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På forsiden:  
Miniature bull terrier, 
fotograf:Kjersti Groseth
 
På baksiden:  
Engelsk toy terrier,   
fotograf:Marianne O. 
Hansen 

LEDEREN HAR ORDETLEDEREN HAR ORDET
Hei alle sammen
 
Jeg har kikket tilbake på lederne jeg skrev i 2020, og allerede i nr. 2-20 brukte jeg 
begrepet “koronavalper”. Jeg var bekymret over den kraftige økningen i etterspørsel 
etter valper. Og jeg krysset fingrene for at de som kjøpte seg valp hadde tatt gode valg, og 
at det ikke handlet om impulskjøp. Nå 10 måneder senere er jeg dessverre enda 
mer bekymret. Jeg snakker med mange oppdrettere, og alle sier det samme; de har 
stor etterspørsel etter valper. Dette gjelder også raser som det normalt ville det vært risiko for 
å bli sittende med valper de ikke får solgt, nå er det lange ventelister. 

Det kommer henvendelser til klubben hver dag fra folk som vil kjøpe hund. Og telefonsamtalen høres ofte omtrent sånn ut:
- Hei, jeg skulle hatt en hund.
- Hvilken rase da? 
- Det vet jeg ikke, kanskje en ikke så veldig stor en.
- Skal du bruke den til noe spesielt?
- Nei jeg vil bare ha en hund, en søt en.
- Hva med pelsstell, har du tenkt på det? 
- Hva vil det si?

Jeg råder ofte de som ringer til å være tålmodige og bruke god tid på å finne rasen som passer for dem, og bli kjent med opp-
dretteren osv. Men svært mange har ikke tid til det, de vil helst ha en valp i morgen, eller aller helst i går. Det kan virke som at 
bare du har et dyr av typen hund med fire ben og en hale, så er folk villige til å kjøpe uansett. Det ser man jo også av mengden 
annonser for blandingsvalper til svimlende priser. Gjerne blandinger av raser som i utgangspunktet har veldig forskjellige 
egenskaper, pelskvalitet osv. På toppen av det kommer de som selger valper som er smuglet inn fra utlandet, med den risikoen 
de innebærer for blant annet nye sykdommer. Et sånt kjøp kan få veldig uheldige konsekvenser, og i verste fall har valpen store 
fysiske eller psykiske defekter. Kjøperne av disse er også med på å finansiere valpefabrikker der avlsdyrene ofte lever under svært 
dårlige forhold. 

En hund skal være en kompis for livet. Da er det verdt å vente og kjøpe en renraset hund fra en seriøs oppdretter.

Jeg håper virkelig at alle som har kjøpt valp i denne koranatiden har tenkt på hva som skjer den dagen det ikke lenger er hjemme-
kontor og stengte fritidsaktiviteter. Får de tid til hunden når jobben ikke lenger skal gjøres hjemmefra, fritidsaktivitetene er i gang 
igjen og sydenturen kan gjennomføres uten karantene? Og det samtidig som hunden ikke lenger er liten og søt, men er blitt en 
bråkjekk unghund full av energi. Jeg tror dessverre at finn.no fort kan bli oversvømt med «koronavalper» som ønskes omplassert. 

God påske og ta vare på hverandre. Jeg håper alle snart er vaksinert så vi kan møtes igjen på vanlig vis.

Hilsen Annlaug

Styremedl.: Torill Dugstad,  
torill@norskterrierklub.no 
Tlf: 90 82 25 98

Varamedl.: Marit Mørk 
marit-m@norskterrierklub.no 
Tlf: 93 03 25 23
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Manusfrist til neste nummer er = 1. mai 2021, 
all henvendelser til Terrierbladet skal gå til: 
terrierbladet@norskterrierklub.no

Alt rasestoff skal gå via raserepresentanten/rase-
gruppen og dere finner e-postadressen bakerst i bladet. 
Husk å sende bilder som vedlegg, godt merket. 
Bilder må være minimum 1 mb.

Hilsen
Bård og Annlaug.
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Hovedstyret informerer Utstillinger 2021

Hovedstyret har foreløpig følgende møteplan:
17.3, 19.3, 23.3, 6.4, 27.4
Saker som ønskes behandlet på styremøtet må være oss i hende i god 
tid før møtet. På grunn av saksmengden kan det ikke forventes at sakene 
blir behandlet på det første møtet. Det kan ikke forventes at saker blir 
behandlet mellom styremøtene.

NKKS REPRESENTANTSKAPSMØTE (RS) GJENNOMFØRES 20.3
Det har vært stort engasjement rundt NKKs hovedstyre sin plan om å 
kreve inn en eventuell del 2 av grunnkontingenten.  Også NKK sin 
økonomi generelt er noe vi undrer oss over, bla. hvor mye bufferkapital 
de må bygge opp på ett år og hvor mye som skal satses på oppgradering 
av IT-systemer. Her ser det ut til å gå store summer hvert år. 
Vi har sammen med andre raseklubber og NKK-regioner hatt skriftelig 
kontakt med NKK angående økonomi, vi har også deltatt på dialogmøte 
med NKK. Vi fortsetter å jobbe med dette og forventer at NKK kommer 
med oversiktlige regnskap og budsjett før RS. 

ANNERLEDESÅRET 2020 PREGET AV KORONA 
Dette har vært et år sterkt preget av Korona med nedstengning og 
avlysninger. Klubben har et betydelig overskudd på regnskapet 2020. Det 
er bra at vi klarte oss godt økonomisk, men det er trist at dette skyldes at 
aktiviteter ikke kunne gjennomføres. Dette betyr at vi har en solid 
økonomi og kan planlegge nye aktiviteter. Akkurat nå er dette vanskelig 
og vi holder oss derfor til det som allerede er terminfestet og håper at 
dette kan gjennomføres. Vi gleder oss til at alle er vaksinert og vi kan 
starte å planlegge ting på lengre sikt.

HI AKTIVITETER
Med Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, 
forskning og dyrepark (viltforskriften), som trådte i kraft 1.4.20, så ble 
all trening med levende dyr forbudt, jf. § 4-2. Siden det ikke lenger er 
lov å bruke levende rev til trening så er det behov for å se på alternative 
treningsmåter.
Vi hatt dialog med Norske Dachshundklubbers forbund (NDF) om hvordan 
vi skal starte opp utvikling og utprøving av alternative treningsformer 
som kan erstatte bruk av levende dyr.
Vi ønsker at NKKs fagkomite hi påtar seg en sentral rolle i reetablering av 
treningsmuligheter for hihunder.  

TYSK JAKT TERRIER
NKK har bestemt at Tysk Jaktterrier er opptatt som egen raseklubb i NKK, 
og med dette har de overtatt raseansvaret. Tysk Jaktterrier ble opptatt 
som ny raseklubb for rasen fra 1.1.21.

GENERALFORSAMLING
Årets generalforsamling blir lørdag 1.5.21. 
Dessverre er konferanseavdelingen på Olavsgaard stengt den dagen, 
og møtet blir derfor på Quality Hotel 33, i Oslo. Vi håper den kan 
gjennomføres. Innkallingen blir lagt ut på hjemmesiden, der blir det også 
informert om det skulle bli noen endringer.

ELVERUMSUTSTILLINGEN 7-8.8.
NTK er medarrangør på denne utstillingen. Den foregår som del av 
Jakt-og Fiskedagene. Utstilling lørdag og valpeshow på søndag. Mer info 
kommer senere. 

Utstillingsåret 2021 startet ikke så bra, NTK avdeling Agder sin utstilling 
i mars er avlyst. Neste utstilling er NTK avdeling Trøndelag i juli, dette er 
såpass lenge til at vi håper det kan gjennomføres.
Tradisjonelt sett har mange raser sine Openshow på våren, en del har 
fl yttet de til høsten, for å fi nne detaljert info om dette så se på rasen sin 
spalte.

Nedenfor fi nner du listen over NTKs offi sielle utstillinger i 2021.Vi håper 
at disse kan gjennomføres etter planen.
Angående Terrierspesialen blir dette en todagers utstilling med storcert 
den ene dagen og lite cert den andre dagen. Rasefordeling – TS 2021 
(med forbehold om endringer)

Lørdag:
Richard Allen, England
Airedale terrier, Australsk terrier, Border terrier, Fox terrier glatthåret, 
Fox terrier ruhåret, Lakeland terrier ,Norfolk terrier, Skotsk terrier, 
Skye terrier
Maite Gonzalbo, Spania
Cairn terrier, Irish softcoated wheaten terrier, Kerry blue terrier, 
Silky terrier, West highland white
Torsten Himmrich, Tyskland
Bull terrier, Jack russell terrier, Parson russell terrier
Per Kr. Andersen, Norge
Bedlington terrier, Brasiliansk terrier, Cesky terrier, Dandie dinmont terrier, 
Engelsk toy terrier, Irish glen of imaal terrier, Irsk terrier, Miniature bull 
terrier, Norwich terrier, Sealyham terrier, Tysk jakt terrier, Welsh terrier, 
Stoffordshire bull terrier – valper, Yorkshire terrier, Øvrige 
Johan Sandström, Sverige
Staffordshire bull terrier

Søndag:
Maite Gonzalbo, Spania
Bedlington terrier, Cesky terrier, Dandie Dinmont terrier, 
Irish glen of imaal terrier, Jack russell terrier, Norwich terrier, 
Skotsk terrier, Yorkshire terrier, Øvrige
Torsten Himmrich, Tyskland
Airedale terrier, Australsk terrier, Brasiliansk terrier, Engelsk toy terrier, 
Fox terrier ruhåret, Irsk terrier, Kerry blue terrier, Sealyham terrier, Silky 
terrier, Tysk jakt terrier, Staffordshire bull terrier – valper
Per Kr. Andersen,Norge
Fox terrier glatthåret, Lakeland terrier, Manchester terrier, Norfolk terrier, 
Parson russell terrier, Skye terrier, West highland white terrier
Johan Sandström, Sverige
Border terrier, Bull terrier, Cairn terrier, Irish softcoated wheaten terrier, 
Miniature bull terrier, Welsh terrier
Vakant
Staffordshire bull terrier

Dette er selvfølgelig avhengig av utviklingen i pandemien og at det igjen 
blir mulig å krysse landegrenser.
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Hovedstyret har foreløpig følgende møteplan:
17.3, (19.3,) 23.3, 6.4, 27.4
Saker som ønskes behandlet på styremøtet må være oss i hende i god 
tid før møtet. På grunn av saksmengden kan det ikke forventes at sakene 
blir behandlet på det første møtet. Det kan ikke forventes at saker blir 
behandlet mellom styremøtene.

NKKS REPRESENTANTSKAPSMØTE (RS) GJENNOMFØRES 20.3
Det har vært stort engasjement rundt NKKs hovedstyre sin plan om 
å kreve inn en eventuell del 2 av grunnkontingenten.  Også NKK sin 
økonomi generelt er noe vi undrer oss over, bla. hvor mye bufferkapital 
de må bygge opp på ett år og hvor mye som skal satses på oppgradering 
av IT-systemer. Her ser det ut til å gå store summer hvert år. Vi har sam-
men med andre raseklubber og NKK-regioner hatt skiftelig kontakt med 
NKK angående økonomi, vi har også deltatt på dialogmøte med NKK. Vi 
fortsetter å jobbe med dette og forventer at NKK kommer med oversik-
tlige regnskap og budsjett før RS. 

ANNERLEDESÅRET 2020 PREGET AV KORONA 
Dette har vært et år sterkt preget av Korona med nedstengning og 
avlysninger. Klubben har et betydelig overskudd på regnskapet 2020. Det 
er bra at vi klarte oss godt økonomisk, men det er trist at dette skyldes 
at aktiviteter ikke kunne gjennomføres. Dette betyr at vi har en solid øko-
nomi og kan planlegge nye aktiviteter. Akkurat nå er dette vanskelig og 
vi holder oss derfor til det som allerede er terminfestet og håper at dette 
kan gjennomføres. Vi gleder oss til at alle er vaksinert og vi kan starte å 
planlegge ting på lengre sikt.

HI AKTIVITETER
Med Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, for-
skning og dyrepark (viltforskriften), som trådte i kraft 1.4.20, så ble all 
trening med levende dyr forbudt, jf. § 4-2. Siden det ikke lenger er lov 
å bruke levende rev til trening så er det behov for å se på alternative 
treningsmåter.
Vi har samarbeidet med Norske Dachshundklubbers forbund (NDF) for 
å starte utvikling og utprøving av alternative treningsformer som kan 
erstatte bruk av levende dyr.
Vi ønsker at NKKs fagkomite hi påtar seg en sentral rolle i reetablering av 
treningsmuligheter for hihunder. 

TYSK JAKT TERRIER
NKK har bestemt at Tysk Jaktterrier er opptatt som egen raseklubb i NKK, 
og med dette har de overtatt raseansvaret. Tysk Jaktterrier ble opptatt 
som ny raseklubb for rasen fra 1.1.21.

GENERALFORSAMLING
Årets generalforsamling blir lørdag 1.5.21. Dessverre er konferan-
seavdelingen på Olavsgaard stengt den dagen, og møtet blir derfor på 
Quality Hotel 33, i Oslo. Vi håper den kan gjennomføres. Innkallingen 
blir lagt ut på hjemmesiden, der blir det også informert om det skulle bli 
noen endringer.

ELVERUMSUTSTILLINGEN 7-8.8.
NTK er medarrangør på denne utstillingen. Den foregår som del av 
Jakt-og Fiskedagene. Utstilling lørdag og valpeshow på søndag. Mer info 
kommer senere.

Utstillingsåret 2021 startet ikke så bra, NTK avdeling Agder sin utstilling 
i mars er avlyst. Neste utstilling er NTK avdeling Trøndelag i juli, dette er 
såpass lenge til at vi håper det kan gjennomføres. 
Tradisjonelt sett har mange raser sine Openshow på våren, en del har 
flyttet de til høsten, for å finne detaljert info om dette så se på rasen sin 
spalte.

Nedenfor finner du listen over NTKs offisielle utstillinger i 2021.Vi håper 
at disse kan gjennomføres etter planen. 
Angående Terrierspesialen blir dette en todagers utstilling med storcert 
den ene dagen og lite cert den andre dagen. 

Rasefordeling – TS 2021 (med forbehold om endringer)
Lørdag 18. september.: 
Richard Allen, England
Airedale terrier, Australsk terrier, Border terrier, Fox terrier glatthåret, Fox 
terrier ruhåret, Norfolk terrier, Skotsk terrier, Skye terrier
Maite Gonzalbo, Spania
Cairn terrier, Irish softcoated wheaten terrier, Kerry blue terrier, Silky ter-
rier, West highland white
Torsten Himmrich, Tyskland
Bull terrier, Jack russell terrier, Parson russell terrier
Per Kr. Andersen, Norge
Bedlington terrier, Brasiliansk terrier, Cesky terrier, Dandie dinmont terrier, 
Engelsk toy terrier, Irish glen og imaal terrier, Irsk terrier, Miniature bull 
terrier, Norwich terrier, Sealyham terrier, Tysk jakt terrier, Welsh terrier, 
Stoffordshire bull terrier – valper, Yorkshire terrier, Øvrige 
Johan Sandström, Sverige
Staffordshire bull terrier

Søndag 19. september.:
Maite Gonzalbo, Spania
Bedlington terrier, Cesky terrier, Dandie Dinmont terrier, Irish glen og 
imaal terrier, Jack russell terrier, Norwich terrier, Skotsk terrier, Yorkshire 
terrier, Øvrige
Torsten Himmrich, Tyskland
Airedale terrier, Australsk terrier, Brasiliansk terrier, Engelsk toy terrier, 
Fox terrier ruhåret, Irsk terrier, Kerry blue terrier, Sealyham terrier, Silky 
terrier, Tysk jakt terrier, Staffordshire bull terrier – valper
Per Kr. Andersen,Norge
Fox terrier glatthåret, Lakeland terrier, Manchester terrier, Norfolk terrier, 
Parson russell terrier, Skye terrier, West highland white terrier
Johan Sandström, Sverige
Border terrier, Bull terrier, Cairn terrier, Irish softcoated wheaten terrier, 
Miniature bull terrier, Welsh terrier
Vakant
Staffordshire bull terrier

Dette er selvfølgelig avhengig av utviklingen i pandemien og at det igjen 
blir mulig å krysse landegrenser.

Utstillinger 2021Hovedstyret informerer

VI  
ØNSKER  
DERE  
ALLE  

EN RIK T IG  
GOD PÅSKE

Dato Arrangør Sted

20. mars NTK avd. Agder AVLYST

03. Juli  NTK avd. Trøndelag Trondheim

11. Juli  NTK avd.  Trøndelag  Vestnes

01. August NTK avd. Østfold Sarpsborg

7.-8.. August NTK i samarbeid m/bla.NJFF Elverum

5. september NTK avd. Rogaland Figgjo

18. september NTK TERRIERSPESIALEN Mjøndalshallen

19. september Norsk Terrier Klub Mjøndalshallen

26.September NTK avd Vestland Bergen
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Airedale terrier

Hei, alle Airedale Terrier venner! 
I denne utgaven av Terrierbladet kan du lese det første intervjuet av 
mange med personer som har betydd mye for oppdrett og utvikling av 
Airedale Terrier i Norge.

Vi har også fokus på trimming, da våre planer for trimmekurs dessverre 
har blitt skrinlagt på grunn av koronapandemien. Vi har planer for web-
baserte kurs, følg med på hjemmesiden vår!

Det lakker og lir mot lysere og varmere tider, vi kan være mer ute, og 
livet blir også mer sosialt, slå av en prat med en annen hundeeier på tur, 
kanskje avtale å møtes for tur en annen dag? Rasegruppen kommer til å 
arrangere fellesturer framover, informasjon kommer på hjemmesiden.

Og dato og sted for Open Show 2021 er klart, se annonsen under her og 
igjen, følg med på hjemmesiden! 

Airedale Terrier Open Show 2021
Tid: lørdag 12. juni 2021 kl 10:00
Sted: Tretten Kro, 2635 Tretten (v/Lillehammer)
Dommer eksteriør : Marianne Holmli
Ringsekretær: Anita Tanke

Påmelding og mer informasjon vil snart komme på hjemmesiden vår!
Tretten kro og motell (Bådstø) www.trettenkro.no har rimelig og fin overnatting for de som ønsker det. 
Det vil som vanlig bli en sosial sammenkomst etter utstillingen for alle airedale-venner som har lyst til å delta!

Håper å se mange av dere på årets Open Show!  

Intervju med Bjørn Knutsson fra Kennel Elmina 

Vi starter her en ny serie portrettintervju av personer og oppdrettere som 
har betydd mye for rasens stadig positive utvikling i hunde-Norge. Først 
ut er Bjørn Knutsson som drev velrenommerte Kennel Elmina i perioden 
1993 til 2006. 

Mange forteller de forelsket seg i rasen som barn, eller at naboen eller 
bestefar, eller til og med John Wayne hadde en sånn, men hvordan 
startet din interesse for Airedale terrier?
- Litt tilfeldig. Jeg hadde lenge gått med ønske om å få hund, og da jeg 
var 15 år fikk jeg foreldrene mine litt på glid. En dag så vi at det ble 
annonsert Irske Terrier valpen i lokalavisen. Vi reiste og så på, og reiste 
hjem igjen med en 4 mnd gammel hannvalp. Da var interessen for 
terriere skapt, jeg leste alt jeg kom over og etterhvert ble det klart at min 
neste hund skulle være en Airedale, kongen av terriere. 

Noen kennelnavn er selvforklarende som for eksempel Junaken, en 
forkortelse av June and Ken, men hva skjuler seg bak navnet Kennel 
Elmina? Fortell litt om kennelnavnet, hvordan ble det til? 
- I 1967-1968 bodde vi 1 år i Ghana. Den lokale stammen i området kalte 
seg Ashanti. Det var førstevalget mitt da jeg søkte om kennelnavn. 
Det var dessverre opptatt, så da ble det andrevalget som var Elmina. 
Elmina er en by ikke så langt fra der vi bodde. Byen er bygd rundt en 
festning (Elmina Castle) som var base for slavehandel på 16-1800 tallet 
(uten sammenligning til vårt oppdrett forøvrig :) 

Airedale er en rase som er svært allsidig, dvs både innen bruks men også 
veldig godt kjent fra utstillingsringen. Vi vet du var en aktiv utstiller i din 
tid som oppdretter, og du kan sikkert si litt om hva som gjør utstilling 
spesielt viktig for en oppdretter? 
- Da vi anskaffet oss vår første Airedale i 1987 (Chiscot’s Teodor Kilu 
Chany) var det kun en familiehund og turkamerat vi var ute etter. 
Utstilling var ikke en prioritet. Ikke kunne jeg trimme, så der fikk vi hjelp 
av Wenche Nagelgaard Pettersen. Hun syntes han var en fin hund og 
at vi burde stille ham ut. Så da ble det avtalt at ved neste nedtrimming 
skulle det planlegges i forhold til en utstilling. Der ble det en 1. Premie, 
og det syntes jeg var veldig bra. Etter ytterligere 3 utstillinger var han 
Norsk utstillings champion (han ble forøvrig også Norsk Vinner ‘92). 
Til å begynne med var utstilling ikke viktig i det hele tatt, bare moro. 
Etter førstegangs deltagelse på ATK’s Open Show i Oslo ble interessen for 
utstilling virkelig tent. I tillegg til at jeg syns det var moro, var det også 
viktig for meg å bli kjent med oppdrettere, se deres hunder, diskutere og 

lære. Som oppdretter er det jo viktig å vise frem sitt eget avkom, og så 
kommer jo konkurranseinstinktet etterhvert inn som en ekstra faktor da. 

Bak ethvert oppdrett vet vi at det ligger mange tanker og målsettinger 
vedrørende hundenes helse. Dere som oppdrettere gjør grundige under-
søkelser rundt foreldredyrenes helse i valg av hvem som er egnet for avl, 
for å få frem friske og sunne linjer hos valpene. Var det spesielle 
helseutfordringer hos Airedale på den tiden du drev oppdrett, som man 
jobbet aktivt med å ikke avle fram, eller avle vekk? Alt fra pelskvalitet til 
øyesykdom og AD/HD? Og ikke minst lynne?
- Airedale Terrieren har alltid vært og er fortsatt en sunn og frisk rase 
uten noen store helseproblemer. 
På min tid som oppdretter var vel hovedfokuset rettet mot HD som hadde 
en viss utbredelse i rasen. Heldigvis var det sjelden forekomst av sterk 
grad. Det ble kun avlet på HD-frie hunder, noe som var en forutsetning 
for å få valpene formidlet gjennom Terrierklubben. 
Våteksem var også et kjent problem, men der tror jeg nok at et slett 
pelsstell får ta litt av skylden. Rasen har en vannavstøtende og praktisk 
pels før den blir for lang. Når den går mot å bli trimmemoden krever den 
hyppig greiing og børsting for å bli kvitt all løs underull. Her er det nok 
mange som slurver, pelsen blir tett og det blir lite luft inn til huden noe 
som igjen fører til kløe og i verste fall våteksem. 
AD og øyesykdommen PRA var også kjent i rasen, men hadde lite 
utbredelse, og ikke noe jeg vektla spesielt utenom at avlshundene skulle 
være sykdomsfri dersom disse hadde kjent status. God kontakt med 
valpekjøpere også etter at valpen er levert er viktig, ikke bare for å kunne 
følge opp og gi råd underveis, men også for å få tilbakemeldinger om 
sykdom og utfordringer knyttet til helse og adferd. 

Airedalen har lange tradisjoner verden rundt innen jakt, som politihund, 
fra krigstiden som redningshund og budbringer ved frontlinjene, og var 
kjent som en tvers igjennom hardtarbeidende, uredd og intelligent hund. 
I våre dager er det nok mest agility og lydighet, sporsøk og rednings-
hund ved siden av å være den allsidige familiehunden som vi tenker på, 
selv om det finnes både Airedale i jakt, politi ol. Hvordan var fokuset på 
brukshund-egenskapene på din tid som oppdretter? Drev du selv bruks-
aktiviteter med dine hunder eller har hatt avkom fra oppdrettet som har 
hatt, eller kanskje rettere sagt fått utvikle sine spesielle ferdigheter på 
dette området? 
- Min første hund, som tidligere nevnt var en Irsk terrier, drev jeg 
lydighetstrening med. En kar i nabolaget hadde en Doberman, og jeg var 
ofte med ham på turer og treninger. Kwami, som hunden min hette 
(oppkalt etter sønnen til kokken vår i Ghana), viste seg å være svært 
ivrig og lærevillig. Jeg deltok på en del obedience- og brukshund-
konkurranser og vant sågar et par ganger i sterk konkurranse med 
schäfere, rottweilere og andre raser man i langt større grad forbinder 
med lydighet. 
Når vi anskaffet oss Airedale, og senere begynte med oppdrett, var nok 
ikke interessen for lydighet den samme. Og jeg vektla nok ikke dette i 
noen særlig grad i oppdrettsøyemed. Men jeg har fått tilbakemeldinger 
fra noen av mine valpekjøpere som har forsøkt seg på lydighet, 
og spesielt en hund levert til Kristiansand har gjort det bra i konkurranser. 
Og jeg vet det var andre oppdrettere som på den tiden drev aktivt både 
med agility og lydighet. Så det er helt klart at brukshundegenskapene 
fremdeles ligger der, selv om rasen nok er atskillig mildere og mer 
familievennlig i dag enn i tidligere tider. 

Når vi treffer eldre mennesker på gata, som forteller at de har hatt 
Airedale så forteller de ofte om hunder som ikke var så gode med andre 
hunder. Det kan selvfølgelig henge sammen med manglende sosialiser-
ing, selve hundeholdet var annerledes før. I dag er det mye mer fokus på 
positiv sosialisering fra tidlig alder. Men Airedalen var i mange år regnet 
for å være ‘skarpe’, kanskje på bakgrunn av bruksområde? 
I dag oppfatter vi den gjengse Airedale som en sosial og velfungerende 
hund blant andre hunder. Kanskje aktivt målrettet oppdrett er en årsak? 
Wikipedia omtaler Airedalen som ‘Intelligent, Frimodig, Våken, Selvsikker, 
Vennlig, Modig’. Hva mener du har vært det mest positive med rasens 
utvikling, og er det noe du tenker er spesielt viktig å ha fokus på 
fremover? 
- Tja, det er litt både og. På den ene siden syns jeg det er viktig å 
beholde rasens opprinnelige egenskaper fordi de hadde en hensikt, 
Airedalen skulle være både jakthund og vakthund. Disse egenskapene er 
nok fremdeles 
tilstede i mer eller mindre grad, i alle fall hva jeg erfarte. På den andre 
siden så har jo ikke rasen det samme behovet for skarpheten siden den i 
dag først og fremst er, som tidligere nevnt, en solid familiehund og 
turkamerat. 
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Men jeg liker at den har litt temperament, er kvikk og litt på «tå hev». 
Jeg husker godt at jeg bare kunne knipse i fingrene, så stod den der 
som en spent stålfjær klar for lek eller tur. Så jeg tenker at det er viktig 
å bevare de opprinnelige egenskapene, men samtidig tilpasse dem til 
dagens behov. 

CH Elmina´s Lissy

Kan du nevne noen Airedale fra eget eller andres oppdrett som har vært 
en favoritt? Og hva var det som fenget? 
- Fra eget oppdrett er jo alle favoritter på sine områder. 
Vår første champion fikk vi fra første kull, CH Elmina’s Lissy. 
Eksteriørmessig var det imidlertid et av Lissy’s avkom som skilte seg ut. 
NS UCH NORDV-98 Elmina’s Shooting Star var en jeg vil kalle «once in a 
life time» i så henseende. «Trulte», som vi kalte henne til daglig, 
konkurrerte på samme tid som en annen norsk stor-vinner, CH Rabben’s 
Jense-mann. Han var lenge «uovervinnelig», men på ATG’s store 
jubileumsutstilling i Vâsterås 2001 ble hun BIS og Jensemann BIM, med 
over 60 deltakere! Dette var nok det absolutte høydepunkt i min 
utstillingskarriere. 

En annen favoritt er helt klart CH Big Lady’s Your Majesty, helt konge 
i ringen og i mine øyne tilnærmet perfekt i forhold til rasestandarden. 
«Trulte» hadde et valpekull med ham i 2000. Fra dette kullet må jeg også 
trekke frem NS UCH Elmina’s Orange Triumph (Tinus), som hadde en stor 
utstillingskarriere, og søsteren NS CH Elmina’s Orange Twist (Malla), 
som var vår siste airedale terrier. «Tinus» har flere kull etter seg, og det 
mest kjente avkommet er Berit Engnes og Grethe Valestrand sin N S DK 
INT UCH Reigab’s Bea Tila. 

Hun ble Best In Show på ATK’s Open Show i 2010 – som unghund! 
«Tinus» ble forøvrig i 2020 far til sitt hittil siste valpekull - 8 år etter sin 
død! Han har mer på lager :)

NS UCH Elmina’s Orange Triumph

Hvis du skulle plukke ut en Airedale, som etter din mening er tilnærmet 
lik idealet, hvilken hund tenker du på da, og hvorfor? 
- Av de jeg har sett i virkeligheten, også utenfor ringen, og blitt litt kjent 
med er det nok som nevnt over Big Lady’s Your Majesty. Han hadde en 
utstråling, en holdning og bevegelser der alt bare stemte. 

Hadde du i din tid som oppdretter noe forbilde for eget oppdrett? Og var 
rasegruppen og de andre oppdretterne en støtte for hverandre? 
- Jeg hadde nok ikke noe klart forbilde for mitt egen oppdrett. Jeg så 
jo selvsagt opp til de store oppdretterne som kom med den ene stor-
vinneren etter den andre i utstillingsringen, men jeg visste at jeg i min 
livssituasjon bare ville kunne drive det på hobbynivå. Jeg hadde jo jobb 
i Nordsjøen, og kona hadde ikke akkurat den samme interessen, for 
å si det slik. Da var det ikke alltid like populært å være offshore når 
tispa skulle føde, eller reise ut i 14 dager når valpekullet på 10 var 3 
uker gamle. Derfor hadde vi aldri mer enn ett valpekull i året, og noen 
ganger gikk det både 2 og 3 år imellom også. Det har også helt klart sine 
fordeler, det ga meg god anledning til å opprettholde veldig god kontakt 
med valpekjøperne i lang tid etter at valpen var levert. Og hørte jeg ikke 
noe fra dem på en stund, tok jeg selv ofte kontakt. 

NS UCH Elmina’s Orange Triumph (Tinus)
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Rasegruppen og også andre oppdrettere opplevde jeg å få god støtte fra. 
Som fersk oppdretter er du (i alle fall var jeg) helt avhengig av hjelp og 
støtte fra andre. Rasegruppen (ATK) arrangerte oppdretterseminarer som 
jeg fikk delta på ved flere anledninger og de hadde dyktige folk i ledelsen 
som mer enn gjerne delte av sin kunnskap. Og så husker jeg med glede 
årets store høydepunkt, ATK’s Open Show i Oslo, som ble avholdt hvert 
år første helgen i juni. Her møttes alle landets oppdrettere, og andre 
utstillere, med sine beste hunder til dyst, og det ga stor anerkjennelse å 
vinne her. Etter utstillingen var det ofte sosialt samvær med grilling og 
skryting. 

Airedale er en relativt liten rase i Norge, men med et betydelig potensiale 
i forhold til bruksområder. Hvilke råd vil du gi til andre som går med 
oppdrettsplaner? 
- Først og fremst, lær deg rasen. Jeg tar det for gitt at alle som går med 
planer om å starte oppdrett har hatt Airedale en stund og kjenner rasen 
på godt og ondt. Finn ut hva du vil tilføre rasen. Så må man jo ha en 
tispe som er egnet, mentalt og eksteriørmessig i forhold til bruksområder. 
Sørg for å tilfredsstille raseklubbens krav for formidling av valpene. 
Vær forberedt på mye arbeid og til tider lite søvn, et valpekull på 8 blir 
etterhvert krevende å ha hjemme, og det er ikke sikkert alle blir levert på 
8-ukers dagen. Du skal være kresen på valpekjøperne og helst på 
forhånd ha blitt litt kjent med dem. 
Vær klar over at det medfører et betydelig ansvar både overfor rasen og 
kommende valpekjøpere, og mange vil trenge hjelp til stell og trimming 
av pels. 

Hvis du skulle trukket fram en person som du synes har betydd mye for 
rasen, hvem og hvorfor? 
- Den svenske oppdretteren og dommeren Stig Ahlberg, kennel Ragtime. 
Han har betydd utrolig mye for rasen, spesielt i sitt hjemland Sverige, 
men også ellers i verden. Han var høyt respektert og en stor kapasitet, 
og ble ofte omtalt som rasens «grand old man». Han hadde gode 
kontakter med oppdrettere i England og importerte mange kjente avls-
hunder derfra. Han fikk også stor betydning for meg og vårt oppdrett i og 
med at det fra ham vi kjøpte vår første tispe, CH Ragtime Hiawatha, som 
skulle bli stammor til vårt oppdrett. 
Her hjemme vil jeg si Halvor Sigfridstad, kennel Rabben. Han har vært 
den dominerende oppdretteren og utstilleren av Airedale i Norge i mange 
tiår og er fremdeles svært aktiv i ringen. Utallige champions har kommet 
fra denne kennelen. 

Det er fortsatt flotte avkom med aner fra ditt oppdrett der ute, har du 
noen gang tenkt på å starte på nytt?
- Tidligere sa jeg at jeg skulle ha hund igjen når jeg ble pensjonist. Nå er 
jeg blitt pensjonist, men det blir nok ikke aktuelt. Nå har jeg fått andre 
interesser, og jeg vet jo hvor bunden man blir av å ha hund, i hvert fall 
hvis man skal drive med oppdrett. Det er en tid for alt.

Tusen takk til Bjørn for at du tok deg tid til å stille opp til intervju, neste
intervjuobjekt er Halvor Sigfridstad, vi gleder oss til å lese hva sjefen på
Rabben Kennel har å fortelle fra sitt oppdrett.

NS UCH Elmina’s Orange Triumph «Tinus»

Trimming på egen hånd
Trimming på egen hånd har blitt en covid-tradisjon. Vi savner alle 
sammen å kunne møtes til trimmekurs, og håper det blir mulig til høsten 
- om ikke før. I mellomtiden er FB-sidene våre et aktivt forum for trimme-
diskusjon og bilder, og vi utfordret medlemmene til å sende trimmebilder 
denne gangen. Den som spør får svar, og her er et fint knippe Airedales 
som får svært godt pelsstell av øvede hender.

Airedale-kjekkasen Henry på fire år er ifølge matmor Kari Kjos en engel 
på trimmebordet. Det kan bekreftes av undertegnede trimmeinstruktør, 
som har hatt gleden av å lære bort ‘the fine art’ til denne utrolig koselige 
ekvipasjen. Nå ordner Kari og Henry biffen selv, og flinke er de begge to!
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Wendy er en av trimmerne på vår trimme-liste, som tar oppdrag på 
stående fot. Her er underveis-bilder fra Wendy. Rock elsker trimming og 
synes det er kjempekos forteller hun.

Solveig Lysen har sendt oss flotte bilder av unge, vakre Cherie på 
trimmebordet hjemme i Stavanger. Det ser ut til at disse to har et godt 
grep på pelsarbeidet :)
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En dag, eller en uke, på trimmebordet………… av Torgunn Haug

Trimming av airedale terrier er en omstendelig men også morsom og 
veldig lærerik prosess. Ikke minst er det en veldig viktig del av opp
dragelsen av en ung hund, å lære seg å stå rolig, få klørne klipt, bli 
klippet mellom tredeputene, sjekk ofte om knuter mellom tredeputene, 
kloklipp gjerne hver uke i starten, og videre hver 14 dag ut hundens 
levetid, pluss kamming og trimming av pels. Dette bør man begynne med 
tidlig, og oppdretter har allerede klippet klør og håndtert valpene en del 
på trimmebordet før levering vanligvis ved 8-9 uker. Noen ønsker å holde 
hunden sin kort i pelsen, da trimmer man litt hver uke/hver 14 dag. Det 
er også litt individuelt hvor fort en pels blir trimmemoden, men hver 3-4 
måned vil det være behov for en skikkelig nedtrim av pelsen. Uansett bør 
man kamme gjennom hunden med jevne mellomrom.

 Når jeg har en hund på trimmebordet starter jeg alltid med å kamme 
gjennom pelsen med en ullkarde eller ullkniv. Det er mye forskjellig på 
markedet, men viktig at man ikke bruker verktøy som skjærer i pelsen. 
Jeg kammer godt gjennom hele hunden, unntatt bena og barten der 
bruker jeg en stålkam. Så starter jeg med hodet, kinn, hals og brystet, 
dette skal være kort kort (se plansje) Da bruker jeg en trimmesten, noen 
bruker trimmekniv, det viktigste er at verktøyet ikke skjærer i pelsen. Så 
jobber jeg med nedover nakken, ryggen, sidene, halen, rompa. 
Og under magen skal det også trimmes. Det er viktig å ha et godt grep 
på litt pels mellom tommel og trimmestein/kniven som hviler på peke-
fingeren. Se opp for vannblemmer! Jeg trimmer masse, både mine egne 
5 og kunder på hundesalongen og har flotte træler på fingrene. Man skal 
alltid trimme i den retningen hårene vokser, og det er merkelige kverviller 
både på hals/nakke og i rompa. Noen steder kan man trimme «hull» i 
pelsen, men fortvil ikke, det vokser fort ut igjen. Ikke glem inni ørene, 
her må man holde god orden, ørene skal ikke gro igjen. Jeg har lært av 
en av de «gamle» at beinhåra kammes oppover, så ristes foten litt slik at 
hårene faller «på plass» nedover igjen, og da kan man lett se hva som er 
for langt og må av. Beinhåra trimmer jeg med fingrene, man må ikke ta 
for mye her. Det samme med barten, kam godt gjennom, og tynn litt ut 
forsiktig. Øyenbryn kammes fram og trimmes forsiktig nesten ett og ett 
hår. Det er veldig fort å gjøre litt feil på hodet, men man lærer vel etter 
hvert. Jeg har god hjelp i å se på bilder av flotte trimmede hunder, men 
det er mye forskjellig pels og forskjellige hoder, og man må prøve å gjøre 
det som blir riktig for sin hund. Alle overganger skal trimmes slik at de 
ikke vises, sømløse. Potene trimmes eller klippes rundt, slik at man får til 
en flott kattepote. Raseklubben har en fin trimmeveiledning på hjemme-
siden, skriv ut denne, pluss noen bilder av flotte trimmede hunder, og 
sett i gang! 

 

Når man har trimmet av gammel død pels kan man starte med finjobben. Bildet viser hvordan lengden på pelsen skal være 
på de forskjellige områdene på kroppen.  

L=langt  

H=halvlangt 

 K=kort 

MK= meget kort 

 

Airedale terrier rasegruppen: http://www.norskterrierklub.no/nb-NO/Airedaleterrier.aspx 

Bildene er av en ung hundekunde som ble av med litt pels i januar. 

Til informasjon holdt jeg på hver dag i 2 uker den første gangen jeg 
trimmet airedale, trimmer man jevnlig går det raskere etter hvert!   
Hilsen Torgunn Haug, Casemi kennel og hundesalong
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Den sosiale Airedalen.
Våre firbente venner er svært sosiale, både med tobente, men spesielt 
med firbente. Og finnes det ikke en annen Airedale å leke med der og 
da, så tar de den de finner - og er like gode venner med Schæfere som 
Parson Jack Russells eller en innvandrer fra Spania med ukjente foreldre. 
Det kan høres brutalt ut, med mye lyd - mens noen leker helt stille - men 
at de har det moro og bare ELSKER det, er det ingen tvil om :)

Solveig sender disse bildene av Cherie med en god Jack Russel venn :)

Linda Bjønsaas har sendt oss dette herlige bildet fra et mini-Airedale-treff 
i Haugesund. Det vil vi gjerne oppfordre andre til også, og kanskje kan vi 
få til et turtreff nå når Korona restriksjonene er blitt litt lettere. Følg med 
på ATK sine sider på FB for informasjon :)
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Turvennen!
Airedales er turvenn nr 1. Kongen av terriere og kongen av tur! Under 
følger noen herlige turbilder av vår aller fineste, og ivrigste turvenn.
Undertegnede har sett forskningsprogrammer om hund, hvor de har 
forsket på om hunder opplever glede - disse forskerne kan umulig ha 
sett en Airedale på tur. Det er GLEDE i hver eneste bevegelse - hoppende 
glede :)

Australsk terrier

Hei alle sammen 

Nytt år og nye muligheter! Håper alle har hatt en fin vinter selv om 
hverdagen vår fortsatt er preget av redusert aktivitet pga pandemien. Vi 
får håpe at våren og sommeren bringer livet litt mer tilbake til normalen. 
Året Aussie 2020 utgår pga COVID-19 og mange avlyste utstillinger.

Øyelysinger:
Linnearud’s Dipodium Elegantulum – UA, 16.12.2020
Linnearud’s Ficus Alibipila King - Pers. pupilmembran (PPM) påvist iris, 
16.12.2020

Kneleddsundersøkelser:
Linnearud’s Banksia Spinulosa Lycan – 0/0, 15.01.2021
Linnearud’s Dipodium Elegantulum – 0/0, 16.12.2020
Linnearud’s Ficus Alibipila King – 0/0, 16.12.2021\0

Valper planlegges 2021:
Kennel Linnearud
Kennel Alvolin
Kennel Santomay

Denne gangen er det kommet innlegg fra Hilde, tusen takk! Håper det er 
flere som har lyst til å sende inn bilder til spalten, om enn bare bilder. Alt 
tas i mot med takk!

Hei,

Her er vår fine lille Frøya «Tanamier» som er 8 år feb. 2021. Hun er en 
fantastisk jente så herlig, glad og snill. Noe av det beste som finnes er 
alle de gode turene i marka eller fjellet. Vi sender med noen bilder som 
kanskje får plass i spalten og ønsker alle to og firbente en fortsatt fin 
vinter.  
  
Med vennlig hilsen
Hilde Halvorsen

”Gunnar og Frøya””Frøya på tur”
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Bedlington terrier

Da gjenstår det å ønske alle en riktig fin vår!

Nano 12 år

Hilsen
Marie

Håper dere alle klarer å finne en måte å leve livet på i disse kororna-
tider. Selv bor jeg i Nordre Follo kommune, i skrivende stunder er det 
Norges epi-senter for Korona smitte. Vi har også startet året med mange 
tilfeller av engelsk mutert virus og lever derfor i fullstendig Lock-down. 
Hadde det ikke vært for at jeg har hunder, hadde livet vært ganske trist. 
At hunder bidrar til positive innspill i hverdagen er det ikke tvil om. Og 
akkurat det er det mange andre som tydeligvis også tenker nå. Interesse 
for rasen øker. Jeg er usikker på om det er hverdagssituasjonen nå under 
korona pandemien som påvirker, eller om det virkelig er fler som har fått 
øynene opp for denne rasen. Visst er den fin, og selv kan jeg ikke tenke 
meg en bedre rase.

Her kommer en liten historie fra Benny, en Symretoppen gutt:

Hei, Du etterspurte en liten historie, og vi kom ikke på noe umiddelbart. 
Før nå. Det er når Benny kommer og sjekker at vi har lagt oss for natten. 
Han blir alltid med oss ned i førsteetasjen når vi skal gjøre oss klare for 
legging, og legger seg i kurven sin i gangen og venter. Når vi så legger 
oss i sengen kommer han tassende rolig bort til soverommet og kikker 
inn døren for å se at vi begge faktisk ligger i sengen før han selv går og 
legger seg og faller til ro. Det synes jeg er skikkelig hyggelig.

Takk Andreas og Eline for den lille hverdagsepisoden dere deler!
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Hverdagsstell
Uansett rase, må eier legge inn engasjement og tid til hverdagsstell av 
ører, tenner, klør, poter. Og selvsagt også trening, tur og stimulering slik 
at det blir et godt hundeliv. Det må man ha tid til også etter korona-
nedstengning og mye tid hjemme!

Jevnlig stell
Det er viktig å huske at en hund trenger jevnlig stell selv om man baserer 
seg på å «betale» seg ut av klipp og trimming. Det er mye som skal 
tilsees og ivaretas i hverdagen. 

Øyne
Tilse øynene kontinuerlig. Er det hvite i øynene fint uten noe rødt? Tørk 
ut av øynene om det er nødvendig med lunkent vann på en bomullpad. 
Voksne hunder skal ikke ha rennende øyne, men det er ikke uvanlig at 
valper har litt øyevæske som må tørkes bort.

Ører
Lukt i ørene og sjekk at de ser rene og fine ut. Plukk jevnlig ut hår 
fra ørene. Rens om nødvendig med ørerensemiddel som fås kjøpt hos 
veterinær eller i dyrebutikk.

Tenner og tannstell
Bruk en myk tannbørste og tannpasta for hund. Min erfaring er at 
godt nok tannstell er lettest å følge godt nok opp ved å legge det inn 
i en daglig rutine. For å holde plack unna som forårsaker tannsten må 
tennene pusses minst hver annen dag.

Børst pelsen
Børst godt med en karde og sjekk etter om pelsen er flokefri med en 
kam. Du lærer deg snart hvor du må børste ekstra godt for å holde floker 
unna. 

En valp bør børstes daglig for treningens skyld. 

Voksne bedlington terriere må børstes ved behov og minst en gang i 
uken. Klipp pelsen minst hver 3 måned. Ved å klippe ca hver 6.uke holder 
man pelsen i fasong og kort nok til at den er lett å stelle. Hvor kort 
man klipper må selvsagt tilpasses årstid og temperatur. Oppdretter har 
antagelig sendt med en god klippebeskrivelse som gjør at du selv kan 
klare klippen. Be oppdretter om veiledning! Bad og føn før klipp gir det 
beste resultat. 

Kroppen må også inspiseres jevnlig for å sjekke at hunden ikke har 
småsår, flott eller andre uregelmessigheter etter å ha ferdes ute i 
naturen. 

Bedlington terrier er etterspurt
Det er nå en høyere etterspørsel etter bedlington terrier enn hva som 
er normalt uten korona situasjon. Det er nok situasjonen generelt, 
uavhengig av rase. Vi er ikke mange aktive oppdrettere i Norge. Nå er 
det kun Kennel Blue Light og Kennel Symretoppen som er registrert som 
oppdrettere av rasen i Norsk Terrier Klub. Begge kennelene håper på 
valper nå våren 2021. Kontaktinformasjon til kennelene ligger på https://
norskterrierklub.no/raser/bedlington-terrier/oppdrettere-8/

Gjennomsnittlig kullstørrelse for rasen siste fem år i Norge har vært 4,1 
valper per kull.
Mange drar over grensen til Sverige for å skaffe seg en høyt ønsket 
bedlington terrier. I løpet av de siste fem årene er det registrert 12 
importer i Norsk kennel klubb, 1 fra Tsjekkia og 11 fra Sverige. 

Slioorins Jippi To Symretoppen

Nå i 2021, i et «vindu», var det mulig å få inn en ny liten skatt fra Finland 
til kennel Symretoppen, «Slioorins Jippi To Symretoppen». Jippi er en 
potensielt ny avlstispe til Kennel Symretoppen. Hun skal bo hos for-
vertene som tragisk mistet sin bedlington terrier valp, Symretoppen’s 
Kiels Scottie Pippen, ved drukning nå i vinter.

Pippen. Symretoppen’s Kiels Scottie Pippen

Jeg er svært takknemlig for brevet som en valpekjøper fra kull i 2019 har 
sendt meg. En liten historie om hvordan man kan bli forelsket i rasen og 
fortsetter livet med bedlington. En liten historie fra Kerstin i Sverige som 
har hatt bedlington siden 1974:

Med en bedlington vid min sida sedan 1974
Av Kerstin Aronsson

Det fanns alltid en hund att låna – Riff, Ärtan, Matti, Buster. Och min 
mamma var skräckslagen för hundar, men bet ihop så gott hon kunde när 
jag vallade grannarnas sötnosar från en ålder som idag känns osannolik. 
Jag var nog inte mer än sju åtta år när jag började.

Våren 1974 fick jag en egen hund – älskade lilla Vicki. Jag hade några 
kriterier att hålla mig till vid val av ras – ”inte fälla, inte skälla”. Mamma 
behövde ju inte veta att bedlingtonterrier kallades för ulv i fårakläder.

När andra hängde på diskotek hängde jag hos Ann-Christin (Molin) 
på Högsbo hundtrim. Lärde känna hängivna terriervänner och blev så 
småningom ordförande i Västsvenska terrierjuniorerna. Fick vänner, som 
blivit skickliga uppfödare och domare, i Cindy Petterson och Marie 
Gadolin. Jag fick följa med de stora terrierdamerna, som jag beundrade 
gränslöst, på utställningar och sova på tunna madrasser och klippa hund 
hela nätterna. Jag fick god hjälp och Vicki blev svensk champion.

Efter gymnasiet ville jag ut i världen, och vad passade väl bättre än 
hund-au-pair i Gèneve där jag, varghunden Rogaire och Shih tzun 
Puck roade oss kungligt bland alper och äppellundar, franska ostar och 
hundutställningar. Saknade Vicki enormt, men fick åtminstone besöka 
Helma von Cloppenburgs bedlingtonkennel på en underskön 
bergssida inbäddad i koskälleklang.

Tyvärr mådde inte Vicki riktigt bra och blev bara sex år. I efterhand 
misstänker jag att hon hade leversjukdomen som rasen kämpat mot i så 
många år.

Jag sörjde Vicki och bestämde mig mot alla förmaningar och bistra 
varningar att skaffa en valp när jag läste juridik i Uppsala. Jag fick tag på 
en lägenhet, lämnade korridorlivet och hämtade raraste Mira hos Ami 
och Rolf Lyberg dit norske uppfödaren Erling Strandheim kom med 
min förtjusande Blue Light-valp Mira. 

Detta var början på 80-talet och Mira var med mig på föreläsningar, 
fester, möten och allt jag gjorde faktiskt. Hon låg i sin korg och sov och 
enda gången det blev lite besvärligt var när jag ställt korgen med Mira 
för nära professor X virkade whiskyhund och jag hittade två små garnben 
i korgen när vi kom hem på kvällen. Men Mira skulle väl ha lite kul hon 
också! 
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Så småningom fick Mira borzoikompisen Katja och vi flyttade till Skåne. 
En termin bodde jag i Oslo, men då fick vovvarna vara hos kompisar 
medan jag läste sjörätt, för jag hittade ingen bostad där de kunde vara 
med. 

Alla hundar jag har haft har varit på utställning några gånger, det är alltid 
roligt att återvända till ringen, men jag har prioriterat arbete framför att 
satsa på hundarnas utställningskarriär, även om de kunde burit det med 
den äran. Agility och vardagslydnad har vi roat oss med. Men framförallt 
har vi varit ute och vandrat i skog, längs hav och på västkustens klippor.

Mira var med mig på kontoren när det var dags att börja arbeta. Det gick 
strålande och lunchpromenaden hade vi båda gott av.

Bedlingtonterriers är världens bästa kompisar!

Det var en stor dag när jag och min sambo lämnade vårt förlagskontor 
och tog tåget till Stockholm från Göteborg för att hämta Dondiondella, 
döpt efter en karaktär hos den schweiziske författaren Dürrenmatt. 
Kennel Blå Skuggan kom hon ifrån och vi upplevde så mycket 
tillsammans under de 13 år vi delade liv. Slottskogen i Göteborg var 
hennes barndoms park, hon var en strålande medarbetare på kontoret 
och när vi flyttade till Österlen i Skåne fick hon milslånga stränder att 
löpa på. Hon älskade det nästan lika mycket som att spåra harar på 
kullarna i Kabusa. Och det blev springa av på allvar när Tamaras långa 
borzoiben gjorde entré i familjen.

De senaste 20 åren har katter ingått i familjen. I Skåne styrde Isis, Wilma 
och Sint med järntassar oss alla. Och sedan många år regerar Isadora D 
och Hans Christian V.

Att hitta fina namn är så roligt inför mötet med kattunge och valp. En vet 
ju aldrig riktigt vad som passar, men hittills har det gått bra.

Dondi fick en lekkamrat med lika långa ben, också från Blå Skuggan – 
Polly Jean H. Den enda sandfärgade av mina bedlisar. Tamara, Dondi 
och Polly var ett tätt litet gäng som skyddade trädgården från grannarnas 
katter, och låg och gosade med våra egna.

Med fast blick klev Coco C in i vårt liv 2012. Hon kom från kennel 
Velvety och var en mästare på fotboll. Det har faktiskt de flesta varit. 

När Yoko O satte ner tassen på vår matta tog det flera dagar innan 
hon förstod att Djuna B var en hund och katterna inte skulle släpas runt 
i nackskinnet eller svansen. Hans Christian och Yoko band kärleksfulla 
band de första veckorna och nu följer Hans Christian ofta med på 
kvällspromenaderna då han och Yoko går och knuffar på varandra som 
retsamma småbarn. 

Yoko och Djuna är så fina vänner och båda älskar att vara ute i skogen 
och nosa spår och bada i bäckar. Jag har så svårt att tänka mig hur 
livet varit utan mina fina hundkompisar. Och det ska bli så roligt att en 
dag få ta Yoko i tassen och åka till Norge och träffa hennes syskon och 
fantastiska gammelmatte igen på Kennel Symretoppen.

Takk Kerstin! Håper koronaen snart slipper taket og vi kan inkludere deg 
i felleskapet her i Kennel Symretoppen. Et «valpetreff» og klippekurs 
sammen med hel og «halv» søsken ser vi frem mot!

Hverdagserfaringer fra livet med bedlington terrier

Jeg har også motatt en liten historie fra Stavanger som jeg opplever 
ganske så typisk for hva man kan møte som eier av bedlington terrier. 
Takk til Billie, Kristina og Geir!

«Bedlington terrier!», ljoma det nedover fjellsidene på Nedsstrand denne 
sommeren. Det gjelder vel Billie, tenkte jeg. Den andre hundeeieren 
som hadde utbrudt rasenavnet idet han festa åsynet på Billie, var i fyr 
og flamme: «Disse ser du sjeldent altså, tror bare jeg har sett dem 
på utstilling!» Han er en av få som kjenner igjen rasen, men som til 
gjengjeld gleder seg over å kunne få oppleve en Bedlington rett her på 
gata eller turstien, i en hverdagssetting.

Det er ikke den eneste reaksjonen vi får. Når for eksempel samboeren 
min er ute og promenerer med Billie i all sin prakt, kommer det ofte fra 
en rolling: «Se pappa! Han mannen går tur med en sau!», etterfulgt av 
peking og trekking i jakkeerme på pappaen: «Bæ! Bææææ!» 

Også er det alle de som tror hun er en puddelblanding, en doodle. Da 
setter Billie nesa i været og sier jeg på vegne av henne: «Hun er fra en 
nærmest aaaaadelig rase altså, helt tilbake til England på 1700-tallet». 
Så setter også jeg nesa i været før vi spankulerer videre i hurtig tempo.

Det er mange som kjenner igjen rasen fra da de var små – jeg får nesten 
inntrykket av at bedlingtonen var like utbredt som nevnte doodle. Det er 
nemlig ikke måte på folk som har hatt en tante eller onkel eller nabo som 
hadde en beddie i 60- og 70-årene. For dem er det et hjertelig gjensyn 
med en rase som har vært sjelden i det norske hundelivet i mange år.

Mange er overrasket over hvor rask hun er. På hundeenga i Sørmarka her 
i Stavanger, springer Billie om kapp med de største hundene. Også er hun 
ikke redd gjørma (som alle som frekventerer hundemarka der vil fortelle 
at det som regel er nok av), selv om hun jo neste er adelig – nesten. 
Hun leker med de andre hundene og girer på, slik at pelsen fylles 
opp med et hjemmelaga gjørmebad (sikkert sånn de drev på med på 
1800-tallet). Fordi hun er uhyre intelligent, gir hun seg ikke umiddelbart 
hen til ukjente. Det til stor skuffelse for fremmede som må kvalitetssikres 
før de får lov å klappe den lille sauen vår. Som regel tar det noen minut-
ter og noen godbiter før klappingen tillates, men til gjengjeld inkluderer 
den da Billie på ryggen med magen i været – og for de aller heldigste en 
god ansiktsvask (sikkert også 1700-talls spa-rutiner).

Likefult syns jeg at det kan være litt fint at ikke så mange kjenner rasen, 
for da får jeg fortelle om Billie. Og da har jeg fanga de, helt til jeg må 
trekke pusten. 

Jeg er heldig som har fått slik god hjelp til denne utgaven av bedlington 
spalten i Terrier bladet! Takk til dere alle! 
Ønsker dere alle en fin vår og håper vi snart kan møtes i en eller annen 
hundeaktivitet!
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Bull terrier

FLOTTE GAVER TIL BULLEEIERE OG ANDRE BULLE ELSKERE

For å kunne bli en litt mere aktiv klubb er det blitt laget opp noen fine 
bulleprodukter som selges til inntekt for rasegruppen. Det er i første 
omgang produsert opp et begrenset antall med bullepins, bulleslipsnål 
og mansjettknapper. Men det er flere produkter under planlegging, og 
om noen har noen ideer så tar vi gjerne imot forslag. Produktene er 
produsert i stål med en fin utførelse som kan minne om tinn. Produktene 
er produsert i Norge og selges kun igjennom rasegruppen. Det er også 
produsert opp noen flotte bulleskilt/dekaler som kan henges opp på vegg 
eller bare ha stående på en benk mot en vegg. Disse skiltene kan også 
brukes utendørs.

Skiltene kan bestilles i følgende standardfarger: Sort matt, grå, og hvitt. 
De kan med ett tillegg i pris bestilles etter eget fargeønske.

Priser:
Bullepins   Kr. 100,-
Bulleslipsnål  Kr. 150,-
Bulle mansjettknapper Kr. 175,- pr par
Dekal/skilt  Kr. 1800,-
Tillegg for egen farge Kr. 200,-
Porto kommer i tillegg ved forsendelse.

Mål:   høyde bredde dybde
Bullepins    2,5 cm 3,0 cm
Bulle mansjettknapper 2,5 cm  3,0 cm 1,5 cm
Bulleslipsnål  2,5 cm  6,0 cm
Dekal/skilt  42 cm 100 cm

    
   

     
     

           

Bullepins forside Bullepins bakside

Mansjettknapper forside Mansjettknapper bakside

Slipsnål forside Slipsnål bakside

        

Bestilling gjøres pr. mail til: lenj3@online.no
Betaling til:
Konto nr. 1503.17.00741 - rasegruppe for Bull terrier
Vipps nr. BULL TERRIER, (#78784 – Norsk terrier klubb)
merk innbetalingen med salgsartikler.

Viltfinders Excpect to Impress aka Cico og Åge gjentar 
suksessen i utstillingsringen

Som oppdretter er det veldig hyggelig når valpekjøpere har lyst til å stille 
ut valpene på utstillinger. Og spesielt når det går veldig bra, jeg har jo 
skrevet om Åge og Cico tidligere som debuterte i utstillingsringen i Stord 
og Skudeneshavn i fjor med 3 x BIR på 3 utstillinger. Nå er Cico fylt 2 
år og vi gjentar suksessen med utstilling i Rogaland, men når jeg skal 
planlegge så blir det vel ikke alltid helt som planlagt.

Så da begynner historien med at når det endelig åpner for utstillinger 
i disse corona tider og jeg sjekker terminlisten til NKK og oppdager at 
det er en NKK utstilling i Rogaland så popper ideen opp om at jippi da 
kan jeg jo kombinere med å stille noen av mine egne minier og min nye 
bullterrier import Kirkville Faberge aka Diva samtidig som jeg kan melde 
på Cico som bor i Haugesund. Det hører da med til historien at dette 
var dagen før påmeldingsfristen gikk ut og dermed litt stress for å få 
påmeldt tidsnok. Siden Åge ikke har egen bil så var det i min verden null 
problem for jeg kunne jo bare kjøre innom å plukke opp Cico og Åge på 
veien. God ide, så jeg ringer Åge og sier at jeg melder på Cico siden han 
nå er 2 år og behøver det siste store certet for å bli champion. Åge er 
som alltid positiv og blir gjerne med, så dermed ble Cico påmeldt. Både 
jeg og Åge gledet oss til å endelig kunne stille ut Cico igjen, men det 
er jo her min planlegging kommer inn for jeg trodde at Haugesund var 
type 20 min unna Rogaland så da var det jo bare å svippe opp og hente 
dem. For planen var jo egentlig at siden min samboer for tiden jobber 
i Kristiansand så kunne jeg kjøre den veien for å plukke opp han så vi 
kunne ha en hyggelig hotellhelg med utstilling og hundene sammen i 
Rogaland.

Så jeg levde i denne troen frem til et par dager før utstillingen og jeg 
begynte å se på kartet for å legge opp en reiserute hvor jeg da skulle 
plukke opp min samboer i Kristiansand  for så å stikke innom og hente 
Åge og Cico .
Men ehh det var jo nesten 3 timer inkludert ferge mellom Haugesund og 
Rogaland, så det var jo så absolutt ikke en liten svipptur. Så da var det 
bare å hive seg rundt og forandre litt planer å ta turen fra Drammen til 
Haugesund og så videre til Stavanger på henholdsvis NKK sin utstilling og 
NTK sin utstilling, hva gjør man ikke for hundene våres. 
Og min kjære samboer kjørte da egen bil fra Kristiansand til Rogaland.

Dekal sort matt

Dekal bakside (kan brukes begge veier)

Dekal grå

TB 1-21 versjon 1, ver 3.indd   15 04.03.2021   16:10



16

Men det var så absolutt verdt alle timene i bil og den «lille» 
forandringen i planene, for Åge og Cico gjentok sine flotte resultater fra 
i fjor og fikk sitt storcert og også sitt første CACIB på NKK sin utstilling 
hvor han også ble BIR og dermed ny norsk champion. Dagen etter var 
det NTK sin utstilling der Cico igjen ble BIR. Gratulerer så mye Åge med 
din flotte Viltfinder’s Excpect to Impress aka Cico – som oppdretter er jeg 
virkelig stolt av dere med 5 x BIR og en BIG 1 på de 5 utstillingene dere 
har deltatt på. 

Vi hadde også en superhyggelig helg med både god mat og koselig 
selskap sammen med flere bullefolk. Alltid koselig og møte likesinnede på 
utstillinger i en ellers travel hverdag.

En stolt Åge med sin kjære Cico. Åge’s bror er forhandler av hundeforet 
Josera og når man ser hvor flott Cico har blitt så kan nok dette foret 
anbefales som et godt bullefor. Det hører vel også med til historien at 
Åge har 2 brødre hvorav den ene er oppdretter og den andre hundeeier 
og som brødre flest er det vel litt kniving om hvem som er best og da var 
det vel ingen av dem som hadde den helt store troen på at dette rare 
hvite dyret til Åge som ligner på alt annet enn en hund i deres kategori 
hund skulle vinne noe som helst. Men den som ler sist ler best så det 
endte vel med at den ene broren måtte betale både påmelding og 
opphold for Åge og Cico og den andre broren er vel nå sponsor av 
hundemat til Cico livet ut så moralen er å aldri dømme ned en bullterrier. 
Tror de har lært den leksen nå og heretter ser på Cico som den fantas-
tiske bullen han er. Cico er alt en bulle skal være og aller mest er han 
Åge sin aller beste følgesvenn som alltid er ved Åge sin side.

Min engelske import Kirkville Faberge aka Diva viste seg godt frem i 
valpeklassen til NTK og endte opp med BIS 2 valp så en meget 
vellykket og hyggelig helg. Diva hadde forøvrig sin debut i utstillings-
ringen på Norsk Chow chow klubb sin utstilling på Sanda Camping i 
Bø der hun også viste seg godt frem og ble BIS 4 valp. Så gleder meg 
virkelig til denne lille personligheten vokser opp og kan fortsette og vise 
seg frem i utstillingsringene i inn og utland. 

Bullenoias Hedda Heartbreaker, eier Erik Haugseth
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NTK`s rasegruppe for Bull Terrier
inviterer til

Open Show for Bull Terrier
ved Solbergfoss i Askim, lørdag 28. aug. 2021.

Bedømmingen starter kl. 09.00.
Dommer: Lisa Villensia

Villensia Bull Terriers - England

Påmeldingsavgifter: Valper 4-9 mndr kr 300,-
 9 mnd - 7 år kr 350,- (300,- f.o.m. 3. hund)
 Senior (7-10 år) kr 300,-
 Veteran kr 50,-

Påmelding til:  Hege Helgås 
 Dyrløkketoppen 7C, 1448 Drøbak 
 hegeh78@hotmail.com
 Kontonr: 1503.17.00741 

Utenlandske utstillere kan ved avtale betale ved ankomst.  
Dette skal gjøres i NOK.

Du kan også betale med VIPPS
Til: BULL TERRIER, merk innbetalingen med Open Show, navn på 
hund(er) som skal delta og eier av hund(er).

Påmeldings- og betalingsfrist: 1. august 2021.
Påmeldingen er økonomisk bindende.

Vi må ta forbehold om evt coronarestriksjoner som medfører avlysning,  
betalt påmeldingsavgift blir da tilbakebetalt.

For ytterligere opplysninger: Hege Helgås, tlf +47 997 24 191 
 E-post:: hegeh78@hotmail.com 
 Espen Thygesen, tlf. +47 974 62 803
 E-post: dagespe@online.no

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Vi har nå

betalings-

appen

VIPPS!
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Cairn terrier

Lederen har ordet!
I året som gikk hadde vi noen diskusjoner ang. kåring av årets hunder. 
Når vi ser tilbake på året som gikk, annerledes året, ser vi at det har 
vært mye aktivitet blant medlemmene våre. Derfor er jeg glad vi valgte 
å sette pris på det de gjør med hundene sine. Om vi kårer den peneste, 
smarteste, raskeste eller den spenstigste, det har ingen ting å si, men 
at vi er aktive med rasen vår, det er viktig. Ung eller gammel, en cairn 
elsker å bruke kropp og sjel. Litt nedi teksten kan du lese om en dame 
som virkelig viser hva vi kan gjøre med rasen vår. Full av energi og 
arbeidslyst og elsker aktivitet med mor, det er helt fantastisk hva en 
aldrene dame på over 13 år kan få til.

Vi i styret håper at året 2021 blir annerledes enn 2020, og satser på å 
kunne gjennomføre en Helgesamling med Open Show på Sanngrund, 
Skarnes, i pinsehelgen. Vi har invitert en skotsk dame, dommer og 
oppdretter av Cairn Terrier, Helen Miller. Les mer på våre nettsider og 
Facebook gruppe for nærmere presentasjon av dommeren. 

Heldige er vi som har hund(er) i denne nedstengte verden. Vi kan 
fortsette å gjøre det hundene liker aller best, nemlig være ute i skog og 
mark med familien sin.

Ta vare på hverandre alle sammen!
Anita

Full fart Cairn så klart!

Årets hunder og prestasjoner
Vi vil gjerne få gratulere alle som har vært aktive med sine hunder i år, 
gode resultater eller ikke. Det viktigste er at våre hunder har det gøy!
Vi ønsker å presentere en godt voksen dame som har gjort noe som 
kanskje ikke alle andre har gjort!

Thea, tenåringen!

Thea tenåring - og ny norsk Viltspor Champion!  

Med korona ned-stengning så ble våren i fjor veldig kjedelig og fant ut at 
noe må vi finne på før vi blir tussete alle som en. Når innestengt følelsen 
var på sitt verste så var det bare blodspor tilgjengelig, så selv om vi 
egentlig hadde lagt sporselene på hylla så meldte vi oss på. Begge er fra 
før Norsk og Svensk Viltspor champion så ingen anna råd enn å debutere 
i elite klassen. 

Vår eldste hund, Thea (N SE VCH RLI RLII N V(F)CH Windlines Weird 
Williams) skulle egentlig pensjoneres i 2020. Hun har konkurrert aktivt 
i Rally lydighet i de siste årene, og har lenge tenkt at det er dags for 
pensjonering. Men så er det jo helt umulig å se ned i de vakre øyene og 
si «du får ikke være med». Ettersom hun straks hadde bursdag, så fant 
jeg ut at det å få være med på det var den beste gaven hun kunne få. 

Thea hadde aldri gått så langt blodspor med så lite blod som et elitespor 
er, så planen var at vi skulle trene på dette før prøven. Men vinteren på 
innlandet i Troms ville ingen ende ta, så det endte med at vi måtte bare 
kaste oss ut i det. Prøvene var satt opp på to ulike helger og på dag 1 
så høljet det ned. Hvordan hun fant fram i gjørma og vannet som var, 
aner jeg ikke. Men hun nøster seg sakte fram i ca. 600 meter før hun 
dessverre går av etter elg i den siste vinkelen. Selv om utfallet ikke var 
det vi drømte om, så imponerte hun stort i årets første spor-utfordring. Vi 
dro hjem våte til skinnet og med flere fine erfaringer og nye treingsideer. 

Med dag 2 kom sommeren i nord, det føltes ikke helt bra å la en så 
gammel hund jobbe i den varmen som var. Men hun var veldig fokusert 
på å finne «skatten» og jeg passet på å kjøle henne ned med vann 
underveis. Hun jobbet sakte og systematisk og snuser seg helt fram til 
sporslutt. I det hun får elg-øret løst så blir hun lettbeint som en ungjente 
igjen og er tydelig stolt over egen innsats. Det er en fantastisk fin følelse 
å gå bak å se hvor fornøyd de er når de bærer stolt «skatten» hjem. 
Hodet høyt, sprett i små-fotan og hale som logrer kontinuerlig. Beste 
følelsen! 

Thea får akkurat nok poeng til å få med seg ett napp til championatet og 
blir prøvens 2 Vinner. 

Thea, Viltspor Champion

Når høsten kommer så har vi fått trent litt og vår lokale klubb arrangerer 
ordinær prøve. Thea tenåring får naturligvis lov å være med denne 
gangen også. Denne dagen har vi optimale forhold og hun går et 
kanonspor og får hele 94 (av 100) poeng og blir prøvens 3 vinner.

Ettersom hun da hadde snust seg til de to nødvendige blodspor nappene 
til det nye viltspor championatet så hiver vi også på en ferskspor-prøve 
ila høsten. Ferskspor delen var den enkle delen for Thea. Hun har vist 
meg før at hun liker godt å fundere på hvor elgen har tatt veien. Prøven 
ble godkjent for ettersøk og med dette i boks kan vår elskede gamle 
hund skilte med et nytt championat i sitt trettende år, ikke verst av 
ei stuttbeint, trinn og lita ei det. Thea er ifølge NKK den første Cairn 
Terrieren som tar det nye Viltspor championatet /Norwegian Game 
Tracking Champion, N V(F)CH. Så gøy og så stolte av vår lille gamle 
hund.
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Thea – In action!

Til slutt en liten oppfordring til alle dere med «gamlinger» i huset – følg 
gjerne dette vakre sitatet fra Anders Hallgren; «Låt inta din gamle hund 
sova bort sitt liv”. Det finnes vel ikke noe som er koseligere enn å nyte 
livet sammen med en gammel venn?

Thea&Tone

 
ÅRETS CAIRN 2020
Rasegruppa Cairn vil hedre og gratulerer vinnerne av de ulike 
konkurransene det i år har blitt konkurrert i. Ønsker dere å lese mer om 
konkurransene se Terrierklubbens nettside under rasen Cairn.

Årets Utstillings Cairn
N SE DK UCH NORDV-18 NV-19 Kadelly’s Bring On The Night
Eiere Veslemøy og Dag Grønstad

Årets Veteran Cairn
NORD UCH NV-11 NVV-18 NORDVV-18 NVV-19 NVV-20 Rabben’s As Good 
As It Gets
Eier Halvor Sigfridstad

Årets Oppdrettere
Veslemøy og Dag Grønstad, Kennel Kadelly 

Årets Rallylydighets Cairn  
C.I.B NORD UCH N SE VCH RLI RLII RLIII Black Thunder`s Holy Night
Eier Tone Kristiansen

Årets Agility Hopp og Årets Agility Cairn
AGl AGll AGHI AGHII Black Thunders Jewel
Eier Kristin Bekkevold

TB 1-21 versjon 1, ver 3.indd   19 04.03.2021   16:10



20

Årets Blodspor Cairn
N SE VCH RLI RLII N V(F)CH Windlines Weird Williams
Eier Tone Kristiansen

HELGESAMLING MED OPEN SHOW
Vi håper at årets store helgesamling kan gjennomføres helgen den 21. 
– 24. mai 2021. Vi håper det vil bli en helg hvor mange ønsker å delta 
enten for Open Show, trimming, andre aktiviteter, eller bare for å treffe 
folk med den sammen lidenskapen for rasen vår.

Helgen arrangeres rett nord for Oslo på Sanngrund. Plassen har fine 
muligheter for campingvogner og biler, men og hytter for de som ønsker 
det. Fint området for utstilling og sosialt samvær.

På årets Open show den 23. mai har vi gleden av å meddele at innehaver 
av Kennel Cornton, Helen Miller fra Skottland vil dømme for oss.  Det 
skal i år kåres litt nye kategorier for å gi flere mulighet til å delta, hvem 
har for eksempel det vakreste hode, viser seg best el.? Helen Miller vil bli 
nærmere presentert på nettsiden og på vår Facebook gruppe. 

Vi ønsker at dette skal være en «dugnadshelg» som det pleier. Alle 
hjelper hverandre og bidrar med en kake, en gavepremie eller liten ting 
til utlodning, og ellers bidrar til en trivelig helg ved ringen eller rundt 
grillen! 

Mer informasjon vil komme til våre medlemmer på mail, men også på 
nettsiden og Facebook. 
Til alle oppdrettere oppfordrer vi og få valpekjøpere til å melde seg inn 
i klubben og delta på våre aktiviteter. Aktivitetskalender og annen info 
finner dere på nettsiden til Terrierklubben under rasen Cairn.

I neste Terrierblad vil en førstegangs Cairneier fortelle om sine erfaringer.

 

TB 1-21 versjon 1, ver 3.indd   20 04.03.2021   16:10



21

Cesky terrier

Hei alle terrier venner.

Det er ingen utstillinger i sikte, og da må vi finne på andre ting å gjøre. 
Nå som det er vinter og kaldt så innebærer det å kle på hundene så 
de ikke fryser når vi går ut. Tidligere har jeg fått kommentarer på at 
hundene er «fisefine» eller at alle hunder har pels, så de tåler litt kulde. 
Dette må jo være folk som egentlig ikke vet hva de snakker om, tenker 
jeg. Går man ut med tre hunder og alle løfter en og en labb og kanskje 
piper i tillegg så er det ikke noe annet enn rett og riktig å snu å ta på 
sokker. Det finnes ikke noe forfengelig over det, mener jeg. Selvom vi 
ikke går på veien så hender det at biler drar med seg salt, og det svir. 
Eller så er det rett og slett bare iskaldt. Så klipp/barber bort håret mellom 
potene og bruk sokker når det trengs. Her i huset bruker vi langdistanse 
sokker, de fungerer helt topp og sitter godt på labbene. I tillegg så har de 
på seg gode, varme dekken på veldig kalde dager, eller dresser med bein 
på dager med mye snø. Da unngår vi snøballer i pelsen. Og skulle vi en 
dag bevege oss ut i snøen uten klær, ja da blir det en tur i badet på de 
små pelsbarna når vi kommer inn. Men så deilig det er å se gleden deres 
når de får holde på i snøen.
Til tross for at det er gøy å leke i snø, så gleder vi oss over litt lengre 
dager og håper at vi kan komme oss på utstilling å treffe alle dere 
fine mennesker og hunder der ute. Når vi er vant til å reise å treffe 
likesinnede, og har det som hobby, så er det ganske trist å miste det i så 
lang tid. Men, men, det blir vel bra til slutt! Eller iallfall bedre.

Merethe Næss har sendt inn et flott bilde av Fayden i Kristiansand som er 
på rallylydighetstrening, noe som er en super morsom aktivitet for hund 
og eier.

Det er hyggelig hvis du kan sende inn bilder og historier til neste frist 
som er 1. mai. Send bidraget ditt til cesky@norskterrierklub.no

Klemmer fra
Teo, Amirál, Zelenka og Anne-Lise.
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Engelsk toy terrier

Engelsk Toy venner!

Da skriver vi 2021! Vi håper på at vaksinen slår ut viruset og at vi atter 
en gang kan møtes i hundens navn. Det legges i disse dager planer 
for sensommeren med en FunWeekend for Engelsk Toy og Manchester 
Terrier. Med det mål for øyet at vi atter igjen kan samles med våre 
firbente venner for lek og moro. Det har vært en rolig periode som følge 
av vinter og covid-19. Men nå går vi lysere dager i møte. Nå er det 
viktig og holde fokus på de lyse dagene vi har i vente. For de kommer. 
Etter regn kommer sol og etter vinter kommer sommer osv. Ettersom 
aktivitetene er fåtallig uteblir innleggene fra dere medlemmer også. 
Men noen innlegg har vi. Her kommer en hilsen fra Kirsti Kahrs i kennel 
X-pected Dine Mites.

Hei.
Ikke så mye spennende og nytt å melde herfra. Alle hundeaktiviteter er 
jo stengt ned, fra trening til konkurranser og utstillinger. 
Januar har jo også vært ganske kald, så ikke fristende med de lengste 
turer, men vi har kost oss ute så fort det ikke er for kaldt. Solen har jo 
heldigvis også varmet noe!
Så lek og morro prøver vi å få til så ofte som mulig. Men må jo si at jeg 
gleder meg til Sibir-kulden slipper taket!
Her noen vinter bilder fra hundene hos oss.

Jeg har i Manchester terrier spalten skrevet litt om hva jeg tenker vi 
kan bruke denne Covid-perioden til i forhold til samhold, tillit og selvtillit 
mellom hund og eier. Håper dere tar dere tid til å lese det for det er mye 
spennende vi fortsatt kan gjøre sammen!

Vinterklem fra Kirsti Kahrs
X-Pected Dine Mite

Som jeg nevnte i forrige TB tar jeg derfor mer fagstoff og 
raseinformasjon med i spalten vår fremover. Et tema angående pels er et 
tilbakevendene spørsmål fra ETT eiere.

Det er mange nye og gamle eiere av Engelsk Toy undrer seg over er 
pelskvaliteten på hundene våre. Ønsker derfor dele litt informasjon med 
dere gjennom TB. Vår rase har jo en motsatt reaksjon på vinter kan det 
se ut som. Ettersom de mister en del pels vinterstid og noen ser ganske 
så naken ut. Og det på en tid de fleste andre raser blomstrer opp og får 
tykk underull og en struttende flott pelsmanke som skal beskytte mot 
vinterkulden. 

Dette er sammensatte årsaker til og noe de lærde strides om enda. Så 
noen fasit svar har vi ikke. Men oppdrettere som har holdt på noen år 
har en del teorier omkring dette tema. Det er nok en rekke faktorer som 
spiller inn. Skal her ta for meg noen av disse som kan gjøre seg gjeldene.

-Arv. Det er enkelte linjer som har mer pels enn andre. Med linjer menes 
arverekke. Så at det er en arvelig faktor inni bildet kan ikke utelukkes. 
Har foreldredyrene masse pels øker nok sjangsen for at avkommet også 
får god tett pels.

Gjennom arv kommer også en rekke sykdommer inn i bildet. Det kan 
være alergi, demodex som er en type midd som lever i symbiose med 
hårsekken. Dersom hunden har dårlig imunsystem kan denne midden ta 
over og ødelegge hårsekken og hunden får hårløse områder. Det deles 
inn i flere varianter av demodex. Vi har juvinile demodex som viser seg 
på valper og spesiellt i den tiden hormonene begynner å slå til i kroppen 
og de blir kjønnsmodne. 
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Dette er en variant som kan vare kun valpetiden og ikke viser seg igjen 
resten av livet på hunden. Så har man en adult demodex. Som igjen 
deles i to varianter lokal og generell. Ved en lokal variant mister hunden 
hår på få steder og gjerne 1 til 3 cm i diameter. Ved generelle demodex 
mister hunden hår flere steder enn fem områder på kroppen. Det kan 
være store områder. Årsakene til demodex er som nevnt over en arvelig 
komponent. De får det ikke fra andre hunder men mor som ligger med 
valper kan smitte over i løpet av de tre første dagene de dier.
 
Demodex er som nevnt over en midd som lever i symbiose med 
hårsekken på hunden. Den er ikke et problem i seg selv. Men dersom 
hunden har lavt immunsystem slår den ut og angriper hårsekken. 
Så i perioder i livet til hunden hvor hormoner gjør seg gjeldene, som 
pubert og løpetid,  er sårbare perioder. Andre ting som kan virke inn 
på immunsystemet er stress perioder som flytting, andre endringer 
i familien. Eller at hunden har andre underliggende sykdommer, slik 
at immunforsvaret er opptatt med å bekjempe andre mer pressende 
oppgaver.

Selve midden klør ikke i seg selv. Men en sekundær bakterieinfeksjon i 
huden gjør til at hunden kan få en veldig kløe i den skadede huden.

Dette er årsaker som kan utelukkes eller konstanteres hos en vetrinær. 
De skraper dypt i hudlaget og undersøker demodex canis. Ofte kommer 
disse hårløse flekkene på områder som hodet og bryst eller poter. Når 
vetrinæren skraper kan det lønne seg å tenke igjennom hvor de skal 
få skrape. Midd problematikken forsvinner ofte med alderen, men det 
gjør ikke arrene forårsaket av skrape prøvene fra vetrinær. Har man 
utfordringer som skyldes sykdom med hud og hår anbefales det å 
oppsøke spesialist på området. Det å gå til en allmennpraktiserende 
vetrinær for utredning for så å bli henvist videre kan bli en større 
økonomisk belastning enn det trenger å være.
 
Å avle på hunder som har dermatologiske tilbøyelighetene for sykdom er 
et etisk spørsmål og noe oppdrettere ønsker å unngå. På annen side er 
det ikke alltid man ser sykdom på unge individer, og alergier kan oppstå 
når hundene er eldre. Det blir da vanskeligere å kunne luke ut disse fra 
videre avl. Enhver oppdretter ønsker avle på sunne individer og tester 
sine avlsdyr for de sykdommene som er kjente for rasen. I dag har vi 
ikke noen tester som er spesiellt rettet mot hudreaksjoner som kan føre 
til hårtap på avlsdyr. Men individer som viser tegn til sykdom og gir sykt 
avkom bør lukes ut av et avlsprogram. 

“If you dress your dog up. Nature will not provide!” Er et utsagn under-
tegnende plukket opp fra en engelsk oppdretter for noen år tilbake. Og er 
en teori som jo egentlig er ganske logisk. Vi kjenner jo at det er deilig å 
ta på seg en genser og ekstra klær når det begynner å bli kjølig i luften. 
Selv innendørs henter vi frem lange ermer og ull frem mot høsten. Vi 
har en tendens til å menneskligjøre våre firbente også, og får en ekstra 
omsorgsbehov også for dem. Vi ønsker jo at de skal holde seg varme, og 
kler på dem t-shirs og gensere. Men er dette så lurt?
ETT har ikke underull som andre raser. De har ikke dette ekstra 
beskyttende pelslaget mot kulden som holder kroppstemperaturen oppe. 
Men de tåler ofte mer enn vi forestiller oss. De kompenserer også med å 
holde seg aktive om de fryser. I tidligere tider hadde vi gjerne kjøligere 
inne temperaturer vinterstid. 

Nå i nyere tid er det er svært skjelden under 22 grader innendørs. 
Varmepumper og elektrisk varme sørger for en stabil innetemp. hos de 
fleste av oss. Så det å kle hundene våre innendørs er mer for “fashion”, 

og for å stille vårt misforståtte omsorgs behov for hundene våre. De 
trenger ikke klær på inne. Heller ikke ute trenger dem kler før 
gradene kryper under 0 punktet. Unntaket er dersom de er i ro og ikke 
har mulighet til å holde varmen gjennom aktivitet. Er man på tur og 
hunden beveger seg kontinuerlig, så holder den varmen selv på kalde 
dager. Men stopper man opp og blir stående i ro kjøles de fort ned. Så 
klær er nok nødvendig på våre breddegrader. Men noen har nok en 
tendens til å kle på hunden så fort det blir mørkere på høsten. Det 
anbefales å vente med klær til de virkelig kalde dagene. Dersom man 
er usikker rådfør gjerne med oppdretteren din om deres praksis rundt 
påkledning. Landet vårt er langstrakt og kulden er svært varierende fra 
vest til øst og nord til sør. 

Klær sliter på pels. Det at de blir spesiellt naken i hals og bryst er nok 
fordi der sliter bånd, sele og klær ekstra når hunden er i bevegelse. Og 
det er naturlig å miste pels i slike soner der det gnages på huden av 
lærbånd og gensere. Man kan forebygge litt med å tenke på hva en kler 
på hunden sin, og hvilke bånd/sele en bruker. Glatte bånd som ikke har 
sømmer mot halsen. Gjerne i lær, det sliter mindre enn rue overflater 
med søm og tagger som stikker ut i metall. Metall er også noe som kjøler 
ned om det er i direkte kontakt med hud vinterstid. Kler av myke glatte 
overflater som er god passform på, sliter også mindre på pels. Mange 
bruker strikke genser på sine. Dette er plagg som ofte drar seg bakover 
med pelsen og gir ekstra slitasje i front. Og det gnisser mer mot arm-
hulene i front, enn for eksempel et dekken som er godt tilpasset og har 
glatte overflater. 

Etter hunn ETT har hatt kull feller de gjerne litt ekstra pels også. Det kan 
se ut som de gir litt av sin glans til sine avkom. Denne pelsen returnerer 
så fort valpene spiser på egenhånd og slutter å die. Valper se ut til å 
mangle en del pels vinterstid. Valper er i vekst og under utvikling. De har 
valpepels som andre raser og etterhvert som de strekker seg får de større 
områder som skal dekkes med pels. De får i peroder spesiellt vinterstid 
nakne områder som på hals og under buken. Ingen individer utvikler 
seg identisk, og det er selvfølgelig individuelle forskjeller. Valper som blir 
lengre hos oppdretter blir mer og mer lekne. De leker og kommuniserer 
mye via munn. I munnen har de skarpe spisse valpetenner og munnen 
inneholder en rekke bakterier som kan føre til hudreaksjoner. Og man 
ser gjerne at der de mister hår som valp tar litt ekstra tid før det vender 
tilbake. 

Friske hunder trenger i utgangspunktet ikke tilskudd utenom et 
næringsrikt kosthold. Det å finne riktig for til sin hund er noe en kan 
gjøre i samråd med oppdretteren sin eller forhandlere som har inngående 
kunnskap om de forskjellige fortyper og behovene en hund har. Det 
å hyppig skifte fortyper kan være med på å gjøre magen ustabil og 
næringsopptaket dårligere. Noen hunde eiere gir sine hunder tilskudd 
som B-vitamin for å motvirke røyting og for å fremme en sunn og blank 
pels. Dette kan tilføres i tablettform eller gitt i sprøyte hos vetrinær og 
det er en vetrinær som må avgjøre dose og hyppighet. Andre tilsetter 
ølgjær, omega 3 fettsyrer og egg i kosten. Dette kan gi positive resultater 
i forskjellige aldre og faser i livet til hunden, akkurat som det gjør for oss 
på to bein. 

Dette var litt angående pels. I neste nr av TB vil vi se nærmere på hvilke 
helsetester vi gjør på avls dyr og hvorfor. 

Til slutt en hilsen fra kennel Historical Diamond’s som har brukt tiden 
flittig i vinter til å nyte naturen på Vestlandet. Det har blitt noen toppturer 
til Lyderhorn, Løvstakken og Askøys høyeste som heter Kolbeinsvarden, 
og 2 februar fikk vi gått en tur på Nattlands fjellet i nysnø. 

Ha en fin vår alle ETT venner!
Marianne O. Hansen raserep. ETT
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Fox terrier glatthåret

Hei alle glatthårentusiaster

Da har vi kommet i gang med 2021 og dessverre så skjer det ikke så 
veldig mye for tiden.  Så utfordringene med å bringe «nyheter» ut til 
dere er litt større nå.  Heldigvis har jeg fortsatt trofaste Tonje som bidrar 
med sin treningsspalte, noe jeg er veldig takknemlig for.  Håper dere 
andre som leser den også finner den lærerik.  Jeg er sikker på at Tonje 
gjerne vil ha tilbakemelding fra dere, både ros og konstruktiv kritikk.  Tror 
sikkert at hun kan skrive om tema som dere eventuelt måtte ønske dere, 
og da er det bare å sende meg en mail så skal jeg videreformidle den til 
Tonje.

Treningsspalten 
Denne gangen følger jeg opp med innlæringsmetoder for slipp-
kommando. Du kan gjerne velge et annet ord, som for eksempel TAKK. 
Grunnlaget for slipp-kommandoen er å alltid bytte mot noe annet. Trene 
inn slipp kan du gjøre under lek, ved bruk av hundeleke eller ball, og 
bytte den med belønning i form av godbit. Jeg har hatt stort hell med 
denne form for lek, selv med hunder som bare ville ta seiersrunder og 
beholde ballen for seg selv. Noen av dem har faktisk blitt de raskeste til 
å komme tilbake med ballen og gi den fra seg! Godbiten kan du gi ved 
å kaste den på gulvet/bakken når hunden er innenfor passe radius, den 
vi da etter hvert slippe ballen for å ta godbiten. Kast gjerne en eller to 
godbiter ekstra, litt lenger vekk, og plukk opp ballen mens hunden er 
opptatt med å gå etter godbitene. Husk å rose når hunden gjør tegn til 
å slippe i begynnelsen, kast godbit, og ros igjen når hunden slipper. Kast 
gjerne ballen på nytt slik at leken fortsetter og blir en del av belønningen, 
det bidrar til at det å slippe blir en del av leken. Avslutt gjerne med 
å kaste mange godbiter utover. Legg på slipp-kommando etter hvert. 
(Det kan være lurt å ha en kommando for når leken er ferdig også, som 
”ferdig” eller ”fri”, slik at hunden vet at nå er leken over.)

Senere kan du overføre slipp-kommandoen til andre situasjoner, der du 
også bytter det hunden har med en god godbit. Det kan for eksempel 
hende hunden finner noe når dere er ute og går tur, og du vil den skal 
slippe dette så du kan se om det er noe farlig eller ikke. Gi godbit når den 
slipper, og var det ikke farlig, det den fant, kan du gjerne gi det tilbake til 
hunden, med et ”værsågod”. Det vil bidra til at hunden lettere slipper noe 
den finner senere. Dette er også noe du kan trene på ”kunstig”, dvs at du 
kan legge ut f.eks. en tyggepinne eller noe annet i buskene på forhånd, 
gi slipp-kommando når hunden plukker det opp og belønne både med 
godbit og ved å gi tyggepinnen tilbake til hunden etterpå. 

De fleste fox terriere er matmotiverte, og bytter gjerne mot en super 
godbit. Hvis hunden ikke slipper, prøv med en bedre godbit eller noe 
annet som er mer attraktivt for hunden. Før det foran nesen på hunden, 
slik at den blir oppmerksom på at du har noe attraktivt. Ros og belønn 
rikelig når den så slipper for å komme etter det du har å bytte med!  

Alvin slipper leke på kommando og får ros og godbit. En hånd skal alltid 
GI!

Har du en hund som viser ressursforsvar, er det spesielt viktig å trene inn 
slipp-kommando på en trygg måte. Du kan bruke godbiter eller leke som 
belønning. Tenkt eksempel: Hunden har tatt en sko og vil ikke slippe, den 
knurrer, viser tenner, glefser eller biter dersom du prøver å ta skoen. 

Det viktigste du kan gjøre er å aldri ta noe fra hunden, men alltid bytte 
det hunden har / forsvarer med noe annet, og enda bedre. 

Godbit: Kan være små biter av kylling, pølse, fiskepudding eller noe 
annet som du vet at hunden liker veldig godt. Du starter med å stå litt på 
avstand og kaste godbit mot eller forbi snuten til hunden, og når den så 
skifter fokus fra skoen og går etter godbitene kan du gradvis kaste dem 
lenger og lenger vekk fra skoen. Du kan altså avlede og gjøre dette til 
en lek, der du kaster godbiter bortover gulvet og f.eks. innover i et annet 
rom, eller ut på gresset / i snøen mens du oppmuntrer med glad stemme 
og kroppsspråk. Skoen fjernes når hunden ikke ser det. 

Leke: Dersom hunden ikke er interessert i godbit kan du avlede / bytte 
med en leke, f.eks. en pipeleke som du vet hunden er spesielt glad i. 
Du kan da leke og pipe med leken og gjøre deg spennende slik at hunden 
slipper skoen og kommer for å få pipeleken isteden. Du kan da bevege 
deg videre bort fra skoen som hunden forsvarte eller ikke ville slippe, 
med inviterende kroppsspråk og stemme, og kaste pipeleken bortover 
gulvet i en annen retning, gjerne gjennom døren og inn i et annet rom, 
og så ta bort skoen når hunden ikke ser det. 

Framgangsmåtene nevnt over bidrar til at hunden ikke opplever at du 
tar noe, men at du gir (godbit eller leke). Ved å jobbe på denne måten 
unngår du å forsterke ressursforsvar (og å bli bitt). 

Steg-for-steg innlæring av slipp-kommando ved ressursforsvar:  

Det er viktig at denne treningen går i hundens eget tempo. Du kan 
begynne med å sitte på gulvet og holde en ting bak ryggen, som du 
vet at hunden viser minst eller ingen interesse / forsvar for. Du viser så 
hunden tingen et øyeblikk, og belønner med “bra!” når hunden ser på 
den. Gjentas 5-10 ganger. Hunden skal ikke vise interesse for tingen 
før neste steg. 2: Tingen føres deretter tett opp mot hundens nese, 
du belønner “bra!” og gir godbit. Gjentas 5-10 ganger til hunden ikke 
reagerer på tingen. 3: Så får du hunden til å holde tingen i munnen, 
samtidig som du selv holder i tingen. Når hunden slipper, sier du slipp 
(eller takk). Hvis hunden derimot ikke slipper, må du friste med en veldig 
god godbit og rose “bra!” i det hunden slipper, og bytte med godbiten. 
Gjentas flere ganger mens du venter lenger for hver gang før du sier 
slipp. 4: Neste steg er at du gir tingen til hunden, og selv slipper taket, 
og sier slipp umiddelbart og roser “bra!” og gir godbit når hunden slipper. 
Etter hvert økes tiden som hunden får beholde tingen, før du sier slipp. 
Du må passe på å ikke ta eller dra tingen ut av munnen på hunden, 
det skal skje frivillig. 5: Deretter kan du kaste tingen bortover gulvet, 
og når hunden plukker den opp, går du bort til den og setter deg ned 
og sier slipp, tar tingen og roser/belønner. Om hunden viser tegn til 
ressursforsvar, kastes straks masse godbiter utover gulvet så langt bort 
som mulig så hunden avledes og går etter godbitene. Deretter fjernes 
tingen, og kanskje du må ta et skritt tilbake i treningen fordi du har gått 
for fort fram. Slik fortsetter treningen til hunden ikke viser forsvar.6: 
Deretter kan du gå videre til neste ting som hunden er litt mer interessert 
i, osv., til hunden ikke lenger viser ressursforsvar og slipper alle ting 
frivillig og helt uten problemer. 

På denne måten vil hunden endre fokus fra forsvar til lek. Det handler 
om TILLIT til at du aldri TAR noe fra hunden, men alltid GIR. Å slippe gir 
da belønning og er helt problemfritt! Tips: Leker dere dra-lek, la hunden 
vinne ofte! Det er med på å forhindre utvikling av ressursforsvar. 

Lykke til i trening av alle slag!
Hilsen Tonje og foxene 

Hva skjedde i 2020?

Jeg har tatt et lite dypdykk i NKK Dogweb oppdateringer for glatthåret 
foxterrier for 2020.

Det ble født totalt 41 valper i 2020 fordelt på 21 hannvalper og 20 
tispevalper.
4 hunder ble importert, 3 hanner og 1 tispe.
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Hunder i utstillingsringen 2020

C.I.B. NORD NORDIC DK US UCH USGrCH NV-14-15-16 NOR-
DV-14-18 SEV-15 NVV-19 NV-20 NVV-20 Sunrise Little Rascal
1 februar   BIR  BIG3 BIS-4 Veteran  Norsk Schnauzer/Bouvier Klubb
2 februar   BIR  (reiste hjem før gruppene) Norsk Grand Danois Klubb
15 august  BIR Norsk Vinner 2020  Norsk Veteranvinner 2020

SECH DKCH DK V-19 Kilkenny Yolo (svensk eid)
14 februar  excCHK 1CHKK NKK Bø
15 februar  BIR m/Cert CACIB  NKK Bø

NOCH Acitve Lads Hanibal
29. februar  Exc VETK 1 VETKK  Norsk Miniatyrhund Klubb
1. mars       BIM  BIR-Veteran    Norsk Miniatyrhund Klubb
26. juli        BIR BIR-Veteran  Norsk Terrierklub avd. Østfold

Tailtops Happy Go Lucky (svensk eid)
29. februar  VG AK 1 AKK    Norsk Miniatyrhund Klubb
1. mars       BIR m/Cert  Ny Norsk Champion  Norsk Miniatyrhund Klubb

NOCH Knøtteliten’s Hot’n Sweet
27. juni       BIR m/Cacib    NKK Trondheim
1. august     BIR m/Cacib    NKK Fauske

NOCH Active Lads Istas Rose
29. august   BIR m/Cacib   NKK Rogaland

Shoutinghill Nobody’s Fool (finsk eid)
19. september  BIR m/Cert Cacib  BIG1  NKK Tromsø

Hva kan egentlig glatthår brukes til?

Sosiale medier er det både noe godt i og vondt i.  Det eksisterer mange 
forskjellige grupper/sider på Facebook for glatthår, både i Norge, Sverige, 
Danmark og resten av verden.  
Jeg leste på en slik side forleden om en person som ønsket seg glatthår 
og lurte på hva «vi» (medemmene i gruppa) kunne fortelle om rasen.  
Der var det en som svarte at skal du ikke bruke den til jakt, skaff deg en 
annen rase.  Da ble jeg ærlig talt litt lei meg på vegne av alle oss som 
ikke driver med jakt.  Den kommentaren gjordeat jeg begynte å tenke på 
hva er det egentlig vi kan bruke rasen vår til.
Et par dager senere dukket det opp et innlegg på en svensk side hvor 
eier av glatthår fortalte at Anders Hallgren nettopp hadde godkjent 
hennes hund som brannvarslingshund.  Han var så imponert over 
hunden at han ville at hun skulle bli en oppvisningshund.  Det førte 
til flere kommentarer på innlegget, hvorav en var fra Paula Hekkinen-
Lehkonen,kennel Wolfheart i Finland, hvor hun fortalte en fra hennes 
oppdrett jobbe med å påvise mugg og var trening for å kunne påvise 
kreft. En brukes til fuglejakt.  En annen var nesten ferdig som hypo-
hund (dvs lukter fall i blodsukkernivå hos diabetiker).  En fra hennes 
oppdrett hadde også bli belønnet av Finsk Kennel Klubb som bragdhund, 
siden han varslet brann i huset til sin familie og alle kunne redde seg ut 
i live.  Hun har også flere som jakter både rev, mår og grevling, og flere 
viltsporchampioner.
Susanna Chapman, kennel Glowing i Sverige, fortalte at en fra hennes 
oppdrett er under utdannelse for å bli narkotika-hund.
Det er flere jeg vet om som driver med Smeller, Rally-lydighet og Agility 
med sine glatthår. Jeg mener også at det er glatthår som faktisk har blitt 
Lydighetschampion.

Jeg kjenner en dame i England som bruker glatthår til 
epilepsivaslingshund.  Den mest imponerende historien hun fortalte 
om dette var den gangen hun skulle ut å lufte sin «pensjonerte» 
varslingshund og sin nye vaslingshund, begge glatthår, før den store 
stormen som var varslet kom.  Etter en liten stund kom hennes nye 
varslingshund bort til henne og slikket henne på håndbaken, noe som 
er et varsel om at hun kommer til å få et anfall.  Da hadde hennes 
pensjonist bestemt seg for at hun ikke hadde det travelt, så hjemturen 
tok lengre en min venn hadde håpet.  Det helt utrolige er at det tok 25 
minutter fra hunden slikket henne til hun fikk det epileptiske anfallet og 
da satt hun heldigvis trygt i sofaen hjemme hos seg selv.

For ikke å snakke om alle de av oss som trives så utrolig godt med å ha 
en glatthår som familiemedlem.  Jeg vet at ikke alle valper som blir født 
av «utstillingslinjer» kommer på utstilling.  Det jeg lurer på er om alle 
valper som blir født av «jaktlinjer» brukes til jakt?

I min verden har vi bruk for alle som vil innlemme en glatthår i sin 
familie, uansett hva de vil bruke den til.  Det er det som tar vare på 
mangfoldet i rasen, ved at vi faktisk kan ha valpekull og være sikre på at 
alle valpene får et godt hjem.  

Personlig har jeg hatt glatthår siden 1997 og aldri vært på jakt med 
mine….. nå må jeg innrømme at et par av dem har vært på jakt på 
egenhånd og drept rotter.  
Jeg slutter heller aldri og imponeres av hvor smart glatthår er. 
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Fox terrier ruhåret
Ønskeliste
Alle bilder og historier om glatthår mottas med stor takk.
Alle ønsker fra dere skal jeg prøve så godt jeg kan å imøtekomme det 
beste jeg kan.

Ønsker dere alle en fortsatt fin og frisk vinter med disse 2

Flaxi

Foxy

Raserepresentant for glatthåret foxterrier Torild Smith-Olsen

Godt nyttår til dere alle. I øyeblikket er det ikke mye som skjeer. Ingen 
utstilling, ingen samling  og ingen konkurranse for rasen vår. Da er det 
lite å skrive om. Jeg skrek Hjelp på FB om noen hadde noen bilder og litt 
å skrive om som jeg kunne ta inn i spalten vår. Heldigvis er det kommet 
respons fra fem av medlemmene våre. Det er jo hyggelig å vise at vi 
finnes og siste årene har det jo vært flere valper og nye ruh. Foxeiere så 
skulle tro disse hadde noen ord de kunne skrive.

Rebella til Liv Ingunn Bråten i januar vær

Crufts som de fleste vet er den store utstillingen i England hvert år i 
mars og dit veldig mange valfarter med eller uten hund. I fjord klarte de 
med et skrik å holde utstillingen i mars før pandemien for alvor brøt ut 
og det ble lockdown i England. I løpet av året ble det nesten ikke holdt 
utstillinger der unntatt en noen raserelaterte utstillinger. I fjor annonserte 
de allerede før jul at Crufts 21 er flyttet til juli 2021 og skal holdes som 
de pleier på NEC. Dette er en enorm innendørsarena, her har det siden i 
fjord vært innredet et sykehus for Cov.-19 pasienter i en del av arenaen. 
Tallet på smittede har ikke gått ned i England og hva med en utstilling 
innendørs i juli?? Og vil folk fra mange land kunne reise fritt på denne 
tiden?  Tror neppe det, vi får se.

Agilityfolket her i landet skulle møte til Norgesmesterskap i november 
2020, det ble så flyttet til januar 21, men nå er det og andre 
agilitystevner avlyst fremover. Kjedelig for alle som skal trene hunder 
for det er meget begrenset også nå. Men hovedsaken for oss alle er å 
få slutt på Cov.-19 og da må vi alle være solidariske. Vi har en ruh. Fox 
som har konkurrert i 2020 som har gjort det strålende sammen med eier 
Grete F. Stillum.  Gratulerer begge to. Grete skriver:

Årets agilityterrier 
Av over 100 hunder med tellende resultater fra stevner i 2020 i klasse 
3 Mellom, ble N.Ach. N.Hch. Marstens Nicci the Bandit den sjette beste 
medium hunden - og den beste av terrierne! Vi er naturlig nok veldig 
fornøyd!!! 
 
Listen består av resultater fra alle offisielle stevner fra hele Norge, hvor 
de 10 beste resultatene i hopp og agility teller. Vi får poeng basert på 
plassering, feilpoeng og antall startende i klassen. 
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Blant de 20 beste hundene var det 11 Sheltier, 3 Terriere, 1 Pumi, 1 Mudi, 
1 Cocker Spaniel, 1 Puddel, 1 Pyreneisk Gjeterhund og 1 Dansk-Svensk 
Gårdshund. De andre terrier rasene var Parson Russell terrier og Border 
terrier.
 
Oversikten utarbeides av agilitydb.no basert på resultater fra NKK. 
 
Her kan du finne alle resultater i alle klasser: https://agilitydb.no/ Du 
kan både se sammenlagt lister, og søke etter hunder for å se resultatene 
dersom du kjenner navn, kallenavn eller regnr.
 

Nicci klar for start                 

Nicci i hopp
 
Her er hilsen fra Eva Olsen Vevelstad:
Det å sterilisere vår firbente venn, skulle vi gjøre det eller ikke?
Vi hadde vurdert det fram og tilbake lenge. Snakket med andre og lurt på 
om det var det rette å gjøre?
Var problemet stort nok til at vi ville utsette henne for “bivirkningene”?
Vi var engstelig for dårlig pelskvalitet, da vi har mye allergi i familien og 
nødig ville begynne å klippe henne. Det kunne hende at de begynte å 
tisse inne, noe vi var veldig redd for, idet vår gamle hund slet med det i 
flere år. Og det var utrolig slitsomt. 
De kunne bli sure og sære..... 
 
Hva skulle vi gjøre?
 
Vår tispe hadde det tungt ved hver løpetid. I alle år har det vært innbilt 
svangerskap, med alt det innebærer. Kosedyr som ble hentet og mye 
piping. Ville ikke være med på tur. Nedstemt. 
I førsten varte det bare ett par uker, for så å bli litt lenger ved hver 
løpetid. 
Det siste året begynte også livmoren å krangle. 
Vi var langt til fjells og langt fra dyrlegen. Med alle symptomer på 
livmorbetennelse. Dette var ikke gøy for noen av oss. 
Så da ble det ett enkelt valg til slutt.
Time ble bestilt og operasjon gjennomført.

Nyoperert  Sara

Vel overstått og hjemme
 
Etter noen uker fikk vi vår gamle Sara tilbake. Vi hadde glemt for en 
livsglede fox terrieren skal ha. Hun er nå seg selv igjen og springer 
livsglad med på tur. Leker med de andre hundene i familien og er fornøyd 
med livet. Pelsen er foreløpig veldig bra. Hun har hatt problemer med 
kløe og har gått på faste medisiner mot dette. Medisinene er nå halvert! 
Det eneste minuset er at hun er enda mer sulten enn tidligere, og det 
kan være litt utfordrende med en sulten fox terrier til enhver tid. Men alt 
i alt tok vi ett riktig valg og er veldig glad for at hun nå har det bra igjen. 
Hilsen Eva
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Neste hilsen kom fra Andreas Lind:
Nansen på 9 mnd fra Hanne Bergendahl elsker å hente ut tørketrommel-
baller og ser det som sin oppgave å gjøre det hver morgen. Så legger 
han seg på et teppe og koser seg med dem til det er på tide å ta seg en 
tur ut på morgenrunden.

Som alle Foxterriere er han en sofagris og liker å se på livet utenfor 
vinduet.

Alt vel fra oss

Her henter jeg ballene mine

Nå kan jeg leke litt

Nansen passer på ute                              

Sofagrisen Nansen
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Neste hilsen kommer fra Lu Aurora Hilleren, 13 år om hennes 
hund Tango

Dette er min hund Tango. Han er en livlig liten valp, han er 6 måneder 
gammel og kommer fra Sokna. Foreldrene hans heter Minnie (Fransin 
Minnie Mouse) og Tony (Fransin Ironman).  Han ligner mest på faren sin 
da.

Han elsker å løpe, men hater å bade, og er spesielt interessert i hønene 
uti hagen. Vi elsker han allerede veldig høyt og vil at han skal ha et 
supert liv som hund. 

Han er født 7. august og kom i våre hender 9 uker gammel.
Han har akkurat oppdaget jula og gaver, nye lukter og nye steder, fl ere 
dyr og fl ere hunder, men vi har masse igjen å gjøre og det gleder vi oss 
til. Spesielt til sommeren, da får han oppdage båten, og vi lurer svært på 
hvordan han vil ta det.

Vi går også på valpekurs og der er han stjerna.
Vi gleder oss masse til fremtiden med denne lille luringen.

Tango og Lu Aurora slapper av     

Julaften

Ut på tur                                          

 

På valpekurs  
         
Hei . Et bilde av Yulia i dag foran peisen. Yulia er absolutt ingen 
vinterhund. Når temperaturern går over 5 minus synes hun det er veldig 
kaldt. Hun vil helst ikke ut i det hele tatt. Men vi må jo ut å gå noen 
turer i løpet av dagen. Hun får på godt med tøy, inkludert sko. Hun liker 
det ikke men godtar dette. Nå når det er 17 minus her har hun fått 
strikkehals og hvile foran peisen er noe av det beste 
som fi nnes, her kan hun ligge å drømme om gode varme sommerdage.  

Hilsen Marit og Yulia. 

Yulia koser seg

Nå håper jeg vi kan møtes til en felles tur i juni på Kalvøya v/Sandvika 
om Koronan roer seg ned, kommer tilbake til datoen på FB. De som ikke 
er på FB kan sende meg en E-mail: bergendahlg@gmail.com om de 
er interessert i dette så får dere datoen etter hvert fra meg. Setter også 
pris på å høre fra dere med bilder til neste TB. Grethe Bergendahl
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Irish softcoaded wheaten terrier

LEDEREN

Et merkelig år ligger bak oss og vi er startet på et nytt år der Korona 
og smitteverntiltak fremdeles er en del av hverdagen. Hvordan året 
2021 utvikler seg blir spennende å se. I skrivende stund er de fleste 
arrangement innen hunesport utenom lokal aktivitet avlyst. Styret er 
i tenkeboksen på om vi skal arrangere årets wheatenspesial som er 
planlagt 3. juli i samarbeid med NTK avd Trøndelag sin utstilling. På 
en wheatenspesial er det sosiale utenfor ringen også en viktig del av 
arrangementet. På en utstilling med dagens smittevernhensyn så blir 
dette vanskelig å få til. Vi vil likevel oppfordre wheatenfolket til å støtte 
opp om NTK sin utstilling denne helga selv om det evt ikke blir som 
en spesial når rasen er i ringen. Vi vil legge ut mer informasjon om 
wheatenspesialen på hjemmesiden og på facebook når styret har fattet 
endelig vedtak i saken. 

Pr 31.12.2018 var vi 192 medlemmer i rasegruppa. Pr 31.12.2020 var vi 
178 medlemmer i rasegruppa. Vi håper wheatenfolket vil være med å snu 
den nedadgående trenden for rasegruppa. Det er også noen oppdrettere 
som av ulike årsaker velger å ikke stå på vår oppdretterliste. Vi skulle 
ønske at den lista blei litt lenger i 2021. Vi får mange henvendelser på 
e-post med spørsmål om hvor de kan finne oppdrettere som planlegger 
wheatenkull. Vi prøver etter beste evne å informere om både nedgang 
i kull og nedgang i oppdrettere som også gjør at det ikke er så lett å få 
seg en wheatenvalp i Norge for tiden. Vi er litt nede i en bølgedal men 
håper på bedre tider.  I mellomtiden tar vi «et dykk i arkivet».  I dette 
nummeret deler vi historikk skrevet av Thomas Hammond til den gang 
raseklubben feiret 10-års jubileum. Det gir oss et innblikk i klubben og 
rasegruppens første 10 år.

Ranveig Isene 
ISWT leder

Rettelse fra Terrierbladet 4-20: Norsk Juniorvinner NJV-20 tispe: 
Wheatenhamran’sMiss Musala. I bladet står det feil eier. Riktig eier er 
Janicke Sotnak

ÅRETS WHEATEN 2020
Mestvinnende Hannhund 2020 

C.I.B. NORD FI UCH NJV-17 NV-20 Wheatenhamran’s Ippolit
eier og oppdretter Janicke Sotnak

Nr Hundens navn   Reg. nr  Ant    Poeng
 1. Wheatenhamran’s Ippolit  NO48575/16 5       109
     Eier: Janicke Sotnak
 2. Wheatenhamran’s Father to Son NO52529/12 5       101
     Eier: Ranveig Isene
 3. Goforit Prime Time  SE38623/2018 5       100
     Eier: Siv Svingen
 4. Tuwheata’s Isak   NO43059/15 5       58
     Eier: Hilde Liverud
 5. Hübinettan’s Charles Perrault SE38623/2018 2       15
     Eier: Margrethe Hansen
 6. Wheatenhamran’s El Diablo NO53150/10 1       12
     Eier: Janicke Sotnak
 7. Keep Sparkling Autumn Moon NO54468/16 1       8
     Eier: Silje Marielle Berntsen

Mestvinnende Tispe 2020:

NORD PL UCH EUW-18 Parwheat Frøya
eier og oppdretter Marit Stette Alme

Nr Hundens navn   Reg. nr   Ant    Poeng
 1. Parwheat Frøya    NO49149/16 5       75
     Eier: Marit Stette Alme
 2. Fraser Tartan Wimsey Going West S34976/2007 5       62
     Eier: Cecilie Hammond
 3. Granholtet’s ZsaZsa Gabor  NO58585/17 4       47
     Eier: Cecilie Hammond
 4. Wheatenhamran’s Miss Maudit  NO54612/19 2       37
     Eier: Kari Bosmen
 5. Keep Sparkling Autumn Ablaze NO54470/16 1       22
     Eier: Wenche Hell
 6. Angel Pollentina’s Just Like That NO31931/18 1       21
     Eier: Gunn Kari Skauge
 6. Halvmilengets Amy  NO44649/17 1       21
     Eier: Liv Flathagen
 8. Bigger Boobs Than Dolly  NO57671/10 1       20
     Eier: Lill Hege Løvli
 8. Perfektibel’s I Can I Will  45169/19  1       20
     Eier: Janne Nervik
10. Wheatenhamran’s Iskra  NO48580/16 1       18
     Eier: Mari Norum   

FRA HISTORISK ARKIV
Irish Softcoated Wheaten Terrier Klubben Norge har 10-års 
jubileum 
-Dette var i 1999

Fra tanken om egen klubb ble luftet og frem til i dag har mye skjedd. 
I 1988 ble det registrert et tyvetalls valper mot nesten to hundre de siste 
to årene. Dette tyder på at interessen for rasen er stadig tiltagende.

For å ta historikken først: Den 9/9-88 inviterte Ann-Mari Virtanen til 
samling på Brøttum Camping ved Lillehammer. Eiere av wheaten født 
i 87-88 var tilskrevet og det møtte 75 sjeler og 24 hunder til samling. 
Stemningen var god og vi fikk vår første leksjon i så vel pelsstell 
som dressur. Her ble tanken om en egen klubb lansert av Ann-Mari 
Virtanen og det endte med at det ble valgt et interimstyre, med den 
oppgaven å fremme forslag til styre, vedtekter, program, innkalle til 
generalforsamling og kontakte NTK. Konstituerende generalforsamling 
ble holdt i februar-89, der et nytt styre ble valgt og det første forslag til 
vedtekter ble vedtatt. 6 små punkter mot det som i dag utgjør 18 ganske 
omfattende punkter. Vi som var med der følte at vi bare hadde en vei å 
gå, men vi skulle merke at det ikke var tornefri.

Den 9.sep.-89 ble klubbens første generalforsamling avholdt. Denne gang 
på Rustad Camping, ovenfor Lillehammer, med 20 stemmeberettigede 
til stede. Disse var med på å fastsette lover, vedtekter og videre 
retningslinjer for klubbens arbeid. Dette var den første samlingen i 
forbindelse med generalforsamling, og så langt fra den siste.

Perioden -89/90 gikk sin gang og vi fikk etablert bladet vårt, Wheaten-
nytt. Et lite blad som skulle formidle nytt og nyttig til medlemmer land 
og strand rundt. Klubbens første medlemsmøte ble avholdt og sist men 
ikke minst julemøte i forbindelse med Sjølystutstillingen i begynnelsen av 
des. Alle slike ting man håpet kunne bli en form for tradisjon. En kan si at 
-89/99 var den perioden klubben begynte å fungere. Feil og mangler ble 
registrert og forsøkt rettet på.
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Går vi frem til generalforsamlingen -91, ser vi ting har begynt å skje. 
Klubbens første uoffisielle openshow ble avholdt på Hunderfossen 
camping året før i forbindelse med generalforsamlingen -90 og i 91 
gjentar dette seg, med stadig økende deltakelse. Medlemstallet er 
økende, men likviditeten kan godt høynes og hvordan få kontakt med 
alle landets wheateneiere? Forslagene var forskjellige, men det endte 
med at vi fikk til klubbkalenderen for -92 og -93. En tegner ved navn Aud 
Ryen sa seg villig til å tegne 12 tegninger av wheatenterriere ut fra bilder 
innsendt av klubbens medlemmer, 12 for -92 og 12 for -93.

Et trykkeri ble engasjert og kalenderen var faktum. Men de skulle 
selges!!! Det gikk det også, og i løpet at to år økte klubbens likviditet 
ganske bra.

Hva med medlemstallet? Alle oppdrettere ble mer eller mindre anmodet 
om å melde nye valpekjøpere inn i klubben, eller i det minste informere 
om klubben. Det hjalp. Vi fikk flere medlemmer og mer i kontingent. Hva 
så med de «utenbys»? En ordning med distriktskontakter ble etablert. 
Skjønt etablert er sterkt sagt. Forsøket etablert er bedre. Det tok lang tid 
før dette var i boks, men nå fungerer det bra.  Jeg vil ikke gå inn på dette 
i detalj, men i korthet ble landet delt inn i noen områder, som hver har 
sin representant for rasen. Disse igjen samler eiere og interesserte rundt 
seg, arrangerer treff, turer og annet.

Perioden -94/95 var ganske turbulent. NTK fastsatte nye regler for 
rasegruppene, hvorav vi var en. Det ble forlangt kollektivt medlemskap, 
økt kontingent m.m. og nok en gang ble våre lover forandret. Vi er dog 
en selvstendig klubb, med egne samlinger og kurs. Det ble arrangert 
så vel oppdretterseminar som dressurkurs og ringtreningskurs, og 
tilslutningen var meget god. 

Apropos samling, klubben har siden -91 hatt årlig samling og openshow 
på Gol Camping. Et hittil meget vellykket arrangement som trekker folk 
fra nær og fjern, og er med på å høyne det sosiale miljø, ikke minst.  I 
fjor foretok styret så en forflytning av samlingen og la den til Fåvang i 
Gudbrandsdalen. Også dette falt heldig ut, og samme sted vil bli benyttet 
i år. Da med godkjent spesialutstilling og stort cert for vår rase, samtidig 
som klubben fyller 10 år.

Klubben arbeider også for rasens ve og vel. Det er nå en gang hundene 
som er det vi alle skal samles om, og som er vår hovedoppgave å bringe 
videre. Som det står i vedtektene: «Å arbeide for forsvarlig oppdrett av 
hunder med det som mål å ale frem hunder som er sunne og friske, har 
et godt gemytt og et eksteriør som samsvarer med den internasjonale 
standard»

Som man kanskje har notert seg er her ingen navn nevnt, med unntak 
av tegneren av vår kalender. Med andre ord ingen fremhevet, ingen 
hengt ut, ingen gjemt og ingen glemt. I løpet av de årene vi har utviklet 
klubben, har mange gjort mye og de aller fleste har vært med på og 
gjort noe.  Jeg har derfor valgt å la dette lille resymeet av vår historikk 
være så nøytralt som mulig og kun gi et tverrsnitt av klubbens arbeid i de 
årene vi har drevet. Om detaljer er uteglemt kommer de sikkert til syne 
på annet hold. 

Gratulerer med 10-årsjubileumet. Med hilsen Thomas Hammond

Irisk terrier

Raserepresentant: Anne Sollerud
E-post: irsk@norskterrierklub.no

Fra finske Kennel Zing Ups samling i januar med hunder fra tre ulike kull. 
Foto: Satu Muntto     

Dachsen Tapani i møte med iren Marwel: “Jeg vil ikke bråke”. 
Foto: Satu Muntto
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ÅRET 2020

2020 ble et “annerledesår” for oss alle. Arrangementer ble avlyst; så 
istedenfor de planlagte 79 utstillinger for rasen vår, ble det arrangert 
27. Irsk terrier ble vist på 6 av dem, ved 6 ulike hunder. To av hundene 
hadde sin utstillingsdebut i 2020. Vi fikk tre nye utstillingschampions, to 
av dem var svenskeide med hvilende norsk cert.  

Kajsa - livsglede og pinnelek

NO DK UCH Alcaphi’s Joyful Journey “Kajsa”, eier Aina Borgenvik i Kris-
tiansand, har også i 2020 konkurrert i agility med gode resultater. 

Det ble registrert én import i 2020, fra kennel Three Pines i Sverige. Det 
ble også født én valp, på kennel Alcaphi. 

Det har vært en jevnt stigende 
etterspørsel etter valper. I og med 
at det ikke har vært valper til salgs 
her, har de svenske kennelene 
hatt flere henvendelser fra norske 
valpekjøpere. Oppdrettere flest 
ønsker å møte familiene før de blir 
aktuelle som valpekjøpere, og det 
har vært vanskelig i 2020. 
Heldigvis synes vår lille rase å 
være forskånet fra dem som kjøper 
valp på grunn av pandemien. Flere 
som ønsker seg en IT-valp har hatt 
Irsk terrier tidligere. 

Alle ser fram til den dagen da vi 
igjen kan leve et friere liv. Den 
engelske kennelklubben har utsatt 
Crufts til juli. Jeg håper at vi i 
alle fall etter sommeren igjen kan 
møtes på ulike aktiviteter. 

Stoff og bilder (minst 1 MB) til spalten mottas med takk 
irsk@norskterrierklub.no!

Med ønsker om en fin og mer normal vår - Anne Sollerud

Med Falcon mot lysere tider! 
(Three Pines Fearless Firefighter)
foto: Elin Burström

Godt å være to – 
Maisie og Marwin

Jack russell terrier

Det er klart for årets første Jack russellspalte. Vi har ikke fått inn noen 
innlegg fra medlemmer denne gangen. Har du en hyggelig historie eller 
noen fine bilder du ønsker å dele med resten av medlemmene er det bare 
å sende inn til jack@norskterrierklub.no. 

Årsmøtet

Nåværende styret blir sittende til vi får avholdt årsmøte og nytt valg. Når 
dette blir avhenger av anbefalinger knyttet til covid 19 situasjonen og 
tidspunkt vil bli kunngjort på hjemmesiden og på RG Jacks fbside. 

Premieringkravet

Det avholdes pr dato ingen utstillinger grunnet restriksjoner knyttet til 
Covid 19 og smittevernskrav. Styret har vært i kontakt med representant 
i NKK utstillingskommite for å undersøke mulighet for leie av dommer for 
individuell kvalitetsbedømming av hunder for oppdrettere tilknyttet RG 
Jack. Styret hadde ønske om å få til individuelle kvalitetsbedømminger 
som kunne registreres i DOGWEB. Vi har fått tilbakemelding om at 
dette ikke er mulig. NKK har ikke åpnet for slike ordninger, og opplyser 
at klubber med krav til premiering heller må frafalle dette så lenge 
situasjonen rundt Covid 19 er som den er. RG Jack har derfor besluttet 
å videreføre fritak fra premieringskravet. Hvor lenge fritaket vil vare 
avhenger av når man kommer i gang med utstillinger igjen. 
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Raseseminar/rasespesial 2021

Raseseminar/rasespesial 2021 avlyses grunnet den usikre situasjonen 
knyttet til Covid-19. Arrangementet blir isteden flyttes ett år frem, og vil 
avholdes pinsen 2022. Mer info kommer etter hvert.

Uhederlige oppdrettere 

RG Jack får en del henvendelser fra valpekjøpere som har hatt uheldige 
opplevelser med oppdrettere. Noen har betalt et større depositum på 
valper som ikke er født, og der valpekjøper allikevel ikke får valp. Andre 
har kjøpt valp og ikke fått registreringspapirene. 
Det er trist når slikt oppstår. Vi trenger ikke uhederlige oppdrettere som 
bidrar til å skape negativt omdømme for rasens øvrige oppdrettere. Prøv 
å opptre ryddig og redelig.  

«Coronavalpene»

Den økte etterspørselen etter valper har bidratt til økt valpeproduksjon 
hos oppdretterne, samtidig som vi har fått enda flere oppdrettere på 
rasen. Så langt viser tall fra DOGWEB at det er født 122 jrtkull i perioden 
fra 01.01.20 til 25.11.20 (det er så langt registreringene hos NKK er 
kommet). Til sammenligning ble det totalt født 113 kull i hele 2019. 

Hvorfor registrert jack russell terrier?

Etterspørsel etter valper nå i coronatiden ser også ut til å ha skutt fart i 
blandingshundavlen. Pr i dag selges papirløse hunder under rasenavnet 
Jack russell til omtrent samme pris som en med registreringsbevis. 
 
Det er ikke alle som er klar over hva som ligger i rasenavnet, ei heller at 
mange oppdrettere av papirløse hunder bevisst bruker rasenavnet Jack 
russell, vel vitende om at dette er en populær rase der navnet selger. 

Det er derfor mange som tror at de har Jack russell selv om hunden 
hverken ser ut som JRT eller har registreringsbevis som beviser at 
hunden faktisk er renraset.  

Den senere tid har det vært flere diskusjoner om FCI reg. JRT kontra 
papirløse hunder på JRTfora. Et argument som går igjen er at «Jeg skal 
ikke bruke hunden til utstilling, så da spiller det ingen rolle om den har 
papirer». Jo, det spiller en rolle om hunden er registrert. Det dreier seg 
ikke om mulighet for utstilling, men om å kunne følge med på rasens 
utvikling på ulike områder. Papirløse hunder kan nemlig avles på, og det 
er her utfordringene ligger. 

Rasens utvikling styres av oppdretters valg av avlsdyr, samt hvordan 
disse anvendes i avl. Genetisk mangfold er en viktig forutsetning for 
rasens fremtidige utvikling. Derfor skal avl være målrettet, langsiktig 
og holdbar. Med holdbar menes at den ikke skal lede til problemer med 
hensyn til helse, gemytt eller funksjon, eller føre til svekkelse av rasens 
genvariasjon.

I den papirløse avlen har man ingen kontroll på om foreldredyrene 
innehar et minimum av de rasetypiske egenskapene en Jack russell 
skal ha. I den papirløse avlen har man ingen kontroll på innavl. Her kan 
avkom være resultat av paringer mellom to nært beslektede individer. 
I den papirløse avlen har man ingen kontroll på hvor mange kull tispen 
har hatt, eller om kullene er innenfor det aldersspekter som man rent 
dyreetisk har bestemt for tisper i avl.  I den papirløse avlen har man 
ingen som helst kontroll på- eller oversikt over sykdomsforekomster som 
er relevant for rasen. I den papirløse avlen finner vi de oppdretterne som 
ikke har skjønt hva begrepet raseutvikling betyr, og at NKKsystemet er et 
hjelpemiddel for å følge med på rasens utvikling.  

Oppdretters valg av avlsdyr dreier seg om mye mer enn å ha kull på 
«verdens søteste» fordi hun har så bra gemytt, så sjelden farge eller fordi 
naboen gjerne vil ha en valp. At «verdens søteste» er kanskje er fra det 
6.kullet i samme kombinasjon er umulig å vite, og mest sannsynlig bryr 
det heller ikke eier av «verdens søteste» så mye. Genvariasjon – hva er 
nå det? 

At «verdens søteste» er helfarget brun eller black/tan med oppstående 
ører er heller ikke noe problem. Fargen er jo både sjelden og spesiell og 
ørene er jo så søte. Eier er overbevist om at dette er en Jack russell der 
farvevarianten er bare ikke godkjent ennå! Og ørene er jo bare en detalj 
som ikke spiller noen rolle. Rasetype – har det noen betydning? 

Og hvilken partner velges til «verdens søteste»? Mest sannsynlig en av 
de som ligger ute med sine tjenester på FINN der avstand til tispen, i 
tillegg til forplantningsevnen, blir det viktigste momentet for å bruke 
akkurat den hannen. Var det ikke så at rasens utvikling styres av 
oppdretters valg av avlsdyr? 

Og hva er målet med avlen her? Å sikre at oppdretter holder utgiftsnivået 
nede gjennom å slippe å kjøre så langt for å få paret «verdens søteste»? 
At avkommene arver «verdens søteste» sitt gode gemytt og utseende? At 
naboen skal få seg en valp? Tja, la oss håpe at valpene i det minste blir 
snille og søte og at naboen blir fornøyd. Det er vel egentlig alt man kan 
forvente av papirløs avl. 

Et annet aspekt ved at mange papirløse hunder blir kalt Jack russell, er 
at det blir vanskelig for RG Jack å hente ut relevant info og statistikker 
på rasens helse. Statistikk fra forsikringsselskaper og veterinærer er 
viktige. Statistikkene bidrar til at vi kan gjøre endringer i avlsplaner, krav 
eller fokusområder som viser seg å være enten en positiv eller negativ 
trend i avlen. Hos veterinærer og forsikringsselskap oppgis mange 
papirløse som Jack russell av sine eiere. De fleste veterinærer bruker 
i tillegg kun hundens kjælenavn i sine journalsystemer enten hunden 
er registrert eller papirløs, og de har ikke samkjørte journalsystemer 
slik vi ser innen helse for mennesker. Sykdomstilfeller, skader og andre 
behandlingskrevende tilstander hos veterinærer og forsikringsselskap blir 
registrert på rase. 

Når det ikke skilles på registrert eller papirløs kan ikke RG Jack skille hva 
som er hva i de oversiktene som vi henter ut. Opplysningene blir til dels 
verdiløse i avlsøyemed.

NKK har registrering på en del av de arvbare lidelsene, og alle 
JRTforeldredyr må ha kjent patellastatus for å få registrert valper etter 
seg. Videre kan man sjekke om foreldredyrene er sjekket for arvbare 
øyelidelser. Vi kan sjekke om de er kvalitetsbedømt eller premiert i ulike 
bruks/ sportsgrener, hvor mange kull de har etter seg, hvor gammel 
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tispen var da hun fikk sitt første kull, hyppighet mellom kullene og om 
det er mer enn to kull i samme kombinasjon. Alle papirløse hunder faller 
utenfor dette systemet, og valpekjøpere har heller ingen mulighet til å 
sjekke om oppdretter driver sin avl innenfor avlsetiske retningslinjer. 

Man kan ikke si at den papirløse avlen er målrettet, langsiktig og holdbar 
når utvelgelsen av avlsdyr er tilfeldig og oppdretterne ikke er underlagt 
noen «kjøreregler». Når man har liten mulighet til å sjekke at de ikke er 
nært beslektet, at det ikke er arvbare lidelsene i linjene osv. Papirløs avl 
har ingen verdi i raseutviklingen ettersom individene som avles på aldri 
vil inngå i en totale genbasen til den registrerte Jack russell.

Videre er små helfargede hunder av terriertype svært langt fra å kunne 
kalles Jack russell. De ligner ikke engang på en Jack russell hverken av 
utseende eller genetisk.  Selv har jeg aldri opplevd at noen kommer med 
en helfarget black/tan parson russell terrier og hevdet at den er renraset, 
men, i vår rase skjer dette til stadighet. 

Min mening er at salg av papirløse valper under påskudd av å være 
Jack russell er rene svindelen. Kall det gjerne hva man vil, men Jack 
russell er det IKKE! I tillegg bidrar disse som kjøper papirløse valper til å 
opprettholde en totalt meningsløs avl. 

Ved å velge en registrert Jack russell bidrar man til å bevare den rasen 
vi alle elsker så høyt. Valpekjøper må gjøre et godt forarbeid og finne 
oppdrettere som bidrar til rasens utvikling med sin erfaring og kunnskap, 
og som har en avlsstrategi som passer. En god start for å finne en typisk 
JRT er å kontakte en oppdretter er tilknyttet RG Jack og som står på 
oppdretterlisten. En valp fra oppdretter tilknyttet RG Jack er rett og slett 
et tryggere valg, og man bidrar samtidig til å støtte opp om rasearbeidet.

Manchester terrier

Hei alle Manchie venner. 

Vi et nå inne i et nytt år, og forhåpentligvis vil dette bli ett bedre år 
enn annerledes året 2020 viste seg og bli. Men jeg tror at våre firbente 
venner er de som har hatt det best med at vi tobeinte har måtte stresse 
mindre, være mer hjemme og rett og slett hatt bedre tid enn hva vi 
kanskje normalt sett ville hatt i en travel hverdag. 

På grunn av annerledes året 2020 ble det gjennomført få og lite 
utstillinger her i Norge. Så mestvinnende listen for Manchester Terrier 
2020 utgår, og forhåpentligvis kan vi regne ut 2021 som normalt. Men er 
det noen nysgjerrige sjeler der ute som ønsker å vite, så ta kontakt så 
skal jeg se hva jeg ikke får gjort. Men p.g.a få og lite utstillinger blir listen 
ikke helt rettferdig. 

Forhåpentligvis får vi arrangert Fun Weekend 2021 på Vestby, og håper at 
både restriksjoner og alt gjør at vi kan gjennomføre denne som normalt. 
Om det virker spennende, så ta en titt på den egne annonsen i bladet for 
mer informasjon og håper at vi ses der. 

I dette nummeret av terrierbladet er vi vært så utrolig heldig og få noen 
tips fra Kirsti fra Kennel X-Pected Dine Mites om hva vi kan gjøre med 
hundene våre i disse tider. Kanskje man finner et nytt tips? 
Og noen ord fra Kennel Tsar-Ping helt på tampen. 

Her noen tanker i disse Covid-tider. 
Ikke alltid så lett å få sosialisert hundene våre så godt som vi ønsker. 
Men likevel mye vi kanskje ikke tenker så mye over at er viktig i 
samspillet mellom oss og hunden vår. Mye av dette trenger dere ingen 
andre til, og jeg tror disse små tingene kan få stor innvirkning på 
samspillet mellom dere. 

Tillit mellom hund og eier må øves opp i enkle situasjoner, før man kan 
forvente at det skal fungere i en situasjon hunden synes er vanskelig, 
skummel og stressende.

Tenk med deg selv – hvem vil du helst samarbeide med når det virkelig 
gjelder? Du vil samarbeide med en du har tillit til, en du allerede vet at 
du samarbeider og kommuniserer godt med? Sånn er det for hunder 
også.

Hunden må kunne vite at vi er der for den uansett og at vi passer på 
den!

Derfor må vi jobbe for å få en god kontakt. Ikke bare ved å trene 
sammen, men kanskje vel så viktig å leke, bakse og sove sammen. Du 
trenger ikke ha hunden i sengen om du ikke vil, men kanskje du kan ta 
en middagslur på gulvet ved siden av sengen til hunden. Baks gjerne litt 
med hunden på gulvet, vær med i leken og ikke bare la hunden hente 
baller til deg som lek. Vær med selv! Bare pass på at leken ikke blir for 
vilter. Men da er det godt at hunden kan lære seg å roe seg ned sammen 
med deg etterpå.
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Gjør gjerne turene litt spennende. Ikke bare gå å hør på podcast eller 
musikk eller prat i telefonen. Gjør gjerne det også, selvsagt! 
Men innimellom gjør noe gøy sammen. Kanskje du kan gjemme noen 
godbiter på en stein, bak en busk eller noe når hunden ikke merker det, 
snu og gå tilbake å si: Lukter du også godbiter her? Bli med å let etter 
godbitene sammen med hunden. 
Etterhvert vil du se at hunden elsker disse små stoppene. Tar jo ikke mer 
enn et minutts tid og gjør turen ekstra gøy for hunden. 
Tenk at mamma/pappa og jeg fant DE gode godbitene på tur ‘a! Eller 
kanskje dere skal lete etter ‘rosa elefanter’ i trærne. De finnes selvsagt 
ikke, men man gjør noe gøy sammen. Og hvem vet, kanskje man kan 
finne en godbit på en gren i et tre, som eier er stor nok til å hente ned! 
Kan jo ikke bli bedre enn det. Ikke bry deg om at folk ser rart på deg der 
du både snakker og leker med hunden, ikke la andre hindre deg i å gjøre 
ting som du og hunden har glede av!

Eller kanskje dere bare kan sette dere ned på en benk sammen, eller i 
gresset (når det blir varmere i været) og bare observer sammen. Sitt rolig 
og bare se på mennesker og dyr som går forbi en 10-15 minutters tid. 
Stress ned og bare se på ting! Hold gjerne rundt hunden og kjenn den 
gode følelsen det gir. Kanskje en av de beste tingene vi kan gjøre med 
hundene våre!

Ta vare på små øyeblikk, og husk at vi ofte glemmer å rose de ‘vanlige’ 
tingene. De som vi jo forventer at hunden kan og tar som en selvfølge 
at de gjør. Tenk så hyggelig å innimellom bli rost for det! Det gir også 
selvtillit. Det å vite at man kan ting og at det blir satt pris på. Vi blir jo 
også mer oppmerksom på alle de små tingene som hunden faktisk kan. 
Hender nok ofte vi glemmer dem.

Stopp litt opp innimellom og ta en pust, se på hunden og lær deg språket 
dens.

Lær deg hvordan hunden har det ved å observere den. Er den myk 
avslappet eller er musklene harde og spent og hunden på alerten? 
Hvordan holder den ørene i de forskjellige situasjonene, hvordan er 
blikket? Ved å lære oss dette ser vi raskt hvordan hunden har det. Da 
kan vi også etterhvert lese hunden så godt at vi kan avverge situasjoner 
hvor den hisser seg opp eller blir engstelig ved å avbryte før ting skjer. 
Dermed hjelper vi hunden vår til å mestre!

Jobb med at hunden føler seg tryggere på seg selv, før du forventer at 
den skal være trygg på alt annet rundt seg.

Ikke send hunden inn i den skumleste situasjonen den vet om, når den 
allerede er stresset. Tenk om noen hadde gjort det med deg i en 
situasjon du redd eller ukomfortabel i, spørs om du hadde likt det noe 
særlig. Om man kan få avverget disse situasjonen ved å la hunden bli 
vant til og komfortabel med situasjonene på en rolig måte i sitt tempo, 
vil man kunne avverge mange overreaksjoner og utagerings situasjoner.

De aller aller fleste mennesker har uvaner. Mange av dem er vi ikke klar 
over at vi har engang! 

Vi kan bli irritert, sinte eller stresset med rask puls, klump i magen og 
hjertebank. Men om vi roer oss ned, puster dypt noen ganger vil dette 
også påvirke hunden til å slappe mere av! 

Hunder leser kroppsspråk, de er ikke alltid så opptatt av kommandoene. 
De er mer opptatt av hva vi viser med kroppsspråket vårt. Om hunden 
løper løs og ikke vil komme når du roper på den hjelper det ikke at du 
roper med lys, søt stemme når kroppen din med tydelighet viser at du 
begynner å bli veldig irritert. Du luter deg litt fremover, strammer 
kroppen og viser med tydelighet ‘ikke kom’. Kanskje ikke så rart at 
hunden velger å ikke komme..... Så tenk nøye igjennom kroppsspråket 
ditt og se om det samsvarer kommandoen du gir.

Sett av litt tid til bare deg og hunden innimellom, glem alt stresset rundt. 
Bare vær dere to, ingen barn, barnevogner eller tanker om at vi burde 
gjort. Nyt noen minutter sammen bare dere to! Kjenn på gleden over at 
dette er akkurat din hund, ikke sammenlign den med alle andres og alt 
hva de eventuelt kan. Bare nyt å være sammen! Og gjett om hunden din 
kommer til å elske det! Og du kommer til å ha glede av det gjennom hele 
hundens levetid!

Klem fra Kirsti Kahrs, X-Pected Dine Mite

Noen ord fra Kennel Tsar-Ping

Året 2020 er et år som vil for mange alltid forbli et annerledes år. Vi er 
vært så heldige at vi har mottatt mange fantastiske bilder og videoer 
igjennom året fra våre valpekjøpere og fôrverter, noe som har gjort 
annerledes året litt lysere. Og ser fram til å fortsette samarbeidet i 2021. 

Planene for 2021 i kennelen derimot, skal det ikke stå på. Vi har noen 
interessante valpeplaner, og forhåpentligvis noen spennende import 
planer, som vi håper at kan fortelle mer om i neste blad. Men enn så 
lenge holder vi kortene litt tette. I håp om at alt går som planlagt. 

Pass på hverandre store som små. Så håper vi at vi ses på en utstilling 
eller Fun weekend i løpet av 2021. 

Eva, Trond og Ada Marie, Kennel Tsar-Ping

Litt Manchiebilder.

TB 1-21 versjon 1, ver 3.indd   36 04.03.2021   16:11



37

Miniature bull terrier

Heisan Minifolket 

Da var vi i gang med ett nytt år.  Vinteren har fått ett godt tak med snø 
og kulde.  Vi som har denne rasen, vet at de fleste Mini`s foretrekker å 
ligge godt pakket inn i pledd i sofaen eller gjerne rett foran ovnen.  Men 
noen Mini`s synes det er helt topp å være ute selv i snø og minusgrader. 

Årets Mini 2020. 
Selv om året 2020 ble litt avkortet hva gjaldt utstillinger var det flere som 
spurte om det ikke ble noen «årets mestvinnende» liste allikevel. 
Det ble 15 tellende utstillinger i Norge hvor det var påmeldt Mini, så 
dessverre ikke så mange som vi hadde håpet. Men liste ble det, og vi 
gratulerer alle vinnerne. Diplomer og rosetter er på vei i posten.  Vi fikk 
også flere nye championer i året som gikk, og flere kunne det vært om 
ikke avsluttningen på året hadde blitt så amputert.
Slik det ser ut nå kan nok 2021 bli noe avkortet, men vi holder motet 
oppe.  

Aktiviteter 
Planen er å arrangere ett Openshow for Mini i løpet av sommeren/høsten.  
Vi ser an litt hvordan kalenderen for andre arrangementer ser ut, og 
vil forsøke å få lagt dette til en helg som det klaffer med ett annet 
arrangement i nærheten så langveisfarende kunne få med seg både 
Openshow og for eksempel en NKK (storcert) utstilling, eller noe annet 
spennende. Også må vi jo selvfølgelig ta hensyn til evt smittevernregler 
når den tiden kommer. Så langt er jo det meste i tiden fremover veldig 
uviss.  Men jeg regner med at om det skulle være mulig å gjennomføre 
så stiller dere vel opp alle sammen. Både med å melde på, og også å trå 
til om vi trenger hjelp til noe. 
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Helse og Helsetesting.  
Helse og sykdommer er noe som stadig dukker opp i diskusjonsforumer.  
Hunder som lider av forskjellige sykdommer, og hvorvidt disse er arvelige 
og om oppdretter kunne ha forutsett dette. Nå kan man ikke påstå at det 
er oppdretters feil om en hund skulle bli syk. Hunder er levende vesen og 
man har aldri noen garanti. Men, det er mye oppdrettere kan gjøre for å 
i det minste forsikre seg om at de gjør det de kan for å ikke avle på syke 
hunder, og dermed også ha god samvittighet når de selger en valp.  For 
er det ikke det vi alle ønsker oss?  En frisk, glad, herlig bulle som ikke 
gir oss andre bekymringer enn de gale krumspringene og påfunnene de 
finner på. 

Jeg har inntrykk av at de fleste oppdrettere i Norge er flinke til å helse-
teste sine avlsdyr, og påpasselige med å bruke friske og sunne hunder, 
med godt gemytt.  Dog, det finnes alltid useriøse aktører som i bunn og 
grunn kun er ute etter å tjene en hyggelig slant, og dessverre er det noe 
som også forkommer på vår rase.  Det som er viktig er å informere valpe-
kjøpere om hva som er anbefalt av helsetester for vår rase så de har en 
bedre forutsetning når de leter etter den perfekte valpen. Kanskje de da 
heller velger å kjøpe fra en seriøs oppdretter som har lagt ned mye tid og 
ressurser i sitt oppdrett, enn å kjøpe fra en som bare har ett kull for å 
tjene penger. Helse og avlsanbefalinger er også noe som oppdrettere 
kan bli flinkere til å informere om når valpekjøpere og nye til rasen tar 
kontakt.  
Når nye mulige valpekjøpere spør om rasen bla på div sosiale medier så 
er alle kjapt ute med å fortelle om hvor fantastiske hunder dette er.  Hvor 
gøyale, tøysete og herlige de er å ha i hus, tross av at frustrasjonen ofte 
er høy over hvor mye rart de finner på. Men det er sjelden jeg ser noen 
nevne helse.  Det males ofte ett bilde av en rase som er utfordrende og 
gøyal, en fantastisk krabat å ha i hus, en klovn i pels. Men burde ikke 
helse være ett vel så viktig tema? 
De få gangene helse nevnes er det som regel at en eller annen har en 
type forallergi, men helse er jo så mye mer enn som så. Kanskje har vi 
ikke så mye problemer med hjerte, nyrer og andre sykdommer.  Men 
dette skyldes i stor grad ett iherdig arbeid fra oppdrettere, som har lagt 
ned mye tid, energi og ressurser og tatt helse seriøst og testet for det 
som kan være arvelig. Det er også flere laboratorier som opp gjennom 
årene har utviklet forskjellige DNA tester spesifikt for enkeltsykdommer 
som er arvelig.  Med å bruke de verktøyene som er tilgjengelige kan vi 
fortsette dette arbeidet, og fortsette å ha en rase som er sunn og frisk.  
Er det ikke det vi alle burde jobbe for? 

Hvorfor er det viktig å helseteste, og hva slags tester er relevant? 
Jeg skal prøve å gjøre dette så kort og enkelt som mulig, uten å gå 
dypt inn i hver enkelt sykdom og test. Dette er uansett noe som enhver 
oppdretter og de som ønsker å ha ett kull burde sette seg inn i. Det vil 
etter hvert legges ut mer informasjon og lenker hvor man kan lese mer 
om dette under Mini på NTK sin webside, der man også finner annen 
relevant informasjon. 

Hjerteundersøkelse med Doppler ultralyd og ekg.
Norsk Forening for Veterinær Kardiologi har liste over alle veterinærer i 
Norge som er godkjent for hjerteundersøkelse med Doppler og ultralyd. 
Det er ingen problemer å ta denne testen hos autorisert veterinær i 
utlandet. Eneste da er at resultatet ikke legges inn i Dogweb. 
Selve undersøkelsen er ganske grei. Først lytter veterinæren nøye på 
hunden, og noterer ned eventuelle funn.  Under selve Doppler ultralyd 
undersøkelsen ligger hunden i korrekt stilling på undersøkelsesbordet 
mens veterinæren undersøker størrelse på hjertet, blodstrøm, lekkasjer, 
hastighet m.m. med ultralyd. Resultatet blir sendt inn og registreres i 
Dogweb. 

Nyrer.
UPC: Urine Protein Creatinine. Skal ikke overstige 0,3. Dette er en enkel 
test hvor man måler hvor mye protein og kreatinin som er i den samme 
urinprøven. 
Tidligere tok man også ultralyd av nyrene for sjekk av PKD. Nå har det 
kommet en DNA test som markerer det muterte genet som forårsaker 
disse cystene så nå kan man slippe unna med en enkel blodprøve. 

DNA tester. 
De siste årene er det kommet flere DNA tester på markedet som er 
spesifikke for vår rase.  Laboklin kom nylig med en DNA pakke-test 
til Miniature og Bull som omhandler PLL, LAD, LP og PKD.  Alle disse 
relevant for Mini, og krever kun en enkel EDTA blodprøve som tas hos 
veterinær og sendes inn for analyse.  Når det kommer nye tester så vil 
det alltid være diskusjoner hvorvidt disse testene er gode nok og om de 
faktisk avleser korrekt resultat. 
Her er kort fortalt hva de forskjellige DNA testene er for. 
PLL: (Primary Lens Luxation) en arvelig øyesykdom, der linsene i øynene 
løsner og forskyves ut av sin normale stilling.  Kan resultere i glaukom 
(grønn stær) og blindhet. 
LP: Laryngeal paralyse: en arvelig nervesykdom hvor hunden får 
lammelser i strupehode, og vil slite med å puste. Nervene får ikke gitt 
signaler til musklene i strupehode som styrer svelging og luftrørsåpning.  
Og hunden får problemer med svelg og pust.  Noen kan slite litt, andre 
kan bli helt blokkert og må opereres. 
LAD: Lethal Acrodermatitis, en arvelig immunsvikt. Sykdommen 
karaktiseres med dårlig utvikling hos valpen, svakt immunsystem, 
hudsykdommer særlig på potene.  Valper som er syke blir sjeldent gamle. 
PKD: Polycystic Kidney Disease.  Er en nyresykdom hvor hunden utvikler 
cyster i nyrene.  Cystene vokser og nyrefunksjonen blir redusert, 
sykdommen ender med total nyresvikt og kan dessverre ikke opereres. 
Symptomene er ikke merkbare i det tidlige stadiet, men vil vise seg med 
unormalt mye drikking, dårlig matlyst, hyppig urinering, vekttap, oppkast 
og depresjon. 

Patella undersøkelse 
Patellaluksasjon er en arvelig disponert sykdom hvor kneskålen forskyves 
ut av sin normale posisjon i lårbenet.  Det finnes flere grader av 
patellaluksasjon, avhengig av om kneskålen er periodevis eller permanent 
luksert.  De fleste veterinærer utfører patellaundersøkesle, men om man 
ønsker en kneledds attest må man bruke en veterinær som er godkjent 
for å utstede slik attest.  Liste over godkjente veterinærer finnes hos 
NKK. 

Hørsel: 
Hørselstest BAER (Brainstem Auditory Evoked Response). BAER er en 
test for å sjekke om hunden har hørselsdefekter. Ekstremt fine elektroder 
(nåler) plasseres under skinnet på særskilte steder, så plasseres en 
øreplugg først i det ene øret også det andre øret. Det fremkalles lyd via 
ørepluggen også registreres aktiviteten i hørselsnerven og i hjernen. På 
denne måten kan man diagnostisere døvhet enten på en side eller begge 
sider. Dels også diagnosere graden av hørselsnedsetning. 
Tidligere var det ingen som utførte denne testen i Norge, nærmeste 
mulighet var i Sverige. Men nå har Sires on Ice gått til anskaffelse av 
dette utstyret og det gjør det enklere for oss å kunne teste våre Buller 
her i Norge også.  Og siden jeg er sånn middels intresert måtte jeg jo 
bare teste Jalpa, som fikk æren av å være første Mini som ble BAER 
testet.  Jeg var aldri i tvil om at hørselen var korrekt, men det var artig å 
se hvordan dette ble utført. 
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På hjemmesiden til NTK under Miniature Bull terrier vil det oppdatereres 
med lenker og mer utfyllende info. 

ÅRETS MINIATURE BULL TERRIER 2020 
1  KROKKO-DILLENS YACARE HOCICO ANCHO H  119 
2  OMZADOGS MISS PERFECT   T   81
3  VILTFINDERS DIRTY DIAMOND   T    50
4  GARM DE CANARIO BORN 4 VILTFINDERS   T    30
5  MARTIAL BREEDS HEAVEN TO HELL   T    29 
6  NORDIC PERFECTIONS BRIENNE OFTARTH  T    28 
7  KROKKO-DILLENS YACARE OVERO      H    21 
8  TINY AMIGOS LITTLE DEVIL TO MARTIALS   T   20
9  GLORIA OF BULLYLAKE    T     8 
9  GLADIATORBULLS ALL IN ONE   H Vet    8  
9  GARM DE CANARIO AMONG THE VIKINGS  T     8
9   HUMAN SIGHT CELESTIAL MANIA   T     8 
13  JAVARKEE WEE MARTIALS BREED     T  Vet    6 

# 1 Ch Krokko-Dillens Yacare Hocio Ancho 

# 2 Ch Omzadog`s Miss Perfect 

# 3 Ch Viltfinders Dirty Diamond 

ÅRETS MESTVINNENDE VETERAN 
CH GLADIATORBULLS ALL IN ONE 

ÅRETS MESTVINNENDE NORSKFØDTE 
CH KROKKO-DILLENS YACARE HOCICO ANCHO 

Da vil jeg takke for denne gang.  Også blir vi veldig glade om dere kan 
fortsette å sende inn bilder til arkivet så vi har litt å velge i til bladet. 

Så har vi vært så heldige å ha fått ett innlegg fra en av våre medlemmer 
Kari Vederhus som har Selma & Bob. 

Mvh 
Kjersti 
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Minibuller på blå resept

I slutten av september 2017 satte vi oss i bullebobilen og la i vei mot 
Sundsvall, 85 mil unna. Vi skulle hente hjem vesle Selma, som skulle 
bli vår første miniatyr-bullterrier. Jeg hadde ønsket meg denne rasen i 
mange år, og bestemte meg til slutt for denne kennelen. Etter et døgn 
på veien kom vi frem og ble møtt av en kul bullegutt; Selmas vakre og 
barske morfar Kalle. Ikke mange sekundene etterpå kom det en hel 
bande buller halsende mot oss, slik buller ofte gjør. Alle måtte koses med, 
og lekene vi hadde med ble effektivt partert på ekte bullevis. 
Møtet med Selma var helt spesielt. Hun var en nydelig, mild og fredelig 
liten jente, som straks ville på sin nye mammas fang. Det var med stor 
glede vi satte nesen hjemover med et nytt familiemedlem.

Jeg er logoped med privat praksis 
og hjemmekontor, og bullene er 
mine små assistenter. Det viste 
seg snart at Selma raskt ble en 
favoritt hos pasientene, og at 
rasen har egenskaper som gjør 
at de vet hvordan pasienter med 
forskjellige fysiske, psykiske og 
språklige utfordringer må 
behandles. Selma er spesielt 
dyktig med slagrammede og 
pasienter med Parkinson. Selma 
har sin favorittarbeidsplass på 
mitt kontorbord. Hun vet hvilke 
pasienter som er hennes, og står 
klar til å ta i mot dem til faste 
tider hver uke. Noen vil stryke og 
snakke med henne, mens andre 
forventer å bli grundig vasket 

av en snill tunge. Selma er elsket av sine pasienter, og hvis hun ikke er 
på plass når pasientene kommer, da må vi vente på min firbeinte logo-
pedassistent før behandlingen kan begynne. Hun er en levende lykkepille, 
og svært viktig for mange som har opplevd sykdom og funksjonstap som 
har gjort dem triste og deperimerte. Selma er glad i de fleste levende 
vesener. Unntaket er katter... og kaniner... Dette fant vi ut da vi var på 
kaffebesøk hos en hyggelig familie, som hadde både katt og kaniner. 
Selma hadde surret båndet sitt rundt et bordbein. Det viste seg raskt at 
miniatyrbullterriere ikke har noen problemer med å dra med seg et bord 
med kaker og kaffe rundt i hagen i rasende fart bare motivasjonen er 
sterk nok. 

Etter et halvt års tid fant jeg ut at 
det var på tide med en ytterligere 
familieforøkning. Vi falt for den 
vakre bullegutten Bob fra Blackpool. 
Slik hadde det seg at nok en bulle-
bass fant veien til Tvedestrand. Bob 
fant på rampestreker døgnet rundt, 
og er en veldig morsom hund som 
får latteren frem hos pasientene 
mine. Mesteparten av året kan 
hundene gå ut og inn av huset som 
det passer dem. 
Det høye gjerdet hadde holdt 
Selma inne, men til vår store 
overraskelse fikk vi se en underlig 
fyr på vilt-kameraet vårt med en 
fender i munnen. Det viste seg at 
Bob kunne hoppe frem og tilbake 

over det høye gjerdet med en labb på ryggen. Han stakk bak huset for 
å hente leker og annet han ville leke med, og hoppet tilbake til Selma. 
Han stakk aldri av. Så da måtte et mye høyere gjerde på plass. Den vesle 
pøbelen måtte på pupertetskurs, og det var både lærerikt og gøy. Bob ble 
uteksaminert som beste elev i klassen. Bob er nå en voksen gratass med 
masse energi og stor livsglede. Også han er en uvurderlig terapihund. 
Pasientene hans setter stor pris på den livlige, snille muskelbassen vår 
som finner på skøyerstreker og får dem til å le. For noen av mine små 
pasienter er Bob ekstra viktig. Han er deres eneste bestevenn i livet, og 
når de er hos meg, er Bob deres hund. 

Vi elsker denne fantastiske rasen. Som terapihunder er de verd sin vekt 
i gull. De er modige, snille, sterke og på sin måte kloke venner, som jeg 
aldri ville ha vært foruten. Rasen miniatyr bullterrier er kommet til oss for 
å bli.

Vennlig bullehilsen Kari Vederhus
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Norfolk terrier

Hei alle sammen. Da er vi godt i gang med det nye året. Vi får håpe dette 
blir et bedre år enn i fjor, og at vi igjen kan treffe alle vi har lyst til, reise 
og å delta på utstillinger igjen. Vi er nok mange med abstinenser, men 
det blir nok bra til slutt. I dette nummeret blir det et lite gjensyn med 
2 av valpene til Terryhome´s, jeg skriver litt om aktivitesbegrensning 
på valp, Janne Varum forteller om hennes og Tobias sin imponerende 
og inspirerende triksebragd, og Anne Johnsen forteller om hundelivet i 
coronatid.

Valpene fra Terryhome´s
I forrige blad hadde vi en artikkel om valpene fra Terryhome´s fra 
Steinkjer. Valpene har flytta til nye hjem med heldige Norfolkeiere hvor 
de vokser og trives. Vi har fått bilder av Terryhomes´s Anna som nå bor 
i Namsos sammen med Trine og Bjørn Tore, og Ellie, Terryhome´s Agda 
som bor i Stavanger sammen med Emilie. Vi ønsker valpene og eierne 
lykke til med sin nye famile og med nytt familiemedlem!

Terryhome´s Anna koser seg i snøen i Namsos

Terryhome´s Anna med herlige snøbarter

Ellie- Terryhome´s Agda har snø i skjegget

Ellie- Terryhome´s Agda- Ei glad lita noffefrøken

Aktivitetsnivå for valper

Når det gjelder aktivitetsnivå for valper er det veldig viktig å begrense 
dette. Valpene bør ikke være med på lengre turer før de er 8 måneder. 
Skiturer bør de ikke få være med på før de er 1 år. Selv for en voksen 
noffe må vi være ekstra forsiktig da de har korte bein og har turbo. 
De kan også lett bli overbelasta.                                                                         
En noffevalp vil sannsynligvis ikke vise at han er sliten, men vil strekke 
seg veldig langt når han er med på noe gøy. De vet ikke hva som kan 
være farlig for dem, de er jo et lite hundebarn. Det er vi som eiere som 
må tenkte forebyggende på hva som er best for dem slik at de ikke 
utvikler skader som vil følge dem resten livet. Vi ønsker jo ikke påføre 
dem skade med vår ubetenksomhet. Her er det viktig å bruke sunn 
fornuft og være tålmodig til de er utvokst. En voksen Norfolkterrier 
er robust og kan være med på mange morsomme aktiviteter innenfor 
rimelighetens grenser. Her må man vurdere hver eneste hund og prøve 
seg frem. Aktiviteter skal være sunt og morsomt for både menneske og 
dyr.

Janne Varums og Tobias = Champion i triksing!

I 2020 har Tobias og jeg lekt oss med triks, og i løpet av sommeren 
fikk vi filmet nok til å bestå kravene til Trick dog UK (TDUK) for novice, 
intermediate, advanced og expert-nivåene. Ila høsten og vinteren har 
vi jobbet med kravene til Champion-nivået, og rett etter nyttår fikk 
jeg bekreftelsen på at innleveringen vår var godkjent. Tobias er første 
norfolkterrier på lista hos TDUK, men forhåpentligvis ikke den siste 
 På alle nivå er det mange ulike triks å velge i, så uansett om det frister 
med diplom eller du bare vil ha inspirasjon, så er det garantert triks i lista 
som passer, og triks på de første nivåene kan inngå i eller danner godt 
grunnlag for triks på neste nivå.

Noen av triksene var lette for Tobias - det å bruke nesa kan han, enten 
det er å søke etter noseworkduft i esker eller godbit under kopp, mens 
spesielt rygge- og apportoppgavene har vi måttet jobbe veldig mye med. 
Å ha noe i munnen om man ikke skal spise det var visst ikke helt logisk 
for Tobias, og ryggende slalom ble ikke lettere av at vi ikke alltid var like 
koordinerte, slik at jeg sparket borti Tobias - da tok det litt tid før han ble 
overbevist om at det var ok å tusle mellom bena mine igjen. Det er jo 
en kaloribegrensning når man trener en liten hund, så i stor grad har jeg 
brukt ulike typer tørrfor som belønning, slik at det er noe annet enn den 
vanlige maten uten å gi ekstra kalorier, og slik at vi kan få til korte økter 
litt oftere. 
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Med hjemmekontor har det gitt meg en god pause å bruke 5 minutter på 
litt trening en gang eller to om dagen, og det er ingen tvil om at Tobias 
synes det er kjempegøy med triksetrening - hyppige belønninger, masse 
ros og god hjernetrim gir en fornøyd fi rbent.

Nå koser vi oss med kravene til grand champion - først på lista står en 
variant av å rydde leker (hadde vært enklere om jeg ikke alt hadde lært 
Tobias å hoppe oppi esker, for akkurat nå har han en preferanse for å 
rydde både leken og seg selv oppi eska), og en kombinasjon av triks som 
gjør at ryggende slalom må fi npusses en god del. 
For de som er på facebook fi nnes oversikt over alternative triks på hvert 
nivå under units i gruppa “Trick Dogs UK Novice Spark Group”. Noe info 
fi nnes også på www.trickdogsuk.com, hvor man kan kjøpe onlinekurs for 
innlæring av triks, mens norske alternativ til online triksekurs er.
www.bissevov.no og medlemsportalen til www.hundifokus.no. 
Gratisvariant er å søke på Kikopup/Emily Larlham på youtube, hun har 
lagt ut mange videoer med instruksjoner på innlæring av triks.

Hilsen Janne Varum

Champion- Diplom i triksing.

Kjæledyrfoto - trikset er “vinke”  
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Trick Dog Champion

Upon demonstration of tricks performed at an exceptional level,
Do More With Your Dog!® proudly awards upon this

exceptional team the title of

Janne Vaarum

Tobias

on January 3, 2021

and TDCH Allright Jimmy’s Dream

Kyra Sundance, CEO

Et hundeliv i coronaens tid

Det er litt kjedelig å være corona-fast. Jeg regner med de fl este er enige 
om det. Samtidig er det klart at livet kunne vært mye verre. Vi bor på 
landet, og vi lever ganske normalt – bortsett fra at tilværelsen blir litt 
vel triviell når arrangementer ikke kan gjennomføres. Det er egentlig et 
luksusproblem.
Utstillinger har det vært lite av, men et par fi kk vi med oss sist sommer. 
Min unge hannhund, Adorabel Just In Time – Aka Victor, rakk å få 2 
CERT. Deretter ble de utstillingene vi hadde planlagt avlyst. 

Adorabel Just In Time – Aka Victor

Bente- Adorabel Pretty Time Bomb venter på muligheten til et siste CERT 
for å få sitt norske championat. Før eller siden må vel det la seg gjøre. 

Bente- Adorabel Pretty Time Bomb

Mari- Adorabel Little Miss Magic er klar for offi siell utstillingsdebut. Vi 
gleder oss til det. 
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TB Mari

Jeg er glad for å ha skogen som nærmeste nabo – selv om vår vanligvis 
så folketomme turløype enkelte dager har vært oversvømt av joggere 
og turgåere. Det er ikke helt ideelt når man skal gå tur med en flokk 
folkekjære norfolkterriere, men stort sett går det ganske greit. Noen 
hilser vennlig på hundene mens andre jogger forbi på en måte som får  
vakt- og  jaktinstinkt til å våkne. Enkelte personer ser på dem med forakt, 
og jeg har av og til følt meg tvunget til å nevne at det eneste de har å 
frykte er å bli overfalt av hunder som elsker folk. De har ikke det å frykte 
heller, for hundene må være i bånd når skogen er full av fremmede.

De fleste av hundene er skikkelig spurvejegere – uten noen gang å klare 
fange en eneste fugl. Selvsagt er det forutsetningen for at de får lov til å 
holde på. Det blir ekstra mosjon på den måten, og Mari har sågar lært å 
fly….

Mari flyr igjen

For tiden får man faktisk ikke mer moro enn den man lager selv.      
Hilsen Anne Johnsen

Send meg gjerne bilder fra alle slags aktiviteter og bilder av nye 
champions (når utstillinger er i gang igjen), som vi kan publisere i bladet. 
Husk at de ikke behøver å være utstillingsklare i pelsen når det ikke er 
bilder fra utstillingsringen. Litt ruskete pels er lov.

Hilsen Mona 
norfolk@norskterrierklub.no

Norwich terrier

Da har nytt året begynt med spesielt kaldt vinterværet, jeg har ikke 
opplevd så lang kuldeperiode I Norge på den 15 åra som jeg har bodd 
her. Kulde setter litt grenser hvor mye og lange turer vi kan ta med 
hunder, men kle på genser, dekk og potesokker, kan man holde seg ut litt 
lengre. Oppskrift til strikket potesokker finner man på facebook gruppe 
våre, og andre hverdags tipser til gode hundelivet. 

Kid nyter vinter foto Tarja Kvalheim

Det skjer fortsatt lite på utstillingsfronten, og stort sett alle aktiviteter 
står på vent, men vi prøver å få til ett par trimmekurs for familjehunder 
I løpet av vår/sommer, meld interesse til Elina, så vi prøver å finne plass 
som er ikke så langt unna fra alle.  Ellers kos dere med det vanlige 
hverdagslivet med de beste hunder I verden.   

-Elina

Gatas lille blidfis  -Jeanette Reinholdtsen

Når mor i april i fjor etter mange års mas omsider sa ja til hund var det 
under forutsetning at det ble en norwichterrier. Denne ivrige, blide, sos-
iale, nysgjerrige rasen med stor personlighet og masse «storhund» i litet 
format. Og helst en black and tan hannhund, hvis det var mulig å ønske 
så mye. At vi skulle være så heldige og treffe blink på hele ønskelisten, 
og så raskt, det var nesten for godt for å være sant. 
I midten av oktober i fjor flyttet Nukapaws Amazing Aput hjem til oss! Et 
åtte uker gammelt nurk som smeltet alles hjerter på et blunk. Oppdretter 
Berit hadde gitt han en fem stjerners start på livet, og hele familien var 
veldig spente på å bli hundeeiere. Når vi nå tenker tilbake så gikk ukene 
med skikkelig baby-valp både hva gjelder bestyr og utseende veldig 
fort. I det daglige kalles Aput for Melzi, men Aput betyr faktisk ‘snø’ på 
inuitt og det er ekstra festlig ettersom vi er en familie som er veldig glad 
i vinter og snø. Så også Melzi! Han elsker å være ute, både på tur og i 
hagen, som vi har fått gjerdet inn. Noe av det morsomste han vet om 
er å følge med på menneskene som går tur i gaten vår, ofte i følge med 
hund. Da løper han langs hekken og logrer inntil han får oppmerksomhet, 
og det gjør han ofte for han er jo så blid! Det er til tider ganske så under-
holdende for oss og betrakte det hele fra trappen, for det er ikke alltid at 
de i gaten bak hekken ser oss. 
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Sånn som forleden da ei dame kom gående mens hun var i telefonmøte; 
Melzi fanget oppmerksomheten og hun måtte stoppe og zoome han inn 
til kollegene i møtet «Er han ikke søt?!» Heller ikke få som er blitt veldig 
nysgjerrige på rasen, og det kan vi godt forstå. 
Melzi er veldig lærenem, og lærte seg ‘sitt’ på kommando allerede i løpet 
av sin første dag hos oss. Siden har han og far gått på to hundekurs, 
dog med litt varierende hell. Det er nemlig aldeles ikke behagelig å ligge 
på våt bakke sånn som det regnet i høst, så da velger jeg selv om jeg 
vil eller ikke, terrier som jeg er tenker Melzi. Men hjemme går det i både 
‘på plass’, ‘dekk’, ‘bli’ så det suser. Stolene i stua er ikke tillatt å ligge i, 
men vi har sett at han sniker seg opp i spesielt én av dem, den der solen 
varmer mest om ettermiddagen. Når vi tar han på fersken, kikker han 
på oss og hopper noe motvillig ned... men i tv-stua derimot, hvor far 
også har sitt hjemmekontor, der er det full kapitulasjon! Melzi regjerer i 
skinnsofaen, det er avgjort. 

Ute på fjordisen for første gang, januar 2021 
Foto: Helena Reinholdtsen

Jeg kalles også Muff-Muff og Muffelius, fordi jeg lager så 
morsomme «muffelyder» med nesen når jeg er fornøyd

Foto: Jeanette Reinholdtsen

Julaftenstur foto: Jeanette Reinholdtsen

Valpelykke   - Ruth Holme Dammann 

Det er gått snart 4 måneder med valpen vår og hun har funnet seg til 
rette med oss som sin nye familie. Jeg har fått et nytt liv og resten av 
familien vil også nikke ja på det. For hva pleide vi egentlig å gjøre tidlig 
søndag morgen, før? Hva gjorde vi etter middagen og TV kvelden? Hvor 
pleide vi å legge fra oss håndveske, briller og nøkler? Hva med tøflene? 
Hadde vi alle dører åpne?

Jeg husker snart ikke lenger. Valpen har kommet. Morgener er jo til for 
en frisk tur i all salgs vær! Tøfler er jo noe å sitte oppi eller tygge litt 
på. Håndvesker må utforskes. Pastiller, Paracet, papirlommetørklær og 
småsjokolade, er kjempefarlige saker! 

Vår valp er en «korona valp». Hun er kommet i hus siden jeg faktisk har 
tid til å ta meg av en valp. Ja, for hund har jeg ønsket meg lenge, men 
tenkt at siden jeg jobber så mye, så er det ikke riktig tid.

Når jeg begynte å undersøke hva slags hund som kunne passe, snakket 
jeg mye med min venninne, som er veterinær og fortsatte med å 
undersøke ulike raser ved å kontakte raseprentanter for hunder jeg 
mente kunne være noe for oss. 

Jeg har passet Jack Russell terriere ved flere anledninger og er svært 
glad i den rasen. Men også littebitt betenkt, da de er en håndfull. Da jeg 
leste om Norwich terrieren, ble jeg veldig interessert. Plutselig, som i et 
eventyr, sier raserepresentanten (Elina), at det er ent kull med valper, 
hvor en av valpene ikke er lovet bort til et hjem. Da fikk jeg kontakt 
oppdretteren (Berit) og fikk komme på besøk. Det ble et skjebnemøte, 
for da måtte hele familien være dønn seriøse og si ja eller nei til valpen 
Arnaq. Det var ikke veldig vanskelig å si ja, valpen var nydelig, men det 
var også fordi vi hadde tenkt gjennom mange sider av saken på forhånd. 
Nå er vi lykkelige eiere av en av verdens søteste Norwich terrier. Alle 
her hvor vi bor, elsker henne, særlig barna. Hun er så søt, like søt som 
sjokolade, derfor heter hun nå Freja. 

Freja med snøbart  foto Ruth Holme Dammann

Freja foto Ruth Holme Dammann
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Silky terrier

Så er et nytt år i gang. Meget stille på hundeaktivitet fronten så lenge vi 
har restriksjoner pga. covid over hele landet. 
Det ble født 15 kull i 2020, med til sammen 53 valper, 28 hanner og 25 
tisper. Og en import er registrert. 

Så vi håper flere nye silky eiere har meldt seg inn i klubben vår. Vi ønsker 
gjerne og se bilder og aktiviteter dere finner på sammen med deres silky. 
Er det noe dere lurer på eller ønsker vi skal ta opp i neste nr. send oss 
gjerne en mail silky@norskterrierklub.no . Alle innlegg og bilder til bladet 
vårt mottas med stor takk. Har dere hatt en super fin tur så del gjerne 
med oss.  

Oppfordrer også til at flere oppdretter i landet vårt til å ordne med 
oppdretterlink på vår hjemmeside. Link for 2021 koster 300kr, da er det 
gratis og formidle valpekull med bilder på klubbens side. Hele summen 
man betaler inn går til rasen sin konto.

Legger ved noen bilder også håper vi på mange fine stunder med våre 
silky framover. 
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Skotsk terrier

KJÆRE SKOTTEENTUSIAST!
Hei alle sammen, det er vinter og kaldt med snø i Bergen. Dette er 
noe våre skotter ikke er bortskjemte med. De nyter å kose seg ute og 
leke i snøen. Hva er vel bedre enn rene skjørt og skjegg, finnes ikke 
potemerker eller sand i huset.

Det er vanskelig å planlegge i disse dager, da ingen kan spå hva som 
kommer til å skje på kort eller litt lengre sikt. Vi er optimistiske og 
planlegger skottetreff i Bergen den 8 mai og trimmekurs 11 og 12 
september.

I denne utgaven av TB har Kristine vært snill å dele hvordan deres 
Corona tid er med Junior og Kelly og Tone forteller om en dyrekjøpt 
drøm. Tusen takk til dere begge to. 

BLACK AND WHITE CORONA
Vi har en skotsk terrier gutt som blir 5 år til våren, han heter Junior. Han 
er fra Asker og ble født hos Guri Ålerud. For et par år tilbake fikk Junior 
en lillesøster som heter Kelly. Hun er en westie på snart 3 år som ble født 
hos Connie Krokvik i Sandefjord. Det er stor glede å ha to hunder. De 
trives med hverandre og vi trives med dem. 

Junior og Kelly fra verandaen

I 2020 har vi vært mye mer hjemme enn ellers til stor glede for hundene. 
Vi har merket at Junior og Kelly har blitt mer sosiale og kosete i løpet av 
perioden, og vi har hatt enda mer glede av å ha de to rundt oss. Spesielt 
Junior har blitt enda mer sosial og har fått seg en fast plass i sofaen, som 
han stadig vil være sammen med oss.

Junior fra hytta 

Vi har også hatt mer tid til lengre turer ute og oftere sammen flere i 
familien, noe hundene elsker, selv om Junior kan være veldig sta til tider. 
Han er jo en skotte. Er det regn så vil han ikke ut, men neimen om han 
vil inn igjen heller når han først har kommet seg ut. I nabolaget er vi blitt 
mer kjent med noen av hundene og eierne i denne rare tiden. Vi synes 
mange har blitt mer pratsomme nå som man ikke kan være så sosiale 
ellers, og det er jo kjempetrivelig. Junior er en gentleman som passer 
på søsteren sin Kelly og det hender han tøffer seg ordentlig opp dersom 
det kommer en innpåsliten hannhund forbi. Kelly er litt «tøff i trynet» og 
småbjeffer og vigler opp til opphetet stemning dersom det kommer noen 
hun ikke liker forbi. Når vi møter de hundene vi kjenner og særlig noen 
trivelige hunner i nabolaget, da er Junior bare vennlig og snill som dagen 
er lang, Men alle katter, de vil de gjerne ta!

Junior som vokter hagen sin

2020 var et spesielt år med pandemi, og 2021 ser foreløpig ikke ut til å 
bli mindre spesielt med det muterte viruset på innmarsj i Norge. Mange 
familier i Norge har skaffet seg hund i løpet av fjoråret. Folk har kjent på 
mer overskudd og mer tid til å kunne skaffe seg en valp. Det er trøst og 
glede i å ha hund, og masse, masse kos.

Junior på persisk teppe 
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I vår vennekrets var det tre av seks familier som skaffet seg hund i 
2020, og vi har jo hunder fra før så vi så frem til en nyttårsfeiring med 
6 familier, 5 hunder (3 valper). Det hadde nok blitt et totalt kaos, men 
pga Korona ble det våre to og den ene valpen, og de koset seg masse 
sammen. De to minste passet godt på Junior, som ikke er så glad i 
raketter og smell. Junior liker også julaften, og var svært interessert i 
pakkene, der det lå flere leker innpakket. En sort KONG ble favoritten 
som han kan tygge på i timevis og som bare er hans.

Junior på julaften

En snill hund er en god venn som må finne seg i mye rart. Hva med å 
være med søsteren Nora på rommet og sitte foran sminkebordet? Når 
man har hjemmeskole eller man ikke kan være med barna rundt seg pga 
Koronaregler så duger jo en snill hund som sitter tålmodig og hører på 
sminketips. 

Junior i stolen på rommet til Nora

Vi har erfart at gjennom 2020 så har livet og opplevelsene med hundene 
vært viktigere enn noen gang. Det har gitt oss normalitet og rutiner med 
turer. Vi har hatt mye glede, lek og kos. Så det er helt sikkert at hundene 
bidrar til god helse og trivsel på alle måter, og vi har erfart at hunden er 
virkelig menneskets beste venn. 

Nora, Kelly, Junior og Henrik

Kristine Rørvik Kjærnem

EN DYRKJØPT DRØM
Sommeren 1994 kjøpte jeg min første skotte, Lotta, hos Scanwayns 
Kennel i Asker. Vennskapet med oppdretter ble fruktbart og året etter fikk 
jeg, som forvert,  Caro i huset. Jeg paret Lotta våren 1996 og beholdt en 
valp fra kullet på seks. På tre år hadde jeg fått tre skotske terriere i huset 
som bare innordnet seg i alle husets  rutiner - no problem! 

Året jeg forteller om er 1998 - det året jeg feiret min femti års dag 
med et stort selskap i leide lokaler  - og med alt til faget tilhørende. Ett 
minnerikt selskap med taler og ablegøyer.  

I gave av min mann fikk jeg også en tur til Skottland sammen med 
oppdretter Guri Hafsten Aalerud. Vi skulle på to utstillinger og i tillegg 
besøke en kennel. Dette var i august og vi bodde privat hos bekjente og 
ble kjørt til utstillingene i Edinburgh og til Dumfries. For meg som ikke var 
bereist i hundeverden utenlands så var utstillingene en opplevelse. 

En enda større opplevelse ble besøket på kennelen Lomondview hos 
Carol Annan. Et nydelig herskapelig hus på en stor eiendom som var 
omkranset av løvskog. I det fjerne hørtes skudd fra noen som jaktet. 
Et stort kennelhus lå i bakkant av eiendommen og alle skottene tok oss 
hjertelig i mot som bare skotter kan. Og de var mange. Et stort flott rom 
for pelsstell lå i tilknytning til garasjen. Vi ble selvfølgelig servert te og 
kjeks og før vi skulle forlate dette flotte stedet ble vi presentert for to 
“store” valper som var ledige. 

Den kvelden ringte jeg hjem og forhandlet om tillatelse til og kjøpe en 
showdog til tjuve tusen. Mine argumenter var at jeg måtte da være verdt 
femti tusen, selskapet inkludert - en tusenlapp for hvert år jeg hadde 
levd! Og den nye spisestuen vi ønsket oss ville vi jo få råd til når den 
flotte showdogen fikk alle valpene sine - jeg fikk aksept for kjøpet!

For å gjøre en lang historie kort - i oktober fløy Guri over til Skottland og 
hentet sin hannhund og min tispe,  Chess! De var nesten fem måneder 
gamle. 

Så var det plutselig fire skotter i huset! No problem - det var bare det 
at Chess ikke var norsk! Hun var ikke vant til og bo inne i et hus - 
hun hadde bodd ute i kennelen. Hun var ikke vant til møbler, sko, og 
telefonledninger. Dagen hun flyttet inn forsvant muligheten til og bruke 
fasttelefonen. Hun tisset sikkert tretti ganger - det var aldri tid til å bære 
henne ut i rett tid. Det tok litt tid før Chess fant sin plass i huset og hun 
var alltid litt spesiell i forhold til de andre hundene. Hun gikk ikke over et 
kumlokk eller hageslangen og på de tider hun skulle føde om hun hadde 
vært drektig, så kastet hun opp maten bak putene i sengen eller på 
andre steder som var litt bortgjemt.  
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The Showdog ble etter en god del utstillinger omsider norsk champion 
til tross for at hun hadde en hale som sto ti-på-to og en hard litt krøllet 
pels. Ved nær tre års alder ble hun paret og spenningen var stor i heimen 
- må vite. Vi skjønte etter hvert at hun ikke bar på mange valper og det 
hele endte med keisersnitt og en guttevalp. Salget av Cliff dekket akkurat 
veterinærutgiftene. Min store drøm om flotte nordiske utstillingsresultater 
og en ny spisestue var dermed en saga blott! 

Ingen vonde følelser - vi elsket Chess like høyt som de andre. Etter hvert 
kom også Mira inn i huset og plutselig var de fem i tallet for en lang 
periode på to tusen tallet. 

En stor takk til Gerd Elin Bøe som fungerende inspirator for denne 
fantastiske flotte rasen Skotsk Terrier!

Jeg ønsker alle skotteentusiaster en fin ettervinter og vår! 

Tone M. Nordmark Sudenius 
Nybakt valpe eier av rasen 

ÅRETS SKOTTE 2020

Her er listen med resultatet for Årets Skotte 2020. Gratulerer en masse til 
alle på listen. Takk til alle som stiller skotten deres på utstillinger ila året 
og holder den i utstillingstrim. Det er en flott reklame for rasen vår.

Nr Navn Poeng Utst.

1 Dundee Next Playboy
Oppdretter: Christina Hüttner    
Eier: Eva Hemmingsen

52 5

2 Raglan Rainbow Republic
Oppdretter: Dan Ericsson    
Eier: Anne Karin Skår

43 4

3 Raglan Rocket Science
Oppdretter: Dan Ericsson    
Eier: Anne Karin Skår

11 1

4 Tatler Tuck Box
Oppdretter: Peter R. Hewitt    
Eier: Peter R. Hewitt

9 1

5 Tatler Twill 4 1

5 Dundee Knife Sharp 4 1

Utst. = antall utstillinger med tellende resultater.  2020 var et år med 
mange avlyste utstillinger pga Covid 19. 

Regler for utregning av Årets Skotte finnes på NTK´s hjemmeside for 
Skotsk Terrier.
Takk til Cille Jansholt som holder kontroll på Årets Skotte

Årets Skotte 1 i Norge 2020, Dundee Next Plyboy (H)

Årets Skotte 2, 2020, Ragland Rainbow Republic (H)
Foto: Lindholm

Årets Skotte 3, 2020, Ragland Rocket Science (H)

Årets Skotte 4, 2020, Tatler Tuck Box (T)
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DINO fortsetter å FORTELLE
Hei igjen, nå skal dere høre hva som skjer i Bergen for tiden. Det er 
vinter, masse snø og kaldt. Dette er ikke vi vestlendinger vant til. Her kan 
det være en dag eller 2 med snø og så forsvinner den fort. Men, nei slik 
er det ikke i år. Det har vært frost i flere dager, kanskje uker (tiden flyr 
så fort for oss på 4 poter) vanskelig å huske. Men en ting er vi sikker på, 
det er GØY, vi koser oss i snøen. Men brodern´n Olly er vel ikke helt enig 
med meg, han kunne godt sett at dette hvite ´stoffet´ forsvant fort. 
Olly har lett for å få såre poter og det hører jeg. Olly hyler når han synes 
det er vondt. Da blir han blir fort plukket opp av paps som blåser på sår 
pote og sier at dette går fort over. 

Olly får trøst av paps når det er kaldt på potene

Olly har fått arve genseren til Sid, fordi han fryser og skjelver når vi er 
ute i hagen. Vi ble trimmet for en uke siden og Olly savner nok litt ull. 
Men med en ullgenser strikket av Tante, så er Olly mer fornøyd. 

Olly har fått arve Sid´s genser

Vi gutta har nå fått labyrint i hagen, mams har tråkket sti til oss, så vi 
ikke ´drukner´ Det er kommet masse snø de siste dagene og skikkelig 
kaldt er det også -12 grader i Bergen! Vi har snart glemt hvordan det er 
med grønt gress og regn. Men en ting er sikkert, vi har aldri vært så rene 
og pene som nå. Finnes ikke et sandkorn eller skitt fra våre poter i hele 
huset. Nå kan jeg innta sofaen og nyte livet når vi kommer inn etter å ha 
kost oss i hagen 

Dino nyter livet

I disse korona tider, er vi jo hjemme, men vi håper å se en masse skotter 
i Sid´s hage i begynnelsen av mai, hvis forholdene tillater det.

Hilsen Dino, med påholden pote 

SKOTTEAKTIVITETER 2021

SKOTTETREFF 08 MAI med utdeling av sløyfer til Årets Skotte 2020
Årets første Skottetreff blir i Bergen hos Kristin og Douglas Meagher
Trimmekurs for nybegynnere utsettes til 11 og 12 september
September: Skottetreff i Sandefjord, 
Nov./des.: Skottekalenderen-2022 til salgs

Da ønsker jeg alle skotter og skottevenner en fortsatt fin vinter og snarlig 
vår. Ta vare på Skottene deres og hverandre, håper vi sees på skottetreff 
i Bergen den 08 mai. 
Har dere noe på hjertet er neste TB deadline den 1 mai, håper å høre fra 
dere. 

Hilsen Kristin H Meagher
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Skye terrier

Hei alle, og godt nytt år! 
Dessverre har ikke starten på det nye året vært særlig bedre enn 
annerledesåret vi nettopp har avsluttet. Foreløpig er situasjonen med 
mutert virus og vaksiner ganske så uklar,  men forhåpentligvis kan vi 
håpe på en forsiktig åpning og normalisering av samfunnet om noen 
måneder. Siden alle aktiviteter fortsatt er avlyst blir det heller ikke så mye 
å skrive om, men noe har jeg da samlet sammen.

F.v. Skorradals Ever On Amble, Skyeluck Finlandia, 
Gold Monarh Full House, Skorradals Ever Have I Never

Selv om Årets Terrier og andre årskonkurranser basert på finaleresultater 
ble avlyst, har vi likevel kåret mestvinnende Skye terrier for 2020. 
Gratulerer til alle!

Mestvinnende Skye terrier – 2020

1 N DK SE UCH JWW-18 DKJV-18 
NORDV-18 Gold Monarh Cho-Oyu,
eier Birgitta Birgisdottir

83/5

2 US GRCH C.I.B. SE N DK UCH Amble On 
Upside Of Down,
eier Karen J`Anthony, USA

64/2

3 C.I.B. FI SE EE PL LV UCH HEJV-
17 NORDJV-17 SEJV-17 EUW-18 
Buckwheater`s Killarney Fern, 
eier Hanna Granlund, Finland

39/2

4 Skorradals Ever Ambling Man, 
eier Kari Osland

30/2

5 N SE UCH NJV-19 Finnsky Yvonne, 
eier Anita B. Stensheim

29/3

6 C.I.B. N DK SE FI UCH NJV-17 NV-20 
Finnsky Xsandra, 
eiere Gunn Anita Husby Hegseth og 
Gunn Tronstadhagen

28/2

7 NJV-20 Skorradals Ever On Amble, 
eier Birgitta Birgisdottir

24/3

8 NJV-20 Skorradals Every Time For A 
Harley, 
eier Birgitta Birgisdottir

22/3

9 TLNJW-19 SEJV-19 Call If Youneedme 
Moraviacampanella, 
eier Birgitta Birgisdottir

14/2

9 C.I.B. N DK SE HR UCH KBHJV-17 DKJV-
17 HEJV-17 SEJV-17 Skyeluck Finlandia, 
eier Birgitta Birgisdottir

14/2

9 N SE UCH NV-19-20 Ter-Abyrex Yanco, 
eier Anita B. Stensheim

14/2

Gold Monarh Cho-Oyu

Amble On Upside Of Down

Buckwheater`s Killarney Fern
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Komplett oversikt over fødte valpekull i Norge 
(med forbehold om feil) 
Kilder: NTK Jubileumsbok 1983, NKK Dogweb, Skye Terrier Database

År Oppdretter og foreldre (far – mor) Antall 
(H + T) 

1915 Marie Knudtzon,Larvik (Kennel Ulleberg)
(Punch -N UCH Deborah)

1947 Lilli Arnesen, Oslo
(Tommy – Snorry)

1951 Alfred Kristiansen, Oslo
(Tomm - N UCH Egos Queen Bess)

1956 Alfred Kristiansen, Oslo
(Tomm - N UCH Egos Queen Bess)

1968 Karin Scott, Jar (Kennel Norskye)
(N UCH Maximillian – C.I.B NORD UCH Daisy of Skyeline)

4 + 1

1975 Erich Heckmann, Sarpsborg
(N UCH Scotty of Norskye - Bonnie of Skyeline)

1 + 2

Frits D. Karlsson, Trondheim
(Skyelab Ascot-Dream – Amanda)

3 + 2

1983 Anne og Helge Werner Hagen, Birkeland (Kennel Shaggy)
(Christmas Eve of Skyeline - N UCH Apricot-Brandy)

3 + 5

1989 Karin Scott, Jar (Kennel Norskye)
(N UCH Acheo Gavin Hastings – C.I.B N SE UCH Silverprint Cracklin 
Rose

2 + 4

1992 Anita B. Stensheim, Svorkmo (Kennel Ter-Abyrex)
(C.I.B SE NO UCH SV-90-92-93 NV-92 Fairsky`s Famos Symphony - 
N UCH Finnsky Ladystar)

3 + 3

1998 Anita B. Stensheim, Svorkmo (Kennel Ter-Abyrex)
(N UCH Ter-Abyrex Fantastic Fanfare – N UCH Fairsky`s Lollipop)

4 + 4

1999 Anita B. Stensheim, Svorkmo (Kennel Ter-Abyrex)
(N UCH Ter-Abyrex Fantastic Fanfare – N UCH Fairsky`s Lollipop)

1 + 3

2003 Anita B. Stensheim, Svorkmo (Kennel Ter-Abyrex)
(C.I.B NORD UCH NORDVV-11 Skyeomania`s Enwau - N S UCH 
Ter-Abyrex Opal)

3 + 2

2005 Anita B. Stensheim, Svorkmo (Kennel Ter-Abyrex)
(C.I.B EE FI LT UCH FIJV-04 NORDVV-13 Finnsky Design - N S UCH 
Ter-Abyrex Opal)

6 + 1

May Inger Lillevik og Trond Hjeldnes, Gjølme (Kennel Bayero)
(Multi CH Multi Vinner Finnsky Xcalibur - NORD UCH NV-06 
NORDV-06 Ter-Abyrex Quinine)

3 + 1

2006 May Inger Lillevik og Trond Hjeldnes, Gjølme (Kennel Bayero)
(N UCH Bayero`s Dot Com - N SE UCH Ter-Abyrex Okinawa)

1 + 1

Anita B. Stensheim, Svorkmo (Kennel Ter-Abyrex)
(Elessar Sirion - N SE UCH Ter-Abyrex Opal)

4 + 0

2007 Ann-Kristin Bratsberg Rygge, Svelvik 
(N SE UCH Skyeott`s Onkel Blå – C.I.B NORD UCH EUVW-13 EUVW-
14 KBHV-13 NVV-13 NVV-15 Skyeott`s Coppelia)

1 + 1

2009 May Inger Lillevik og Trond Hjeldnes, Gjølme (Kennel Bayero)
(S UCH Superskye`s George King of Heart - N UCH Bayero`s Every 
Little Helps)

3 + 2

2011 Anita B. Stensheim, Svorkmo (Kennel Ter-Abyrex)
(N SE UCH Ter-Abyrex Tide Is Turning - N SE UCH Ter-Abyrex Sweet-
heart Santana)

2 + 3

Ann-Kristin Bratsberg Rygge, Svelvik (Kennel Latroonis)
(C.I.B NORD EE LT VDHUCH NORDV-12 DKV-12 NV-12-13 EUW-13 
KBHV-13 Blond Dream Dell`Antica Caledonia – C.I.B NORD UCH 
EUVW-13 EUVW-14 KBHV-13 NVV-13 NVV-15 Skyeott`s Coppelia

4 + 3

2012 May Inger Lillevik og Trond Hjeldnes, Gjølme (Kennel Bayero)
(Bayero`s Kinsman - Finnsky Kohinoor)

3 + 1

Anita B. Stensheim, Svorkmo (Kennel Ter-Abyrex)
(N SE UCH Ter-Abyrex Speedy Timon - N SE UCH Superskye`s Kind 
Hearted Angel)

5 + 2

2013 Trond Storsveen, Lier (Kennel Bonny Hill)
(NORD UCH SEV-09-11 Skyeomania`s Hugh – C.I.B NORD FI UCH 
NORDJV-10 FKV-11 NV-11-13-15 Gleanntan The Goodbye Girl)

3 + 1

2017 Anita B. Stensheim, Svorkmo (Kennel Ter-Abyrex)
(C.I.B NORD DK UCH HEV-16 FIV-16 Finnsky Victorious - NORD UCH 
Ter-Abyrex What`s Done Is Done)

3 + 0

Ann-Kristin Bratsberg Rygge, Svelvik (Kennel Latroonis)
(C.I.B N SE DK UCH EUJW-12 NOJV-12 DKJV-12 Latroonis Claudius – 
C.I.B N SE DK UCH KBHJV-15 EUJW-15 Antaris Goldenskye Prosit)

5 + 5

2018 Anita B. Stensheim, Svorkmo (Kennel Ter-Abyrex)
(Latroonis Ekonomikrisis - NORD UCH Ter-Abyrex Xanthippe)

1 + 0

2019 Birgitta Birgisdottir, Avaldsnes (Kennel Skorradal)
(US GR CH INT N SE DK UCH Amble ON Upside Of Down - N SE DK 
HR UCH KBHJV-17 DKJV-17 HEJV-17 SEJV-17 Skyeluck Finlandia)

2 + 4

Tina Bjørnewall og Suzette Klingenberg, Ler (Kennel Brocaire)
(C.I.B NORD UCH Ter_Abyrex X-Pert - NORDJV-18 NJV-18 Blackthorn 
Swynwraig One Always Upside-Down)

9 + 1

2020 Trond Storsveen, Lier (Kennel Bonny Hill)
(US CA UCH Lairdoglen The Highlander – C.I.B N SE DK FI UCH 
NORDIC UCH NJV-16 NV-16-17-18-19 Gold Monarh Flush Royal)

3 + 2

Skorradals Ever On Amble aka BB

Valpekull ventes:
Valper ventes ca. 24.02.21 etter NJV-20 Skorradals Every Time For A 
Harley og N DK SE UCH JWW-18 DKJV-18 NORDV-18 Gold Monarh 
Cho-Oyu. Oppdretter er Birgitta Birgisdottir, Avaldsnes (Skorradals kennel)

Skye i solnedgang – Floke aka Bonny Hill`s Best Kept Secret

Skyes in winter wonderland…

Skorradals Every Single Time aka Sally
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Staffordshire bull terrier

Floke nyter sin første vinterferie

Da vil jeg ønske dere alle en fin vår, så krysser vi fingrene for at i hvert 
fall noen aktiviteter, les utstillinger, kan avholdes i løpet av våren! Frist for 
innsendelse av stoff og bilder til neste nummer er 30.04.

Mvh Trond

Styret i Rasegruppen er godt i gang med planlegging av 2021, og 
foreløpig kan vi melde om at årets Open Show og andre aktiviteter 
planlegges som normalt frem til vi får annen beskjed. Vi kommer til å 
følge myndighetenes retningslinjer og er forberedt på å tilrettelegge for 
smittevern eller i verste fall avlyse planlagte arrangementer dersom dette 
blir nødvendig. Informasjon kommer fortløpende. 

Styret har den siste tiden avholdt flere bildekonkurranser på Facebook og 
vi ser utrolig mange flotte bilder av hundene deres. Her presenteres to av 
vinnerne:
Bildene taler for seg selv, og vi håper dere også vil sette pris på disse. 

Vi har åpnet en webshop på rasegruppens nettside, og her selges blant 
annet tidligere årbøker og “Boken om Staffordshire Bull Terrier” som på 
nåværende tidspunkt kun kan kjøpes her. Webshopen kommer etter hvert 
til å bli oppdatert med andre stafferelaterte produkter, så følg med!

I januar mottok alle medlemmer av rasegruppen et nyhetsbrev med 
siste nytt hvor det ble annonsert et medlemstilbud for januar hos «Fru 
Olsen». Vi ønsker å gi medlemmene våre litt ekstra, og jobber derfor 
for å kunne tilby et eksklusivt medlemstilbud hver måned. For februar 
er medlemstilbudet hos «Starlite Collection» og alle medlemmene får 
tilsendt informasjon om dette direkte.

Helseundersøkelsen 2021 – Staffordshire Bull Terrier
Helseundersøkelsen er nå godt i gang, og vi ber innstendig om at alle 
som eier en SBT om å delta i undersøkelsen da dette vil gi oss svært 
viktig informasjon om status for rasens helse og tilstand generelt. Vi vil 
presentere resultatene når undersøkelsen er avsluttet og alt materiale er 
gjennomgått og analysert. 

 - Styret
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“Snickers” – den nye TV-stjernen

I desember 2020 kunne vi med glede se Staffordshire Bull Terrieren 
“Snickers” i NRKs julekalender “Stjernestøv”.  Rasegruppen er utrolig 
stolte av å ha en så god representant for rasen på statskanalen i beste 
sendetid. 
Eier Camilla Bjerkan Sanner forteller hvordan det gikk til at Snickers ble 
TV-kjendis:

Vinteren 2018, ble vi spurt av NRK om de kunne få bruke Snickers til en 
rolle julekalenderen “Stjernestøv”. Vi takket selvfølgelig ja og synes det 
var utrolig gøy at de ønsket å ha med en Staffordshire Bull Terrier.
Snickers har et fantastisk temperament, svært god mentalitet og elsker å 
være med på alt. Han trives blant både barn og voksne og gjør stort sett 
som har får beskjed om.
Det ble noen lange dager på sett, men han trivdes med 
oppmerksomheten han fikk. Han fikk hilse på mange og delte ut 
“staffesusser” til alle som ville ha.
Den ene scenen ble spilt inn på et vann langt inne i Maridalen, i mange 
minusgrader. Der måtte han sitte rett på isen i ro ganske lenge, og der 
satt han - stille, rolig, og gjorde akkurat som han skulle.
Det var også noen scener der skuespillerne var litt nervøse for hvordan 
han ville reagere, men de skjønte fort hvor snill og god han er, så han 
ble en stor favoritt blant alle på settet. Noen ganger måtte vi gå ut fordi 
barna i serien ikke klarte å konsentrere seg når han var til stede. De 
hadde bare lyst til å kose med den snille hunden.
Vi har kun fått positive tilbakemeldinger på hvor flott han er, og hvilken 
fin representant han er for rasen.

Her ser dere et lite utvalg bilder fra innspillingen, foto: Camilla Bjerkan 
Sanner

“Lykke” i talenttroppen til Landslaget

Dette er en liten historie om Lykke som er en Staffordshire Bull 
Terrier tispe på 7 år med mange talenter. Lykke og jeg startet å trene 
rallylydighet høsten 2014 og deltok i vår første konkurranse året etter. 
Lykke er en frøken med sterke meninger og vi hadde mange utfordringer 
på vår vei gjennom klassene – men så endelig sommeren 2017 ble Lykke 
offisiell rallylydighetschampion. Rett etter det måtte Lykke opereres for 
patellaluksasjon, og trening ble satt på pause.

Etter opptrening kom vi tilbake og klarte å kvalifisere oss til NM finalen i 
2018, 2019 og 2020 med en 9. plass i 2020 som beste resultat.

Men hva gjør man så når «alt» er oppnådd? 
Jo da finner man nye ting å trene på og for oss ble det nordiske 
rallyøvelser. Øvelsene her har mye likhet med de norske, men reglene 
er mye strengere og en del av øvelsene er også vanskeligere. Her er det 
pirk på hvert eneste moment og trening krever mye av både hund og 
eier. Blant annet får hunden ikke lov å være i mer enn 45 graders vinkel 
fra eier i alle bevegelser, også vendinger og sidebevegelser. Dette krever 
MYE trening på bakpartskontroll.

Nordisk rally er et offisielt samarbeid mellom de 4 nordiske landene 
forankret gjennom NKK og det arrangeres hvert år nordisk mesterskap 
der beste land kåres. Første konkurranse var i 2019,  men dessverre har 
korona forhindret mesterskap i 2020. 
Det norske landslaget i rallylydighet tas ut hvert år etter NM og består 
av 5 ekvipasjer og 1 reserve. Uttaket blir gjort fra talenttroppen til 
landslaget og det er denne troppen Lykke og jeg nå har kvalifisert oss til. 
For å bli kvalifisert måtte vi først trene mye på de nordiske øvelsene også 
sende inn en film der vi går en nordisk bane. I tillegg til å kunne vise 
at vi kunne gå nordiske øvelser måtte også gode resultater i rallyringen 
dokumenteres.
Landslagsledelsen vurderte så vår søknad og bestemte hvem som skulle 
bli tatt ut til talenttroppen. I begynnelsen av desember fikk vi beskjed om 
at vi var tatt ut – som første Staffordshire Bull Terrier! Som fører er jeg 
sprekkeferdig av stolthet og også ganske ydmyk for at vi nå får en sjanse 
til å kanskje kunne komme på landslaget. Men konkurransen er hard og 
vi må bare trene på! Heldigvis elsker Lykke å trene og lillesøster Boble 
som også er en staff er minst like ivrig, så sånn sett er vi heldige.

Mange spør meg også om hvordan vi trener og får til det vi gjør? Svaret 
er ikke så enkelt men jeg fokuserer på lek og moro i treningen slik at 
hundene alltid synes det er positivt. Korte økter og masse godbiter gjør 
at motivasjonen er på topp. I tillegg bruker jeg ofte shaping og klikker og 
opplever at når hunden får en del frihet og blir belønnet for rett adferd 
med klikker læres øvelsene enklere inn. Jeg passer også på å variere 
treningen og ikke bare trene rally; Smeller, apportering og ulike styrke/
balanseøvelser trener vi også jevnlig og alt er like gøy! I tillegg får de 
bare være hunder også, gå lange turer og snuse eller en lang lat dag på 
sofaen.

Som avslutning har jeg lyst å slå et slag for trening! Sett i gang og gjør 
noe gøy med hunden, dere trenger ikke masse utstyr og treningslokaler, 
stuegulvet fungerer utmerket. Meld dere på et kurs om dere trenger for å 
komme i gang, eller tren sammen med noen andre. Dette bygger selvtillit 
og sterke bånd mellom hund og fører. Du vil ikke angre!

 - Karen Årseth

Blodprøver ved import
 

Styret i Rasegruppen ønsker å foreslå 
endring av regel for import av 
Staffordshire bull terrier ved at 

blodprøven som kreves for registrering
 kan tas i Norge ved ankomst. 

Styret ber medlemmer om innspill innen 24.03.21.
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Welsh terrier

Hei igjen!

Det er ikke mye som skjer i hundeverdenen for tiden utenom turer i skog 
og mark og inneliv i heimen. Vi får håpe det snart blir bedring og at vi 
kan komme i gang med treninger og konkurranser/utstillinger igjen. 

Gaia har besøk av Bajas, sønnen sin

Her i huset har det heller ikke skjedd mye bortsett fra at Annie skal bli 
mor nå i februar. Hun «bestemte seg for» at julaften var den optimale 
dagen for parring av alle ting -ha ha. Så på julaften morgen reiste vi til 
Frogner til Kirsten og John Bjerkan for parring med Oskar – Ecco’s Oh 
My Sweetheart. Det ble vellykket og så var det å reise hjem for å stelle 
julemiddag til gjestene som kom til oss på julaften. Det blir 5 valper ifølge 
ultralyd og alle er tinget for.

Den nye hundesengen ble godtatt

Og da skal Gaia til Fredrikstad på en liten «barselferie» så Annie får ro og 
fred rundt fødsel og etterpå. Og det blir gøy for Gaia med masse turer og 
mye nytt. Det er toppers for henne.
Så får vi se frem mot en fin vår og sommer, forhåpentligvis uten mye 
restriksjoner pga corona.

    

Vi lengter etter slike sommerkvelder ved Eikern

DA ØNSKER JEG DERE EN FIN VÅR OG SOMMER 
TA VARE PÅ HVERANDRE
HILSEN OSS PÅ KONGSBERG
ELI, GAIA OG ANNIE (pluss snart 5 småtasser også)

Det er en welsh oppi der tror jeg

Sommer på campingen
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Gaia og Bajas på tur

Kennel Ecco’s Oh My Sweethart aka «Oskar», ca 2 og et halvt år
Vi overtok Oskar i juli 2020 – en såkalt «koronahund» som de sier i 
Folldal, en beskrivelse vi har hørt brukt om små by-hunder. Ettersom vi 
bor i Oslo og hunden er relativt liten i forhold til de som vanligvis er å 
finne på fjellet, så godtar vi det.

Med utsikt til Rondane

Etter seks måneders eie har vi blitt hundemennesker vi også. Det har 
vært mye å lære om mat, aktiviteter, utstyr og stell. 

På matsiden går det mye i brødskiver med leverpostei til frokost og så 
vom og tørrfôr til middag. Er det ekstra mye aktivitet midt på dagen så 
vanker den ekstra skive til lunsj. 

På utstyrsfronten er vi meget fornøyd med seletøy og dekken fra Non-
stop Dogwear. Det inkluderer belte og strikk til skigåing. Når det gjelder 
ski så har jeg kjøpt fjellski uten stålkant, og er meget godt fornøyd – 
kanskje de beste fjellskiene jeg har gått med. Åsnes Finnmark heter de, 
og kan anbefales på det sterkeste. Skiene har montert en smal kortfell, 
så slipper jeg å smøre (det er nok andre ting å passe på når man skal ut 
med hund og ski). Oskar får på seg lange knesokker og går helst uten 
dekken.

 

Oskar går ca 10-15 km hver dag. I Oslo blir det mange fine turer langs 
Frognerstranda, rundt Bygdøy og i Frognerparken. På fjellet trives han 
også veldig godt, og det er hyggelig med en avveksling til byen.

Oskar på skitur

Når det gjelder stell, så følger vi råd fra oppdretter Lilleba Larsen. Vi er 
ofte på besøk og da får han tur på stellebordet før og etter lunsj.
KIRSTEN OG jOHN
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Nytt fra Kennel Ecco!

Ja, så har et nytt innholdsløst år startet. Hva kommer til å skje? Ikke 
vet jeg og ikke vet dere. Vi må jo bare ta det som kommer. Men jeg får 
starte med det som hendte på slutten av 2020. Jeg var hos min sønn 
og svigerdatter julaften sammen med hennes mor og far. Det ble en 
riktig hyggelig kveld. Annen juledag hadde jeg min sønn, svigerdatter, 
2 barnebarn og et oldebarn hjemme hos meg. Det var siste gang det 
har vært folk i mitt hus. Nyttårs aften feiret Zahri og jeg alene som vi 
har gjort før også. Zahri er ikke redd for fyrverkeri, men vi legger oss 
kl.11.00, så sover vi inn det nye året 2021. Zahri og Oskar var påmeldt 
til Bø i Telemark. Hadde meldt på i Desember for NKK hadde skrevet, at 
når det var meldt på så mange som de kunne ha der, så ble påmeldingen 
stoppet. Nå er den stoppet så den blir det ingen ting av. Jeg holder 
hundene i utstillingstrim, så får jeg se når påmelding neste gang finner 
sted. Hundene blir holdt i utstillingstrim i hvert fall. 

Så nå er det bare å vente på sommeren. Noen fordeler har man som 
gammel. Den 28.januar fikk jeg min første coronavaksine og den andre 
har jeg fått time til 18.Februar.Hurra! Men noe vi kan glede oss over, er 
at Oskar skal bli pappa. Vellykket parring med Annie til Eli Næsset. Dette 
er et lyspunkt i denne ensomme tiden. Da ønsker jeg alle en fin vår og ta 
vare på dere selv og deres nærmeste.

LILLEBA

    

Solslikkerne Annie og Gaia

Zahri og oskar

Nydelig tur i solskinnet ved Lågen

Og tur i snøvær ingen hindring for Annie
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West highland white terrier

Kontaktinformasjon
E-post: westie@norskterrierklub.no
Webside: www.norskterrierklub.no/westie
Facebook: Westie-NTK

Hei alle Westievenner. 

I skrivende stund snur vi kalenderen over til februar. Hele landet er 
preget av minusgrader, fra noen få til en god del mer enn det som er 
behagelig. I dag har vi det f.eks. mye kaldere her på Nannestad enn det 
er på Finnmarksvidden. Men, utenom kulden så er været praktfullt nå, og 
vi må jo ut med hundene. 

Når det er kaldt i Nord Odal brukes 
pelsforet dekken mot kuldeskader

Foto©Kristin Høstad

Normalt sett er det helt unødvendig med klær på en Westie, men med 
så kaldt vær som det er nå om dagen mange steder, er det faktisk 
fornuftig. Enten man kjøper ferdig et dekken eller strikker ullgenser selv 
må modellen vi velger gi god beskyttelse i fronten og rundt brystkorgen 
på hunden. 

Elsa og Dorte fra Kinsarvik er kledd i ull 
som beskyttelse mot kulden

Foto©Bente Kristoffersen

Dere med hannhunder må være obs på ballene, de kan forfryses i streng 
kulde.

Noen bruker også sokker/sko på hundene. Det er ærlig talt ikke 
nødvendig på tørt kaldt føre, men ære være de som klarer å få tredd på 
fa....skapet:-) 
Er det sååå kaldt at man må ha på sokker, da er det bare korte tisseturer 
som gjelder og langturene får vente.
Promenerer man jevnlig i saltete strøk, eller har en hund med kløe eller 
sår på potene kan sokker selvsagt være praktisk, men de bør ikke brukes 
for lang tid om gangen.

Salt på poter og snøklumper i pelsen skylles av med lunkent vann og pels 
og poter tørkes.

Den beste måten å fjerne snø og is 
fra pelsener å skylle i lunkent vann

Foto©Hilde G.

Det kan godt hende at snø og kulde er «long gone» når bladet mottas, 
det er i alle fall nærmere sommeren enn i dag 1.februar. 

Hva som skjer i forhold til Westietreff o.l. utover våren/sommeren 
må vi bare merke etter hvert. Vi er jo blitt godt vant med å ta en dag 
av gangen nå. Men, en ting er dessverre sikkert, det blir ikke noe av 
trimmekurset vi hadde satt opp i februar/mars. Vi håper at det lar seg 
gjøre å få det til senere på året.

Følg med på vår fb-side og websiden for oppdatert info.
Takk for fine bilder til dere som har bidratt. Dessverre kunne ikke alle 
mottatte bilder brukes pga. for liten str. Bilder til bladet må være min. 1 
mb. Fortsett å fotografere, vi trenger stadig nye Westie-bilder!

Hilsen Hilde://

«Learn a lesson from your dog - No matter what life brings you, 
kick som grass over that shit and move on» 

Foto© Torunn Lorentzen
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Westieoppdrettere- i alfabetisk rekkefølge

Kennel Cairwest
Mona Førde - Tromsø
Tlf. 926 04 855 
monafrde@yahoo.no 

Kennel Glencheck
Anne Lene Holmen - Drammen
Tlf. 950 41 119
alholmen@online.no

Kennel Kriswestin
Kristin Høstad (Nord-Odal)
Tlf. 952 18 937 
krhoes@online.no

Kennel Mar-Kri
Randi og Einar Kristoffer Andreassen
Stavanger
Tlf. 948 16 012
einarka@online.no

Kennel Pawsible
Jeanette Skarrebo- Gasiuliene & Zydrunas Gasiulis
Melsomvik
Tlf. 902 14 081
jea_skar@icloud.com

Kennel Sweet Westie
Tone & Atle Gundersen - Hommelvik (Trondheim)
Tlf.413 33 716
kennelsweetwestie@gmail.com

Kennel Terrawestie
Hilde Gullaksen - Nannestad
Tlf. 980 46 386
kennelterrawestie@gmail.com

Kennel Wenrick
Wenche og Heidi Hagen - Skedsmokorset
Tlf. 900 99 745
wenrick2@online.no

Tålmodighet er en dyd når man vil ha tak i Westievalp.
Foto©Hilde G.

Westietrimmere - i alfabetisk rekkefølge

Mona Førde
Borgensvingen 85
9104 Kvaløya (Tromsø)
Tlf. 926 04 855 

Laila Gjølstad
Parkstien 1 – 1621 Gressvik
Tlf. 416 99 606

Hilde Gullaksen
Åsvegen 368 – 2030 Nannestad
Tlf. 980 46 386

Anne Lene Holmen
Styrmosvei 1 – 3043 Drammen
Tlf. 950 41 119

Mona Henriksen
Østre Rønningen 3 – 1533 Moss
Tlf. 980 18 276

Kristin Høstad
Storbråtenveien 55 – 2120 Sagstua
Tlf. 952 18 937

Skyggen Hundespa & Trening
Ann-Karin Skyggen Lystad
Birkelundsveien 64 – 1481 Hagan
Tlf. 993 56 350 – 67075600 

Nina Winje
Sjøgrenda 103 - 2674 Ekne, Levanger
Tlf. 908 64 685

Liv Westby
Ormerudveien 4 – 1410 Kolbotn
Tlf. 466 62 000

Han her har fått seg en makeover etter vinteren. 
Kanskje din hund trenger en time hos en av våre trimmere?

Foto©Hilde G.
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Avdeling Agder

Kjære Terriervenner
 
Vi i Agder er lei oss for at vi nok en gang har måtte avlyse utstilling i 
denne pandemiperioden. Nå håper vi på at 2022 blir et bedre år i så 
måte og at vi ser dere i Kristiansand da.
 
Til våre medlemmer ønsker vi å gi en variert mulighet til å drive med 
aktivitet sammen med hundene. Vi håper våre medlemmer kan komme 
med forslag til aktiviteter vi kan arrangere når det åpner opp for 
sammenkomster. 
Send gjerne mail til aktivitetsleder Siv på: sivihl@hotmail.com. Vi håper å 
få mange forslag.
 
Hilsen styret i NTK Agder

Avdeling Oslo-Akershus

Kontaktinformasjon
E-post: oslo@norskterrierklub.no
Webside: www.norskterrierklub.no/avdelinger/oslo-akershus
Facebook: Norsk-Terrier-Klub-avd-OsloAkershus

Hei Terriervenner. 

«Nytt år og nye muligheter» er en kjent frase. Akkurat nå, 1.februar, er 
mulighetene hva angår utøvelse av diverse hundesporter ikke til stede 
i organisert form. Vi er mange som kjenner på suget etter å samles på 
diverse treninger og hundekurs, utstillinger og ringtrening. Foreløpig må 
vi bare gjøre som Erna og Bernt ber oss om, og krysse fingrene for at når 
dette leses er det bedre tider i sikte. 
Vi i avd. Oslo-Akershus er i vertfall klare til å starte opp igjen 
ringtreningene i Sandvika og på Jessheim i det øyeblikket det blir lov!
Vi håper at vi også skal få til litt annet som passer terrier-eiere i løpet av 
året, men foreløpig må vi bare vente og se...
Følg med på web og Facebook for oppdatert informasjon.

Heldigvis er det mange aktiviteter hver og en kan drive på med på egen 
hånd sammen med sin hund. Legg inn et godbitsøk og litt balansetrening 
på turen, lær hunden triks hjemme i stua (mange tips på bla. youtube), 
og kanskje noen lydighetsøvelser kunne være praktisk og moro? 
Sportrening, enten det er et enkelt pølsespor eller man legger blodspor, 
lar hunden få bruke sine naturlige instinkter og gir den, og oss, glede og 
mestring.

Den fantastiske gleden det er å ha 
hund er for mange av oss nesten 
livreddende. Og den dype sorgen 
som slår oss midt i trynet når vi 
mister vår beste venn, den er 
nesten ikke til å bære. Selv om vi 
alle vet at den dagen kommer blir 
det jo ikke lettere å takle av den 
grunn....

La oss hedre alle disse vidunderlige 
skapningene som har gitt oss så 
uendelig mye.

Stella 8 år har fullført blod-
sporet og funnet sin velfor-
tjente premie ved sporslutt.
Foto©Ellen Elisenberg

SORG (ukjent forfatter)
Jeg stryker over din gylne pels, men halen din slår ikke mer.
Øynene dine er lukket igjen over øyne som ikke ser.
Ditt varme hjerte har sluttet å slå, aldri mer løpe, hoppe, gå –
Alt er slutt – det er over nå.
Jeg legger hodet mitt ned mot ditt og tårene drypper som blod.
Aldri mer skal det bli som før, aldri mer oss to.
Som isende kulde inne i meg kjenner jeg noe dør med deg.
Jeg må reise meg sier de...
Jeg går mot en dør. Der ute går livet som før.
Jeg snur meg, du ligger så livløs og stille.
Du kan ikke komme selv om du ville.
Skriket vil ut – men jeg lukker min munn.
Hvem var det som sa ”Bare en hund”?

Siden årsmøtet -20 måtte avlyses er vi fremdeles den samme 
gjengen som sitter i styret. Hvem vi er finner du ut på websiden vår. 
Vi er tilgjengelig for henvendelser, tips, ris og ros, og vi lover rask 
tilbakemelding på mail og meldinger. Vi hører svært gjerne fra dere 
medlemmer og vi er stadig på jakt etter bilder til web, fb og blad.

Vi ønsker dere en nydelig vår og håper og se dere igjen snart!

Hilsen oss i styret i NTK-OA
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Våren nærmer seg nå som denne utgaven har gått i 
trykken. Grunnet begrensninger med tanke på Coronatiltak 
har vi ikke fått gjennomført noe av de planlagte 
aktivitetene våre i vinter. 
Vi starter opp med med ring/sosialiseringstreninger i løpet 
av april måned. .Andre aktiviteter vi har planlagt dette 
året er fellesturer og sosiale samlinger. Vi planlegger også 
valpeshow og handlerkurs i løpet av året,. 
Som vanlig arrangerer vi vår hovedutstilling 3. juli samt at 
vi er delarrangører under Trøndelag Hundefestival. Nytt av 
året er at vi bidrar med å arrangere Vestnesutstillingen 10 
og 11 juli. 
Alle aktiviteter legges ut på hjemmesiden og Facebook, så 
følg med oss der.

Vi ønsker alle medlemmer en riktig god påske!

Avdeling Trøndelag

Aktivitetene er åpne for alle medlemmer i NTK. 
Følg med påwww.norskterrierklub.no 
«avdeling Vestland»
for oppdatering av datoer m.m.

AKTIVITETSPLAN 2021 for NTK avd. VESTLAND

ONSDAGENE 08. – 15. og 22. SEPTEMBER 
UTSTILLINGS-TRENING
Sted: Ballplass i Conrad Mohrs vei.
Tid: Kl. 18.00 – 19.00. Pris: 30,- pr. gang. Ingen påmelding, møt frem! 
Husk å ta med utstillingsbånd og ekstra gode go`biter.

Søndag 26. september
NTK - UTSTILLING , Bergen
Bindende påmeldingsfrist 26.08.19.
Dommer, kommer vi tilbake til.
PM med info for elektronisk påmelding kommer på hjemmesiden, NTK 
Vestland.

Onsdag 03. NOVEMBER ÅRSMØTE
Kl. 19.00, Tertnes vgs, - 5113 Tertnes

Vi håper at våre medlemmer holder seg friske og får en fin vinter og vår.  
Årsmøtet i avdelingen for fjoråret ble avlyst og det har ikke vært noen 
aktivitet i avdelingen siden sist. Ikke fordi vi ikke vil, men på grunn av 
pandemien. Alle planlagte aktiviteter utsettes, og håpet er at vi snart kan 
møtes til aktiviteter med våre 4-bente venner igjen. 
Hilsen styret i avd. Østfold

Avdeling Vestland

Avdeling Østfold

Arkivfoto
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 NTK er organisert med rasergrupper for noen av rasene og 
 raserepresentanter for noen. Her følger kontaktinformasjon til rasene,    
 rasegrupper og distriksavdelinger. For de øvrige rasene som ikke har 
 rasegruppe eller raserepresentant er det NTKs styre som må kontaktes.

 Raserepresentanter
 Australsk terrier
  Marie S. Kjøsnes. Tlf. 91809155, australsk@norskterrierklub.no
 Bedlington terrier
  Gro Ø. Granholt. Tlf. 90757558, bedlington@norskterrierklub.no
 Border terrier
  Torill Dugstad. Tlf. 90822598, border@norskterrierklub.no
 Brasiliansk terrier
  Lise Kristin Tømte. Tlf. 40587073, brasiliansk@norskterrierklub.no
 Cesky terrier
  Anne-Lise Maaby. Tlf. 92826526, cesky@norskterrierklub.no
 Engelsk toy terrier
  Marianne O. Hansen. Tlf. tlf. 94486446, engelsktoy@norskterrierklub.no
 Fox terrier glatthåret
  Torild Smith-Olsen. Tlf. 99629791, foxglatt@norskterrierklub.no
 Fox terrier ruhåret
  Grethe Bergendahl. Tlf. 97044274, foxru@norskterrierklub.no
 Irsk terrier
  Anne Sollerud. Tlf. 91304019, irsk@norskterrierklub.no
 Manchester terrier
  Eva Ysssen. Tlf. 97718158, manchester@norskterrierklub.no
 Miniature bull terrier
  Kjersti Groseth. Tlf. 91176234, minibull@norskterrierklub.no
 Norfolk terrier
  Mona Woll. Tlf. 98030999, norfolk@norskterrierklub.no
 Norwich terrier
  Elina Jokinen. Tlf. 47658021, norwich@norskterrierklub.no
 Parson russell terrier
  Kari Anne Horge. Tlf. 95297277, parson@norskterrierklub.no
 Silky terrier
  Vibeke Begfall Letnes. Tlf. 93225828, silky@norskterrierklub.no
 Skotsk terrier
  Kristin H Meagher. Tlf. 92018122, skotsk@norskterrierklub.no
 Skye terrier
  Trond Storsveen. Tlf. 99359007, skye@norskterrierklub.no
 Welsh terrier
  Eli Næsset. Tlf. 91515790, welsh@norskterrierklub.no

 Raser uten raserepresentant
  Amerikansk nakenterrier
  Dandie dinmont terrier 
  Irish glen of imaal terrier 
  Japansk terrier
  Kerry blue terrier 
  Lakeland terrier 
  Rat terrier 
  Sealyham terrier 
  Tenterfield terrier 
  Toy fox terrier 
  

 Disse rasene har ikke egne raserepresentanter. Vi ønsker likevel at det   
 skal finnes både lesestoff om og bilder av disse rasene i Terrierbladet. 
 Vi har derfor fått en person som er ansvarlig for å ta imot stoff. Det er   
 altså en person som tar imot for disse rasene og ikke en person pr. rase.   
 er du eier av en av dem så send et bidrag til: 
 terrier@norskterrierklub.no 
 Andre henvendelser sendes til: post@norskterrierklub.no

Kontaktliste

 Rasegrupper
 Airedale terrier
  Torgunn Haug, Tlf. 41502273, airedale@norskterrierklub.no
 Bull terrier
  Espen Thygesen. Tlf. 69815177, bull@norskterrierklub.no 
  Valpeformidler: Elisabeth A. Moseby. Tlf. 90760636, 
                         auneelisabeth@hotmail.com
 Cairn Terrier
  Anita G Haarberg Tlf. 95006108, cairn@norskterrierklub.no
 Irish softcoated wheaten terrier
  Ranveig Isene. Tlf: 97161528, wheaten@norskterrierklub.no
 Jack russell terrier
  Inger-Lise Teigland. Tlf. 97614107, jack@norskterrierklub.no
 Staffordshire bull terrier
  Camilla Berger Tlf. 93285342 staffordshirebull@norskterrierklub.no
  Valpeformidler:Silje Margrethe Stensrud. Tlf. 932 22 485
 West highland white terrier
  Hilde Gullaksen. Tlf. 98046386 westie@norskterrierklub.no 
  Valpeformidler: Anne Lene Holmen. Tlf. 95041119 alholmen@online.no

 Distriktsavdelinger
 Agder
  Margrethe L. Næss. Tlf: 91134204, agder@norskterrierklub.no
 Oslo/Akershus
  Ellen Elisenberg. Tlf: 91383640, oslo@norskterrierklub.no
 Rogaland
  Ingrid Prante. Tlf. 47958598, rogaland@norskterrierklub.no
 Trøndelag
  Atle Gundersen. Tlf. 90793716, trondelag@norskterrierklub.no
 Vestland
  Terje Eilif Skaar. Tlf. 99609805, hordaland@norskterrierklub.no
 Østfold
  Anja Gylder Corneliussen. Tlf. 95928366, ostfold@norskterrierklub.no

 Valgkomité
  valg@norskterrierklub.no 
  Leder: Marius Kjos 
  Medlem: Kristin Høstad 
  Medlem: Trond Storsveen 
  Vara: Grethe Bergendahl

 Ansvarlig for Årets terrier
  Trond Storsveen, tlf. 99359007 trond.storsveen@avis.no

 Utstillingskomité
  uk@norskterrierklub.no
  Eirik Kahrs. Tlf. 95070167
  Heidi Hagen. Tlf. 90099745
  Annlaug Gjerde. Tlf. 97474944
  Geir Stuldalen Tlf. 94896451
  Marit Karsbhom. Tlf: 93422497

 Dommerkomité
  Heidi Hagen. Tlf. 90099745
  Trond Storsveen. Tlf. 99359007, trond.storsveen@avis.no
  Kirsti Kahrs. Tlf. 22289837

 Dommerkonferansekomité (utstilling)
  Medlem: Grethe Bergendahl. Tlf: 97044274 bergendahlg@gmail.com      
  Medlem: Anne T. Strande. Tlf. 47880050 anne.tove.strande@gmail.com
  Medlem: Trond Storsveen. Tlf. 99359007 trond.storsveen@avis.no

 Medlemsansvarlig
  medlem@norskterrierklub.no 
  Edgar Waag. Tlf: 92 24 45 00

 Klubbens adresse
  Norsk Terrier Klub
  Postboks 90 Økern
  0508 OSLO
  Telefon: 974 74 944
  e-post: post@norskterrierklub.no Organisasjonsnr.: 992 057 327      
  Webadresse: www.norskterrierklub.no
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Valpestadiet - en fantastisk forvandling.
Struktur, sosialisering og trening er viktig, fordi dette
kan hjelpe valpen med å utvikle seg til å bli en      
selvsikker og trygg hund. Det er veldig viktig at         
valpen får et spesialfôr som er tilpasset vekstfasen 
inntil den når voksen alder. Ved å skjønne vekststadi-
ene som valpen går gjennom, vil du lettere kunne 
forstå utfordringene den står overfor. Nøkkelen til en 
sunn utvikling i voksenlivet er å sikre at den får riktig 
balanse av næringsstoffer gjennom maten.

ROYAL CANIN® PUPPY produktserie er skredder- 
sydd med de riktige vitaminene og mineralene som 
støtter valpens sunne utvikling. Valpefôr spiller en 
viktig rolle for den fysiske og kognitive utviklingen. 
Riktig sammensetning av næringsstoffer i fôret vil 
hjelpe utviklingen, og danne grunnlaget for et sunt 
liv.  Les mer på royalcanin.no

©ROYAL CANIN SAS 2021. ALL RIGHTS RESERVED
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F R A G I L E

Nyhet! 
Prøv ROYAL CANIN® 

Puppy våtfôr! Dette er 
et fullfôr som består

 av lekre biter i en 
smakelig saus.
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