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Årets Nidarosinger 
 
 
Årets Nidarosing tildeles den/de som gjennom siste sesong har utmerket seg positivt, ut over det 
som forventes i sin innsats for klubben. Prisen kan tildeles enkelt personer eller 
grupper/komiteer. 
 
 
Årets Nidarosinger har 
gjennom flere år vært 
pådrivere og initiativtakere 
til å skape et velfungerende 
og strukturert treningsmiljø 
innen sin gren i Nidaros 
BHK.  
 
De har i mange år, gjennom 
sin erfaring og kunnskap, 
vært med å løfte flere 
ekvipasjer fra å være 
nybegynnere og 
førstegangs hundeeiere til 
deltakere i NM.  
 
Begge har, gjennom mange 
år, lagt ned et utall 
treningstimer i andres 
hunder, samtidig som de 
selv konkurrerer på høyeste 
nivå. I 2019 kvalifiserte 
begge seg til NM og begge 
deltok også på The 
Challenge. 
 
Årets Nidarosinger er 
TORIL PEDERSEN og 
LIDVARD AUFLEM. 
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Årets Nidarosekvipasje 
 
 
Årets Nidarosekvipasje tildeles den ekvipasje som gjennom siste sesong, på en fremragende 
måte har representert Nidaros Brukshundklubb. Vedkommende skal vurderes, ikke kun gjennom 
sin innsats med egen hund, men også som en viktig bidragsyter i miljøet. 
 
Årets Nidarosekvipasje er en av initiativtakerne og drivkreftene til verdens tøffeste 
brukshundkonkurrane, The Challenge. I år stilte 42 ekvipasjer fra både Norge og Sverige til 
start. Øvelsene 1000 m rundering, feltsøk, lydighet og feltsøk (småpinnefelt) med "fellesstart" må 
gjennomføres før de 15 beste får gå et 4-5 km langt og 6-8 timer langt spor. I sporet ligger 20 
knøttsmå gjenstander. Årets Nidarosekvipasje imponerte og fant 18. Det må også legges til at 
fører også ble første herre på toppen av seierspallen. Han har i tillegg vært en viktig bidragsyter 
til brukshundsporten både blant treningskamerater, lokalt i Nidaros og i NBF gjennom flere år. 
 
Årets Nidarosekvipasje er BJØRNAR STRAND og KUNSTMARKENS BARI. 
 
 
 

 
 
 
 



 
_____________________________________________________________________________________ 

4  Årgang 33 nr 3 

 
 

Årets hedersbevisning 
 
Hedersbevisning kan deles ut til medlemmer som har utmerket seg administrativt eller sportslig 
inneværende sesong. Denne prisen, som har ikke vært del ut tidligere, er en pin med klubbens 
logo. 
 
Vedkommende som får denne prisen for 2019, er en person som har gjort mye på det 
administrative plan for klubben og også for grenen, ikke bare for inneværende sesong, men 
gjennom flere år.  Vedkommende har i inneværende sesong gjort et glimrende arbeid innen sin 
gren, både når det gjelder arrangement av stevner og annet administrativt arbeid som må til for 
å kunne ha en velfungerende komite. Vedkommende tar tak i ting og får det gjort. Nettopp på 
grunn av at det tar mye tid å drifte en komite og arrangere stevner, har det gått ut over trening 
og stevnestarter med egen hund. 
 
Årets Hedersbevisning for 2019 går til BJØRNAR NORDBOTTEN. 
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En annerledes høst for IGP 
 
 
Ja for vi heter jo ikke IPO lenger. Vi har altså byttet navn til IGP som står for «Internationale 
Gebrauchshunde Prüfungsordnung» som oversettes Internasjonal prøveordning for 
brukshunder. Men de holder seg til tre bokstaver, det skal de ha. 
 
Til tross for hundesykdommer og utsettelser av stevner, fikk vi til å arrangere to stevner; en 
ferdselsprøve (BH) og et IGP 1 stevne.  
 
Ferdelsprøve er en internasjonal prøve som er åpen for alle hunderaser. Det er en todelt prøve 
som består av en lydighetsdel og en ferdselsdel. Bestått Ferdselsprøve gir ikke bare tittelen BH i 
stamtavlen, men bestått Fersdselsprøve gir deg mulighet til å starte i IGP prøver og gir hunden 
«kjent mental status», noe som kreves for å kunne starte kl. C spor og rundering (NBF). 
Lydighetsdelen består av lineføring, fri ved foten, sitt under marsj, dekk under marsj, innkalling 
og enkeldekk. Mens ferdsel delen bl.a. består i å hilse på dommer og vise at man tolerer at det 
kommer en jogger og en syklist forbi, og bli stallet opp samt bli plasser av en hund.  
 
I høst besto Aina og Xanadu 
ferdselsprøven. Vi gratulerer så mye!! 
Tusen takk til dommer Gunnar Aagesen 
og de andre hjelperne for 
gjennomføringa av prøven. 
 
IGP 1 er det som tidligere het IPO 1 og 
består av tre deler. Spor (A), lydighet (B) 
og forsvarsarbeid (C). For å starte i IGP 
1 må man ha bestått ferdelsprøve samt 
at man må ha gjennomført RIK 
grunnkurs og ha C arbeids lisens fra 
NKK. Det er 14 hunderaser som til dags 
dato har lov til få lisens og trene C 
arbeid. Man kan få 300 poeng til 
sammen, 100 i hver gren. Vi hadde to 
startende Gunnar med Kula og Berit 
med Ada. Gunnar endte på en fin 
andreplass med 267 poeng, mens Berit 
vant med 270 poeng.  
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NM i brukshund på Voss 8.-10. august 2019 
 
 
NM er noe jeg har hørt mye om og sett bilder fra, vært med å arrangere, men ikke deltatt på selv 
før i år. I år klarte vi jammen meg å kvalifisere oss Twist og jeg.  
 
Når listene over kvalifiserte kom, så var det gøy å se at vi hadde klart det, MEN, det var enda 
mer gøy å se at vi var hele 6 ekvipasjer som skulle nedover å representere Nidaros BHK. I 
rundering Toril Vatn Pedersen og Hexgårdens Frost, Lidvard Auflem og Lann Morian Lennox og 
meg (Hege Bye Flyen) og Bjørnulvs Twist. I spor Toril Vatn Pedersen og Hexgårdens Frost, 
Claus Stokland og Sting, Anders Svare og Belgerulvens Bly og Bernt Hinna og Brandfjellets 
Molly. Alle stilte i sponset blå og sort klubbvest, og vi var godt synlige i opptoget ved åpning av 
NM og ellers. 
 
Turen til Voss startet allerede på tirsdag for å få tid til å gjøre seg litt kjent i området, finne ut 
hvor lydighet, kamerataften og bankett skulle foregå. 
 
Torsdag var det kamerataften og trekking av 
startnummer på runderinga, og jeg trakk 
startnummer 4. For vår del var det egentlig 
veldig bra, da det var meldt sol og 26 grader 
og ingen trekk/vind på fredag. Jeg som ikke 
hadde kjent på nerver før den uka, våknet 
hver time kjentes det ut som med hjertebank 
natt til fredag. Nervene kom så absolutt, og 
jeg tror aldri det har vært så ille før en 
konkurranse. 
 
Fredagen kom og vi startet med fellesdekk 
med skudd kl 7, og det gikk som det pleier, 
veldig bra. Deretter bar det ut i skogen og 
runderingsløypa for de 7 første ekvipasjene. 
Man kan sikkert si mye om hvordan vi 
bruksfolk er. Men en ting skal vi ha, det er 
koselig å sitte å vente på tur sammen med 
konkurrenter. Samtalen flyter lett og latteren 
sitter løst og det spiller ingen rolle om du er 
erfaren eller ny, alle føler seg som en del av 
gjengen.  
 
Det var trygt og godt å ha Toril der, som har 
gjort dette før, og fikk meg til å klare å holde 
fokus. Det er ingen sak å være ny, når en 
blir tatt så godt vare på. 
 
 
          Klar for lydighet. 



 
_____________________________________________________________________________________ 

Årgang 31 nr 3  7 

 
 
Så kom min tur, etter å ha hørt at det ikke hadde gått så bra med de før meg. Noen tanker går 
selvsagt gjennom hodet på hvorfor det har blitt litt stang ut. Men det er bare å nullstille seg før 
man skal inn med egen hund. 
 
Runderinga vår gikk heller ikke veldig bra, vi har aldri gått en så dårlig rundering noen gang. 
Nerver og lite erfaring må nok få skylden. Men jeg vet at denne sporten handler om erfaringer 
som tar tid å få, så jeg lærte og fikk flere erfaringer med meg på veien. 
 
Feltet gikk på stranda av Vangsvatnet i Voss ”sentrum” i stekende sol og 26 grader, men jeg 
syns etter forholdene at Twist gjorde en bra jobb. Heller ikke her så bra som vi kan gjøre det, 
men fornøyd med det han gjorde i varmen.  
 
Etter feltsøk gikk veien videre til lydighet og her var det varmt for både meg og Twist. Jeg tror 
aldri jeg har jobbet sånn med å holde trøkket oppe på oss begge, men det er også en fin 
erfaring å ta med seg.  
 
 

 
 
      Funn i feltet 
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Lydigheten gikk ganske bra med mange fine øvelser, men også litt stang ut på andre øvelser. 
Alt i alt er jeg fornøyd med både meg selv og Twist. 
 
Vi kom oss gjennom NM med mye bra, noe mindre bra og noe ikke bra. Alt i alt holdt det til en 
12. Plass i NM 2019. Kanskje ikke en plassering å skryte så veldig av, men jeg er fornøyd med 
både mitt og Twist sitt aller første NM. Lidvard og Lennox havnet på 11. Plass og Toril og Frost 
på en 13. Plass. 
 
Lørdag var det spor, og vi (nidarosingene), hadde uflaks denne dagen også. Tre nullet på 
sporet, to fant ikke sporet og en gikk tiden ut for. Sistemann, Bernt med Molly, havnet på en flott 
5.plass. Så alt i alt kan en vel oppsummere NM 2019 som ikke helt sånn vi hadde håpet på.  
 
Mistet vi lysten til å prøve igjen? Så absolutt ikke, vi bretter opp ermene og prøver igjen! Neste 
år er NM i Salten, og da må målet være å få med like mange ekvipasjer fra Nidaros og vi håper 
at vi kan lykkes bedre. 
 
 
 

 
 
      Funn 
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Nidaros BHK var godt representert under NM.  
 
Toril Vatn Pedersen med Hexgårdens Frost, Lidvard Auflem med Lann Morian Lennox, og Hege 
Bye Flyen med Bjørnulvs Twist i rundering. 
 
Toril Vatn Pedersen med Hexgårdens Frost, Claus Stokland med Sting, Anders Svare med 
Belgerulvens Bly og Bernt Hinna med Brandfjellets Molly i spor. 
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Sporstevne 23. august 
 
DC-sporstevne ble gjennomført med totalt 6 
startende onsdag 23/8. Mye bra, men dessverre 
litt stang ut fra mange ekvipasjer. Gratulerer til 
John/Gustav som vinner av klasse D med 
opprykk fra D til C og til Elin/Suzie som vinner 
klasse C. Takk til dommer Ellinor Antonsen og til 
Eukanuba for flotte premier. 
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The Challenge 2019 
 
Gratulerer til Bjørnar Strand og Kustmarkens Bari som vinnere av The Challenge 2019 og prisen 
som "Beste Sporhund". 
 
Å finne 18 knøttsmå gjenstander fra et 4 km langt og ca 7 timer gammelt spor er imponerende. 
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Riesenschnauzeren Ludwig’s historier 
 
 
Eller historien om en uerfaren hundemedeier som ikke vet nok om hvilke krefter som bor i en 50 
kilos riesen. 
 
Skrevet av Jon Herland, Ludwig’s fatter. 
 
 
Hei 
 
I dag har jeg til hensikt å kjefte litt. På damer, ja spesielt på damer. På to ben. De legger seg 
borti alt mulig de slett ikke har noe med. Jeg er ikke vant til sånt. Hu dama her i huset gjør ikke 
det. Dette er ditt bord får fatter stadig beskjed om. Dette ordner du osv osv. MEN når fatter og 
jeg går turer er det spesielt to som HVER ENESTE GANG snakker om oss når de passeres. 
"Lurer på hvem som går tur med hvem", er replikker vi stadig får høre. "Herrrrregud asså fer en 
villstyring te huinn", er det andre ganger. "Han e sekkert sånn inn å". Dokk syns dokk høre dem? 
 
Den andre av dagens små historier handler om en pinlig (for fatter) historie på bussen. Det 
hender at vi tar buss, jeg og fatter, for å få litt sosial trening. Jeg må betale billett å greier. Nå 
skulle vi først til byen, og siden ta buss dit mutter jobber. Hun er lærer på en ungdomsskole i 
byen, eller rettere sagt adjunkt. Vi har fått beskjed om å skrive det. Med opprykk. Sånn mutter, 
da har jeg kasta lappen du ga meg, I alle fall er det slik at det er et litt fornemt strøk oppå der, og 
bussruta dit har fått det klengende navnet "Pelsekspressen". Da skjønner dere. Fisefint skal det 
være, og jeg la noe helt annet i begrepet. 
 
Jeg hadde blitt servert noen middagsrester for et par dager siden som ikke var særlig gode for 
magen min. Tror det var noe kylling som hadde sett sine beste dager. Joda, den var død, men 
jeg mente litt utgått på dato. Hele dagen hadde noe vært på gang. Det buldra og kokte der nede. 
Heldigvis for fatter, for folket i bussen og ikke minst for bussen selv ble det med en smyger. Når 
jeg "smyger" hjemme hender det at fatter og mutter må gå i et annet rom. Fatter bruker å si at 
"det fins itj nå i heile verden som lukte verre enn når du fis". Og det er nok meg han sikter til. Jeg 
kunne jo slått tilbake og sagt noe om hans, men der kommer jeg ingen vei. Han fis itj påstår`n. 
Punktum. Og MÅ han så går han på do. Tror bare sånn passe på deg fatter. 
 
Men tilbake til "pelsekspressen". Det hadde seg slik at vi gikk først inn på denne bussen. Den 
korresponderte med vår på jernbanestasjonen, og vi gikk langt bak, og jeg ble plassert delvis 
under setet på gulvet. Slapp bønna sånn midtveis, og så var det et skue av en annen verden de 
neste 5 minuttene. Når folk kjente denne gassen begynte å rive i nesa fikk først sidemannen et 
blikk. Så en kommentar. "Du kunna no venta te du kom ut". En annen påsto at vedkommende 
som hadde sluppet slik gass måtte være helt i siste fase av livet, all behandling oppgitt og at det 
kun var et tidspørsmål før vedkommende daua. Bussjåføren ble etterhvert klar over hvor ille 
dette var, så han kjørte med begge dører åpne, stoppet på nærmeste holdeplass og forlot 
kjøretøyet en stund. Selv om ingen hadde dratt i snora. Fatter var passe flau på mine vegne, og 
sørget for at vi gikk av på siste holdeplass,og så GIKK vi tilbake til byen. 
 
Mye oppstyr for en liten fis du. 
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Internkonkurranser i agility 
 
 
Det ble planlagt 10 internkonkurranser i 2019, men pga hundesykdommen i høst måtte vi avlyse 
et par av konkurransene. 
 
Vi gratulerer Bård og Zappa med seieren! 
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Klubbmesterskap i agility 
 
 
Årets klubbmesterskap i agility ble avholdt 12. oktober på Stavsøra. 
 
 
Klasse 1 
Small: Marianne med Ea 
Medium: Siri med Lucas 
Large: Tove med Pai 
 
Klasse 2 
Small: Anniken med Zira 
Large: Helge med Luka 
 
Klasse 3 
Medium: Therese med Bonzo 
Large: Tina med ZoomZoom 
 
Senior 
Roger med Bea 
 
Blåbær 
Large: Ingrid med Mhiike 
 
 

 
 

 

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/
http://www.nidarosbhk.no/
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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 Jon Herland 
 
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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Nidaros Brukshundklubb 
-”Uansett rase”- 

 
 
 
 

 
 

Stoff til nidarhunden sendes til: 
redaksjon@nidarosbhk.no 

 
 
 
 

 


