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«For en deilig sommer!»
Fia av Serjas, 5 år. 
Foto: Signe M. Hanssen
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Årsmøte i klubben den 21. april ble av uheldige 
årsaker ikke ferdig med alle sakene som stod på 
saksliste. Siden årsmøtet ikke ville godkjenne 
det framlagte årsregnskapet, kunne heller ikke 
valget gjennomføres. Det måtte derfor gjen-
nomføres ekstraordinært årsmøte. Dette ble 
holdt den 13. juni.  Styret satset på at utestående 
saker skulle la seg gjennomføre på en ettermid-
dagsstund, og innkalte med møtestart kl 1730. 
Takket være dyktig møteledelse av avtroppende 
styreleder, rakk alle tilreisende sine kveldsfly 
hjem. Regnskap 2017 med budsjetter for 2018 
og 2019 ble godkjent, og styret ble igjen fulltal-
lig med medlemmer i alle ledige funksjoner. 

Etter konferanse i det nye styret ble det beslut-
tet at første styremøte skulle legges til medio 
august, og at styremøter fremover i størst mulig 
grad skal gjennomføres ved bruk av elektronis-
ke hjelpemidler. Dette begrunnes i at årsmøtet 
ga en veldig klar melding til styret at budsjet-
tene skal holdes, og helst med et positivet re-
sultat. Da sier det seg selv slik den geografiske 
spredningen er blant styremedlemmene, at 

fysisk samling av styret blir helt unntaksvis. 

I tillegg til en stram økonomistyring, er det 
flere store og viktige saker å gripe fatt i for 
det påtroppende styret. Heldigvis er sammen-
setningen fint balansert med nye og gamle 
styremedlemmer, slik at historiekunnskapen og 
kompetansen i det nye styret er godt ivaretatt. 

Av saker som jeg anser det er viktig å gripe tak 
i vil jeg nevne:
- Medlemsbladet -er det et alternativ å legge 

det ut på klubbens hjemmesider i stedet for å 
sende det i posten. Fire utgaver i året koster, 
med dagens opplagstall, i området 70.000.- 
Er det vel anvendte penger?

- Etter pålegg fa årsmøtet, utarbeide et økono-
midirektiv for klubb og grupper.

- Etablere gode rutiner for å følge opp Sports-
hundgruppas henvendelser og behov

- I nært samarbeid med våre regionale grupper, 
revidere og fornye klubbens strategidoku-
ment inkludert klubbens organisasjonsplan

- Starte på revisjon av RAS-dokumentene
- Gjennomgå/revidere regelverket og utreg-

ningene for års konkurranser i den hensikt å 
forenkle disse

- Gjennomgå arbeidsinstrukser for styrets 
funksjoner

- Opprettholde god kommunikasjon med Ra-
seklubbenes Fellesallinase i saker av felles 
interesse i arbeidet for våre raser.

- mm 

Til slutt vil jeg rette en oppfordring til alle med-
lemmer i NSBK (per 1. aug var det 987 styk-
ker) om å logge seg på NKK.no/min side og 
kontrollere at du har korrekt postadresse og en 
gyldig e-postadresse. Dette for at styret, grup-
pene og medlemmene kan opprettholde en god 
og åpen kommunikasjon innad i klubben. 

Lederen 
har ordet
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Sommertid betyr ofte mer utetid både for dyr 
og mennesker. Det kan være krevende for dem 
som er redde for hunder.

Og det blir ikke lettere at frykt for hunder nett-
opp kan tiltrekke seg dem.

– Vi vet at hunder kan lukte adrenalinet man 
skiller ut når man blir redd. Dessuten vet vi at 
mennesker oppfører seg litt annerledes når man 
er redd, og hunder vil ofte finne ut hva som 

skjer, sier veterinær og ekspert på hundeadferd 
Gry Ellingsen Eskeland.

Hun anbefaler folk som ikke vil at hunder skal 
komme bort til å se en annen vei og late som de 
holder på med noe annet.

– Blir du redd, er regelen at du skal stå stiv som 
et tre. Prøv å forhold deg rolig og ikke vift med 
armene, sier hun.

 Redd for hunder? 
Slik møter du dem på gata

Tekst og foto: Karoline Berge Hammersmark / NRK 

Som hundeeier er det viktig at du hus-
ker, at ikke alle du møter på din vei, er 
like hundevant og glad i hunder som 

deg. Det er vårt ansvar å opptre på en 
måte som ikke skaper unødig iritasjon 
og angst.

Mange blir redde når de må passere fremmede hunder på gata, men det kan være lurt 
å late som du ikke bryr deg og holder på med noe annet. 

– Blir du redd, er regelen at du skal stå stiv som et tre, sier hundeekspert.
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Hunder blir også redde

I Norge lever rundt 700.000 mennesker med 
hunder, ifølge Norsk Kennel Klub. Rundt 
400.000 hunder er fordelt i disse hjemmene.

– Likevel er det mange som har lite eller dårlig 
erfaring med hunder, sier forsker i dyreatferd 
ved NMBU Judit Banfine Vas.

Men det er ikke bare mennesker som blir redde. 
Også hunder kan bli redde og det kan gjøre si-
tuasjonen enda verre.

– Hunder som er redde for mennesker og som 
føler seg tvunget til å bli klappet av fremmede, 
kan bli aggressive i et forsøk på å forsvare seg, 
sier Banfine Vas.

Hun råder hundeeiere til å venne hunder til 
mennesker og nye steder.

Behandling

Uansett årsak til at man er redd, er eksponering 

måten å bli kvitt frykten på, ifølge professor og 
psykolog ved NTNU Patrick Vogel. Han har 
behandlet folk med hundefobi i mange år.

– I terapitimen lager vi ofte en liste over 
angstfulle hundesituasjoner og begynner med 
det minst angstfulle. Når man får mestring og 
angsten går ned, øker vi vanskelighetsgraden, 
forklarer han.

Men å få angsten helt bort er derimot ikke så lett. 
Den har nemlig vist seg å kunne komme tilbake 
når man treffer en ny og ukjent hund igjen.

– Vi må derfor lære folk å leve med hundeang-
sten og jobbe med hvordan man takler møter 
med ukjente hunder, sier han.

Her er tips til hvordan du kan nærme deg 
fremmede hunder på best mulig måte:

1. La hunden ta første steg

Mange får lyst til å klappe hunder når de ser 

For hunder er det viktig å føle at de er frie til å stikke av dersom de blir redde. 
La hunden derfor komme bort til deg hvis den har lyst til å hilse på.
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dem, men det er slett ikke sikkert at hunden vil 
bli kost med.

– Husk at hunden også kan være redd for frem-
mede, sier Judit Banfine Vas.

Derfor er regelen at man ikke skal nærme seg 
en hund før eieren, og hunden, gir klarsignal. 
Generelle råd går ut på at logrende haler og 
ører som står opp på hodet vitner om en glad 
og trygg hund.

– La alltid hunden ta første steg og vent til den 
kommer til deg, sier Gry Ellingsen Eskeland.

2. Ikke stirr hunden i øynene

Mange som er redde vil ha kontroll på hvor 
hunden er og følger den derfor med blikket.

– Øyekontakt kan være vanskelig for hunden 
fordi du signaliserer en dominans, sier Banfine 
Vas.

Eskeland sier at det er best å se en annen vei, 
eller å veksle blikket.

– Stirring kan virke truende på hunden, forkla-
rer hun.

3. Gå sidelengs

Hvis hunden kommer mot deg og vil hilse på, 
bør du ikke går rett mot den og i hvert fall ikke 
løpe bort.

– Jeg vil anbefale å snu kroppen sidelengs slik 
at hånden og ikke magen kommer inn mot hun-
den. Det gir hunden en mulighet for å snuse på 
hånden og bli kjent med deg, sier Banfine Vas.

Hvis hunden blir stående hos deg og ser venn-
lig ut, kan du sette deg på huk og strekke ut 
hånden.

– Jeg vil anbefale å strekke ut en flat hånd, 
fordi den er lettere å lukte og slikke på, sier 
Eskeland.

Det kan være lurt å snu kroppen sidelengs slik at hånden er det første som møter hunden. 
Slik virker du mindre truende. 
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Utfordringen for folk som er redde er at de 
gjerne trekker hånden til seg slik at hunden 
ikke blir kjent.

– Det kan bare gjøre hunden enda mer pågå-
ende og interessert, sier Eskeland.

Hun legger til at mange engstelige hunder 
reagerer negativt på mennesker som strekker ut 
hånden, og råder alle til å spørre eieren om det 
er lov å hilse.

4. Vær ekstra forsiktig med barn

Barn kan være litt utilregnelige og nysgjerrige, 
noe som kan gjøre hunder ekstra usikre.

– Barn lager ofte høye lyder og brå bevegelser, 
det kan være vanskelig for å en hund å takle el-
ler forstå, sier Banfine Vas.

Man må derfor være ekstra varsom når barn 
nærmer seg fremmede hunder.

– Det er viktig at hunden ikke blir overrumplet 
eller føler seg låst, da kan den agere annerledes 
enn den vanligvis gjør, sier hun.

Det samme gjelder sykler.

– Hunder kan oppleve det litt truende hvis de 
ikke er kjent med det, sier hun.

5. Ikke klapp på hodet først

Mange starter med å klappe på snuten eller på 
hodet, men det kan oppleves truende for en 
hund.

– Hvis hunden blir værende etter at den har 
snus på hånda di, kan du klappe forsiktig på 
kroppen og på siden av brystet. Det virker min-
dre truende, sier Banfine Vas.

Etter at hunden har fått snust på hånden din, er neste steg å klappe den forsiktig på kroppen. 
Unngå å klappe oppå hodet til en hund du ikke kjenner.
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 Spesialutstilling på 
Fauske 5. august 2018

5. august 2018 kunne NSBK gruppe Nordland 
invitere til spesialutstilling for gruppens raser 
på Fauske. Utstillingen ble arrangert i samar-
beid med NKK-utstillingen samme helg. Det 
gav en fin ramme rundt utstillingen, og to mu-
ligheter for stor-cert samme helg. Det var hele 
67 påmeldte hunder på spesialen, og alle raser, 
størrelser og fargevarianter var representert. 
 I tillegg til den ordinære utstillingen ble det 
ble gjennomført BIS finaler for voksen, valp, 

junior, veteran og oppdretter. Det ble også ar-
rangert uoffisielle finaler for beste hode, beste 
bevegelser, beste trimming og beste handling.
 Dommer Nils Molin og ringsekretær Gerd 
Mæhle håndterte jobben med velvilje og godt 
humør, og gjorde sitt til at det ble en trivelig 
dag på utstilling. Utstillingsleder og skriver var 
Vivian Bruun, og resten av utstillingskomiteen 
besto av Liesl Kristensen, Christine Hunstad, 
Turid Vian og Malin Bruun.

Deltakerne i BIS-ringen
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BIR og BIM S/P dverg 

BIR og BIM Hvit dverg
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BIR og BIM Sort dverg 

BIR og BIM S/S dverg 
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BIM: Chiwalis Perfect Viserion, 
eier: Liesl Kristensen og Marianne Brodersen

Riesenschnauzer Sort
BIR: RLI SEV-17 Astekinas Stiv Kuling, 

eier: Heidi Elisabeth Pedersen
BIM: N UCH RLI RLII Astekinas Sval Bris, 

eier: Ingrid Janne Pedersen

Schnauzer Salt/Pepper
BIR: CIB NORD NO SE FI DK UCH Gabriel 

Artaxs Angels, 
eier: Mikko Pehkonen

BIM: FI SE UCH EEJV-16 Mihan Isotakiainen, 
eier: Petra Tiittanen

Schnauzer Sort
BIR: FI UCH Tacillan Top Dog, 

eier: Eija Sakko
BIM: CIB NORD UCH NJV-15 DKV-16 

NORDV-16 NV-17 Be Anja Bohemia Car-
dinal 
eier: Leif M. Murberg

Dvergschnauzer Hvit
BIR: Theneicans Finocchio, 

eier: Göran Åkesson 
BIM: N UCH Eltuns Y-Evita, 

eier: Ann Irené Blomli

Dvergschnauzer Salt/Pepper
BIR: N UCH Gardel De Trufas Negras, 

eier: Marthe Bersvendsen
BIM: N UCH Noxeemas Fifty Shades og Darker, 

eier: Rosita Løkthaug

Dvergschnauzer Sort
BIR: SE UCH Kroatisk UCH Slovensk UCH 

Little Joyments the Wizzard og Oz, 
eier: Heidie og Thomas Nilsson

BIM: CIB N FI EE UCH EEVV-18 LVVV-18 
Heathkeepers Killin’ Me Softly, 
eier: Mikaela Holmström

Dvergschnauzer Sort/Silver
BIR: N SE UCH Chiwalis Veni Vidi Vici, 

eier: Turid Vian

Resultater 

BIR og BIM Riesenschnauzer Sort  
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BIS voksen:
1. Dvergschnauzer Sort/Silver, N SE UCH 

Chiwalis Veni Vidi Vici, 
eier: Turid Vian

2. Schnauzer Sort, FI UCH Tacilian Top Dog,
eier: Eija Sakko

3. Riesenschnauzer Sort, RLI SEV-17 Asteki-
nas Stiv Kuling, 
eier: Heidi Elisabeth Pedersen

4. Dvergschnauzer Sort, SE UCH Kroatisk 
UCH Slovensk UCH Little Joyments the 
Wizzard og Oz, 
eier: Heidie og Thomas Nilsson

BIS valp:
1. Dvergschnauzer Sort/Silver, Barbunies 

Pentagon Sister, 
eier: Gøril Anita Fridholm

2. Schauzer Salt/Pepper, Doris, 
eier: Monica Hvalby Carlsen

3. Dvergschnauzer Sort, Yljazz Hurricane, 
eier: Sigrid Mathisen

BIS junior
1. Dvergschnauzer Sort/Silver, Chiwalis Per-

fect Drogon, 
eier: Turid Vian

2. Riesenschnauzer Sort, Riesen Artic`s Rock 
Me, 
eier: Børge Pettersen

3. Schnauzer Salt/Pepper, Mihan Lunaria, 
eier: Petra Tiittanen

4. Dvergschnauzer Sort, Option Fit for Flight, 
eier: Kurt Jøran Johansen

BIS veteran
1. Dvergschnauzer Sort/Silver, Chiwalis Red 

Binfortyfive, 
eier: Turid Vian

2. Dvergschnauzer Sort, CIB N FI EE UCH 
EEVV-18 LVVV -18 Heatkeeper`s Killin 
Me Softly, 
eier: Mikaela Holmström

3. Dvergschnauzer Hvit, NORD UCH Alisha, 
eier: Ann Irené Blomli

BIS oppdretter
1. Chiwalis, 

eier: Turid Vian, Leknes

BIR og BIM Schnauzer Sort  
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BIR og BIM Schnauzer S/P  

BIS Junior
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BIS Valp

BIS Veteran
Dommer
Nils Molin
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Foto: Eli Merethe Nesset

BIS Voksen
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BIS Oppdretter - Chiwalis

BIS - plasseringene
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Vinnere av klubbens vandrepremier

SSPK’s vandrepremie 
til høyest plasserte hund på av 
Schnauzer/ Bouvier rasene på NSBK’s 
hovedutstilling.

Ikke delt ut i år.

Kennel Adrobabel og kennel 
D’evasives vandrepremie
til beste hannhund av rasen Bouvier des 
Flandres.

Ikke delt ut i år.

Aleksander’s vandrepremie 
til BIR-hunden av rasen Bouvier des 
Flandres.

Ikke delt ut i år.

NSBK’s vandrepremie 
til beste norsk oppdrettede 
Riesenschnauzer uansett farge.

N UCH RLI SEV-17 Astekinas Stiv Kuling
E: Heidi Elisabeth Pedersen, Kviby
O: Heidi Elisabeth Pedersen, Kviby

NSBK’s vandrepremie 
til beste norsk oppdrettet dvergschnauzer 
uansett farge.

N  SE UCH Chiwalis Veni Vidi Vici
E: Turid Vian, Leknes
O: Turid Vian, Leknes

Baltus Cup 
til til beste norskoppdrettet og norskeid 
dvergschnauzer Salt/Pepper.

Noxeema’s Fifty Shades of Darker  
E: Rosita Løkthaug, Bogen i Ofoten
O: Arne Eian og Oskar Ødegaard

NSBK’s vandrepremie 
til beste norskoppdrettede Bouvier des 
Flandres.

Ikke delt ut i år.

Inger Elisabeth og Marit Gjersø’s 
vandrepremie
til Schnauzer S/P av norsk oppdrett i 
unghundklassen.

Ikke delt ut i år.

Kennel Wow Wow’s 
vandrepremie 
til beste Schnauzer S/P unghund hann av 
norsk oppdrett.

Ikke delt ut i år.
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”Borte bra, men hjemme best” 
- selv om jeg ble BIS-vinner.
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Foto: Nina Gjødingseter

Foto: Nina Gjødingseter
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Søndag 26/8 arrangerte gruppe Trøndelag spe-
sialutstilling i Selbu. Dommer for dagen var Per 
Kristian Andersen. 
 For første gang arrangerte vi denne utstillin-
gen innendørs, og det kom godt med i det noe 
ustabile været. Hallen var stor og romslig, og 
hadde god størrelse på ringene.
 Uvisst av hvilken årsak, var det dessverre 
ikke så mange påmeldte i år som tidligere, men 
vi anbefaler alle og melde på neste gang. Mange 
campere trodde kanskje at det ble litt vanskelig 
å bo utenfor området, men Selbu Camping lig-
ger bare ca 300 m unna Langset Arena, og er en 
fantastisk idyllisk plass.
 I år, som årene før, har vi hatt en fantastisk 
dugnadsgjeng, som sammen med alle fra Trøn-

 NSBK spesialutstilling 
i Selbu 26/8-18

delag Hundefestival bidro til en fin dag. Vi tak-
ker alle sammen
 Vi ønsker alle velkommen til neste år
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BEST IN SHOW

BIS 1
Dvergschanuzer S/P:
N UCH Svartkjelen`s Er Espresso
E: Frøydis Aalberg, Tor H. Aalberg 
O: Trond Kanstad, Liv Karin Ertsås

BIS 2
Riesenschnauzer sort:
NJV-17 Black Emac Zuperstar Zappa
E: Merethe Nesset 
O: Merethe Nesset

BIS 3
Dvergschnauzer sort:
N SE DK UCH Little Joyment`s West side Story
E: Roald Aaknes, Bente Aaknes 
O: Heidie Nilsson

BIS 4
Dvergschnauzer hvit:
N FI SE UCH Eltuns Y-Evita
E: Ann Irenè Blomli 
O: Ann Irenè Blomli

BIS 1 VALP
Dvergschnauzer sort:
Topaz Untoucheble
E: Roald Aaknes, Bente Aaknes 
O: Liselotte H. Björklund

BIS 2 VALP
Dvergschnauzer S/S:
Divine Ones Prince Charming
E: Veronica Seppola 
O: Therese Gustavsson

BIS VETERAN
Dvergschnauzer hvit;
NORD UCH Alisha
E: Ann Irenè Blomli 
O: Gerd Randi Eriksson

Resultater NSBK-spesialen, Trøndelag 
Hundefestival i Selbu søndag 26/8-18

Dommer: Per Kristian Andersen
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BIR-BIM

BIR-VALP
Dvergschnauzer S/S
Diving Ones Prince Charming
E: Veronica Seppola 
O: Therese Gustavsson

BIR-VALP
Dvergschnauzer sort
Topas Untouchable
E: Roald Aaknes, Bente Aaknes 
O: Liselotte H. Bjørklund

BIR VETERAN
Dvergschnauzer hvit:
N FI SE UCH Eltuns Y-Evita
E: Ann Irenè Blomli 
O: Ann Irenè Blomli

BIR VOKSEN
Dvergschnauzer hvit
N FI SE UCH Eltuns Y-Evita
E: Ann Irenè Blomli 
O: Ann Irene Blomli

BIM VOKSEN 
Dvergschnauzer hvit
NORD UCH Inter Leader Genstat
E: Anne Irenè Blomli 
O: G. Stankevich

BIR VOKSEN 
Dvergschnauzer S/P
N USH Svartkjelen`s Er Espresso
E: Frøydis Aalberg Tor H. Aalberg 
O: Trond Kanstad, Liv Karin Ertsås

BIR VOKSEN 
Dvergschnauzer sort
N SE D UCH Little Joyment`s West side Story
E: Roald Aaknes, Bente Aaknes 
O: Heidi Nilsson

BIR VOKSEN 
Riesenschnauzer sort
NJV-17 Black Emac Zuperstar Zappa
E: Eli Merethe Nesset 
O: Eli Merethe Nesset

BIM VOKSEN 
Riesenschnauzer sort 
N UCH NJV-17 Black Emac Zazza Zugar
E: Eli Merethe Nesset 
O: Eli Merethe Nesset
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Vi er glade for at det ble flere utgaver av med-
lemsbladet, og håper at det fortsatt vil bestå. 
Her er et bidrag fra oss i Gruppe Trøndelag. 

Vi har nå kommet et stykke ut i september, 
og er ferdige med spesialutstillingen, som vi 
bruker å arrangere sammen med Trøndelag 
Hundefestival. Viser til eget innlegg. 

Det er ikke så mange ting på aktivitetsplanen 
i høst, men vi er også i år i gang med et nytt 
Bronsemerke-/lydighetskurs med Kristin Est-
enstad. Dette er det tredje kurset som går, og det 
ser ut som at det er behov for et slikt kurs. Da 
det også denne gangen ble fullbooket, og det 
er en blanding av både helt ferske og noen vi-
deregående deltakere. Rasene dvergschnauzer, 
schnauzer, riesenschnauzer, samt en portugisisk 
vannhund er representerte.

Av fellesturer så gjenstår tur rundt Stavsjøen, 
som satt opp onsdag, 19.september. Samt en tur 
i Hansbakkfjæra, 26.september. 

På planen var også et  Førstehjelpskurs for 
hund. Påmeldingsfristen har gått ut i disse 
dager, og dessverre så ser det ut som det 
ikke er nok påmeldte, og det vil mest trolig 
bli avlyst. 

Så en kort oppsummering av vårens aktiviteter:
Første del av aktivitetsplanen på våren, ble 
skrevet om i medlemsbladet som kom ut før 
sommerferien . Av de gjenstående, så ble en 
del av aktivitetene avlyst, men en fellestur og et 
medlemsmøte ble gjennomført. 

Fellesturen rundt Stavsjøen på våren, ble flyttet 
til høsten, og det ble en tur langs Malvikstien 
istedet. 

Malvikstien er en flott tursti, som er lagt langs 

en nedlagt togtrase, og er i år også med i en 
konkurranse i regi Gjensidige, til kåring av lan-
dets beste tursti. Du kan lese mer om den her; 
https://www.ut.no/tur/2.20557/

Koselig at så mange som 15 dvergschnauzere 
og 2 irsksettere, med sine eiere, møtte opp og 
gikk turen i et flott sommervær. Underveis så 
tok vi en kafferast i fjæra.

Vi har som nevnt tidligere hatt veldig lite opp-
møte på medlemsmøtene, og savner fortsatt 
tilbakemeldinger på tema. Eksempelvis så 
holdt Trine og Atle Rånes et lite foredrag, og 
svarte på spørsmål angående adferd/helse/evt. 
pels på et medlemsmøte vi hadde i vår. Samt at 
vi kombinerte det med utdeling av plaketter fra 
årskonkurransene.

På vår årlige samling i Tyholttårnet i forbindel-
se med NKK Trondheim, første helg i juli, så 
var det godt oppmøte av medlemmer i gruppe 
Trøndelag, samt en tilreisende.

Dessverre så ble det den oppsatte skogdagen, 
avlyst pågrunn av liten påmelding, og den vil 
derfor bli flyttet til nå i høst. Dato er satt til 
14.10, men nærmere annonsering vil komme 
på våre FB-sider.

Det planlagte sporkurset ble det heller ikke noe 
av, da mai i år var full av «rødager», og vi var 
sene med å booke instruktører.

Aktiviteter i 
Gruppe Trøndelag
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Den oppsatte Grilldag/Aktivitetsdag/Sommer-
avslutning, ble også i år som i fjor avlyst.
 Så spørsmålet til dere medlemmer er da først 
og fremst om det er interesse for en slik dag ? 
Hvor nye og gamle eiere av rasene, kan møtes 
med hundene, til et hyggelig dag ute, med for-
skjellige aktiviteter, eller bare være sosiale.
 Det andre spørsmålet er om det er noen som 
kan tenke seg å være med å hjelpe til med å ar-
rangere? Ideer mottas.

Så til sist så vil vi ønske en fin høst, og håper at så 
mange som mulig vil bli med på de gjenstående 
fellesturene, og kommer på våre medlemsmøter. 
Blant annet et medlemsmøte med juleavslutning 
som er planlagt i slutten av november. Fortlø-
pende info vil komme på FB-siden vår.

Hilsen med ønske om en flott høst

Styret i Gruppe Trøndelag

Bildene er fra Malvikstien
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Da har vi kommet oss vel hjem etter en fantastisk 
helg i Elverum med NBF bruks og IPO samling. 
Igjen en vellykket helg med fornøyde og glade 
ekvipasjer, totalt 33 stk. Det ble 1 IPO gruppe, 3 
grupper rundering og 2 grupper med spor Tror vi 
kom frem til at dette var det 5. året vi arrangerte 
treningssamling med sportshundgruppa. 
 De fleste ankom campingen torsdag 
ettermiddag/kveld hvorpå vi hadde en liten 
samling i «hytta» med litt informasjon og grup-
peinndeling. 
 Fredag og lørdag var det avreise fra kl.09:00 
ut i terrengene og på banene og tilbake ved 16-

Årets happening september 2018

tiden. Så ble det grilling og hyggelig samvær på 
kvelden.
 Søndag siste dag og et vemodig farvel men 
vi reiser hjem med mange fine opplevelser og 
fremganger

I år var det noen nye ansikter og det setter vi 
stor pris på. Vi tør påstå at det er et utrolig god 
atmosfære og stemning på våre treff. Alle snak-
ker med alle og deler erfaringer, alle vil hveran-
dre vel og hjelper til for at vi skal lykkes. 
 En stor takk til Ann W. Stavdal for hjelp med 
anskaffelse av terreng.

Siste nytt fra
  Sportshundgruppen
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 Så vil vi sende en stor takk til Jörgen som 
kommer fra Sverige for å bistå IPO gruppa sitt 
arbeid. Jörgen sin egen hilsen er at han gleder 
seg hver gang han kommer til oss og at vi har 
et utrolig godt miljø, at grupper innen forskjel-
lige grener kan møtes og ha det så trivelig 
sammen….det varmer ☺

Så en stor takk til alle dere som har vært med og 
gjort denne helgen til et uforglemmelig treff. 

Vi ses neste år

Hilsen Terje og Nina
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En kort presentasjon av 
IPO sporten og sporhund prøve.

IPO er en forkortelse for International Prü-
fungsordnung og er FCI`s internasjonale bruks-
hundprogram. Navnet endres til IGP i 2019.

Det består av tre hovedøvelser, 
- gruppe A er spor, 
- gruppe B er lydighet og 
- gruppe C er forsvarsarbeid. 

Disse tre hovedøvelsene består igjen i 
mange delmomenter som bedømmes. 
Dette er tre forskjellige øvelser som er satt 
sammen for å teste den allsidige brukshun-
den. Den harmoniske, driftsssterke hunden 
som kan føres og som kan konsentrere seg 
rolig når det trengs. I Europa og verden 
forøvrig har man funnet ut at brukshunden 
har sin plass også i det moderne samfunn. 
Det er stor etterspørsel etter brukshundens 
tjenester fra politiet, forsvaret, redningstje-
neste, spesialsøk osv I Europa har man fun-
net ut at den beste måten å få tilgang på gode 
brukshundemner i samfunnets tjeneste, er å 
holde konkurranser for sivile oppdrettere i 
programmer relevant for tjenestebruk. Det 
har vist seg at den rene eksteriøravlen har 
gjort det vanskeligere for det offentlige å få 
tilstrekkelig tilgang på egnede brukshunder. 

Derfor har FCI sitt internasjonale brukshund-
program, og Norsk kennelklubb har tatt dette 
inn i sitt regelverk. I IPO skal samme hund vise 
evne til ro og konsentrasjon i sporet. Den skal 
vise førbarhet, og samarbeidsvilje i lydigheten 
og den skal vise et høyt temperament, belast-
barhet og sterke drifter som lar seg kontrol-
lere i forsvarsarbeidet. Dette gjør at man får en 
svært allsidig prøveordning som premierer den 
allsidige brukshunden. Dette gir oppdrettere 
mulighet til å velge de avlsdyrene som egner 
seg og gjør det bra i denne sporten. Når slike 

konkurranser får prestisje, avler oppdretterne 
med tanke på å oppnå resultater. Det gjør at 
man får fokus vekk fra de rene eksteriørhun-
dene og produserer hunder som egner seg til 
samfunnsnyttig tjeneste.  

Det er selvfølgelig mye billigere for det offent-
lige å få dekket sitt behov for gode brukshunder 
ved sivile oppdrettere, enn at de selv skal ha 
et komplett avlsprogram. Dette ville kreve 
enorme ressurser dersom en skulle ha en bred 
avlsbase og unngå innavlsproblemer ol. 

En vesensforskjell i forhold til annen bruks-
hundsport er også at dommeren hele tiden skal 
tenke på hundens kvalitet og ikke bare fokusere 
på det treningsmessige resultat. Dette nettopp 
med tanke på å premiere de avlsmessig interes-
sante hundene. 
For de som ikke vil drive med forsvarsarbeid er 
det også full anledning til å bare konkurrere i 
spor og lydighet, eller bare spesialkonkurranser 
i spor. Det internajonale sporhundprogrammet 
er særdeles krevende sporkonkurranser der vi 
hevder oss bedre og bedre for hvert år . 

Gruppe A sporet 

Et IPO spor skiller seg vesentlig fra våre tradi-
sjonelle bruksspor. Et IPO spor belønnes gjen-
nom sin presisjon, nøyaktighet og intensitet. 
Underlaget kan i utgangspunktet være hva som 
helst, men er i de fleste tilfeller dyrket mark. 
Vinklene(2 i IPO I) er oftest 90° og gjenstan-
dene(2 i IPO I) er relativt små(fyrstikkeske 
eller lignende). Hunden skal med et dypt, in-
tensivt og presist søk i sporkjernen, følge det 
av sporlegger oppgåtte sporet (selvgått i IPO I). 
Her vurderes hundens evne til konsentrasjon i 
tillegg til søkelyst og selvstendighet.
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Gruppe B lydighet 

Den lydigheten som utføres innen IPO er på 
forhånd kjent av hundefører. Her belønnes en 
hund med temperament og stor arbeidsglede. 
Jakter man de virkelige høye poengene må 
selvfølgelig også presisjon være med. En hund 
som utøver presisjon men ingen glede belønnes 
ikke godt innen IPO. I denne disiplinen vurde-
res hundens samarbeidsevne med sin fører.

Gruppe C forsvarsarbeid 

Dette er det momentet som skiller IPO vesent-
lig fra den type hundesport vi kjenner i Norge. 
Her skal hund, fører og figurant utøve det på 
forhånd kjente programmet. Figuranten er 
iført en figurantbukse som beskytter samtidig 
som det skaper situasjonsbetingelser av det 
arbeidet som utføres. I tillegg til beskyttel-
sesbukse er også figuranten iført en beskyt-
telsesarm som hunden skal bite i. Det er viktig 
å presisere at hunden ikke biter i ”mannen” 
men i sitt bytte som her er beskyttelsesarmen. 
Figuranten bruker beskyttelsesarm for lettere å 
kunne arbeide med hunden i belastningsfasene. 
Her belønnes en hund som med selvsikkerhet 
viser sine driftsanlegg. Noe av det viktigste 
i dette momentet er hundeførers kontroll og 
lydighet på sin hund. Her vurderes i første 
rekke hundens belastbarhet, mot og førbarhet.

Her nevnes noen viktige egenskaper hos hund 
som skal trene eller konkurrere innen IPO:
Sosial og tilgjengelig 
Jakt-/ sosial kamplyst 
Temperament 
Førbarhet 
Belastbarhet 
Balansert og god nervekonstitusjon
Miljøsterk hund

SPH / FH 

Sporhund eller fertenhund prufung som det he-
ter på tysk, kan være et glimrende alternativ for 

de som ønsker å prøve sin hund i et internasjo-
nalt sporprogram. Sporene ligner de som man 
ser på IPO men er noe lengre med flere vinkler 
og gjenstander. Det arrangeres også VM for alle 
land tilsluttet FCI i dette sporhundprogrammet.

I denne grenen er det 3 klasser SP 1 (FH1) SP 2 
(FH2) og IPO-FH, som det konkurreres i i mes-
terskap og andre store konkurranser 

Det er verdt å merke seg at prøveformene 
innenfor IPO programmet faktisk er stambok-
berettigede titler, disse tillegges stor betydning 
ute i Europa. Det er da spesielt IPO 1, 2 og 3 
sammen med internasjonal kåring som er viktig 
for hundenes avlsverdi, men også BH og UHP 
er titler av betydning.

Krav som stilles til de som ønsker å trene eller 
avlegge en IPO prøve:

Hundefører skal ha plettfri vandel samt være 
medlem av hundeklubb som er tilsluttet NKK. 
Hundefører skal også være anbefalt fra klub-
bens RIK-ansvarlig. Hundefører skal ha deltatt 
på og gjennomført RIK-grunnkurs som går 
over tre dager. Dette er en forholdsvis omfat-
tende utdanning av hundefører som omfatter 
generell informasjon om programmene og 
om treningsmetoder. Kurset tar også for seg 
hvordan hunden reagerer på ulike typer av 
stimulans under trening. I tillegg til en teoretisk 
del består også kurset av en praktisk del hvor 
fører, under veiledning av instruktør, arbeider 
med sin hund.

Vidar Haarberg
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Bamse Klubben
Bamse Klubben har fått tre nye 

medlemmer denne gangen.

Vi har etter hvert fått en fin Bamseklubb med 32 medlemmer. 
Det er vi stolet av og vi vet at det er populært å være medlem i klubben. 

Bruk vinteren godt til trening, så er det kanskje du 
som har vår neste ”Bamse”.  

Legg inn en treningsøkt når det er noe kjedelig 
på TV, så kommer nok resultatene. 

Vi gratulerer de nye medlemmene som er:

Einerstad’s Fantastic Future Fairy - Eier: Marit Larsen, Bodø
Dolma Lings Zetha - Eier: Anne-Lisbeth Bastiansen, Asker

Pernille - Eier:  Maya Lindhom, Nodeland 

La hunden din bli med i 
Bamse Klubben.

Lær opp hunden din og send oss et bilde.

Legg ved en kort billedtekst til hvert av 
bildene og skriv navn og adresse til fotografen.

Legg bildene som vedlegg til en E-post 
og send dem til redaktøren:

Bjørn Adde
E-post:  b.adde@online.no

Neste innleveringsfrist er 1. februar.

Lykke til!
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Nye medlemmer i Bamseklubben

Her er Einerstad’s Fantastic Future Fairy « Ruska»

Eier: Marit Larsen, Bodø
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Nye medlemmer i Bamseklubben

Pernille 5,5 år sitter så fint bamse, 
litt godbit og trening sammen med Kristina så er det så lett atte.  

Eier og fotograf: Maya Lindhom, Nodeland 
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EDDA (Dolma Lings Zetha) sitter gjerne Bamse. 

Eier og fotograf: Anne-Lisbeth Bastiansen, Asker

Nye medlemmer i Bamseklubben
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Siste 
nummer av 
medlems-
bladet ...
Dette nummeret av medlemsbladet, som utkom i juni, var det 
siste nummeret av medlemsbladet i papirutgave. På årets ekstra-
ordinære generalforsamling, ble det lagt frem et regnskap med 
så dårlig resultat at det måtte tas grep. For å redusere klubbens 
utgifter, ble det derfor, under gjennomgangen av budsjettforsla-
gene for 2018 og 2019, vedtatt å slutte utgivelsen av medlemsbla-
det i papirutgave. Som en prøveordning, vil bladet inntil videre, 
bli publisert som en digital utgave på klubbens hjemmeside.
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Foto: Nina Gjødingseter
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Chiwalishunder på tokt......Chiwalishunder på tokt......
Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne når 
det gjelder våren og sommeren 2018… Har så 
mange flinke valpekjøpere som har vært rundt 
omkring i verden og plukket med seg diverse 
cert, cacib, gruppe- og BIS plasseringer!! Jeg 
har VERDENS BESTE VALPEKJØPERE og 
er SUPERSTOLT oppdretter ☺

Starter like godt i Mai – Roskilde Danmark – 3 
utstillinger, 3 hunder påmeldt:

Chiwalis Perfect Drogon (Nico), 3 x Exc, 3 x 2 
JK, 3 x Res Juniorcert, plassert i BHK alle dager!

DKJV-17 Chiwalis Princess Ariel  (Topaz) 
dag 2: 3. BTK med res.cert

N S UCH Chiwalis Keiserinne Hilde 
(Kaleeshi), Dag 1: 2BTK, res cert og res 
Nordic cert, Dag 3: Cert, CACIB og BIM og 
dermed DK UCH og C.I.B. ☺

Fortsetter siste helgen i mai hvor Karina var i 
Skjomen og stilte Chiwalis Ella Es Bonita til 
sine to første cert, 2 x BIR og BIG2! Samme 
helg var jeg i Piteå hvor N UCH Chiwalis 
Veni Vidi Vici ble BIM og S UCH!

Bodø, 9. og 10. juni: Her debuterte Chiwalis 
Perfect Viserion (Eier: Liesl Kristensen)  på 
utstilling og fikk sine to første cert og ble BIR 
begge dager. Chiwalis Princess Fiona  (Eier: 
Marit Kvanum) ble BIM begge dager, med cert 

Topaz Nico

Nita

Kaleeshi
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Vici

Her blir Jessie BIR på NKK Tromsø for dommer Øystein Eikseth
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den første dagen (så var hun fullcertet ☺)

Resten av sesongen tar jeg hund for hund:

Chiwalis Princess Jasmine med eier Mona 
Nilsen har fått med seg følgende denne 
sesongen: 5 x BIR (i Norge, Sverige og 
Finland!) Ett CACIB i Norge og ett i Finland, 
et Nordic cert i Sverige, cert i Sverige, 
Finland og Norge (NKK). Hun har også noen 
gruppeplasseringer i år ☺

Kullsøster DKJV-17 Chiwalis Princess 
Ariel med eier Veronica Seppola har 5 x BIR 
i Norge og Sverige, fullcertet i Norge og har 
cert i Sverige og Danmark, CACIB i Sverige 
og Nordic cert i Norge!

Prinsessene fyller to år 26. 09. 2018

N DK UCH NJV-15 NORDV 17 Natinskee’s 

Candy Crush som deleies med Vivian Bruun 
startet sesongen på NKK Tromsø med å bli 
andre beste tispe med res. Cacib! Fikk så en 
pause før hun entret ringen igjen i Piteå i Juli 
og tok absolutt det som var å ta ☺ Hun ble 
med det S UCH og fikk sitt andre CACIB – nå 

Piteå SKK – Natinskee’s Candy Crush Cert, CACIB, BIR og BIG3!! 
Chiwalis Perfect Viserion BIM med Cert – for ung for CACIB 

Lykke BIM i Kemi  Finland
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Chiwalis Perfect Viserion BIM og BIS Junior! Chiwalis Veni Vidi Vici BIR og BIS. Dommer: Nils Molin
Vici hadde sin beste helg ever – etter 9 res. CACIB i tre land fikk hun endelig sitt første CACIB 

og BIM på lørdag og på søndag ble hun altså BIS på spesialen!!

(Nico), som jeg selv har beholdt kom dessverre 
aldri i ordentlig pels i sommer, men til tross 
for dette har han plukket 3 cert og 2 res. Cert 
(NKK) i år. Han var også med til Amsterdam 
og plasserte seg i juniorklassen to av dagene 
med fine kritikker. 

Disse to har en kullsøster, Chiwalis Perfect 
Saphira (Lykke) som ble solgt til Sverige 
– hun har nå fått to cert i Finland og 4 res cert 
i Sverige!

Spesialen på Fauske i august toppet det 
hele så langt, der River ble beste hannhund 
og Nico andre beste. I tispeklassen stod 4 
Chiwalishunder igjen da beste tispeklasse 

må hun bare få CACIB i Norge også! Hun ble 
andre beste tispe på spesialen dagen etter. Hun 
var også på turne i Amsterdam og var meget 
nære på å bli Beneux Winner – hun ble andre 
beste tispe på denne utstillingen med res. Cert 
og res. Cacib!

Chiwalis Perfect Viserion (River) har tross 
sin unge alder 3 cert i Norge, ett cert i Finland 
og to i Sverige (2 x BIM i Piteå i meget stor 
konkurranse). På Fauske i august ble han BIR 
på NKK og BIM på spesialen – her ble han 
også BIS JUNIOR!! Eiere til er Marianne 
Brodersen og Liesl Kristensen. Han ble 1 år 
10.mai.

Hans kullbror, Chiwalis Perfect Drogon 
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skulle plasseres, Vici nr 1, Jessie nr 2, Nita 
med storcert og dermed N UCH - nr 3 og 
veteranen Chiwalis Red Bin Fortyfive (Lotta 
til Liesl og Marianne) nr 4 med res. Cert! 
Lotta har ikke vært i ringen på mange år og var 
såååå nært å få storcertet i en alder av 9 1⁄2 år! 
Resten av resultatene fra Spesialen står under 
hvert bilde – for å si det mildt, denne 
utstillingen er noe av det råeste jeg har vært 
med på som eier og oppdretter ☺ 
Tusen takk til mine fantastiske valpekjøpere 
og forverter som stiller opp med husrom, hjelp 
i og utenfor ringen, koselig selskap og ikke 
minst det fantastiske hundeholdet dere har! Jeg 
er evig takknemlig.

Hilsen 
Turid Vian, 
Chiwalis kennel – Dvergschnauzer S/S

Nita med sin flinke deleier 
Karina fikk stor-certet og 

ble N UCH!

Gamlemor Lotta BIS 
veteran med res. cert 
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Fine dager på SavalenFine dager på Savalen
Kennel Riesen Artic har invitert sine valpekjø-
pere til kenneltreff i 11 år. Som i fjor var årets 
kenneltreff lagt til Savalen på Tynset. Her møt-
tes ca. 20 hunder og deres eiere m/familier til èn 
ukes trening og sosialt samvær i flotte omgivel-
ser i Nord-Østerdalen.
 Tusen takk til Tynset hundeklubb som tilbyr 
et utmerket treningsterreng med spredt furu-
skog og reinsdyrmose så langt øyet rekker.

Kennel Riesen Artic har invitert sine valpe-
kjøpere til kenneltreff i 11 år. Som i fjor var 
årets kenneltreff lagt til Savalen på Tynset. Her 
møttes ca. 20 hunder og deres eiere m/familier 
til èn ukes trening og sosialt samvær i flotte 
omgivelser i Nord-Østerdalen.
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Vårt formål med kenneltreffet er at alle skal 
få en smakebit på hva som faktisk går an å få 
til med hund, og forhåpentligvis inspirere til 
videre aktivitet når man kommer hjem. Mange 
er godt i gang fra før, mens noen ikke har ver-
ken lang fartstid eller erfaring med hundesport. 
Dermed er kenneltreffet et utmerket arena for å 
utveksle erfaringer.

Savalen tilbyr for øvrig et flott fjellterreng med 
turstier i alle retninger. Her kan man gå lange 
eller korte turer – alle med flott utsikt. Hunder 
– og eventuelle tøffe eiere – får bademuligheter 
i fjellvann og i sjøen nedenfor hotellet. I år 
inviterte temperaturen i luft og vann til flotte 
badeturer i sjøen, og noen hunder lærte nok å 
svømme akkurat på Savalen i år.

Den yngre garde har dessuten muligheten til 
å benytte svømmebassenget på hotellet og de 
mange sykkelstiene i området. Når alle ble 
hentet inn til kvelds, og gjort rede for, var det 
liksom ikke den store diskusjonen om leggetid 
– fjellufta tar på. 
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Tusen takk til Tynset hundeklubb som tilbyr et 
utmerket treningsterreng med spredt furuskog 
og reinsdyrmose så langt øyet rekket. Og ikke 
minst takk til alle flotte valpekjøpere, og de flin-
ke instruktørene. Ingen oppdretter kommer noen 
vei uten dyktige og dedikerte valpekjøpere!

VI ØNSKER ALLE 
EN FIN OG AKTIV HØST!

Børge og Øivind
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Nye norske Champions
N UCH Riesen Artic’s Set Fire To The 
Rain
Født 29.12.2016

Far: 
N UCH Riesen Artic’s Nero
Mor: 
N UCH, NJV-14, NORDV-14, NV-14-16 
Lorelei von Furia Radinie

N UCH Riesen Artic’s Thumbs Up
Født: 30.04.2016
(BH, KÅRET 16.06.2018)

Far: 
Muller Z Tartaku
Mor:
N UCH Riesen Artic’s Name Of The Game
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Nye norske Champions

N UCH Riesen Artic’s Quantanamera
Født: 22.10.2014

Far: 
N UCH, NV-11-12-13 Riesen Artic’s Ikaros
Mor:
N UCH Bollywood Z Grodu Ksiazat 
Pomorskic

N UCH Riesen Artic’s Quentin
Født: 22.10.2014

Far: 
N UCH, NV-11-12-13 Riesen Artic’s Ikaros
Mor:
N UCH Bollywood Z Grodu Ksiazat 
Pomorskic

VI GRATULERER STOLTE OG DYKTIGE EIERE!

KENNEL RIESEN ARTIC
Børge og Øivind
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Foto: Anniken Stordal
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Barn og Hund. Barnebarn Jonas og Bart har hatt et nært 
og godt forhold helt fra det første møtet da Bart var valp.
Foto Wenche Martinsen
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Utstillinger i 2019 for NSBK’s raser



68 69

Utstillinger i 2019 for NSBK’s raser
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Utstillinger i 2019 for NSBK’s raser
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Utstillinger i 2019 for NSBK’s raser
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Utstillinger i 2019 for NSBK’s raser
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Stoff til medlemsbladet sendes til:
Bjørn Adde, Stigenga 74, 0979 Oslo – E-post: b.adde@online.no

Manus og bilder til bladet skal helst leveres digitalt, sendt som E-post eller på CD.
Tekstdokumenter bør leveres som Word-filer. Bilder kan leveres i farger eller sort/hvitt, på 

vanlig fotopapir (for skanning), eller helst digitalt (må da ha høy oppløsning, minimum 250 dpi). 
Jeg ber om at gruppene er ute i god tid med sitt stoff og annonsering av sine arrangementer.

Manusfrister 2019
Blad nr. 1 2 3 4

Manus frist 1. februar 1. mai 1. august 1. november

NSBK’s Hovedstyre er ansvarlig for utgivelsen og bladets innhold.

Foto: Nina Gjødingseter
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Navn Adresse Post nr./adresse Telefon/Mobil

x Me�e Mathisen Tu�e Skjoldvn. 13 B 0881 Oslo P: 23 00 99 66 / M: 924 07 000

x x x Aina Flesvik Løvsetdalen 15 1188 Oslo M: 918 07 171

x Ulla Bri� W. Kristensen Elsbergsvei 10 1540 Vestby P: 64 98 20 82 / M: 932 03 864

x Ingjerd Berge Nedre Snarvei 1 A 1746 Skjeberg M: 988 59 063

x x x Me�e Solbakken Sle�emoveien 42 2032 Maura P: 63 99 79 14 / M: 994 27 276

x x x x Kent Olsen Glomnes 2160 Vormsund P: 63 90 20 49

x x x x Anne-Mari Engebretsen Melanderjordet 22 2322 Ridabu M: 922 46 565

x Nina Wasenius Sætreskogveien 11 B 1415 Oppegård M: 40629399

x x x Kris�n Bjørndal Åfetstølbrua 2890 Etnedal M: 906 05 168

x Trine Elise Vik Drengs Vei 45 1385 ASKER M: 911 08 859

x Ann Cathrine Johnsen Rosenberggaten 42 4007 Stavanger P: 51 53 38 40 / M: 930 21 192

x x x Ingebjørg Meinich-Bakke Myrvegen 17 4056 Tananger P: 61 69 69 87

x x Kirsten Somby Sleireveien 4 A 4317 Sandnes P: 51 62 50 15 / M: 926 08 965

x Merete D. Fredriksen Nymyra 41 4352 Klepp P: 51 42 06 58 / M: 924 18 317

x Tove Kirkevik Høietun 155 4619 Kris�ansand S P: 38 01 17 54 / M: 957 71 950

x x Trude O�erlei Troldhaugvegen 52 5232 Paradis P: 55 10 28 11 / M: 924 10 559

x x Anne-Guri Johannesen Skjelåsen 65 5215 Lysekloster M: 99 72 48 47

x x x x Rune To�um Lonaleitet 13 5267 Espeland P: 55 95 01 02 / M: 412 46 043

x x x Wenche Berntsen Anglevikvegen 5353 Straume P: 56 33 00 41

x Andreas Bachmann Sørhallet 49 5518 Haugesund P: 52 72 81 46 / M: 982 37 221

x x x x Torhill Ludvigsen Blommenåsen 2 6520 Frei P: 71 52 54 41 / M: 907 86 052

x x x x Trine Madsen Sundalskrenten 40 B 7032 Trondheim P: 73 93 14 68

x Oddbjørg R. Iversen Søndre Risvolltun 18 A 7036 Trondheim P: 97 69 67 41

x x x Birgi�e Barkhald Flakk Vestre 7070 Bosberg M: 938 72 144

x x x Astrid Welle Tjurrupynten 15 7087 Gimse P: 72 87 18 07

x Anne-Kirs� Stensø Knuthaugen 22 8027 Bodø P 75 51 60 47 / M. 901 16 915

x x x Turid Vian Engbakken 18 8370 Leknes M: 906 96 390

x x x Ranveig Vestnes Alvhy�an 302 
Backafallet

71932 Gy�orp, 
Sverige P: +46 58 77 04 05

Ønsker du å komme inn på  eller bli strøket fra 
trimmelista, ta kontakt med styret, v/sekretæren.

Har du byttet adresse eller telefonnummer 
må du også melde dette til sekretæren.



74 75



76

Foto: Nina Gjødingseter


