
Årsrapport fra distrikt Vestfold og Telemark  

Vi har fått mange henvendelser gjennom året og det er stor interesse for aktivitetene våre. 
De blir publisert på Facebook siden vår: Irish Soft Coated Wheaten Terrier for Vestfold og 
Telemark 

Vi har hatt: 
Oktober 10: Tur til Langvannshytta med mange 2 og 4 bente. Hyggelig tur. 
Desember 10: Førjulstreff uten hund, men med kaffe og kaker, Reidun Johannesen, som var 
elev på 2. året hos Sissel Grana, kom og snakket om tema dyrekommunikasjon. Det var mye 
interessant. 
April 11: Klippekurs, 10 mer eller mindre langhårete hunder og mer eller mindre erfarne 
eiere lærte seg å håndtere saksen.  Det ble mye latter og moro og hunder som storkoste seg 
sammen i pausene hvor de løp og lekte på jordet mellom slagene. 
Mai 11: Tur i skogen ved Kjose, igjen en hyggelig tur. 
September 11: Medlemsmøte i regi av ISWTK med foredrag om sportrening ved Helge 
Bjørnstad. Det var veldig populært og interessant 
Oktober 11: Tur i skogen ved Kjose hvor Helge og Merethe fulgte opp med praktisk trening i 
å lære hunden å gå spor, eller kanskje det var eierne som lærte mest J 
Vi planlegger nytt klippekurs etter jul og nye turer, har du spesielle ønsker, så kom med dem! 

Vel møtt til aktiviteter!                     Vennlig hilsen Laila og Anne 

Sunnhordland / Haugaland 

Det har vert et år med ikkje alt for stort oppmøte/aktiviteter for Wheaten i vårt distrikt. 

I september 2010 ble det planlagt et Wheaten treff, men ingen møtte. Så da ble det trening 
med egne hunder i flott vær og natur på Tittelsnes Fort. 

I oktober 2010 ble det arrangert et ”kom i gang med klipp av din Wheaten” kurs – ikke så 
mange deltakere, men et vellykket kurs uansett. Planene er klare for nytt kurs over nyttår. 

Etter en rolig vår ble det arrangert et Wheaten treff i slutten av august – her møtte det 5 
Wheaten med eiere. Kjekk stund på området til Haugesund og Omegn Hundeklubb – hvor vi 
fikk prøve agility banen her. 

Det er jo et ønske å få opp aktiviteten og oppmøtet på treffene vi arrangerer. Vi er nok fortsatt 
et distrikt med ganske få Wheaten terriere, men det blir stadig flere. Jeg har kontakt med en 
del, men mener det er mange flere ”der ute” – så om noen har interesse av å være med på et 
treff i blant, ta kontakt! 

 
Hilsen Cathrin I. Lohne 

  
  



Møre og Romsdal 

Klippekurs. I oktober 2010 gjennomførte vi et 2 dager klippekurs. Tilbakemeldingene var 
positive og i skrivende stund er kurset for 2011 planlagt og Wheaten eiere har begynt å melde 
seg på. 

Ringtrening. I vår gjennomførte vi 2 søndager med ringtrening og flere har høstet flott 
resultater i ringen etter det. 

Wheaten treff. I Møre og Romsdal prøver vi å gjennomføre månedlige treff hvor vi går tur i 
marka og kan ha enkel trening etterpå hvis det er ønskelig. Ved siste treff viste jeg hvordan en 
kan starte å trene hundene til noen av apparatene i agility og så var det mulighet for å prøve 
seg etterpå med egen hund. Vi avtaler gjerne fra gang til gang og møtes ulike steder i 
distriktet. Noen ganger, når vær og årstid tillater det, tar vi med oss niste. Nå planlegger vi en 
lengre tur, som går av stabelen i midten av september 2011. Denne turen går over 3 mindre 
topper og er lagt til søndag da den er beregnet å ta 4-5 timer. 

Hilsen Janicke Sotnak 

Salten (Nordland) 

Her i Salten har det vært rolig i Wheaten miljøet. Har sendt ut en forespørsel om hva folk 
ønsker, da foreslo jeg tur, kontakttrening, spor, rallylydighet eller andre forslag. Fikk svar fra 
en person som gjerne ble med på hva som helst. Ettersom jeg har vært veldig opptatt med 
studier og jobb, har det ikke blitt til at jeg har samla troppen. Men skal sende ut en invitasjon 
til samvær. 
 
Hilsen Lill Wenche 

Troms 

Det siste året har det vært ulike arrangement i regi av distriktskontakt Kristin Evensen og 
styremedlemmer i ISWTK Torill Hvalryg og Elin Isaksen. I forkant av utstillinger i vårt 
distrikt har vi arrangert utstillingstrening. Mange nye utstillere har vært med og både handler 
og hund har fått innføring i hva utstilling handler om. 

I januar arrangerte vi et medlemsmøte der daglig stell var tema. Nødvendig utstyr ble vist 
frem og demonstrert på velvillige hunder. Både gamle og nye medlemmer møtte på dette. 

En nydelig forsommerdag møttes vi for å gå tur på en av Tromsøs mange fine tur stier, på den 
måten fikk vi også vært litt sosiale og møttes til litt mer uformelt samvær. 

For å nå ut til våre medlemmer har vi både en hjemmeside (www.wheaten2007.webs.com) og 
en egen facebookside for vårt distrikt. Dette har vært viktige kanaler for å nå ut med 
arrangementsinvitasjon til medlemmene. I tillegg har også distriktskontakten en e-postliste for 
utsending av informasjon. Det er gledelig at to valpekull i vårt distrikt har ført til flere 
medlemmer. Vi som oppdrettere har et stort ansvar for å rekruttere medlemmer til klubben. 

Hilsen Kristin Evensen 

http://www.wheaten2007.webs.com

