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Redaktørens spalte
Hei folkens, nå er sommeren i gang.
Faktisk har halve allerede passert.
Elverum Hundeklubb har startet
sesongen med masse aktiviteter.
Vi har fått i gang en gruppe som
trener bruksøvelser fast på torsdager,
dette er gøy, men jeg håper at flere
kommer til etter hvert. Så er agilitytreningen endelig kommet i gang.
Det er positivt å se at så mange møter
på fellestreningene på mandager. Nå
begynner klubben vår å ha aktiviteter
på alle dager i uken. Det har også blitt
arrangert felles turer i skogen og i
Leiret, der man går tur og koser seg
sammen. Vi har hatt klubbmesterskap
og samtidig med det ble det mulighet
til å ta bronsemerkeprøve, vi hadde
også bronsemerkeprøve etter en
fellestrening. Dette har bidratt til å øke
aktiviteten med trening
Vi har hatt to sporstevner med mange
deltakere, det er bilder og referat fra
det første stevnet lengre inn bladet.
Referat fra det siste stevnet kommer
i neste utgave. I forbindelse med
disse to stevner må jeg få rose alle de
funksjonærer som har stilt opp og
jobbet fra tidlig morgen til sent på
ettermiddagen og gjort en fantastisk
jobb. Uten alle dere, ingen nevnt ingen
glemt, skulle vi ikke kunne arrangere
stevner. Det å jobbe på dugnad ved

slike arrangement er med på å styrke
hundesporten i Norge og det er meget
viktig at all aktivitet med hund, både
konkurranse og turgåing, blir større.
Jo mer vi aktiviserer våre firbente
venner, desto bedre trives hundene
våre. Vi må også huske på at alle som
ikke har hund setter pris den jobben
vi gjør med å forbedre lydigheten på
hundene våre.
Jeg ønsker alle en riktig fin sommer
og håper alle får slappe av og kose seg
masse.

Elisabeth
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Leder
Lederen har ordet

hull i ørene bare han løftet henne opp!
Slik har hun fortsatt, så vi må passe vår
lille Freja og katten slik
Tiden flyr, det er sikkert noe vi merker at den nye sjefen ikke skal spise opp
alle sammen, men jeg synes at min tid alle. Hun er en alldeles gedigen matflyr fortere enn noen annens. Kan det
elsker, hun til og med forsøker å ta
være fordi man blir gammel?
brødskivene fra bordet som ”husse”
Forresten så får jeg ikke tid til å tenke
skal ha med seg på jobben. Den unge
så mye på å bli gammel for nå er det
damen har lagt på seg 4 kg på 3 uker og
ramme alvor med konsentrasjon.
mat er så langt det største i hennes liv.
Ikke minst det å være konsekvent og
Der kan vi lure henne til hva som helst
helt å være entydig ovenfor en liten
og med hva som helst mener vi at hun
schæferdame vi har fått i huset. Etter
kan lære svært mye om lydighet på
at Oliver måtte overlates til de høyere
grunn av dette. Ingen av våre tidligere
makter tidlig i påsken, tenkte jeg at nå 4 schæfere har hatt en slik matlyst.
kan jeg kople av og følge med litt mer
Med en slik ung, lovende og aktiv
på hva Elisabeth holder på med når det dame, må nok undertegnede stramme
gjelder Freja. Som alle vet var Adam
seg opp og trene henne slik vi alle har
kun en kort tid i Paradis! Terje Østlie
hørt det skal gjøres; klare meldinger,
sørget for at min tid ble veldig kort der. konsekvent, generalisere.
Han hadde fått den suverene ide at jeg Vet dere hvilket navn hun skal ha?
kunne bli forvert for en av hans
Hun måtte ha et navn som begynte
valper! Den minste av de og
på Z. Hva annet kunne det da
den som var litt tilbakeholden
bli enn Zeta Jones; Ariens Zeta
og reservert for fremmede
Jones !!! Vi er blitt veldig glad i
saker og omgivelser. Det er
henne og håper at vi kan beholde
nå tre uker siden vi tok henne
henne for hun skal bli en fremtidig
hjem, den lille svarte fine
Norgesmester i spor (et
tilbakeholdne frøknen.
sterkt ønske)!
Det tok en dag før
vi fikk se hennes
Jeg ønsker alle en
egentlige jeg. Hun
utrolig fin og god
viste ingen respekt
sommer!
for tante Freja, katten
jagde hun så fort hun
Erik.
så den og den nye
”husse” fikk nesten
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Hilsen fra Britt og Arax på
agilitykurs

Hei alle hundevenner!

Ja, nå har Arax og jeg tatt det store
skrittet ut i agilityverdenen.
Startet med å lage blest om Elverum
Hundeklubbs kurs i agility. Da det bare
var Arax, Alfa, Tone og jeg, som var
hjemme, avtalte vi møte med Lokalavisa, og det med kjempe iver!
(Se forsidebildet, -det synes kanskje?)

erfare med glans! Bommen ble sååÅÅ
skummel sist på dagen, men med mye
godbiter og god hjelp, kom vi over da
også. Vi gleder oss til neste gjensyn
med Jan Erik og resten av Agilitygjengen.
Vi trener agility på onsdager.
Er du interessert, ta kontakt med
Gine Likvern på tlf 481 30 524
eller Elisabeth Røen
på tlf 920 83 399.

Vi meldte oss på kurset med Jan
Erik Østvang, fra Hamar og Omegn
Hundeklubb, som instruktør og det var
kjempe gøy! Med en flott kursleder og
en flink medhjelper, Veronica, startet
vi med teori. Så gikk det videre slag
i slag. Pølse, tunnel, slalom, stige, og
ikke minst bommen! Joda, Arax er
nok en hund for fart og spenning. Delt
inn i grupper på tre, eier, hjelper og
observatør, ble vi noen fine lag.
Nytt kursopplegg for Jan Erik også, og
vi tror han ble fornøyd. En lang dag
for hundene og eierene, men alle var
fornøyde og nå trener vi ivrig hver
onsdag ved klubbhuset!
Men ett godt råd. Stopp mens leken
og interessen er på topp! Det fikk vi
Bildet: Ettersom Arax fi kk lov til å pryde forsiden,
er goldenvenninne Alfa her i full fart over
agilityhinderet. Ingen tvil om at dette er kjempegøy!

5

Bli med på årets
happening
Sett av helgen den 21.
– 23. november. Denne
helgen arranger Norsk kennelklubb (NKK) Norsk vinnerutstilling i Vikingskipet. Hamar
og Omegn Hundeklubb (HOHK)
sammen med Elverum Hundeklubb
(EHK) skal også i år være ansvarlig
for det tekniske og vi trenger
frivillige fra begge klubbene til å
stille opp som funksjonærer. Dette
er siste året vi har anledning til å få
inntekter fra dette arrangementet.
Neste år har Norsk kennelklubb
funnet et annet sted for sin
vinnerutstilling. Desto viktigere
at vi kan stille opp for å få disse
inntektene for klubben. På neste
side ser dere resultatet fra fjorårets
dugnad. Dette er vel anvendte
penger for klubben. De fleste av
dere har sett at vi har utvidet
treningsbanen. Vi har også utstyrt
klubben med agilityhindre. Noe
som har vært i flittig bruk etter
agilitykurset.
Vi kan tilby mange forskjellige
arbeidsoppgaver fordelt på
dagene fra torsdag til og med
søndag. Torsdag ettermiddag
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og kveld trenger vi noen
som kan være med å
sette opp ringer og gjøre
klart til utstillingen. Fra
fredag til søndag foregår
utstillingen og vi må bidra
med funksjonærer som kan
være skrivere for dommere, være
vaktmannskap, selge billetter og
kataloger, holde det rent og ryddig
og bidra med klargjøring av mat.
Søndag ettermiddag er det behov for
ekstra mannskap som kan være med
på opprydding.
Med en medlemsmasse på til
sammen over 250 stk har vi tro på
at dette skal gå greit, hvis flest mulig
stiller opp.
Alle som deltar får den praktiske
funksjonærgenseren til odel og eie,
et måltid mat i løpet av vakta og fri
parkering med inngangsbillett til
utstillingen hele helgen.
Interesserte kan ta kontakt med
Anna Pringle (HOHK) på telefon
918 84 374 eller Erik Østbakken
(EHK) på telefon 926 03 722 eller epost: e.oestbakken@c2i.net. Det blir
også hengt opp lister på klubbhuset
som dere kan skrive dere på.
Etterhvert legger vi ut informasjon
på våre websider: www.hohk.no
og www.elverumhundeklubb.com.

Norsk vinnerutstilling 2007

Regnskap for det tekniske arrangementet
Inntekter
Forskudd fra NKK
Restbetaling fra NKK
Utgifter brus etc (CCMartn)
Tilbakebet. fra NKK
Reklame på gensere:
NKK
HOA
Agria
Elverum smådyrklinikk
Brummunddal veterinærkontor
Oonasin
Buddy
Heros
Sparebanken Hedmark
Multibygg
Utgifter til gensere
Utgifter til skrivere
Andre utgifter/kjøpte tjenester:
Sum
Fortjeneste
Utbetalt til EHK
Fortjeneste HOHK
Sum

Utgifter

40000
49000
16258

16258

7500
5000
3000
1500
1000
1500
1500
1500
6000
7000
35975
9075
2450
140758
77000

63758

38500
38500
77000
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Litt av hvert fra
veterinæren
Av Ragne Åstorp
Elverum Dyrehospital AS

På hyggelig forespørsel fra Elisabeth
vil jeg skrive noen linjer i dette
bladet også. Tiden for de
typiske sommerplagene
er vel nå mer eller mindre
over, men et par ”gjester” vil
kunne plage oss i enda noen
uker og jeg tenkte å nevne
noe om hoggormen og
flåtten – til neste sommer vil
de være minst like aktuelle.

Hoggorm

Bitt fra hoggorm er enhver
hundeeiers store skrekk – og det med
god grunn. Hoggormen er vår eneste
giftige orm. Den dreper byttet sitt
med gift og giften inneholder også
fordøyelses-enzymer som gjør at
ormen klarer å fordøye byttet.
Hoggormen er som alle andre levende
vesener; den vil helst bruke minst
mulig energi på annet enn det livsnødvendige. Hoggormen er derfor
ikke aggressiv og vil forsøke å trekke
seg unna. Svært ofte har den nok vært
i vår vei uten at vi visste om det. Noen
ganger er likevel ormen truet – f.eks
når en hund eller katt leker med den,
eller om vi tråkker på eller like ved
den og den ikke har mulighet til å
komme unna raskt nok.
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Om ormen biter, er det ikke sikkert at
den sprøyter inn gift. Ca halvparten
av bittene (40-50%) er såkalte ”tørre”
bitt. Hoggormens gift forårsaker en
kaskade av reaksjoner i kroppen.
På bittstedet ”prepareres” årene
slik at giften lettere tas opp i
resten av kroppen. Blodårene
i resten av kroppen blir mer
gjennomtrengelige for stoffer slik
at en får en lekkasje av bl.a. giften
ut til vevene. Hunder blir som regel
bitt i snuten eller frambena. Hunder
som blir bitt skal alltid til veterinær
så raskt som mulig. Også om en
mistenker at hunden har blitt
bitt, men ikke har sett at det
skjedde, skal en komme til
veterinær. Et symptom på bitt
er at hunden hovner opp kraftig på
bittstedet. Etter hvert kan den også bli
svært slapp.
Hunden bør bæres i den grad det er
mulig, særlig om den er bitt i bena.
Bitt i snuten gir ikke like rask kroppslig reaksjon. Som førstehjelp, kan
en gi Prednisolon tabletter. Denne
behandlingen har vært omdiskutert
de siste årene fordi den sies å gi
hundeeiere en falsk trygghet.
Ved vår klinikk anbefaler vi å gi
Prednisolon hvis en ser hunden bli
bitt, men presiserer at det likevel
haster å komme til veterinær og at
hunden skal undersøkes og ha annen
behandling i tillegg. Vi mener at
Prednisolon kan forsinke den

sjokk-effekten som giften forårsaker
og dermed forsinke de kroppslige
reaksjonene på bittet.

Flått

Skogflåtten – også kalt skogbjørn, er et
insekt som lever alle stadiene sine på
vertsdyr hvor den suger blod.
Flåtten lever i vegetasjonen og havner
tilfeldig på vertsdyret hvor den krabber inn i pelsen og fester seg på
huden. Den borrer munndelene gjennom huden og sitter festet på denne
måten i noen dager, til den har sugd
seg full av blod og slipper taket for å
forvandle seg til neste stadium i livssyklusen sin.
En enkelt flått er ikke farlig i seg selv.
I enkelte områder finnes det imidlertid svært store mengder av dem og
der kan et vertsdyr bli blodfattig hvis
mange flått suger blod samtidig.
Flåtten kan nesten likne en vorte når
den sitter fast. En kan fjerne flåtten
ved å dra den ut, noen foretrekker
å dra den rett ut, noen foretrekker å
vri den litt rundt. En kan bruke en
såkalt ”jekk” eller en ”skjed” – små
redskaper som er spesiallagede for
formålet. Personlig synes jeg det er
enklest å fjerne dem med fingrene,
men jeg kan forstå at noen synes dette
er ubehagelig og derfor foretrekker
å bruke et verktøy. Det er uansett en
viss sjanse for at noe av munndelene
til flåtten blir sittende igjen, men dette
gir i verste fall en ufarlig lokalreak-

sjon; en rød, liten kul som forsvinner
av seg selv etter en uke eller to.
Hovedgrunnen til å unngå flåttbitt, er
at den i enkelte områder av landet er
infisert av smittsomme sjukdommer
som den kan overføre til vertsdyret.
Bakterien Borrelia Bugdorferi overføres
med flåttens spytt etter at flåtten har
festet seg og forbereder seg på å suge
blod. Denne bakterien forårsaker sykdommen Borreliose som er en alvorlig
kronisk sykdom både for mennesker
og dyr.
Når en hund blir smittet med Borrelia,
vil det først oppstå et stort rødt merke
rundt bittstedet (minst på størrelse
med en 5-krone). Det røde utslettet
forsvinner etter hvert, men bakterien
vil senere kunne forårsake betennelse
i forskjellige steder i kroppen.
Betennelse i leddene forårsaker halthet
– oftest på flere ben. Betennelse på
hjerteklaffer og i nyrene forårsaker
alvorligere symptomer med nedsatt
allmentilstand, feber, blekhet, økt
drikkelyst m.m. Bakterien kan også
infisere nervesystemet og gi lammelser.
Hunder som får høy feber og nedsatt
allmentilstand etter å ha vært i område
der en mistenker at flått kan være
infisert med Borreliose, bør alltid
undersøkes med hensyn på dette.
Hvis hunden får diagnosen Borreliose,
får den behandling med antibiotika og
i de fleste tilfeller kan den da bli frisk
igjen.
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Klubbmesterskapet 2008
LP kl. I:
Marianne Solli Warø m/Gizmo 164,5p
Sissel Eckhougen m/ AC 160 p
Britt Weium m/Nemi 152,5 p
Anne Moldestad m/Ragna 149 p
Jan Tangen m/Mia 137 p
Anders Tangen m/Lasse 117 p
LP kl. II:
Elisabeth Østbakken m/ Freja 128 p
Inger Helene Sørli m/Tika 117 p
Vinner av klubbmesterskapet og
vandrepokalen den 5. mai:
Marianne Solli Warø og Gizmo,
snittkarakter 8,2 p (bildet til høyre).
Det var også mange som tok
appellmerket denne dagen, se
gratulasjonene på side 18.

Elverum Zoo ønsker å invitere oss til en
kundekveld utpå høsten. Er det produkter dere
som medlemmer ønsker tilbud på?
Tips Tone på telefon 995 51 519.
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Javisst nytter det

og liten, men late som om jeg var
stor og tøff”. Jeg skjulte meg nok bak
begrepet ”angrep er det beste forsvar”.
Med god hjelp fra en dyktig instrukDette viste jeg ved å bjeffe og bråke
tør samt en tålmodig og konsekvent
masse. Jeg har aldri ment å være sint,
eier kan mange ting rettes på. Her er
men det er ikke alltid enkelt å føle seg
historien til Randi og Varg:
usikker og utrygg.
Nå i dag er jeg en kosete gutt og har
Jeg er en Schäfergutt på tre år, og
navnet mitt er Varg. Jeg er en omplas- veldig tillit til mine eiere. Jeg elsker
klapp og kos. Noe av det beste jeg vet
seringshund. Min barndom tilbrakte
er å svømme og hente pinner i vannet.
jeg i Oslo og der hadde jeg det bra
Jeg hadde mitt første besøk i Elverum
inntil eieren min døde. Da jeg mistet
hundeklubb i august 2007, på maneieren min kom jeg til en slektning av
dagstrening. Her fikk mange se min
min første eier. Her bodde jeg i ca ett
usikre og utagerende atferd, fordi jeg
halv år, inntil dyrevernet tok vare på
ikke var trygg på meg selv. De første
meg i Drammen, fordi jeg ikke hadde
månedene gikk vi helt på utsiden av
det noe bra der.
Etter en liten stund, påsken 2007, flyttet banen og mye inne i skogen i området rundt. Her bjeffet jeg og tirret
jeg opp til Elverum. I begynnelsen
på meg andre hunder. Så vi har trent
var det mye som var skummelt og
mye på at jeg skulle bli trygg på nye
jeg bjeffet for sikkerhets skyld på det
omgivelser. Det har vært mye trening
meste. Inne i hodet mitt var jeg liten,
på blant annet ferdigheter som å sitte
usikker, redd og utrygg. De første tre
i ulike situasjoner, og etter hvert med
til fire måneder likte jeg ikke så mye
forstyrrende momenter. Etter hvert
kos og klapping. Jeg brukte lang tid
som jeg ble trygg på meg selv og ble
på å bli kjent og trygg på mine nye
eiere. De brukte mange timer med meg fortrolig på nye situasjoner kom vi
sakte men sikkert inn på banen. Da
på gulvet og de var flinke til å leke
trente jeg på å kunne sitte sammen
med meg, noe jeg syntes var veldig
med de andre hundene under hilsemorsomt.
runden. Etter hvert som tiden gikk ble
Hjemme gjorde jeg utfall mot mojeg sakte men sikkert roligere.
peder, gressklippere og støvsugere.
I løpet av våren og forsommeren
Når jeg møtte andre hunder, syklister
har jeg trent enda mer på å komme
og joggere som kom brått og fort mot
nærmere andre hunder uten å gjøre
meg, var dette også skummelt. Den
utfall. Jeg har hatt privattimer med
første tiden i Elverum syntes jeg det
Sylvi og dette var både morsomt og
beste var og ikke vise at jeg var redd
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slitsomt. Men jeg likte ikke den posen
med blikkbokser som kom etter meg,
da var det best å gjøre som jeg fikk
beskjed om. Jeg har trent mye på å
komme tettere inn på andre hunder.
Nå kan jeg møte andre hunder og gå
i ringen sammen med de andre.
Innkalling er ikke noe problem og jeg
kan ligge alene i ringen mens eierne
går rundt. Jeg har også begynt å gå
spor og jeg får til mer enn jeg trodde
ved at eier støtter meg i utrygge og
nye situasjoner. I den senere tid skal
det heller ikke mye korrigering til fra
eier før jeg vet hva jeg skal gjøre og
hva jeg ikke skal gjøre. Jeg finner av
og til på noen utfall og sprell nå også,

men det er veldig lite i forhold til før.
Selv om man har en hund som har
en noe ugrei atferd, er dette så langt
ett eksempel på at mye kan avlæres
selv om hunden er voksen, når man
begynner avlæringen. Med mye
tålmodighet, tid og kjærlighet kan
mye rettes på. Ting er ikke umulige
med trening og kyndig veiledning
underveis.
I denne sammenheng må vi få takke
alle i hundeklubben som tålmodig
har instruert og motivert eier til å
trene på å gjøre de riktige tingene
og gi de riktige kommandoene og
korrigeringene til rett tid.
Hilsen Varg og Randi
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eksempel reumatisme. Hundene ble
også ofret for å vise sine eiere og herrer
veien til dødsriket Mictlan (“det niende
Meksikansk nakenhund
Xoloitzcuintle (Mexikansk nakenhund, helvetet”). Å ete og å ofre Xolo var noe
som conquistadorene gjorde så ofte at
uttales sho-lo-itz-quint-li) er en av
rasen nesten ble utryddet.
verdens mest skjeldne raser. Man tror
at det er den første renrasete hunden
Rasens moderne historie begynner
som innvandret til Nord Amerika
på 1950-tallet da Grevinne Lascaselle
via Beringstredet. Xolon`s lekende og
mystiske kraft har medført at rasen er Premio Real begynte og oppdrette
Xolos og registrerte rasen i Mexicos
praktisk talt uforandret siden århunkennelklubb. Lascaselle viet livet
dret. Navnet Xoloitzcuintle kommer
sitt til Xolo oppdrett helt fram til
av det aztekiske ordet for solguden
sin død 1998. I dag er Xolo Mexicos
(Xolotl) samt hund (Itzcuintli). Rasen
nasjonalrase.
er i dag Mexicos nasjonalrase. Xolo`n
var høyt respektert som vakthund,
Lynne og væremåte
men man trodde også at den holdt
En Xolo er en veldig intelligent hund
onde ånder borte fra hjemmet. Rasen
som skal være våken og alert. Den kan
forekommer i tre størrelser: Standard
nok være mistenksom mot fremmede
fra 45 cm til 55 cm, man godkjenner
og krever derfor en del sosialisering
opp til 60 cm for bra eksemplarer.
under oppveksten. Xolon har en meget
Miniatyr fra 35 cm til 45 cm og Toy
god hukommelse, og en dårlig erfaring
fra 25 cm til 35 cm.
kan være ganske vanskelig å arbeide
bort. Rasen er lettlært, men samtidig
Det er en urgammel rase som har
selvstendig og kan ofte gå sine egne
eksistert blant ulike indianerfolk.
veier og krever en fast hånd. Det mest
Man har funnet statuetter i leire fra
framtredende særpreget hos Xolo
Colimakulturen, cirka 3.000 f. Kr.
er at den savner pels på større deler
Statuettene påminner om de hunder
av kroppen. Visse eksempler er helt
som finns i Mexico i dag. Når Cortez
kom til Mexico var hundene vanlige å hårløse, men det er tillat med behåring
se, og Aztekerne som hersket i Mexico på hodet, bena og på max 2/3 av halen.
Behåringen skal være ganske stiv i sin
ved conquistadorenes ankomst på
struktur.
1500-tallet, brukte hundene først som
matreserve. De mente også at hundene
hadde en helbredende effekt og brukte
derfor Xolo til å lege sjukdommer som
Presentasjon av klubbens hunderaser
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Rasestandard
Hodet skal være kileformet og
kinnene sterke og velutviklede med
saksebitt. Xolo mangler en hel del
tenner, fortrinnsvis premolarer, men
også framtenner og hjørnetenner
kan mangle. Ørene skal være store
og bæres oppreiste og ganske
lavt ansatte. Øynene skal være
middelstore og svakt mandel formede.
Hundens farge kan variere ganske
mye, men en mørk hund foretrekkes.
Som valp har en Xolo ganske mye
skinn, men i voksen alder skal huden
være stram og slutte tett mot kroppen.
Xolon skal være velvinklet både fram
og bak og bevegelsene skal være frie.
Hodet og halen skal bæres høyt under
bevegelse.

Ann Kristin og Mille
Ann Kristin har Mille på fôr. Da hun
fant annonsen på Finn.no falt hun
pladask for ”Indian Falls Hachivi”
eller Mille som hun heter til daglig.
Mille er en kosete og grei hund med
lettvint pelsstell(!). Til gjengjeld
må hun smøres nesten hver dag for
å unngå å bli tørr i huden. Noen
må også smøres med solkrem om
sommeren. Ann Kristin har vært
medlem i klubben i 3-4 år, men ble
aktiv først etter at hun fikk Mille.
Kilde: www.nmhk.net/
meksikansknakenhund.html (Norsk
miniatyrhundklubb)
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NBF Sporstevne den 7. juni

uten merking på forhånd. Vi merket
allikevel et spor på forhånd som Fredrik
Dagen startet hektisk som vanlig, men gikk ut på morgenen. Han har aldri lagt
vi følte likevel at det har begynt å bli
spor tidligere, men stilte sporty opp for
litt mer avstresset. Vi har antagelig fått å hjelpe klubben og kanskje også for å
mer rutine på å arrangere stevner og
lære litt mer selv. Vi fikk en flott dag og
det hjelper på stressfaktoren.
til tross for varmen ble det nesten full
Været var som det pleier denne helgen. pott for alle deltakerne, alle uten en fikk
Det er 3. året på rad vi har sporstevne opprykk. Det vi gledet oss mest over var
denne helgen og det har vært over +
at Inger Helene fra vår klubb fikk sitt
30 gr. hver gang. Vi hadde 4 påmeldte opprykk fra kl. D til C. Nå er det bare å
i klasse C og 6 påmeldinger i klasse D, begynne å trene nye øvelser for å starte
men grunnet varmen fikk vi 2 stk. som i klasse C neste gang. Gratulerer til
trakk seg i kl. C; det er mange som får Inger Helene og Tika.
problemer med å få hundene til å yte
For å se resultatlisten kan du gå inn
sitt ytterste når det blir så varmt.
på Norsk Brukshundsports Forbunds
Erik og Roar hadde lagt ut 3 C spor på nettside og finne frem ”resultater”, følg
morgenen og de hadde bestemt seg
den linken og der finner du stevnet hos
for ikke å merke sporene på forhånd.
Elverum Hundeklubb sammen med
Etter hvert har de blitt rimelig kjent i
resultater fra alle NBF stevner i hele
terrenget rundt klubbhytta så det var
Norge.
ikke noen problemer å løpe ut 3 spor
Vinnere i kl C (til venstre) og vinnere i kl D (til høyre).
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En stor takk til våre sponsorer og “gode hjelper”
Tusen takk for flotte premier til vårt klubbmesterskap og
til våre sporstevner i juni!

Kremmertorget

Elverum Zoo
En stor takk også til Inger Østlie som var dommer under klubbmesterskapet og til Helge Berger som lånte oss skogen sin til sporstevnet den 7. 06
(kl C) og den 21. og 22.06 (kl A og B).
Til slutt og ikke minst, takk til alle dere som velvillig stilte opp
som funksjonærer!

Bilde: www.pc.no
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Gratulerer
Marianne Sollie Warø og
Gizmo, Flat coated retriever,
klubbmester i lydighet 5.05.
Bestått appellmerket/
bronsjemerket i lydighet 5.05:
Heidi Hemstad og Hermann
Tone M. Berg og Alfa, Golden
retriever.
Britt Sætersmoen og Arax, Schäfer.
Marion Olsen og Grafitti, Howavart.
Bestått appellmerket/bronsjemerket
i lydighet 16.06:
Ronny Johansen og Uno,
Staffordshire bullterrier.
Anders Tangen og Lasse,
Bearded collie.
Hege Merethe Risberg og Alexander,
Howavart.
Sissel Echougen og Kenny, Collie.
Sissel Echougen og AC, Schäfer.
Evy Høiby og Heidi, Schäfer.
Anders Tangen og Triacle
Bearded collie. Karmøy 24.04,
CK, Cert, BIR og nr 3 i gruppen
(3 BIG). Karmøy 25.04, CK, Cert, BIR
og nr 1 i gruppen (1 BIG).
NKK Trondheim 7. - 8.06, CK, Cert, 3
BHK (Beste hanhund kl).
Vålerbanen, lørdag CK, Cert, 2 BHK.
Vålerbanen søndag, CK, 1 BHK, BIM.
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Anders Tangen og Lasse
Bearded collie. Vålerbanen lørdag, CK
3 BHK. Vålerbanen søndag, CK,
1 BHK, BIM.
Britt Weium og Nemi
Labrador retriever. Haslemoen 10.05,
bestått kvalifiseringsprøve (jakt).
Inger Helene Sørli og Tika
Toller. Haslemoen 10.05, bestått
kvalifiseringsprøve (jakt).
Elverum 7.06, opprykk til kl C spor (NBF). Slåstad 21.06, fastprøve
blodspor, 1. premie og Norsk
viltsporchampion (bildet under).

Aktivitetsplan 2008

Foreløpig plan for 2008. Denne vil bli oppdatert etterhvert.
Følg med på www.elverumhundeklubb.com
30. juni Søndagstur i Svartholtet. Møt opp kl 12.00 ved trimplassen!
Uke 28-31 Sommeropphold fellestrening
18. august NB Dato er endret. Oppstart fellestrening etter ferien
26. august Oppstart valpekurs
6. september LP stevne kl I, II, III og Elite.
Stevnet blir holdt på Elverum camping
21. - 23. Norsk vinnerutstilling i Vikingskipet
november Vi trenger funksjonærer!
Mandager kl 18.00 Miljøtrening
Onsdager Agilitytrening etter avtale
Torsdager kl 18.00 Brukstrening

En fin tur til Stavåsdammen

Søndag den 18. mai hadde vi to som møtte opp ved Søbakken barnehage
en fin tur opp til Stavåsdammen. Stavåsdammen har tidligere vært
drikkevannskilde for Elverum. For noen år siden ble stedet ”pusset” opp
så nå er det et ypperlig turmål med både badevann og rasteplass.
Følg med på aktivitetskalenderen, vi prøver oss med flere turer fremover,
en fin anledning til å bli kjent med nye tur-ruter for deg og den firbente.
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Aktiviteter

Trening for alle hver mandag fra kl. 18.00.
Valper, nybegynnere og viderekomne.
Hverdagsdressur og lydighetstrening og
brukshundtrening etter ønske. All trening
er gratis for våre medlemmer. Interesserte
er velkommen til å delta gratis på inntil tre
treninger, har du lyst til å fortsette ønsker vi at
du melder deg inn.

Hvor finner du oss?

Ring oss, eller møt opp på trening. Kjør Renaveien ca. 3 km fra Basthjørnet (Esso stasjon) ta
venstre mot Grundsetmoen industriområde.
Venstre igjen forbi Rieber. Rett etter Rieber
ligger klubbhytta på høyre side.
Se mer på: www.elverumhundeklubb.com

