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Lederen
har
ordet

«Nytt år og nye muligheter» er det noe som heter. Det har vært, og det er fortsatt årsmøtetid.
Når dette leses har både gruppene og klubben
gjennomført sine årsmøter.
Noen fortsette i sine verv med iver og gode
ambisjoner, mens andre ønsker avløsning. Og
slik skal det være, det er lov å takke av, og det
er prisverdig at nye stiller sin tid og kompetanse
til rådighet for NSBK.
Og her kommer vi til kjernen i alt frivillig arbeid. Å jobbe sammen gode i team som evner å
ivareta grupper og klubb er ikke altid like lett.
Det skal jeg være den første til å innrømme,
men med god kommunikasjon, både med de
som er på valg og de som ikke er det, så pleier
dette å gå bra til slutt.
Det er fortsatt mye å gripe tak i fremover i
NSBK. Ikke minst på kommunikasjon og
kostnader. Mye kan løses via elektroniske hjelpemidler som FB-grupper, nyhetsbrev, hjemmesider, og Skype-møter men ikke alt. Et styre
må også til tider være fysisk samlet for å kunne

skape fortrolighet og tillit, og kunne diskutere
seg fram til gode løsninger.
Historien om Alle, Enhver, Ingen og Noen:
- Det var et viktig arbeide som skulle gjøres,
og Alle var sikker på at Noen skulle gjøre det.
Enhver kunne ha gjort det, men Ingen gjorde det.
Noen ble sinte på grunn av Alle sin jobb.
Alle trodde Enhver kunne utføre dette,
men Ingen forsto at Alle ikke ville gjøre det.
Det endte med at Alle bebreidet Noen
da Ingen gjorde hva Enhver kunne ha gjort.
Jeg takker de tillitsvalgte som har blitt avløst,
og ønske de nyvalgte velkommen til ansvarsfull gjerning sine respektive ansvarsområder til
benste for NSBK. Sammen skal vi klare å nå
våre mål.
Ha en fin vår, og lykke til med din gjerning.
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Hund gir bedre helse,
mener forskere
Tekst og foto: Trine Bråthen og Eva Marie Bulai / NRK

Hundeeiere har lavere risiko for å dø av hjertesykdommer enn andre,
viser ny svensk forskning. Særlig for enslige er det bra å ha hund.

BRA FOR HELSA: På Hundejordet i Frognerparken i Oslo bekrefter Jørn Blair og Robyn Enger funnene fra den
svenske forskningen. Å ha hund gjør at du kommer deg ut på tur, og har alltid noen å snakke med, mener de to.

– Det å komme hit til Hundejordet er så festlig.
Det er som å gå på kino eller ha en morsom fest
sammen. Du får mye mer kontakt, vi stopper og
snakker med hverandre og spør om hverandres
hunder, sier hundeeier Robyn Enger begeistret.

Reports, har helt rett i at hundeeiere kan kobles
til lavere dødelighet.

Sammen med sin hvite, lille, krøllete venn småsnakker og ler hun med både to- og firbente ute
i Frognerparken i Oslo.

Forskerne trekker frem funnene om enslige som
spesielt interessante, for der var resultatet tydeligst. Fra før er det kjent at det å være ensom er
en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer, og
det virker som om en hund kanskje kan nøytralisere dette, skriver de i en pressemelding.

– Livet hadde vært kjedeligere uten hund, sier
Enger – og er ikke i tvil om at den svenske forskningsrapporten som nå er publisert i Scientific

Studien er et samarbeid mellom Universitetet i
Uppsala, Karolinska Institutet, Standford University og Sveriges Landbruksuniversitet.
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Får oppmerksomhet

Kan ikke dø fra dyret

– Det å ha hund stimulerer til samtaler med
andre. Det å gå tur med en hund gjør at man får
mer oppmerksomhet fra andre mennesker, og
etter hvert kan det dreie seg om mer personlige
ting, ikke bare om hund.

Christine Olsen viser også til tidligere studier
der det har kommet frem at folk med en alvorlig
sykdom blir fortere friske hvis de har hund.

Det sier Christine Olsen, som har doktorgrad i
folkehelsevitenskap og jobber ved AntrozoologiSenteret på Ås. Hun mener det er helt naturlig
at kjæledyr kan ha flere gode effekter på menneskets helse.
– Det er vist at ensomme som har hund har
mindre depresjon, og depresjon i seg selv er en
stor risiko for hjerte- og karlidelser. Det er godt
å ha en hund å ta vare på, som man kan snakke
med, som er der for én og vil passe på deg hvis
du trenger det.

– De har noen de må ta vare på, så de kan ikke
bare bli borte på et sykehus eller dø fra kjæledyret sitt. De må komme seg i form igjen for å
ivareta dyret, sier Olsen.
Tilbake på Hundejordet i Frognerparken er
Jørn Blair overbevist om at uten hans sorte,
langbente venn, så hadde livet vært langt mer
stillesittende – og dermed mindre bra for helsa.
– Man går jo tur med hunden et par ganger om
dagen, da får du frisk luft og beveger deg. Jeg
er ufør, og det å ha hund er vesentlig for å holde
meg i aktivitet.

Ny forskning:
Eldre bør skaffe seg hund
Tekst og foto: Sondre Tallaksrud / NRK

En hund kan være viktigere for å få eldre i bevegelse enn et treningssenter, viser britisk forskning. Anne (65) er ikke i tvil om hva som er best.
«Jeg trivdes ikke på treningssenter»

• Les også: Dyr er som medisin for eldre.

I forskningen som besto av tre tusen briter mellom 49 og 91 år, kom de eldre som gikk tur med
hunden sin seg opp av stolen i 30 minutter mer
hver eneste dag enn de som ikke hadde hund.
Det viser studien fra University of East Anglia,
først omtalt av Forskning.no.
Halvtimen i forskjell er mye større enn den
forskerne vanligvis ser når det settes i gang
tiltak for å få eldre til å bevege seg mer, som organisert trimming eller besøk til treningssenter.

– Vanskelig å komme seg ut alene

Anne Malmgren Molstad

65 år gamle Anne Malmgren Molstad har ved
hjelp av hunden «Micco» fått en klart bedre
psykisk og fysisk helse.
– Jeg er så mye i bevegelse, du må ut hver
eneste morgen og hver eneste kveld. Mange
jeg kjenner som ikke har hund merker at det er
vanskelig å komme seg ut.
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BEDRE TRENING: Anne får bedre trening av sin Korthårete Collie enn et treningssenter.

Molstad prøvde treningssenter en lang periode,
men hun følte hun fikk bedre utbytte av gåturene med hunden sin i frisk luft.
– Jeg ble veldig lei av å trene inne etter hvert,
så jeg betalte lenge uten å gå. Jeg trivdes rett og
slett ikke, sier Molstad.

– Bør skaffe seg hund
Hun vil anbefale hund til alle eldre som har
muligheten til det.
– Bare litt bevegelse har mye å si for gamle
mennesker. Skaff dere en liten bikkje, den
trenger mindre turer og er ikke like sterk som
de store.
• Les også: Friskere med dyr.
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Bjørg Hageløkken (76) har sammen med mannen (82) hunden «Sita». De takker henne for
den gode helsen de har, ikke bare på grunn av
turene.
– Vi får mer bevegelse inne i huset også, den
skal ofte stelles og mates. Det er synd at noen
borettslag er strenge på det å ha hund. Det er så
viktig for eldre.
• Les også: Høner med sommerjobb på sykehjem.

Været er ingen hindring
Forskningen viser at de som hadde en hund å
gå tur med var mer aktive på dagene med styggest vær, enn det de hundeløse var på de beste
solskinnsdagene. Hageløkken sier at hunden
må få tur, uansett.

Foto: Privat
TAKKER HUNDEN: Bjørg Hageløkken takker sin mellom-schnauzer for sin gode helse.

– Man må jo ut, for eksempel på vinteren kan
man kjøpe gode piggsko. Kommer du deg ut får
du trimmet alle musklene dine, i hvert fall hvis
du leker med hunden i tillegg.

– Gamle folk bør kjøpe en liten hund som
de klarer å takle. De kan absolutt få bedre
livskvalitet og lengre liv hvis de gjør det, sier
Hageløkken.

Hun anbefaler eldre å skaffe seg en liten hund.
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Utstilling i Letohallen
19. januar 2019

19. januar i år, avholdt nok en gang utstilling
i Letohallen i samarbeid med Norsk Grand
Danois Klubb. Dette er et vellykket samarbeid
som har pågått i flere år. Klubbene deler på
arrangementet der NSBK holder sin utstilling
på lørdag og NGDK holder sin på søndag. På
lørdagens utstilling var det i år påmeldt over
900 hunder, noe som betegnes som meget bra
deltakelse.
Stevneavviklingen gikk som vanlig uten
problemer, og en stor takk til utstillingsgjengen, dommere, ringpersonell og alle andre
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medhjelpere som gjorde en fin jobb. Det var
knyttet ekstra spenning til jobben med skriving
av kritikker, i og med NKK sitt vedtak om at
alle kritikker skulle leveres digitalt. Gruppen
hadde derfor gått til innkjøp av 12 nettbrett
med tastatur som ble klargjort for hver skriver
i alle ringene. Det er alltid spennende når nye
dataløsninger skal tas i bruk, men Oda Kristensen som hadde ansvaret for dette, hadde gjort
en glimrende jobb og alt fungerte perfekt.
En fin og hyggelig utstillingsdag, og stor
takk til alle som bidro til dette.

BIS resultater for NSBK
BIS Voksen

BIS Valper

1. Dvergschnauzer sort/silver
Sågsvedjans New Blowing In The Wind
E: Anci Nilsson O: Anci Nilsson

1. Riesenschnauzer Salt/Pepper
Riesen Artic`s Who`s That Girl
E: Børge Pettersen, Jahn Harry Kristiansen
O: Børge Pettersen, Øivind Storfjeld

2. Riesenschnauzer Sort
C.I.E.N DK UCH NJV-14 NORDJV-14
NV-14-17 DKJV-14 DKJV-14 SEV-15
KBHV-15 DKV-16-17 NORDV-16-18
Riesen Monamis Rock Soild
E: Stine Andersen O: Mona Karin Ullaug
3. Dvergschnauzer Sort
C.I.B SE UCH N UCH DK UCH SEJV
EUJW-16 NV-17 EUW-16
Broddways Something New
E:Caroline Brodd O:Caroline Brodd
4. Schnauzer Sort
INT NORD UCH NVV-18 NORDVV-18
Dolma Ling`s Zukunft
E: Jon Egil Selbach O: Vidar Anderssen
BIS Veteran
1. Schnauzer Sort
INT NORD UCH NVV-18 NORDVV-18
Dolma Ling`s Zukunft
E: Jon Egil Selbach O: Vidar Anderssen
2. Dvergschnauzer Sort
Stommelyckans Spader Dam
E: Carina Elf O: Åsa Lundmark, Johan
Lundmark
3. Dvergschnauzer Salt/Pepper
C.I B NORD EST UCH SEV-13 DK NVV-16
Forsis Salte Ordet Fritt
E: Carolina Brodd O: Christina Forslund

2. Schnauzer Sort
Rhiva Khagrass
E: Hege Schjølberg O: Ewa Lach
3. Dvergschnauzer Salt /Pepper
Evalill Avicii I Could Be The One
E: Anna Sjölin O: Eva Monson
4. Riesenschnauzer Sort
Right Bay`s Chat Whit Caranina
E: Nina Gjødingseter O: Anna Carlsson
5. Dvergschnauzer Hvit
Fenton`s Ion
E: Nina Kristiansen O: Berit Engnes
BIS Junior
1. Dvergschnauzer Sort/Silver
Divine Ones Prince Charming
E: Veronica Seppola O: Therese Gustavsson
2. Dvergschnauzer Sort
Kol Tikvah Instant Winner
E: Rafael Martinez Seravo O: Rafael Martinez Seravo
3. Dvergschnauzer Salt/Pepper
Noxeema`s Za Zuela
E: Ulla Britt Wiig Kristensen O: Oskar Ødegaard
4. Riesenschnauzer Sort
Giantero`s Pokerface
E: Ann Kristin Larsen, Dankert Larsen
O: Mette Solbakken
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Bilder fra utstillingen
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NSBK Årsmøte 2019
holdes i Trøndelag

På fjorårets årsmøte ble det bestemt at årsmøtet
kunne holdes utenfor Østlandsområdet dersom
noen av gruppene ønsket å stå som teknisk
arrangør. Gruppe Trøndelag ønsket å påta seg
arrangementet i år og det var derfor første gang
årsmøtet skulle holdes utenfor Østlandet.
NSBK’s Årsmøte ble derfor avholdt 9. mars,
på Radison Blue Hotell på Trondheim lufthavn,
Værnes. Når årsmøtet holdes i mars måned,
kan det være vanskelige vær- og kjøreforhold
for deltakere som kommer fra hele landet. De
fleste kommer derfor med fly og det var fint at
det bare var 100 meter å gå mellom flyterminalen og hotellet. I tillegg var det et bra hotell,
med fine rom og god mat.
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Med minnet om de store problemene som oppsto i
forbindelse med fjorårets årsmøte, var det en viss
spenning til hvordan årets møte ville forløpe.
Møtet startet med de obligatoriske godkjenninger av forberedelsene til møtet og valg av
de personer som skulle medvirke til gjennomføringen.
Som møteleder ble valgt Arild Kristensen.
Det var 26 personer til stede på møtet, hvorav
25 personer med stemmerett.
▪ Årsberetning for NSBK ble gjennomgått og
godkjent.
▪ Gruppenes årsberetninger, regnskap, handlingsplaner og budsjett ble gjennomgått.
Dessverre var det noen grupper som ikke
hadde levert eller levert etter fristen for
innsendelse. Gruppe Trøndelag fikk ros og
applaus for sitt arbeid og store aktivitet.
▪ Kontaktpersonenes beretninger var heller
ikke innlevert.
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▪- Beretning fra Avlsrådets rasekomiteer ble
gjennomgått.
▪ Sportshundgruppas beretning ble delt ut før
møtet.
▪ NSBK’s regnskap for 2018 viser et overskudd på kr. 53.537,37. Med bakgrunn i
det dårlige resultatet som ble presentert på
generalforsamlingen i 2018, har det sittende
styret vært nødt til å prioritere økonomistyringen i sitt arbeid. Styret fikk ros for at de
har klart å snu den negative tendensen.
▪ Budsjettforslaget for 2019 ble godkjent.
▪ Det var fremmet 3 saker fra Styret, 5 saker
fra gruppe Trøndelag og 3 saker fra Vidar
Haarberg. Disse ble behørig debattert og
stemt over.
▪ Valgkomiteens leder redegjorde for komiteens arbeid og innstilling. Forslaget ble enstemmig godkjent og et nytt styre er valgt.
Klubbens æresmedlemskap ble tildelt Torill Adde
og vi gratulerer.
Et konstruktivt og vellykket årsmøte var avsluttet.

Utdeling av premier i
Årskonkurransen 2018
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Møte med gruppene, råd og styret
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Nordisk Vinner Lillestrøm. Stablemaster’s Nashville SelmaPelma
ble i dag Norsk og Dansk Campion. Dagens bedømmelse :
Excellent CK 2 BTK Cert R. Nordic Cert.
Bilde viser snuppa mi som er et lykketroll
takker for en hyggelig dag spesielt takk til Stine A. Ness som handlet
Selma og Kent Olsen hva skulle jeg gjordt uten deg.
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Utstillinger i 2019 for NSBK’s raser
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Ønsker du å komme inn på eller bli strøket fra
trimmelista, ta kontakt med styret, v/sekretæren.
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Navn

Adresse

Post nr./adresse

Telefon/Mobil

Me�e Mathisen Tu�e

Skjoldvn. 13 B

0881 Oslo

P: 23 00 99 66 / M: 924 07 000

Aina Flesvik

Løvsetdalen 15

1188 Oslo

M: 918 07 171

Ulla Bri� W. Kristensen

Elsbergsvei 10

1540 Vestby

P: 64 98 20 82 / M: 932 03 864

Ingjerd Berge

Nedre Snarvei 1 A

1746 Skjeberg

M: 988 59 063

Me�e Solbakken

Sle�emoveien 42

2032 Maura

P: 63 99 79 14 / M: 994 27 276

Kent Olsen

Glomnes

2160 Vormsund

P: 63 90 20 49

Anne-Mari Engebretsen

Melanderjordet 22

2322 Ridabu

M: 922 46 565

Nina Wasenius

Sætreskogveien 11 B

1415 Oppegård

M: 40629399

Kris�n Bjørndal

Åfetstølbrua

2890 Etnedal

M: 906 05 168

Trine Elise Vik

Drengs Vei 45

1385 ASKER

M: 911 08 859

Ann Cathrine Johnsen

Rosenberggaten 42

4007 Stavanger

P: 51 53 38 40 / M: 930 21 192

Ingebjørg Meinich-Bakke

Myrvegen 17

4056 Tananger

P: 61 69 69 87

Kirsten Somby

Sleireveien 4 A

4317 Sandnes

P: 51 62 50 15 / M: 926 08 965

Merete D. Fredriksen

Nymyra 41

4352 Klepp

P: 51 42 06 58 / M: 924 18 317

Tove Kirkevik

Høietun 155

4619 Kris�ansand S

P: 38 01 17 54 / M: 957 71 950

Trude O�erlei

Troldhaugvegen 52

5232 Paradis

P: 55 10 28 11 / M: 924 10 559

Anne-Guri Johannesen

Skjelåsen 65

5215 Lysekloster

M: 99 72 48 47

Rune To�um

Lonaleitet 13

5267 Espeland

P: 55 95 01 02 / M: 412 46 043

Wenche Berntsen

Anglevikvegen

5353 Straume

P: 56 33 00 41

Andreas Bachmann

Sørhallet 49

5518 Haugesund

P: 52 72 81 46 / M: 982 37 221

Torhill Ludvigsen

Blommenåsen 2

6520 Frei

P: 71 52 54 41 / M: 907 86 052

Trine Madsen

Sundalskrenten 40 B

7032 Trondheim

P: 73 93 14 68

Oddbjørg R. Iversen

Søndre Risvolltun 18 A

7036 Trondheim

P: 97 69 67 41

Birgi�e Barkhald

Flakk Vestre

7070 Bosberg

M: 938 72 144

Astrid Welle

Tjurrupynten 15

7087 Gimse

P: 72 87 18 07

Anne-Kirs� Stensø

Knuthaugen 22

8027 Bodø

P 75 51 60 47 / M. 901 16 915

Engbakken 18
Alvhy�an 302
Backafallet

8370 Leknes
71932 Gy�orp,
Sverige

M: 906 96 390

x

x

x

Turid Vian

x

x

x

Ranveig Vestnes

P: +46 58 77 04 05

Foto: Eli Merethe Nesset
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En tid å glede seg til

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.
Manus frist

1
1. februar

2
1. mai

3
1. august

4
1. november

NSBK’s Hovedstyre er ansvarlig for utgivelsen og bladets innhold.
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Foto: Eli Merethe Nesset

