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Qrutt (foto: Lotte Picard) 
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Lederens labb 

 

Da er høsten her og vinteren rett rundt hjørnet. Sesongen er på hell for de fleste av 

oss og vi kan se tilbake på en periode som begynner å ligne mere på normalen. 

Som nyvalgt leder er det mange ting jeg ikke kjenner til ennå, men jeg begynner 

etter hvert å skjønne mere av driften og håper vi kan ta noen positive grep med 

tanke på driften av klubben og mulighetene til å samles og jobbe sammen fremover. 

Det er en ting jeg skulle ønske vi alle kunne tenke over.  

Jeg har sett flere kommentarer på innlegg / tråder på sider og grupper på facebook 

samt overhørt samtaler der jeg undrer meg over hvordan vi snakker til hverandre. 

Det kan til tider virke som om det er en avstand mellom personer / grupper eller 

mellom de forskjellige aktivitetene som skulle tilsi at vi var mere «fiender» enn 

«kolleger». Når vi snakker negativt om hverandre som personer eller grupper 

istedenfor med respektfullt med hverandre skaper vi splid, ikke samhørighet. Også 

når dette foregår bak ryggen på hverandre. Vi er alle voksne mennesker, og jeg er 

sikker på at alle bare vil det beste for vår aktivitet og for klubben. Så vær så snill, 

vær hjelpsom og hyggelig, hjelp hverandre, og kanskje får du uventet hjelp tilbake. 

Prøv når det er noe og snakk med hverandre, og ikke om hverandre. På den måte 

kan vi kanskje få en enda bedre klubb fremover. 

Over til litt info om hva vi jobber med. 

 

Stavsøra 

Her har vi fått lagt frem strøm til området og vi har skaffet brakker som i nær fremtid 

skal monteres opp og bli et etterlengtet klubbhus. Det vil for å få dette på plass ila. 

vinteren, bli behov for en ekstra dugnadsinnsats med oppgaver for alle. Så gled dere 

til å møtes for å snekre, male, pynte og ordne       Dette er jeg sikker på blir et 

etterlengtet løft for klubben. 
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Banekomite / vedlikehold 

Vi har de siste årene leid eksterne til å klippe gresset på våre gressbaner på 

sommeren. Dette har hatt en kostnad på ca. 50.000,- pr å. Det så styret som råflott, 

og en unødvendig høy driftskostnad. Vi har en klubb som består av mennesker som 

ønsker å holde på med hundesport, og da mener vi det må være en forutsetning at 

vi selv må kunne klippe gresset og holde banene og området vårt i orden. Vi 

besluttet derfor i år at klubben selv må å ta ansvaret for klipping av gressplenene 

og vedlikehold på Stavsøra. Vi har i dag en banekomitee på 3 personer, men trenger 

min. 5 personer i denne gruppen for å fordele ansvaret på dette regelmessige 

vedlikeholdet gjennom sesongen. Så om noen kjenner de har muligheten til å bidra 

her så ta kontakt med valgkomiteen eller styret så finnes det gode muligheter til å 

få sort belte i gressklipperkjøring       

 

Kurs 

Vi har en fantastisk gjeng som kjører kurs for klubben vår. For å hjelpe til å 

opprettholde deres aktivitet har vi leid hall flere dager i uken i vinterperioden for at 

de kan holde kurs inne. Vi håper det vil bidra til økt aktivitet og kanskje flere aktive 

medlemmer. 

 

Årsfest 

Vi jobber med å endelig få til en årsfest. Den ser ut til å bli å finne sted ca. februar 

2022 og vi vil informere om endelig dato så snart denne foreligger. Så da håper vi 

flest mulig ser seg mulighet til å møtes for å endelig være litt sosiale igjen. 

Med det så ønsker jeg alle en god avslutning på sesongen 2021 også sees vi etter 

hvert på dugnad og fest       

 

Bjørnar 
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Nytt fra Rally 

 
Rallykomiteen har siden april hatt en del aktiviteter gjennom våren og sommeren. 

Her kommer en liten oppsummering og litt om planene for høsten og vinteren. 

 

Rallycupen 

Vi har gjennomført Rallycupen med fire arrangement og med Klubbmesterskap siste 

cupkveld. Vi mener selv at dette har vært vellykket, også med tanke på rekruttering, 

da vi i år også hadde med rekruttklasse. Der var det mange nye som stilte opp og 

fikk en smakebit av rallysporten. Vi gjennomførte rallycupen på følgende datoer: 27. 

mai og 24. juni 

19. august og 16. september. Siste kvelden var det også Klubbmesterskap og 

klubbmestere i alle klasser ble kåret. 

 

Kurs 

Det har også vært avholdt nybegynnerkurs i rally i regi av rallykomiteen, med Sven 

M. Sjursen som instruktør. Sven holder på med rallyinstruktørutdanning og dette var 

en del av hans praksis, slik at deltakerne fikk kurset til en svært overkommelig pris. 

Sven satte i tillegg i gang med ei egen treningsgruppe for nybegynnere i forkant av 

torsdagstreningene på Stavsøra.  

 

Stevner 

Helga 4. – 5. september ble det avholdt stevne på Stavsøra. Ikke veldig mange 

påmeldte, så vi kjørte med en dommer i stedet for to som opprinnelig planlagt. God 

stemning og mange glade ekvipasjer. 
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Sebastian Ringseth (2. plass i klasse 1), Hilde Margrethe Paulsen (vinner av 

klasse 1) og Rikke Skogstad (3. plass i klasse 1) 

(Foto: ukjent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anniken Grønvik, superfornøyd med godt løp og 

beste disk i klasse Elite. 

(Foto: ukjent) 
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Helga 13. – 14. november arrangerer NBHK Rally sitt siste offisielle stevne dette 

året i Trondheim hundehall. Her blir det to dommere og to parallelle ringer. Vi håper 

på mange påmeldte og et godt gjennomført stevne for alle. 

 

Treninger 

Vår/sommer: Torsdagstreningene på Stavsøra har vært godt besøkt, og noen fra 

komiteen har prøvd å være tilstede hver gang for å ta godt imot eventuelt nye og 

ferske medlemmer. Alle har hjulpet til med utstyr og med banebygging og 

opprydning,- men vi vil gjerne spesielt berømme Marit Hansen for en ekstraordinær 

innsats på dette området. Hun har virkelig hjulpet til over gjennomsnittet. 

Vintertrening 2021 - 2022: Vintertreningene har nå startet opp på onsdager i 

Trondheim hundehall på Klett. Det er 60 medlemmer som har betalt for sesongen 

og som ønsker å benytte tilbudet. Kveldene blir derfor delt i to, slik at folk melder 

seg på i forkant via FB, hvor de velger om de vil trene fra 17.00 - 19.00 eller fra 

19.00 - 21.00. Påmeldingene gjøres fra uke til uke,- slik at man kan skifte på 

tidsflatene. Dette er også egentrening, hvor alle må hjelpe til med baner og utstyr 

og med opprydding etterpå. Det er mange erfarne tilstede, så det er fint mulig å få 

både tips og hjelp med det meste. 

                                                                        For Rallykomiteen - Kristin Heglum 

 
 
 
 
 

 

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. 

 

 

mailto:rally@nidarosbhk.no
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Nytt fra Bruks 

 
 
 

NM i bruks 

Det har skjedd litt siden sist blad kom ut. NM i bruks vart arrangert 6. - 7. august, og 
klubben hadde to deltagere med. Toril Pedersen og Lidvard Auflem. Toril og Frost 
gjennomførte med en 4. plass på rundering og 14. plass på spor. Lidvard og Lennox 
fekk en 8. plass på rundering og 10. plass på spor. Vi gratulerer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toril og Frost (foto: Gro Anett Myklebust) 
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Lidvard og Lennox (foto: Gro Anett 
Myklebust) 

 

 

Fellestreninger 

Bruks har i tillegg begynt å arrangere fellestreninger i skogen, der vi prøver å legge 
opp til en trening i veka i skogen. Dette har lenge vært et etterspurt tilbud, og vi 
håper at fleire benytter seg av dette tilbudet. Det blir lagt ut en post om alle 
treningene på bruks sine Facebooksider, så vi håper videre at vi ser mange nye og 
nysgjerrige ansikter på både mandagstreningene og i skogen. Du trenger ikkje ha 
så mykje kunnskap for å delta, her samarbeider folk for å bli bedre. Og har DU lyst 
til å delta til et miljø der fleire kan trene i skogen? Si ifra til komiteen om du vil stille 
opp. 
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Sporstevne 

Nidaros arrangerte sporstevne 11. og 12. september, og det var mange påmeldte 
denne helgen. Vi endte opp med å måtte la halve B og halve A gå kvar sin dag, på 
grunn av mange påmeldte. Og det er jo bra at mange melder seg på.  

 
Resultater vart som følgende: 
 
Klasse A lørdag: 
 
Lidvard Auflem og Lann Morian Lennox: 592,5 p og CERT 
Oddveig Moen og Ulvehiets Emil: 589,5 p og CERT 
Toril Pedersen og Hexgårdens Frost: 560,5 p 
 
Klasse B lørdag: 
 
Gro Anett Myklebust og Beonsy frå Kolåstind: 526,5 p og OPPRYKK 
Kristin Estenstad og Sort Guld Be A Breath Of Fresh Air: 478,5 p 
Lotte Picard og Stockfords Jupiter: 442 p 
Elisabeth Østbakken og Molars Pentti: 417,5 p 
Marit Edvardsen og Ambolts Silja: 399 p 
 
Klasse A søndag:  
 
Anders Svare og Belgerulvens Bly: 568 p 
Annika Berglund og Viktor: 525,5 p 
Anita Johansen og Himbis Hjarn: 495,5 p 
Therese Åsbø og Labbsports Varsko: 442,5 p 
 
Klasse B søndag: 
 
Agneta Dalbakk og Mandylikes Fullness: 520 p 
Venche Jacobsen og Labbsports Frigg:472 p 
Birgit Westgård og Peak Passion Smoking Hot: 469 p 
Kamilla Nyhagen og Ariens Defender: 460 p 
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Det var mykje bra denne helga, men føret og været var ikkje heilt på vår side. Virket 
nesten som sporene rant bort.  

 

 

Det som var ekstra spennende 
denne helgen var at vi hadde med 
en rase som vi sjeldent ser innenfor 
bruks, og det var ein Staffordshire 
bullterrier ved navn Qrutt 
(Stockfords Jupiter).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qrutt er klar for action! 
(foto: Lotte Picard) 
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Klubbmesterskap 

7. november kl. 12 så arrangerer vi klubbmesterskap. 
Sted: Feltmyra ved Rottweilerbanen 
 
Gratis!! 
 
Vi gjør som vi har gjort før om årene. Nybegynnere kan også være med, vi hjelper 
dere med å få det til. Så det er bare å hive seg med. 
 
Klasse D: 2 gjenstander 4 min. 
Klasse C: 4 gjenstander 6 min. 
Klasse B: 6 gjenstander 8 min. 
Klasse A: 8 gjenstander 10 min 
 
Dvs at øvelsen ikke er bedømt, og det er antall gjenstander som teller. Den som 
finner flest på best tid vinner. 
 
Ta med deg litt ved, 
matpakke/pølse og noe 
å drikke. Vi fyrer opp bål! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Elin Hagestande 
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The Challenge 

Verdens tøffeste brukshundprøve! 

Dette er en brukshundprøve bestående av øvelsene 1 km rundering, 300 - 500 
meter tapt apport, feltsøk 50 x 50 meter, lydighet med ukjent apport, pinnefeltsøk 
med fellesstart 30 x 30 meter og 4 - 6 km spor for de 15 beste. 

 

Nidaros sine ekvipasjer i 2021: 

12. plass: Gro Anett Myklebust med Beonsy frå Kolåstind 

16. plass: Jon Arne Melle med Arg frå Kolåstind 

20. plass: Lidvard Auflem med Lann Morian Lennox 

22. plass: Katrine Bøen med XO Mali 

27. plass : Marianne Barstad Melle med Anne frå Kolåstind 

28. plass: Toril Pedersen med Hexgårdens Frost 

40. plass: Bjørnar Strand med Kustmarkens Bari 

 

 

 
 

 

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. 

 

 

mailto:%20bruks@nidarosbhk.no
mailto:%20bruks@nidarosbhk.no
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Nytt fra Kurs 

 
 

Kurs har hatt ein ok aktivitet oppe å gå gjennom hausten, og det skal skje meir. 

 

Vi har hatt oppstart av NKK trinn 1 kurs, der heile 11 stk er påmeldt. 6 stk fra klubben, 

og ellers tilreisende fra distriktet rundt. Det er Hilde Ulvatne Marthinsen. Dette blir 

ein spennende tid for deltagerne, her skal det læres mykje på kort tid.  

For at instruktørelevene skal få den treningen dei trenger for å kunne holde kurs og 

bli trygg i rollen for kurs, så laget kurskomiteen eit «billig» valpekurs med oppstart 

15. september. Her skulle elevene sjølv få 3 - 4 deltagere som dei skal følge over 4 

veker, og holde kurs for disse. Det kan jo være litt skummelt å hoppe ut i det og 

holde kurs. På dette kurset så samlet vi sammen 4 av elevene, og så har dei ein 

ansvarlig instruktør som går rundt og er behjelpelig gjennom heile kurset. Da får dei 

støtte om dei er usikker, dei kan spørre om det er noko dei tenker på og dei føler 

seg ikkje aleine under deira første kurs. Det vart påmeldt heile 15 deltagere til dette 

valpekurset, og det har virkelig visst seg å være ein flott måte å få lov til å øve på 

det å holde kurs under trygge omstendigheter.  

 

 

Vi hadde eit ordinært valpekurs med oppstart onsdag 4. august også med Gro som 

instruktør, der vi tok teorien på teams og praksisen på Saupstad, Tiller og siste 

kurskveld i skogen på spor! Det er utrolig fascinerende å sjå kva raser/blandinger vi 

får på kurs kvar gang, denne gangen stilte det opp ein svensk lapphund, norsk 

elghund grå, beagle, storpuddel og ein blandingshund. Alltid like moro! 

  

 

 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

14  Årgang 35 nr 3 

 

Vi hadde eit grunnkurs med oppstart 15. august også, med Emma Båtnes som 

instruktør, og det vart fullt innen en dag. Det gjekk fort unna kan du si! 

  

Vi har eit valpekurs med oppstart 20. oktober også, med Rita Thobroe som 

instruktør. Det skal foregå innendørs i oppvarmet hall.  

  

Ellers så kan vi i kurs tilby kurs gjennom heile vinteren nå i oppvarmet lokaler, og 

det ser vi fram til. Så følg med, det blir fleire kurs gjennom vinteren!! 

 

Mvh Gro Anett Myklebust 

  

 
 
 
 
 
 

 

Spørsmål sendes til kurskomiteen på epost-adresse kurs@nidarosbhk.no. 

Informasjon finner du også på Nidaros BHK sine hjemmesider under Kurs. 

 

 

 

 

 

 

mailto:kurs@nidarosbhk.no
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Nytt fra Lydighet 

 

 
 

Resultater fra Lydighetsstevne 29. august 2021 
 
 
Klasse 1 
1. plass med 176,5 poeng: Frank Morten Olsen  
2. plass med 146,5 poeng: Jan Roald Fenne 
3. plass med 127 poeng: Erik Aleksander Andersen 
 

Foto: Ingrid Askim 
 
 
 
Klasse 2 
1. plass med 165 poeng: Roger Hovdahl 
2. plass med 146 poeng: Nina Ressem 
3. plass med 126,5 poeng: Eva Aas Stavnesli 
4. plass med 121,5 poeng: Marit Edvardsen 
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           Foto: Ingrid Askim 
 
Klasse 3 
1. plass med 245,5 poeng: Bente Solberg 
2. plass med 226,5 poeng: Anka Skogmo 

           Foto: Ingrid Askim 
  
Vi i lp-komiteen vil takke dommer Roar Holmen, alle som deltok og hjalp til.  
Og vi vil også takke sponsorene på dette stevnet som var:  
 

Natural Woodland 
Hund som Hobby Lade 
Fish 4 Dogs 
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Klubbmesterskap 2021 
 
I år ble det arrangert klubbmesterskap i Lydighet den 2.oktober på Stavsøra. 
 
Komiteen stilte med enkel servering, pølser med brød, drikke, hjemmelagede kaker 
og værgudene stilte med ett flott høstvær. 
 
Komiteen ønsker å takke alle som var innom, som hjalp til, deltakere og 
klubbmestere, takk for en flott dag i og utenfor ringen. 
 
 
Vinnere og Klubbmestere i Lydighet 
2021: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klubbmester Klasse l 
Birgit Westgård og Snert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Ingrid Askim 
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Klubbmester klasse ll 
Roger Hovdal og Kane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Ingrid Askim 
 
 
 
 
    
 
 
 

Klubbmester klasse lll 
Bente Solberg og Rocky 
 
 
 
 
 
Foto: Ingrid Askim 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

mailto:%20lydighet@nidarosbhk.no
mailto:%20lydighet@nidarosbhk.no
http://www.nidarosbhk.no/
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Nytt fra Agility 
 

 

Internkonkurranser 

Årets 10 internkonkurranser er vel overstått. Vi gratulerer alle for god innsats! 

 

Plass  Fører / Hund     Ant løp  Poeng  Størrelse  
 
  1   Helge Strøm og Luka    10   1186   Stor 
  2   Agnete Vaags og Nell    10     943   Stor 
  3   Linda Sjømo og Lexie    10     860   Mellom 
  4   Marit Graneggen og Nani   10     735  Stor 
  5   Kjersti Zahl og Bjørka    10     687   Mellom 
  6   Arne Johnsen og Molly   10     495   Stor 
  7   Grete Haugen og Vila      5     395   Mellom 
  8   Kine og Ayla     10     378   Stor 
  9   Bjørnar Flønes og Nova   10     326   Stor 
10   Bård Iversen og Jax      8     284   Stor 
11   Camilla Borgos og Ayla HG      2     274   Stor 
12   Marianne Nørholm og Hiccup    4     239   Mellom 
13   Bente Ryen og Zita     8     172   Stor 
14   Thomas og Dizzie     4     155  Stor 
15   Marianne Nørholm og Ea    2     152   Liten 
16   Ingrid Askim og Amy     6     113   Stor 
17   Ingrid Berg og Karma     2     107   Stor 
18   Yvonne og Pippi      4       97   Stor 
19   Silje og Bror      8       93   Stor 
20   Janniche Rynning Nunu    4       71   Stor 
21   Tina Dypdalen og ZoomZoom   3       69   Stor 
22   Torbjørn Smørgrav og Paddy   4       64   Stor 
23   Carolina og Argo      2       32   Stor 
  0   Anette Mjøen og Sara     6         0   Stor 
  0   June Raaket og Zara     2         0   Stor 
  0   Annica Vestman og Godis    4         0   Stor 
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  0   Bjørnar Flønes og Pia     4        0   Stor 
  0   Unn Græsmann og Viva    8         0   Stor 
  0   Sara Rønningen Frida Sp    2         0   Mellom 
  0   June Raaket Cassie      2         0   Mellom 
 
 
 

Klubbmesterskap 2021 

Årets klubbmesterskap ble arrangert lørdag 25. september. Vi gratulerer alle 
klubbmesterne! 
 
Klasse Rekrutt Small:   Bente Ryen og Pondus 
Klasse Rekrutt Medium:  June Raaket og Tita 
Klasse Rekrutt Large:   Tove Svinsaas og Lada 
Klasse 1 AG:    Janniche Rynning og Nunu 
Klasse 1 Hopp:    Unn Græsmann og Viva 
Klasse 3 AG:    Helge Strøm og Luca 
Klasse 3 Hopp:    Tina Dypdalen og ZoomZoom 
 
Gratulerer også til deltakerne i Barn & Hund: 

Emma og Smila 
Tirill og ZoomZoom 

 
Banene i klasse 1 og 3 er tegnet av Ragnvald Tollefsen (dommer for august-

stevnet). Banene for rekrutt og Barn & Hund er tegnet av Agnete. 
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Nidaros en klubb uansett rase 
 
Supert jobbet av Kine og Ayla fra Nidaros 
BHK på Trysilhoppet 2021. Det ble en 3. 
plass i Hopp A løpet og 1. plass med 
napp i Hopp B løpet i klasse l. 
 
Gratulerer fra treningskompis og 
reisefølge! 
       

    Ingrid Askim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

mailto:%20agility@nidarosbhk.no
mailto:%20agility@nidarosbhk.no
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Nytt fra Test 

 
Som i fjor, så gikk vi også i året 2021 inn i testesesongen med litt mistrivsel og en 

liten bitter smak i munnen. I NKKs veileder for mentale tester, ble det beskrevet at 

hundefører skulle benytte munnbind der hvor nærkontakt oppstår i testsituasjonen. 

Dette sto i skarp kontrast til myndighetenes klare formaning, om at munnbind 

kompenserte overhode ikke for meter’n. Rundt oss ble det arrangert MH’er og FA’er. 

Vi var usikre på om vi skulle ta sjansen. Men etter hvert som landet ble vaksinert, 

og ting gikk egentlig veldig greit rundt om, så kjørte vi på. 

 

Karaktertest 

Sesongens første test var en Karaktertest. Denne ble avviklet på Nidarosbanen på 

Stavsøra den 28. april. Dommere var Liv Evjen og Øivind Juul Schjetne. Uten 

figuranter ingen test, så figuranter var Knut Johansen og Bjørn Pettersen. Marit 

Hansen som alltid, vår eminente prøveleder. 

 
5 hunder ble fremført. Alle fikk bestått. 

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

Schäferhund NO 37880/20 Finika's Quix Trine Uthus X 

Hovawart SE 20128/20 Ace Ulrike Steiner X 

Schäferhund NO 35188/19 Romi's Yhr Tove Anita 

Ersvik 

X 

Autstralian 

Kelpie 

NO 33214/20 Peak Passion 

Smoking Hot 

Birgit 

Westgård 

X 

Schäferhund NO 36861/20 Hazino av Quantos Anders Strand X 

 

 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

24  Årgang 35 nr 3 

 

NKK’s representant skrev i sin rapport, at arrangementet ble gjennomført på en 

særdeles god måte, og hvor sekretæriat- og figurantarbeidet ble utført 

eksemplarisk. 

Godt å ta med seg      

Årets to andre Karaktertester ble avlyst grunnet manglende påmelding. 

 

 

MH 

Den 21. og 22. august, samt 11. og 12 september, arrangerte vi MH. Siden vi fortsatt 

ikke har en bane tilgjengelig, ble begge prøvene arrangert på Rottweilerklubbens 

anlegg på Jonsvatnet. Dette må vel nærmest kalles for hjemmebane for oss i 

testemiljøet, for testeløypa på Jonsvatnet ble bygget av «testerne» i Nidaros BHK i 

den perioden vi leide området. 

 

Siden undertegnede pådro seg problemer med et kne under en gjestevisitt til 

N.Sch.h.Kl, avd. Hedmark tidligere på året, så ble det hentet inn to eksterne 

beskrivere til prøvene. Camilla Aquilar og Jan Østerhus. Sistnevnte har etter hvert 

blitt kjendis i testemiljøet i Trøndelag, da har gjennom flere år har avlagt oss en visitt 

i forbindelse med beskrivergjerningen. Camilla gjennomførte sitt beskriverkurs i 

2019. Iht. reglementet skal hun beskrive sammen med en erfaren beskriver de 

første gangene. Jan defineres som en erfaren og god beskriver. 

Siden vi ikke fikk testleder på plass, så tok Camilla jobben på strak arm. Hun er en 

god og erfaren testleder, men vi var vel litt usikker på om hvordan dette skulle gå, 

når rollene som testleder og beskriver skulle kombineres, kanskje mest henne selv. 

I ettertid kan vi konkludere med at dette gikk aldeles utmerket. 
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I tabellen under er alle hundene på MH i 2021 lagt inn. 

 

Rase: Reg.nr.: Hundens navn: Eier/fører: Gj.ført 

Doberman SE15098/2020 
Dobfancier's 
Emelza 

Jan Ole Østerli X 

Australian 
Shepherd 

NO 51000/18 
Just A Mama's 
Boy av 
Aussieboxy 

Hilde E. Garberg Brutt  

Nova Scotia D. 
T. Retriever 

NO 31491/20 
Redrivals 
Shoot to Thrill 

Marte Martinussen X 

Nova Scotia D. 
T. Retriever 

NO 31493/20 
Redrivals 
Thunderstruck 

Heidi Alstad X 

Nova Scotia D. 
T. Retriever 

NO 31496/20 
Redrivals 
Heatseeker 

Benedicte Parelius X 

Nova Scotia D. 
T. Retriever 

NO 31489/20 
Redrivals 
Jailbreaker 
Frigg 

Eli Merethe Moan X 

Hollandsk 
Gjerterhund 

SE18788/2020 
Team Golden 
Stars Famous 
Faith 

Pia Gammelsæter X 

Malinois NO 35531/17 
Alpha's Lyrae's 
Iq 

Jan Arve Mork X 

Malinois NO 46803/20 
Alpha's Lyrae's 
Hero 

Ella Ekren X 

Labrador 
Retriever 

NO 55265/17 
Norforge 
Jhataka Du 

Lise Veiberg X 

Labrador 
Retriever 

NO 41141/16 
Eyecatching 
Hurricane 

Vibeke Haarberg X 

Beagle NO 40833/20 Trofast 
Kristian Markus 
Ambro 

X 

Rottweiler 
ANKC 
5100112677 

Blackcombe 
Saga 

Johan Stene X 

Weimaraner NO 34619/16 
Himingfjellets 
Luna 

Hilde Saugestad X 

Rottweiler NO 39190/19 
Texas von 
Casa Art 

Ingrid Helene Lien  Brutt 

Schäferhund NO 32466/20 XO Nikhita Betina Lykke X 

Schäferhund NO 32466/20 XO Noia Ragnhild Wærnes X 
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Engelsk 
Springer 
Spaniel 

NO 42755/20 
Mi-Mio's Circus 
Candy 

May Hege Almen 
Viken 

X 

Schäferhund NO 32466/20 XO Nøtta Fay Simonsen X 

Engelsk 
Springer 
Spaniel 

NO 42754/20 
Mi-Mio's Lady 
Wing-Shot 

Bodil Holm X 

Engelsk 
Springer 
Spaniel 

NO 31621/20 
Mi-Mio's Love 
Actuallyt 

Gro Wendelbo 
Røtvold 

X 

Australsk 
Kelpie 

NO 33217/20 
Peak Passion 
Busy Beeline 

Linn Thevik X 

Doberman NO 40399/19 
Esbelto's Great 
Gatsby 

Tanja Kotte X 

Schäferhund NO 31184/17 
Sjetnehagen's 
Zantos 

Tina Helen Ytrevik X 

Rottweiler NO 33192/19 
Wiseweilers 
Tifa Lockhead 

Morten Ludviksen X 

Welsh Corgi  
Pembroke 

NO 41429/17 
Iswita's My 
Number One 

Sissel Brujordet X 

Australsk 
Kelpie 

NO33210/20 
Peak Passion 
Too Too Hot 

Mia Nakling X 

 

Som nevnt var Camilla Aquilar og Jan Østerhus beskrivere begge helgene. I tillegg 

fungerte Camilla som Testleder. Stor takk til dere! 

Figuranter under de fire dagene var Odd Inge Christensen, Marit Hansen, John 

Ketil Rogneslien, Tina Helen Ytrevik og Bodil Holm. Stor takk til alle dere! 

Undertegnede deltok som figurant for et par hunder. I tillegg ble 

sekretæriatsfunksjonen ivaretatt. 

 

 

Mandagen etter vår siste testehelg fikk vi telefon fra «Smittetelefonen» i Trondheim. 

En person som hadde vært til stede på vår test i september hadde testet positivt.  

Det er enkelt å melde til de som deltar på prøvene om dette. Beskjed ble sendt ut 

via mailadressen de hadde meldt seg på med. Der ble de også bedt om å gi beskjed 
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til de som var med som tilskuere under de enkelte hundene. Veilederen beskriver 

at det er lov å ta med én person i tillegg til hundefører inn i testeløypa. På forespørsel 

ble det nok også gitt tillatelse til én eller to i tillegg. Testeløypa gir rom for dette uten 

at dette går på bekostning av meter’n. Men hvor smart det er å være medgjørlig, tja. 

Det kan man saktens spørre om. Håpet er vel at vi i våre sammenhenger snart kan 

stille på tester og prøver uten at det ligger restriksjoner på arrangementene. Vi har 

vinteren på oss til å få dette på plass. 

 

På vegne av Testekomitéen vil jeg takke alle som har deltatt under sesongen, for å 

gi oss mulighet til å arrangere mentale tester, samt alle som har meldt seg på med 

sine hunder. Uten alle dere, ingen test. 

 

Tiden går fort mot jul. Dette vil kanskje bli det vi fra testemiljøet har å bidra med i 

tidsskriftet i år. Så derfor tror jeg at vi i Test skal ønske alle medlemmer og lesere 

av dette en  

Riktig God Jul! 
 
 

for Testekomitéen i Nidaros Brukshundklubb 

Øivind Juul Schjetne 

 

 
 
 

 

Spørsmål sendes til testekomiteen på epost-adresse test@nidarosbhk.no. 

Informasjon finner du også på Nidaros BHK sine hjemmesider under Test. 

 

 
 

mailto:test@nidarosbhk.no


 

_____________________________________________________________________________________________ 

28  Årgang 35 nr 3 

 

IGP 

 

 

 

Spørsmål sendes til IGP-komiteen på epost-adresse  igp@nidarosbhk.no. 

Informasjon finner du også på Nidaros BHK sine hjemmesider under IGP. IGP-

komiteen har også egen gruppe på Facebook. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:%20igp@nidarosbhk.no
mailto:%20igp@nidarosbhk.no
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Hvem gjør hva i Nidaros 
 

Styret (e-post: post@nidarosbhk.no) 
Leder  Bjørnar Strand     leder@nidarosbhk.no 
Nestleder Bård Iversen     nestleder@nidarosbhk.no 
Sekretær Øivind Juul Schjetne    post@nidarosbhk.no 
Kasserer Anne Marit Kvernrød    kasserer@nidarosbhk.no 
Styremedl. Arne Johnsen     styremedlem@nidarosbhk.no 
Varamedl. Lederne i komiteene  
 
Agilitykomiteen (e-post: agility@nidarosbhk.no) 
Leder  Lisbeth Dalhaug 
Medlem  Anniken Gundersen 
Medlem  Helge Strøm 
Medlem Ida Moen 
Medlem  Ingrid Askim 
Medlem  Roger Krogstad 
Medlem  Tina Dypdalen 
 
Brukskomiteen (e-post: bruks@nidarosbhk.no) 
Leder  Bjørnar Nordbotten 
Medlem Elisabeth Parelius 
Medlem Gro Anett Myklebust 
Medlem Hege Bye Flyen 
Medlem Julie Huseklepp Tunli 
Medlem Kristin Estenstad 
Medlem  Lidvard Auflem 
Medlem Rita Thobroe 
 
IGP-komiteen (e-post: igp@nidarosbhk.no) 
Leder  Berit Foss Presthus 
Medlem Benedicte Frisvold 
Medlem Mari Holden Nicolaisen 
Medlem Tom Kristian Rønnes 
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Lydighetskomiteen (e-post: lydighet@nidarosbhk.no) 
Leder  Ingrid Askim 
Medlem Bente Solberg 
Medlem  Anka Skogmo 
Medlem  Mette Edvardsen 
Medlem  Roger Hovdahl 
Medlem  Trine Uthus 
 
Rallykomiteen (e-post: rally@nidarosbhk.no) 
Leder  Eva Hemmingsen 
Medlem Elin Grønvoll Aunet 
Medlem Gudrun Haave 
Medlem Inger Lande 
Medlem Kristin Heglum 
Medlem Lill Jakobsen 
Medlem Toril Berg 
 
Testekomiteen (e-post: test@nidarosbhk.no) 
Leder  Øyvind Juul Schjetne 
Medlem John Ketil Rogneslien 
Medlem Marit Hansen 
Medlem Odd Inge Christensen 
 
Kurskomiteen (e-post: kurs@nidarosbhk.no) 
Leder  Sven Sjursen 
Medlem Gro Anett Myklebust  
Medlem Julie Tunli 
Medlem Silje Slagnes  
 
Banekomiteen 
Leder  - 
Medlem Daniel Øwre 
Medlem Jan Ole Østerli 
 
Støttekomiteen 
Støttekomiteen har ingen medlemmer for tiden. 
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Redaksjonen  (e-post: redaksjon@nidarosbhk.no) 
Leder  Siri Coldevin Vikan 
Medlem - 
 
Valgkomiteen 
Leder  Jannicke Rynning 
Medlem Øivind Juul Schjetne 
Medlem Kristin Estenstad 
Vara  Tanja Hulsund 
 
Revisorer 

Anette Mjøen 
Lena Haller Buseth 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoff og bilder til Nidarhunden sendes til: 

redaksjon@nidarosbhk.no 

 

 

 

 

 


