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Miljøtreningen fortsetter etter nyttår på
vanlig måte for våre medlemmer. Vi må
imidlertid regne med at det kun blir en
instruktør tilstede. Styret i klubben har
også bestemt at det fra og med 1. januar
2009 skal betales en liten avgift på kr 20,for å delta på miljøtreningene på mandager.
Denne avgiften vil bli benyttet til å dekke
strømkostnaden for utelyset og barnepass
for instruktørene. Vi håper på forståelse for
denne beslutningen.

Annonse i Rapport
Materiellfrist for nr 4 er 20.november
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

håper alle kommer tilbake til våren og
fortsetter like entusiastisk. Kanskje
noen er klare for å starte på et bruksHei alle sammen, nå er det på tide å
få opp farten for sluttinnspurten 2008. stevne til neste år?
Det er besluttet fra NKK at blandrasJeg tenker på Norsk vinnerutstilling i
Vikingskipet, Norges største utstilling. hunder skal kunne delta på stevner. I
forbindelse med dette må disse hunBli med på løpet og gi ditt bidrag til
dene registreres i NKK. Det arbeides
klubbens økonomi. Hvis det har gått
med å lage et register som kalles for
noen forbi så er det Elverum hundeklubb og Hamar og omegn hundeklubb NOX. Der kan man registrere sin
blandrashund, så skal det være fritt
som er teknisk arrangør for arrangefrem for å starte også på bruksstevner.
mentet, mer info inne i bladet.
Jeg synes vi har vært flinke i år til å ha Videre har NKK vedtatt følgende
mye aktivitet i klubben, med to bruks- endring av regler for brukshundprøver:
stevner og et lydighetsstevne. Kursvirk- ” Tekniske hjelpemidler som GPS og/
somheten har også vært bra, med både eller mobiltelefon er ikke tillatt under
øvelsen”.
agility kurs, lydighetskurs og valpeTil slutt oppfordrer alle til å selge annkurs.
onser til medlemsbladet for å kunne få
Det vi fortsatt er litt dårlige på er å
sende inn materiell til å fylle dette bla- dekket inn litt av kostnaden med trykk
og porto. Priser på annonser står på
det med. Jeg håper på at høstmørket
bidrar til at du tar pennen fatt og skri- side 2. Ha en vidunderlig fin høst.
ver litt om dine opplevelser i sommer.
Noe som sikkert kan glede mange
andre å høre om. Du trenger ikke å
være proff for å få satt en liten historie
på trykk.
Selv har Freja og jeg vært litt uenige
i hvordan fellesdekken skal utføres,
og dette har da medført at vi ikke har
kunnet delta på noen stevner denne
høsten. Jeg håper vi kommer til enighet
i løpet av vinteren så vi får prøve igjen
til våren.
Det er gledelig å se at det har vært en
Elisabeth
del nye medlemmer som møter opp
på brukstreningen på torsdager. Jeg
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Leder
Lederen har ordet

Klubben kan også benytte hallen dersom vi ønsker å holde kurs i perioden.
Høsten er over oss og vi har ganske
Styret vurderer også om sesongsnart vinteren for fullt dette året også. prisen skulle kunne subsidieres noe
Det er likevel å håpe på at vi slipper
for de yngste medlemmene våre.
altfor mye kulde og snø før jul. Vi skal Grip sjansen, bli med på innendørs
jo trene hundene våre og da er det fint trening denne sesongen. Vi gjør
om vi slipper streng kulde og for mye
oppmerksom på at treningen er
snø.
egentrening uten fast instruktør.
Vi får aldri været slik vi ønsker oss det Undertegnede har deltatt på valpeog i den sammenheng har vi nå fått en kurs, delvis som observatør og
unik mulighet til å trene innendørs
delvis aktivt noe som har hjulpet
basert på et tilbud fra Terje Østlie.
litt på å få til SITT og begynnende
Han og Geir Thunes har leid hallene
oppmerksomhet fra Zeta.
til det tidligere Bjølseth Caravan på
Har akkurat gjennomgått operasjon
Jømna. Vi er tilbudt å trene en kveld
for grå stær på ett øye, noe som gjør
pr uke i perioden 1. november 2008
meg litt handicappet i forhold til å
til siste april i 2009. Til sammen blir
holde i båndet særlig hardt. Jeg må få
det 24 kvelder vi kan trene innendørs. hjelp av Elisabeth en periode slik at
For denne perioden må vi betale en
vi ikke kommer helt i bakleksa! Zeta
sesongleie som beløper seg til kr 1.500,- lærer fort, men har også en egen sterk
pr person, dersom vi kan få i alt
vilje! Vi satser fortsatt på å starte i
24 treningsglade personer til
D spor til sommeren.
å melde seg på. Her kan man
trene konkurranselydighet,
Ha en fortsatt god høst !
hverdagslydighet, agility
Erik.
(flytter hindrene fra klubben
til Jømna i denne
perioden), trene
for utstilling og
ellers få sosialt
samvær med andre
hundeentusiaster.
Basert på ovennevnte
tall blir det bare
kr 62,50 pr person
pr treningskveld.
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Bli med som funksjonær på den store...

HUNDEUTSTILLINGEN
I VIKINGSKIPET
21. – 23. november 2008
Få gratis adgang hele
helgen, mot at du hjelper til
på en eller flere av dagene
� Alle som deltar får en

praktisk funksjonærgenser
til odel og eie, et måltid mat
i løpet av vakta og fri
parkering med
inngangsbillett til
utstillingen hele helgen.

� Bli kjent med andre

hundeinteresserte og bli
med på en spennende helg!

Arbeidsoppgaver
� Plassarbeidere
� Skrivere
� Rigging/rydding
� Billettsalg og

vaksinekontroll

� Katalogsalg
� Ordonans
� Servering/opprydding

Mer info kommer på
www.hohk.no

For mer info og evt påmelding, ta kontakt med:
� Anna Pringle på tlf: 918 84 374 eller mail: annapringle63@gmail.com
� Ingrid Moberget på tlf: 413 48 378
Ønsker du å være skriver, ta kontakt med Elisabeth på tlf: 926 03 722
Hilsen Hamar & omegn Hundeklubb og Elverum Hundeklubb
www.hohk.no
www.elverumhundeklubb.com

Dette er siste året med vinnerutstilling i Vikingskipet og de fleste av dere
har vel fått med dere at dette blir årets dugnad. Flere har allerede satt seg
opp på en eller flere arbeidsoppgaver, takk til alle dere! -men vi trenger
flere. I løpet av høsten kan det hende at akkurat du blir oppringt med
forespørsel om å være med. Kan du stille opp på et eller annet i løpet av
helga setter vi umåtelig stor pris på det!
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Evy og Heidi i Norske
Redningshunder
Av Elisabeth Østbakken

Heidi er en Schäfer tispe på 3 år, eier
er Evy Høiby. Evy hadde meldt seg
på trening i uke 31 sammen med
NRH (Norske Rednings Hunder).
Treningen gikk ut på spor, felt og
rundering.
Heidi er per i dag B-godkjent, målet
er å få ta sommergodkjenning A
og ruiner. Hvis man får godkjent
ruinhund, noe som er en tilleggøvelse
innen NRH, betyr det at de også kan
reise på internasjonale oppdrag. Dette
er målet som de jobber mot. Evy
hadde dette ønsket allerede da hun
begynte å se seg om etter hund, så
Heidi har blitt trent fra første stund
med målet å bli godkjent redningshund.
Tilbake til treningsuken i sommer,
som foregikk på Haslemoen. I løpet
av denne uken fikk de tilbud om å
være med et SeaKing
helikopter for å bli
heist ned med vinsj fra
helikopteret sammen
med hunden. Dette er
noe som kan skje når
du skal ute på oppdrag med godkjent
redningshund. Evy
var svært betenkt
fordi hun er meget
høyderedd, men fant
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ut at hun måtte ta denne muligheten
til å prøve. Det var to lag som skulle
opp. Hvert lag besto av 4 ekvipasjer.
Hundene ble utstyrt med munnkurv,
det var påbudt grunnet en tidligere
episode der en hund hadde kommet
løs inne i helikopteret og bitt piloten
(mindre heldig). Det ble mye nytt
for Heidi. Hun hadde aldri hatt
munnkurv på og heller ikke flydd
helikopter, men hunden taklet dette
bedre enn mor. Evy fortalte at hun
prøvde kun å konsentrere seg om
hunden for at den ikke skulle stresse,
men Heidi var helt rolig så det ble hun
som roet ned mor. Evy sier at dette var
det mest spennende og kuleste hun
har gjort og kommer ikke til å si nei
hvis hun får lov å prøve en gang til.
Følelsen å henge fritt i luften sammen
med hunden var ubeskrivelig, og
alt gikk helt fint. Etter at de ble
festet i linen var det bare å skli ut av
helikopteret. Etterpå var det ikke noen
retur, det gikk bare en vei, nedover, og
de landet helt rolig
på bakken.
For øvrig var
hele denne uken
på Haslemoen
toppen med masse
trening i skogen og
fint samvær med
mange mennesker
som hadde samme
interesse.

Hva med å trene innendørs?
Elverum hundeklubb har fått en
enestående tilbud om å kunne
trene inne vintersesongen 2008
– 2009.
En kveld pr uke fra 1. november
2008 til slutten av april 2009 kan
vi få tilgang til en stor hall i det
tidligere Bjølseth Caravan-bygget
på Jømna.
Bli med på å trene lydighet,
utstilling, agility og vanlig ordinær
hverdagslydighet i et miljø fritt for
snø og is, kulde og isbelagte baner.
Det vil være tilgang til hallen
fra ca kl 16:00 til kl 21:00.
For hele sesongen koster det
kr 1.500,- pr person (kr 62,50 pr
kveld). Sesongavgiften betales ved
oppstart i november.
Dette blir et prøveår og vi håper at
et stort antall av våre medlemmer
melder seg på til denne enestående
treningsmulighet.
Meld fra om din interesse snarest
og senest innen 10. nov til Erik H.
Østbakken, tlf 926 03 722 eller
e-post: e.oestbakken@c2i.net
Med vennlig hilsen
Elverum hundeklubb
Erik H. Østbakken
Bildene til venstre: Berit og Aiko trener felt.

7

Bruksstevnet, klasse A og B
21. og 22. juni

Denne gangen gjorde vi det store.
Vi arrangerte et bruksstevne i de to
høyeste klassene, hvilket betydde
at vi fikk påmeldte ekvipasjer som
regnes til Norgeseliten. Vi turte å ta
på oss denne oppgaven takket være
at Stovner Hundeklubb stilte opp som
samarbeidende klubb. De stilte med
noen sporleggere samt at de kom opp
hit og hadde et sporleggerkurs for våre
medlemmer i forkant av stevnet.
I klasse A hadde vi totalt 20 stk. spor
fordelt med 11 stk. på lørdag og 9 stk.
på søndag. I klasse B var det totalt
18 spor som skulle planlegges, men
grunnet at det var mange som hadde
meldt seg på begge dager og de fleste
fikk opprykk på lørdag og valgte da
å reise hjem. Dette gjorde at vi slapp
unna med kun 3 spor på søndag. Men
A ekvipasjene ble begge dager, for her
gjaldt det å få mest mulig poeng som
er tellende til NM uttaket for 2008.
Fristen for søknad til NM gikk ut den
30. Juni så dette var det siste stevnet
før uttaket.
Stevnet ble meget vellykket. Vi som
arrangør fikk masse ros av både
dommere og deltakerne. Sporene og
terrenget vi brukte fikk utrolig mye
ros av deltakerne, og med tanke på
at de fleste sporleggerne hos oss er
nybegynnere og aldri har startet i de
høyeste klassene, så er det bare å ta
8

av seg hatten for alle de som klarte
denne oppgaven så fint. Jeg er utrolig
stolt av alle i klubben som gjorde hele
opplegget til et proff arrangement.
Det er jo ikke bare spor som skal
planlegges og gås ut. Det må være
funksjonærer til plasskommandant
og skriver på lydighetsbanen,
sekretariatet, leder for feltsøket og
noen som tar seg av kjøkkentjenesten
med mat til dommere og salg av kaffe,
vaffel og pølser.
På lørdagen etter prisutdelingen var
det noen av deltakerne som skulle sove
over på klubben i campingvogner og
inne i hytta som ønsket at vi skulle
tenne opp grillen. Det bli i hui og hast
kjøpt inn grillkull og fyrt opp og det
ble en koselig kveld med litt ettersnakk
fra stevnet og masse hundeprat. Men
kvelden ble tidlig, vi skulle alle tidlig
opp på søndagen, både funksjonærer
og deltakere. Det var fremmøte i
skogen for sporleggene til kl. 06.30!!!.
Men det er også en fin opplevelse
å komme ut i skogen så tidlig, vi så
både elg, rådyr og masse storfugl, det
er en av fordelene med å drive med
brukshundtrening.
Som avslutning ønsker jeg å få rette
en STOR TAKK til alle som stilte som
funksjonærer.
Bildene på neste side, fra venstre: 1. Vinnerne i
klasse A, søndag 22.06. Med dommer 2. Geir Land
og medhjelper Marianne Warø hakk i hæl. 3. Ytterst
til høyre: Tuva på Britt-fang leser dyrebok.
Hilsen stevneleder Elisabeth

Resultat 21/6-08
klasse A
1. Turid Stavn med Border Collien
Somollis Gulli 609,5 p og Cert
2. Liv Lund med Malinois Zagal’s
Zaga 584 p godkjent
3. Kristoffer Modell med Schæfer
Skeidhaugens Carat ”Lobo” 561 p
godkjent
Klasse B
1. Sten Skogli med Schæfer Owinn’s
Q-Dennis 516,5 p opprykk
2. Andreas Haugland med Labrador
Ret. Licithas Chloe ”Arven” 514,5 p
opprykk
3. Mona Seifaldet med Schæfer
Skeidhaugens Buffy 484 p opprykk

Resultat 22/6-08 Klasse A
1. Turid Stavn med Border Collie
Somollis Gulli 613 p og Cert
2. Liv Lund med Malinois Zagal’s Zaga
603 p og Cert
3. Kari Kansen med Golden Retriever
Duckpond Wild Gold 599,5 p og Cert
4. Bjørg Tharaldsen med Schæfer
Hasseman’s Folke 590 p og Cert
5. Janette Hatteberg med Austr.Kelpi
Glim 589 p og Cert
Klasse B
1. Kristin Spydslaug med Schæfer
Bjørnulfs Grappa 475 p godkjent
2. Elisabeth Østbakken med Schæfer
Jernskogens B-Freja 457 p godkjent
3. Ronny Iversen med Schæfer Vargfells
Frida 436 p godkjent
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Nordbygdafestivalen, Løten

Lørdag den 9. august
Jeg ble kontaktet av ansvarlig
arrangør til Nordbygdafestivalen.
De hadde fått problemer med en
avbokning i siste sekund. De hadde
avtalt med en som skulle komme å
ha oppvisning med agilityhunder.
Programmet var allerede skrevet
og annonsert så de lurte på om
Elverum Hundeklubb hadde noen
ekvipasje som kunne komme og ha
en alternativ oppvisning. Vi trengte
ikke å ha agility hunder bare det var
noe med hund. Etter litt sjekk så var
de fleste som driver med litt dressur
på Elverum opptatt med annet .
Ylva skulle gifte seg den dagen og
Sylvi var med på bryllupet, så de var
unnskyldt. Det gjorde ikke saken
bedre da tidspunktet var midt i Jakt
og fiskedagene. Det endte opp med
at Sissel, Erik og undertegnede skulle
dra dit og ”trene” litt, vi sa at det kan
være bra å trene på nytt sted og attpå
få litt publikum.
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Men først måtte jeg og Erik gå i kirken
å se på når Ylva sa sitt ja. Det var et
flott brudepar og vi ønsker dem all
lykke i fremtiden. Så etter fotografering på kirketrappen slengte vi
oss i bilen for å møte Sissel i Løten.
Skifte klær fra finklær i kirken til treningsklær, det måtte vi gjøre i bilen.
Vi ble møtt av masse blide
mennesker som bare var glade for
at vi kunne komme. Det hadde ikke
vært tid til forberedelser på noe
oppvisningsprogram, så vi startet med
å presentere Elverum Hundeklubb
og oss selv. Sissel og AC startet med å
vise lydighetsøvelser i LP I , før hver
øvelse så fortalte jeg om hva øvelsen
gikk ut på. Dette gikk helt fint, det
ble jo også bekreftet på vårt stevne
der Sissel og AC vant og fikk opprykk
til LP II. Etter dette viste jeg og Freja
litt av lydighetsøvelsene i bruks med
blandt annet tung apport og kryp.
Det var mange barn tilstede som fikk
kjenne på tungapporten (vekt 4 kg) og
de fleste trodde ikke at hunden kunne

bære denne, men det var en gutt som
sa, ”men det er jo en Schäfer så det
kunne kanskje være mulig”, og Freja
fikk det til med et lite start bjeff. Etter
dressuren var ferdig viste Freja og
jeg et feltsøk på banen som også gikk
meget bra med mange
forstyrrelser av barn
som bare måtte løpe ut
på banen å se hva som
skjedde, vi hørte mange

som lurte på om hunden klarte å finne
disse tingene som ble gjemt på banen.
Vi hadde en fin dag med bra trening
og mange som kom og takket og
syntes at vi hadde flinke hunder så
vi håper på at det ga klubben litt
reklame.
Hilsen Elisabeth og Freja
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Marianne og Gizmo i arbeid

ikke begynner med alkohol. Hennes
foredrag ble meget godt mottatt med
mye applaus.
Erik og jeg hadde bestemt oss for å ta
Så begynte oppvisningen med hund.
en tur på Vålerdagene, så fikk vi se at
Marianne startet med å vise litt fri
politiet med Marianne Warø skulle
ved fot med Giszmo. Etterpå ble begge
ha et foredrag og oppvisning med
hundene lagt i dekk ved siden av
tjenestehund. Vi bestemte oss for at
det måtte vi få med oss. Så kl. 10.00 på hverandre og fikk masse forstyrrelser
med baller som ble trillet rett foran
lørdag var vi på plass, det var mange
nesa på hundene. Anders tok ut Torx
flere som også hadde tenkt å få med
og viste overfall, han hadde avtalt med
seg dette arrangementet. Nesten hele
plassen foran kommunelokalet i Våler en medhjelper som var figurant og
som spilte ”busen”. Han prøvde både
var fullt av folk.
å rømme fra politiet og å stikke av ved
Programmet startet med at Marianne
presenterte seg og sin kollega Anders. å true og slå politimannen. Men det
nyttet selvfølgelig ikke når det var en
Anders jobber i politiet på Hamar
flink politihund med som passet på
og har en Mallinois som heter Torx.
far.
Han er utdannet patruljehund. Det
Så var det Mariannes tur til å vise
innebærer at han kan både spor,
narkotikasøk med Gizmo. De hadde
rundering (han søker både levende
gjemt narkotika på utsiden av politiog døde personer) og skyddshund.
bilen. Gizmo gjorde jobben sin, han
Noe som betyr å kunne ta fast tyven
søkte av hele bilen, til og med under
og vokte denne. Marianne jobber i
panseret til motoren. Etter dette fikk
Elverum politi og har en Flatcoated
5 stk barn komme opp på senen så
retriever, Gizmo, som er utdannet
narkotikahund. Han søker både inne i ble det puttet litt narkotika under
bygninger og biler, samt på mennesker buksebenet til et av barna, det tok
ikke lang tid før Gizmo markerte ved
for å finne stoff.
den jenta som hadde fått narkotika i
Marianne hadde et meget flott forebuksene
drag om stoffmisbruk blant ungdom,
Hele arrangementet varte en drøy
der hun la mest vekt ved alkoholmistime. Det var verdt turen til Våler
bruket. Hun poengterte at de fleste
enda været ikke var det beste. Jeg tror
stoffmisbrukere har startet med alkohol før de går over på sterkere stoff, så ikke det var noen som la merke til
regnet som kom. Alle ble sittende for
den beste måten å bekjempe stoffmiså se hele programmet til slutt. Etter
bruk er å starte i hjemmet der foreloppvisningen fikk alle barna gå frem
drene passer på at deres ungdommer
12

å hilse på hundene for å se at de ikke
var farlige, men meget snille, gode og
folkekjære hunder.
Elisabeth og Erik
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vilje. Meget intelligent og hengiven,
spesielt overfor barn. Freidig, fryktløs
og fullstendig pålitelig.
Staffordshire bull terrier
Fra staffordshire bull terrierens tidligere dager har den moderne hund
Historie
fått sin ukulige modige karakter, høye
Frem til omkring 1870 var bull- og
staffordshire bull terrier en rase i Stor- intelligens og hårdnakkethet. Dette
britannia. Fra da begynte et avlsarbeide sammen med dens hengivenhet mot
mennesker og mot barn i særdeleshet,
som etter en tid resulterte i to raser,
dens rolige vesen når den ikke er i
nemlig bull terrier og staffordshire
bull terrier. I Staffordshire var hunde- arbeide, og dens pålitelige stabilitet,
gjør den til en særdeles god hund til
kampene meget populære, og her ble
mange formål. Selv om den gamle
ikke bull terrieren blandet med “ikke
kampgløden er svekket, så vil en riktig
slossende hunderaser”. Etter hvert ble
staffordshire bull terrier, lik mange
disse kamp-terrierne herfra kalt stafandre terriere, ikke kunne motstå
fordshire bull terrier. Til tross for at
provokasjon fra andre hunder.
hundekamper ble forbudt, fortsatte
disse i noen år fremover i Staffordshire.
Rasestandard
Det ble ikke gjort noe for å standardiGlatthåret, velbalansert med stor
sere rasen, mot og utholdenhet betydde alt. I årenes løp hadde det utvik- styrke i forhold til størrelsen. Muskuløs, aktiv og bevegelig. Hodet skal
let seg tre forskjellige typer, en stor,
være kort og dypt i hele sin form.
men likevel ganske lett og rask, en
Farger: Rød; fawn; hvit; sort; blå eller
mindre med smalere hode og mer
enhver av disse fargene kombinert
terrier-lignende, og en tung, bred og
temmelig bulldogpreget. I 1935 var det med hvitt. Enhver nyanse av brindle
med eller uten hvitt. Mankehøyden er
blitt så mange problemer med politiet
om hundekampene at det som et alter- 35,5 – 40,5 cm, i forhold til vekten.
nativ ble arrangert utstillinger for staf- Vekt: Hannhunder: 12,7-17 kg.
Tisper: 11-15,4 kg.
fordshire bull terrier. Det ble skrevet
Presentasjon av klubbens hunderaser

en standard for rasen som ble anerkjent
Ronny og Uno
av den engelske kennel klubb høsten
Ronny var nysgjerrig på rasen og fant
1935, og dette året ble også den første
ut at dette var en rase som passet han,
raseklubben stiftet.
med mye energi, mot og vilje. Han
synes at det beste med Uno er at han
Lynne og væremåte
alltid er til stede. En liten klovn som
Tradisjonelt med ukuelig mot og fast
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gjør mange rare ting. Mye hund i en
liten kropp. Lettlært vil han likevel
ikke si at Uno er, men etter mye terping sitter plutselig det de har øvd på.

Kilder: www.ntk.org/raser/staff,
www.nkk.no og www.wikipedia.org
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Søndagstur i Svartholtet

Søndagsturen i Svartholtet i juni samlet 50% flere tobente og 100 %
flere firbente enn sist. Svartholtet har flott turterreng og vi møttes ved
trimplassen og gikk veien opp mot Svenkerudvollen. Ved lyslinja svingte
vi av og fulgte den et stykke bortover til vi svingte nedover mot Hanstad,
forbi Olapersvea til vi gikk opp mot Mastmoen og trimplassen igjen. En
flott tur i fint vær, med tid for pauser underveis.

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
Sissel Ekhougen og AC
Schäfer. Elverum camping
6.09, LP kl I, 1. premie,
opprykk og klassevinner.
(bildet på side 19).
Hege Merethe Risberg og Alexander,
Howavart. Elverum camping 6.09,
LP kl I, 1. premie og opprykk.
Jorun Østgård Tangen og T-Bobs
Bumble Bee (Mia), Bearded collie.
NKK Drammen 16.08, beste tispe (1
BTK), BIR (Best i rasen) og fikk CACIB.
Hun er dermed kvalifisert til *Crufts!
Anders Tangen og Lasse, Bearded
collie. NKK Drammen 16.08, 2 BHK.
Stavanger september, 3 BHK.
NKK Kongsvinger 4.10, 3 BHK.
Inger Helene Sørli og Tika,
Toller. Jakt- og fiskedagene 9.08,
CK, 1. konkurransekl og 2 BTK.
NKK Kongsvinger 5.10, CK, 1
konkurransekl og 2 BTK.
Anne Senderud og Fender,
Rottweiler. NKK Drammen 16.08.
1 kval, 1 konkurransekl (junior), CK
og 4 BHK. Han er dermed kvalifisert
til *Crufts!
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Elisabeth S Røen og Viktor, Cairn
terrier. NKK Drammen 16.08. BIR
junior og kvalifisert til *Crufts!
Gratulerer også til til klubbens
nestleder, Ylva, og Thomas som ble
viet i Elverum kirke lørdag
9. august (bildet over).
*Crufts, verdens største hundeutstilling, arrangeres i England.
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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 må du
melder deg inn i Elverum hundeklubb.

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

