpen for alle. Ekvipasjen må stille på minst 3 stevner for å få tellende resultat. 
Vandrepokal til vinnende ekvipasje er gitt av Jaro’s Hund. For mer info, se våre 
hjemmesider: www.nidarosbhk.no 
 
Priser for deltagelse er: 
For medlemmer: kr. 100,- pr gang eller 300,- forhåndsbetalt for alle rundene. 
For ikke medlemmer: kr. 150,- pr gang, eller 450 forhåndsbetalt for alle rundene. 
 
Datoer: 
Tirsdag 7. juni 
Tirsdag 12. juni 
Tirsdag 6. september (også Klubbmesterskap) 
Tirsdag 11. oktober 
 

 
Blacknecks Fina, Foto: Trine Malmo 

 

Hjelp! 
 
Klubben trenger hjelpere til NKK-helga 2-3. juli 2011. Vi trenger hjelp til å selge 
kataloger, stå i inngang og ved parkering. Dette gir en fin inntekt til klubben. 
Nidaros arrangerer også lydighetsprøver og agilitykonkurranser på samme sted. 
 
Vil du hjelpe til? Ta kontakt med leder Arne Johnsen på tlf. 936 37 000.  
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Årets Nidarosekvipasje 2010 
 
- Toril V. Pedersen og Tin Tin 
 
Som så mage andre aktive brukshunder har TinTin en forhistore før man får tittelen 
norgesmester, historien er som så: 
 
1. november 2005 fikk jeg en telefon fra en god bekjent som visste av et godt border 
collie kull, hvor det var igjen 2 hanner. Det ble en diskusjon over flere dager i hjemmet, 
skulle vi virkelig ta inn en hund til? 
Da kom det til å bli 4 stk, men Tzar var tross alt 11 år. Jeg ringte oppdretter og hun virket 
veldig seriøs og trivelig. Men hun sa at hun ville ikke selge pr telefon, hun måtte se meg 
og like meg.  1. søndag i advent satte vi nesa mot Kongsvinger, veldig spente. Jeg må 
vel si at TinTin valgte meg, han kom sporen streks bort til meg og satte seg ned rett 
foran meg og så meg dypt inn i øynene. Da var vel jeg solgt. Jeg ble godtatt av 
oppdretter og Birk ble døpt om til TinTin og ble med hjem til Trøndelag. 
 
Han sjarmerte seg inn i hundeflokken på sin finurlige måte. Han var frekk, men de andre 
rørte ikke et hårstrå på hans hode. En artig valp, du ble rett og slett i godt humør av å 
være sammen med han. I hans verden var verden til for ham. 
 
Treningen startet tidlig. Lydigheten gikk litt tregt, men i skogen var det gøy. Han likte 
både spor, rundering og felt. Debuterte i D spor mai 2007 og fikk opprykk. Ble testet 
samme sommer på Politihøyskolen i Kongsvinger, hvor han også hadde blitt testet som 
valp. Han bestod, men fikk på papiret at han var frekk og det kan jeg skrive under på.  
 
Startet i C spor og rundering samme høst og fikk opprykk til klasse B. Dro til Ålesund og 
startet i B spor og fikk opprykk til A. Debuterte i A spor i Nidaros høsten 2009 og fikk 
Cert. Dro til Mo i Rana og fikk 2 nye Cert samme høst. Startet på Fosen i rundering 
samme høst og fikk opprykk til klasse A. Fikk Cert både i rundering og spor våren 09, 
men manglet ett stevne for å komme med til NM i rundering. Så ble det start bare i spor 
på Voss 09. Debyen i NM var bra med en 4. plass og videre utover høsten ble også 
kjempebra. Flere Cert både i spor og rundering og gikk til tops i Challenge. Ikke til å tro.  
 
Våren 2010 var også bra og nå klarte vi også å kvalifisere oss ti NM i rundering også. 
Fikk en fin oppladning hos Terje Østlie. Både han og Bjørnar Strand har hjulpet meg på 
rundering hvor vi har hatt en del problemer. Vi dro til Bodø med et håp om å vise oss 
fram fra vår beste side. Alt ble nok ikke full klaff, men vi fikk sølv i rundering og ble 
norgesmester i spor. Det var helt utrolig.  
Så dro vi nesten rett fra Bodø til Sølen for deltakelse på årets Challenge. Hadde litt press 
på meg i år, mange hadde ventet mye. Lå litt bak etter første dag, men det var bare å 
skjerpe seg. Tok oss til spor og lå som nr 2 før vi gikk ut. Hadde en herlig heiagjeng med 
ut til sporet. Ellinor, Jon Ketil, Magnus og Inger Østlie. Det varmet mitt hjerte. Sporet var 
langt og det var et helvetes terreng. Jeg satte meg fast og var dum nok til å slippe 
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sporlina. TinTin fortsatte åleine og jeg ropte og ropte før han endelig kom tilbake. Jeg så 
på klokka og skjønte at nå var slaget tapt og går mot sola for å komme tilbake til veien. 
Men TinTin var veldig bestemt, sto som et esel i sporlinas lengde, ok vi fikk prøve da. 
Fant en pinne og så en til osv. Men han fikk ingen belønning, vi måtte jogge videre 
oppover bakke i våt myr. Jeg øynet en mulighet for at det kanskje kunne gå. Klokka gikk, 
men noen få minutter før tida var ute fant vi slutten. Jeg jublet så de hørte meg langt av 
gårde. Heiagjengen kom og tok imot meg ved sporslutt. Herregud hvor glad jeg var for å 
se dem. Da jeg kom til campingen fikk jeg vite at jeg hadde vunnet igjen! TinTin du er 
god som gull og mange tusenlapper. Etter de gode resultatene hittil i sesongen ble vi tatt 
ut til Nordisk i rundering. Det gikk dårlig, men vi dro hjem og ristet av oss skuffelsen og 
jobbet videre med problemene. På Nidaros sitt høststevne fikk vi 10 på runderingen og 
dermed en god tilbakemelding på den jobben vi hadde gjort etter Nordisk. På toppen av 
det hele mottok vi utmerkelsen Årets Nidarhundekvipasje på årsfesten, det var utrolig 
gøy. 
 
Jeg må heller ikke glemme å takke mine herlige treningskompiser, uten dem hadde det 
ikke gått så bra. Tusen takk! 
 
Toril & TinTin 
 

 
Foto: Ellinor Antonsen/ Total Hund AS 
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Fellestrening? 
 
Onsdagstreningene har alltid hvert et sted der medlemmer kan samles, uansett hvilken gren de 
trener. Her har nye medlemmer fått kontakt med gamle og gamle fått kontakt med nye. Dette har 
hvert en arena for alle uansett om man har trent til NM eller har bare lyst til å drikke kaffe. Noe 
for alle med andre ord.  
 
Det har tidligere gått litt på omgang på hvem som har hatt ansvar for fellestreningene og Nidaros 
Brukshundklubb har nå besluttet at dette er så viktig for klubben at det bør være en egen gjeng 
som holder på med dette.  Å komme på fellestreningene de første gangene kan virke 
skremmende og da kan det være betryggende å ha en ansvarig å prate med, eller en instruktør 
og spørre om noen råd. 
 
 Er dette noe du har lyst til å drive med? Har du lyst til å være med å skape et samlingspunkt for 
alle nye og gamle medlemmer av klubben?? Det er ikke så skummelt eller krevende, det krever 
bare litt organisering. 
 
Ta kontakt med styret for mer informasjon. All hjelp mottas med stor takk. 
 
 Leder@nidarosbhk.no 
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Temakvelder brukslydighet 2011 
Fra midten av januar i år har det vært avholdt temakvelder i brukslydighet i Statoils 
parkeringskjeller på Rotvoll. Opplegget har vært et gratis tilbud til medlemmene og basert på at 
klubbens egne instruktører har stilt opp til de forskjellige temaene. 

På tross av tidvis dårlig vær og kulde har det vært godt oppmøte, både av folk som har ønsket å 
delta på selve temakvelden, folk som har trent på egen hånd, eller bare møtt opp for 
sosialisering av seg selv og sin firbente. 

Vi har vært innom øvelsene lineføring/fri ved fot, intensitet/motivasjon/grunnmomenter, hopp 
over hinder, gå foran/fremadsending/ruta, innkalling med stå og dekk, apportering, kryp og hals. 
Hensikten med kveldene var å gi spesielt nye medlemmer en innføring i hva lydighetsøvelsene i 
bruks er og hvordan man kan starte med å trene dem inn. 
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Tid for å lære nye ting! 
Trine, Arne og jeg trener agility sammen. Det har vi gjort i flere år. Nå har vi alle en ung 
Border Collie hver, så vi holder til på nybegynnertreningene i agility (igjen ☺). I sommer 
kom vi i kontakt med Svein Helge Herman. Han er gjeterhundinstruktør, driver på med 
både Border Collie og sau, og vi kom i prat om gjeting. Vi er, i likhet med mange andre 
Border Collie – eiere, interessert i rasens opprinnelige bruksområder og instinkter. Vi er 
nysgjerrige på hvordan våre egne hunder vil mestre det å gjete sau, og de utfordringene 
det gir. 
 
 
 
Svein Helge Herman tilbød seg å gi oss litt opplæring gjennom kurs og trening. Helga 19. 
– 20. mars ble det endelig klart for at våre unge, håpefulle skulle prøve seg som 
”ordentlige arbeidshunder”. 
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Svein Helge er en flott instruktør. Han var svært tålmodig med oss nybegynnere. Han er 
jo den som må holde orden både på sau, ferske hunder og hundeførere som ikke vet 
hverken hvor de skal stå, eller i hvilken retning de skal bevege seg. Det var nok litt lettere 
for hundene enn for oss. De kunne støtte seg på instinktene sine, og det tok ikke lang tid 
før alle tre hadde fattet stor interesse for sauene. 
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De tre hundene hadde tre ulike måter å lære på. Det er veldig spennende og interessant 
å se hva som bor i hundene våre. De nedarvede instinktene og de opprinnelige 
egenskapene som bor i Border Collien er fantastiske. Våre hunder hadde aldri sett en 
sau før, og allerede første dag, etter bare minutter sammen med sauen, viste de en viss 
forståelse for hva de skulle gjøre. Det er selvsagt masse trening som skal til før de blir 
gode gjeterhunder, men de har i hvert fall ”våknet”. Lyset ble tent i øynene deres, og vi 
kunne se at ”blikket” kom fram.  
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Etter denne helga ble også vi førere ”tent”, og vi har også fått interesse for sau ☺. 
Forhåpentligvis vil treninga føre fram mot en gjeterhundprøve en gang i framtida. 
 
Agnete Vaags 
(foto: A. Vaags/T. Malmo)
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Referat fra årsmøte i Nidaros Brukshundklubb 2011 
 
Tid: Tirsdag 15. februar 2011, kl. 19.00 
Sted: Granåsen, hoppbygget 
 

1. Åpning 
Leder Øivind Juul Schjetne åpnet møtet. 
Innkalling godkjent. 
Dagsorden godkjent. 
 
Møtet lovlig satt 

 
2. Konstituering. 

• Møteleder: Øivind Juul Schjetne – valgt  
• Sekretær:  Kate Aasen – valgt 
• Underskrift protokoll: 

Elisabeth Lutdal og Anders Bakken – valgt 
 

Forslag fra møteleder:  
Protokoll underskrives og godkjennes av styret. 
 
Vedtak: Årsmøtet tilslutter seg forslaget. 

 
3. Beretning 

• Styrets beretning fremlagt til behandling. 
Merknader: 
- Kassererfunksjonen for kurs formelt ikke overført. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Stein K. Presthus, Øivind Juul Schjetne, Arne 
Johnsen, Silje Slagnes. 

 
Vedtak: Styrets beretning enstemmig godkjent. 

 
• Beretning Bruks tatt til orientering. 
• Beretning Kurs tatt til orientering. 
• Beretning Agility tatt til orientering. 
• Beretning Lydighet tatt til orientering. 
• Beretning IPO ikke fremlagt. 
• Beretning Test tatt til orientering. 
• Beretning Redaksjon tatt til orientering. 
• Beretning Bane tatt til orientering. 

Saksopplysning: Styret har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede områder 
som samling av klubben på et sted. Arb.gr. består av Odd Skar, Trond Floan og 
Øivind Juul Schjetne 
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• Beretning Støtte tatt til orientering. 
 

Jfr. årsmøtevedtak 2010 – Komite for fellestreninger 
Styret tar ansvar for at komitè for Fellestreningene, nedsatt av forrige årsmøte ikke 
er konstituert. 
Vedtak: Tatt til etterretning. 

 
4. Regnskap 

Kasserer la frem klubbens regnskap for 2010. 
Regnskapet viser et overskudd på kr. 142.064,- for regnskapsåret. Klubbens egenkapital 
pr. 31/10-10 er kr. 826.935,-. 
 

Møteleder leste revisjonsberetningen 
 

Til saken hadde følgende ordet: Øivind Juul Schjetne, Lidvard Auflem, Birgit Westgaard 
og Silje Slagnes 
 
Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent. 
 

5. Innkomne forslag. 
Forslag 1. 
IPO-komiteen i nåværende form legges ned. Det etableres en komite for RIK.  
Forslagsstiller: Styret 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.   
 

6. Valg 
Styret: 
Leder: Arne Johnsen  valgt for 2 år 
Nestleder:  Øivind Juul Schjetne  valgt for 1 år 
Kasserer:  Wenche Naust  valgt for 2 år 
Sekretær:  Kate Aasen  ikke på valg 
Styremedlem: Rune Andersen  valgt for 2 år 
  
Brukshundkomitè: 
Leder:  Silje Slagnes  valgt for 2 år 

Lene Wang Rhoden  valgt for 2 år 
Eli Blåsmo  ikke på valg 
Ellen Hove  ikke på valg 
Therese Njøs  ikke på valg 
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Kurskomitè: 
Leder:  Kate Aasen   valgt for 1 år 

Karina Hammaren       valgt for 2 år 
Sturla Bugten     ikke på valg 
Geir Åge Jenssen  valgt for 2 år  
Kristin Estenstad     valgt for 1 år 

Agilitykomitè: 
Leder:  Bård Iversen  valgt for 2 år 

Helge Strøm  valgt for 2 år 
Jannicke Rynning   ikke på valg 
Ingrid Berg  ikke på valg 
Ingrid Askim  ikke for valg 
Arne Johnsen  valgt for 2 år 
Unn Græsmann  ikke på valg 

   
Lydighetskomitè: 
Leder:  Ingen forslag  styret konstituerer 

Lene Wang Rhoden  valgt for 2 år 
Janne Linnerud  ikke på valg 
Eirin Dahl  ikke på valg 

 
Testekomitè: 
Leder:  Øivind Juul Schjetne  valgt for 2 år 

Torunn Kolberg  valgt for 2 år 
Tommy Jørstad  ikke på valg 
Synnøve Halsen  ikke på valg 

 
RIKkomitè: 
Jfr. styrets forslag. 
Se videre forslag vedr. valg. 
 
Redaksjon: 
Leder:   Se forslag vedr. valg 
 Anniken Rosmo Gundersen  valgt for 2 år 
 Julie Stormo Strøm  valgt for 2 år 

Torunn Kolberg  ikke på valg 
 
Banekomitè: 
Leder: Ingen forslag   styret konstituerer 
Nidarosban Ingen forslag  styret konstituerer  
Stavsøra Bård Iversen  valgt for 2 år 
 Roger Krogstad   ikke på valg 
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Støttekomitè:  
Leder:  Ingen forslag  styret konstituerer 
 
Revisorer: 

Helge Rødsjø  valgt for 1 år 
Elisabeth Lutdal  valgt for 1 år 

 
Repr. NKK-region     Alle valg for 1 år 

Arne Johnsen 
Birgit Westgård 
Bård Iversen 

Vara: Lidvard Auflem 
 
Valgkomitè:  Alle valg for 1 år 
 
Forslag fra møteleder: 
Styret nedsetter valgkomite i god tid før årsmøtet i 2012 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 
Forslag fra møteleder: 
Styret konstituerer tillitsvalgte i de posisjoner og komiteer hvor det fremsettes 
forslag om dette. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 
Alle valg enstemmig 
 

7. Avslutning.  
 
Øivind Juul Schjetne takker av som formann og ønsker nyvalgt leder Arne 
Johnsen lykke til i posisjonen. 
Arne takker Øivind for vel utført jobb, og takker for tilliten gitt av årsmøtet. 
 
Møtet slutt 21.45 
 

 
Trondheim 15/2-2011 
 
Kate Aasen / referent 
Sign. 
Underskrift protokoll: 



 
_____________________________________________________________________________________ 

Årgang 25 nr 1  41 

Terminliste Nidaros BHK 
 

 
4. mai test K-test 
7. mai test Funksjonsanalyse 
8. mai test Mentalbeskrivelse Hund 
21. mai bruks Sporprøver kl.DCB 
22. mai bruks Sporprøver kl.DCB 
22. mai lydighet Prøver alle klasser 
4. juni bruks Sporprøver kl.A 
5. juni bruks Sporprøver kl.A 
7. juni lydighet Nidaros Cup 
8. juni test K-test 
12. juni lydighet Nidaros Cup 
2. juli lydighet Prøver kl. 1 og 3 
2. juli agility AG + AG hopp 
2. juli agility AG + AG hopp (selbu hk) 
3. juli lydighet Prøver kl. 2 og elite 
3. juli  agility AG + AG hopp NKK Trondheim 
13. august test Funksjonsanalyse 
14. august test Mentalbeskrivelse Hund 
24. august test K-test 
6. september lydighet Nidaros Cup + Klubbmesterskap 
10. september test Mentalbeskrivelse Hund 
11. september test Mentalbeskrivelse Hund 
28. september test K-test 
8. oktober test Mentalbeskrivelse Hund 
9. oktober test Mentalbeskrivelse Hund 
11. oktober lydighet Nidaros Cup 
23. oktober lydighet Prøver alle klasser 
5.november bruks Rundering kl. DCBA     
6.november bruks Rundering kl. DCBA     
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Hvem gjør hva i Nidaros brukshundklubb? 
 

 
- Komitè medlemmer    
Styret (E-post: post@nidarosbhk.no)  
Leder Johnsen, Arne  73 50 99 40  936 37 000 leder@nidarosbhk.no 
Nestleder Schjetne, Øivind Juul  72 58 47 00  901 33 770 nestleder@nidarosbhk.no 
Sekretær Aasen, Kate    990 41 721 post@nidarosbhk.no 
Kasserer Naust, Wenche     982 60 604 kasserer@nidarosbhk.no 
Styremedl.  Andersen, Rune   900 16 348 styremedlem@nidarosbhk.no 
Varamedl.  Ledere i komiteene   
 
 
Brukskomiteen (E-post: bruks@nidarosbhk.no) 
Leder Slagnes, Silje 73 00 64 54  917 15 719 slagnes@hotmail.com 
Medlem Rhoden, Lene Wang     
Medlem Blåsmo, Eli     
Medlem Hove Ellen    
Medlem Njøs, Therese    
Medlem Blikeng, Ann Kristin 
 
 
Kurskomiteen (E-post: kurs@nidarosbhk.no) 
Leder Aasen, Kate 72 58 50 77  415 22 191 post@nidarosbhk.no 
Medlem Hammaren, Karina    
Medlem Bugten, Sturla 
Medlem Jenssen, Geir Åge 
Medlem Estenstad, Kristin      
 
 
Agilitykomiteen (E-post: agility@nidarosbhk.no) 
Leder Iversen, Bård Ivar 73 93 57 69  920 61 836 baard@tronderblikk.no 
Medlem Rynning, Jannicke      
Medlem Strøm, Helge     
Medlem Berg, Ingrid 
Medlem Askim, Ingrid 
Medlem Johnsen, Arne 
Medlem  Græsmann, Unn 
 
 
Lydighetskomiteen (E-post: lydighet@nidarosbhk.no) 
Leder Jørgensen, Jorg   411 26 618 
Medlem Rhoden, Lene Wang 
Medlem Dahl, Eirin    
Medlem Linnerud, Janne    
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 - og hvordan får du tak i dem? 
 
Testekomiteen (E-post: test@nidarosbhk.no) 
Leder Schjetne, Øyvind Juul   72 58 47 00 901 33 770 
Medlem Kolberg, Torunn    938 79 337 
Medlem Jørstad, Tommy   73 97 69 94 944 02 368 
Medlem Halsen, Synnøve    932 18 596 
 
 
 
RIK-komiteen (E-post: ipo@nidarosbhk.no) 
Leder  
Medlem  
Medlem  
 
 
 
Redaksjon  (E-post: redaksjon@nidarosbhk.no) 
Leder Malmo, Trine    926 76 702 
Medlem Strøm, Julie Stormo    984 34 321 
Medlem Gundersen, Anniken Rosmo   918 97 148 
Medlem Kolberg, Torunn    938 79 337 
 
 
Banekomite: 
Leder     
Nidarosbanen  
Stavsøra Iversen Bård    982 60 626 
  Krogstad Roger 
 
 
Støttekomite: 
Ingen tillitsvalgte 
 
Andre: 
Revisor Rødsjø, Helge    73 93 57 28  926 06 245 
Revisor Lutdal, Elilsabeth 
 
 
 
Repr. NKK-regionen 
  Johnsen, Arne 
  Westgård, Birgit 
  Iversen, Bård Ivar   
Vara Auflem, Lidvard 
 
 
 
Valgkomite: 
Styret utnevner valgkomite 

  



 
 
 
 
 

 
 
 

 
Jing og Remus. Foto: Henrik Jensen 

 
Returadresse: 
Nidaros Brukshundklubb 
Postboks 2558 
7414 Trondheim 


