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Lederens labb 
 
 
Styret i 2018 jobbet i all hovedsak med å få økonomien på fote igjen, oppgradering av banen på 
Stavsøra og forskjellige medlemsorienterte tiltak. Detaljerte opplysninger om styrets arbeid 
finner dere i styrereferatene som blir lagt ut fortløpende. I 2018 bestod styret av Torgeir Rui, 
Lena Haller Buseth, Anne Marit Kvernrød, Hege Bye Flyen og Bård Iversen. Lena og Bård er 
ikke med videre i styret for 2019, og jeg vil takke dem for en god og konstruktiv innsats! 
 
Dagens styre består av Torgeir Rui (leder), Lisbeth Dahlhaug (nestleder), Hege Bye Flyen 
(sekretær), Anne Marit Kvernrød (kasserer) og Lars Fossum (styremedlem). 
 
Klubbens store uavklarte spørsmål 
er hva som skjer  i de mange 
offentlige organer i forhold til vår 
og schæferhundklubbens fremtid 
på Stavsøra. I skrivende stund er 
fremdeles ingenting avgjort, 
kommunen og fylkesmannen står 
steilt mot hverandre og det siste 
jeg har hørt er det skal være en 
megling for å prøve å finne en 
løsning som alle kan godta. Om 
det ikke skjer går saken til 
miljødirektoratet, og hva resultatet 
da blir er det vel ingen som kan 
forutsi. 
 
Ellers har komiteene fortsatt sitt 
gode arbeid, og når våren nå 
kommer vil det skje mye på mange 
fronter. Veldig bra jobba! 
 
Jeg vil nevne at på årets årsmøte i 
klubben ble det gjort et enstemmig 
vedtak om å utnevne Anders 
Bakken til æresmedlem i NBHK. 
En meget velfortjent utmerkelse til 
en trofast "sliter" gjennom 30 år! 
Gratulere så mye, Anders!! 
 
 
     
       Gratulerer til Anders (foto: Hege Bye Flyen) 
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På årsfesten ble det også utdelt noen utmerkelser, en fin tradisjon jeg håper fortsetter i årene 
fremover. Årets Nidarosekvipasje er en utmerkelse som utdeles hvert år til en ekvipasje som har 
gjort det bra innenfor sin gren av hundesporten. Årets vinner var det ikke mye diskusjon om 
hvem skulle være. Vinneren har hatt en utrolig fin sesong, noe som resulterte i at de kvalifiserte 
seg til landslagstroppen. I landslagsuttaket ble ekvipasjen andre beste i sin klasse. Dette 
medførte at ekvipasjen fikk gå lagløp og individuelle løp både i Nordisk Mesterskap og VM i 
agility. Nidaros BHK har i 2018 dermed hatt en deltager i VM i en av verdens største grener 
innenfor hundesport! RESPEKT! Årets Nidarosekvipasje 2018 er BÅRD IVERSEN og ZAPPA! 
Gratulere!! 
 
Det forrige styret vedtok å innføre en ny hedersbevisning i klubben, en utmerkelse som ble kalt 
årets Nidarosing. dette er en utmerkelse som kan gis til enkeltpersoner, komiteer eller miljøer i 
klubben som gjør en ekstraordinær innsats for klubben. Den første prisvinneren er en komite i 
klubben som har gjort en kjempejobb for å gjenreise interessen for en del av hundesporten som 
i flere år har slitt i NBHK. Årets prisvinner har vist stort engasjement og har klart å skape et stort 
og inkluderende miljø som 
tiltrekker seg mange folk. Årets 
Nidarosing 2018 er 
Lydighetskomiteen v/ Gunnhild 
Engen! Gratulere! 
 
I tillegg til disse to utmerkelsene 
bestemte styret at det for 2018 
også skulle deles ut en pris vi 
kalte Årets Sanitærtekniker. 
Vedkommende har på frivillig 
basis tatt på seg ansvaret for å 
holde doen på Stavsøra i orden. 
Jeg har selv sett vedkommende 
ved flere anledninger komme 
gående over banen med kost og 
bøtte, noe som betyr at doen er 
"shina"! Vedkommende har gjort 
en kjempejobb og bidratt stort til at 
alle de som bruker banen ikke 
trenger å engste seg for 
"nødvendige ærend"! Årets 
Sanitærtekniker 2018 er SOLFRID 
BUVIK! Gratulere!! 
 
Da krysser jeg alle fingre og tær 
for at alle aktive medlemmer av 
NBHK får en fin og positiv sesong! 
 
GOD SOMMER! 
 
Torgeir Rui 
Leder NBHK      Gratulerer til Bård (foto: Hege Bye Flyen) 
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Nytt fra kurskomiteen 
 
 
Nidaros Brukshundklubbs kurskomite består i 2019 av  
 
Gro Anett Myklebust (leder) 
Anna Nilsen 
Johanne Blindheim 
 
Spørsmål sendes til kurskomiteen på epost-adresse kurs@nidarosbhk.no. 
 
Informasjon finner du også på Nidaros BHK sine hjemmesider under Kurs. 
 
 
 

Følgende kurs er planlagt i 2019 (noen er allerede startet) 
     
Kurs   Instruktør   Oppstart Antall kvelder 
 
Valpekurs  Rita Thoebro   5/1  6 
Grunnkurs  Kristin Estenstad  9/1  7 
Bronsemerkekurs Kristin Estenstad  23/1  10 
Valpekurs  Gro Anett Myklebust 7/2  6 
Innkallingskurs Gro Anett Myklebust 23/3  helg 
Grunnkurs  Anne Marit Kvernrød 30/4  7 
Grunnkurs  Emma Båtnes  8/5  7 
 
 
Det er planlagt flere kurs. Datoer vil komme etter hvert. 
 
Unghund / hverdagslydighet / konkurranse / valpekurs med Silje Slagnes 
Bronsemerke med Ingrid Askim 
Valpekurs med Tina Stenfjell 
Valpekurs / grunnkurs med Gro Anett Myklebust 
Aktiviseringskurs (helgekurs) med Gro Anett Myklebust 
Bronsemerke (høst) med Kristin Estenstad 
Valpekurs og bronsemerkekurs (inne vinteren 2019/2020) med Rita Thoebro 
 
 
Vel møtt på kurs! 
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Nytt fra testekomiteen 
 
 
Nidaros Brukshundklubbs testekomite består i 2019 av  
 
Øivind Juul Schjetne (leder) 
Marit Hansen 
Odd Inge Christensen 
 
Spørsmål sendes til testekomiteen på epost-adresse test@nidarosbhk.no. 
 
Informasjon finner du også på Nidaros BHK sine hjemmesider under Test. 
 
 
 
 
Karaktertester 
 
Det vil bli avholdt følgende karaktertester i 2019: 
 
 
Dato   Sted    Påmeldingsavgift  Påmeldingsfrist 
 
22.05.2019  Stavsøra, Trondheim 500,-    1 uke før prøven 
21.08.2019  Stavsøra, Trondheim 500,-    1 uke før prøven 
18.09.2019  Stavsøra, Trondheim 500,-    1 uke før prøven 
09.10.2019  Stavsøra, Trondheim 500,-    1 uke før prøven 
 
 
Påmelding til: 
Øivind Schjetne 
Skårgangen 16C 
7029  Trondheim 
oivind.juul.schjetne@gmail.com 
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Nytt fra agilitykomiteen 
 
 
Nidaros Brukshundklubbs agilitykomite består i 2019 av  
 
Anniken Gundersen (leder) 
Bjørnar Flønes 
Lisbeth Dalhaug 
Tina R. Dypdalen 
Roger Krogstad 
Arne Johnsen 
 
Spørsmål sendes til agilitykomiteen på epost-adresse agility@nidarosbhk.no. 
 
Informasjon finner du også på Nidaros BHK sine hjemmesider under Agility. Agilitykomiteen har 
også egen gruppe på Facebook. 
 
 
 

 
Vårdugnad på agilitybanen torsdag 25. april kl. 18:00 

 
Bli med på vårdugnaden! 

 
Vi skal gjøre alt klart for utesesongen 2019. Vi skal flytte hindrene fra Skjetlein til  
Stavsøra, og klargjøre gress- og grusbanen for trening. 

 
Ta med hageredskaper og kaffe/drikke. Agilitykomiteen tar med kake. 

 
Bli med å bidra til at området vårt på Stavsøra skinner og er klart for mange  
artige timer med agilitytrening og sosialt samvær. Er du ny i agilitymiljøet er dette en fin  
mulighet for å bli kjent med resten av den trivelige agilitygjengen. 
 

 

 
 
 

Fellestreninger vinter 2018 / 2019 
 
Treningene i vintersesongen 2018/2019 ble hold i ridehallen på Skjetlein videregående skole. 
Treningene ble avsluttet den 10. april. 
 
Det har også vært et tilbud om trening Trondheim Hundehall (Ekrahallen) på enkelte søndager. 
Gauldal hundeklubb bygget bane og trente først, så trente Nidaros og ryddet vekk banen 
etterpå. Det var Gauldal sitt utstyr som ble brukt. 
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Sommertrening 2019 
 
Sommertrening starter snart og er fordelt på tre grupper. Nybegynnergruppa trener på 
torsdager, mellomgruppa på tirsdager og elitegruppa på onsdager. Tidspunkt er kl 18. 
 
Nybegynnergruppa: hunder som ikke har startet i konkurranse, og som har gjennomført kurs i 
regi av NBHK eller tilsvarende klubb. 
 
Mellomgruppa: hunder som har startet i offisiell agilitykonkurranse, eller er like før de skal starte 
i konkurranse. Ekvipasjen må holde et nivå tilsvarende klasse 1. 
 
Elitegruppa: hunder som har startet i offisiell agilitykonkurranse, og holder et nivå minst 
tilsvarende klasse 2. 
 
Det er treningsleder som avgjør hvilken gruppe ekvipasjen plasseres i, avhengig av prestasjoner 
og ambisjoner. Nybegynner- og mellomgruppene vil være med instruktør. Elitegruppa har ikke 
egen instruktør, men deltakerne hjelper hverandre med treningen. 
 
Treningene for nybegynnergruppa starter i uke 18 og mellomgruppa i uke 19. 
Sommertreningene vil foregå fra uke 18/19 til uke 25, og fra uke 33 til uke 40. 
 
Pris for hele perioden er 750,- kr pr hund (nybegynner- og mellomgruppa). 
 
Det er nå klart for påmelding til årets treningsgrupper. Nærmere informasjon finnes på klubbens 
hjemmeside (http://nidarosbhk.no/) under Agility – Sommertreninger. 
 
 
 
 

Vintertrening 2019 / 2020 
 
Det er i samarbeid med Gauldal hundeklubb inngått en avtale med Trondheim Hundehall  om 
innendørstrening på søndager. Det blir trening fra 08:30 til 21:30 fordelt på 4 grupper med 3 
timers treningstid. Det vil bli 1/2 time ekstra til første og siste gruppe for bygging / rydding av 
banen. Informasjon om trening og påmelding vil komme til høsten. 
 
 
 

Internkonkurranser 
 
I løpet av sesongen avholdes det 10 internkonkurranser. Denne cupen starter når snøen er 
borte og banen er klar for bruk. Det vil sannsynligvis bli en gang i mai. Tidspunkt vil være 
enkelte mandager med oppmøte kl. 18:30. På hver internkonkurranse er det et agilityløp og et 
hoppløp. Konkurransen er åpen for alle som trener i regi av en hundeklubb. 
 
Oppstarten vil bli varslet. Se på Nidaros BHK sine hjemmesider under Agility og 
Internkonkurranse. 
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Agilitystevner 
 
Følgende stevner vil bli avholdt i regi av agilitykomiteen: 
 
 
15. -  16. juni på Stavsøra 
 
Lørdag: Agility åpen, Agility klasse 3 x 2, Agility Lag,  Agility klasse 2 x 2, Agility klasse 1 x 2 
Søndag: Hopp åpen, Hopp klasse 3 x 2, Lag hopp, Hopp klasse 2 x 2, Hopp klasse 1 x 2 
 
Informasjon om dommer kommer. 
 
 
17. - 18. august på Stavsøra 
 
Dommer: Bonnik Berthelsen 
Informasjon om program for helga kommer. 
 
 
Stevneavgifter: 
Hopp kr 130,- 
Agility kr 130,- 
Lag kr 250,- 
Åpen klasse kr 60,- 
 
 
 
 

Klubbmesterskap 
 
Det vil bli arrangert klubbmesterskap på Stavsøra lørdag 28. september med etterfølgende fest. 
Mer informasjon vil komme. Sett av datoen allerede nå! 
 
 
 

Blåbærstevner 
 
Det planlegges blåbærstevne i juni og august. Mer informasjon om datoer kommer! 
 
Et blåbærstevne er et treningsstevne for agility, og med andre ord en fin anledning til å prøve 
seg på konkurransebanen. 
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Kurs 
 
Nybegynnerkurs ble avholdt 5. - 7. april i oppvarmet hall. Kurset ble fulltegnet. 
 
Agilitykurs for viderekommende blir avholdt 4. - 5. mai. Stedet er Støren idrettspark og 
instruktører er Jouni og Juha Orenius. Kurset er fulltegnet. 
 
Det planlegges eget påbyggingskurs for nybegynnere til våren / sommeren. Mer info kommer! 
 
 
 
 
 
 
 

Nytt fra rallykomiteen 
 
 
Nidaros Brukshundklubbs rallykomite består i 2019 av  
 
Eva Hemmingsen (leder) 
Berit S. Pettersen 
Andrea Hånes 
Kristin Tolstad Uggen 
Solfrid Buvik 
Inger Lande 
Dagrunn Brannvik 
Lena H. Buseth 
 
Spørsmål sendes til rallykomiteen på epost-adresse rally@nidarosbhk.no. 
 
Informasjon finner du også på Nidaros BHK sine hjemmesider under Rally. Rallykomiteen har 
også egen gruppe på Facebook. 
 
 
 

Fellestrening i sommer 
 
Fellestreningene vil foregå på Stavsøra hver torsdag fra kl 18. Treningene starter opp så snart 
banen er klar til bruk. Det vil være et felles ansvar for hva som skal gjøres på treningene, og alle 
hjelper hverandre. 
 
Vi skal ha felles ansvar på hva som skal gjøres på treningene, og ikke minst hjelpe hverandre. 
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Stevner, cup og klubbmesterskap 
 
Det ble arrangert et stevne 9. - 10. mars. Gjennomføringen gikk meget bra, og vi fikk mange 
gode tilbakemeldinger etterpå. 
 
Etter sommeren blir det arrangert 2 stevner: 28. - 29. september og 23. -24. november. 
 
Cupen vil foregå på Stavsøra, og datoene for denne er 24. mai, 20. juni, 29. august og 12. 
september. 
 
Klubbmesterskapet blir avholdt på den siste cup-kvelden. 
 
 
 
 

Kurs 
 
Det planlegges et rallykurs før sommeren og et på høsten. Informasjon kommer. 
 
 
 

Medlemsmøter 
 
Det første medlemsmøtet vil være på den første utetreningen på Stavsøra. 
 
 
 

Trening vinteren 2019 / 2020 
 
Vintertreningen vil foregå i Trondheim Hundehall på Ekra. 
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Nytt fra lydighetskomiteen 
 
 
Nidaros Brukshundklubbs lydighetskomite består i 2019 av  
 
Marit Elin Eide (leder) 
Inger Marie Persdatter Johansen 
Ingrid Askim (dommeransvarlig) 
Mari Sofie Romundstad (kasserer) 
Mette Edvardsen (premieansvarlig) 
Tonje Braa (arrangementsansvarlig) 
Trine Uthus 
Vibeke Skorstad (ansvarlig for sosiale medier) 
 
Spørsmål sendes til lydighetskomiteen på epost-adresse lydighet@nidarosbhk.no. 
 
Informasjon finner du også på Nidaros BHK sine hjemmesider under Lydighet. 
Lydighetskomiteen har også egen gruppe på Facebook. 
 
 
 

Treninger 
 
Utetreningene på Dragvoll startet opp 
28. mars med veldig godt oppmøte, 
og vi kommer til å holde på der oppe 
hver tirsdag til banen på Stavsøra er 
klar. Tirsdagene er primært 
egentreningskvelder, men det er 
mulig det legges opp til tema noen av 
kveldene. 
 
Velkommen på lydighetstrening! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde fra årets første utendørstrening på 

Dragvoll (foto: Marit Elin Eide ) 
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Stevner, cup og klubbmesterskap 
 
Det vil arrangeres følgende offisielle stevner: 
28. april i Trondheim hundehall 
15. - 16. juni på Stavsøra 
8. september på Stavsøra 
13. oktober i Trondheim hundehall 
 
Cupen starter tirsdag 9. april i Trondheim hundehall, og vi håper mange benytter anledningen til 
å sjekke formen før de offisielle sommerstevnene starter. 
 
Cupen arrangeres 9. april, 4. juni og 27. august. Alle klasser er med. Den 4. juni og 27. oktober 
vil det i tillegg være en egen newbie-klasse. Dette var en suksess i 2018! 
 
Klubbmesterskapet arrangeres den 1. oktober. 
 
 

Kurs 
 
Alle kurs er ikke besluttet enda, men det vil ihvertfall bli ett i konkurranselydighet. Nærmere 
informasjon kommer. Følg med på hjemmesiden og Facebook! 
 
 
 
 
 
 
 

Nytt fra RIK-komiteen 
 
 
Nidaros Brukshundklubbs RIK-komite består i 2019 av  
 
RIK-komiteen vil i 2019 bestå av 
Gunnar Aagesen (leder) 
Cathrine Sallaup 
Hanne Trøan 
Silje Slagnes 
Berit Foss Presthus 
 
Spørsmål sendes til komiteen på epost-adresse rik@nidarosbhk.no. 
Informasjon finner du også på Nidaros BHK sine hjemmesider under RIK. RIK har også egen 
gruppe på Facebook. 
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Det vil bli avholdt følgende RIK og RIK-brukshundprøver i 2019: 
 
Dato  Prøvetype 
05.05.2019 BH IGP SL FH1 AD 
20.06.2019 BH AD 
21.09.2019 IGP SL BH AD 
26.10.2019 BH IGP FH1 AD 
 
Informasjon om påmelding finnes på Nidaros sine hjemmesider under RIK, Terminliste prøver 
2019. 
 
BH = Ferdselsprøve 
IGP = Spor, lydighet, gruppe c 
SL = Spor, lydighet 
FH = Sporhundprøve 
AD = Sykkelprøve 
 
 
 
 
 
 

Nytt fra brukshundkomiteen 
 
 
 

Hva skjedde i 2018? 
 
2018 ser ut til å ha vært et aktivt år i brukshundmiljøet i klubben. Her følger rapporten fra 
brukshundkomiteen: 
 
 
Stevner 
 
Nidaros BHK har arrangert: 
 
    4 runderingsstevner med totalt 45 startende 
        25 startende i klasse A 
        10 startende i klasse B 
        6 startende i klasse C 
        4 startende i klasse D 
            2 opprykk fra D til C 
            6 opprykk fra C til B 
            1 opprykk fra B til A 
            12 Cert  
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    6 sporstevner med totalt 48 startende 
        22 startende i klasse A 
        5 startende i klasse B 
        8 startende i klasse C 
        13 startende i klasse D 
            4 opprykk fra D til C 
            5 opprykk fra C til B 
            1 opprykk fra B til A 
            4 Cert 
 
 

 
 
Foto: Elin Hagestande 
 
 
 
Klubbmesterskap 
 
Klubbmesterskap i feltsøk ble avholdt ved Saksvikvollen den 21. okt. Hele 18 
hunder/hundeførere valgte å tilbringe en flott dag i skogen, til tross for at værgudene ikke var 
med oss. Bålfyring og pølsegrilling hører også med, Winnie stilte også opp med bål-vafler og 
tilbehør til pølsene. 18 startende på klubbmesterskap er så langt man vet rekord. 
 
Klubbmesterskapet er en noe forenklet variant av feltsøk, der det kun er antall gjenstander og tid 
som avgjør. 
 
    Klasse D og C (og nybegynnere) 
        Feltet er 20 x 50 m 
        5 gjenstander 
        5 minutter til disposisjon 
    Klasse B og A 
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        Feltet er 50 x 50 m 
        10 gjenstander 
        10 minutter til disposisjon 
 
Nybegynnerklasse: Monica og Atlas, og Erik og Fant 
Klasse D: Klubbmester Torgeir og Guinnes 
Klasse C: Klubbmester Inger og Mikkel 
Klasse B: Klubbmester Bjørnar S og Imze 
Klasse A: Klubbmester Lidvard og Lennox 
 
 
 

 
 

Foto: Elin Hagestande 
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Julegavefelt 8. desember 
 
Tradisjon tro ble det arrangert julegavefelt, der det legges ut julegaver til hundene. 
Julegavefeltet er et sosialt arrangement som er åpent for alle, også helt uerfarne hunder og 
hundeførere. I år ble feltet flyttet fra «schäferhundmyra» ved Kastberga til Jonsvatnet. 18 hunder 
fikk prøve seg i flott vintervær. Vi hadde også invitert Rotweilerklubben til arrangementet, men 
ingen møtte derfra. Bål og pølsegrilling var det selvfølgelig også. 
 
 
Innendørstrening vinteren 2018/2019 
 
Det har så langt i vinter vært tilbud om innetrening for klubbens medlemmer i ridehallen på 
Skjetlein. Bruks har hatt «sine» treninger på fredagskveldene. Oppmøtet på de to første 
treningene har vært noe begrenset, men vi satser på bedre oppmøte de to siste 
treningskveldene. Den første treningskvelden var like etter sesongavslutning og den andre like 
før jul. 
 
 
Medlemsmøte angående forslag til regelverksendringer i brukshundprogrammet 
 
Det ble avholdt et medlemsmøte for å drøfte forslag til regelverksendringer i 
brukshundprogrammet den 28. nov. Dessverre var ikke oppmøtet fra medlemmene særlig stort. 
Vi vil nok en gang oppfordre medlemmene til å engasjere seg i saker som angår sporten vår. 
 
 
Foredrag om spor med Terje Østlie 
 
Terje Østlie besøkte Trondheim 5. juni og holdt et foredrag for oss om temaet «spor». Drøyt 40 
tilhørere fikk med seg mange nye tips og økt kunnskap om spor og sporutvikling hjem etter en 
lærerik kveld. 
 
 
Sølensamling 
 
Brukskomiteen arrangerte også i år en samling for klubbens medlemmer på Sølen i slutten av 
mai. 
 
 
Stevnelederkurs i regi av NBF 
 
Dette kurset ble dessverre avlyst på grunn av for få påmeldte. Brukskomiteen meldte på 4 
deltakere, men ingen andre klubber viste interesse for kurset. 
Feltkurs 11. - 13. mai: Instruktør Anne-Marit Kvernrød, raskt fulltegnet 
Sporkurs: Det er avholdt 2 sporkurs i løpet av året. Første kurs med Instruktør Nina Kroken og 
andre kurset med Instruktør Toril Pedersen. Begge kurs fullsatt og meget populære. 
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Brukslydighetskurs 
 
Det er avholdt 2 bruks-lp kurs i løpet av året. Første kurset med instruktør Rita Thobroe med 5 
deltakere (maksantall) Andre kurset med instruktør Rita Thobroe og Kristin Estenstad med 8 
deltakere (maksantall) i dette kurset hadde vi to kursdager i skogen med felt og spor også.  
 
Populære kurs som ble raskt fylt opp. Det er tydelig populært med kurs, noe som er positivt for 
brukshundsporten. 
 
 
 
Annet 
 
Det er en stadig utfordring å skaffe dommere og funksjonærer til våre stevner. I løpet av en 
sesong er det behov for omlag 20 dommere og 100 funksjonærer. Komiteen vil rette en stor takk 
til de som stiller opp for å hjelpe til på våre stevner, uten våre funksjonærer hadde det ikke vært 
mulig å gjennomføre stevnene. Stor takk også til dommere, både lokale krefter og de som er 
«flydd inn» for anledningen. 
 
 
 
 
 
 
 

Hva skjer i 2019? 
 
 
Nidaros Brukshundklubbs brukskomite består i 2019 av  
 
Bjørnar Nordbotten (leder) 
Hege Bye Flyen 
Rita Thobroe 
Gro Myklebust 
Elisabeth Parelius 
Lidvard Auflem 
Kristin Estenstad 
Elin Hagestande 
 
Spørsmål sendes til brukskomiteen på epost-adresse bruks@nidarosbhk.no. 
 
Informasjon finner du også på Nidaros BHK sine hjemmesider under Bruks. Brukskomiteen har 
også egen gruppe på Facebook. 
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Fellestreninger 
  
I vinter har det blitt arrangert 4 fredagskvelder med fellestreninger i ridehallen på Skjetlein. 
Oppmøtet har ikke vært så stort som ønskelig, så dette tilbudet må vurderes for neste vinter. 
  
Sommertreningen vil foregå på Stavsøra på mandager fra klokka 18 og utover. 
En forsøker å sette av litt tid mot slutten av treningen slik at man også får trent på de "lange" 
øvelsene. Det kan også bli skutt i forbindelse med trening på felledsekk. Det er ikke noen 
organisert trening, og den enkelte må selv ta ansvar for egen trening og spørre om råd og hjelp 
ved behov. 
 
 
  

Planlagte stevner 
  
11. og 12. mai: DCBA Rundering  
25. og 26. mai: BA Spor 
22. juni: DC spor 
23. juni: DCBA Rundering 
21. aug.: DC spor 
14. og 15. sept.: BA spor 
2. og 3. nov.: DCBA rundering 
  
Det vil være behov for figuranter, sporleggere og andre funksjonærer på stevnene. En 
oppfordrer alle som kan tenke seg å hjelpe til om å melde seg. 
  
  
  

Kurs 
 
Foreløpig kursoversikt: 
 
4. mai starter helgekurs i feltsøk for maks 5 deltakere. Instruktør: Ellinor Antonsen. 
 
23. april starter kurs brukslydighet med introduksjon til felt og spor. Kurset vil gå over 30 timer. 
Maks 8 deltakere. Instruktører: Rita Thobroe og Kristin Estenstad. 
 
14. juni starter helgekurs med introduksjon til felt og spor. Instruktør: Anne Marit Kvernrød. 
 
Det planlegges en "introduksjon til rundering" som vil gå fra en fredag til søndag i løpet av 
sommeren. Dette vil kun vise deltakerne hva rundering er og kompleksiteten i øvelsen. 
Opplegget er ikke klart ennå, men det er en forutsetning at både apportering og innkalling er på 
plass for deltakende hunder. 
 
Kursene er populære og blir raskt fulltegnet, takket være dyktige, kunnskapsrike og engasjerte 
kursholdere. 
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Foto: Elin Hagestande 

 
 
 

Sølensamlinga 
 
Årets Sølensamling avholdes i uke 23 fra fredag 7. juni til mandag 10. juni. Dette er en 
treningssamling uten instruktør hvor alle har ansvar for egen trening. Deltakerne blir delt inn i 
treningsgrupper for henholdsvis spor, felt og rundering. 
 
 
 

Foredrag 
 
Det jobbes med å få til et foredrag med temaet "mentalitet" i løpet av sesongen, bygd på samme 
lest som foredraget med Terje Østlie i fjor. 
 
 
 

Klubbmesterskap og julegavefelt 
 
Klubbmesterskapet arrangeres den 27. oktober med oppstart kl 12. Stedet vil sannsynligvis 
være ved parkeringsplassen på Saksvikvollen, men en må se an vær og føre. 
 
Julegavefelt blir den 1. desember med oppstart kl 12. Det vil antakelig bli arrangert ved 
rotweilerbanen på Jonsvatnet. Vær og føre vil nok spille en rolle her også. 
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Hvem gjør hva i Nidaros 
 

 

Styret (e-post: post@nidarosbhk.no) 
Leder  Torgeir Rui      leder@nidarosbhk.no 
Nestleder Lisbeth Dalhaug     nestleder@nidarosbhk.no 
Sekretær Hege Bye Flyen     post@nidarosbhk.no 
Kasserer Anne Marit Kvernrød    kasserer@nidarosbhk.no 
Styremedl. Lars Fossum      styremedlem@nidarosbhk.no 
Varamedl. Lederne i komiteene  
 
Agilitykomiteen (e-post: agility@nidarosbhk.no) 
Leder  Anniken Gundersen 
Medlem Bjørnar Flønes 
Medlem Lisbeth Dalhaug 
Medlem Tina R. Dypdalen 
Medlem Roger Krogstad 
Medlem Arne Johnsen 
 
Banekomiteen 
Leder  Gunnar Aagesen 
Medlem Daniel Øwre 
Medlem Lidvard Auflem 
Medlem Jan Ole Østerli 
 
Brukskomiteen (e-post: bruks@nidarosbhk.no) 
Leder  Bjørnar Nordbotten 
Medlem Hege Bye Flyen 
Medlem Rita Thobroe 
Medlem Gro Myklebust 
Medlem Elisabeth Parelius 
Medlem  Lidvard Auflem 
Medlem  Kristin Estenstad 
Medlem  Elin Hagestande 
 
Kurskomiteen (e-post: kurs@nidarosbhk.no) 
Leder  Gro Anett Myklebust    
Medlem Anna Nilsen 
Medlem Johanne Blindheim 
 
Lydighetskomitèen (e-post: lydighet@nidarosbhk.no) 
Leder  Marit Elin Eide 
Medlem Ingrid Askim 
Medlem Tonje Braa 
Medlem Mari Sofie Romundstad 
Medlem Inger Marie Persdatter Johansen 
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Medlem Mette Edvardsen 
Medlem  Vibeke Skorstad 
Medlem Trine Uthus 
 
Rallykomiteen (e-post: rally@nidarosbhk.no) 
Leder  Eva Hemmingsen 
Medlem Berit S. Pettersen 
Medlem Andrea Hånes 
Medlem Kristin Tolstad Uggen 
Medlem Solfrid Buvik 
Medlem Inger Lande 
Medlem Dagrunn Brannvik 
Medlem Lena H. Buseth 
 
Redaksjonen  (e-post: redaksjon@nidarosbhk.no) 
Leder  Siri Coldevin Vikan 
Medlem - 
 
RIK-komiteen (e-post: rik@nidarosbhk.no) 
Leder  Gunnar Aagesen 
Medlem Cathrine Sallaup 
Medlem Hanne Trøan 
Medlem Silje Slagnes 
Medlem Berit Foss Presthus 
 
Støttekomiteen 
Leder  - 
Medlem - 
 
Testekomiteen (e-post: test@nidarosbhk.no) 
Leder  Øyvind Juul Schjetne 
Medlem Marit Hansen 
Medlem Odd Inge Christensen 
 
Valgkomiteen 
Leder  Arne Johnsen 
Medlem Bjørnar Strand 
Medlem Øivind Juul Schjetne 
 
Revisorer 

Øivind Juul Schjetne 
Anette Mjøen         

 
Representanter NKK-regionen 
Leder  Klubbens leder 
Medlem Nestleder 
Medlem Øivind Juul Schjetne 
Vara  Anette Mjøen 
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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… 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nidaros Brukshundklubb 
-”Uansett rase”- 

 
 
 

 
 

Stoff til nidarhunden sendes til: 
redaksjon@nidarosbhk.no 

 
 
 
 

 

http://www.nidarosbhk.no/

