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Redaktørens spalte

ingshunder, men siden det er krav på
at hund som starter i klasse C må være
mentaltestet /karaktertestet så må vi
Hei alle sammen, nå er det desember
vente fordi mentaltesten er foreløpig
og snart slutt på 2008. Da vi oppsumikke godkjent for blandningshunder.
merer 2008 så må vi vel si at det har
Det er en høring ute på dette så vi får
vært et bra år med mye aktiviteter.
håpe på at det snart blir grønt lys for
Jeg håper at 2009 blir like bra. Den 8.
desember hadde vi juleavslutning etter blandningshunder også på NBF prøver.
Dette er bra for hundesporten for da
fellestreningen på klubben. Det var
får alle hunder en mulighet å delta på
mange som møtte for å trene hund
offisielle prøver og aktiviteter som er
først og siden ble det julegløgg, kaffe
med på å aktivisere hundene, hvilket er
og pepperkaker. Takk til kjøkkengjengen som arrangerte litt ekstra kos så viktig for at våre firbente venner skal
trives med livet sitt.
i alt julestress.
Jeg ønsker alle en riktig god jul og et
Så litt info om NOX-registeret. Dette
godt nytt år!
er et nytt register som NKK har
opprettet der blandingshunder kan
registreres. Dette betyr da at man kan Elisabeth og Freja
starte med disse i offisielle prøver.
Følgende aktiviteter er åpnet for blandingshunder: Agility (hinderløp for
hunder), lydighet, blodspor (spore
skadet dyr),ferskspor (spore et dyr),
freestyle (dans med hund)og rally
lydighet (kombinasjon av agility og
lydighet).
Fra 1. januar 2009 må alle hunder
som skal delta på et offisielt arr. være
registrert. Før hunden kan bli reg.
må den være ID-merket. Priser for
reg. i NOX er 780,- ved elektronisk
reg. og 900,- ved manuell reg. OBS
det er halv pris for medlemmer i
NKK’s medlemsklubber. (Elverum
Hundeklubb er medlem i NKK). Når
det gjelder brukshundsporten (NBF)
kan man starte i klasse D med bland3

Leder
Lederen har ordet

Det er dessverre ikke mange dagene
igjen av 2008, vi har 2009 før vi vet
ordet av det.
Mange hadde satt opp mye på timeplanen for 2008, andre ville ta ting mer
på sparket.
For klubbens del har det vært et aktivt
år med to brukshundstevner, et lydighetsstevne, klubbmesterskap og
bronsemerkeprøver. I tillegg har det
vært nybegynnerkurs både tidlig
vinter/vår og høst. Det ble også forsøkt arrangert søndagsturer i
Elverumsmarka, men med liten deltagelse dessverre. Vi må heller ikke
glemme Norsk Vinnerutstilling i
Vikingskipet i slutten av november.
Også i år var vi teknisk medarrangør
sammen med Hamar og Omegn
Hundeklubb. Det var i alt
5448 hunder fordelt på 276
ulike raser som ble bedømt
av dommere fra i alt 14
forskjellige land; blant annet
Australia, Canada, SørAfrika og mange flere.
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Arrangementet gikk over tre dager.
Neste år blir arrangementet Norsk
Vinnerutstilling holdt på Norges
Varemesse ved
Lillestrøm og vi kommer ikke inn i
bildet for å være med på arrangørsiden.
Der inne er det stor nok plass til at
arrangementet kan avvikles over to
dager. En STOR TAKK til alle fra
klubben som har bidratt til å gjennomføre aktivitetene.
Jeg håper på et positivt år i 2009 med
stor framgang for alle som trener aktivt
innen lydighet, bruks- og ikke minst
for våre aspiranter i agility.
Jeg vil ønske alle medlemmer en riktig
fredelig og god jul og et godt nytt år.
Erik og Zeta.

Norsk Vinnerutstilling,

Vikingskipet 21. - 23. november
Forarbeidet startet faktisk før ferien
med å samle sponsorer til reklame
på gensere som skulle benyttes av
funksjonærene som skulle jobbe i
Vikingskipet. Rett etter ferien begynte
arbeidet med å verve skrivere og
funksjonærer for øvrig til alle de
andre jobbene som skulle utføres.
Ikke minst måtte vi sikre oss hjelp til
rigging torsdag før utstillingen, fredag
ettermiddag for oppsett av ytterligere
utstillingsringer og nedrigging/
rydding søndag ettermiddag/kveld.
Det var litt av en kabal som skulle
legges for å få skrivere til alle ringene
og at enkelte måtte kunne skrive
både tysk og engelsk. Til tross for
avbud fra enkelte i 11. time, klarte
skriveransvarlig å stokke slik at det til
slutt endte bra.
Det var en stor gjeng som gikk rundt
i Skipet med bøtte, sagflis og kost.
Disse skulle holde rent
etter de hunder som hadde vært
uheldige (eller ikke fikk komme ut for
å lufte seg tidsnok).
Billettlukene skulle betjenes,
resultatskjemaer innhentes, mat,
mineralvann og kaffe bringes ut
til alle dommerbordene, kataloger
skulle selges og mer utstyr hentes
inn ved behov. Skriverne kunne
møte kl 08:00 på morgenen, mens
alle andre funksjonærer måtte møte

kl 07:00 med vaktskifte kl 13:30 og
ettermiddagsvaktene måtte være til
kl 20:00. Som man skjønner var det
ganske hektisk for alle.
Vi var heldige å få delta på
Gallamiddagen lørdag kveld. NKK
markerte samtidig sitt 110 års jubileum
med mange innbudte gjester.
Vi fikk spesielt skryt av Lars Blomberg,
fra NKK for at arrangementet hadde
gått smertefritt til og med lørdag
kveld. Han hadde ikke fått inn
en eneste klage så langt. Vi hørte
heller ikke at noen hadde klaget på
arrangementet på søndagen heller.
Søndag ettermiddag ble Anna Pringle
fra Hamar og Omegn Hundeklubb
og Elisabeth Østbakken kalt inn i den
store finaleringen for å motta hederlig
omtale fra NKK og en blomst på
deling.
Siden det var kun en blomst, bestemte
de at blomsten skulle overlates til en
av funksjonærene som hadde jobbet
svært mye og deltatt på riggingen både
torsdag og fredag. Begge var enige
i at Jan Tangen hadde fortjent
blomsten.
Det er et interessant arrangement, men
det er også enormt mye jobb for en del
personer før og i løpet av utstillingen.
Heldigvis får vi inn en del penger i
kassen for denne innsatsen. For 2007
ble resultat ca kr 35.000,- og det
kan vel bli noe tilsvarende for 2008
utstillingen.
Dette er mye penger som vi må forsøke
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å forvalte på en måte som kan komme
klubben og medlemmene til gode. Det
er fortsatt utstyr som bør kjøpes inn
og det er sikkert nok å
bruke de til.
Elverum Hundeklubb har vært
teknisk medarrangør i to år og
kommer ikke i betraktning for neste

års arrangement. Muligens kan vi bli
spurt på nytt om å delta dersom det
blir andre store utstillinger som skal
arrangeres i Vikingskipet. Blir vi
spurt, må neste styre vurdere om vi
har kapasitet til å være med på et slikt
arrangement nok en gang.

Status innendørstrening

kostnadene. En mindre gruppe på i
alt 8 – 10 personer har likevel trent der
på tirsdager. Det er både agility- og
lydighetstren-ing som har pågått. Alle
deltagerne bare lovpriser forholdene i
hallen.
De som har
holdt på å trene
innendørs
i denne perioden
ønsker å fortsette
videre utover
vinteren, men
det er
nødvendig
at ytterligere
interessenter
melder seg på for
at dette skal bli
en realitet. Det
blir da et tilbud
til den enkelte
i klubben som
avtales direkte
med Østlie, og
ikke i klubbens
regi. Dersom

I høst fikk EHK et tilbud fra Terje
Østlie om å trene innendørs i en av
hallene til tidligere Bjølseth Caravan
på Jømna. Perioden var fra begynnelsen av
november 2008
til slutten av april
2009. Kostnaden
var kr 1500,pr kveld.
Klubben klarte
ikke å mobilisere mange nok
interessenter
og styret takket
derfor nei til
tilbudet. De
mente at klubben
ikke kunne dekke
differansen som
oppsto mellom
det de interesserte
medlemmene
kunne betale
og de totale
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Erik

vi kan få en gruppe på minimum
15 personer fra lydighetsmiljøet
og agilitymiljøet til å binde seg for
sesongen fra og med primo januar
2009 til slutten av april, vil vi kunne
fortsette med innendørstrening i
denne fine og oppvarmede hallen.
Prisen pr person blir ut fra ovennevnte
antall kr 100,- pr kveld og må betales
forskuddsvis pr måned. Blir det flere
kan prisen bli noe lavere. Lydighet og
agility trenes i to ulike økter slik at de
ikke forstyrrer hverandre. Dersom
det er ønskelig og flertall for å kunne
trene en annen dag enn tirsdager, kan
dette tas opp nå.

Vi ber om at alle som er interessert i å
delta på dette treningstilbud møter i
treningshallen på Bjølseth Caravan
kl 18:00, tirsdag den 6. januar 2009.
For ytterligere info, ring Erik H.
Østbakken, tlf 926 03 722.
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Hofteleddsdysplasi (HD)
Av Ragne Åstorp, Elverum Dyrehospital AS

Navnet ”dys-plasi” betyr ”feilutvikling” . Diagnosen HD betyr at
hofteleddet har utviklet seg feil.
Man har i over 50 år vært klar over
at lidelsen HD har en arvelig faktor,
men arveanleggene for å utvikle HD
er ennå ikke kartlagt. Det som regnes
for sikkert er at begge foreldrene må
bære gener for disposisjon for at
avkomme skal få denne disposisjonen.
Et individ arver altså ikke HD, men
disposisjonen (egenskapene) for å
kunne utvikle feilen. Det er kanskje
dette som gjør det vanskelig å helt
utrydde HD, fordi et individ kan være
HD-fri, men likevel bære anlegg for å
utvikle HD.
Å ta røntgenbilder for å avdekke
forekomsten av HD i enkelte raser
startet i 1972 og der hvor det har
blitt tatt hensyn til sykdommen i
avlsarbeidet har forekomsten blitt
redusert en del. Nedgangen i HDfrekvens var imidlertid ikke så rask
som forventet og i de siste 10 årene
har den vært nærmest uforandret.
HD forekommer i alle raser, men
skaper som oftest større problemer på
mellomstore og store raser og det er
derfor i avlsarbeidet med disse rasene
at sykdommen har blitt vektlagt.
Det at en hund har arveanlegg for
HD er altså ikke ensbetydende med at
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den utvikler syke hofter. Miljøfaktorer
som fôring, veksthastighet og mosjon
har betydning for utvikling av alle
kroppens ledd og hvis en hund har
arvet anlegg for å utvikle HD, vil disse
faktorene spille inn i det endelige
HD-resultatet. Høy veksthastighet,
for kraftig fôring (som fører til
overvekt og høy veksthastighet) og
ensidig belastning i vekstperioden
er faktorer som kan øke muligheten
for feilutvikling i et ledd. Det er
ikke dermed sagt at en valp ikke
skal ha mosjon. Det som er viktig
er at valpens bevegelser er varierte,
ikke ensidige og at den ikke utsettes
for annen belastning enn sin egen
kropp. Det kan for eksempel være
greit å la valpen løpe løs i skogen
i en time, mens en times sykkeltur
ville være direkte skadelig på grunn
av den ensidige bevegelsen på det
harde underlaget. Det er heller ikke
noen grunn til å bære valper opp
trapper – som en generell regel, men
hvis en har en valp av en stor rase
for eksempel newfounlandshund
eller lignende og en bor i 4.etasje i en
blokk, kan det hende en skal planlegge
dagene litt og ikke la valpen løpe
opp og ned så mange trapper veldig
mange ganger om dagen. Det er med
andre ord snakk om å bruke sunn
fornuft. Å bære valpen opp og ned
alle trapper til den er 6-7 mnd, virker
helt unødvendig for ikke å snakke om
skadelig – for eierens rygg!

Figur: Skjematisk tegning av et normalt hofteledd.

Figur: HD med forkalkninger. Kroppen har prøvd å

1. Lårhodet (caput femoris), 2. Hofteskåla

stabilisere et ustabilt ledd.

(acetabulum), 3. Lårhalsen (collum femoris),
4. Lårbeinet (femur).

Figur: HD - Lårbenet og hofteskålen passer ikke til
hverandre.

Hofteleddet er et såkalt kuleledd og er
normalt svært bevegelig. I det normale
hofteleddet ligger lårbenshodet godt
inne i hofteskålen/acetabulum. Ved
HD vil det være varierende grad av
mistilpasning mellom lårbenshodet
og hofteskålen. Når hofteskålen
blir mer avflatet, vil lårbenshodet
kunne bevege seg unaturlig mye mot
hofteskålen og leddet blir ustabilt.
Kroppens naturlige reaksjon på en
ustabilitet er å danne forkalkninger
for å prøve å støtte opp og stabilisere
leddet. Disse forkalkningene kan
igjen skape betennelsesreaksjoner og
smerter i vevet omkring leddet.
Diagnosen HD stilles ved hjelp av
røntgen. Hunden skal være fylt 12 mnd
(18 mnd for enkelte raser) før det kan
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gis et offisielt resultat. Hunden må
være ID-merket. Hvis hunden ikke
har vært ID-merket tidligere, gjøres
dette før bildene tas, slik at hundens
ID-nr også kan brukes til å merke
røntgenbildene. Røntgenbildene
skal tas av veterinærer som har tatt
spesielt kurs i samarbeid med NKK.
Hunden må være sedert (bedøvet)
under undersøkelsen for at den
skal kunne posisjoneres riktig på
røntgenbordet slik at avlesningen
av bildene blir så lik som mulig
for alle hunder. Hundens eier får
under undersøkelsen et skriv som
skal undertegnes. Vedkommende
bekrefter da at det er riktig hund
som blir presentert og at han/hun
godtar at røntgenbildene skal
sendes til NKK for avlesning. Det
er kun 2 veterinærer i Norge som
avleser HD-bilder, dette også for at
diagnostiseringen skal bli mest mulig
standardisert.
Hunder med HD kan få varierende
grad av kliniske symptomer.
Symptomene vises ved at hunden
har vondt for å strekke hoftene, slik
at det å hoppe opp eller gå i bratte
trapper ofte kan være det første som
blir vanskelig. Mange hunder har
store smerter og tydelig halthet, de
kan få dårligere muskulatur i det ene
bakbenet hvis de har HD på den ene
siden og avlaster denne hoften, men
mange hunder går også igjennom
livet med HD helt symptomfrie.
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Ikke sjelden oppdager en først sent i
hundens liv at den har HD – ikke alle
hunder røntges rutinemessig når de er
1 år – symptomene kommer da gjerne
i forbindelse med at muskulaturen
blir svakere på den eldre hunden og
skjelettet får større belastning. Først
da oppdager eier at hunden halter eller
har vondt for å hoppe inn i bilen etc.
En skal selvsagt ikke undervurdere
betydningen av HD i de enkelte rasers
avlsarbeid, men jeg synes likevel det er
viktig å huske at det er mange andre
problemer i raser som bør få minst
like stor oppmerksomhet. Det hjelper
ikke mye å ha en hund som er HD-fri
hvis den klør seg til blods hele livet
pga allergi eller har et gemytt som
gjør at den ikke klarer å tilpasse seg et
normalt hundehold. Skjelettlidelser i
albueleddene er også svært vanlig på
en del raser og dette kan ofte være et
større problem for den enkelte hunden
fordi en hund bærer mesteparten av
kroppsvekten på forparten og i større
grad er i stand til å avlaste bakparten
enn forparten. En forkalket albue vil
derfor ofte være mer invalidiserende
enn en forkalket hofte.
Det å få høre at hunden har HD er
oftest en stor skuffelse og mange eiere
blir redde for konsekvensene dette kan
ha. For de som har skaffet seg en hund
med tanke på avl, er konsekvensene
selvsagt store fordi hele hundens
”karriære” og framtid forandres. Det
samme gjelder for de som skaffer

hunder til spesielle tjenester der det er
krav om HD-frihet for å bli godkjent
for videre trening og bruk. De aller
fleste hunder er imidlertid vanlige
familiehunder i mer eller mindre
aktive familier. Det viktigste for slike
hunder er at de holdes i god form.
Jevn aktivitet for å holde musklene
i kondisjon vil gi god støtte til
bevegelsesapparatet slik at skjelettet
får minst mulig belastning. Det finnes
også behandling for å lindre smerter
og ”smøre” ledd og i noen tilfeller kan
operasjon være aktuelt.

AD-Albueleddsdysplasi

Som i hoftene, kan en også snakke om
dysplastiske (feilutviklende) lidelser i
albuene.
Når vi snakker om AD mener vi enkelt
fortalt en feilutvikling av albueleddet
som regel forårsaket av osteocondrose
eller osteocondroselignende
sykdommer. Når vi tar røntgenbilder
av hunder med AD, vil det i stor
grad være sekundærforandringer
– altså forkalkninger vi ser. Dette
heter arthroser og i en periode ble
sykdommene diagnostisert som ulike
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grader av forkalkninger/arthroser
– albueleddsarthrose= AA.
Albueleddet er et såkalt hengsel-ledd.
Leddflatene i albueleddet dannes av
flatene fra tre ulike knokler; radius
og ulna (underarmsknokler) og
humerus (overarmsknokkelen). I
leddet finnes også såkalte vekstlinjer
i disse knoklene. Ulik vekst av
de to underarmsknoklene slik at
leddflatene ikke passer sammen,
samt manglende sammenvoksning i
enkelte vekstlinjer kan gi forandringer
i albuen som gjør at leddet blir ustabilt
og på samme måte som ved HD vil da
kroppen forsøke å stabilisere leddet
ved å danne forkalkninger.
AD forekommer på flere ulike raser,
hovedsakelig mellomstore og store
hunder. På bl.a. rottweiler, berner
sennen, new founlandshund og
retriever-rasene har arbeidet med
kartlegging av albueproblemene
pågått i lengere tid, men etter hvert
har man blitt oppmerksom på at
problemet gjelder flere raser. På de
nevnte rasene er det mest vanlig
med det som kalles fragmentert
processus coronoideus, mens på
en del andre raser som schæfer,
rhodesian ridgeback, irsk ulvehund
og grand danois er det mer vanlig å
finne såkalt løs processus anconeus
(UAP=ununited anconeal process).
Felles for alle lidelsene i albuene
er at de kan skape halthet i større
eller mindre grad – som regel først
12

oppdaget i 4-6mnd alder, og på sikt
dannes forkalkninger som avstiver
leddet.
Med tanke på at hunden bærer
større del av vekta si foran enn bak,
kan smerter i frambena gi større
problemer for hunden enn smerter
i bakbena. Hunden er også i større
grad i stand til å avlaste fremover, slik
at en hund med HD etter hvert vil få
en karakteristisk fasong med sterk,
kraftig frampart og en liten, svak
bakpart – som om den går på hendene.
Denne vektforskyvningen klarer
hunden ikke å gjøre i motsatt retning.
Lidelser i albueleddene kan derfor i
større grad være invalidiserende for
hunden enn lidelser i hoftene.
Som for HD gjelder det at en
hund med AD må holdes i
regelmessig, moderat trening. God
muskelkondisjon vil avlaste de dårlige
leddene. På samme måte som ved HD,
vil en AD-diagnose gjøre at en hund
bør tas ut av avl. På de rasene som
er hyppigst affisert, har avlsrådene
anbefalinger om røntgenundersøkelse
av hundene når de er 12 mnd. Dette
gjøres da samtidig med HD-røntgen.

Jeg fant den! Tika fornøyd med skanken
etter et vellykket blodspor.
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Valpekurset

Fra august til oktober
Oppstart på valpekurset denne høsten
var den 26. august. Det var 14 stk.
påmeldte. Men så var det noen som
allikevel ikke kunne delta grunnet
arbeid så endelig deltakerantall ble 11
stk.
Instruktører var denne gangen
Marianne Sollie Warø og Elisabeth
Østbakken.
Vi startet kurset med en teorikveld der
vi gikk igjennom kursets innhold og
litt om innlæringsmetoder.
Kursinnhold:
• Sitt
• Sitt og bli
• Innkalling
• Vise innlæring på dekk
• Innlæring av kommandoen
på plass
• Viste hvordan man begynner med
stegforflytting og vendinger med
på plass kommando
Den siste kurskvelden byttet vi ut med
en søndag fra kl. 09.30 til kl 15.00. Da
viste vi hvordan vi begynner med
søks-øvelser der hunden får utviklet
nesearbeidet ved å finne godbiter og
gjenstander. Vi hadde planlagt å vise
et nybegynner spor, men været var
ikke på vår side; det kom nemlig snø.
I stedet for spor ble det mer trening på
innkalling som jo er en meget viktig
øvelse å lære, vi trente også mer på
dekk. Til slutt tok vi litt individuell
14

opplæring med ting som noen hadde
problemer med, som eksempel, ikke å
trekke i båndet når vi går tur og sitte
pent i bilen med åpen dør.
Dette kurset ble meget vellykket, alle
kursdeltakerne var flinke til å trene
hjemme på de øvelsene som vi hadde
gått igjennom på kurskveldene. Så
alle sammen fikk meget bra fremdrift.
Vi hadde også mye moro og det ble
en fin gruppe som jobbet meget
bra sammen. Bildene er tatt på siste
søndagstreningen.
Elisabeth og Marianne ønsker alle
lykke til med videre trening

-er jeg ikke
flink
nå mor?

Kommer!

Søk

På plass

-skjønner
ikke hva
de stresser
så fælt
med...

Dekk!
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Presentasjon av klubbens hunderaser

Leavitt Bulldog

gjennom selektiv avl. Dagens engelske
bulldog er en helt annen hund enn sin
sunne stamfar. I 1971 startet David
Leavitt sitt prosjekt på å avle tilbake
en hund med utseende som på den
tiden da rasen var mest populær. Han
navnga den til Olde English Bulldogge
(OEB) for klarere å skille den fra den
moderne engelske bulldog. Leavitt
brukte en linjeavl innretning utviklet
av Dr. Fechimer av Ohio State, for raskt
å oppnå en renraset hund. Dagens Old
English Bulldog er først og fremst en
utmerket familiehund, men har også
temperament og fleksibilitet som kan
brukes til flere aktiviteter.

Historie
Bulldogene ble avlet fram i England
for å gjete, holde og terge oksene i
forbindelse med slakteprosessen (1100
- 1835). På den tiden mente man at
dette gjorde oksekjøttet mer spiselig.
Bulldoggene fikk blant annet sin lave
frampart, korte nese med underbitt og
kraftige kjeve for lettere å kunne bite
seg fast i mulen på oksene. Etterhvert
vokste kampsporten seg fram og
menneskene lot seg underholde og
veddet på ”seierherrer”. Kampene ble
derfor forbudt i 1835. Det resulterte i at Lynne og væremåte
OEB’s er svært vennlig og kjærlig,
disse hundene ble færre og færre.
Bulldogene er stadig blitt mer ekstreme men de er ekstremt sterke og kan
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vise aggresjon mot hunder av
samme kjønn. Sosialisering og
lydighetstrening er derfor viktig.
Generelt om utseendet
Leavitt Bulldog er en robust, mellomstor hund med stor styrke og stabilitet.
Den har beholdt sitt utseendet som
gjorde den i stand til å utføre sin
jobb i oksekampene. Høyde og
vekt harmonerer med den gamle
arbeidende Bulldog. Den kunne
hverken være for høy eller for tung
skulle den unnslippe oksens horn.
Fargene kan være brindle med rød,
grå, fawn eller svart, med eller uten
hvitt.
Skulderhøyden er for tisper 40 – 47,5
cm og hanhunder 42,5 – 50 cm.

Lyst på Leavitt Bulldog?
Vi har fire tispevalper født
den 17.08.08. Vi ønsker å selge
disse til noen som vil ha
en kosehund som også kan
brukes.
For mer info ring
Bjørn på 99048979 eller
Ragne på 48220706.

(Kilde: www.leavittbulldogassociation.com)

Ragne, Bjørn og Thilda
Det var Bjørns drøm om en bulldog
med god helse som førte Thilda til
Ragne og familien. De fant ved en
tilfeldighet en oppdretter i Belgia
med valper og så etter 9 mnd i kennel
(karantene) kom Thilda til Norge.
Hun er en stillferdig hund inne, men
samtidig leken og morsom, samtidig
som hun er både blid og sosial. Det er
disse egenskapene de setter mest pris
på ved henne.

Mor og far.

Ragne har vært medlem i klubben
siden 2006.
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Hjernetrim og innetrening i
mørke vinterdager
Å trene hunden sin innendørs hjemme er både praktisk og en stor fordel
grunnet at man oftest ikke har noen
forstyrrelse av andre samt at det
er et trygt miljø. Det er ikke noen
begrensninger på hva slags øvelser
man kan lære inn hjemme. Det er
klart at noen øvelser passer bedre
å jobbe med ute. Hvis man skal
ha en kjapp innkalling eller fremadsendning, så hadde jeg valgt å gjøre
det utendørs.
Noen tips til øvelser som passer
yppelig til å lære inn hjemme på
kjøkkengulvet: Kontakt trening (for
eksempel ved foring), sitt, sitt og bli.
Fjerndirigering: Sitt, dekk og stå.
Hold fast øvelser (viktig for å få en
bra apportering). Kryp øvelsen,
hals på kommando (ikke så lurt å
trene hvis du bor i blokkleilighet),
stegforflytninger og vendinger i øvelsen lineføring og fri ved fot, samt
hilsen med tannvisning.
Man kan også trene nesearbeide ved
å gjemme godbiter eller gjenstander
som hunden skal prøve å finne.
Rulle rundt på kommando, danse,
sitte bamse, spille død. Det er bare
fantasien som lager begrensninger for
hva man kan aktivisere hunden med.
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Weekendkurs i konkurranselydighet
Ønsker du å lære mer om
lydighetsstrening og starte
i konkurranse? Da er dette
kurset for deg.
Vi planlegger kurs i februar
2009. Vi kommer tilbake til
eksakt dato.
Kurset er rettet til de som
ønsker å starte med konkurranse lydighet. Det vil bli lagt
vekt på følgende øvelser (LP kl I):
• Enkel dekk i 2 min
• Hilsen med tannvisning
• Lineføring
• Fri ved fot
• Dekk fra holdt
• Stå under mars
• Innkalling
Målet med kurset er å klare
appellmerkeprøven.
Mer info om kurset:
Kontakt Ylva på tlf 917 07 208.
Påmelding til Britt på e-post:
newhair@online.no eller
tlf 922 31 544.

HANDLERS
CAT & DOG
Jømna Næringshage
Tlf: 815 200 15
www.handlers.no

10 % RABATT HOS HANDLERS
Medlemmer i Elverum Hundeklubb får 10 % rabatt på alt
kjøp hos oss.
Treningsgodbiter - Hundefor - Kong - Treningsvester - Kosttilskudd - Tygg Shampo Kobbel - Hundefõr - Kattefõr/Ilderfõr - HOKAMIX - Bende Dog Sport Bur/Madrasser/
Senger - Fõr-/vannskåler.
Handlers er en av landets ledende leverandører av fõr og utstyr til hund, katt og gnager
- og mye til deg også.
Vi har alltid mye nytt og spennende å tilby!
BELCANDO - High premium serie økologisk fremstilt hundefõr.
HOKAMIX - Kosttilskudd basert utelukkende på naturlige urter.

BELCANDO

Bilde: www.pc.no
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Gratulerer med fine resultater i Vikingskipet 21. - 23.11!
Lydighet:
Sissel Ekhougen og AC
Schäfer. LP kl I, 1. premie og
opprykk.
Utstilling:
Inger Helene Sørli og Tika, Toller.
CK, 1. kval, 1. konkurransekl og
4 BTK.
Torunn Knutsen og Moonhaven
Blackberry Blaze (Kira), 1. kval 2.
konkurransekl, CK, 2 BTK og
Reserve CACIB.

Ronny og Uno

20

Renate Strehse og Dalli,
Hovawarth, Reserve CACIB.
Ronny Johansen og Uno,
Staffordshire bullterrier. 1. kval.,
1. konkurransekl, CK.
Vi oppfordrer dere alle til å sende inn
resultater fra utstillinger eller andre
konkurranser. En ekstra gratulasjon
og hilsen til de av dere som ikke er
nevnt her!

Handler Camilla, Kira og eier Torunn

Renate og Dalli

AC

Tika
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Aktivitetsplan for 2009

Foreløpig plan for 2009. Denne vil bli oppdatert etterhvert.
Følg med på www.elverumhundeklubb.com

5. januar
Februar
2. mars
25. mars
Mars/april
20. april
Mai
4. mai
6. juni
15. juni

Kl 18.00 Oppstart miljøtrening etter juleferien.
Konkurranselydighet. Weekendkurs.
Medlemsmøte. Tema annonseres senere.
Årsmøte
Kurs: Hjelp til lydighet og/eller relasjon. Individuell hjelp.
5 kvelder a 3 timer. Maks 5 deltagere.
Dugnad ved klubbhuset.
Kurs: Utstillingstrening, teori og praksis.
Klubbmesterskap ved klubbhuset.
Bruksstevne: Kl A og D, begrenset deltagelse.
Sommeravslutning med grilling etter miljøtreningen.

Uke 26-33 Sommeropphold fellestrening.
17. august Oppstart miljøtrening etter sommerferien.
August Oppstart valpekurs.
Mandager kl 18.00 Miljøtrening ved klubbhuset.
Torsdager kl 18.00 Så snart snøen blir borte starter vi med brukstrening.
Phoebe er klar til julekvelden.
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Vi ønsker alle våre medlemmer
et riktig godt nytt år!
Den 6. desember hadde vi juleavslutning med gløgg og pepperkaker ved
klubbhytta. Vi ønsker alle velkommen
til et nytt treningsår den 5. januar.
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3
RV
ien
ave
Ren

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
treninger, har du lyst til å fortsette må du
melder deg inn i Elverum hundeklubb.

Hvor finner du oss?
Rieber

Klubbhytta
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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

