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Forside: Hera  foto: Elin Hagestande 
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”Øivinds bevingede ord”  

 
Det er noe med forventningene til tiden vi er inne i. I Romolslia har vi gjennomført 
juletretenning 1. søndag i advent med musikkkorps og vandring rundt juletreet. En 
kjempekoselig stund som toppet seg når vi samlet oss rundt grøtfatet i grendahuset 
etterpå. Ti kroner for en tallerken med julegrøt, gratis kaffe til de voksne, saft til ungene, 
pepperkaker og twist på bordene. Fullt hus, larmende unger og vakker julesang i 
bakgrunnen. – Ja, fra stereoanlegget selvfølgelig. 
Hva vi skulle med ti-kroningen? Til Adresseavisens juleinnsamling selvfølgelig! 
 
Så kommer tiden mellom første søndag i advent og julen. Den kan kort oppsummeres 
slik:  
- kjøpepress, og atter kjøpepress. Julegaver til mor, julegaver til far, til søster, bror, sønn 
og datter. Ja, og så litt til de firbente da. En godbit? Eller kanskje litt god mat? 
Klok av skade fra min tid som fersk hundeeier, hvor tanken selvfølgelig var å være snill, 
også mot den firbente, fikk jeg en lærepenge jeg nok ikke glemmer. Spruten sto langt 
bortover gulvet, opp etter veggene også. Så litt ekstra god mat til den firbente blir det nok 
ikke denne julen heller. Det får holde med vanlig hundemat. 
– Jo, også kanskje en liten, bare en bitte liten godbit da. Det er jo tross alt jul. 
 
Vinteren er ellers en tung tid å komme gjennom. Ikke det at det gjør noe om det ikke 
kommer mengder med snø, for ski sluttet jeg å gå på når vi fant ut at våren er en fin tid å 
ha valper på. Det var i den tiden vi opererte som oppdrettere det. Men uten litt snø så blir 
det så mørkt og dystert. Ikke synes jeg om ei snøfri jul heller. Så litt snø, men ikke i flere 
cm enn at jeg kan kjøre det ned uten å måtte måke den bort fra innkjørselen.  
Så blir jo hundene renere å ta inn i hus også. Finnes det noe verre enn en gjennomblaut 
hund, full av skitt under buken. Så skal de riste av seg dritten, men ikke før de kommer 
inn, kanskje aller helst helt inne i stua. Til mors store frustrasjon. - Ja, for noen må jo ta 
opp etter udyrene også  
 
Denne jula har vi fått en ny hund i huset. En bortskjemt dame av fransk opphav, men av 
walisisk herkomst. Welsh Corgi med andre ord. 3 år og vant til gåselever og 
sprudlevann. Skikkelig nedtur å komme til Skårgangen å bli servert rått, oppmalt kjøtt av 
ubestemmelig karakter. Men glupsk som hun er, så går dette rett ned. Altså, ingen fisefin 
fransøse dette nei. Veldig kjapp til å tilegne seg norske vaner. Både i matveien og også 
ellers. Foreløpig går det mere i fakter enn i språk. Men «no» erstattet med «nei», har hun 
tatt forholdsvis greit. Men frekk som hun er, så tøyes grensene så langt som mulig. Og 
konsekvent skal jeg vel ikke beskyldes for å være. Jeg innrømmer glatt at jeg lar meg 
smøre med dådyrøyne og smiger. Så sofaen inntas med den største selvfølgelighet. Det 
eneste hun ikke får tilgang til, er senga mi. Om natta sover hun i buret sitt. Selvfølgelig 
på et dertil egnet spesialpledd, innkjøpt kun for henne. Men den uformelige figuren av en  
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nattkompis, den har havnet på taket; -  eller oppe på buret er det vel riktigere å si. Det får 
da være maken!!! 
Så nå har Barack fått seg en jentevenn. Det skal bli noe. Spenningen over den første 
løpetiden i Skårgangen 16 c på svært mange år, er til å ta og føle på. Vi kjenner gutten. I 
de siste tre-fire årene har han vært alle «jenters» beste venn. Turene rundt Romolslia blir 
liksom et par-tre kvarter lengre når duftene pirrer i nesen. Ikke mange flekker med duft 
som går den gutten forbi. Gutten til far! Skulle fått seg dame da vettu! Men en pen og 
sosial veltilpasset Eurasier med en MH godt over standarden på rasen, er liksom ikke 
bra nok. Ikke ennå i hvert fall. Men vent til «faren» skal på utstilling etter jul. Da skal det 
siste cert’et på plass. Da skal bokstavene foran navnet også på plass. Da tenker jeg det 
skal bli andre boller jeg. Jentene vil stå i kø . . . .. . . Kanskje! 
Men go’gutten er den samme uansett. I hvert fall i våre øyne. Ja, også i Gloria 
Swanson’s øyne da. (Ja. Du leste rett. Hverken mer eller mindre. På navnet skal godtfolk 
kjennes!!!) 
 
Min siste julehilsen som leder nærmer seg slutten. I februar skal nye koster inn i sine 
verv. Mange skal fortsette, for kontinuitet er viktig. Men noen nye tillitsvalgte skal vi hilse 
velkommen inn i flokken av tillitsvalgte i Nidaros. Dere som vil kan melde dere til meg, så 
skal jeg sørge for at dere kommer opp på valglisten på årsmøtet. Vi har alltid behov for 
nye tillitsvalgte. Flere har gjort en stor og god jobb for klubben i flere år, og ønsker 
kanskje å fokusere på egen hund, eller kanskje å bruke litt tid på seg selv. De skal 
takkes av. Men de etterlater en ledig plass. Den kan dere fylle. Å være tillitsvalgt i 
Nidaros Brukshundklubb er både interessant og givende. Nye hundevenner får man 
også. Spennende oppgaver og tilføring av kompetanse er også noe å ta med seg videre. 
Så kom igjen. Navn og nummer finner dere i blad og på hjemmeside. Bare ring eller send 
meg en mail. 
 
Men før vi avvikler årsmøtet, så skal vi feire oss selv. Årets happening, årsfesten, 
avholdes i den nybygde Heimdalshallen. Styret håper svært mange tar turen dit for å 
feire oss selv og ikke minst de som skal motta velfortjent heder og ære. Vi ses! 
 

 

GOD JUL og et GODT NYTT ÅR ønsker jeg dere alle. 
 

Ta godt vare på to-, og firbente, og kos dere i jula. Det er dere vel verd. 

 
Øivind 
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Postgiro 0530 03 89130  Hovedmedlem: kr 400,- 
 Familiemedlem: kr 100,- 
 
Annonsepriser i bladet: 
 1 nr  4 nr/1 år 
Bakside, helside i farger  ikke mulig  kr 6 500,- 
Helside i farger inne i bladet  kr 1 000,-  kr 3 500,- 
Begge midtsidene i farger  kr 2 000,-  kr 7 000,- 
1/1 side sort/hvitt  kr 500,-  kr 1 500,- 
1/2 side sort/hvitt  kr 300,-  kr 900,- 
 
Julehilsen i blad nr. 4 -helsides fargeannonse eller hel /halv sides sort/hvitt annonse 
prises til 1/2 pris av annonse i ett nummer. 
 
Annonsepriser på hjemmesiden: 
 
Blandt de 5 øverste annonsørene: (max 40pkt høy, 110 pkt bred): 
Init.kostn(*): kr 1 000,-  3 mnd(**): kr 1 500,-  12 mnd: kr 5 000,- 
Blandt de 5 nederste annonsørene: (max 30 pkt høy, 110 pkt bred): 
Init.kostn(*): kr 1 000,-  3 mnd(**): kr 900,-  12 mnd: kr 3 000,- 
 
*) Initieringskostnadene faller bort hvis det leveres logo i rett størrelse og format. 
**) Periode settes fra medlemsblad kommer ut til neste medlemsblad slippes. 
 
Kombi: Bestilles annonsering både i blad og på hjemmeside, gis det 30%rabatt. 
Annonsering faktureres forskuddsvis for hele perioden -netto pr. 14 dager, regnet fra 
den dag kunden har godkjent profilering. 
 
 
 

 
Stoff til nidarhunden sendes til:  
redaksjon@nidarosbhk.no 

 

Manusfrist for 
Nidarhunden nr 1- 2015 

 

19. mars 2015 
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Redaksjonen 
 

 
Den fine sommeren og høsten gikk så alt for fort. Det er plutselig mørketid igjen og 
akkurat nå regner og blåser det ute... Men jeg er sterk i troen og tror på en ordentlig fin 
vinter, en vinter med snø og skiføre og turer i vinterlandskap. Og for de som ikke liker ski 
og sånn så er det jo også fint å gå på gangstiene når det er snø og det er lysere. 
 
Vi trener mye innendøs på denne tiden av året, i ridehaller og andre fasisliteter. Før i 
tiden, ikke så lenge siden faktisk, sto vi ute i all slags vær. Da var det parkeringsplasser 
med lys som var attraktivt. Jeg trives bedre med trening inne og drømmer om at klubben 
en dag får egen hall, som er oppvarmet og har kunstgress... 
 
Takker for alle innlegg og bilder vi har fått til bladet! Det setter vi stor pris på. 
 
Kos dere i jula! Kanskje vi treffes i skiløypa? 

 
For redaksjonen 
Trine Malmo 
 

 
Denne usikten er perfekt  Foto i farten av Trine Malmo 
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Nidaros Brukshundklubb - Terminliste 

Dato Aktivitet 

07.02.15 Rallylydighet - alle klasser 

08.02.15 Rallylydighet - alle klasser 

19.04.15 Lydighet 

25.04.15 Rallylydighet - alle klasser 

26.04.15 Rallylydighet - alle klasser 

06.05.15 Karaktertest 

06.05.15 Brukshund D-spor 

12.05.15 Lydighet 

14.05.15 Brukshund DCB-spor 

06.06.15 Brukshund A-spor 

07.06.15 Brukshund DCBA-rundering 

13.06.15 Brukshund A-spor 

14.06.15 Brukshund DCBA-rundering 

20.06.15 Agility 

21.06.15 Agility 

04.07.15 Rallylydighet - alle klasser 

05.08.15 Brukshund D-spor 

12.08.15 Brukshund CB-spor 

13.08.15 Karaktertest 

22.08.15 Agility 

05.09.15 Brukshund A-spor 

06.09.15 Brukshund DCBA-rundering 

09.09.15 Brukshund CB-spor 

16.09.15 Karaktertest 

19.09.15 Rallylydighet - alle klasser 

19.09.15 Agility 

20.09.15 Rallylydighet - alle klasser 

20.09.15 Lydighet 

20.9.15 Agility 

11.10.15 Lydighet 

31.10.15 Brukshund A-spor 

01.11.15 Brukshund DCBA-rundering 
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Emil   Foto: Aida Sandvik 

Støtt din klubb gjennom grasrotandelen 
Norsk Tipping AS lanserte Grasrotandelen 1. mars 2009. Dette er en støtteordning for frivillige 
lag og organisasjoner som står på mottakerlista. Når du tipper, kan du oppføre Nidaros 
Brukshundklubb som din mottaker. 
Det kan gjøres på flere måter, bl.a. oppgi organisasjonsnummer 883086112 hos din 
kommisjonær, eller søke opp klubben på Norsk Tipping sine web-sider og tilknytte (de som 
bruker internett). Du kan også skrive ut arket om Grasrotandelen på www.nidarosbhk.no 
 
 
Klubben mottar 5% av beløpene det spilles for, og selvsagt uten at det påvirker verken innsats 
eller gevinst! Tenk på det før du leverer din neste tippekupong… 
 

http://www.nidarosbhk.no/
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Nytt fra Lydighetskomiteen 
 
Resultater offisiell konkurranse     

 
Dato:21/09/14 

Sted:Stavsøra 

Dommer:Jon Egil Fiksdal 

 
 

Klasse 1 

 Fører Hund Rase Poeng 

1 Gro Anett Myklebust Little Red Ruby av 

Revehiet 

Tervueren 184 

2 Anita W. Skjønberg Brukbare’s Belco 

Viruz 

Tervueren 174,5 

3 Solveig Zetterstrøm Kronvallaren Wri Border collie 162 

4 Andrea Hånes Sheltiefarmens Ada Sheltie 160 

4 Katrine Wegdahl Kaamos av 

Vintervidda 

Finsk lapphund 160 

6 Marthe Groven Bill Border collie 151,5 

7 Lene Lysheim Sweetmint’s Kissed By 

an Angel 

Collie 129,5 

8 Kari Arneberget Sashas Tøffe Tjorven 

Etter Timmie 

Cavalier k. Charles 

sp. 

120,5 

9 Sissel Adde Cumbreveija Labrador 104,5 

10 Kristin Wigen Mio Golden retr. 98 

11 Kathrine Uddu Good Graciouss 

Aragon Ellessar 

Border C. 80,5 

     

 

 

Klasse 2 

 Fører Hund Rase Poeng 

1 Therese Løes Heierås Noget Ymse Tervueren 191 

2 Elisabeth Dahl Olsen Blazing Sun Be Bright 

And Breezy 

Toller 172 

3 Nina Ressem Zenta Blanding 156 

4 Chatarina Asphaug Sjetnehagens Oona Schæfer 153 

5 Susann Andreassen Raastaff’s Kristian 

Astrix 

Staff. bullterier 153 

6 Marit Hansen  Snow Show Cute Hera Eng.springer 

spaniel 

149 

7 Gro Anita Wollan Mithra-Shan’s Sheela 

Habanero 

Bichon havannais 113,5 

8 Anne Grete Johansen Baileys Blanding 79,5 
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Vinnere klasse 1 

 

 
Vinnere klasse 2 
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Klasse 3 

 Fører Hund Rase Poeng 

1 Eirin Dahl Promotion Aprilia 

Tulono 

Kelpie 241 

2 Berit Smaaland Surtsey`s Per Pebernød Dansk-svensk 

Gårdshund 

183 

3 Andrea Hånes  Fachings Black Ferrari Collie 148,5 

 

Klasse elite 

 Fører Hund Rase Poeng 

1 Solfrid Buvik Sæterskogen`s Nirrill 

Gulldusk 

Labrador Retriver 235,5 

2 Hege Gåsterud Pixi BC 221,5 

3 Kristin Estenstad Arminzeras Even 

Steven 

Flat 197,5 

 

 
Vinnere klasse Elite 
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Bilder fra stevnet 21/9 
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Resultater Nidaros Cup’n 
 

2014 Cupmestere: 
Klasse 1: Eva Hemmingsen og Einar (irsk vannspaniel) 

Klasse 2: Bente Næss og Rox (schæfer) 
Klasse 3: Andrea Hånes og Vita (collie) 

Klasse elite: Solfrid Buvik og Nirrill Gulldusk (labrador) 

 

Klasse 1 
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Klasse 2 

 

 
 

Klasse 3 
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Klasse elite 

 

 
 

 
Vandrepokalen 2014 gikk til Eva Hemmingsen og Einar.  

Vi gratulerer! 
 
 
 
 
 
 
 

Klubbmesterskap 2014 
 

Årets klubbmesterskap i lydighet ble arrangert tirsdag 19.8 på Stavsøra! 
Dommere var Anita Johansen og Kristin Estenstad. 
  
Vinnere: 
Klasse 1: Anita Skjønberg og Belco 
Klasse 2: Bente Næss og Rox 
Klasse 3: Ingrid Askim og Lula 
Klasse elite: Solfrid Buvik og Nirrill Gulldusk 

 
 

Bilder på neste side 
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Birgit Westgård og ny valp 
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Bilder fra kurs med Monica Wickstrøm 
 

 
Foto Aida Sandvik 
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Kurs med Siv Svendsen 
 

Mandag 24. Og tirsdag 25.11 hadde vi besøk av hundeinstruktør Siv  
Svendsen som hold lydighetskurs for en ivrig gjeng deltakere. Både de med hund og 
observatørene var kjempefornøyde med kurset, og vi takker Siv for at hun ville komme å 
holde kurs for oss! 
 
Kurset ble holdt innendørs på Snefugl gård. 
Foto: Hanne Seter 
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Engasjert Siv viser og forklarer 
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Nytt fra Testekomiteen       
  

- eller året som har gått, som man kanskje kan si det. 
 
Året 2014 vil gå inn i historien som nok et år hvor Nidaros Brukshundklubb ikke fremstår 
som pådriveren og tilbyderen av tester og prøver for måling av hundens mentale 
egenskaper. Som komiteens leder skal jeg ta ansvaret for dette. Det er flere årsaker til 
dette, men det er absolutt et stort problem at klubben ikke har et klubbanlegg hvor det i 
umiddelbar nærhet er bygget en testeløype for Karaktertester, Mentalbeskrivelse Hund 
(MH) og Funksjonsanalyse. Men selv om klubben hadde en slik til rådighet, er jeg ikke 
sikker på om dette hadde vært nok. Et tilbud og terminfestede arrangement krever 
innsats fra flere enn de samme tre til fem personene som har vært villige til å jobbe for at 
klubben skal kunne opprettholde, om så et såpass lite minimum som en Karaktertest kan 
sies å være, men dog, et tilbud. Neste år er det søkt om å få tre – 3 – Karaktertester. 
Ved å si ja til kun en av dem, så trenger vi i sum kun 6 figuranter. Kanskje vi skal dele 
på? 
 
Hvor går så utviklingen av testemiljøet i Norge. Skal man trekke en forsiktig konklusjon, 
så tenderer jeg nok inn mot å konkludere med at hundenes mentale egenskaper ikke er 
det som flagges høyest når kull planlegges og valper avles i hopetall. Vil da tilbudet om 
tester ha en fremtid? 
Resultatet av en «meningsløs» avl, hvor hundens mentale egenskaper ikke var 
førsteprioritet når nytt kull skulle planlegges, ser vi ofte i testløypa. Ikke bare mottar vi 
enkeltindivider med store mentale brister, det kan faktisk oppleves som om raser 
degenereres mentalt. Det er ikke uvanlig at vi observerer enkelte raser hvor spesifikke 
problemer går igjen på mange individer. Så hva skal vi da med tester og prøver? Vil 
disse i fremtiden ha sin berettigelse? Er det noe poeng å bruke energi på det? Hadde 
ikke testregimet til formål å være et avlsredskap for oppdrettere? Skulle ikke 
avkomstgranskning gi oppdretterne et godt redskap for å sikre sunne friske, mentalt 
belastbare hunder? Er den prioriteringen lagt i en skuff?  
Hvorfor arrangerer vi tester og prøver da? Jo, fordi vi mener at dette er kanskje det 
viktigste tilbudet som finnes tilgjengelig. Utstillinger er artig. Agility ser kjempemorsomt 
ut. Brukshunder og redningshunder er samfunnsnyttige og trenger trening gjennom 
øvelser og prøver. Lydige hunder er viktige. Kontroll på dem må vi ha.  
Men hva gjør dere hvis dere ikke har hunder som fungerer mentalt? Burde dere ikke 
stille krav til oppdretterne slik at presset på å avle gode, mentalt friske hunder hadde blitt 
prioritert sterkere? Jeg undres stadig over hva oppdrettere forteller til sine valpekjøpere 
når de har levert en valp, som i løpet av det første året viser store sosiale brister.  
En hund på ca. 1 år skal kunne håndteres av andre enn matmor. Den skal være 
tilgjengelig, ikke pissredd fremmede. Slike oppleves dessverre. Like ille er det at lyd- og 
skuddfølsomhet ikke prioriteres sterkere i avlssammenheng. Dette er egenskaper med 
svært høy nedarvbarhet. Hvor ille vil det ikke være for en hund å berøres av dagligdagse  
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«smeller» i boområdet hvor man lufter. Hvor ofte leser vi og hører vi ikke om hunder som 
ligger neddopet lenge før og langt inn i det nye året. Kjempestas? Falitt, spør du meg. 
Verst er det imidlertid for de som betaler summer hinsides det meste for en slik «vare». 
Lyder er sammenlignbare. Tenk på det. Skvetter du selv når det plutselig smeller rett ved 
siden av deg? Kjenn på pulsen og hjerterytmen. Tenk at det samme påvirker hunden din. 
Jo mere skremt den blir, jo større belastning. Avkomstgranskning og testing av avlsdyr 
kunne hjulpet på dette. Men da må man også være villig til å kassere de hundene som 
ikke holder mål. 
Så blir det opp til oss dommere og beskrivere å forsøke å forklare hvorfor dette kommer 
frem i testløypa. Hvorfor hunden reagerer som de gjør. Forsøke å gi «den ulykkelige» litt 
positiv omtale og noen gode råd med på veien. Jeg må dessverre innrømme at jeg av og 
til føler meg som en hykler. Det jeg egentlig skulle sagt, var noe en gammel hundemann 
sa til en ung gutt som lykkelig over endelig å ha fått seg egen valp stolt kommer for å 
vise frem valpen.  
- Jeg synes du skal levere tilbake valpen! 
Brutalt? Ja, men ærlig. Han så noe som han ikke likte og som han vurderte til å kunne bli 
et ulykkelig forhold mellom en ung gutt og hans egen hund. 
Trenger jeg å si at hunden måtte avlives lenge før den naturlig burde forlate denne 
verden? 
 

 
Er det for mye forlangt at en oppdretter, i tillegg til å avle sykdomsfrie og pene individer, 
også bør legge inn en sikkerhet for at valpene som produseres også vil ha gode 
forutsetninger for å kunne få et godt liv blant sine venner, menneskene? Nei, man skulle 
kanskje ikke tro det. De viktigste kriteriene for en god hundeavl er å avle på gode, friske 
foreldre, påse at kombinasjonen kan være riktig i forhold til å oppnå et godt resultat hvor 
sjansen for å få mentalt belastbare avkom med en sunn og frisk anatomi er vesentlig 
tilstede. Så får man bare la de forventede avlsdyrene, som dessverre viste seg ikke å 
holde mål, forbli uten avkom etter seg. Ærlighet, er et ord som i mange sammenhenger 
mangler i hundeavl. Innrømme at man feilet. Innrømme at man sjanset på noe som 
kanskje ikke var oppnåbart, og som dessverre, for de unge, ferske førstegangskjøperne 
ble den største skuffelsen de hadde opplevd. Så stor at all glede over et fint hundehold 
forsvant som dugg for solen. Jeg blir bare trist. 
 
Dette skulle sikkert vært et leserinnlegg, men jeg benytter sjansen til å ta det inn som en 
oppsummering på utviklingen vi i mange henseende observerer fra testløypene rundt om 
hvor vi deltar. 
 
Men det finnes gleder og gode opplevelser også. Og ikke minst, mange gode hunder. 
Det er en sann fryd å gå bak en god hund gjennom testløypa. Se hvordan problemene 
den møter løses på en god og rasjonell måte. Hvordan alt «tas på strak arm». Finnes det 
noe bedre enn å oppleve dette. Og for en glede det må være å være eier av en slik 
hund. Stoltheten ligger i tjukke lag utenpå. I mellom får jeg tårer i øynene når jeg går 
gjennom testprotokollen og får en tilbakemelding gjennom hundeeiers åpenbare stolthet 
og glede. Det er også hvorfor jeg holder på med dette. 
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For å arrangere en test, må man ha et visst antall medarbeidere til å hjelpe til. 
Sekretæriatet skal fylles, likeså må man ha figuranter. Til slutt, men ikke minst. Vi må ha 
dommere. Først med dette på plass kan den første hunden slippes inn i testløypa. 
En stor takk til dere som i løpet av året har stilt opp slik at vi har fått gjennomført de 
testene vi planla. Ingen nevnt …………, men uvurderlig allikevel. En stor takk til dere 
alle!!! 
 
I det videre gjengis resultatene fra de testene/prøvene vi gjennomførte inneværende år. 
 
 
Karaktertest 14. mai 
Dommere: (Ola Valan) og Øivind Juul Schjetne 
Figuranter: Odd Inge Kristensen og Marit Hansen 
Sekretær: Eva Austad 
 

Rase: Reg.nr.: Hundens navn: Eier/fører: Bestått 
Ikke 
bestått 

Schäferhund 51821/12 Bjørnulvs Twist Hege Bye Flyen X  

Rottweiler 55436/11 Amie Kristin Dyrkoren X   

Blanding NOX 
52648/11 

Lady Gudrun H. 
Erikstad 

 X  

Riesen 
schnauzer 

56562/12 Yapyard's                        
Davy's on the road 
again 

Elisabeth H. 
Parelius X   

 
 
Karaktertest 14. august 
Dommere: Ola Valan og Øivind Juul Schjetne 
Figuranter: Odd Inge Kristensen og Marit Hansen 
Sekretær: Eva Austad 
 

Rase: Reg.nr.: Hundens navn: Eier/fører: Bestått 
Ikke 
bestått 

Border 
Collie 

30310/12 Tunevannets                
Bella Takes It All 

Lone Skjellaug 
 

X 

Tervueren 40878/13 Little Red Ruby                   
av Revehiet 

Gro Anett 
Myklebust 

X 
 

Basenji 47368/11 Kingwanas Ice 
Crystal 

Mia Krøtøy 
Kvittem  

X  

Border 
Collie 

31932/13 Sting Claus Stokland 
X    

Cocker 
Spaniel 

34291/11 Hotsteps Eclipse 
Bella 

Silje Strand 
 X 
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Karaktertest 17. september 
Dommere: Ola Valan og Øivind Juul Schjetne 
Figuranter: Marit Hansen og Knut Johnsen 
Sekretær: Eva Austad 
 
 
 
 

Rase: Reg.nr.: Hundens navn: Eier/fører: Bestått 
Ikke 
bestått 

Weimaraner SE           
57392/11 

Grey Shaheen 
Silver 

Monica Tøndel 
Gray 

X 
 

Boxer NO 
39201/13 

LaBoxro's Glory to 
Bonita 

Sissel og Ottar 
Bjørnli  

X 

Boxer NO 
39199/13 

LaBoxro's Great 
Bob the Dog 

Morten 
Bjørnebakk  

X  

Flatcoated 
Retriever 

NO 
36237/13 

Kaizer Ida Aune 
Ødegaard 

X    

Blanding NOX 
51562/10 

Milla Kristin Skauge 
Høyem 

 X 

Parson 
Russel Terr. 

NO 
43600/13 

Eplekjekke Emil Lena Buseth 
X  

 
 
 
 
 
15 hunder av 11 forskjellige raser er blitt bedømt sammen med 2 blandingshunder. 8 
hunder har bestått mens 7 hunder har ikke bestått Karaktertest. 
 
Testekomiteen ønsker alle en riktig God Jul, og ønsker velkommen tilbake et nytt 
Testeår i 2015!!        
 

 

for komiteen          Øivind  
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Nytt fra brukshundkomiteen 
 
Klubbmestere klasse A rundering og spor: 
Marit og Ina 
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Claus med Sting og Lidvard med Lennox ble klubbmestre kl B rundering 
Lidvard og Lennox ble klubbmestre kl B spor 
 

 
 
Elisabeth og Bari klubbmestre i spor og rundering kl C 
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Elisabeth og Bo-Bo klubbmestre i spor kl D, Hege og Twist klubbmestre rundering kl D 
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Kaffepause  
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Feltsøkkurs 17. – 19. oktober 
 
Helgen 17. – 19. oktober arrangerte NBHK kurs i feltsøk med Ellinor Antonsen som 
instruktør. 
På kurset deltok 7 ekvipasjer. Hundeførerne var ulike i erfaring, mål for kurset og 
ambisjoner for videre aktivitet. Hundene var ulike av erfaring, individuelle egenskaper og 
rase (6 ulike raser var representert). Hundene viste seg å søke på ulike måter, og 
reagerte ulikt på påvirkning. 
Det var dermed duket for en kurshelg med stort læringsutbytte! 
Fredag kveld var det en bolk med teori. 
Lørdag morgen fikk kursdeltakerne se hvordan et feltsøk skal se ut, demonstrert på en 
ypperlig måte av Toril og Tin Tin. Alltid imponerende og inspirerende å se en slik 
ekvipasje i utfoldelse! 
Så begynte treningen. I første runde var hovedmålet å sjekke utgangspunktet til hver 
enkelt ekvipasje. Ellinor er svært dyktig til å observere hver enkelt hund og å ”tenke høyt” 
slik at også kursdeltakerne kunne følge tankerekken og bli med på å legge opp strategier 
for resten av helgen. Med ulike utgangspunkt og ulike mål ble derfor treningen individuelt 
skreddersydd for resten av helgen. 
 

 
Hera har funnet gjenstand! 
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Vi observerte at hundene reagerte svært ulikt på påvirkning. Tilpassing av påvirkning ble 
dermed et viktig tema. 
Et annet viktig tema var førerens håndtering av hunden på grunnlinja, og hvordan gode 
rutiner for dette kunne støtte opp under hundens konsentrasjon og arbeid også ute i 
feltet. 
Noen hunder hadde ikke lært alle momentene i feltsøksøvelsen. Øvelsen ble da plukket 
fra hverandre til færre momenter. Dermed kunne man begynne treningen og la hundene 
få erfaring i selve søket selv om hunden ikke er ferdig utdannet i for eksempel 
apportering og avlevering. Vi lærte strategier for å få til dette uten å starte en ”krangel om 
gjenstanden” etter et godt søk! Vi så imidlertid at apportering og avlevering før eller 
senere (helst før) må på plass. Det var ikke tema for dette kurset, så her ble 
kursdeltakerne oppfordret til å jobbe målrettet videre for å få utnyttet ellers talentfulle 
feltsøkshunder! (Marked for et nytt kurs i apportering?) 
I løpet av helgen viste det seg, som så ofte ellers, at det først og fremst er hundeførerne 
som trenger å ”trene på å trene”. Hundene responderte godt på treningen, og vi sporet 
god utvikling på disse to dagene. 
Været varierte mellom regn og sol, frost og blautmyr gjennom helga. Stort sett var det 
ganske vindstille, og dermed ikke det enkleste været å søke i for hundene, men da måtte 
de jobbe desto hardere. 
Søndag ettermiddag kunne vi ”sette oss på sekken” i høstsola og fornøyd konstatere at 
kurshelga hadde vært svært vellykket. Hundene hadde hatt det gøy og fått god trening. 
Førerne hadde lært masse, også ut over det hver enkelt hadde som egne mål, og vi 
hadde lagt en strategi for videre trening i høst. Vi hadde til og med hatt det riktig så 
hyggelig!  
Dette fristet til videre utvikling! Vi takker NBHK og Ellinor for et særdeles godt kurs!  
 
For kursdeltakerne: Gudrun og Lady         foto: Elin Hagestande 

 
Hera og Marit 
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Nytt fra agilitykomiteen 
 
En liten oppsummering av agilitysesongen 2014 
 
Nidaros BHK agilityhar lagt bak seg en fin og god sesong, og mange har gjort seg 
bemerket med gode resultater på blandt annet interncupen, klubbmesterskap og ikke 
minst stevner rundt omkring i Norge, Sverige, Danmark og Finland. 
Mange har oppnådd gode resultater og vi har hatt ekvipasjer på pallen i mange 
konkurranser. 
Kronen på verket denne sesonger ble NM gull lag stor! Gratulerer nok en gang med 
NM-tittel lag stor til: Unn Græsmann med Tiii, Ingrid Askim med Lula, Roger Krogstad 
med Easy og undertegnede med Zappa. Alle var med og bidro til at Nidaros igjen kan 
smykke seg med NM tittel for lag. 
Det er mange som har vært med og bidratt på lag i inneværende sesong, og det har vært 
hard kamp om plassene. Mange gode løp og god moral var med på å sikre oss to lag til 
dette mesterskapet. Takk til dere alle! 
Lag er med på å skape en god klubbfølelse og et godt samhold. Vi satser for fullt mot 
2015 og krysser fingrene for at Nidaros får kvalifisert lag (liten, mellom og stor) til NM 
2015. 
 
Det var også stor deltagelse på både klubbmesterskap og interncup i 2014, gratulerer til 
alle klubbmestere og til alle som oppnådde gode resultater i cupen. Her var det Unn 
Græsmann og TiiNi som til slutt stakk av med tittelen. 
 
Vi har arrangert to store agilitystevner i godt samarbeid med Gauldal HK, en helg i juni 
og en helg i august. Takk til alle som var med og bidro til at begge stevner ble en 
suksess. Å arrangere stevner er en stor dugnad for hele agilitygruppa i klubben, så det er 
viktig at alle som har anledning stiller opp og hjelper til. 
 
Vi har også hatt nybegynnerkurs i løpet av 2014, så jeg vil benytte anledningen til å 
ønske alle nye medlemmer velkommen i klubben og agilitymiljøet. Det er en glede å se 
at det er mange ivrige ekvipasjer på nybegynnertreningene, det skal bli moro å følge 
med dere videre. 
 
I sesongen 2015 står vi foran mange store og spennende utfordringer. 
Vi arranger blant annet stevner 20-21 juni, 22-23 august sammen med Guldal HK, og 
stevne 19-20september. Så her er det bare å sette av datoene, melde dere på stevnene 
og ikke minst møt opp for å bidra til felles dugnad slik at vi får til gode arrangementer. 
 
Stevnehelgen 20-21 juni blir spesiell, dette stevnet er satt opp som landslagsuttak. Vi 
forventer at det kommer mange tilreisende som har som mål å kvalifisere seg til VM. Så 
dette blir et stort stevne med mange deltagere (100 til 140?), så vi må ha to ringer for å 
få stevnet til å gå raskt og effektivt. Vi har satt opp en egen stevnekomite (Arne, Anette 
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og Tina) for dette stevnet, så vi vet at dette er i gode hender. Sette av denne helgen alle 
sammen, vi trenger mye hjelp. 
 
Det blir også videregående kurs i mai, annonse for dette kommer senere på 
hjemmesiden. 
 
Til slutt vil jeg takke for god dugnadsånd og godt samarbeidet i 2014! 
 
God Jul og godt nytt år! 

                      Hilsen  Bård 

 
Ps. Husk årsfesten med premieutdeling for klubbmesrterskap og interncupen!!! 
 

 

 
 

Unn Græsmann og Tiini     foto: Kjetil Aa 
 
Fullstending resultatliste for interncupen finner du på neste side. 
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Hvem gjør hva i Nidaros brukshundklubb? 
 

 

- Komitèmedlemmer    

Styret (E-post: post@nidarosbhk.no)  
Leder Schjetne, Øivind Juul  72 58 47 00  901 33 770 leder@nidarosbhk.no 
Nestleder Auflem, Lidvard     nestleder@nidarosbhk.no 
Sekretær Estenstad, Kristin    958 65 841 post@nidarosbhk.no 
Kasserer Skjønberg, Anita W.     938 79 393 kasserer@nidarosbhk.no 
Styremedl. Antonsen, Ellinor   997 10 848 styremedlem@nidarosbhk.no 
 
Varamedl.  Ledere i komitèene   
 
Brukskomièen (E-post: bruks@nidarosbhk.no) 
Leder Nordbotten, Bjørnar   488 93 436  
Medlem Jenssen, Geir Åge 
Medlem Lutdal, Elisabeth 
Medlem Auflem, Lidvard 
Medlem Løes Therese 
Medlem Flyen, Hege Bye 
Medlem Olaussen, Anne Mestvedt 
Medlem Stokland, Claus 
 
Kurskomitèen (E-post: kurs@nidarosbhk.no) 
Leder Antonsen, Ellinor   997 10 848    
Medlem Skjønberg, Anita 
Medlem Thoebroe, Rita 
Medlem Estenstad, Kristin   958 65 841 
 
Agilitykomitèen (E-post: agility@nidarosbhk.no) 
Leder Iversen, Bård Ivar   982 60 626 baard@tronderblikk.no 
Medlem Rynning, Janniche 
Medlem Strøm, Helge 
Medlem Sandvik, Tina Renathe 
Medlem Askim, Ingrid 
Medlem Johnsen, Arne 
Medlem  Strøm, Julie Stormo 
 
Lydighetskomitèen (E-post: lydighet@nidarosbhk.no) 
Leder Båtnes, Emma   414 41 479 
Medlem Engen, Gunhild 
Medlem Dahl, Eirin 
Medlem Gåsterud, Hege 
Medlem Sorgendal, Ingrid 
 
Rallylydighet (E-post: rally@nidarosbhk.no) 
Leder Zetterstrøm, Solveig   480 59 699 
Medlem Stenfjell, Tina 
Medlem Buvik, Solfrid 
Medlem Pettersen, Berit 
Medlem Dalhaug, Marit 
 



 
_____________________________________________________________________________________ 

Årgang 28 nr 4  43 

- og hvordan får du tak i dem? 
 
Testekomitèen (E-post: test@nidarosbhk.no) 
Leder Schjetne, Øyvind Juul   72 58 47 00  901 33 770 
Medlem Austad, Eva 
Medlem Hansen, Marit 
 

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

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

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

Andre: 

Regnskapsfører EMKO Regnskap 
Revisjon  BDO 
 
 
Repr. NKK-regionen 
  Leder (Øivind Juul Schjetne) 
  Nestleder (Lidvard Auflem) 
  Kathrine Brandhaug Uddu 
Vara Mjøen, Anette 
 

Valgkomite: 

Ikke satt ennå 

 

Nidaros Brukshundklubb 
-”Uansett rase”- 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Returadresse: 
Nidaros Brukshundklubb 
Postboks 5722 Sluppen 
7437 Trondheim 
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