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Redaktørens spalte

Den ligger oftest hjemme hele dagen
og venter at du skal komme hjem fra
jobb og så blir det like mye venting i
Hei igjen.
ferien. Det er jo nå vi har litt mer fritid
Dette året har begynt med masse
aktiviteter, men på tross av det mottar som vi kan kose oss sammen med hele
vi altfor få innsendte referater fra våre familien; også den på fire ben. Planlegg
medlemmer. Jeg etterlyser mer hjelp til dine aktiviteter så det også passer å ta
å fylle medlemsbladet vårt med artikler med hunden. Hunden liker også å bade,
om hva som har hent i vårt hundemiljø. gå på fisketur, sove i telt og spise ute.
Vi har akkurat avholdt et BrukshundTreningsbanen ligger fortsatt på
stevne med deltakere i klasse D
Elverum Hundeklubb også i ferietider,
(nybegynner) og klasse A (eliten), se
det er bare å bruke den. Med dette
mer omtale inne i bladet.
Selv har jeg ikke vist meg så veldig mye ønsker jeg alle en riktig flott og lang
på klubben denne våren grunnet at vi ferie. Husk å ta med fotoapparatet og
send oss et sommerbilde med litt tekst
har hatt et valpekull hjemme, se mer
om hva dere har gjort i ferien.
omtale inne i bladet. I tillegg har jeg
hatt 2 valpe-kurs og et brukshundkurs.
Hilsen
Nå nærmer vi oss ferietid, ikke glem
Elisabeth og Freja
å aktivisere hunden din også i ferien.
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Leder
Lederen har ordet

Nå har vi allerede gjort unna halve
2010 og med det en spennende og
aktiv vårsessong i klubben.
Flere kurs og aktiviteter for både store
og små med godt oppmøte og utrolig
flinke medlemmer som stiller opp for
klubben i all slags vær.
For mange av klubbens medlemmer
er det nå konkurransesessong i ulike
grener og det er derfor ingen grunn
til å ikke ta med den firbente på
klubben for å trene litt. Du vil helt
sikkert møte flere der og hyggelige
treningskompiser trenger vi alle
uansett.
Sommeren er en fin tid å involvere
hele familien i det firbente livet vårt
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- fjellturer, badeturer, skogsturer,
teltturer, fisketurer, sykkelturer og
masse annet vi kan fylle lange og
deilige dager med sammen både toog firbente, små og store.
Høsten står snart og banker på og
med den følger vi på med flere ulike
kurs og mange spennende aktiviteter
utover høsten og vinteren.
En riktig god sommer til alle
sammen!
Sissel

Rekrutt og rekruttlag

Norsk Brukshundsports Forbund
(NBF) har hvert år et såkalt
rekruttlag for å øke rekrutteringen
til bruksprøver. Laget er først og
fremst for de som viser interesse og
innsatsvilje i forhold til å starte på
brukshundkonkurranser, og som ikke
tidligere har startet i høyere klasser.
Det er medlemsklubbene i NBF som
sender inn søknader til laget på vegne
av sine medlemmer.
Rekruttene blir fordelt på to lag,
spor og rundering. Det arrangeres
treningssamlinger for lagene, der
rekruttene får nyttige treningstips og
god oppfølging fra dyktige instruktører gjennom året. Rekruttene fører
treningsdagbok og oppfordres til å
starte på brukshundprøver. I tillegg er
rekruttlaget en fin anledning til å bli

kjent med andre i brukshundsporten
og kanskje finne nye
treningskompiser.
Målet med rekruttlaget er å øke
rekrutteringen til brukshundsporten.
Klubben vil kunne dra nytte av kunnskapen disse rekruttene tilegner seg
ved at de bringer sin lærdom videre til
andre medlemmer av klubben.
Krav for å være rekrutt:
• Må være medlem av klubb tilsluttet
NBF
• Må på forhånd ha vist stor interesse
for brukshundsporten
• Må ha som mål å konkurrere med
sin hund
• Kan ikke ha startet i høyere enn
klasse C med tidligere hund eller
klasse D med nåværende hund
• Det er normalt ingen aldersgrense,
men NBF legger vekt på at dette er
”Rekruttlag”
• Må være villig til å trene mellom
samlingene, og føre treningsdagbok
som fremlegges for instruktøren ved
hver samling
Det legges opp til to skogsamlinger og
en lydighetssamling i året, i tillegg til
NBF’s brukshundkurs på Sølen som er
med i treningsopplegget.
Prisen er kr. 2000,- pr. deltaker, som
betales av klubb eller deltaker selv.
Sølenkurset kommer i tillegg. Prisen i
år for rekrutt er 3700,I år er det Anne Senderud med
Rottweileren Fender som deltar fra
Elverum Hundeklubb.
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Brukshundstevnet 12. juni

og dommere om at vi har et så trivelig
miljø med masse blide mennesker.
Begge dommerne skrøt veldig av
I år hadde vi et forferdelig vær på
stevnedagen, det pøsregnet nesten hele arrangementet, de syntes at det var
meget godt gjort av en så pass ”fersk”
dagen. Vi hadde det rimelig vått som
klubb å klare og gjennomføre et så pass
sporleggere, men den som ble våtest
stort stevne uten noen annen feil enn
var sikkert Turid Stavn som startet i
været.
klasse A spor. Hennes spor gikk i et
terreng som var veldig fint når vi planla Det var fem påmeldte i klasse D alle
møtte og 10 påmeldte i klasse A. Der
sporet, det eneste er at det går mange
små bekker som man må hoppe over i var det en som meldte avbud en uke
sporet. Når Turid hadde igjen den siste før og en som meldte frafall grunnet
sykdom samme dag. Så det ble kun åtte
pinnen ca 200 meter fra slutten måtte
som startet i klasse A.
hun over en bekk som etter alt regnet
Dagens dommere var Geir Land fra
hadde vokst til nærmet en flod. Hun
Lillehammer i klasse A og
prøvde å gå langs med bekken for å
finne et sted hun kunne klare å hoppe Geir B. Larsen fra Stovner i klasse D.
over, men ikke. Hun fant ut at hvis
Resultat klasse D
hun skulle klare sporet så måtte hun
1. Annie Skoglund med Owinns
ut å bade. Hun gikk med vann opp til
Randi Schäfer , Nannestad HK med
brystene. Hva gjør man ikke for å få
221,5 p
sporet godkjent! Heldigvis hadde hun
tørre klær i bilen så hun slapp å gå hele 2. Tone N. Andersen medScharotts
Zindi Schäfer, Nannestad HK med
lydigheten i søkk våte klær.
206 p
Ellers fløt stevnet veldig fint også
3. Nina Gjødingseter med Giantero’s
i år, dette takket være alle hjelpere
Tough’s To Cara, Reisenschnauser,
som hadde stilt opp som sporleggere,
Nannestad HK med 188 p
spormottakere, skrivere, sekretariat,
3. Agneta Dalbakk med Mandylike’s
kjøkkenpersonell, feltansvarlige og
Primrose Labrador, Nidaros BHK
så har vi Marianne som er vår faste
med 188 p
kommandant på lydighetsbanen. Det
hadde ikke vært mulig å gjennomføre Alle disse fikk godkjent poeng men
dessverre ikke opprykk som krever
et slikt stevne hvis vi ikke hadde alle
dere som frivillig står opp tidlig på en 224 p.
lørdag morgen i pøsregn og er glade
og blide samt gjør jobben uten knot.
Vi fikk masse skryt av både deltakere
6

Resultat klasse A
1. Monica Tegler med Tunevannets
Pippi Border Collie, Sarpsborg HK
med 564 p Cert
2. Turid Stavn med Somollis Gulli
Border Collie, Stovner HK med 551
p
3. Gro Steinarson med Arias Viktor
Labrador, Stovner HK med 540 p
Vi gratulerer og ønsker alle velkommen til neste år også!
Bildene: Monika Tegler takker for pokalen (vinner
kl A, bildet under). Kioskbetjeningen (bildet over til
høyre), bløtt ja,- Marianne og Elisabeth følger med
(i midten) og heldige var de som kunne være tilskuer
i telt!
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Medlemsfordeler
Handlers 20% på alt, se også annonse i bladet.
DoggyStore.no har tilbudt Elverum Hundeklubb
15% på alle produkter (unntatt for). Ønsker du å bestille
fra DoggyStore.no, går du inn på deres nettside og legg varene i
handlekurven. Husk å oppgi navnet på klubben (Elverum Hundeklubb)
samt medlemsnummeret ditt. Dette legger du til i merknadsområdet før
du bekrefter bestillingen din. De har fast pris på frakt, kr 49,-, uansett
hvor mye du handler. Kjøper du imidlertid varer for over 1000 kroner
tilbyr de gratis frakt.
15% på utstyr i
butikken (avtalen
gjelder ikke for).
Ta med kvittering for betalt medlemsskap og legitimasjon. Hundekjørerbutikken holder til i Grundsetveien 8 på Vestad i Elverum.
Se også www.hundekjorerbutikken.no.

Bilde: www.pc.no
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Vi arrangerer mange
typer kurs innen
hund: sporsøk,
rundering, feltsøk,
apportering, lydighet,
mentalkunnskap,
problemhund,
instruktørkurs
med mer.
Vi kan også tilby
privatundervisning
og/eller mentaltest av din hund.

Hvis du ønsker å vite mer om oss, finner du oss på
ostlie-hundesenter.no/
Du kan også kontakte oss på tlf. 62 42 77 20
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Presentasjon av klubbens hunderaser

Belgisk fårehund: Tervuren
Fra å være, som navnet sier, en gjeterhund, har den utviklet seg til å bli
en allsidig bruks- og familiehund.
”Belgeren” befester i dag en posisjon
som en trivelig og sunn rase og den
vinner stadig nye venner.

forsvarshund- og konkurransebrukshundarbeidet har sin bakgrunn fra
disse entusiastiske belgereiernes
arbeide med sine hunder på tampen
av 1800 tallet.

Belgeren i Norge
I Norge er den belgiske fårehunden en
relativt ny rase. Den første groenendaelen kom til Norge i 1967 og tervueren meldte sin ankomst i 1973.
Historie
Malinois og Laekenois kom først i
På den belgiske landsbygda fantes
store saueflokker som ble gjetet av små 1986.
hunder som var fulle av arbeidslyst og Fra den spede begynnelsen for drøye
30 år siden har belgeren blitt
som tilsynelatende aldri ble trøtte.
en populær rase, med en årlig tilvekst
Hundene som hadde et hode som
på 200 -300 individer.
minnet sterkt om ulvens, var livlige,
intelligente og hadde en lett, kvadratisk Til tross for at belgeren fortsatt er
en relativt liten rase i Norge har
kropp.
den gjort seg bemerket på en rekke
I 1891 inviterte professor Reul, ved
områder. Rasen kan skilte med flere
veterinærinstituttet i den belgiske
godkjente lavinehunder og den hevder
byen Cureghem, gjetere og eiere av
seg stadig bedre innenfor bruks- og
disse hundene til et møte for å danne
seg et inntrykk av hundene med tanke lydighetssporten.
på å etablere en nasjonal belgisk fåreLynne og væremåte
hundrase og det ble enighet om fire
En belger, valp eller voksen, er
varianter:
arbeidsvillig og alltid klar til innsats.
Groenendal (langhåret - sort),
Arven fra sin tid som gjeter har gitt
Laekenois (ruhåret – rødbrun),
den en fysikk og et sinn som må
Malinois (korthåret – rødbrun med
brukes. Enhver som har tenkt å kjøpe
sort maske) og Tervuren (langhåret
en belger bør ha det klart for seg.
– rødbrun med sort maske).
Belgeren er en tur- og treningskameFor sportens skyld begynte de å trene
rat som står last og brast med sin eier,
hundene i forskjellige typer bruksog som når en dag i skog og mark
hundøvelser. Dette utviklet seg
eller på treningsplassen er over,
senere til det vi i dag kjenner som
tjenestehundarbeide. Både politihund, samler energi til neste økt. Belgerens
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virketrang og arbeidslyst gjør den
til en drøm å jobbe med. Den er
meget lærevillig og tilpasser seg
lett til førerens ønsker. Den krever
konsekvent og sikker behandling. Jo
tryggere og sikrere føreren virker,
jo tryggere og sikrere blir hunden.
Belgerens store virketrang i kombinasjon med usikkert og inkonsekvent
lederskap kan gi seg utslag i stress og
nervøsitet.
Allerede fra tidlig valpestadium
bør belgeren få satt grenser på en
skikkelig og real måte. Dette gjøres
gjennom en konsekvent og rettferdig
holdning, selvfølgelig uten bruk av
hårdhendte metoder.
En belger som får sitt aktivitetsbehov
dekket og som vet hvor grensene går
er en sikker og harmonisk belger.
Mankehøyde: hannhunder 62 cm (-2/
+4) og tisper 58 cm (-2/+4).

deg”. Det var mye redsel og mistro i
starten, og det har vært perioder hvor
jeg hadde mest lyst til å gi opp. Vi har
hatt henne i 16 mnd nå, og det tok oss
et år å få en tillitsfull hund, og ikke
minst, å få henne opp til trivselsvekt.
Det jeg liker best ved henne nå, er
hennes arbeidskapasitet, hennes iver
etter å behage og gjøre ting riktig, og
ikke minst hennes intelligens ;o) Vi
har så smått startet med lydighet og
det er morsomt å se hvor kjapp hun er
til å lære. Vi har også så vidt prøvd litt
spor og fått bevist at hun virkelig liker
å jobbe. Gleder oss til å fortsette med
dette. Har også såvidt startet med
innlæringen på apport, og det ser jeg
vil bli en utfordring!
Brit ble medlem i klubben i november
i 2009.

Kilde: http://www.nbfk.no/ (Norsk Belgisk
Fårehundklubb) v/Terje Nygaard

Brit og Edda
Hvorfor anskaffet jeg Tervuren? Alt jeg
visste om Tervueren var at det var
en belger, hadde ingen kunnskaper
om rasen på daværende tidspunkt.
Jeg fikk spørsmål om jeg ville være
forvert, og at hunden sto i kennel. Det
som møtte meg da jeg kom dit, var en
mager og engstelig hund. Mitt hjerte
smeltet for dette vesenet, og jeg bare
tenkte at “jeg skal ta godt vare på
11

Kurs i hverdagslydighet
Deltagerne får introduksjon i
sportrening.

Siste kurskveld på kurset i hverdagslydighet ble brukt i skogen. Noe
deltagerne var veldig fornøyd med!
Instruktør på kurset var Nina Kroken.
Flere bilder på www.elverumhundeklubb.com
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Aktiviteter i Elverum Hundeklubb høsten 2010

17. august, kl 18.30: Oppstart grunnkurs i lydighet
Kurset er bygd opp på øvelsene til bronsjemerkeprøven og er en introduksjon til konkurranselydighet, kl I. Det vil være individuell oppfølging av
hver ekvipasje. For de som ønsker, blir det lagt opp til bronsjemerkeprøve
siste kurskveld. Instruktør: Sissel Ekhougen.
19. august, kl 18.00: Oppstart valpekurs
Grunnleggende opplæring i sitt, sitt og bli, dekk og innkalling. Kurset
fokuserer på kontakttrening og lek. Instruktør: Elisabeth Østbakken.
14. september, kl 18.00: Klubbmesterskap i lydighet
Mer info finner du på side 23 og på www.elverumhundeklubb.com
September: Helgekurs planlegges for de som ønsker å starte i konkurranse.
Appelmerke eller tilsvarende trening kreves. Instruktører Marianne Warø
og Ylva Røinaas.
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Hunden klør
Av Ragne Åstorp
Elverum Dyrehospital AS

Huden er kroppens største organ.
Huden er også et organ som utsettes
for stor belastning. Huden skal beskytte resten av kroppen mot ytre påvirkninger samtidig som den påvirkes
av det som skjer inne i kroppen.
Veldig mange av de pasientene som
presenteres for oss i klinikken har et
hudproblem. Dette kan dreie seg om
alt fra en bitteliten vorte til et verkende,
illeluktende eksem som strekker seg
over det meste av hundens kropp.
Nettopp fordi huden er et så omfattende organ med så mange ulike
funksjoner, kan det ofte ta tid å finne
ut av et hudproblem. Huden reagerer
med lignende symptomer på mange
forskjellige slags påvirkninger.
I denne omgang tenkte jeg å skrive
noen ord om KLØE som er et viktig
symptom fra huden som vi ser nesten
daglig i veterinærpraksis.
Når hunden klør må vi starte med
å undersøke om dette er det eneste
symptomet hunden plages med, eller
om det er andre forandringer samtidig
som kan ha noe med saken å gjøre.
Som sagt vil huden reagere nokså likt
på mange forskjellige påvirkninger,
så en utredning for å finne ut hvorfor
hunden klør, kan av og til ta litt tid
og kanskje må hunden komme til
veterinæren flere ganger for nye
14

undersøkelser og behandlinger før vi
kan stille en diagnose.
Årsakene til kløe kan grovt deles inn
i følgende tre kategorier:
Parasitter
Infeksjoner
Allergi
Parasitter
De viktigste hudparasittene hos
hund er lus, skabbmidd, pelsmidd,
hårsekkmidd og lopper.
Lus
Lus hos hund er svært vanlig. Den
vanligste lusa er blodlus, men hunden
kan også få såkalt pelslus. Blodlusa
ernærer seg som navnet sier på blod
og har et smalt hode som den kan
borre ned i huden og suge blod med.
Pelslusa lever av hudpartikler; flass
og hår-rester som finnes på hudens
overflate. Lusene legger egg som fester
seg til hårene. Både lusene og eggene
er synlige for det blotte øye.
Lus smitter fra hund til hund. Det kan
gå lang tid fra hunden har fått lus på
seg til den begynner å klø. Derfor kan
den også smitte andre hunder uten
at eier har visst om at den hadde lus.
I dag er lusebehandling enkelt med
antiparasittmidler som gis som en
dråpe på nakken til hunden en eller to
ganger.
Skabbmidd
Hos oss er den såkalte reveskabben

relativt vanlig hos hund. Hundene
smittes fra reven primært. Smitte
fra hund til hund forekommer, men
skabben er ikke lenger så smittsom
når den har forlatt hovedverten som
er reven. Hunder med skabbmidd
har en intens kløe og eier har ofte
observert rev rundt gården, kanskje
til og med sett den ligge i hundehuset.
Den skabbete reven er svekket og
derfor kommer den nærmere husene
og søker tilhold der det er lettvint for
den. Skabbmidden kan også leve på
en død rev i noen dager, slik at hunder
kan bli smittet ved at de ruller seg
eller ”graver” på en død skabbrev.
Skabbmidden graver ganger i huden
og ødelegger huden slik at det siver
væske ut og det dannes skorper
(skabb) på overflaten. Det typiske er
å finne skorpete belegg rundt ørene
og øynene, men det kan også finnes
andre steder på kroppen. Hvis vi
mistenker skabbmidd, så tar vi flere
skrapeprøver fra huden for å finne
midd. Det er ikke alltid vi finner
midden, men hvis mistanken er sterk
nok, så behandler vi ofte likevel. I
dag finnes det enkel behandling med
påflekkingsvæske som også virker
mot skabbmidd.
Pelsmidd
Pelsmidden kan gå på flere arter, også
hund og mennesker. Smitten kommer
ofte fra kaniner eller gnagere.
Pelsmidden lever på hudoverflaten

hvor den ernærer seg på avfallstoffer
fra hud og hår. Midden er svært liten,
men så vidt synlig med det blotte
øye, særlig om den kommer på en
mørk flate. Pelsmidd gir ofte ikke så
intense symptomer som lus og skabb.
Hovedsymptomet er ofte kraftig
flassing, men kløe er vanlig. Av og til
oppdages midden først fordi noen av
menneskene i familien klør. Pelsmidd
kan behandles med påflekkingsvæske
på samme måte som lus og skabb.
Hårsekkmidd
Hårsekkmidd (demodikose) er
nokså vanlig hos hund. Midden er
avlang og lever nede i hårsekkene
til hunden. Ettersom den ernærer
seg på håret nede i hårsekkene, er
det viktigste symptomet at hunden
mister pels. Noen hunder kan også
klø av hårsekkmidd. Det finnes to
former for hårsekkmidd: lokalisert
og generalisert. Ved lokalisert form,
mister hunden pels på små flekker,
gjerne på hodet. Ved generalisert form
er det immunsystemet til hunden
som er svekket og hårsekkmidden får
fotfeste over hele kroppen. Midden
smitter fra mor til valper i valpekassen.
Hunder med generalisert demodikose
skal ikke brukes i avl. Behandlingen er
omfattende og ofte ikke 100% vellykket.
Lopper
Det finnes mange slags lopper; de fleste
av dem har en hovedvert som de er
15

avhengige av for å formere seg, men
kan bite også andre arter. Hos oss
er det svært sjelden med hunde- og
kattelopper. Hvis vi finner dette, har
de ofte blitt med fra utlandet. Hunder
får imidlertid ofte fuglelopper eller
gnagerlopper. Disse er i reder og
jordganger og hunden kan få dem
på seg når de er ute. Loppene blir
ofte med inn i huset og kan bite
mennesker også om de havner f.eks i
sengetøyet. Loppebittene forårsaker
kløe på samme måte som f.eks et
myggestikk. Mange mennesker og
hunder reagerer kraftig på bittene
og klør intenst. Det er oftest ikke
nødvendig å behandle hunden.
Infeksjoner
Bakterieinfeksjoner og av og til
soppinfeksjoner i huden kan gi kløe.
Vanligvis vil det samtidig være andre
tydelige symptomer som utslett; vått
eller tørt eksem, skorpedannelse,
flass og håravfall. Disse symptomene
er de samme som ved for eksempel
skabbmidd hvor hunden har klødd
seg mye og fått sår og infeksjon i
huden. Det er ikke alltid så lett å
skille disse sykdommene og finne den
primære årsaken til at hunden klør.
Infeksjoner i huden kan oppstå
sekundært etter andre hudlidelser
som parasitter og allergi. Infeksjoner
følger også gjerne i forbindelse med
sår – da er problemet som oftest
mer lokalt og kalles for eksempel
16

våteksem eller ”hot-spot”.
Bakterieinfeksjon i huden behandles
med antibiotika. Ofte må det
langvarige kurer til.
Allergi
En svært vanlig årsak til at hunder
klør, er at de er allergiske. Hunder
reagerer mot både utendørsallergener
som f.eks gress- og løvtrær og
innendørsallergener som f.eks
lagermidd og husstøvmidd med kløe.
Kløen oppstår som oftest rundt et års
alder og diagnosen blir ofte stilt etter
gjentatte episoder med ørebetennelser
og små ”hot-spots”. Hunden klør
intenst, særlig i hodet og på bena,
men hele kroppen kan være rammet.
Før veterinæren stiller diagnosen
allergi, vil hunden bli behandlet mot
parasitter for å utelukke dette som
årsak til kløen. Hunden må ofte både
ha antibiotika mot hudinfeksjon som
den får som følge av kløen og kanskje
kortison for å dempe kløen og hindre
at den skader huden sin ytteligere.
Om diagnosen allergi stilles, vil det
være aktuelt å fremstille en vaksine.
Denne produseres spesielt til hver
enkelt hund på bakgrunn av hva den
er allergisk mot. Mange hunder som
får vaksine, blir bedre av allergien.
Noen må likevel ha behandling mot
kløen og det anbefales at hunden
går på et såkalt hypoallergent fôr og
utsettes for minst mulig allergener i
hverdagen sin.

Å ha en hund med allergi kan være
svært kostbart og behandling er
dessverre ikke alltid vellykket.
Vi avliver dessverre flere unge,

håpefulle hunder på grunn av denne
sykdommen. En allergisk hund bør
ikke brukes i avl.

Til minne om AC
Sorg er som en trekant som dreier rundt i hjertet med spisser som
visper. Det gjør vondt, forferdelig vondt, til trekantens spisser er
avslitt og det bare er en kule igjen, som glir rundt uten smerte. Sorg er
en prosess som tar tid, men den tar slutt. Hvor lang tid prosessen er
beror på hva vi har mistet, hvilke ressurser vi selv har og hvilken støtte
vi mottar fra omgivelsene våre.
Men når gleden over det du har hatt, overskygger savnet av det du
har mistet, når du vet at du aldri ville ha unnvært det du har tapt, selv
om du var klar over at du en gang kanskje måtte gi slipp på det, da er
trekantens spisser avslitt og kulen blir en skatt i ditt hjerte.
Takk for alt du lærte meg og for alt du var Ac.
Sissel
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Pennen går

til med den hunden jeg har nå, så de
store ambisjonene om å starte i konkurranser har jeg ikke på ”det nåNavn:
Berit E. Skogen
værende tidspunkt”. Sist høst gikk
Bosted:
Øvre Vang
jeg litt lei av motgangen i lydighetsAlder:
41
treninga og tok pause fra all trening
Yrke:
Fjørferøkter
hele vinteren. Og det har faktisk vært
Hunderase:
Schæfer
godt! Det fristet ikke noe særlig å stresse
ut igjen etter jobb og stå ute og fryse om
kvelden når man allikevel ikke får det
til å fungere med hunden!
Jeg gledet meg bare desto mer til ”skogssesongen” startet igjen i vår. Har også
bestemt meg for at det viktigste tross
alt er at vi har det hyggelig sammen
med hundene. Ettersom jeg var så
Hvorfor denne rase?
heldig å vinne et ukeskurs på Sølen på
Fordi det er en allsidig brukshund som fjorårets kurs, så blir det Sølenkurs også
er trivelig å ha i hus. Ikke for mye pels i sommer på meg og Aiko. En hel uke
og ikke for lite! Og det skader heller
med runderingstrening å glede seg til!
ikke at de kan virke litt avskrekkende
Ellers går det mye i fysisk trening som
i forhold til ev. innbruddstyver.... Jeg
turer i sele om sommeren og på ski eller
og min samboer, Roar, skaffet oss vår
spark om vinteren. Sykkelturer blir det
første schäferhund, Nero, da vi flyttet
også en del av. Vurderer også å gå til
inn i eget hus i 1996 og har vel aldri
innkjøp av kløv i den nærmeste framtid.
ønsket oss noen annen rase siden da.
Vi har for tiden Cevita på 9 år og Aiko Hvorfor er du medlem i Elverum
på 4 år.
Hundeklubb?
Det begynte med at flere av de vi trente
Trener du noe med hunden?
sammen med i gruppa hos Østlies
Ja, alt for mye! ;) Vi trener først og
Hundesenter startet opp igjen klubben
fremst bruks og da spesielt skogsfor noen år siden. Og da ble det til at
øvelsene som spor, felt og rundering.
vi også meldte oss inn. Klubben har et
Rundering har etterhvert blitt det vi
godt treningsmiljø og har dessuten gode
bruker mest tid på. Det første runderforhold for brukstrening.
ingskurset tok vi hos Østlies Hundesenter i 2008. Lydighet har jeg ikke fått Pennen går videre til Ann Kristin Oppegård
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Appelmerkeprøve 4. mai
De som ønsket det av deltagerne på
grunnkurset i lydighet fikk anledning
til å prøve seg på bronsjemerket i
lydighet (appellmerket). Dommer for
kvelden var Sylvi Nilsen. Her er noen
glimt fra kvelden. Flere bilder på
www.elverumhundeklubb.com.
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Gratulerer
Renate Strehse og Dalli
Howavarth. NKK,
Kristiansand 8.05. CK, Cert og
Norsk utstillingschampion!
Anders Tangen og Molly
Bearded collie, stilte i unghundklasse.
Stange 24.04. CK, 2 BTK
Stange 25.04. CK, 1 BTK, Cert og BIR.
Oppdal 19. - 20.06:
Karin Haugerud og Troja
Rottweiler. 1 - 1 - HP
Karin Haugerud og Whoopee
1 - 1 - Cert.
Ole Jonny Grongan og Balder
Rottweiler. 1 - 1 - Cert og BIM.
Bildet under: Howavarthen Dalli, NUCH.

Rottweiler. NKK, Trondheim 3. -4.
juni. CK, Cert, CACIB og BIM.
Tone Merete Berg og Shadow
Golden retriever. Vang/Hamar 10. juli.
LP kl I, 159 p, 2. premie, sølvmerket og
nr 3 i sin klasse.
Inger Helene Sørli og Tika
Toller. Blodspor, Slåstad 18. juli
1 premie med HP
Bestått appellmerkeprøve 4. mai:
Jostein og Luka, Howavarth
Lise og Alex, Kongepuddel
Laila og Marco, Golden retriever
Ulla og Tino, Golden retriever
Elisabeth og Moya, Cocker spaniel
Vi gratulerer alle sammen med fl otte resultater og
ønsker lykke til videre!
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Klubbmesterskap 14. september
Her kommer litt info vedr klubbmesterskapet i Elverum Hundeklubb.
1.
2.
3.
4.

Dato 14. september. Kl. 18.00
Sted: Klubbhytta på Grundsetmoen.
Dommere: Inger og Terje Østlie
Påmelding ved fremmøte, pris kr. 100,-, betales før start.

Regler:
Alle som har betalt medlemskontingent har rett til å starte. Hunden må
være vaksinert (ta med vaksinasjonsbevis), og ha fylt 9 mnd. Det er lov å
starte med tispe som løper, den starter da sist.
Øvelsene er i henhold til LP programmet. Man starter i den klasse som
man konkurrerer i, for eks hvis du har fått opprykk fra kl I til klasse II
men ikke startet i klasse II så stiller du i klasse I.
Prøven er uoffisiell. Poengene du får blir lagt sammen og dividert med
antall øvelser. Vi får da et snitt poeng og den som har høyest snitt poeng
blir klubbmester.

Fjorårets klubbmestere,
Erik og Zeta
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Returadresse: Elverum Hundeklubb, Pb 255, 2402 Elverum

3
RV
ien
ave
Ren
Rieber

Klubbhytta
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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. Interesserte
er velkommen til å delta gratis på inntil tre
miljøtreninger, har du lyst til å fortsette må
du melder deg inn i Elverum Hundeklubb og
betale kr 20,- pr kveld.

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

