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Annonse i Rapport
Materiellfrist for nr 3/2011 er 1. september
Priser for 1 innrykk og 4 innrykk (et år):
Helside
(1/1 side sort/hvit) kr 200,Halvside (1/2 side sort/hvit) kr 100,Bakside
(2/3 side sort/hvit) kr 250,2

for 4 innrykk/et år
for 4 innrykk/et år
for 4 innrykk/et år

kr 650,kr 350,kr 850,-

Redaktørens spalte

Vi skulle gjerne hatt noen flere
medlemmer som sender inn noen få
I dette nummeret kan dere lese litt mer ord om deres aktiviteter samt bilder.
om klubbens gjennomførte aktiviteter. Det trenger ikke å være fra stevner eller
utstillinger vi tar takksamt imot bilder
Vi har hatt et stort brukshundstevne.
Må si at det er meget sterkt av Elverum og noen få ord fra turen på fjellet, på
hytta, fisketuren eller en vanlig luftetur
Hundeklubb å dra i land et så stort
sammen med hunden.
stevne der man trenger veldig mange
funksjonærer som bruker sin tid både
Ønsker alle en flott sommerferie
i forkant og under stevnet. Les mer
sammen med deres hunder.
om selve stevnet inni bladet. Vi er
ikke så veldig mange aktive utøvere
Hilsen
i denne sporten men har allikevel
Elisabeth og Freja
hatt relativt mange som møtt på
brukshundtreningene hele vinteren
og våren. Også denne gangen har
noen vært og konkurrert med flotte
resultater, se under gratulasjoner.
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Leder
Lederen har ordet

Nå er vi allerede snart midt i juli
og svært mange har begynt sin
etterlengtede sommerferie. Det er bare
å håpe at det skikkelige sommerværet
kommer med mye sol og varme.
Første halvår har forløpt med mange
aktiviteter i klubbens regi. Kurs av
forskjellig slag, miljøtrening, dugnader, medlemsmøte med foredrag,
spor- og runderingsstevne og
sommeravslutning på klubben.
Vi hadde mange flinke medlemmer
som hjalp til på stevnet i juni og en
STOR TAKK til disse. Jeg kunne
likevel ønsket at det var langt flere
som møtte opp til blant annet
dugnadene våre. Søppelplukkingen langs RV 3 fra
rundkjøringen i Elverum og
ned til Østerhaug var lite
besøkt og jeg tror at medlemmer fra styret var
i flertall av de som
stilte opp. Jeg er
overbevist om at
flere stiller opp
neste gang. Det
var ikke mange
som møtte til trening siste mandagen før ferien da
vi hadde sommeravslutning, men de som
var tilstede hadde det
4

hyggelig og spiste pølser og koste seg.
Vi starter opp igjen etter ferien den 22.
august. Jeg håper at det utover høsten
blir mange som møter på treningene
og de ulike kursene som er planlagt.
Akkurat nå er det dagen før Zeta og
undertegnede skal til Sølen på kurs.
Vi skal være der en hel uke og jobbe
med lydighet og felt. Det skal bli
spennende å se om vi kan få lært inn
noen nye øvelser og finpusset en del
andre. Vi trenger begge to å bli korrigert på en del områder. Vi må jobbe
hardt kommende uke. Vi skal til Fosen
og konkurrere i midten av august. Det
var også på Fosen vi fikk opprykk fra
Kl D spor for 2 år siden, så vi håper på
det beste denne gangen også.
Jeg ber alle våre medlemmer og
alle andre med hund om å være
spesielt oppmerksom på at
hundene ikke etterlates i bilen
mens man går for å handle eller
gjøre andre ærend. Det blir
uhyggelig varmt,
uhyggelig fort i en bil i
sommervarmen. Ta
heller hunden med på
tur i skogen og kos
dere sammen.
En riktig god
sommer ønskes
dere alle sammen
fra
Erik og Zeta.

Debut i bruks

søk i stedet hun… Så der ble det en
Etter litt pådriv fra Elisabeth, bestem- smultring. ( 0 poeng)
Etter tjue minutter liggetid i sporet, var
te jeg meg for noen uker siden at jeg
kunne jo prøve å debutere i D-spor på jeg spent på starten. Hadde tatt på meg
vårt stevne. Ikke er det veldig langt å hansker og var forberedt å holde godt
kjøre heller. Da fi kk jeg plutselig noe igjen. Jeg har nemlig en ”fuglehund”,
og hun mener sporet går på toppen av
konkret i nær framtid å trene mot.
trærne. Igjen kjenner jeg hjertet mitt bli
Det skjerper framdriftsplanen min,
bløtt, hun starter som ønsket, og finner
og motiverer.
alle gjenstander. Går litt sekundært
Søndag møtte vi opp på klubben til
NBF-stevnet. Jeg grudde meg mest til et par steder og får da karakter 9
for sporet. Noe som jeg er strålende
fellesdekken, fordi hun er så lett i
fornøyd med!
baken. Når jeg hadde gått ifra og
Jeg var den eneste i klassen, så seieren
snudd meg, og tiden hadde startet,
kjente jeg hvert eneste slag hjertet ban- var ikke vanskelig å dra i land. Det
artigste var opprykk til neste klasse, og
ket. Du verden så lenge 3 minutter er
at karakterene mine var høye. 9’ere og
egentlig!!! Og det ble 10 blank, og jeg
10’ere. Johoo!!
jublet inni meg!
Resten av appellen gikk så bra som det Jeg må bare skryte av Elisabeth og Erik
som drar i gang gode NBF stevner.
kunne gå. Min lille frøken imponerer
meg stadig. Når vi hadde fullført pro- Og alle som bidro, fra vaffelsteker,
kommandant, skriver, sekrektær til
grammet, var hun like tent for yttersporleggere. Uten dem, ingen stevne!
ligere oppgaver. Og det varmer mitt
Gleder meg til fortsettelsen! Å
hjerte.
jobbe med nese arbeid i skogen er
Så var det budføring, som Elisabeth
fantastisk herlig. Og her tror jeg vi ofte
har hjulpet meg med fire ganger. Har
derfor liten forutsetning for å klare det, undervurderer hundenes kapasitet.
men vi prøvde. Hun dro rett ut på felt- Sylvi og Amy (som er på sporet, foto: R. Fjellmosveen).
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Brukshundstevnet den
11. og 12. juni

forutse, vi hadde veldig dårlig vær
med mye regn. Jeg satt inne fredagen
før stevnet og gikk igjennom alle
tidsplaner innfor starten neste dag.
I år valgte vi å avholde både et stevne
Da ringer telefonen, det var dommer
med rundering og et med spor som
spesialgren, lydigheten er den samme Geir Land som bor i Gausdal som
meddelte at han var ”vannfast”. Alle
i alle klasser. På lørdagen hadde vi
veier sørover var stengt og han bor
runderingsstevne/B spor med 19
nær ved elven så han kom ikke fra
påmeldte ekvipasjer. Det var 7 stk. i
klasse A, 3 stk. i kl B, 5 stk. i kl. C. Samt gårdstunet. Da trur jeg at blodtrykket
økete vesentlig. Hvor finner vi en
at vi også hadde klasse B spor med 4
deltakere. På søndag var det kun A og dommer som stiller med en dags
varsel i pinsehelgen? To dager, både
D spor med 10 deltager i A og 1 i D.
lørdag og søndag! Det var bare å
Det har vært mange funksjonærer
finne frem dommerlisten fra NKK og
som har lagt ned flere timer i skogen
begynne ringe. Jeg hadde ringt 5-6
og planlegging før stevnet. Avtale
med dommere ble gjort i februar, Terje stk. som alle var opptatt med annen
dømming eller andre planer, da var
Østlie sa ja til å dømme runderingen
det en som ga meg et tips om Widar
og Inger Østlie dømte kl. B sporene
samt felt for alle hundene på lørdagen. Bratlie og han sa ja med en gang og
stilte sporty opp samt at han gjorde
Geir Land sa ja til å dømme lydighet
på lørdag og spor på søndag, Kristoffer en meget bra dommerjobb. Vi fikk
tilbakemelding fra deltakerne og
Modell dømte lydighet på søndag.
funksjonærene at vi hadde meget bra
Stevneleder var undertegnede og jeg
dommere som både dømte og veiledet
var meget fornøyd med at dommere
ekvipasjene. Jeg nevner ingen navn
var avklart i god tid samt at vi hadde
så blir ingen glemt men ønsker å få si
fått gått i gjennom og planlagt alle
et STORT takk til alle som stilte som
sporene to uker før stevnet. Vi har nå
funksjonærer. Alle er like viktige vi
gått opp alle sporene på GPS og fått
trenger noen i sekretariatet, skrivere,
lagret disse, så det gikk mye raskere
sporleggere, figuranter på runderingen
i år med sporarbeidet. Sporpinner
og ikke minst noen som tar seg av
hadde jeg klippet ferdig i april så de
hadde ligget i garasjen og tørket. Siden kjøkkentjenesten. Gleden ble stor når
vi fikk en deltaker fra Elverum HK,
brukte Erik og jeg en hel dag i solen
Sylvi Nilsen som startet med sin hund
med å merke alle pinnene, så alt var
i klasse D spor og fikk opprykk med
klart i god tid.
fantastisk fint resultat, Gratulerer. Det
Så skjer det som ikke noen kunne
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er da man synes at alt arbeidet før
stevnet er verd slitet.

Bilder fra stevnet finner du på de
neste sidene. Elisabeth

Resultater
Rundering/spor lørdag

Klasse A.
1. plass Hege S. Bakke med Border Collie Ytrelias Yatzy 539 p. og Cert
2. plass Ingar Oliversen med Border Collie Tunevannets Olli 521 p.
3. plass Kim Leo Stagsted med Austr. Kelpie Cefeus Kaiser Styx 516 p.
Klasse B
1. plass Svein Franzen med Malinois Blacknecks A Max 415 p
Klasse C
1. plass Andreas Haugland med Border Collie Kronvallaren I’m Amy 464,5 p
2. plass Wenche Sandtangen med flatcoated Retr. Ronja 431,5 p.
3. plass Hilde Hov med Golden Retriever Tomthults Dione 428 p.
Klasse B spor
1. Johanna Järnegren med Toller Redadict Racing Rascal 501,5 p opprykk
2. Heidi Brekke med Schäfer Delfilands Astra 389,5 p godkjent
3. Mona Ullaug med Riesenschnauzer Frida 379 p godkjent

Spor søndag

Klasse A
1. Monica Tegler med Border Collie Tunevannets Izi 604,5 p og Cert
2. Line Moen med Flatcoated Retr. Sort Guld Beira Mar 582 p
3. Ingar Oliversen med Border Collie Tunevannets Olli 578,5 p
Klasse D
1. Sylvi Nilsen med Golden Retr. Doubleuse Amethyst 263 p og opprykk
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Glimt

8

fra brukshundstevnet den 11. og 12. juni

Sylvi og Amy, klassevinner og opprykk!
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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

19
11

Presentasjon av klubbens hunderaser

Portugisisk vannhund

Historie
Den Portugisiske Vannhunden er
en meget gammel rase, som har
eksistert rundt portugisiske kyster i
uminnelige tider. Rasen har også vært
nær utryddelse. Vannhunden har fått
sitt navn etter hva den er blitt brukt til.
Vannhundene var fast inventar på de
portugisiske fiskebåtene der de hadde
som oppgave å holde vakt over båten
og redskapene, samt å apportere fisk
eller andre ting som falt over bord.
Vannhunden kan dykke 4-6 meter.
Den svømte også med beskjeder
mellom båtene, eller mellom båtene og
land, da den Spanske armada seilte i
engelske farvann.
Det finnes rundt 90 hunder av denne
rasen i Norge pr. i dag. På verdensbasis
finnes det ca. 4500. Den store pelsen
på forparten fungerer som en flytevest
og beskytter hundens indre organer
når den er i sjøen. Bakparten blir
klippet kort for at hunden skal kunne
navigere bedre og for lettere bevegelser
under vannarbeidet. Vannhunden
har også svømmehud på potene. Den
Porugisiske vannhunden ligner på en
kongepuddel av utseende, og det antas
at de har samme opprinnelse.

energi i kroppen. Vannhunden er en
hund med et flott vesen og et elegant
utseende. En veldig fin familie hund.

Utseende
Hode: Skallen skal være noe lengere
enn snutepartiet, og rundet. Hvelvet
skalletak og tydelig pannefure. Markert stopp, bred nesebrusk. Tykke
lepper. Øyne: middels store, skråstilte,
vidstilte. Ører: hjerteformede, tynne,
ansatt ovenfor øyenlinjen. Skal ligge
godt inntil hodet.
Hals: rett, kort, buet Kropp: kort,
rett rygg, lett hvelvet kryss, bred og
dyp brystkasse, ingen fremtredende
manke. Ben: velvinklet forparti, kraftig
benstamme, rette forben, lang og sterk
mellomhånd, velvinklet bakparti, god
muskulatur, parallelle bakben, langt
og godt hvelvet lendeparti.
Poter: runde og nokså flate, svømmehud mellom tærne, den midterste
tredeputen er meget tykk, de øvrige
normale. Hale: middels høyt ansatt,
normal lengde. Bevegelser: livlige og
energiske
Pels: tett og rikelig, dekker hele
kroppen.
To hårlagsvarianter forekommer:
1. ganske lang pels, bølget, luftig og lett
glinsende.
2. kortere pels som danner lokker, tykk
og tilliggende. Pelsen er uten underull.
Når pelsen er lang nok, klippes den på
Lynne, væremåte
snute, lendeparti og flanker samt på
Dette er en ekstremt livlig og
intelligent hund med utrolige mengder bakbena. På halen skal 2/3 av pelsen
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klippes bort, mens resterende ytterst
på halen skal beholde full lengde.
Vannhunden røyter ikke! Farge: sort,
hvit, forskjellige nyanser av brunt,
eller kombinasjon av sort eller brunt
med hvitt.
Skulderhøyde: hannhund 50-57 cm,
tispe 43-52 cm.

og Flora har fått mange gode venner.
Vi liker godt at hundeklubben tar
godt i mot alle raser, og at vi eiere får
tips til de utfordringene vi har. Både
hundene, eiere og kursledere gjør
at vi koser oss på kurs og lærer av
hverandre!

Mona og Flora

Hvorfor anskaffet du deg denne
rasen?
Vi hadde en veldig snill Flatcoated
Retriver som vi ønsket skulle lære
opp en liten valp før hun ble for
gammel. Vi var veldig fornøyd med
å ha flat, men det er jo spennende
å prøve nye raser. Obama, USA’s
kjekke president har en Portugisisk
vannhund, en veldig kul hund med
navnet Bo.
Hva liker du best ved rasen?
Vi ble veldig fasinert av den
krøllhårete og lekne hunden. Som den
svømmefamilien vi er, må vi jo ha en
hund som liker å bade. Dessuten er
portisen en leken, glad, vennelig og
veldig morsom hund i akkurat passe
størrelse. Og den røyter ikke.
Hvor lenge har dere vært medlem i
Elverum Hundeklubb, og hvorfor?
Vi meldte oss inn for å være med på
ulike kurs. Det er morsomt for både
eier og hund å la hunden få bruke sine
evner. Miljøet i klubben er veldig bra,
13

Debut og prøvestart

det, leenge. På en markering skal den
Uoffisiell tollingjaktprøve er en mjuk se, huske og løpe rett ut til området for
å plukke opp viltet. Er nedslaget skjult,
innledning til prøvestart, tenkte jeg.
skal den løpe ut i området, så nærme
Helt på tampen meldte jeg på Zarah
nedslaget som mulig, og søke ved hjelp
til den uoffisielle tollingjaktprøven
av nesen til den finner viltet.
som skulle være på vår rasespesial
“Tollerfestivalen”. Noe var det greit å Her kom vår største utfordring. For å
grue seg til, vi skulle jo være der hele minske risiko for stress og lyd, har
skudd sjeldent blitt brukt i treningspinsen. Så lang tid til gruing ble det
nå ikke. Prøven var allerede på lørdag situasjoner sammen med kast. I alle fall
for unge Zarah. Vi hadde vel nesten
og vi trakk startnummer 2 av 10
ikke prøvd og jeg visste dette kom til
startende. Bare å hoppe i detJ
å bli en ny erfaring. Når skuddet gikk
Vi startet med å “krype” oss ned til
bråsnudde Zarah 180 grader rundt
kamuflasjenettet og starte tollingen
og satt med blikket fiksert i samme
like ved vannet. Her gjelder det å beretning som de to første kastene (med
holde kontakten med hunden mens
skudd) hadde gått, på og ved vannet.
ballen/leken blir kastet både til
Litt fortvilet kan man si jeg var. Hun
høyre og venstre. Den skal ikke dra
hadde overhodet ikke sett nedslaget,
ut på egen hånd. De fleste tollere er
så hva skulle jeg gjøre? Kan dere
vannglade hunder og for mange er
prøve dirigering? -sa den svenske
vannet ved siden av en stor fristelse.
Dette gikk bra. Zarah er ikke vanngal, dommeren. Ja, vi kan vel prøve, sa jeg.
Om jeg ble svett av Zarahs oppvisning
så det ble bare noen korte stopp for
på 180 grader rundt, så ble jeg ikke
å sjekke ut forholdene, før hun kom
mindre svett av denne oppgaven. Her
løpende tilbake til mor med ballen.
får du virkelig prøvd samarbeidet
Deretter fikk vi to markeringer med
mellom hund og eier, samt at tegn og
skudd, på og ved vannet. Zarah løp
signaler ”sitter”. Vi hadde trent både
kjapt ut, men la ned dummyen for å
riste seg på vei tilbake. Dette er fy-fy, fremadsending, stoppsignal, høyre/
venstre og nærsøk, men aldri har vi
men heldigvis plukket hun den sponsatt dette sammen i en “hel” øvelse.
tant opp igjen og kom raskt inn til
Det er sjelden du får bruk for dette i
meg.
Så var det en markering på land. I mot- nybegynnerklassen. Jeg fikk forklart
satt retning skulle det nå gå skudd og ca nedslag på et jorde og sendte Zarah i
vei. Hun holdt dessverre ikke linja helt
et kast. En av Retrieverens spesielle
frem, så her måtte jeg frem med hele
egenskaper er at den nærmest “fotoregisteret. Stopp, videre-ut, høyre og
graferer” hvor nedslaget er og husker
14

nærsøk. Det var helt fantastisk da hun
tok hvert eneste signal på direkten og
jeg fikk styrt henne rett mot dummyen!
Jeg ble helt stum og jeg tror det var
flere enn meg som ble rørt over hvilket
samarbeid vi kunne vise fram der og
da. Oppgaven ble utført, dog på en litt
annen måte enn hva som var planlagt.
Til slutt var det feltarbeid. Fem dummyer var skjult ute på jordet og inn
mot, og delvis på andre siden av, et
buskas som markerte et terrengskifte.
Zarah fikk alle fem inn, akkurat som
dommer Monika ønsket. En brukbar
debut var det, men jeg var ganske
spent på hvordan både nedlegg og
markeringsoppgaven ble dømt. Vi rakk
ikke premieutdelingen, men kunne
smile fra øre til øre likevel. Nybegynnerfeil kunne tolereres og av to
utdelte førstepremier fikk vi den ene.

Prøvens andre beste hund sa dommer
Monika Andersson fra Sverige J
Etter denne oppturen, startet vi på offisiell B-prøve for Retrievere. Den ble
belønnet med en 2. premie. Nå er vi
bokført med et offisielt resultat og kan
starte i bruksklasse på utstilling. Men vi
gir oss vel ikke med det…
Tollingbildene under er tatt av kennel Tollerparken,
under Tollerlagkampen i 2010: 1. Vi sniker oss ned til
nettet. 2. Ballen blir kastet 3. - og avlevert.

Zarah stolt med rosetten hun fikk
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Førstehjelp
Av Ragne Åstorp
Elverum Dyrehospital AS

Onsdag 11. mai hadde Ragne Åstorp
og Tove Langtind fra Elverum
dyrehospital foredrag for klubben
om førstehjelp og forebygging av
skade - massasje av hund. Her er et
lite utdrag av det Ragne presenterte
på førstehjelp. Nyttig å huske på for
alle hundeeiere spesielt nå utover
sommeren.

(vanskelig å kjenne) og at slimhinnene
blir bleke (hvite). Blødninger holdes
under kontroll med kompresjon
– trykk noe hardt mot såret som blør.
Bruk en kompresjonsbandasje – feks
enkeltmannspakning.

Hoggormbitt
Ca 30-50% av hoggormbittene er
uten gift. Hvis hoggormen sprøyter
inn gift, vil hunden få en hevelse på
bittstedet og som oftest en kroppslig
reaksjon med slapphet, blekhet og
rask, svak puls (sjokk). Hunder blir
som oftest bitt i snuten, men kan
Førstehjelp-ABC
Airways – sjekk alltid først at pasienten også bli bitt på bena eller på kroppen
har frie luftveier – rett ut nakken, se til i sjeldne tilfeller. Ved hoggormbitt
skal hunden til veterinær snarest.
at tungen eller annet ikke sitter fast i
Hunden trenger ikke å behandles
svelget.
med kortison hvis det er mindre enn
Breathing – en hund har normalt en
2 timer til veterinær. Hvis det er mer
respirasjonsfrekvens på ca 20 – den
kan være vanskelig å telle når hunden en 2 timer til veterinær kan en gi en
peser. La hunden ligge i brystleie. Ved kortisondose (hoggormknappen) som
kan forsinke sjokk-effekten av giften
påkjørsel kan det ofte dannes luft i
noe. Hunden bør bevege seg minst
den ene brysthulen og lungen kan
mulig, særlig ved bitt i bena. Hunden
bli komprimert. Ved å legge hunden i
bør bæres hvis mulig.
brystleie unngår man å legge hunden
på den friske lungen og dermed belaste
Forgiftninger
respirasjonen ytterligere.
De fleste forgiftninger er såkalt
Circulation – en hund har normalt en
perorale – altså via munnen. Hunder
puls på rundt 100 – lavere for større
spiser på alt.
og høyere for mindre hunder. Pulsen
Giftig for hunder kan være for
kjennes lettest på innsiden av låret.
eksempel
Hunden skal normalt ha friskt rosa
Frostvæske, rottegift, sopp, enkelte
slimhinner i øyne og munn (der den
ikke er sortpigmentert). Symptomer på planter, druer og rosiner, sjokolade
(mørk sjokolade/kakaopulver er
sjokk er at pulsen blir raskere og svak
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verst), avocado, noen typer nøtter,
tyggegummi. Ved inntak av giftige
næringsmidler, skal en i de fleste
tilfeller prøve å få hunden til å kaste
opp (ikke hvis det de har fått i seg
er etsende). Oppkast fremkalles
helst hos veterinær med injeksjon av
apomorfin. Hvis det ikke er mulig å
komme til en veterinær, kan en hund
av noe størrelse få en teskje salt bak
på tunga. Dette vil få de fleste huder
til å kaste opp. Husk at salt også i seg
selv kan forgifte hunden i for store
mengder.
Forgiftninger kan også foregå via
huden eller via luftveiene (gass),
men dette er mer sjeldent og ble ikke
omtalt på møtet.
Bildet under: Ragne og Tove viser forbinding av skade
på Cheseapeaken Marlin.

Førstehjelp

– en liste over ting det kan være
lurt å pakke i sekken
Enkeltmannspakning eller
trykkbandasje
Eventuelt noen kompresser og
en vanlig bandasje
Støttebandasje
Tape – sportstape/silketape
Saks og pinsett
Skyllevann til skylling av øyne og
sår.
Bandasjer og enkeltmannspakninger finnes i ulike størrelser.
Hvis man jobber med hunden i
mye kratt og ulendt terreng kan
det være lurt å ha med ekstra
med skyllevæske med tanke på
øyeskader.
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Pennen går
Navn: Laila Hoddø Zahl
Bosted: Søbakken, Elverum
Alder: 43 år
Yrke: Operasjonssykepleier,
Sykehuset Innlandet, Elverum

Hunderase: Golden Retriver

Hvorfor denne rasen?
I mine barneår hadde vi hele tiden
hund, og den siste vi hadde før jeg
flytta ut var en Schæfer hann. Når
vi denne gangen skulle ha hund og
attpåtil vår første hund som eiere selv,
skjønte vi fort at Schæfer kunne bli
for ”avansert” for oss. Vi ville ha en
ren familiehund, en som ikke hadde
for mye pelsstell, en som ville være
turkompis med mor og var rolig og
vennlig. Valget ble Golden Retriver.
Fant en meget seriøs oppdretter
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utenfor Oslo som etter en del samtaler
og ett besøk lot oss få lov til å kjøpe
hund derfra. Vi fikk hjem vår flotte
Golden-gutt Marco januar 2009! Året
etter fikk vi spørsmål fra oppdretter
om vi ville ta til oss en tispe på ett år
som måtte omplasseres. Etter å ha sett
Cherie var vi solgt! Ei yndig lita frøken
som ”prater” når hun vil oss noe, som
elsker å hente baller eller lignende
som vi kaster, som lukter vann på lang
avstand i skogen og ikke kommer seg
fort nok bort for å bade! Spiller ingen
rolle om vannet er rent eller bare
gjørme! Så nå har vi bokstavelig talt
en hund av hvert, ikke bare av hvert
kjønn men også personlighet: ei som
elsker å leke – særlig dra-kamper og en
som er mer sedat og synes livet ikke
skal kastes bort med å løpe etter alt
mulig rart eierne kaster fra seg!
Trener du med hunden?
Både ja og nei. Marco fikk vi som valp
og meldte oss kjapt på valpekurs, noe
som var særlig nyttig mtp den sosiale
biten. Etter hvert meldte jeg oss på
lydighetskurs ute hos Terje Østlie, noe
som var veldig lærerikt! Deretter tok
vi en lengre pause før vi tok ny sats og
meldte oss inn i klubben her og nytt
lydighetskurs med appellmerke som
mål. For å ta en lang historie kort så
greide vi appellmerket Marco og jeg.
Men underveis i kurset fant jeg fort ut
at Marco ikke var den enkleste å trene
da han ikke har sansen for belønning i

form av lek. Han får nå lov til å være
ren familiehund på godt og vondt,
det var jo tross alt det jeg ba om da
oppdretter spurte.
Cherie derimot skal nå få prøve seg
til høsten på lydighetskurs i regi av
klubben! Hun kan nok noe som ikke
jeg skal ha æren for, men siden det
ikke er jeg som har trent henne starter
vi på scratch med kontakt-trening og
sitt! Ellers har jeg fått trent noe spor
trening med Cherie, noe hun elsker!
Prøvd det samme på Marco, men han
syntes det var mye deiligere å ligge å
rulle på rygg i sporet….
Hvorfor er vi medlem?
Det ble naturlig å søke medlemsskap
i klubben da behovet for
lydighetstrening under instruktør
meldte seg. Det er fint å treffe andre
hundefolk og dra nytte av andres
erfaringer på godt og vondt. Samtidig
gir det flere muligheter utenfor kurs å

§3 Klubbens formål er å:

trene hunden sammen med andre og
samtidig få inspirasjon og motivasjon
til å trene.
Pennen sendes videre til Anne Moldestad.

§3
§3
§3

- fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet.
- fremme mulighetene for aktivitet med hund.
- bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne
hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt vel tilpassede
individer, gjerne i samarbeid med aktuell raseklubb.
- bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne
og sosialt tilpassede hunder.
- ivareta medlemmenes kynologiske interesser.
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Noe å tenke på

til sommervarmen kommer
Temperatur i bilen
Klokkeslett
Ute temp.
08:30
+ 14 C
09:30
+ 18 C
10:30
+ 20 C
11:00
+ 20 C
12:00
+ 23 C
13:30
+ 22 C

Vær
Skygge
Skygge
Blandet
Sol
Sol
Sol

Temp. i bil
+ 19 C
+ 38 C
+ 47 C
+ 58 C
+ 62 C
+ 85 C

Ikke la hunden ligge i bilen uten tilsyn på dagtid med mye sol
Som det vises i tabellen ovenfor blir det ulidelig varmt i bilen også
om den står i skyggen. Dette gjelder også om bakdøren står litt åpen
eller hvis du har vinduene åpne. Husk også på at solen flytter på
seg. Hvis du har parkert i skyggen så står bilen etter en time rett i
solen.
En hund tåler ikke høy varme under lang tid, den kan få heteslag.
Hvis du ikke passer på kan din hund få livstruende skader. Hvis
du har mistanke om at din hund har fått heteslag ta umiddelbart
kontakt med veterinær!
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Aktiviteter i Elverum Hundeklubb høsten 2011
21. august: Offisielt lydighetsstevne ved klubbhytta.
30. august: Oppstart valpekurs - 8 kvelder
Grunnleggende opplæring i sitt, sitt og bli, dekk og innkalling.
Kurset fokuserer på kontakttrening og lek.
Instruktører: Elisabeth Østbakken og Sylvi Nilsen. Anders Tangen,
Erik Østbakken og Ole Jonny Grongan.
31. august: Oppstart grunnkurs i lydighet - 8 kvelder
Kurset er bygd opp på øvelsene til bronsjemerkeprøven og er en
introduk-sjon 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.
26. september: Klubbmesterskap i lydighet
Minikurs:
Et minikurs er et kurs som går over 1 - 2 kvelder, a 1 - 3 timer
per kveld. I høst er følgende planlagt:
Innføring i spor 22. august og 17. september, med Elisabeth
Østbakken. Dette er to like kurs, slik at du melder deg på et av de.
Koster kr 250,-/kveld.
Utstillingstrening 17. og 24. oktober/en kveld teori og en kveld
praksis, med Anders Tangen. Kurset går over to kvelder og
koster kr 500,Påmelding til Ole Jonny, telefon 90923917 eller
e-post: kurs@elverumhundeklubb.com.
Les mer om våre aktiviteter på www.elverumhundeklubb.com
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Gratulerer
Sylvi Nilsen og Amy
Golden Retriever. Elverum
12.06. Bruks spor - kl D.
263 poeng og opprykk til kl C.
Inger Helene Sørli og Zarah
Toller. Tollerfestivalen Vestby 12.06.
Uoffisiell tollingjaktprøve, 1. premie,
2. beste hund.
Nord Odal 21.06. Bevegelig B-prøve
for retrievere, 2 premie.

Marianne Warø og Sylvi Nilsen har
bestått eksamen i trinn II bruksinstruktørutdanning.
For å oppfylle kravene til godkjent
trinn II instruktør i bruks er det også
krav til resultater med egen hund.
Torun Knudsen og Kira, Koiker
Endelig, den 29. juni ble Kiras valper
født. Fire tisper og 1 hanne. Lykke til
alle sammen!

Tone Merete Berg og Shadow
Golden Retriever. Gjøvik 11.06
LP kl II, 1. premie/181 poeng.
Sissel Ekhougen og Darrel
Glatthåret Collie. Brandsrudsletta 26.06
LP kl I, 1 premie/181,5 poeng.
Utstilling Våler 17.07. Excellent, 1 JKK
Erik Østbakken og Zeta
Schäfer. Stovner 4.05.
Bruks - spor - kl C. 496,5 poeng/1.
plass og opprykk til kl B!
Anders Tangen og Molly
Bearded Collie. Våler 16. og 17.07
BIR (best i rasen) begge dager.
Anders Tangen og Lasse
Bearded Collie. Våler 16. og 17.07
BIM (beste hanhund) begge dager.
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Kira og valpene.

Klubbmesterskap 26. september

Her kommer litt info vedrørende klubbmesterskapet i Elverum
Hundeklubb.
1.
2.
3.
4.

Dato: 26. september Kl. 18.00
Sted: Klubbhytta på Grundsetmoen.
Dommer: Inger 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 eksempel 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.
Det blir også mulig å gå opp til appellmerkeprøve (bronsjemerket) for de
som ønsker det.

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

