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HOVEDSTYRET
Leder: Annlaug Gjerde,
annlaug@norskterrierklub.no
Tlf.: 97 47 49 44

Nestleder: Anne Kari Dahle 
anne-kari@norskterrierklub.no 
Tlf: 92 22 55 66

Sekrertær: Trude Granhus, 
trude@norskterrierklub.no
Tlf: 93 86 36 41

Kasserer.: Tone W. Sæther, 
tone@norskterrierklub.no
Tlf.: 90 94 88 43

Styremdl.: Marit Kasbohm, 
marit.k@norskterrierklub.no
Tlf.: 93 42 24 97

Styremedl.: Tua Stiernudde, 
tua@norskterrierklub.no 
Tlf: 90 67 12 52

 
På forsiden:  
Fransin Keystone.  
Fotograf: Kennel Fransin 

På baksiden:  
Cairn terrier 
fotograf: Elin Furuholt 

LEDEREN HAR ORDETLEDEREN HAR ORDET

Styremedl.: Marius Kjos,  
marius@norskterrierklub.no 
Tlf: 91 51 98 62

Varamedl.: Øyvind Venedik 
øyvind@norskterrierklub.no 
Tlf: 91 19 73 41

Hei.

Nå nærmer påsken seg, og jeg regner med de fleste av 
oss ser fram mot en normal påske, enten den skal feires i 
hjemme, i byen eller på fjellet. 

Det er deilig å faktisk kunne begynne å planlegge både 
ferier og andre aktiviteter igjen. Men planlegger du 
utenlandstur så bør kanskje passene til både hund og eier sjekkes. Er de fortsatt 
gyldige etter to år uten særlig stor mulighet for reisevirksomhet? Det kan 
jo være greit å ta en ekstra titt på det før det blir for sent. Det er for 

tida lange køer på passkontorene for oss tobente, og det er jo heller 
ikke noe særlig å miste turen fordi vaksinene til de firbente ikke er 
gyldige lenger.

Jeg føler at jeg har skrevet om koronavalper i 2 år. Nå merker vi at det 
er mindre henvendelsene til klubben om valper, det er nesten tilbake til før 
koronatiden. Og det er gledelig. Det som er spennende nå er hva som skjer 
med koronavalpene nå som folk generelt får det mer travelt igjen. Jeg krysser 

fingrene for at det går bedre enn fryktet.

Avl er et aktuelt tema nå. I det siste har det bla. vært rettsak mot NKK 
rundt dette, og det viser bare hvor viktig det er med gode retningslinjer på 

området. Vi må blant annet sørge for å ha god oversikt over både sykdommer 
og andre utfordringer som kan forekomme hos de ulike rasene. I dette arbeidet 
er klubbens oppdrettere en viktig ressurs. Oppdretterne sitter på masse 
kunnskaper og erfaringer om sin rase, dette noe de tillitsvalgte bør benytte seg 
av. I forbindelse med avl er rasespesifikk avlsstrategi (RAS) et nyttig dokument. 
Klubben vil jobbe med RAS og håper NKK snart åpner for revidering.

                                     
GOD PÅSKE 

      Hilsen Annlaug
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 Manusfrist til neste nummer er = 1. mai 2022, 
all henvendelser til Terrierbladet skal gå til: 
terrierbladet@norskterrierklub.no

Alt rasestoff skal gå via raserepresentanten/rasegruppen 
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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 FLYTTEPLANER????
Skal du flytte eller har du

planer om å flytte? Gi beskjed til 
medlemsansvarlig:

Edgar Waag, 
medlem@norskterrierklub.no

eller SMS på tlf. 92 24 45 00.
Så får du både Terrierbladet og 

Hundesport i rett postkasse.

KROKKO-dillens Overo “Bella”
(CH Renegade von der Alten Veste x CH Badlesmere Back In Focus) 

oppdretter: Bård Jensen/eiere oppdretter/Sonja Gitte Mathisen
foto: Sonja Gitte Mathisen
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Hovedstyret informerer

Dommerkonferansen 
Denne ble avholdt 12.-13. februar. Endelig, etter å ha blitt flyttet flere 
ganger fikk vi gjennomført konferansen. Denne gangen hadde vi den på 
Olavsgaard, og vi er fornøyde med lokalitetene der.
Grethe Bergendahl hadde sitt siste år i dommerkonferansekomiteen, og 
vi vil takke henne for arbeidet hun har gjort i komiteen, i veldig mange år.
Mer om dommerkonferansen finnes lenger bak i bladet.

Samarbeidsmøter 
5.-6. mars blir det samarbeidsmøter. Lørdag er det samling for rase-
grupper og søndag for raserepresentanter.
Vi har også hatt samarbeidsmøter med en avdeling og kommer til å ha 
flere møter med avdelinger fremover.

Vi planlegger også webinarer for tillitsvalgte, i rasegrupper, i distrikts-
avdelinger og raserepresentanter, i bruk av hjemmesiden. 
Etter sommerferien planlegges webinar der temaet er organisasjons-
kurs med vekt på innkalling og gjennomføring av årsmøte, for distrikts-
avdelinger og rasegrupper.

Aktiviteter i 2022
Vi har hatt ett par år med lite aktivitet, men nå ser det ut som ting 
begynner å normalisere seg. Vi håper nå at arrangementer kan avholdes 
som normalt.
Vi er også i år medarrangør på utstillingen til NJFF på Elverum 
13. august. Terrierspesialen avholdes i Mjøndalshallen og det blir en 
todagers utstilling 17.-18. september. Storcert på dag en og vanlig cert 
på dag 2. Også avdelinger og rasegrupper er i gang med planlegging 
av sine aktiviteter for å lese mer om de enkeltes arrangementer, se på 
rasens/avdelingens side på hjemmesiden.

Nå nærmer våren seg og med den kommer båndtvangen. Noe annet som 
gjerne kommer frem nå når snøen smelter, er hundebæsjen som noen 
ikke har plukket opp. Ta med deg en ekstra pose når du er på tur, det er 
så utrivelig med sånne ting som dukker opp og vi som hundeiere får alle 
skylden.

RAS
Vi vet at mange lurer på når dette blir revidert. Vi fikk i februar mail fra 
NKK med følgende budskap:

NKKs Hovedstyre vedtok 18. januar 2022 at frist for revisjon av RAS 
utsettes til 1. juni 2023. Bakgrunnen for den ytterligere utsettelsen er 
at IT-verktøy ennå ikke er på plass og at arbeidet med RAS er svært 
ressurskrevende både for klubbene og administrasjonen. Det er derfor 
ikke mulig for NKK å holde den opprinnelige revisjonsfristen på 5 år etter 
innlevert RAS. 
 
Administrasjonen har derfor fått i oppgave å utrede mindre ressurs-
krevende alternativer til dagens løsning, som fremdeles ivaretar formålet 
med RAS. I tillegg skal administrasjonen lage en fremdriftsplan for 
godkjenning og publisering av reviderte RAS for samtlige raseklubber 
som har levert inn første versjon. Tanken er at det da også blir lettere for 
raseklubbene å planlegge sitt revisjonsarbeid med RAS.
 
Inntil fremdriftsplanen foreligger tar ikke administrasjonen imot verken 
reviderte RAS eller første versjoner. Vi ber derfor alle som har levert 
første versjon av RAS og klubber som ennå ikke har laget RAS, om å 
avvente inntil dere får mer informasjon i juli. 

God påske

Valgkomiteen
Raserepresentanter fra 1.2.2022-31.1.2024 

Ønsker oppdretterlink på Norsk Terrier Klubs 
hjemmesider?

 
 Prisen er Kr. 300,- og pengene betales til kontonr.: 1503.25.80545. 

merk betalingen med oppdretternavn + rase.
 

 Har du oppdretterlink på klubbens sider er det gratis 
å legge ut valpekull med bilder. 

Hele summen en betaler inn går til den rasen en har link på.
 

Har du spørsmål angående oppdretterlink send mail til: 
web@norskterrierklub.no

GENERALFORSAMLINGEN 
23. APRIL 2022

på Quality Hotell Olavsgaard.
 Innkallingen legges ut på 

hjemmesiden senest 2 uker før 
møtet

Australsk terrier
Lene Wilsgaard Antonsen 

Bedlington terrier
Gro Østmoe Granholt

Border terrier
Line Heimdal Oaland

Brasiliansk terrier 
Elin Lockert Wiggen 

Cesky terrier
Anne-Lise Maaby

Engelsk toy terrier 
Marianne Ona Hansen

Fox terrier glatthåret
Torild Smith-Olsen

Fox terrier ruhåret
Grethe Bergendahl

Irsk terrier
Helene Jensen Indreflø

Lakeland terrier
Marius Kjos

(Utnevnt av hovedstyret)

Manchester terrier
Eva Kristin Yssen

                                                                                                                                                      
Miniature bull terrier

Kjersti Groseth

Norfolk terrier
(Utnevnes av hovedstyret)

Norwich terrier
Elina Jokinen

Parson russell terrier
Kari Anne Horge

(Utnevnt av hovedstyret)

Silky terrier
Linn Ydse Høsøien

Skotsk terrier
Kristin Hansen Meagher 

Skye terrier
Trond Storsveen

Welsh terrier
Eli Næsset
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Utstillingskomiteen

Dato arrangør Sted Dommer(e)
26.03 DA Agder Kristiansand Vibeke Rørdam og 

Christina Dyna 
Rasmussen

02.04 RG 
Staffordshire 
bull terrier

Bergen Dean Cund 
(Chelmbull)

22.05 RG 
Staffordshire 
bull terrier

Fredrikstad Paul Stanway, 
Bev Harrison, 
John Dare, Debbie 
Desmond

28.05 DA Trøndelag Trondheim Mette Sørum, Jens 
Ruch, Satu Jarvinen

05.06 RG Jack russell 
terrier

Østlandet Anne Livø Buvik

05.06 RG Cairn terrier Østlandet Helen Miller
11.06 RG Bull Vestby Hyttepark Andrea Gates, 

England
12.06 RG Bull Vestby Hyttepark Andrea Gates, 

England
10.07 DA Trøndelag Tresfjord, 

Vestnes
31.07 DA Østfold Sarpsborg, 

Navestad
Agnieszka Nowak- 
Patyinak, 
Tinna Grubbe

13.08 Elverums-
utstillingen

Elverum Nedica Bosnjak + 1

03.09 DA Rogaland Rogaland

11.09 RG 
Airedale terrier

Vestby Hyttepark

17.09 Terrierspesialen Mjøndalshallen Se egen dommer-
oversikt

18.09 NTK Mjøndalshallen Se egen dommer-
oversikt

Til medlemmene med
Amerikansk nakenterrier
Dandie dinmont terrier

Irish glen of imaal terrier 
Kerry blue terrier

Nihon Teria
Norfolk 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.  

  
Innlegg og bilder (på minst 1 MB) 

sendes til terrierbladet@norskterrierklub.no. 

Manusfrist for Terrierbladet 
nr. 2 er 1.mai.

OPPDRETTER-VERVING 
 

Oppdrettere kan verve sine valpekjøpere til en redusert 
kontingent på kr.150.- for 1 år. 
Gjelder kun nye medlemmer. 

 
NKKs datasystem er nå tilrettelagt slik at oppdrettere kan 

verve sine valpekjøpere. Dette gjøres når 
oppdretter eierskifter valpen til ny eier (via web). 

Oppdretter har da mulighet til å verve valpekjøperen til 
den klubben de selv er medlem. Oppdretter får valget 

mellom å betale medlemskapet for valpekjøperen direkte 
i løsningen eller at valpekjøperen får 

tilsendt faktura. 

Grunnkontingenten vil automatisk bli lagt til dersom 
valpekjøper ikke er medlem i en annen klubb.

 
Alle som blir vervet til medlemstype 

“vervet av oppdretter” vil automatisk bli endret til 
medlemstype vanlig klubb-medlem pr. 31.12, gjeldende 

for påfølgende år. 
 

Terrierspesialen 17.09.22
 
Maija Mäkinen, Finland: Amerikansk naken terrier, Border terrier, Jack russell terrier, Rat terrier, Silky terrier, Tenterfield terrier, Terrier Brasileiro
 
Gertrud Hagström, Sverige: Airedale terrier, Bedlington terrier, Cesky terrier, Dandie dinmont terrier, Engelsk toy terrier, Irish softcoated wheaten terrier, 
Irsk terrier, Parson russell terrier, Sealyham terrier
 
Sherril Goodwin, England: Australsk terrier, Cairn terrier, Manchester terrier, Norfolk terrier, Norwich terrier, West highland white terrier
 
Martin Skeffington, Irland: Bull terrier, Fox terrier glatthåret, Fox terrier ruhåret, Irish glen of imaal terrier, Kerry blue terrier, Lakeland terrier, 
Miniature bull terrier, Skotsk terrier, Skye, *Staffordshire bull terrier - valper, Welsh terrier,  Øvrige
 
Alissa Justine Weber Bech, Danmark: Staffordshire bull terrier
 

NTK 18.09.22
 
Maija Mäkinen, Finland: Airedale terrier, Australsk terrier, Bedlington terrier, Cairn terrier, Fox terrier glatthåret, Fox terrier ruhåret, Norfolk terrier, 
Norwich terrier, Skye terrier, West highland white terrier
 
Gertrud Hagström, Sverige:Amerikansk naken terrier, Border terrier, Bull terrier, Irish glen of imaal terrier, Kerry blue terrier, Lakeland terrier,
Manchester terrier, Miniature bull terrier, Rat terrier, Silky terrier, *Staffordshire bull terrier – valper, Tenterfield terrier, Terrier Brasileiro, Welsh terrier,  Øvrige
 
Martin Skeffington, Irland: Staffordshire bull terrier
 
Anne Tove Strande, Norge:Cesky terrier, Dandie Dinmont terrier, Engelsk toy terrier, Irish softcoated wheaten terrier, Irsk terrier, Jack Russell terrier, 
Parson russell terrier, Sealyham terrier, Skotsk terrier

* Med forbehold om endringer. Valper dømmes så langt det lar seg gjøre av rasedommere.
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Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om Per som forlot oss 
28. januar etter noe tids sykdom. Per visste det gikk mot slutten. 
Allikevel tenkte han på dem rundt seg og la planer for hvordan alt 
skulle ordnes etter hans bortgang. Typisk for Per, han tenkte mer på 
andre enn seg selv, til siste slutt.

Pers hundeinteresse begynte med bestemorens glatthårede Fox-
terrier. Men det som skulle ta en spesiell plass i hans hundeliv var 
nok hans vennskap og samarbeid med Hjørdis Espeland, kennel-
navnet «Brenna». Per var aktivt med i kennelen og stod for importer 
fra velrennomerte kenneler i England; Det ble importer av både 
Flatter og Whippet, fra kenneler som «Torwood» og «Woodlands», 
«Dondelayo» og «Silkstone». Hunder i begge disse rasene skulle bli 
veldig betydningsfulle i Norge. De siste årene var Per innehaver av 
kennelnavnet «Brenna».

I tillegg til Flatter og Whippets hadde Per også en Labrador retriever 
fra kennel Lawnwood i England, en Norwich Terrier (Ragus Lady 
Fern), et par glatthårede Fox terriere og strihåret Dvergdachs. Pers 
siste hund var Border Terrier Int. Ch. Brumberhill Brenna (Tina) som 
han viste helt til det siste og som bl.a. ble BIS Veteran på Vestnes-
utstillingen i 2021.

Per ble autorisert dommer allerede i 1978. Han ble tidlig meget 
etterspurt, ikke bare i Norge, men over hele verden, særlig i England. 
Den engelske hundeverdenen så på Per som en av sine egne. 
I England var han godkjent til å gi CCs til en rekke raser innen 
gruppene Gundogs, Hounds og Terriers. 
Per var den første utenlandske dommer som dømte «The Gundog 
Group» på Crufts (2020). 16 ganger dømte han på FCI´s verdens- 
og Europavinnerutstillinger.
 
I tillegg til å være dommer, var Per aktiv i komitearbeid i NKK; han 
var i mange år medlem i utstillingskomiteen og i DUK, og ble tildelt 
NKKs høyeste utmerkelse, Gullmerket for sin mangeårige innsats.

Per var et helstøpt hundemenneske. Han omtales av mange som 
«a real gentleman». Han var lojal, vennlig, reflektert og uhyre 
kunnskapsrik. Han delte gjerne refleksjoner og kunnskap med alle 
som var interessert. Og når han selv ikke dømte, satt han ringside, 
både i inn- og utland, og fulgte nøye med på bedømmelsen. 
Hans innstilling var at man blir aldri ferdig utlært.

Det er mange av oss som kan takke Per for alt han har gitt oss. 
En hel hundeverden vil savne deg, Per! Minnene vil leve.

Hvil i fred! 

Anne Tove og Trond

Minneord Per Iversen

Else Martens har gått ut av tiden, neste 100 år gammel. For dere som er 
ny i Norsk Terrier Klub er hun nok et ukjent navn, men for oss som var 
så heldig å kjenne henne var hun en viktig del av hundemiljøet i NTK i 
Bergen på 70 og 80 tallet. Hun var også æresmedlem i BSBK.

Else var oppvokst i Drammen i ett hjem der hester og hunder var en 
viktig del av oppveksten.

Else var en del av en gruppe dommere som ble uteksaminert her i 
Bergen i regi av NKK i begynnelsen av 70 tallet. Så vidt jeg vet den 
eneste gangen et slikt opplegger er gjennomført utenfor Oslo. 

Selv hadde hun et lite kvalitetsoppdrett av Airedale Terrier. 
Med sin behagelig og alltid høflige opptrede og lune humor var hun en 
meget respektert terrier spesialist i både Norge og i utlandet i den relativt 
korte dommer karrieren hun hadde.

Vi lyser fred over hennes minne.

Edgar Waag
Avdeling Vestland



7

1 NJV-20 NV-21 NORDV-21 Fransin Keystone (H) 
(Fox, ruhår), eier Francesca Cassin

157/5

2 N DK SE UCH NJV-19 NV-21 Rabben’s Zenith (H) 
(Airedale), eier Halvor Sigfridstad

135/5

3 NJV-21 NV-21 DKJV-21 Knøtteliten’s Reach For The Moon (T) 
(Jack russell), eier Thomas Kjeldsberg

100/3

4 NORDV-21 DKV-21 Bonny Hill’s Bet You Love Me (T) 
(Skye), eier Trond Storsveen

81/5

5 C.I.B NORD UCH NV-21 Kriswestin Victorious (H) 
(West highland white), eier Torunn Lorentzen

68/3

6 C.I.B. NORD NORDIC UCH NORDV-18 Northbound Fortune Finnegan (H) 
(Kerry blue), eier Marianne Grønlie

62/4

7 NV-21 Kadelly’s Don’t Stop Me Now (H) 
(Cairn), eiere Veslemøy og Dag Arne Grønstad

55/3

8 C.I.B. N SE DK USGR UCH BENELUXW-18 NV-19-21 DKV-21 Enga’s King Kompis (H) 
(Silky), eier Anita Undhjem Baksetersveen

52/4

9 N UCH NJV-19 Perfektibel’s Heaven Nor Hell (H) 
(Kerry blue), eier Janne Nervik

42/2

9 C.I.B. NORD NORDIC FI UCH DKJV-17 NV-18-19-20-21 SEV-18 KROKKO-dillens Yacaré Hocico Ancho (H) 
(Miniature bull), eier Kjersti Groseth

42/2

11 N DK UCH NJV-20 NORDV-21 Showsilk’s Dazzles As Tsar Bell (H) 
(Silky), eier Linn Kristin Ydse Høsøien

41/2

11 NORD UCH NJV-18 NV-18-19-20-21 Raglan Rainbow Republic (H) 
(Skotsk), eier Anne Karin Skår

41/2

13 C.I.B. N UCH NORDIC UCH NV-18-20 FIJV-18 NORDJV-18 HEJV-18 Who’s Bottoms Up (H) 
(West highland white), eiere William Russel Sim og Siv-Hilde Oware

37/3

14 N DK UCH NJV-19 Terrawestie Xiting News (H) 
(West highland white), eier Elin Nielsen

33/1

15 N SE DK EST UCH NV-16-18-20 NORDV-18 Emred Rio Diablo (H) 
(Bull), eier Anja Gylder Corneliussen

32/1

15 N UCH NV-21 Shyloch Wannabe (H) 
(Kerry blue), eier Frank Bjånes

32/1

15 SuperPaw’s I Want Sprinkles (T) 
(Staffordshire bull), eier Ingeborg Vist Osvoll

32/1

18 N UCH NJV-20 NV-21 Adorabel Just In Time (H) 
(Norfolk), eier Anne Johnsen

31/1

18 Mainly Upbeat Cameo (T) 
(Norfolk), eier Anne Johnsen

31/1

18 Paxamores Has Pole Position (T) 
(Staffordshire bull), eier Cecilie Felice Cupcake

31/1

ÅRETS TERRIER 2021
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1. FRANSIN KEYSTONE  Eier Francesca Cassin 1. FRANSIN KEYSTONE  Eier Francesca Cassin 

4. BONNY HILL’S BET YOU LOVE ME  4. BONNY HILL’S BET YOU LOVE ME  
Eier Trond StorsveenEier Trond Storsveen

5.KRISWESTIN VICTORIOUS 5.KRISWESTIN VICTORIOUS 
Eier Torunn Lorentzen Eier Torunn Lorentzen 

2. RABBEN’S ZENITH  2. RABBEN’S ZENITH  
Eier Halvor SigfridstadEier Halvor Sigfridstad

ÅRETS TERRIER 2021ÅRETS TERRIER 2021

3. KNØTTELITEN’S REACH FOR THE 3. KNØTTELITEN’S REACH FOR THE 
MOON . Eier Thomas KjeldsbergMOON . Eier Thomas Kjeldsberg



9

6.  NORTHBOUND FORTUNE FINNEGAN 6.  NORTHBOUND FORTUNE FINNEGAN 
Eier Marianne GrønlieEier Marianne Grønlie

9. KROKKO-DILLENS YACARÉ HOCICO ANCHO Eier Kjersti Groseth9. KROKKO-DILLENS YACARÉ HOCICO ANCHO Eier Kjersti Groseth

7.  KADELLY’S DON’T STOP ME NOW  7.  KADELLY’S DON’T STOP ME NOW  
Eiere Veslemøy Og Dag Arne GrønstadEiere Veslemøy Og Dag Arne Grønstad

9. PERFEKTIBEL’S HEAVEN NOR HELL  9. PERFEKTIBEL’S HEAVEN NOR HELL  
Eier Janne NervikEier Janne Nervik

8.  ENGA’S KING KOMPIS  8.  ENGA’S KING KOMPIS  
Eier Anita Undhjem BaksetersveenEier Anita Undhjem Baksetersveen
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NTKs DomMerkonferanse NTKs DomMerkonferanse   
  

på Quality Hotel Olavsgård, 12. og 13. februar 2022 

Skrevet av Anne Tove Strande.

Etter 2 avlysninger fikk vi endelig arrangert konferansen. 
Totalt var det 21 deltagere som var både dommere, aspiranter og elever. I tillegg var styret i  klubben, rasegrupper, 
raserepresentantene og konferansekomiteen med sine 3 medlemmer tilstede, Grethe Bergendahl, Trond Storsveen og Anne Tove 
Strande.

En dommerkonferanse gjør ikke seg selv! Det er derfor mange som må takkes!
En spesiell takk til NTK, ved leder Annlaug Gjerde. Klubben har det kynologiske ansvaret for  
terrierrasene. Dette ansvaret er klubben seg bevisst og investerer både tid og penger i å avholde konferanser. Konferansene har 
stort sett blitt avholdt hvert andre år, men pga Corona, ble denne konferansen utsatt to ganger. 
Neste konferanse blir forhåpentligvis mulig i 2024!

Dessverre kunne ikke Dan Ericsson komme for å presentere rasene. Det ble derfor slik at vi  
måtte finne erstattere i litt "hui og hast". Komiteen er veldig takknemlig for at Espen Engh og 
Lena Kjempengren sa seg villige til å hjelpe oss!

Lena Kjempengren, foto Anne Buvik                       Espen Engh  

Stor takk også til raserepresentantene og rasegruppene for deres arbeid med kompendiene og med å skaffe hunder til  
gjennomgang!

Rasene som ble gjennomgått var:

Lørdag:
Fox Terrier, glatthår: Grethe Bergendahl
Fox Terrier, ruhår: Grethe Bergendahl
Jack Russell Terrier: Anne Tove Strande
Parson Russell Terrier: Lena Kjempengren
Brasiliansk Terrier: Espen Engh

Søndag:
Miniature Bull Terrier: Anne Tove Strande
Engelsk Toy Terrier: Espen Engh
Cairn Terrier: Espen Engh
Gjennomføringen var tredelt:  
Rasene ble først gjennomgått i plenum,  
deretter ble hunder i de respektive rasene vist  
fram og til slutt ble hundene kommentert.

Det var bred enighet om at dette var lærerikt og nyttig.  
Spesielt bra var også den fine tonen med mye dialog og gode diskusjoner!  
Deltakerne var interesserte og aktive! Det skapte en fin stemning!        
                    Foto A.Buvik
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Alle foto over: Anne Buvik

Til slutt; En spesiell takk til Grethe Bergendahl og hennes arbeid i komiteen gjennom mange år! På konferansen takket hun av som 
leder i dommerkonferansekomiteen. Vi kommer til  savne deg i komiteen! Du hadde alltid så mye å bidra med! I tillegg samlet du 
oss hjemme hos deg og vartet opp med både mat og kaker. Møtene hos deg var ikke bare nyttige, de var også veldig koselige!  
En super kombinasjon! Tusen takk, Grethe!

-

Grethe Bergendahl får blomster fra NTKs leder for sin 
jobb i dommerkonferansekomiteen gjennom mange år.  
Foto A. Buvik
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Hei! 
Etter forrige utgivelse har det blitt noen endringer i styret vårt. 
Det nye styret består nå av disse:  

Ettersom det er jeg som er den heldige til å ta over som leder, synes jeg 
det er på sin plass å komme med en liten introduksjon av meg selv: 

Jeg heter Linda, er 35 år og bor på Råholt. 
Jeg har vokst opp på Hamar med hunder 
og dyr rundt meg hele livet. 
Selv har jeg per i dag en egen stjerne på 6 
år som heter Jezzie.
Jeg er opptatt av at hundene våre skal ha 
en god helse både fysisk og psykisk og 
synes det er viktig å fremme alle former 
for bruk av den allsidige rasen vår. Våre 
hunder er både smarte OG pene. Det skal 
vi ivareta.

Jeg er veldig spent på hvordan dette året 
blir, men jeg håper at koronaens 
kontrollerende grep etter hvert slipper og vi 

kan gå tilbake til å gjøre som vi vil. Det blir spennende å se på mulig-
hetene for flere møtepunkter der vi kan være sosiale og utveksle kunn-
skap og lære mer om rasen. Det er masse erfaring og kunnskap og 
mange nysgjerrige og engasjerte medlemmer der ute. Utover er det 
planlagt trimmekurs både på Østlandet, Vestlandet og Midt-Norge engang 
utpå våren og en stor aktivitetshelg i september. Dette kommer det mer 
info om etter hvert, men jeg har begynt å glede meg allerede! 

Airedale terrier

Leder: 
Linda Galaasen Bakken

Nestleder: 
Kristin Habberstad

Kasserer: Kate Furhovden Stenerud

Styremedlemmer: 
Karl Otto Ellefsen
Kirsten Akerlie (ny)
Wenche Wallgren (ny)
Helene Amlie (ny)

Vara: 
Ole Tom Hovind  
Line Sandli (ny)

Ønsker alle en fin sen-vinter og en herlig vår! 

Vennlig hilsen 

Linda G. Bakken 
Leder Rasegruppen for Airedale Terrier 

Nosework- fra rabagast til rolig hund
Nosework er ikke bare en søksport for hund, det er like mye et selv-
utviklingskurs for hundeeier, ihvertfall var det slik for meg.

Som førstegangseier av en livlig og lett aktivert airedale med meget 
sikker kjønnsidentitet, fikk jeg noen utfordringer i valpe- og unghund-
tida. Det ble mye «sitt, sitt, sitt SIIIIT!!! og nei, nei, NEIIII!!!», lommer 
fulle av godbiter som Jago spyttet ut, eller som kom tyntflytende ut i 
andre enden. Stakkars hund!  Lite visste jeg da at redningen skulle vise 
seg å ligge i duften fra bjørkesaft. 

Gjennom Nosework og søksaktiviteter, har jeg lært å lese og regulere 
hunden min, og Jago har blitt trygg på meg og mine signaler. I 
utgangspunktet er det jo ikke så veldig spennende med en liten vattdott 
med bjørkelukt som skal snuses opp, og jeg kan jo ikke lukte noen ting, 
men sammen har vi klart å få mye moro ut av de ulike søksaktivitetene i 
Nosework. Vi gleder oss begge til det ukentlige treffet i 
søksklubben til Oslo hundeskole.

Jeg kom litt baklengs inn i søksmiljøet via et kurs i hverdagslydighet. 
Instruktøren der tipset meg om søkskurset som startet opp to timer før 
kurset i lydighet. Han trodde det kunne være en god idé at jeg 
tappet Jago for litt energi før vi skulle trene på lydighet. Han hadde 
faktisk helt rett. Jago ble betydelig roligere og fant sin plass i rekken 
blant fuglehunder, schæfere og retrievere, dog ofte ytterst i rekken og 
med snuten plantet i bakken eller intenst opptatt av en surrende flue. 
Men Jago overrasket alle, ikke minst meg, da han ble best av alle på 
bronsemerkeprøven. Dette var nok mye takket være søksklubben.

Nosework er en søkssport som ble etablert i USA etter inspirasjon fra 
operative spesialsøkshunder. Grunnleggeren av sporten ønsket å gi 
flere hunder anledning til å oppleve gleden og 
mestringen ved søksarbeid som de så hos 
hundene de arbeidet med. De ønsket også å hjelpe omplasserings-
hunder til å fungere bedre i hverdagen og øke sjansen for at de ble 
adoptert og forble i sine nye hjem». 
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På vei til søkskurset, for å minske fallhøyden og løfte takhøyden, gikk jeg 
gjennom presenta-sjonen av hunden min.  «Dette er Jago, og han kan 
sammenlignes med en Lamborghini, det går fra 0-100 på 2 sekunder, ikke 
automatgir (jeg har null peil på biler, men Lamborghini høres fint ut), og 
airedale terrieren blir også kalt for Terrierens konge!». 

Introduksjonen kom godt med, for første kveld i klubben måtte jo 
selvsagt Jago finne på litt ekstra sprell. Det var emballasjesøk, dvs. 
hundene skulle finne en kong som var gjemt i et rom fylt med kasser og 
kofferter. Når det ble min tur, rakk jeg verken å puste ut eller inn eller si 
«søk» før Jago hadde snuten på kongen og derfra kastet seg opp i luften, 
snappet capsen av instruktøren, slapp den på gulvet og danse-hoppet 
bort til en kommode med en skuff som skulle undersøkes. 
«Jaså, vi har fått en nysgjerrig rabagast i gruppen», kommenterte 
instruktøren, uten caps. Jeg må bare innrømme at det var en ganske 
treffende beskrivelse, selv om jeg der og da kjente på en liten sårhet.

Jeg stilte opp i en Nosework-konkurranse like etter at jeg hadde begynt i 
søksklubben, det er snart tre år siden nå. 
Av dommer- kommentarene ser jeg at vi hadde mye å lære.

Utendørssøk: Jago syntes nok dette ble litt vanskelig. Tisser mye.

Romsøk: Jago leter ivrig, fører melder feil. Utfordrende miljø.

Emballasjesøk: Leker kraftig med eske.

Kjøretøysøk: Aktiv fører som nok jobber mer enn hunden, melder 
dessverre feil.

Vi kom på sisteplass. Men jeg fikk ros fordi jeg hadde hivd meg på en 
konkurranse uten å ha trent og uten å kjenne så mye til reglene. Og Jago 
var stolt og sliten og lykkelig uvitende om våre regelbrudd i Nosework. 

Det har ikke blitt flere konkurranser siden den gang, men mye trening.  
I den ukentlige søks-klubben ved Oslo hundeskole trenes det seriøst 
på søkssamarbeid. Søkene filmes og analyseres, og med flere dyktige 
instruktører og etter hvert erfarne førere til stede, blir det gjerne noen 
interessante observasjoner som vi deler. Ingen kurskvelder er like, øv-
elsene varierer og tilpasses de ulike utfordringene som ekvipasjene står 
overfor. Her diskuteres luktbilde og bevegelse av duftmolekyler, 
påvirkninger fra vindretning og trekk, kvaliteten på belønningen, hundens 
aktiveringsnivå, motivasjon og rase - og ikke minst: førers evne til å 
legge merke til hundens signaler og bli bevisst sine egne. 

I løpet av en uke pleier jeg også å smette inn et par søksøkter. Det kan 
for eksempel være søk etter tørket kutarm i hagen, små metallbokser 
med bjørkelukt som jeg smetter inn i murer eller gjemmer her og der, 
eller en forsvunnet ektemann som ligger tålmodig under en busk på våt 
skogbunn. Dette elsker Jago, og vi får en rolig og fornøyd hund i huset. 

Når det høljer ned som verst i Bergen, kutter jeg gjerne ned på lufteturen 
og erstatter den med  søksoppgaver innendørs, det funker bra. 

Jeg som i utgangspunktet aldri hadde møtt en airedale før jeg stod hos 
en oppdretter på Flisa, har gjennom søksarbeidet lært å lese hunden min 
og å jobbe med og ikke mot instinktene. Dette er en innsikt som jeg tar 
med meg i andre aktiviteter jeg gjør med hunden. 

Jeg innser nå i ettertid at Jago ikke hadde særlig utbytte av å trenes opp 
på samme måte som andre mer vanlige hunderaser. Dette kanskje fordi 
han er en Airedale, eller kanskje fordi han er litt lik meg. Ingen av oss 
trives med å stå på rekke og motta ordre eller leke på kommando. 
I søksklubben slipper vi det. 

Jeg anbefaler Nosework til alle airedale-eiere, både de med og uten 
erfaring med rasen. Jago er i dag en rolig hund som jeg gleder meg over 
hver dag og som jeg kan ta med over alt. Takk til oppdretter Rabben som 
lot meg få velge Jago nøyaktig på dagen 8 uker etter 9.11.17.-eller var 
det kanskje Jago som valgte meg? 
Og ikke minst takk til søksklubben ved Oslo 
hundeskole i Bergen. Takk til tålmodige-utålmodige Jago som både er 
født sånn og blitt sånn: en superhund, syns nå jeg da…..

Hvis du er interessert i å ta en titt på hva vi holder på med i søksklubben, 
sjekk ut filmsnuttene av Jago som ligger på rasegruppens 

Facebook side: ‘Airedale Terrier Rasegruppen NTK’.

Trimmekurs på Vestlandet

Første helgen i november 2021 ble det endelig trimmekurs på Vestlandet. 
Helgen ble gjennomført i historiske omgivelser i Espeland Fangeleir uten-
for Bergen. Linda G. Bakken, Berit Engnes og Kate F. Stenerud stilte som 
instruktører. Det var meget godt oppmøte både på lørdag og søndag: 
Vi var 16 folk og 9 hunder lørdag, og 11 folk og 7 hunder søndag. 
Hundene var fra ulike oppdrettere, og i ulike aldre fra 5 mnd til godt 
voksne hunder. Det var også med en maskot, en liten welsh-gutt som var 
med på søndag.
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Airedale folk og hunder: 
- Fabio og Walter fra Kennel Framarcos
- Else-Britt og Tiffany fra FreTo’s Kennel
- Roger og Yelena med Lloyd fra Rabben Kennel
- Eli-Karin og Inge med Bowie fra Hagahaugens Kennel
- Linda og Sigurd med Kingen fra Siluna’s Kennel
- Kirsten og Jago fra Rabben Kennel
- Ingvild og Bonnie fra Rabben Kennel
- Anne-Mette med Hero fra Siluna’s Kennel
- Inger-Johanne og Morten med Falco og Archie fra Kennel Hellemutten
- Berit og Hugo, Welsh fra Kennel Ecco

Vi startet med en presentasjon av ulikt utstyr og teknikker fra trimme 
guiden, før vi satte deltakerne i sving. Alle deltakerne la ned en solid jobb 
på de firbeinte. Noen deltok bare på en dag med trimming, mens andre 
var med begge dager. Trimmekurset var både sosialt og strevsomt - og vi 
håper alle lærte noe. 

Vi var også så heldige at ekteparet Inger-Johanne og Morten serverte 
hjemmelaget varm lunsj begge dager. Nydelig! Praten og latteren satt løst 
i lunsjen. Det er alltid så mye å prate om, når man treffer andre airedale-
eiere. Det er i alle fall sikkert at både folk og hunder var godt slitne etter 
helgen. En del kom langt i pelsstellet på en dag og to, mens noen gjerne 
hadde trengt en dag ekstra. Det ble nok litt hjemmelekse, og kanskje for 
noen mer enn andre Men vi håper at dette gav en boost til pelsstellet for 
dem som var med og at de holder kontakten for tips og råd videre. 
Husk: Vær aldri redd for å ta kontakt eller spørre om dere lurer på noe.

Håper vi ser både gamle og nye fjes til nytt 
trimmekurs til våren!

Med vennlig hilsen Airedale Rasegruppe, ved Berit, Linda og Kate 

 Ipa koser seg i snøen
(Rabben’s Benchmark) 
(foto: Hanne Thoen)

Topp 10 Årets Utstillings Airedale 2021

N DK SE UCH NJV-19 NV-21 Rabben’s Zenith

Plassering - Navn – kjønn – eier – poeng – antall tellende utstillinger
01. CH Rabben’s Zenith (H), Halvor Sigfridstad   84 (5)
02. CH Rabben’s Zest (T), Halvor Sigfridstad   77 (5)
03. Rabben’s Brandmark (T), Halvor Sigfridstad   72 (5)
04. CH Sojus Castle in the Aire (H), Torgunn Haug   64 (5)
05. Airepatrol Indian Summer (T), Torgunn Haug   57 (5)
06. CH Catechism Jezebel (T), Linda G. Bakken   54 (5)
07. Casemis Penny Lane (T), Torgunn Haug   45 (5)
08. CH Rabben’s Quarterback (H), Halvor Sigfridstad  44 (2)
09. CH Rabben’s Wonderboy (H), Halvor Sigfridstad  32 (2)
10. CH Hagahaugen’s Gulli (T), Reidar Førre-Larsen  23 (3)
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Australsk terrier
Hei alle sammen 

Håper alle har hatt en fin vinter så lang sammen med sine firbeinte 
venner, tross at pandemien har satt en stopper for mange sosiale 
aktiviteter. Nå håper vi på en mer normal vår og sommer.

Øyelysinger:
- Alvolin’s Geisha – UA, 11.02.2021
- Alvolin’s Immer – UA, 11.02.2021
- Santomay’s I Am Hot Stuff – UA, 01.03.2021
- Linnearud’s Diplolaena Grandiflora – 15.03.2021, PHTVL/PHPV: Påvist,     
  grad 1
- Linnearud’s Åsgårdsreien – UA, 25.05.2021
- Alvolin’s Faina – UA, 22.09.2021
- Linnearud’s Årolilja – UA, 03.11.2021
- Linnearud’s Acemena Hemilampra Blush – UA, 09.11.2021
- Linnearud’s Remus Lupus – 20.01.2022, Pers Pupilmembran (PPM):     
  Påvist Iris

Kneleddsundersøkelser:
- Alvolin’s Immer – 0/1, 11.02.2021
- Alvolin’s Ipzi – 0/0, 17.02.2021
- Linnearud’s Diplolaena Grandiflora – 0/0, 15.03.2021

Denne gangen er det kommet innlegg fra Steinar og Oddmund, tusen 
takk! 

Kjære dere i Terrierbladet!

I forrige nummer var det ingenting om den australske terrier. Derfor tar 
jeg herved oppfordringen deres om å sende bilder til bladet på alvor. 
Bildet viser vår hund, Didi Diodora (eller «Tanamiers Diodora»), som vi 
er svært glad i. Hun er født den 5. desember 2016 og kommer altså fra 
Tanamiers kennel i Begnadalen.

Her ser dere henne på Enebakk bibliotek, hvor hun «jobber» en del 
sammen med sin ene far, som er biblioteksjef der. Som dere ser er det 
«Hold avstand»-klistremerke på gulvet fremdeles, og Didi har hatt mange 
dager på biblioteket under pandemien. 

Jeg vet ikke hvorfor det ikke var noe om den australske terrieren i 
seneste nummer, og dette bildet er kanskje for sent til julenummeret, 
men håper likevel at Didi kan komme med i bladet før eller siden. Den 
australske terrieren er en skjønn, smart og lærevillig rase. Didi elsker å 
jogge sammen med meg, Steinar, og det er det gode muligheter til her 
ute i Ytre Enebakk, et område rikt på friluftsmuligheter.

Vennlig hilsen
Steinar Opstad
og Oddmund Kårevik

Valper født:
Kennel Linnearud, 03.01.2022, 2 hanner + 4 tisper
Kennel Santomay, 29.01.2022, 1 hann + 3 tisper

Valper planlegges:
Kennel Alvolin

Spike og Mia koser seg på tur i skogen

Spike på svømmetur i Hardangerfjorden

Det var alt for denne gang! 
Ønske dere alle en riktig vår når den tid kommer!

Hilsen
Marie
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Bedlington terrier
I 2021 er det registrert i NKK at det er importert 1 Bedlington terrier til 
Norge og 11 valper født. Det er nok også 5 valper til som er under 
registrering. Som dere skjønner er det ikke ofte det fødes 
bedlingtonvalper i Norge. Så langt i 2022 er det født ett kull hjemme hos 
Helle Jørstad, eier av Sangria, Smultronblommans Love Of My Life.

Det å vente valper og å få være med på deres første uker er en stor 
opplevelse enten man er erfaren oppdretter eller ikke. Helle deler nå sin 
nydelige historie om hvordan hun har opplevd det å få en bedlington 
terrier i hus og ikke minst det å vente sitt første valpekull. Takk til Helle 
for at du deler historien med oss:

Sangria
Hun kom til verden 3. desember 2018 i Smultronblommans kennel i 
Kumla Mellangården i Mariefred. Hennes navn er Love Of My Life. Med 
gener fra Sverige, Australia og USA og Helena Eriksson som matmor, så 
måtte jo dette bli bra. Denne starten er som musikk i mine ører, og et lite 
stykke poesi. 

Hun var eneste tispe i flokken på 4. Minst i størrelse, men med klare 
lederegenskaper. På en av de mange videosnuttene Helena la ut, ble vi 
nesten litt betenkte. Hvem var det som hadde samlet alle lekene omkring 
seg og voktet dem vel? Brødrene hadde ikke en sjanse. Var hun i over-
kant dominant? Vi innså at hun ville komme til å utfordre oss. For meg 
ville hun bli hund nummer 8, så litt erfaring hadde jeg jo med diverse 
kurs, trening, jaktchampionat, turkamerat og hverdagslivet med hunder.

3 februar reiste vi til Sverige for å hilse på Sangria. Vi var enige om at 
dersom vi ikke fikk match, så skulle vi reise hjem uten hund. Jeg hadde 
avtalt med Helena at alle valpene skulle være i samme rom sånn at jeg 
kunne observere dem. Vel inne i rommet satte jeg meg ned på knærne. 
Valpene var nysgjerrige. Så kjente jeg at noe levende og varmt la seg på 
leggene mine. Og der lå hun. Helt rolig. Sangria! Hun hadde valgt meg! 
Det var ikke noe å lure på lenger.

Hun var som et lite mirakel av kjærlighet. Så yndig og så vakker, men 
også bestemt og stolt. Hun ble med hjem til Hamar.

På senvinteren fikk hun være med til Gåsbu og skiløypene. 200 meter 
lang tur første gang. Senere har det blitt mange og lengre turer. Hun 
elsker å løpe. I de lange utforbakkene spør jeg henne om hun vil sitte på. 
Det vil hun og stiller seg opp ved siden av meg for å få sitte på armen. 
Og så kjører vi sammen. 

Vi elsker å gå på ski. Det var litt utfordring å finne funksjonelle klær til 
henne sånn at hun ikke fikk snøballer i pelsen. Etter litt prøving og feiling 
endte vi opp med Non-Stop Dogwear Protector Snow med varmedress 
under. Lange potesokker bak og korte foran. Og selvfølgelig en skikkelig 
«sledehundsele». Vi stortrives!
Så ble det orientering i skogsområder og på fjellet. Det er helt utrolig hva 
som samler seg i bedlintonterrierpelsen av alle slags vekster. I perioder 
med utstilling og lang pels, så blir det litt ekstra jobb, men det er det 
verdt. Hun sleit litt med å ta seg fram i terrenget i starten, men nå løper 
hun som en hare. Derfor er vi nøye med å ha på jaktdekken under jakta. 
Neste utfordring var de høye fjelltoppene. 

Jeg tenkte at jeg måtte trene henne til å sitte i sekken. Og det gjorde 
vi. Hun oppfører seg nesten litt dronningaktig når hun sitter fornøyd og 
kikker på utsikten og 
menneskene. For det meste går hun selv, men i steinur og på glatt berg, 
sparer vi både poter og hund ved å bære henne. Da er det helt OK at 
hun ikke veier mer enn 8 kg. 

Fra hun var ferdig vaksinert ble vi med på miljøtreninga til Hamar og 
omegn hundeklubb ved Vikingskipet, 1 time hver tirsdag med dyktige 
trenere. Den første gangen var det nok å bare være til stede i knappe 
10 minutter. Etter hvert ble det trening i samspill med andre hunder, 
passere, gå i bånd, rallylydighet mm. Senere ble det kurs i hverdags-
lydighet. 

Fra ett-års alder fikk vi endelig begynne å trene agility. Vi tenkte at en 
bedlingtonterrier måtte være skapt for denne aktiviteten. Det har vært 
kjempespennende med opp- og nedturer. Hun er en selvstendig dame, og 
det har hendt at hun har vært uten motivasjon og rett og slett gjemt seg 
i tunnelen. Med liten interesse for godbiter, så kan det bli en utfordring. 
Men gøyalt og lærerikt for både hund og eiere! 

FOTO: Silje Holter 

Vi har vært opptatt av at Sangria skal få være sammen med andre 
hunder i en trygg setting, rett og slett for å lære seg hundespråket. Vi 
oppdaget at Per Arne Berger på Tangen, like sør for Hamar, er en helt 
unik hundemann. Han driver Bakken hundesenter. Der har Sangria vært 
på kortere opphold og i hundedagparken enkeltdager. Per Arne henter og 
bringer og sørger for å sette sammen gruppene slik at det fungerer til det 
beste for alle. Hun ble helt i starten av dette prosjektet beskrevet som 
«det forsiktige frøet». Dette har forandret seg. Nå er hun den som drar 
i gang lek og aktiviteter med kompisene. Hun beskrives nå som «tøffe 
Sangria». Litt overraskende var det nok for Per Arne da hun forsiktig 
spurte ridgebacken om hun kunne få ligge sammen med han i senga 
hans. Og sånn ble det.

Det er ikke så mange oppdrettere av bedlington terrier i Norge, og vi 
tenkte at dersom hun hadde gener som var verdt å bringe videre, så ville 
vi gjøre det. Først ville vi se om hun oppnådde utstillingschampionatet. 
Med først hundesyken og så corona, så tok det litt tid, men i oktober 
2021 ble hun NUCH. Vi er stolte over det! Stor takk til Gro Østmoe 
Granholt som har lært meg det meste av det jeg kan om grooming av 
bedlington terrier. Takk også til Ninna Odehag og Helena Eriksson for tips 
og veiledning.
 

FOTO: Silje Holter 
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Når dette kommer på trykk, vet vi om paringen i Surrahammar med 
multiCH Notice Knight Rider vil føre til Sangrias første valpekull. Vi lever i 
spenning!  

Og valper kom! 

Sangria – del 2
Forfattet 29. januar 2022

Det ble valper!
Hun lurte oss lenge. Det var ikke lett å oppdage at noe var annerledes. 
Men matlysten var litt mer av typen glupsk. Det var ikke lite mat hun 
greide å få i seg på kort tid. Ved 5 uker var vi ikke i tvil. Hun var drektig!

Ventetiden var utrolig spennende. Hun var seg selv lik, glad og fornøyd. 
Etter hvert ble turene kortere og kroppen tyngre. Vi leste oppdretter-
boka til Astrid Indrebø så øyet ble stort og vått. Jammen var det mye 
som kunne gå galt. Børre snekret valpekasse og fikset varmelampe. Jeg 
sørget for håndklær, sløv saks, aviser, kyllingkraft, vetbed osv. Dette var 
første valping for oss begge. Men vi følte at vi hadde innhentet bra med 
kunnskap fra erfarne oppdrettere, og vi trøstet oss med hundens iboende 
instinkter og statistikken som sa at det oftest gikk bra.
 
16. januar var matlysten borte. 17 januar fikk hun episoder med rask 
respirasjon. Vi tenkte oppblokking. Det var ingen regelmessighet over 
det. I 19-tida ble hun urolig, omøblerte stadig i valpekassa, ikke særlig 
lett å få kontakt med henne. Så kom vannblæra og like etter kom valp 
nummer en. En blå gutt. Sangria gjorde jobben så han fikk puste, 
morkaken ble spist, og jeg fikk hindret at hun avnavlet for kort eller for 
voldsomt. Ikke lenge etter kom valp nummer 2. Denne gang sandfarget 
tispe. Og så en sandfarget gutt. Alt vel. Sangria falt til ro, og det hele 
var over. Trodde vi. Hun ble med ut på badet for å få en kjapp dusj av 
bakdelen. Vel tilbake i valpekassa viste hun null interesse for valpene. Da 
ble jeg urolig. Hva slags mamma var dette? Forklaringen kom like etter. 
Da kom valp nummer 4. Ei blå tispe. 

Da var det over, og morsintinktene kom til syne. Kyllingkraften ble tatt 
imot, og det hele roet seg. Hvilken opplevelse!

Oppsummert: 4 friske valper! En mamma som bryr seg!

Hva mer kan man ønske seg? 

En litt sliten og lykkelig matmor, en litt sliten og lykkelig Sangira, og en 
nordnorsk bondegutt som enda en gang fikk oppleve et livets under. 
Denne gangen vår egen kjære Sangria. Det var stort!

I skrivende stund er valpene 12 dager gamle. De utvikler seg fint og blir 
tatt godt vare på av en omsorgsfull mamma. 

Takk til Helle for rørende historie om tiden dere har hatt sammen med 
Sangria og i tiden fylt av planlegging av fødsel og den førts tiden etter 
fødsel. Vi ønsker dere lykke til videre og venter i spenning på å få møte 
de fire små som sikkert utvikler seg til fine bedlington terriere her i 
landet.

Forhåpentlig er det valper på gang også hos meg som forventes født ved 
påsketider, men i mellomtiden kan vi glede oss over enda en valpeglede 
fra Finland:

En hilsen fra Maria Mâkelä, oppdretter av kennel Slioorin, 
Finland 

En vintrig hälsning från Vasa, Finland. Dessa underbara små knyten är 
födda 23.1.22. Mor är Kinterra Worth Waiting For ”Viki”, hon flyttade till 
oss på kennel Slioorin som liten valp från St Petersburg i Ryssland. 
Uppfödare till Viki är Natasha Lubimova. Stolt far till valparna är 
Symretoppens Tinke Langeman ”Truls” som bor i Börsa utanför Trond-
heim. Truls är uppfödd av Gro Östmoe Granholt o ägs av Beate Meistad. 
I november 2021 packade jag o Viki resväskorna för en tripp till Norge 
o här ligger nu våra skatter i valplådan. 1 hane o 2 tikar. Som uppfödare 
hoppas jag kunna föda upp rastypiska hundar både exteriört o mentalt 
som är till glädje för sina familjer. Jag upplever det viktigt att hitta o 
kunna använda hanar som är friska o inte tidigare använts i avel eller 
som är mycket sparsamt använda o som gärna är lite äldre. 
Naturligtvis är också stamtavlan viktig. Därför är jag mycket tacksam för 
möjligheten att få använda Truls i min avel. Såg hans kullsyster som valp 
på utställning o hon var en av dom absolut vackraste bedlingtonvalpar 
jag sett.

Bildet over av blue and tan farget valp er pappa Truls som valp i 2013, 
Symretoppen’s Tinke Langemann.
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Border terrier
Sluttresultat for utstillingsåret 2021 
Utstillingsåret 2021 var et meget spesielt utstillingsår grunnet korona-
pandemien. 

I Norsk Kennel Klubbs database DOGWEB er det registrert at det var 15 
utstillinger i Norge med deltagende bedlington terriere. Antall hunder 
påmeldt totalt var 34 påmeldinger bestående av 10 ulike hunder. Åtte 
bedlington terriere oppnådde resultater som i løpet av året som ga poeng 
(Norsk Terrier Klubs utregningsmodell for mestvinnende per rase i, modell 
1) Noen har deltatt mange ganger og noen bare få. Beste resultat fra 
maks fem utstillinger kommer inn i beregningen.

Topp liste over bedlington terriere utstilt på offisielle utstillinger 
i 2021

1. Symretoppen’s Lucels Blondie  75 poeng
2. Symretoppen’s Tinke Langemann  73 poeng
3. Smultronblommans Love of my Life  48 poeng
4. Slioorins Jippi To Symretoppen  33 poeng
5. Ester (SE 52791/2016)   15 poeng
5. Isotop’s On My Mind   15 poeng
7. Symretoppen’s Mito Benny   10 poeng
8. Symretoppen’s Lucels Lily     6 poeng

Gratulerer til de tre som jeg har fått beskjed om at har fått tittelen Norsk 
Utstillingschampion i 2021: 

Symretoppen’s Lucels Blondie, Symretoppen’s Tinke Langemann og 
Smultronblommans Love of my Life

Til slutt vil jeg ønske alle en riktig god vår og forsommer! Send meg 
veldig gjerne innlegg til spalten her i Terrierbladet!
bedlington@norskterrierklub.no

Kullsøsknene Ouehill Bolster og Ouehill Bravura har deltatt på to valpe-
show høsten 2021. De har fått strålende resultater og fine omtaler! 

Ouehill Bolster har blitt Best i rasen og Best i gruppen på begge valpe-
showene, mens Ouehill Bravura har blitt Best i motsatt kjønn to ganger. 

Valpene er etter FI J(H)CH Høysætlias Tusen og en Fnatt og N UCH 
Border Stable Jade. 

Valpene er eid av Ann-Kristin Bjørgvik og Gunhild Thunem. Gratulerer så 
mye med flotte resultater og lykke til videre! 



20

Bull terrier

Nytt år og nye muligheter for alle bulleeiere. Det har vært litt stille under 
denne spalten i det siste, men det har også skjedd litt forandringer i 
rasegruppen for bull terrier. Vår leder Dag Espen Thygesen valgte å 
trekke seg fra sitt verv som leder i juni etter lang og tro tjeneste for våre 
buller. Dag Espen har gjennom mange år sittet som leder og har utført 
veldig mye bra for bullene våre samt arrangert Open Show vært år med 
stor deltakelse med gode rasespesialister som dommere. Så vil i denne 
anledning benytte muligheten til å takke Dag Espen for sin lange tjeneste 
og gode arbeid for våre buller.

Det ble avholdt årsmøte med valg av nytt styre i november, men her ble 
det fremsatt tvil om stemmesedler var korrekte da valgkomiteen hadde 
satt opp sin innstilling til forskjell fra hva det var sent inn forslag til. Noe 
som resulterte i at to kandidater ikke ble stembare på sine respektive 
verv, samt at det ble påpekt at utlysning av vara til valgkomiteen ikke var 
utlyst i Terrierbladet nr. 2/21. Denne tvilen ble tatt til etterretning slik at 
det ble vedtatt å innkalle til ekstraordinært årsmøte med nytt valg som 
eneste punkt. Dette ble det vedtatt at hovedstyret skulle være ansvarlig 
for. Det ble da lagt ut ny frist for å sende inn forslag og ny dato for valg 
og valgresultat. Så medio januar ble resultatet av nytt valg offentligjort 
og lagt ut på rasegruppen for bull terrier sin hjemmeside.

Det nye styret for 2022 er som følger:
Leder: Lene Johansen
Styremedlemmer: Kari Steensen Tangen, Hege Helgås, 
Anja Gylder Corneliussen, Erik Haugseth, Ann Jeanette Stenhaug Bull.
Varamedlemmer: Monica Hantch, Helene Vigsnes
Valgkomite: Mona Larsen, Elin Schuman, Hans Petter Larsen, 
Varamedlem: Linda Vangsnes
Revisor: Bente Skipperstøen
Vara revisor: Anders Bugge

Vi gleder oss til å ta fatt på nye oppgaver hvor vi kan bli en mer engasjert 
rasegruppe for våre medlemmer samt ivareta vår rase bull terrier. Vi er 
allerede godt i gang med planlegging av flere aktiviteter som vi håper vil 
være av interesse for alle våre medlemmer, så følg med på vår hjemme-
side under Norsk Terrier Klub. Men vi kan allerede røpe at vi har satt av 
helgen 11-12 juni til årets Open Show så sett av datoen allerede nå.

Liten presentasjon av ny leder:
Mitt første møte med en bull terrier var tilbake i 2003, da jeg var på 
Pinsestevnet for Islandshester på Dyrskueplassen i Seljord. Langt der 
borte kommer det en vaggende «gris» gående og min interesse for bull 
terrier var i dette øyeblikk satt. Jeg hadde til da vokst opp med hund og 
hadde allerede rukket å være innom flere forskjellige raser, men hadde 
aldri sett noen tilsvarende som denne hvite «grisen» ved navn Åse. Etter 
mye bullekos i løpet av helgen, var jeg helt besatt på å skaffe meg en 
bull terrier og oppdaget da også miniature bull terrier i mine utallige søk 
på nettet etter oppdrettere. Jeg var i kontakt med flere oppdrettere i 
utlandet, men pga datidens karanteneregler var det ikke like enkelt som 
jeg så for meg å skaffe en bulle, men i 2004 ble endelig drømmen 
oppfylt og min elskede Bimbo fikk komme til Norge fra Heathen’s kennel 
i Sverige. Siden da har det vært mange buller på min vei, og jeg fikk min 
første mini, Bubbles fra Maligårdens Kennel i Danmark i 2011. 
Det var også Bubbles som ble mor til mitt første kull under prefikset 
Kennel Viltfinder’s, som ble grunnlagt under min tid som aktiv jeger og 
ideen om å avle på rasen tysk jakt terrier. Jeg har tidligere vært aktiv 
konkurranserytter innen sprangridning og gangartskonkurranser med 
Islandshest, jeg har også drevet litt med avel på Islandshester. 
Jeg har også vært innom utstillingsringen med mine tidligere hunder 
opp gjennom årene, men det er først etter Bubbles kom inn i mitt liv 
jeg virkelig har satset fullt på rasene bull terrier og miniature bull terrier. 
Før dette var det hestene som var min hovedinteresse og hundene var 
mer hobby og familie hunder. Av andre erfaringer innenfor styreverv 
så har jeg sittet i flere forskjellige styreverv innenfor hest, hund og 
jegerforening. Så da håper jeg med dette at jeg kan få brukt noe av mine 
tidligere erfaringer som ny leder av rasegruppen for bull terrier.

Open Show for Bull Terrier og Miniature bullterrier
Vestby Hyttepark, Hytteveien 11, 1540 Vestby

Lørdag 11. og Søndag 12. juni 2022
Bedømmingen starter kl. 09.00.

Dommer: Andrea Gates - Archetype Bull Terriers (England)

 Påmeldingsavgifter: Valper 4 – 9 mnd  Kr. 300,-
   9 mnd – 7 år  Kr. 350,- (300,- f.o.m. 3. hund)
   Senior 8 – 10 år  Kr. 300,-
   Veteran over 10 år  Kr. 50,-

 
 Påmelding sendes til: Lene Johansen 
 (Bruk eget    Stubberudveien 124B, 3031 Drammen
 påmeldingsskjema)  Mail: bull@norskterrierklub.no
    Tlf nr: +47 92258908

 Innbetaling til:  Kontonummer: 1503.17.00741

 Du kan også betale med VIPPS, til BULL TERRIER (#78784),
 Merk innbetalingen med Open Show, navn på hunder som skal delta og eier av hund(er)

 Utenlandske utstillere kan betale ved ankomst, dette skal gjøres i NOK.

Påmeldings- og betalingsfrist: 22. mai 2022

Påmeldingen er økonomisk bindende.
Vi tar forbehold om dommerendring.

  Vestby Hyttepark tilbyr overnatting på utstillingsplassen, ta direkte kontakt med de for bestilling av overnatting.
  Oppgi at du skal delta på NTK’s Rasegruppe for Bullterrier sitt Open Show.

  For påmeldingskjema gå inn på vår hjemmeside under norskterrierklub.no, for mer informasjon om årets Open Show – følg oss på vår  
 facebookgruppe Openshow Bull & Miniature Bull terrier 2022 Norge

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Open Show for  
Bull Terrier og Miniature bullterrier 

 
Vestby Hyttepark, Hytteveien 11, 1540 Vestby 

Lørdag 11. og Søndag 12. juni 2022 
Bedømmingen starter kl. 09.00. 

 
Dommer: Andrea Gates, Archetype Bull Terriers - England 

   
 

Påmeldingsavgifter:  Valper 4 – 9 mnd  Kr. 300,- 
     9 mnd – 7 år   Kr. 350,- (300,- f.o.m. 3. hund) 
     Senior 8 – 10 år  Kr. 300,- 
     Veteran over 10 år  Kr. 50,- 
 
Påmelding sendes til: Lene Johansen  
(Bruk eget    Stubberudveien 124B, 3031 Drammen 
påmeldingsskjema)  Mail: bull@norskterrierklub.no 
     Tlf nr: +47 92258908 
 
Innbetaling til:  Kontonummer: 1503.17.00741 
 
Du kan også betale med VIPPS, til BULL TERRIER (#78784), 
Merk innbetalingen med Open Show, navn på hunder som skal delta og eier av hund(er) 
 
Utenlandske utstillere kan betale ved ankomst, dette skal gjøres i NOK. 

 
Påmeldings- og betalingsfrist: 22. mai 2022 

 
Påmeldingen er økonomisk bindende.	
Vi tar forbehold om dommerendring. 

 

Vestby Hyttepark tilbyr overnatting på utstillingsplassen, ta direkte kontakt med de for bestilling av overnatting. 
Oppgi at du skal delta på NTK’s Rasegruppe for Bullterrier sitt Open Show. 
 
For påmeldingskjema gå inn på vår hjemmeside under norskterrierklub.no, for mer informasjon om årets Open Show – følg oss på 
vår facebookgruppe Openshow Bull & Miniature Bull terrier 2022 Norge 
 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!	

Vi har nå	

betalings-	

appen	

VIPPS!	
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Cairn terrier
Vi er i gang med et nytt år, og vi håper at det blir et år med masse 
aktivitet rundt om i landet med våre beste kompiser. Noen utstillinger har 
dessverre allerede blitt avlyst, men la oss håpe resten av året går som 
planlagt.

Helgesamling og utstilling
Årets Helgesamling arrangeres 4. – 5. juni (pinsehelgen) på Homanns-
berget Camping i Svelvik. Der er det et fint område for utstilling og andre 
aktiviteter, og god plass til campingvogner/bobiler og mulighet for å leie 
hytter. Vi håper dette blir en helg hvor mange ønsker å delta!

På lørdagen planlegger vi forskjellige aktiviteter og konkurranser, med 
felles grilling på kvelden.

På søndagen arrangerer vi Rasegruppens første offisielle utstilling med 
utdeling av cert! Dommer er rasespesialist Ms. Helen Miller fra Skottland, 
og hun har vært oppdretter av Cairn Terrier siden 1986 under 
kennelnavnet Cornton. Nærmere presentasjon av henne finner dere på 
hjemmesiden og facebook gruppen vår.

Vi ønsker at dette skal være en «dugnadshelg», hvor alle hjelper 
hverandre og bidrar til at vi får en trivelig helg, og vi setter stor pris på 
om noen kan bidra med kaker, gavepremier eller en premie til loddsalget. 
Gjeldende smittevernregler vil naturligvis bli fulgt hele helgen.

Sirkus Cairnardo
Tipper vi er flere som har kost oss med forestillingene fra Sirkus Cairn-
ardo på facebook, og det er veldig gøy at Elin vil dele noen triks med oss!

Hei, jeg heter Elin og er den heldige eier av en sprek Ferrari fra Kennel 
Shakristo og en gammel Lada fra Kennel Passa På. Jeg har blitt spurt om 
jeg kan skrive litt om våre gjøren og laden. 

Som en del av dere sikkert har sett via Cairn terrier Norge på Facebook er 
jeg aktiv med hundene mine. 

På en uke trasker vi i snitt 5 mil på tur i skogen. Da er hundene løse og 
koser seg, ofte med andre hunder som selskap. På disse turene krever 
jeg ikke noe av hundene annet at de kommer på innkalling. Leah på 12 
år er ikke alltid med på de lengste turene. Hun begynner å bli litt stiv og 
støl og er fornøyd med de litt kortere rundene.

I tillegg blir det 3-4 økter med rally trening på unge Shakristo’s Ferrari 
Italia, Nora til daglig. Hun ble 2 år i september. Vi konkurrerer, og går nå 
i Klasse 2. 

Litt dårlig start på vår rally karriere med Corona restriksjoner og lange 
perioder med stengt trenings hall og ingen mulighet for felles treninger.

Men Nora tok 3 strake førstepremieringer i klasse 1 allikevel. På våre hittil 
3 starter i klasse 2 har vi 1 førstepremiering. 

Alle konkurransehunder bør ha en hobby heter det. Nora har flere. 

Vi trener feltsøk, spor, apportering, tapt apport og smeller. Så det blir et 
par timer med en eller annen form for aktivitet hver dag. På disse akivite-
tene er Leah med og får sin dose, om kanskje litt mindre enn Nora. 

Det er viktig for meg å holde gamle Leah i gang og tilby henne tilpasset 
aktivitet selv om hun ikke er konkurranse hund lenger. Hun har jo tross 
alt gått lydighet i klasse 3 og rally lydighet i Elite klassen. 

Hun elsker å få jobbe fortsatt. Litt vanskelig å kommandere da hun har 
fått dårlig hørsel, men om en sitt blir dekk eller en dekk blir stå gjør 
ingenting så lenge hun viser trenings glede. 

Så hva gjør da eier når kneet svikter og må under kniven med dertil 6 
uker på krykker med streng avlastning. 

Må si jeg var spent på hvordan det ville gå med unge Nora særlig som 
har en motor og arbeidskapasitet jeg bare kan drømme om. Der er det 
full gass alltid. Hvordan skulle det gå fra full aktivitet til null aktivitet over 
natta?

Heldigvis har jeg gode turvenner som tok hundene med på enkelte lengre 
turer. Og pappa stilte opp som lufter. Men det var mange timer igjen av 
døgnet, og tur ble det langt fra hver dag.

Jeg hadde ingen grunn til bekymring. Nora viste en enorm evne til å 
tilpasse seg sin nye, litt kjedelige hverdag. Ingen masing, ingen uro, 
ingen hyss.

Men jeg syntes litt synd på henne, og funderte på hva jeg kunne tilby av 
alternativ aktivitet.

Det var da jeg kom på å lære dem noen Sirkus kunster, og Sirkus 
Cairnardo ble til. 

Med klikker, en god porsjon tål-
modighet og godbiter ble det balanse 
kunst, plukke teskjeer opp fra gulvet 
og putte de i en kjele , 

sitte bamse/opp i stående på 
bakbeina/ned i bamse igjen akkurat som knebøy, forlabbene på en kloss 
og bevege bakparten rundt, balansere på rulle, 

putte ringer på ringspill. 
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Engelsk toy terrier
Kjære ETT venner. 

Da sparker vi i gang 2022 med avtagende restriksjoner pga. COVID. 
Kan med hånden på hjertet si at jeg har aldri gledet meg så mye til vår 
og sommer som akkurat i år. Det er nok flere med meg som gjør. For nå 
har vi god grunn til å være optimistiske med tanke på treff og utstillinger 
i hundens navn. Vi har allerede planer for siste helgen i august. I år som 
i fjor har vi leid Vestby hyttegrend til vårt Fun Weekend. Se annet sted i 
bladet for annonse, påmelding og datoer. 

Vi setter i gang med felles turer i storbyene våre Bergen og Oslo for 
sosiale treff når våren kommer og det blir litt mer varme i været. 
Følg med på facebook og hjemmesiden for nærmere informasjon.

Det er så moro med alle positive tilbakemeldinger etter Fun Weekend.  
Det er tydelig mange som setter pris på denne helgen og komme 
sammen med andre eiere av ETT. Vi vil gjerne involvere flere i arrange-
mentet og tenker sette sammen en komité. Føler du deg kallet eller vet 
du om noen som kunne tenkt seg å delta i planleggingen og gjennom-
føringen er du/dere hjertelig velkommen til det! Ta kontakt med under-
tegnende på engelsktoy@norskterrierklub.no 
De som er med å arrangerer vil få en gave og en t-shirt som takk for 
hjelpen. 

Det har vært valg på raserep. Engelsk Toy siden sist utgave av TB. 
Takker for tilliten og gjenvalg. Nå får vi snart mer aktiviteter inn som vi 
kan fylle spalten vår med. Det ser jeg frem til. I høst har undertenende 
i samarbeid med raseklubben i England samt andre engasjerte opp-
drettere jobbet med en rasepresentasjon som ble lagt frem for dommer-
komitéen i første omgang. Den 13 februar. D.å. skal 3 ETT presenteres 
for dommere på Olavsgård. Det har vært et spennende arbeid som jeg vil 
skrive mer om i neste utgave av TB.

Det er kommet inn et bidrag til spalten vår denne gangen fra 
kennel x-Pected Dine Mite.

Hei. 
Godt nytt år til dere alle! Her har det nok ikke skjedd så altfor mye, men 
vi har fått en ny Internasjonal champion (CIB). Det er CH X-Pected Dine 
Mites Von Rothbart, til daglig Bart. Han fikk sitt siste cacib i Spania i 
november. Der ble han også Best i rasen.

Det ble synkrone stillings skift, rygging og kryp. Og vipps så var det gått 
en time med trening både her og der, og hundene var mer enn fornøyde. 
En dose mental trening er mer slitsomt enn flere timer på tur. Og som 
lønn for strevet ble det servert kalkun grillpølser som måtte holdes og 
slippes før de ble servert i biter. 

Så finn frem godbiter, 
klikker og kreativiteten din 
du også, og lær hunden din 
et triks eller ti. Tipper dere 
får det gøy.

Til slutt vil vi i styret i Rasegruppen for Cairn Terrier ønske alle to- og 
firbeinte en herlig vår!
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BIM ble vår egen «Storm», N DK CH Tomtel’s Part of My Heart. Hun også 
med cacib.

Storm og Bart ble også for et par uker siden mamma til fire flotte små, to 
gutter og to jenter. Foreløpig ikke så mye fart i dem, men om et par uker 
blir det nok full rulle her!

Håper det blir mulig å treffe flere av dere i løpet av året på forskjellige 
arrangement!

Hilsener fra Kirsti og Eirik
X-Pected Dine Mite

I kennel Historical Diamond’s har vi hatt familieforøkelse. Lille Ariel ble 
foreløpig igjen etter siste kullet i 2021 og er 5 generasjon i direkte linje 
fra min første ETT Adaliro’s First Edition.
Ser frem til å trene valp og øve utstilling igjen nå som det åpnes opp 
igjen for det. Vår herlige Lykke ble godkjent Norsk Utstillling Champion 
på tampen av 2021. Hun tar på seg rollen som oppdrager av vesle Ariel 
med største alvor. Her er et bilde av de to sammen på tur. 

Ønsker med dette et forrykende fint 
2022 og håper jeg ser mange av 
dere på fellesturer og Fun Weekend.

Fox terrier glatthåret
Hei alle glatthårentusiaster

Her venter vi i spenning på våren.  Det er ikke så mye som skjer her 
akkurat nå, men litt planlegging for vår og sommer er på gang.  Turene 
går i vind, snø og regn alt ettersom.  Jeg bruker å si at vi de fleste dager 
praktiserer motbakketrening på flat mark.  Og er vi ikke på tur, så slapper 
vi av.  Noen her i huset har sin egen måte å gjøre det på.

Buck sover…. Behagelig kan vel diskuteres

Treningsspalten for fox terrier glatthår

I forrige nummer lovte jeg å skrive om utagering, og tips til hvordan du 
kan trene bort dette. For å lykkes forutsettes det at dere allerede har 
trent både på kontaktlyd og å gå pent i bånd, og at dette sitter 
(se tidligere nummer av Terrierbladet). Et godt og positivt forhold til 
hunden er grunnleggende. 

La meg bruke et eksempel denne gangen, der en hundeier kom for å få 
hjelp med en foxterrier, la oss kalle ham Fido, som utagerte i møte med 
andre hunder, spesielt andre hannhunder. Det var umulig å få kontakt, 
og Fido gikk og småbjeffet lenge etter passering. Han jaktet også på biler 
som kjørte forbi, bjeffet, stresset og løp i ring.

Jeg lagde en treningsplan til eieren, som jeg vil gjengi i forkortet utgave 
her. 
Først av alt: Unngå så godt du kan å komme i situasjoner der Fido 
utagerer i den perioden du trener for å endre dette. Dvs, start med stor 
nok avstand til triggeren (50 m? 100 m? 200 m?). Finn den avstanden 
Fido er komfortabel med, slik at du fortsatt kan få kontakt, og start der. 
Gå sakte og gradvis frem og la Fidos reaksjon (mangel på) bestemme når 
det er tid for å gå videre. 
Ser du en hund komme mot dere på stien / veien, skift retning, kryss 
gaten, gå inn en stikkvei eller ut på et jorde, bak en bil eller noe annet 
som blokkerer og skaper avstand, eller snu om nødvendig. Gjør det FØR 
Fido oppdager eller reagerer på den andre hunden. Be om kontakt - bruk 
leke, godbit, triks el.l, og få hans fulle oppmerksomhet mens den andre 
hunden går forbi. 
Det du vil oppnå er å endre Fidos fokus og assosiasjon til andre forbi-
passerende hunder. Du kan også forsøke å stå rolig og bare holde 
blikkontakt, prøv deg frem og se hva som fungerer best for dere.

Det er viktig at du får Fidos fokus og konsentrasjon FØR den andre 
hunden gjør ham stresset, da blokkeres nemlig stressreaksjonen. 
Dersom Fido allerede har stresset seg opp, kan han ikke konsentrere seg 
om noen oppgaver, og du får ikke kontakt med ham (det limbiske system, 
følelsene, blokkerer for kognitive prosesser - og omvendt. Derfor kan 
vi benytte nettopp dette systemet til vår fordel og få hunden kognitivt 
opptatt med noe, da blokkeres følelsene og hunden reagerer ikke så lett 
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på andre ting). Er uhellet ute og han allerede har utagert mot en annen 
hund, er det ´brannslukking´ som gjelder = ta Fido ut av situasjonen. 
Etterpå når dere har kommet på passe avstand, BLI STÅENDE, vær rolig, 
få kontakt, gå gjerne tilbake til stedet der han utagerte, 
og stå der til han er rolig og du får kontakt med ham (han skal assosiere 
stedet med noe positivt og nullstille seg før dere går videre. Hvis han ikke 
får nullstilt seg, vil han reagere enda sterkere ved et evt. møte med ny 
´trigger´, f.eks. en katt eller en ny hund).
Gå gjerne til utkanten av en parkeringsplass eller et sted der andre trener 
med hundene sine, og begynn så langt vekk at Fido bare hører og lukter, 
men ikke ser. Her er det kanskje også noen biler som dere kan trene på 
samtidig. Gjør gjerne noen øvelser der, eller andre ting som gjør at han 
avledes og blir opptatt med noe morsomt. Nærme dere gradvis de andre 
hundene, men ikke mer enn at Fido er komfortabel og du klarer å holde 
kontakten med ham. Avslutt når det går bra, og gjenoppta treningen 
gjerne på samme sted neste dag. Hunder ASSOSIERER, så en øvelse 
utført på et bestemt sted med positive opplevelser er nyttig til å begynne 
med. Hunder GENERALISERER ikke, så det er nødvendig å etter hvert 
også trene andre steder, for at han skal skjønne at det samme gjelder 
over alt. Om Fido reagerer eller du mister kontakten med ham, har du 
gått for fort fram og må gå tilbake i treningen. Øk avstanden til han igjen 
er komfortabel og du får kontakt. Beveg deg stadig nærmere men pass 
på at du fortsatt klarer å få kontakt.

Gjenta, og gjenta. Når du kommer dit hen at dette går bra og du kan 
trene mens de andre er synlige, kan du alliere deg med noen som vil 
trene parallellgåing og passering med dere. Først med en form for 
hinder imellom, som parkerte biler, et gjerde eller annet som plutselig 
kanskje har en luke så hundene kan se hverandre, men så er de borte 
for hverandre igjen. Går dette bra og du ser at han ikke reagerer når den 
andre hunden er synlig, kan du gå videre. 
Dere kan da begynne å gå på tur sammen f.eks. med en tredje person 
imellom hundene, for så etter hvert å gå sammen på tur. 
Det er ikke sikkert Fido nødvendigvis vil begynne å like alle hunder/
hannhunder, men du kan lære å lese hans signaler og forutse forskjellige 
situasjoner, slik at du kan ligge litt i forkant og dermed kunne forebygge 
og unngå utagering, konflikter og stress. Mye avhenger også av hunden 
dere møter. Men jo mer dere trener, dess bedre blir dere til å takle 
passeringer og møtesituasjoner.

Når det gjelder biler: Her ligger nok en del jaktinstinkt i bunnen, som 
han trenger å få utløp for på andre måter. Anbefaler jevnlig mental 
aktivisering, gjerne i forkant av trening, for å bli kvitt noe overskudds-
energi. Gå frem på samme måte som ved møte/passering av andre 
hunder. Begynn gjerne treningen et sted hvor biler står parkert, starter 
og kjører sakte, f.eks. på en parkeringsplass utenfor en butikk. Start så 
langt vekk at han ikke reagerer, og jobb dere gradvis nærmere veier der 
biler passerer. Bruk avledning, triks, kontaktlyd og belønning, på samme 
måte som i møte med hund. Arbeid deg gradvis nærmere biler i fart, gå 
fram, trekk deg tilbake, osv, og avslutt i tide, når det går bra, FØR Fido 
reagerer. Start neste gang på samme sted eller litt tilbake fra der det 
gikk bra sist, og beveg dere gradvis nærmere trafikken. Husk at du skal 
kunne beholde kontakten. Hvis du mister kontakten, må du gå tilbake 
i treningen (øke avstanden). Pass på at du alltid er imellom ham og 
passerende biler (akkurat som du skal være imellom ham og passerende 
hunder). Du kan f.eks. stille deg på baksiden av et buss-skur, og trene på 
kontakt og å være rolig der. Gjenta daglig. Går det bra kan du stille deg 
på siden av skuret, og kanskje sette deg på benken inni buss-skuret og 
finne ro der. Finn ro de stedene dere trener, før du avslutter. Etter hvert 
kan du trene på samme måte andre steder der biler passerer.

Merry Pippins Dora Desibel og Alvin på tur
        

Uansett hva du gjør eller trener på, så er prinsippet det samme: å 
belønne den atferden du ønsker, og erstatte med noe annet og nytt, den 
uønskede atferden. Jeg anbefalte i tillegg denne hundeeieren å trene 
hunden jevnlig i nesearbeid, som er en aktivitet som øker konsentrasjon-
sevnen og gjør hunden sliten på en dempende måte, i motsetning til 
f.eks. agility som lett gjør en fox terrier mer gira. 

Hunder som er over- eller understimulerte, vil ofte kunne utvikle prob-
lematisk atferd. Fox terriere trenger å bruke hode og kropp, og jaktins-
tinktet kan vi aldri bli kvitt, men vi kan gi hundene våre oppgaver, mosjon 
og aktivisering som samlet sett oppfyller disse behovene og gir oss 
harmoniske hunder. 

Håper dette ga noen ideer til de som måtte trenge det. Da gjenstår bare 
å ønske alle en riktig fin vår! Hilsen Tonje og foxene

Årets glatthår 2021

Årets glatthår 2021 Poeng Antall utst
New Star Iz Kompaniyi Sebastiana 75 5
Residenset’s Milla In A Million 75 5
Knøtteliten Hot’n Sweet 37 2
Active Lad’s Hannibal 25 2
Shoutinghill Nobodys Fool 15 1
Begom Begom Zu Barsukom Forting 15 1

(De 5 beste utstillingsresultatene teller)

Da er det bare å si gratulerer til årets glatthår 2021, som i 2021 ble delt 
mellom 2 hunder og begge to har tatt tittelen fra juniorklasse:

NJV-21 NV-21 New Star Iz Kompaniyi Sebastiana
Oppdretter: E.V. Scherbakova, St Petersburg, Russland
Eier: Gitte Pedersen Årdal, Sirdal

NJV-21 NV-21 Residenset’s Milla In A Million
Oppdretter: Ewa Lundén, Kvibille, Sverige
Eier: Torild Smith-Olsen, Ørlandet
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Registreringer 2021

Det ble 2021 født/registrert i NKK i alt 38 valper.  
I tillegg ble det importert 2 hunder fra Sverige.
Gjennomsnittlig antall registrerte valper de siste 7 årene er ca 24, med 
det laveste antall registrerte med 4 valper i 2019 og flest registrerte i 
2018 med 41 valper.

Frida, Aida og Lexie 2 måneder gamle

Venter-på-våren-med-glatthårfox-hilsner fra Torild Smith-Olsen

Fox terrier ruhåret

Godt Nyttår til alle der ute både to-og firbente.

Har ingen ting hørt fra noen av dere eller fått noen bilder med høy 
oppløsning. Har dere ikke noe å fortelle om Ruhåren dere eier? Ruhåren 
pleier å være oppfinnsom så det kan vel være  dere kan fortelle litt og 
sende hyggelige bilder. Det er ganske stille på denne tiden og ekstra stille 
blir det jo i denne koronatiden med null aktiviteter.

I utlandet har det vært litt flere utstillinger. I julehelgen holdt den 
Ungarske Kennel Klubben Europautstillingen 2021. Den skulle jo vært 
tidligere på året, men ble utsatt til julehelgen. Det var mange Ruhårer 
meldt på mener noen og tretti. De fleste av disse kom fra landene rundt 
Ungarn. Jeg fulgte hele ruhår bedømmingen på nettet og det var en 
blandet forsamling.. Beste han og BIR ble det samme hund som vant på 
Verdensutstillingen i Brno i Tjekkia. Han hadde flotte bevegelser, pent 
trimmet og fint fremført. Ch. Viva Quality Born to Win. Beste unghund ble 
også en Viva Quality hund og beste tispe ble Little Black Pride Amirdala. 
Ser at vinnerhunden har en Blackdale hund som far.

Neste interessante utstilling for rasen vår var i midten av januar i England 
Manchester Ch.ship show. Beste Ruhår her ble en ung tispe Ch. Travella 
Spotlite, hun ble også nr. 4 beste terrier under Dan Ericsson fra Sverige. 
Hennes far er Ch. Travella Secret Asset som vant mye i fjord og ble b.a. 
BIS på Wire Fox terrier Association.

Ch. Travella Secret Asset

Jelena Zozulia og hennes Turbo Krokodile Danky (Tina) oppdrettet av 
R. Garuckaite, Litauen har vært på utstilling i Latvia og Litauen. 23.01.22 
på NSD Daugavpils Winter Cup, fikk Tina EX , cert. og best i motsatt 
kjønn. Så 28.-30.01.22 på Kaunas Int. shows Litauen ble det 3 cert., 
3 CACIB, 1 BIM og 2BIR. Hun ble da også Champion i både Litauen og 
Latvia. Lang vei fra Vestby, men vel verdt reisen. Gratulerer.

Lt.,Lv. Ch. Turbo Krokodile Danty
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Ja, det er alt jeg har av nytt, etter hvert åpner det mer og mer opp med 
div. arrangement og det blir mer å skrive om. Kanskje kommer det også 
litt post m/bilder fra medlemmene. Nå i februar skal Norsk Terrier Klub ha 
dommerkonferanse. Denne er jo blitt utsatt flere ganger, men nå ser det 
ut til at vi kan holde den. Det er Dan Ericcson som kommer til oss som 
fasilitator og b.a. ruhåret Fox terrier skal opp på agendaen. 
Det blir interessant å ha, det er mange år siden vår rase har vært 
behandlet.  Nytt kompendium er laget for rasen av meg, satte sammen 
det gamle kompendiet som Hanne Bergendahl hadde laget en del av 
tegningene til med bilder  jeg hadde fra England som de brukte i det 
engelske kompendiet som også ble brukt i det svenske. Bildene har jeg 
tillatelse til å bruke fra Wire Fox Terrier Association.

Yatzy nyter solen og sofaen og venter på vår

Nå lengter vi etter sommeren.

Irish softcoaded wheaten terrier

LEDEREN
2021 har som 2020 gått over i historien som et Covid-19 år. På tross 
av dette har en del av aktiviteten i hundenorge kunne gjennomføres 
med ektra smitteverntiltak. Noen av oss fikk med oss NKK Sandefjord 
i november med en tilnærmet normal utstillingsfølelse før Norge igjen 
måtte stramme inn på smitteverntiltak.  I skrivende stund har Norge på 
nytt åpnet opp og vi håper dette varer. Vi hadde et håp om at vi kunne 
arrangere wheatenspesialen i år. Vi har hatt en dialog men styret i NKT 
avd Trøndelag men dette lar seg ikke kombinere i år. På grunn av 
usikkerhet rundt Covid-19, at utstillingen er flyttet til mai og at NTK-
Trøndelag sin utstilling arrangeres innendørs, blir det bare en ordinær 
terrierutstilling. Vi vil bruke dette året på å evt. finne en annen utstilling 
som vi kan samarbeide med om vår spesial og som arrangeres utendørs.
 
På tross av en forkortet utstillingssesong har vi likevel kåret årets 
wheaten 2021. Vi gratulerer vinnere og alle på listen med fine resultater 
i 2021. 

Nytt i 2022 er årets Rallywheaten. Vi håper mange vil engasjere seg 
og delta i denne konkurransen. Eier må selv sende inn resultater til  
wheaten@norskterrierklub.no 

For å delta i årets Wheaten og årets Rallywheaten må eier være medlem 
i rasegruppa i tillegg til medlemskap i Terrierklubben. 

Vi håper på et aktivt år med alle våre wheaten. Send gjerne inn innlegg 
og bilder til terrierbladet wheaten@norskterrierklub.no

Ranveig Isene
- leder ISWT-

INFORMASJON FRA ÅRSMØTET 23.10.2021

Presentasjon av styret:

Det nye styret har konstituert seg slik: 
Leder: Ranveig Isene
Nestleder: Siv Svingen
Sekretær: Marit Stette Alme
Kasserer: Cecilie Hammond
Styremedlem: Astri Finnanger
Styremedlem: Mona Janne Johansen
Styremedlem: Trine Plassen. Etter årsmøtet måtte Trine trekke seg fra  
styret på grunn av sjukdom. 

1.vara: Kari Bosmen. Etter årsmøtet gikk Kari inn som fast medlem i 
styret for Trine Plassen.
2.vara: Trude Plassen

Vi ønsker nye medlemmer i styret velkommen med på laget

Jeg heter Mona Janne Johansen 
er 54 år og bor på Vestnes i 
Møre og Romsdal. Da vi planla 
å kjøpe hund, var det helt 
tilfeldig at valget falt på en 
Wheaten terrier.  

Min hund – Kasper – er fra 
Kennel Northbound. En herlig 
hanne på snart 4 år. Tidligere 
har vi deltatt på utstillinger, 
og vi har trent en god del 
rally-lydighet. For tiden har vi 
pause fra å trene rally. Kasper 
er en god turkamerat, og vi har 
mange flotte turer sammen. 
De beste turene er de med 
oppoverbakker.  
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Jeg heter Kari Bosmen, er 
56 år bor på Mundheim i 
Hardanger ca 1,5 time sør for 
Bergen er samboer med Dag 
Inge Eikrem. Jeg har 2 
voksne barn og 3 barne-
barn. Min første hund var en 
Bichon frise. Mitt første møte 
med Wheaten fikk jeg gjen-
nom min sjef i hjemmespl på 
Sinsen og falt pladask for 
den. Kjøpe min første 
Wheaten i 1997 av kennel 
Meant to be på Skedsmo-
korset, ei fantastisk flott tispe 
som vi hadde mye glede 
av. I 2008 reiste jeg over til 
Sverige og hentet ei tispe i 
fra kennel Lindcy’s hun fylte 
14 år 2 februar 2022. 

I 2019 tok vi turen til Molde og kjøpte vår tredje Wheaten ei nydelig tispe 
i fra kennel Wheatenhamran. Sommeren 2021 økte jeg flokken vår med 
ei Biewer tispe i fra kennel Stella Polares som ble veldig godt motsatt av 
våre to Wheaten.

Jeg heter Trude Plassen,er 44 år 
og bor på Biri i Gjøvik kommune. 
Der bor jeg med min samboer 
og min datter på 14 år, og vår 
wheaten terrieren vår Mio som 
er 2 år. Jeg har også to voksne 
bonusbarn som nå bare kommer 
på besøk.

Mio er vår andre wheaten, vår 
første wheaten var vi forverter til. 
Jeg har vært fasinert av rasen 
lenge, min søster fikk sin første 
wheaten i 1994. Så når min sam-
boer ville ha hund var det bare en 
rase som var aktuell. 

Vi har prøvd litt forskjellig 
aktiviteter med hundene som 
rallylydighet og agility, men det 
er kun på hobbybasis, vi har ikke 
konkurrert. 

Vi har også prøvd oss i utstillingsringen, synes det er veldig koselig å 
møte andre hundefolk med samme rase. Ellers er vi glade i turer i skog 
og mark.

Nye avlskrav og anbefalinge

Årsmøtet gjorde vedtak om endringer angående krav knyttet til HD-
status. I tillegg ble det gjort vedtak om å innføre avlskrav om at begge 
avlsdyr er gentestet for RBP4. Helsekomiteen gjorde et grundig forarbeid 
til dette som vart presentert på årsmøtet. Hele presentasjonen er tilgjen-
gelig på hjemmesiden under fanen «Årsmøter» Kravene er gjeldende for 
at oppdretter skal kunne annonsere sine kull på hjemmesiden. I tillegg er 
kravene gjeldende for at hannhund skal stå på hannhundkavalkaden.

Krav ang.HD status:
- Begge avlsdyr skal være HD røntget  
- Primært bruke HD-fri avlskombinasjon (A-A; A-B; B-B) 
- HD C hund kan benyttes, men bare kombinert med HD grad A, 
  og/eller avlskombinasjonen gir samlet en HD indeks > 200, og 
  ES > MS for begge avlsdyrene (basert på registreringer NKK Dogweb)     
  (ES = egensikkerhet; MS = minimum sikkerhet )
- HD D skal ikke benyttes i avl

Anbefalinger og kommentar:
- Dersom ES er lav (evt HD indeks mangler) anbefales det i tillegg å: 
- søke manuelt i avlsdata/dogweb for å innhente HD status avkom/
  slektninger for å vurdere mulige avlsdyr med hensyn til HD.  
- Det er en generell nedgang i avkom/populasjonen, samt en økning av   
  andel med HD status C.  Det åpnes for forsiktig bruk av avlsdyr HD    
  status C. 
- Den enkelt oppdretter skal være ekstra nøye med vurdering av avls    
  dyrenes/kombinasjonens kvaliteter for å sikre at de tilfører rasen noe       
  positivt (ikke bare HD). Det presiseres at det også er enda viktigere 
  med oppfølging av avkom:
- avkom HD bør røntges, samt at videre bruk av samme avlsdyr avventes   
  til avkom har kjent HD-status.

Krav ifht. anvendelse av testresultat for RBP4 i avlsarbeidet:
- Før tispe og hannhund brukes i avl skal de være DNA-testet for RBP4.
- Homozygot tispe (del/del) skal ikke gå i avl

Anbefalinger ifht. anvendelse av testresultat for RBP4 i avlsarbeidet: 
- Før tispe og hannhund brukes i avl skal de være DNA-testet for RBP4.
- Heterozygote tisper (rbp4/del) kan brukes i avl men avlskombinasjoner  
  som kan gi avkom med genotypen del/del bør unngås
- Det anbefales å følge NKK’s retningslinjer for DNA-testing: «prøve og     
  innsending skal foregå hos veterinær».
 
Årets Rallywheaten 2022
Etter årsmøtet har styret undersøkt hvordan andre klubber regner ut 
poeng for dette. Vi har bestemt at vi bruker rallylydighetsforbundet sin 
modell men at det skal sendes inn resultat for de fem beste prøvene:

Årets Rallywheaten deles ut til den ekvipasjen fra rasegruppa Irish 
softcoated Wheaten Terrier som har oppnådd de 5 beste resultatene i 
konkurranser som er arrangert i Norge, og er godkjent av Norsk Kennel 
Klubb (NKK).

Fører må være medlem av Rasegruppa ISWT i tillegg til medlemskap i 
Norsk Terrier klubb.

Poengberegning
Utregningen gjelder på tvers av klasser, dvs. ekvipasjen kan sende inn 
resultater fra ulike klasser i samme sesong.

Følgende kriterier legges til grunn:

Klasse 1: Prosent av maksimal poengsum x 1,00 = poengsum
Klasse 2: Prosent av maksimal poengsum x 1,05 = poengsum
Klasse 3: Prosent av maksimal poengsum x 1,10 = poengsum
Klasse Elite: Prosent av maksimal poengsum x 1,15 = poengsum

For å være med i kåringen av Årets Rallywheaten må eier/fører sende inn 
de 5 beste resultatene gjennom året som vil være tellende for kåringen. 
I tillegg kan fører sende inn et sjette resultat, som teller først ved evt. 
Poenglikhet.
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ÅRETS WHEATEN 2021

Mestvinnende Hannhund 2021 

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

Eier: Janicke Sotnak
NO48575/16 (5) 109

2 Wheatenhamran’s Father to Son
Eier: Ranveig Isene

NO52529/12 (5) 106

3 Goforit Prime Time
Eier: Siv Svingen

SE38623/2018 (5) 91

4 Wheatenhamran’s El Diablo
Eier: Janicke Sotnak

NO53150/10 (3)  40

5 Tuwheata’s Isak
Eier: Hilde Liverud

NO43059/15 (5)  36

6 Keep Sparkling Autumn Glow
Eier: Wenche Hell

NO54467/16 (3)  24

7 Keep Sparkling Autumn Moon
Eier: Silje Marielle Berntsen

NO54468/16 (1)   18

8 Wheatenhamran’s Mr Makalu
Eier: Trude Plassen

NO54614/19 (2)  12

9 Parwheat Herlige Zippo
Eier: Stian Marius Bye

NO50853/20 (1)  8

10 Hübinettan’s Charles Perrault
Eier: Margrethe Hansen

SE58406/2018 (1) 7

Mestvinnende Tispe 2021: 

NORD PL UCH EUW-18 NV-21 Parwheat Frøya, 
eier og oppdretter Marit Stette Alme

Nr Hundens navn/eier Reg. nr Ant Poeng
1 Parwheat Frøya

Eier: Marit Stette Alme
NO49149/16 (5) 101

2 Wheatenhamran’s Miss  Musula
Eier: Janicke Sotnak

NO54613/19 (4) 51

3 Keep Sparkling Balenciga
Eier: Corinne Andriana Alfred-Arntzen

NO42858/19 (3) 50

4 Hot’n Sweet Gaga
Eier: Chatrin Innvær Lohne

NO49123/13 (3)  46

5 Perfektibel’s I can I will 
Eier: Janne Nervik

NO45169/19 (2) 40

6 Granholtet’s ZsaZsa Gabor
Eier: Gunn Kari Skauge

NO58585/17 (3)  37

7 Angel Pollentina’s Glory Sunshine 
Eier: Silje Marielle Berntsen

NO54008/11 (2)   31

8 Wheatenhamran’s Neva
Eier: Janicke Sotnak

NO36169/20 (2)  24

9 Keep Sparkling Autumn Ablaze
Eier: Wenche Hell

NO54470/16 (1)  22

10 Bigger Boobs Than Dolly
Eier: Lille Hege Løvli

NO57671/10 (1) 20
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MINNEORD 

Thomas Hammond   12.01.1941 - 29.12.2021

Thomas Hammond var med 
fra starten av i klubbens historie i Norge. Han var den første leder i den 
gang Wheaten-
klubben.  Det hele startet i 1988, på Brøttum camping. Utgangspunktet 
for samlingen var å vise nybegynnere med rasen og dens mulige 
potensiale i bruks og lydighet, samt litt grunnleggende pelsstell. Etter 
initiativ fra Ann- Mari Virtanen ble det opprettet et interimsstyre der 
Tomas sa seg villig til å sitte som leder. Han hadde fattet interesse for en 
rase som var ny for han, men virket 
spennende å jobbe med.
Tidligere erfaringer med hund hadde han, både fra å ha vært hundefører 
i forsvaret og drevet med hundekjøring. Han hadde også erfaring fra ulike 
styreverv.
Første møte med interimsstyret ble holdt hjemme hos Maria Støylen, 
Bærum. Dette ble klubbens spede begynnelse. Her ble det satt opp og 
klarlagt hva en faktisk ønsket videre med en klubb og hvordan jobbe 
videre for dette.  Deretter ble det avholdt et konstituerende styremøte 
hos Anne og Roy Eng i Lier. Her ble det avgjort at Thomas skulle fortsette 
som leder. Det ble videre holdt noen møter før en konstituerende general-
forsamling, og fra den jobbet videre for å etablere en klubb for ikke bare 
rasen, men også dens medlemmer. Konstituerende generalforsamling ble 
holdt i februar 1989, der et nytt styre ble valgt og det første forslag til 
vedtekter ble vedtatt.

I september 1989 ble den første ordinære generalforsamlingen holdt og 
Thomas ble valgt inn videre som leder.

Den 9. september 1989 ble klubbens første generalforsamling avhold, 
denne gang på Rustad Camping, ovenfor Lillehammer, med 20 stemme-
berettigede til stede. Disse var med på å fastsette lover, vedtekter og 
videre retningslinjer for klubbens arbeid. Thomas ble valgt som leder 
videre.

Vervet som leder hadde han frem til generalforsamlingen i 1993. Da var 
det tid for et lederskifte og han ble valgt inn som medlem i valgkomiteen 
istedenfor ledervervet. Her bidro han med innhenting av personer med 
kompetanse, som ikke bare var om rasen, men som også hadde erfaring 
og kompetanse innen organisering og styreverv. Dette vervet hadde han 
frem til 1995. I perioden han ikke var engasjert aktivt i styrearbeidet 
hadde han mer fokus på egne hunder og kennelarbeid. I 2000 ble han 
igjen valgt til leder i valgkomiteen

På årsmøte 2003 ble han nok en gang forspurt om å ta ledervervet i 
klubben, noe han sa ja til. Han ble sittende som leder frem til ekstra-
ordinære årsmøte i 2009.

I 2018 ble Thomas tildelt hedersbevisning for sitt arbeid for klubben/
rasegruppen.

Fred over hans minne
Rasegruppa Irish Softcoated Wheaten Terrier

Irisk terrier

ÅRET 2021
2021 ble enda et “annerledesår” for oss alle. Arrangementer ble avlyst; 
så istedenfor de planlagte 73 utstillinger for rasen vår, ble det arrangert 
40 utstillinger, 10 med stor cert. Irsk terrier ble vist på 8 av utstillingene, 
ved 10 ulike hunder, 4 av dem var norskeide. To av de norskeide hundene 
hadde sin utstillingsdebut i 2021. Vi fikk tre nye utstillingschampions, en 
av dem var svenskeid. Vi fikk også en ny viltsporchampion, finskeid. 
“Kajsa” til Aina Borgenvik i Kristiansand, har også i 2021 konkurrert i 
agility med gode resultater. Hun fikk sine agilitytitler i 2021. 

Det ble registrert to importer i 2021, hannvalper, en fra kennel Red Wire 
i Sverige, født 14.2.2021, og en fra kennel Merrymac i Sverige, født 
13.6.2021. Det ble dessverre heller ikke i 2021 født valper her.  

NY CHAMPION 

NO DK SE UCH Smox Guns N’Roses (C.I.B. FI NO SE DK UCH NORD V-15 
WW-14, 15 Merrymac O’Sullivan - C.I.B. NORD UCH DK V-13 NO V-13 
NORD V-14 Smox Amarone), født 28. juli 2019, oppdretter og eier 
Elisabeth Skålberg, Sverige, ble norsk champion med cert og BIM fra 
Norsk Kennel Klubs utstilling i Sandefjord i november 2021.  

Hun gratuleres! 

ALCAPHI’S DONATELLO 
Minneord skrevet av Stine Karlsen, verdens heldigste hundeeier.

Den gode tiden, ventetiden. 
Forventningene til valpen som snart 
kommer. Innkjøpene man gjør i 
forkant, og de utallige bøkene om 
hundehold man finleser fra perm 
til perm. Alt man gjør for å få 
ventetiden til å gå bare litt fortere. 
Sånn var det i hvert fall for meg og 
søsteren min Kristin, mens vi ventet 
på at vår aller første hund skulle 
flytte inn til oss. Vi skulle få et nytt 
familiemedlem, en lillebror, - en 
bestevenn! Vi klarte nesten ikke 
vente! 

Dagen kom, og Luke ble 
med oss hjem fra oppdretter 
Malene Ask. Vi var henrykte og 
lykkelige, Luke var jo verdens 
fineste lille hund! Første natta, - 
null søvn.. Andre natta, - null søvn.. 
Sove på gulvet ved siden av Luke 
frem til hjemlengselen til slutt slapp 
taket og han smått begynte å trives 
hos oss. Som vi elsket valpetiden, 
dere… 
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Men altså, valpetiden, - så fantas-
tisk, morsom, hektisk, avgjørende 
og … krevende! Vi to, søstrene på 
snart 13 og 15 år fant raskt ut at 
skal man få en Irsk terrier hann-
hund til å høre på deg, må det skje 
med en gang! Utallige valpekurs, 
viderekommende kurs og tusenvis 
av timer senere fikk vi tilslutt det 
vi vil påstå ble en ganske så god 
hund. Vi lærte han det vi mente 
en liten tass bør vite i den store 
verden. Luke skulle jo følge oss på 
alle våre eventyr i all overskuelig 
fremtid! 

Han ble etter hvert som han vokste opp en fast kamerat på turer; 
sykkelturer, fjellturer, teltturer, hytteturer, kanoturer, turer i stallen, på 
ridestevner.. Ja, overalt hvor vi var, fant man også Luke. 

Det har blitt mange flotte turer med Luke. Når jeg ble voksen og 
selvstendig dro jeg og kjæresten på mye turer rundt om i Norge, og 
Luke skulle selvsagt være med på dette. Vi har faktisk vært rundt i hele 
Norge! Den fineste måten å oppleve landet vårt i, er med telt, noe Luke 
også syntes var veldig fint. Bilen fikk oss også mye rundt i landet vårt på 
sommerferieturer, og både vest, øst, nord, og sør-Norge har blitt grundig 
utforsket etter mange år på kryss og tvers. Luke har vært en selvskreven 
turkamerat, og elsket heldigvis å kjøre bil.

Luke koste seg stort i naturen. Skogen var hans fristed, han kunne være 
ute hele dagen og kose seg, - så lenge det IKKE regnet. I likhet med 
omtrent samtlige andre Irske terriere hadde han en innebygd føler for 
regn. Regnet det, fant man ikke hunden noe sted. Hvis man til slutt fant 
han, hadde han funnet et skjulested i en putehaug eller liknende, og 
hadde planer om å ligge der, og ikke bli funnet før regnet gav seg. «Jeg 
trenger ikke tisse i dag, altså mamma…» 

Etter hvert som jeg flyttet ut av barndomshjemmet, fikk jeg enda en 
Irsk Terrier. Ask og Luke ble gode venner, og Luke ble da ganske raskt 
med meg til Asker. De to ble som Knoll og Tott. Rampestrekene kom som 
perler på en snor, det er utrolig hva to irske terrorterriere kan finne på 
altså! De to gutta spilte virkelig hverandre gode! Det ble dobbel lykke i alt 
vi gjorde sammen nå fremover! Turene fortsatte, men nå med to spretne 
røde troll. 

Etter hvert som Luke ble eldre, gikk det plutselig opp for meg at jeg 
har han faktisk bare til låns, han skal kanskje ikke alltid være rundt meg 
likevel? Turene ble gradvis litt kortere, kurven ble gradvis bedre og bedre 
å kose seg i dagen lang, og han sov kanskje litt mer enn før? 
Vil han heller ligge foran peisen på hytta enn å bli med Ask og meg på 
skitur? Luke spratt opp alle fjell han prøvde seg på til han ble 12-13 år 
gammel, deretter begynte han så smått på pensjonisttilværelsen sin. Den 
hadde han ærlig fortjent. Jeg tror grunnen til at han holdt seg i så utrolig 
god form så lenge, var at han hele livet hadde hatt et fantastisk høyt 
aktivitetsnivå. Å rusle turer, kose seg i den store hagen vår, og kanskje 
bare ligge i kurven å snorke virket ganske så kjærkomment for den nå 
14,5 år gamle hunden min. 
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Vi koste oss sammen hver eneste dag, så mye som mulig nå. For følelsen 
av at det var veldig viktig å nyte hvert eneste minutt med han nå, ble 
vesentlig for meg.

Luke sin aske har vi spredt på hytta, det var hans paradis på jord. 
Ingen andre steder var han mer tilfreds enn på hytta. Der vokste han 
opp, badet, gikk lange turer, koste seg i lyngen og dormet foran peisen 
på kalde vinterdager. Det føles godt å være på hytta nå, og nærheten 
og tilstedeværelsen til Luke er utrolig. Jeg kjenner lukten hans i vinden, 
strukturen i pelsen hans på gresset, og når jeg lukker øynene, står han 
stødig ved siden av meg. Han vil alltid være det, den kjære hunden min. 
Min beste venn og støttespiller gjennom halve livet mitt. Min klippe i livet, 
lyset i hverdagen. Hunden som hjalp meg med vanskelige valg, 
avgjørelser og gjorde tunge oppgaver enklere. Hjertet mitt er knust, 
sorgen er altfor tung å bære. Ask mistet også sin bestevenn i livet, hans 
livsledsager som gjorde Ask til den fantastiske hunden han er. Å se sin 
gjenværende hund sørge slik som Ask i starten gjorde, gjorde at hjertet 
bristet en gang til. 

Sammen støttet Ask og jeg oss på hverandre gjennom den tunge tiden 
som var umulig å unngå, man føler man ikke hadde klart det uten 
hverandre. 

Ask og jeg, sammen med resten av familien min ser tilbake på nesten 15 
år sammen med Luke som verdens beste år. Selv om den dagen vi mistet 
han var verdens verste, ville vi aldri ha vært foruten.

Luke var og forblir en legende, et forbilde og en helt. 

Kos deg på de evige jaktmarker, Luke. Du vil aldri bli glemt, 
kjære hunden min.

NORDISK VINNERUTSTILLING 2021
Det deltok 3 Irsk terriere på utstillingen som ble arrangert i Herning i 
Danmark 13. november. Dommer var norske Petter Steen. 

Best i rasen ble svenske juniortispen JWW-21 NORD V-21 Merrymac Just 
Golden Diamond Again (INT NORD UCH JWW-96 NORD V-98 SE V-97-98-
00-01 WW-98 Merrymac Going To The Top - C.I.B. SE DK FI NO UCH NL 
US CH SE V-16-17 WW-18 Merrymac Zinnia Of Gold Again), oppdretter 
og eier Gertrud og Thomas Hagström. 

Beste hannhund ble svenske DK V-21 NORD V-21 Smox His Majesty 
(SE DK FI UCH US CZ CH NORD JV-19 NORD V-19 WW-21 Merrymac 
Goldfinger - NORD UCH SE JV-16 Smox Dolce Vita), oppdretter og eier 
Elisabeth Skålberg. 

RASESPESIALEN I USA
Fotos: Tom Nutting

Montgomery County Kennel Club avholdt sin store, årlige terrierutstilling 
10. oktober hvor hver av rasene samtidig har sin rasespesial. 

Dagen begynte med “Sweepstakes” hvor man kan vinne mindre penge-
premier. Hundene må også være påmeldt på den ordinære utstillingen. 
Det deltok 9 hunder i alderen 6 til 18 måneder i Sweepstakes. Dommer 
var Joe Metz. 

Best i Sweepstakes

Best i motsatt kjønn i Sweepstakes

Beste tispe og best i Sweepstakes var den 6 måneder gamle Trinity Of 
Kells Stormy Star etter US CH Gingerbread Dark And Stormy og US CH 
Kells Star Attraction, oppdretter og eier Heidi Sharp. Beste hannhund var 
den 7,5 måneder gamle Devil’s Fire Fiddler etter US GrandCH Bravo 
Red Devil At Shadowland og US CH Ceallach Emmylou’s Fire, oppdretter 
Kelly Edwards og John A Childers, eier Kelly Edwards. 
  
På rasespesialen deltok 36 hunder fra 6 måneders alder. 
Dommer var John R Boozer III. 

Offisielle klasser er valpeklasser fra 6-9 måneder og 9-12 måneder, og 
klasser for hunder fra 12-15 måneder og fra 15-18 måneder. Det er 
klasser for amerikansk oppdrettede hunder, for hunder oppdrettet av 
utstiller (de øvrige stilles av profesjonelle handlere), klassen for de som 
ikke er champions, Open, og veteranklasse (fra 7 år). 
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Championene, hanner og tisper, stilles sammen i klassen Best of Breed. 
Der deltok 12 hunder. Beste hann og beste tispe (Best of Winners) fra de 
øvrige klassene får delta i Best of Breed. Det finnes også parklasse og 
avlsklasse. Bedømmelsen i rasen avsluttes med en fremvisning av 
champions som ikke deltar i de offisielle klasser. 

USA er ikke medlem i FCI og har dermed egne gruppeinndelinger og 
standarder. Den amerikanske standarden avviker lite fra den irske som er 
den offisielle standarden til FCI. Også de amerikanske hundene er jevnt 
over noe høyere og tyngre enn standardmålene. 

Best i rasen

Best i rasen ble US GrandCH Blaesing’s Catching Fire To The Wind, 
en 2,5 år gammel tispe etter US GrandCH Merrymac Ztriking og US CH 
Blaesing’s Hearts Of Fire. Oppdretter og eier Kathryn E Blaesing og Terri 
VandeZande (Handler Allison B Sunderman). 

Beste hann ble US GrandCH Merrymac Hard As A Rock, 2,5 år. Han 
er etter INT NO SE UCH US CH SE V-90 SE V-91 Tralee’s Hurricane Kid og 
C.I.B. SE DK FI NO NL UCH US CH SE V-16-17 WW-18 Merrymac Zinnia 
Of Gold Again. Oppdretter Gertrud og Thomas Hagström, Sverige, eier 
Gertrud Hagström og Jeanette Lovett. (Handler Robert M Carusi)

Best of Winners

Winner Bitch og Best of Winners ble 15,5 mnd. gamle Blue Granite 
Who By Water Woodbine etter US CH The Wind That Shakes The 
Barley og US GrandCH Blue Granite Star Of The County Down. Oppdret-
ter Bernice Sullivan og Nora Dubois, eier James Canavan og Breedette 
Hayes. (Handler Robert M Carusi)  

Winner Dog

Winner Dog og ny champion ble knapt 11 mnd. gamle Rockledge 
Breath Of Freedom etter US CH Rockledge’s Marco Of Meath og US 
CH Glenaugen Petra Of Rockledge. Oppdretter Eduardo Toshio Fugiwara, 
Sean Mansfield og Linda Honey. Eier Cecelia og Savannah Pittenger. 
(Handler Andrew Peel). 

Best veteran

Beste veteran ble 7,5 år gamle US GrandCH Baystone Great Ballz 
Of Fire! etter Geordan Tribute To Muldoon og US CH Baystone Fire Fly 
O’Geordan, oppdretter Daniel A og Georgina Sackos og John Childers, 
eier Mechele Lee og John Childers. 

Utstillingen var Cruftskvalifiserenede for Best i rasen, Best i motsatt 
kjønn, og for hundene i Best of breedkonkurransen som får utmerkelsene 
“Select Dog”, “Select Bitch” og “Award Of Merit”. Disse tre var US 
GrandCH Breezy’s Charming Con Artist, US CH Baystone Live 
Wire ‘N Fire O’Mytme og US GrandCH Bay-Lei’s Macgryphon 
Ca Bcat CGC. Select Dog og Award Of Merit er begge etter svensk-
oppdrettede US GrandCH Merrymac Ztriking.   
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Jack russell terrier
TAKK FOR MEG

Etter å ha vært raserepresentant siden 1. februar 2000, syntes jeg det 
var på tide med avløsning. 

I disse årene har jeg skrevet 88 spalter i Terrierbladet, rasespesial i 2000 
og 2010 (disse to og også rasespesialen fra 1990 finnes på Norsk Terrier 
Klubs hjemmeside under Irsk terrier) og RAS (rasespesifikk avlstrategi). 
Dessverre synes spalten i Terrierbladet å være av liten interesse blant 
Irsk terriereierne for det er svært få innlegg og bilder som jeg har fått 
uten å ha måttet be om det. Jeg har derfor satt stor pris på de innlegg 
bilder som har kommet uoppfordret til meg som raserepresentant. 

Det har heller ikke vært så stor interesse for felles aktiviteter, men som 
raserepresentant har jeg arrangert trimmekurs, det siste i 2011 sammen 
med Eva-Kristina Burström (kennel Three Pines, Sverige) hvor deltakerne 
også fikk prøve seg på blodspor. Rasen har vært representert i egen 
stand i “Terriergata” på Dogs4All og i raseparaden der og også på 
messen “Dyr for alle”. Som raserepresentant har jeg deltatt med 
informasjon og hunder på to dommerkonferanser for rasen.  

Jeg har fått mange henvendelser både på e-post og på telefon, både fra 
dem som ville vite mer om rasen, fra Irsk terriereiere som ville fortelle 
meg om sin flotte hund og fra dem som ønsket hjelp med sin hund. 
Jeg har hatt flere besøk her hjemme. Mange hadde ikke møtt en Irsk 
terrier før de fikk hilse på mine hunder, Jenny (f.1998-d.2013), Karl 
Helmer (f.2001-d.2013), Märtha (f.2004-d.2018), Marwin (f.2013) og 
Maisie (f.2019). Jeg håper og tror at de besøkende fikk et positivt inn-
trykk av rasen. Selv om jeg ikke lenger er raserepresentant, vil de som er 
interessert i å vite mer om rasen alltid være velkommen hos oss!

Rasen vår har vist seg dyktig både i agility, i rallylydighet og på blodspor. 
Jeg hadde håpet at det hadde vært interesse også for andre aktiviteter 
som ikke krever særlig trening, som lure coursing, som jeg tror er en 
aktivitet som passer godt for rasen vår. Men de viktigste oppgavene som 
våre fine “rødinger” har, er å være viktige familiemedlemmer, trofaste 
turkamerater og følgesvenner.

Jeg ønsker Helene lykke til som raserepresentant!  

Hilsen Anne Sollerud – Marwin og Maisie 

Ønsker alle ett riktig godt nytt år. Det gikk med ett brak i år også, selv 
om folk snakker om høye strømregninger så ble det ikke fyrt av mindre 
raketter i år heller. Til stor fortvilelse for mange hunder og ikke minst alle 
de ville dyrene dessverre.

Vi er nå godt i gang med forberedelse til vårt 20 års jubileum som vi 
gleder oss til. Vi håper det ikke blir noe stopper for det, men får følge 
med på hva denne pandemien finner på. Så jeg håper å se gamle og nye 
eiere av jrt pinsen 4-5 Juni.  Selv om det har vært vanskelig for noen å 
stille hund på utstillinger, grunnet covid-19 så har det vært noen som har 
fått stilt en del og gjort det bra. Gratulerer til alle dere. 
Og håper vi treffes rundt ringen som før igjen.

Vi setter stor pris på å få bilder /historier og resultater fra dere, så send 
det til jack@norskterrierklub.no

Fortsatt fin ettervinter og vår. 

Monica Berg, styret RG Jack

Denne gang har vi fått et flott innlegg fra Hedda Gudim og Morten 
Karlstad der de forteller litt fra sine utstillingseventyr. 

Utstillings året 2021

Vi er et par som holder til i Indre-Østfold, og som har en forkjærlighet 
for Jack Russell terrieren. Kjøpte vår første i 2018, så vi er ennå ny-
begynnere. For, som godt er, har man alltid masse å lære. Året 2021 
ble et fantastisk utstillings år for vår Kennel Sunseeker, tiltross for Covid 
restriksjoner av og på, og munnbind i aller lommer. Mange utstillinger ha 
vært avlyst, med en del har vi klart å få med oss i år også.
 
En ting skal i hvert fall være sikkert. Man skal ikke være redd for å reise, 
skal man holde på med utstilling. Det har blitt mange mil. Men til gjen-
gjeld har vi fått oppleve en hel masse, og truffet mange flotte mennesker, 
og ikke minst, flotte hunder. 

Pr nå har vi 3 stk Jack Russel Terriere. Vår eldste hund Pluto måtte vi 
dessverre si farvel til i november, da det ble oppdaget en stor svulst i 
magen. Men hele 14 år ble han, og var alltid en gla`gutt. 

Våre tre andre «unger» er med oss over alt. Ja, vi kaller de «unger». Da 
tiden vi bruker på dem, er like stor som da barna var små. Om ikke mer 

Vi har i år reist hele Sør-Norge og Midt-Norge rundt, og fått med oss 
alle de store utstillingene. 8 stk utstillinger har vi fått deltatt på i Norge. 
Klarte å få med oss en International og en terrier utstilling i Sverige. Og 
endelig, som første gang, fikk vi med oss både Nordisk i Herning og 
Terrier utstillingen i Kolding i Danmark. 

Mange flotte opplevelsen, og minner har vi fått med oss. Og alltid like 
hyggelig å bli kjent med nye mennesker rundt ringen.
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Vi er ferske i utstillingsverden, men syns vi allerede har lært mye. Og 
både overrasket og ydmyk over hvor mange som er villig til å dele sine 
erfaringer med oss. I både inn og utland.

Mang en latter og soiale kvelder har det blitt, og selvfølgelig litt bobler 
når de viktige sløyfene har blitt utdelt. Uansett om det har vært vår egen 
prestasjon eller andres. Like viktig er det, å kunne dele gode opplevelser 
med andre, og glede seg over det. 

For vår del kunne vi nok ikke vært mer fornøyd når det gjelder 
resultatene for 2021:

Hipp, 3 år – NOUch Whistlewood`s Gonna B Good har I år oppnådd bra 
resultater i Championklassen. Og har i år blitt både Svensk og Dansk Uch.

Carli, 20 mnd- Harrydans Carlifornia Dream, har oppnådd hele 2 x Crufts 
kvalifisering, og 7 Cert I år. Hvor to i Sverige og ett i Danmark. Så nå er 
det bare å vente til hun blir 2 år, for å jakte det siste Certet. Slik at også 
hun blir N SE DK UCh. 

Sara 2 ½ år – Tsarodej Che Sara Sara, har kun stilt en gang i Sandefjord. 
Hvor hun vant åpen klasse.  Men dessverre er hun litt for stor, og litt 
annet småtteri. Men godt innafor, og har et hjerte av gull. 

Takk til alle som gjør denne «sporten» til verdens beste. Håper vi snart 
ses igjen, og ønsker dere alle lykke til i utstillings året 2022. 

Kennel Sunseeker
Hedda og Morten
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20 års jubileum for Jack russell terrier i Norge
I 2022 er det 20 år siden rasen ble godkjent i Norge. Dette vil vi selvsagt feire med 

raseseminar og spesialutstilling, og vi håper DU vil delta i feiringen sammen med oss. Vi 
avholder seminar og utstilling pinsen 04.06.22 - 05.06.22 på Thorbjørnrud hotell, Jevnaker. 

Program:
Seminaret avholdes lørdag 04.06.22, og varer fra kl. 10.00 til 16.00. Vi spiser lunsj sammen   

kl. 12.30. Det blir tid til hundelufting før vi samles til 4 retters middag kl. 19.30. Søndagen blir 
det servert frokost kl. 07.00 og felles lunsj ca kl. 12.30.
Foredragsholder: Anne Livø Buvik og Kjell Kongsengen

(Det blir også mulighet for øyelysing hos Kjell Kongsengen.)

Rasespesialen vår avholdes søndag 05.06.22. Oppstart blir kl. 09.00. Utstillingen er offisiell, 
og vi utdeler cert. Det er åpnet for påmelding via NKK.

Barn og hund, kr 50,- påmelding på stedet. Vi vil i tillegg kåre utstillingens beste brukshund, 
beste sportshund, beste hode og beste bevegelser ut fra de som er påmeldt i ordinære    

klasser. 
Dommer: Anne Livø Buvik

 
Priser (1/2 avgift fra tredje hund m/samme registrerte eier, gjelder ikke valper) Ordinær elektronisk: 400,- (valper 300,-), 

Manuell: 450,- (valper 350,-), Forlenget elektronisk: 450,- (valper 350,-) 
Meld på via web: www.nkk.no – ”min side” eller aktiviteter/kalender. Ved manuell påmelding bruk NKKs påmeldingsskjema. 

Dersom innbetaling av påmeldingsavgiften ikke er registrert innen fristen, vil det påløpe et gebyr på 50% av 
påmeldingsavgiften. 

Manuell påmelding til: Kari Anne Lundberg, Fjellstadveien 143, 9360 BARDU. Bankkonto: 1503 17 00814. Betalingen merkes 
med hundens navn og registreringsnummer. 

Alt. 1 Seminar, lunsj, middag 04.05.og lunsj 05.06. Overnatting i enkeltrom. Kr 2995,-
Alt. 2 Seminar, lunsj, middag 04.05.og lunsj 05.06. Overnatting i dobbeltrom. Kr 2695,-
Alt. 3 Seminar inkl. lunsj       Kr 1500,-
 

* For de som ikke er medlem i Rasegruppen kommer et tillegg på 150 kr.
Påmeldings- og betalingsfrist seminar: fredag 29. april 2022 (pga avbestillingsvilkår hos hotellet). Betaling til 

konto: 1503 17 00814 
Merk betaling med navn + seminar og alternativ 1, 2 eller 3

Vi håper jo at flest mulig velger å bo på hotellet. De som ikke skal bo over på hotellet, men gjerne vil delta på seminar, lunsj 
og middag, kan betale for dette separat. Det er mulighet for bobil uten vann og strøm.
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Manchester terrier
Hei alle Manchievenner.

Først og fremst vil jeg takke for tilliten dere har gitt, slik at jeg kan 
fortsette som raserepresentant for 2 år til. Det setter jeg veldig stor pris 
på.
 
Nytt år og nye muligheter sies det, og nå er intet unntak. Året 2021 var 
preget av en pandemi, men likevel fikk vi gjennomført Funweekend på 
Vestby. 
Hvor Dogct Trailblazing River ble best in show, Tsar-Ping’s Millennium 
Eraak ble res. best in show, Tsar-Ping’s Brexit Ara ble 3. best in show 
og X-Pected Dine Mites Kingston ble 4. best in show for dommer Sigrid 
Svingen.

I år planlegger vi atter gjennomføring av Funweekend, sammen 
med Engelsk toy terrier. Og i den forbindelsen ønsker vi å opprette 
en funweekend komitè som kan hjelpe til å få gjennomført dette arrange-
mentet. Som vil være helgen 27 og 28 august på Vestby. Det er absolutt 
ingen krav til forkunnskaper, kun et veldig stort ønske om at dette skal 
bli en så god helg og arrangement som mulig. Funweekend består av to 
deler, en utstillings del og en leke/kosedag med flest mulige Manchester 
terriere og Engelsk toy terriere. I fjor ble vi hele 30+ manchier i alle 
aldere. Noe som var veldig gøy å se.

Året 2021 ble det registrert inn 8 kull i NKK, med sammenlagt 24 valper.
Og det ble registrert inn 2 importer, noe som er en økning fra 2020.

Det er også ytret ønske fra flere, og ha en helseundersøkelse på rasen. 
For å få kartlagt rasen i sin helhet, noe som vi selvfølgelig stiller oss 
positive til. Og i den forbindelsen vil vi gjerne ha en helse komité, så vil 
du bli med i enten Funweekend komitéen eller helse komitéen må du 
gjerne sende en liten mail om hva du kan bidra med. Og jo flere jo bedre. 
I dette bladet har vi fått to innlegg, et fra Kennel X-Pected Dine Mites og 
et fra Kennel Tsar-Ping.

Ellers vil vi gjerne oppfordre alle til å sende bilder, tekster, eller om dere 
har spørsmål til manchester@norskterrierklub.no. 

En hilsen fra X-Pected Dine Mites

Godt nytt år til alle sammen! 
I oktober og november var vi i Spania med hundene, og da var vi sam-
tidig på en utstilling i Murcia. Best i rasen ble Alma, Bonwild Devil Herself, 
fra juniorklassen.

Og BIM ble Bandit, NO SE FI CH Windypark Bossy Bandit.

I Finland gjorde Salt, INT NORDIC CH NO FI DK CH Mosaic’s Riders Up 
By Rustic Lane, det bra både på Finsk Winner og Helsinki Winner. Hun ble 
Best i rasen begge dager i en sterk konkurranse. Hun har nå deltatt på 6 
utstillinger i Finland og blitt Best i rasen alle gangene, samt en 3. best i 
gruppe (på et internasjonalt show), og blitt både Internasjonal og Nordic 
champion der. Veldig stolte av henne!

Håper det etterhvert blir lettere å møtes igjen. hadde vært koselig med 
noen turer eller å kunne finne på noe sammen.

Hilser fra Kirsti og Eirik Kahrs
X-Pected Dine Mite

En hilsen fra Kennel Tsar-Ping

Først vil vi ønske alle et godt nytt år. 
Rett før nyttår var kennelen vår så heldige å kunne smykke seg med 4 
nye titler. Vår egne Tsar-Ping’s Brexit Ara ble 2 år i august og allerede i 
november kunne hun smykke seg med titlene Norsk, Svensk og Dansk 
champion. Sammen med Ara ble også pappaen til vårt våren 2022 kull 
Tsar-Ping’s Millennium Eraak, Dansk champion.

Vi er så ufattelig takknemlige over alle valpekjøpere og fôrverter som gjør 
en så fantastisk jobb med våre Tsar-Pinger. Og ikke minst alle vi møter 
på vår vei. Vi håper at året 2022 vil bestå av flere utstillinger og annet 
morsomt. Og at vi ser mange av dere i løpet av året som kommer. 

Eva, Trond og Ada Marie
Kennel Tsar-Ping
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Black & Tan Funweekend 
27 og 28 august 2022  

arrangert av Norsk Terrier Klub for  
 

Engelsk toy terrier og Manchester terrier
Vestby Gjestegård & Hyttepark, Hytteveien 11 , Vestby. www.vestbyhotell.no  

Husk å bestille overnatting!  

Lørdag Open show med med  felles mat
Søndag vil det være lekedag

Mere info kommer på NTK hjemmeside og Facebook 
Mange flotte premier, ikke bare til vinnerne  

Klasser:   
Baby 4 til 6 mnd,m Valp 6 til 9 mnd, Turist 9 mnd og oppover, Junior 9 mnd til 24 mnd, 

 Unghund 15 mnd til 24 mnd, Åpen klasse 15 mnd til 8 år, Champion 2 år til 8 år,  
Veteran 8 år til 10 år , Super veteran 10 og oppover, Par to hunder fra samme eier

Pris 350,- første hund, 250,- hund to, 250 hund tre osv. (med samme eier)
Konto nr.  1503.17.01136

Eventuelle spørsmål 97718158 Eva/ 94486446 Marianne 
funweekend@norskterrierklub.no  
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Miniature bull terrier
Halloen Minifolket !!  

 

 

Nytt år, Nye muligheter !.  VI får håpe at dette stemmer, 
og at vi nå endelig kan komme tilbake til en mer normal 
hverdag.  Året begynner ikke lovende med avlysning av 
NKK Bø i Telemark, men vi satser på at det var siste 
krampetrekning. 
Det er uansett masse bulle-gøy planlagt for året 2022, 
og jeg håper inderlig av vi får gjennomført alt vi har på 
kalenderen. 

Vinteren er flott, men dessverre er det noen bakdeler 
også. Her skal jeg komme med ett tips. Selv om vinteren 
bringer med seg mye kos både inne og ute. Så har det 
dessverre noen bakdeler med seg. Jeg vet at noen buller 
sliter litt med såre poter og rødsopp. Nå som salting er 
mye mer vanlig, i tilegg til ustabilt/skiftende vær og mye 
fuktighet er det viktig å passe på potene. Hundepoter liker 
ikke veisalt, de blir såre og hundene får i seg salt om de 
slikker på potene sine.  

Når man kommer inn er det viktig å sjekke poter, har man 
gått i mye salt kan det være en ide å skylle potene med 
vann evt vaske de litt, også tørke de godt etterpå. 
Fuktighet er grobunn for sopp. Får man først rødsopp så 
anbefaler jeg å bruke OptimaPh hudspray. Dette er ett 
bakteriedrepende og soppdrepende naturprodukt som 
er uten parfyme og parabener. Jeg har selv brukt dette i 
mange år på min forrige hund som hadde hudproblemer. 
OptimaPH serien er norskrodusert av organiske natur-
produkter, og de har en serie med produkter kun for hund 
(og dyr).

  

Bulle-Kurs 
Helgen 26-27 Mars arrangere vi ett kurs i Hundemassasje 
og Styrke, koordinasjon og balanse med Anita Holm 
(Positiv Hund) som instruktør. På dette kurset vil dere lære 
å massere hunden deres, og dere vil få mange øvelser for 
å trene styrke, koordinasjon og balanse.  Både massasje 
og styrketrening er med på å forebygge skader. Den andre 
dagen går til trening av styrke- koordinasjon og balanse. 
Da lærer dere flere øvelser både med og uten utstyr. Dere 
vil få beskrivelse av øvelsene trinn for trinn, og dere vil få 
tips til hvordan dere kan sette opp et treningsprogram. 
Tid: 26.-27. mars kl. 10-14   : Pris: 1600 kr
Sted: Lahaugmoen Hundesenter, Brånåsveien 7, Skedsmo-
korset (vi er innendørs hele helgen)

Anita jobber fulltid med hund, driver firmaet Positiv Hund 
og jobber på Lahaugmoen Hundesenter. 
Hun har utdanning som bl.a. etolog (mastergrad i etologi 
som er læren om dyrs atferd), hundeinstruktør, atferds-
konsulent, hundemassør, rehabiliteringsterapeut og styrke-
instruktør for hund.  Hun har en Miniature bull terrier på 
snart 2 år og en staffetispe på snart 9 år. 
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Med disse trener og konkurrerer hun i rallylydighet, nose-
work og blodspor. Anita har også hatt buller tidligere, så 
hun har mye erfaring med rasen.

Anita skal holde flere kurs sammen med oss i år. Vi er 
allerede godt i gang med planlegging av weekendkurs i 
blodspor og Nosework.  Mer informasjon med datoer og 
priser kommer. 

Openshow 11-12 Juni  
I fjor sommer ble vi invitert av rasegruppen for Bull 
terrier til å delta på deres Openshow, dette ble en såpass 
stor suksess at vi har blitt enige om å fortsette denne fine 
tradisjonen. 

Vi har satt av helgen 11-12 Juni ved Vestby Hyttepark for 
2 dagers Openshow for Bull terrier & Miniature bull terrier.
Dommer er Andrea Gates, kennel Archetype.
Mer informasjon vil komme, men sett av helgen til en 
gøyal og sosial helg med store og små buller. 
Jeg håper at alle som har mulighet til å melde på gjør 
dette, så vi får se masse flotte buller. Har du lyst til å 
hjelpe til med gjennomføring av dette setter vi stor pris på 
litt hjelp, ta kontakt. Om noen har mulighet til å sponse 
med premier til Openshowet setter vi også selvfølgelig stor 
pris på det.
 
Det er opprettet en egen Facebookside for Openshow. 
“Openshow Bull & Miniature Bull terrier 2022”

Årets Miniature Bull terrier 
Det ble ikke all verdens av utstillinger i år, og selvfølgelig 
hadde det vært gøy at mange flere tok med seg de fine 
Miniene sine på utstilling. Men liste på Årets mestvinnende 
det ble det i år også. 
Så håper vi å se mange nye i ringen i året som kommer. 

ÅRETS MESTVINNENDE 
MINIATURE BULL TERRIER 2021 

1, KROKKO-Dillens Yacare Hocico Ancho  130 
2, Martial`s Breed I Love You   108
3, Garm de Canarios Captain Conrad  64 
4, Pochahontas of Millenium Angels  63
5, Javarke Wee Martial`s Breed   54
6, Javarke Wee Wild Magic for MB  53 
7, Tiny Amigos Moonlight Sparkle  35
8, Gladiatorbulls All in One   32 
9, Martials Breed I am Zalto   30 
10, Martial`s Breed Getting Fabulous  20 

Årets veteran 
1,  Javarke Wee Martial`s Breed   54
2, Gladiatorbull`s All In One   32 
3, Maligårdens Dressed to Impress  19 

Årets norskfødte 
KROKKO-dillens Yacare Hocico Ancho  130
 
Vil også minne om at det for en tid tilbake ble opprettet en 
Facebook gruppe for eiere av Miniature Bull terrier.  Denne 
skal vi også prøve å bruke litt mer aktivt til informasjon, 
arrangemanger etc. Denne siden er ment kun som en 
informasjonside med nyheter, treff, arrangemanger, kurs 
og ellers info som er relevant for Miniature Bull terrier 
Er du ikke medlem:  Miniature Bull Terrier – Norsk Terrier 
Klub .  

Det hadde vært gøy å høre fra dere,  så om dere har noe 
å dele med oss setter vi stor pris på bidrag til bladet. 
Så må jeg takke for masse flotte bilder til dette bladet. 

Kjersti 
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Gratulerer! 

Garm De 
Canario`s Born 
4 Viltfinders 
Norsk Champion  
Dansk Champion 

CH Javarke Wee Martial`s Breed 
Nordisk veteran Vinner 21

Årets Mestvinnende Miniature Bull terrier 2021 

#  1  Ch Krokko-Dillens Yacare Hocico Ancho 

#  2  Martial`s Breed I am Lucy 

#  3  Garm De Canario`s Captain Conrad 

Årets Veteran 2021 

Ch Javarke Wee Martial`s Breed 



41

Norwich terrier

Mange gode nyheter har kommit i løpet av vinter, samtidigt dagene blir 
lengre og hele livet begynner å ser ut lysere, med mer utstillinger på 
liste, mer muligheter å treffe venner og familje, mulighet å reise igjen. 
Cecilie med Wilma har sendt fin reisebrev, som kan hjelpe de andre som 
planlegger ferie med hund. Trots mange avlyste utstillinger i fjor, har 
en del av oss dratt til ganska så mange, og her er nå med liste fra 2021 
mest vinnende Norwich, stor gratulasjon til alle.  Alle medlemmer som 
har fått CK i 2021 er med på listan i år, så håper vi får mer navner og 
gjerne alle fem utstillinger til alle som er blandt 10 beste. 

Jeg har hentet en ny valp fra Finland, han heter Chivas Ludwig Von 
Drake, og er etter Fin Ch Dashing Disney Blataj og Doublepatch Luma 
Lynai. Litt kjent og slekt og litt nytt og spennande.   Pongo, som han 
kalles hjemme, er virkelig uredd, energisk og oppfinsom valp, som vi 
treffes sikkert i utstillinger i vår og sommer

Berit sin Nuka fikk valper i begynnelsen av Januar, desverre mistet hu en i 
fødsel, men til alles gledje i kasse er fire fine tykke valper.  Far til kullet er 
S Ch Scandvik Trick Track. Bilder tatt når valper var snart tre uker gamle.  
Alle har fått seg eget hjem. /Elina 

Charterfeber
Vi har ofte brukt å gjøre som trekkfuglene – å reise til Syden når vinteren 
er på sitt kaldeste og mørkeste. Nytt av året er at i år hadde vi en firbent 
venn, en 9 og en halv måned gammel Norwich Terrier ved navn Wilma.  

Når man først har en hund i rette ”cabin-størrelse”, så hvorfor ikke teste 
ut dette? Tenk så snertent å kunne ha en reisevant hund som kunne bli 
med overalt?

Det første vi merket oss var at det ikke er lov å ta med hund på Charter-
reise, verken i cabinen eller i lasterommet. Og vi ringte og spurte samt-
lige reiseselskaper. Det ble derfor bestilt rutefly fra Molde og hotell for en 
overnatting på Gardermoen før vi skulle ta morgenruten fra Oslo til Gran 
Canaria. 

Neste skritt på veien var å bestille en plass å bo. Far i huset er ivrig på 
kitesurfing, så vi ville være i nærheten av Playa Del Ingles, som er en bra 
plass for det formålet. Vi ville også bo i gåavstand til restauranter. Og det 
måtte selvsagt være tillatt for hund, gjerne med en hage . Med tanke på 
at det fortsatt er usikkert med smitte og korona, så valgte vi å bestille 
en bungalow privat gjennom Finn.no. En leilighet med to soverom, fullt 
kjøkken, egen hageflekk og felles bassengområde. Siden våre studerende 
døtre plutselig ville være med ( mistenker at det hadde noe med Wilma 
og gratis ferie å gjøre)så viste det seg å være midt i blinken.

Det neste var å oppsøke veterinær. Hvilke sprøyter måtte hun ha? Kurer? 
Dråper?

En rabiesvaksine, to ormekurer og en vaksine mot Leptospirose senere 
var vi klare til å reise. Regnet pøste ned og Wilma fulgte spent med da vi 
vimset rundt i huset og pakket.

Vi hadde aldri reist med hund i flyet før. Tenk om hun sitter og uler i 
6 timer i strekk?!? Vi har selv sittet på fly og hørt katter lage rabalder 
helt fra lasterommet. Hva om hun må tisse? Får diare? Blir syk? Setter i 
halsen?

Men allerede på den lille flyplassen i Molde blir all tvil borte som dugg for 
solen. For der sitter hun pent i bånd ved gaten og sjarmerer folk i senk. 
Flinke, lille Wilma.

Den første flyturen gikk veldig 
bra. Var litt redd i starten 
under take-off, men det gikk 
fort over. Litt klapp og kos i 
den myke bagen og så roet 
hun seg. Vel framme på fly-
plass hotellet fant hun seg 
skremmende fort til rette i 
dobbeltsengen og ga seg til å 
snorke høyt natten igjennom 
i ustemt duet med min kjære. 
Sikkert uslitt etter så mye 
inntrykk. 

Wilma i flyet

hannvalper Nukapaws 
Brilliant Bosford og Brilliant Brecon

tikvalper Nukapaws 
Brilliant Bimber og Brilliant Bloom
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Så var avreisedagen kommet. Hun ble båret gjennom sikkerhets-
kontrollen og vennlige vektere smilte til oss da vi satte på halsbåndet 
igjen. Nå kunne hun gå fritt i bånd blant taxfree varer og travle 
reisende. Hun hadde fått en god luftetur før vi sjekket inn og alt lå til 
rette for en fin reise. Ved gaten satt hun fint på gulvet og fikk raskt mye 
oppmerksomhet av ventende passasjerer. Både barn og voksne kom 
bort og pratet med henne og hun tok imot all kos og klapp som om de 
var hennes aller beste venner. Man skulle hun tro hun var den reneste 
globetrotteren!

Flyreisen gikk over all forventning. Hun lå stille i bagen og sov seg 
gjennom mesteparten av flyturen. Ikke helt uventet var det bevegelse 
og interesse ved lunsjtider da medbrakt matpakke ble fortært. Da fikk 
hun vann i en liten vannskål og jeg følte meg forpliktet til å dele mat-
pakken min med henne eller i alle fall pålegget.

Etter å ha skannet koronasertifikatet, så tok jeg med meg Wilma ut så 
hun fikk tisset i blomsterbedet ved parkeringsplassen mens mannen min 
hentet bagasjen og leiebilen.

Bungalowen vi leide viste seg å være midt i blinken.

Det var flere fastboende tyskere med hund i komplekset der som lot seg 
sjarmere av denne overivrige lykkelige lille tassen. De tipset oss om en 
hundepark rett ved stranden som var helt perfekt for sosialisering. Alle 
hunder sprang rundt og etter noen dager på denne morgenturentrakk 
hun i båndet når hun skjønte hvor vi var på vei. Det var tydeligvis moro å 
være i hundeparken!

Det var utrolig deilig å være på ferie i varmen og Wilma trivdes med hele 
familien rundt seg. Late morgener med kaffekopp og Norwich Terrier på 
fanget mens vi nøt synet av solen som stå opp.

Hun likte seg utrolig godt på stranden også. Gravde store groper i sand-
dynene og hoppet rundt som en leken kanin. Men å vasse i vannet, det 
kom ikke på tale! Der gikk grensen. En gang fant hun en diger bæsj inni 
noen busker som hun stolt plasserte på håndduken min. Som det stinket! 
Til den dag i dag er jeg ikke så sikker på om det kom fra en hund…..

Det var heller ikke noe problem å ta henne med oss på restaurant på 
kvelden. De gangene vi visste vi skulle sitte ute, så hadde vi bare med 
oss et lite teppe, så sovnet hun under bordet. Kelnere kom gjerne spring-
ende med vannskåler som de satte under bordet. Satt hun på fanget kom 
flere bort og spurte om de kunne få hilse.  

Nå er vi for lengst kommet hjem til Molde. Alle har hatt en fin ferie og jeg 
kan på det varmeste anbefale å ta med familiens firbente. Det gikk mye 
bedre enn jeg noensinne hadde turt å håpe på og vi kommer definitivt til 
å ha med oss Wilma igjen.  /Cecilie

ÅRETS NORWICH TERRIER 

NR Hundens navn Poeng/
ant uts.

1 N SE UCH NJV-19 NV-21 LOTCHECK IN YOUR DREAMS  
eier Lene Weum

98/5

2 N UCH FARMARENS LET LOVE SPARKLE
eier Kristin Gillow

55/4

3 NUKAPAWS AWESOME AMKA
eier Berit Andar

50/3

4 N DK UCH DOUBLEPATCH LADY KORNELIA
eier Elina Jokinen

32/3

5 DOUBLEPATCH LADY KORDELIA
eier Berit Andar

29/3

6 PORRIGITO ODIN
eier Odd-geir Lyngstad

17/1

7 DOUBLEPATCH GERONIMO
eier Elina Jokinen

15/1

7 N UCH LI-BRIES BE A WILD CHILD
eier Ragnhild Halmstad

15/1

8 C.I.B. N SE DK UCH SEV-14 NJV-13 HEJV-13 NORDJV-13 NORDV-14 NV-
17 NVV-20 COG-WHEEL’S MUST HAVE BEEN LOVE
eier Lene Weum

8/1

N SE UCH NJV-19 NV-21 LOTCHECK IN YOUR DREAMS



43

Parson russell terrier
Nye verdensborgere, norske og utenlandske

Valper født

Velkommen!
Kennel, født dato, mor x far, antall

- Russell Yard, 14.01, Russell Yards My Magical Black Lion x Russell Yards 
Fetch The Stick, 1 hannhund og 3 tisper

- Parwheat, 29.01, Parwheat Cita x Foxthorn Huron at Ratscallion, 
3 hannhunder og 3 tisper

- Moltemyra, 21.03, Revefotens Leda x Cavalli Shrwood Boys Tuck, 
2 hannhunder og ingen tisper

- Upperdog, 22.03, Upperdog’s Bada Bing Olzzon x Sweetjumper’s I am 
Legend, 3 hannhunder og 2 tisper

- Russell Yard, 17.05, Russell Yards Magic Honey Dew x Norparson Ice-
breaker, 3 hannhunder og 2 tisper

- Revefoten, 18.05, Rustic Russell Yggdrasil x Foxthorn Huron at 
Ratscallion, 4 hannhunder og 1 tispe

- Disney Parsonage, 23.05, Kimko Top Russell x Ultra Black Ice, 
4 hannhunder og 4 tisper

- Langholen, 27.05, My Crackerjack’s Fight And Fate x My Crackerjack’s 
Tristan, 3 hannhunder og 3 tisper

- Revefoten, 10.06, Late Arrival to Revefoten x Rustic Russell Bobby,
1 hannhund og 1 tispe

- Upperdog, 19.06, Cudna Czocica Equus x Rustic Russell Bobby, 
3 hannhunder og 3 tisper

- I’m In Love, 22.06, Attraktive Gullfaks x Russell Yards Wireless 
Detonator, 4 hannhunder og 2 tisper

- Starcaps, 04.07, Gia Starcaps vom Schwarzwald Poland x Starcaps 
Quote of Nature, 1 hannhund og 3 tisper

- Rävfallet, 20.07, 20.07, Soffgrisens Vittra x Revefotens Felix Fox, 
2 hannhunder og 3 tisper

- Rustic Russell, 07.08, Rustic Russell Draupnir x Rustic Russell Ziggy 
Stardust, 2 hannhunder og 3 tisper

- Cavalli, 22.08, Cavalli Artic Gibby x Cavalli Sherwood Boys Tuck, 
1 hannhund og 2 tisper

- Norparson, 14.09, Norparson Ice Flower x Sweetjumper’s Special Agent 
Allister, 2 hannhunder og 1 tispe

- Norparson, 20.09, Norparson Dream Girl x Norparson Cody, 
3 hannhunder og 3 tisper

- Russell Yard, 01.12, Russell Yards Unicorns & Rainbows x Tammenkolon 
Charles, 3 hannhunder og 2 tisper

Uten kennelnavn
- 19.06, Russell Yards Myown Magic Miracle x Good Girl’s Speedy Dasher, 
2 hannhunder og 4 tisper

- 14.10, Norparson Funny Face x Norparson Cody, 
2 hannhunder og 3 tisper

- 23.11, Revefotens Lyra x Johny Walker Equus, 
3 hannhunder og 3 tisper

Velkommen til to importer:
James Bond Nornik, hannhund, 11.04.2021, Slovakia
Parson of NorDen Bora Bora, tispe, 17.05.2021, Danmark
Statistikk
I Norge ble det født 103 valper, 52 hannhunder og 51 tisper.
Det ble importert en hannhund og en tispe, så totalt ble det registrert 
105 nye Parson i fjor. Dette er det høyeste tallet registrert i Norge i løpet 
av et år.

Årets utstillingsparson 2021
Årets utstillingsparson baserer seg på Norsk Terrier Klub sin utregnings-
mal. Det er lagt til grunn at de fem beste resultatene teller. Ved poeng-
likhet vil den hunden med færrest utstillinger gjennom året bli satt foran.
Nr Navn Poeng Ant.uts

1 Revefotens Chat Away Habanero 78 8

2 Rustic Russell Dog Rose 67 9

3 Tammenkolon Charles 65 9

4 Rustic Russell Elsa 62 12

5 Rustic Russell Hyben 47 7

6 Russell Yards Do Epic Shit 43 5

7 Upperdog’s Cash I Am, 41 7

8 Russell Yards Unicorns & Rainbows 38 8

9 Revefotens Point Blanc 36 4

10 Cavalli Sherwood Boys Robin 35 3
 
Raserepresentanten gratulerer! Det kommer intervju med “pallen” i neste 
nummer. 

Parsonweekend 2022
Raserepresentanten håper på å få arrangert en weekend for oss 
parsonister i sommer. Hold øye med facebooksiden “parson russell terrier. 
Norge”, hjemmesiden norskterrierklub.no og neste terrierblad.

Raserepresentanten ønsker alle en solrik og sosial vår!
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Silky terrier
Molly til glede for de eldre

Jeg jobber som aktivitør på Risvollan helse og velferds senter i Trond-
heim. Molly «Dali’s Live To-Tail » som er med meg flere dager i uka, 
kun til glede for de eldre. Mange har hatt hund tidligere og viser veldig 
glede og ro med å få en hund på avdelingen sin! Hun blir et midtpunkt 
og samtale emne. Skaper gode samtaler og litt liv med kasting av ball og 
diverse.
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Hun skaper også trygghet til de som er litt engstelige. Mange som 
kanskje ellers er litt passiv, rører seg mer for å komme i kontakt med 
henne. Hun nyter all oppmerksomhet og kos hun får både av beboere, 
ansatte og besøk.

Hilsen Ann Kristin og Molly

«Første valpekull i Norge»
I desember mottok jeg en koselig mail fra Laura med bilde fra et avis-
utklipp januar i 1987. Her sto det «Første valpekull i Norge» med en lang 
tekst og et bilde av Norge første silky terrier kull. Så spennende å få se.

Laura kjøpt sin silky tispe i Malmø, Sverige etter et besøk hos ei venninne 
der hun fikk kjennskap til rasen for første gang. Hun likte hunden fordi 
den var glad og godlynt, den var liten, bare 3,5 kilo og samtidig robust. 
Noble-Bess som hun het på stamtavlen gjorde det også bra i utstillings 
ringen her i Norge. På den tiden så var det 3 silky i Norge som Laura 
viste av og alle kom fra Sverige. Når Bess ble gammel nok tok de turen 
tilbake og fikk bruke Internasjonal Nordisk Utstillingschampion Royal 
Star’s Acaio-Bluestar på henne. 08.12.1986 ble de født, 1 hannhund og 
3 tisper, et perfekt silky kull med gjennomsnitt størrelse. 
Stamtavlen til Norges første silky kull er:

Laura sa den gangen at rase kan læres opp slik eierne vil ha den. 
Blant annet er den mye nyttet i lydighetsprøver og gjør det godt i hard 
konkurranse blant andre raser. 
 
Laura beholdt en av tispe valpene, Telarito’s Lucia. De tok også Lucia 
tilbake til Sverige og paret henne med Royal Star’s Prince Helicon. 
01.07.89 kom tre nye valper til, 2 gutter og 1 tispe. I dette kullet ble 
Telarito’s Taigon «Emil» født.  Dette er Ine Meidell, Kennel Dalis første 
silky valp og hun er fortsatt aktiv med rasen og driver oppdrett. 
Takker Laura så mye for innblikk i silky historien i Norge.

Velkommen inn i silky gjengen.
Vi ønske Herlige Herman og Annika Nordbakke velkommen som nye 
medlem i gjengen vår. Hermann og Annika bor i Trondheim. Håper flere 
av oss treffer dere på hundeaktivitetene i Trondheim og muligens ved 
utstillingsringen. Vi er mange som vil hjelpe dere på veien. Hermann 
kommer fra Kennel Skogtun.

Hermann 4 mnd

Årets Silky 2021

Her er årets silky liste 2021. Om du er interessert i å se hvordan denne 
utvikler seg gjennom året finner du den på Norsk terrierklubben sine 
hjemmesider under rasen vår, den oppdateres gjennom året etter hvert 
som utstillingene holdes.

1. Enga’s King Kompis 115p med 5 uts. -Årets Silky 
    og Årets Norsk oppdrettede silky
2. Silkylady’s Tsarevna Anastasia 94p med 5 uts. - Årets tispe
3. Showsilk’s Dazzel As Tsar Bell 84p med 4 uts.
4. Silkiblue’s A Star Is Born 79p med 5 uts.
5. Silky Bel Air’s Dancing In The Dark 62p med 5 uts.
6. Silkylady’s Hermine Dumbeldore Army 59p med 5 uts.
7. Silkiblue’s My Polar Star 55p med 5 uts.
8. Skogtun’s Gaza 36p med 3 uts.
9. Skogtun’s Dexter 33p med 3 uts.
10. Enga’s Bella Tail 32p med 3 uts.
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Årets Valp
1. Paradise Passion Golden Star 87p
2. Paradise Passion Written In Stone 64p
3. Silky Bel Air’s Heads Up Fore Me 54p
4. Paradise Passion Stone In The Sea 28p
5. Silky Bel Air’s Show Must Go On 21p
6. Showsilk’s Mazikeen Of The Lilim 20p
7.Silky Bel Air’s Show And Shine 19p
8. Paradise Passion Stone In the Wood 14p
9. Dali’s Slowdancing In A Burningroom 12p
9. Showsilk’s Clyde 12p

Årets veteran: 

1. Silky Bel Air’s India Ivory 11p

Årets silky voksen, veteran og valp utregningsmetode:
Det blir de fem beste int/nordisk/nasjonale utstillingene pr hund 
gjennom hele kalender året som ligger til grunne for denne listen. 
Gruppe plasseringer må sendes inn da disse ikke blir registrert på 
dogweb. De som stiller på valpeshow sender inn resultatene hvis de 
ønsker å delta på valpelisten, da ingen av disse resultatene ligger på dog-
web. Kun hunder med eier som er medlem i NKK/NTK som konkurrerer.
Sendes inn til mail: silky@norskterrierklub.no

Minner alle oppdrettere av silky om å lage oppdretter link under Silky 
Norsk Terrierklubb hjemmeside. Listen er veldig mangelfull. Synes det har 
vært toppers om flere hiver seg med og følger opp om dette.
Oppdretterlink koster kr. 300,- (for 1 kalenderår) og beløpet går inn på 
rasens egen konto. (Disse pengene er det som gjør at vi klarer å ha en 
liten oppmerksomhet til Årets silky, så ved liten oppslutning om dette må 
vi eventuelt avslutte dette)

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545
Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.
Merk innbetalingen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel.  

Da benytter jeg sjansen til å takke for meg og ønsker Linn masse lykke til 
som raserepresentant framover. Håper alle er behjelpelig med bilder og 
stoff til vår spalte i bladet. 

Hilsen Vibeke Letnes. 

Skotsk terrier

KJÆRE SKOTTEENTUSIAST!
Hei alle sammen, hvor blir tiden av? De går mot lysere tider både med 
hensyn til lys og ikke minst mindre restriksjoner ifm Covid pandemien. Vi 
får håpe at det blir mindre og mindre restriksjoner, slik at vi kan møtes. 

Pelsstell – Trimming, et håndarbeid

Min første terrier var en Airedale. Kjøpt på avbetaling hos Edith Strande, 
Kennel Sagahall her i Sandefjord. Vi hadde nettopp kjøpt hus med stor 
hage, og var blakke, men da jeg mistet Cocker tispa mi og det ikke 
lenger hørtes trippende labber i heimen, måtte jeg se meg om etter en 
ny liten firbent venn og Chanta av Sagahall flyttet inn, ei nydelig lita jenta 
som jeg altså fikk på avbetaling som før nevnt. Hun gav oss masse glede, 
og meg litt bekymring for
jeg hadde lånt en bok om den rasen, hvor jeg leste med store øyne at 
pelsen ikke måtte klippes, men trimmes. Oppdretter Edith forklarte og 
viste meg hvordan det skulle gjøres. En stor interesse våknet i meg. Pels 
og riktig stell av den! Jeg spurte, leste og jobbet iherdig, men først da 
Inger Høigaard kom på besøk i nabohuset med en nydelig veltrimmet 
liten ruhår jente, så jeg at jeg hadde masse å lære. Inger var hyggelig og 
sa at jeg tross alt hadde gjort en god jobb med Chantas pels. Ja, det stod 
jo i boken om Airedale Terrier: Må ikke
klippes! Så det hadde jeg forstått! Inger ønsket meg velkommen til å 
lære dette håndarbeidet av henne, så et par ganger i uka dro jeg til Oslo 
for å lære denne kunsten. Vi hadde mye morro også, og vi ble veldig 
gode venner. Jeg lærte også å trimme til utstilling og det var veldig 
spennende. Etterhvert ble jeg nok ganske flink, og ble oppmuntret til å 
ta imot terriere til hverdagstrim her hjemme. Jeg våget meg forsiktig på 
et «ja» da jeg ble spurt om å trimme Boris Tusvik, en stor snill Airedale 
gutt. Jeg brukte hele dagen på han, med pauser innimellom hvor han 
flørtet med min Chanta og jeg spiste middag og drakk kaffe. Det var min 
første trimmekunde, og jeg glemmer det aldri. Familien hans var kjempe 
fornøyde, og han ble min faste kunde hele livet. Min første ruhår kunde 
var Fant Andresen, som bodde i Sandefjord, men pleide å bli trimmet i 
Oslo. Jeg ble fortalt at han var sint og vanskelig, men jeg tror han bare 
var redd og vi to ble bestevenner. Så var det Liv Scheflo sin Airedale 
Julie, hun var virkelig et problem på bordet ble det meg fortalt. Men da 
hun skjønte hvem som var sjefen gikk alt så greit. Slik ble Liv og jeg 
også gode venner, og vi koste oss, pratet og drakk kaffe, mens Julie 
ble trimmet. Og hun var bare kjekk og grei etter at jeg hadde fortalt 
henne hvem som var sjefen. Etterhvert ble det fler og fler som kom med 
sine hunder, nå som ryktet om en trimmetante i Sandefjord gikk rundt. 
Jeg hadde i mange år full trim tre dager i uka! Og hele tiden gikk jeg å 
ønsket meg en skotte. Men det var det ikke så lett å få tak i her i landet, 
så jeg prøvde i Sverige hos Vivi-Ann Løvstedt, kennel Løwiscott, med 
hell. Og verdens nydeligste, lille, tjukke, runde Jenny flyttet inn i familien 
Bøe! Senere ble det flere skotter, for det var alltid plass til en til, herlige 
sjarmerende koselige hunder som jeg selvfølgelig reklamerte for ved 
en hver anledning. Mine gode ruhår venninner, Tone Sudenius og Liv 
Scheflo, som etter Airedalen Julie hadde skaffet seg en Ruhår, forstod 
etterhvert alvoret og kjøpte seg en hver av denne oppskrytte rasen. Det 
gikk forresten ikke lenge før Tone helt plutselig hadde fem stykker. Jeg 
hadde også fem, så det var mye morro når vi møttes! Guri Aalerud hadde 
jo vært skotteier fra hun var barn, og da vi fikk raserepresentant for
Skotter i 1995 ble vi enige om, og vi er Guri, Tone, Liv og jeg, at vi 
trengte å ha trimmekurs for skottefolket og første kurs ble avholdt i 
Sandefjord i 1996. Siden har vi holdt kurs hvert år på Leangen Gård 
hos Guri i Asker. Et par år måtte vi avlyse for det var for få påmeldte på 
kurset. Noen tok flere kurs, var veldig interesserte og ble veldig flinke. 
Kursene ble jo også en måte å skape vennskap på, vi ble godt kjent med 
både hunder og eiere. Så det sosiale var også veldig viktig så klart. 
Et stort talent av trimmekunsten var Peter Hewitt som etter et parkurs, 
raskt gikk forbi sine «lærere», og ble vår instruktør. Og det har han vært 
siden. Det skal han også være i år, når vi vår vane tro arrangerer trimme-
kurs siste helgen i April, denne gang i Sandefjord. Dette er kurset for 
dem som vil lære å stelle og trimme sine hunder selv, og som synes det 
kan være fint å treffe andre skotteeiere. For det er jo alltid rom for det 
sosiale, og alltid noe mer å lære. Etterhvert som flere og flere synes det 
var gøy med skotten tenkte vi å få til et Open Show for rasen vår. 
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Og det første vi måtte gjøre var å finne et passende sted hvor vi kunne 
ha et slikt show. Carl, Liv, Peter og jeg gikk på jakt. Og i Porsgrunn fant 
vi stedet Mule Varde. Og det kan jeg kanskje skrive mere om en
annen gang. 
Skottehilsen til dere alle, fra Gerd Elin.        

Trimming av skotsk terrier

ÅRETS SKOTTE 2021

Her er listen med resultatet for Årets Skotte 2021. 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 Raglan Rainbow Republic

Oppdretter: Dan Ericsson
Eier: Anne Karin Skår

52 5

2 Bullstation´s Summer Story
Oppdretter/eier: Marius Kjos og Rolf Gunnar 
Dahl  

43 4

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

34 5

4 Dundee Knife Sharp
Oppdretter: Christina Hüttner    
 Eier: Kristin H Meagher

20 2

Utst. = antall utstillinger med tellende resultater.  2021 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 Berit Hotvedt som holder kontroll på Årets Skotte.

Årets Skotte 1 i Norge 2021, Raglan Rainbow Republic (H) 
Foto: Lindholm

Årets Skotte 2, 2021, Bullstation´s Summer Story (T)

Årets Skotte 3, 2021, Dundee Next Playboy (H)

Årets Skotte 4, 2021, Dundee Knife Sharp (H)

Trimmekurs i Sandefjord
Årets kurs avvikles i Sandefjord hos Gerd Elin Bøe. Adresse: 
Skulds Vei 7, 1216 Sandefjord den 10 og 11 september 2022. Kurset 
passer for nybegynneren, men også du som vil friske opp kunnskapene 
dine er velkommen. Kurset koster Kr 1500,- pr ekvipasje – og Kr 600,- for 
deg uten hund, eller om du er ledsager til en ekvipasje. Prisen inkluderer 
bevertning begge dager.

Påmeldingsfrist er fredag 12 august.
Påmelding sendes: skotsk@norskterrierklub.no 

Trimmekurskomitéen består, som vanlig av Guri H. Aalerud, Tone M. N. 
Sudenius, 
Gerd Elin Bøe, Laila Gjølstad og Peter R Hewitt
Velkommen!
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Dette er noe å jobbe mot, fantastisk flott trimmet 

Skottetreff i Bergen
Da ser det ut til å bli mulighet for å arrangere Skottetreff igjen, det er alt 
for lenge siden vi har hatt muligheten til å samles. Så vi håper mange har 
anledning til å ta turen til Bergen og Sid´s hage, vi sees 21 mai.

Påmeldingsfrist er innen 01 mai, påmelding sendes: 
Sidshage@gmail.com  
Har dere ønsker om tema vi kan ta opp eller andre ting dere lurer på, 
ta kontakt med Kristin H Meagher khmeagher@gmail.com 

DINO forsetter å FORTELLE
Hei igjen dere, jeg har litt å fortelle dere denne gangen også. Vi gutta har 
jo vært med å lage skottekalender for 2022, det var ikke lett å finne de 
´riktige´ bildene til hver måned. Det måtte jo passe til årstiden. Vi håper 
at dere som har kjøpt kalenderen er fornøyde.

Siden siste voff fra denne kanten av landet så har vi vært på skolen. 
Tror dere ikke at vi alle 4 var på skolen en dag, dvs hundelinjen på Stend 
Videregående skole, det er jo skolen ´vår´. 
Det var i slutten av november, ingen andre hadde meldt seg på kurset, 
så vi tok sjansen og ble med alle sammen på kurset. Det var bare jeg 
som hadde vært med på kurs der tidligere, så jeg kunne jo anbefale 
dette for resten av gutta.

«GØY MED HUND»!  (kurs 25 nov)
INNHOLD I KURSET:
- Teori
- Egentrening med hjelp ( du velger øvelsen og vi hjelper dere)
- Trene på lek
- Hinderløype

Skal hilse og si vi hadde det gøy, vi hadde jo minst 3 instruktører hver og 
de fulgte oss veldig godt opp. Mamsen fikk vel ikke med seg alt vi holdt 
på med, men vi vil gjerne tilbake ved en senere anledning. Elevene fikk 
låne mine 3 brødre og jeg og mamsen jobbet sammen. Vi koste oss med 
elevene og fikk så mye GODIS som vi aldri har fått før, vi var jo flinke da.

Så kom desember med juleforberedelsen, heter visst det. Det er mye 
som skal på plass før roen kan senke seg i huset. Det var litt styr, men 
roet seg da det ble den 24 desember og all mat og alle pakker var hand-
let inn. Noen av pakkene var ekstra spennende, de duftet så godt. Kunne 
det være noe til oss på 4 poter? Men duften og pakkene ble borte inntil 
de dukket opp igjen den 24. Vi var heldige å få besøk av 2 Tanter som 
ville feire med oss på 4 poter. I år måtte jeg jo holde små gutta litt i skin-
net, de trodde nemlig at alle pakkene var til dem. Små gutta har jo aldri 
vært med å feire jul før, så her måtte jeg og Olly informere om hvordan vi 
skulle oppføre oss, for at vi skulle få være med på festen. 
Vi hadde vært ute og lekt hele formiddagen, det var jo kommet snø om 
natten, så vi var egentlig trøtte når kvelden kom. Men det var disse 
duftene da, vi måtte jo sjekke pakkene våre. Vi fikk litt hjelp til å pakke 
opp, men innholdet var helt topp! Vi fikk jule pipeleker, jeg fikk en 
julenisse, og det var snømann, kakemann og annen nisse til de 3 andre. 
Ellers var det julestrømpe med godis, krukke med enda mere godis.
 Lykkelige var vi alle 4, men hvem som skulle ha hvilken pipeleke, det ble 
vi ikke enige om, så vi deler alle vi. Har du nissen, er den min osv.... 
Det går bra vi er flinke til å leke sammen.

Julepyntet

Forklaring og demonstrasjon av 
hvert steg i trimminge

Pause, alltid hyggelig å møte nye 
skottevenner på trimmekurset
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Fødselsdags selskap  

Etter jul hadde jeg fødselsdags selskap med brødrene mine. Som vanlig 
blir vi bortskjemt med reker når der er fødselsdag, og ikke noe unntak i 
år heller. Jeg er allerede blitt 4 år. 
Så ble det nyttårs aften med det som hører med. Vi på 4 poter er ikke så 
veldig betatte av disse lysglimtene og alle smellene, men det gikk bra. 
Vi hadde jo vært mye ut og lå egentlig og slappet av da det hele startet. 
Selv Olly som jeg vet ikke liker verken torden eller fyrverkerier tok det 
hele med stor ro, tror nok han tøffet seg litt for smågutta og ville ikke 
vise at han som eldstemann var redd.

 
Så ble det januar og vi tok vår vante tur til Porsgrunn, vi måtte få fikset 
på frisyren. Hva er vel mer koselig enn å ta turen over fjellet og ta inn 
på hotel. Lørdag var det smågutta som ble trimmet av Peter R Hewitt, 
Woody kom jo «hjem» og det var glede over å se Peter igjen. Så kos at 
Gerd Elin Bøe tok turen innom slik at mams fikk en skikkelig skotteprat 
med de 2. Søndag var det min tur, og jeg ble om ikke mulig enda finere 
enn de små (synes jeg).
Mandag gikk turen tilbake til Bergen, vi får så masse skryt alle sammen, 
vi er nemlig fantastisk flinke til å «kjøre» bil. 

Kanskje jeg kan legge inn en liten invitasjon til dere alle sammen, kom 
den 21 mai til Skotte treff i Sid´s hage, gleder meg til å se dere her.
Hilsen Dino, med påholden pote 

SKOTTEAKTIVITETER 2022
Skottetreff – 21 mai i Bergen
Trimmekurs - for nybegynnere og de som ønsker å friske opp 
kunnskapene, 10 og 11 september 2022 i Sandefjord
Nov./des.: Skottekalenderen-2023 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 kan sees snart.
 
Har dere noe på hjertet er neste TB deadline den 1 mai, håper å høre fra 
dere. 

Hilsen Kristin H Meagher

Skye terrier

Nye certvinnere:
NORDV-21 DKV-21 Bonny Hill`s Bet You Love Me, 
eier Trond Storsveen (NKK og DKK)
NORDJV-21 Buckwheater’s Riddle Me This, 
eier Lene Cecilie Ugland (DKK)

Utstillingsresultater i Norge:
Norsk Kennel Klub, Nordic Show, Melsomvik, 21.11.21
Dommer: Kevin Brown, Danmark (0 + 1)
BIR Nordic Cert, Cert - NORDV-21 DKV-21 Bonny Hill`s Bet You Love Me, 
eier Trond Storsveen 

Mestvinnende Skye terrier 2021
1 NORDV-21 DKV-21 Bonny Hill’s Bet You Love Me,

eier Trond Storsveen
116/5

2 N DK CZ UCH NJV-20 Skorradals Every Time For A Harley,
eier Birgitta Birgisdottir

72/5

3 N S UCH NV-19-20-21 Ter-Abyrex Yanco,
eier Anita B. Stensheim

60/4

4 N FI DK CZ UCH NJV-20 WW-21 Skorradals Ever On Amble,
eier Birgitta Birgisdottir

44/5

5 N UCH Skorradals Ever Have I Never,
eier Birgitta Birgisdottir

31/3

6 Brocaire’s She’s Everything
eier Tina Lisette Bjørnewall

30/2

7 N UCH Skorradals Ever Ambling Albin,
eier Kari Osland

26/3

8 N SE UCH NORDJV-18 NJV-18 Blackthorn Swynwraig 
One Always Ups,
eiere Tina Lisette Bjørnewall og Suzette J. Klingenberg

25/2

9 Bonny Hill’s Be My Joy,
eier Ida Therese Fosse

15/1

9 N SE DK UCH TLNJW-19 SEJV-19 Call If YouNeedMe 
Moravia Campanella,
eier Birgitta Birgisdottir

15/1

9 C.I.B N SE DK FI UCH HEV-16 FIV-16 Finnsky Victorious, 
eier Lisbeth Jensen

15/1

9 FI N UCH Linum Grape Hyacinth,
eier Sari Perälä, Finland

15/1

9 C.I.B NORD UCH Ter-Abyrex X-Pert,
eier Anita B. Stensheim

15/1

1. NORDV-21 DKV-21 Bonny Hill’s Bet You Love Me
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2. N DK CZ UCH NJV-20 Skorradals Every Time For A Harley

3. N S UCH NV-19-20-21 Ter-Abyrex Yanco

4. N FI DK CZ UCH NJV-20 WW-21 Skorradals Ever On Amble

5. N UCH Skorradals Ever Have I Never

9. Bonny Hill’s Be My Joy

9. N SE DK UCH TLNJW-19 SEJV-19 
Call If YouNeedMe Moravia Campanella
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9. C.I.B NORD UCH Ter-Abyrex X-Pert

Utstillingsresultater i utlandet:
Finsk Kennel Klubb, Helsinki Winner, 18.12.21
Dommer: George Schogol, Georgia (5 + 7)
BIR Nordic Cert HEW-21 – FI NO EE UCH EE JCH EEJW-17 Buckwheater’s 
Match Me If You Can, eier Hanna Granlund
2BTK ResNordic Cert HEVW-21 - C.I.B FI NO SE EE SUI UCH HeJW-14 
FIJW-14 SEJW-14 Buckwheater’s Banana Republic, eier Hanna Granlund
3BTK Cert HEJW-21 - Linum Once Upon A Time In The West, 
eier Mari Langinkoski
4BTK CK - EE FI UCH EEW-20 BALTJW-19 BALTW-20 Juger Edelweiss 
Tequila Jazz, eier Mihhail Knut, Estland
BIM Nordic Cert HEW-21 - C.I.B FI SE EE LT UCH SEV-19 Finnsky Xfactor, 
eiere Miia og Hannu Suni
2BHK ResNordic Cert, Cert HEJW-21 - Linum Good Bad And Ugly, 
eier Mari Langinkoski
3BHK CK HEVW-21 – C.I.B FI SE NO EE UCH Finnsky Steel, 
eiere Ulla og Markku Henriksson
4BHK CK - C.I.B FI SE NO EE PL LV UCH HeJW-17 NordicJW-17 SEJW-17 
EUW-18 Buckwheater’s Killarney Fern, eier Hanna Granlund

Finsk Kennel Klubb, Finsk Vinner, 19.12.21
Dommer: Jetta Tschokkinen, Finland (6 + 6)
BIR Cert CACIB FIW-21 – Finnsky Armadale, eier Siala Niskanen
2BHK ResCACIB – C.I.B FI SE EE LT UCH SEV-19 HEW-21 Finnsky Xfactor, 
eiere Miia og Hannu Suni
3BHK ResCert FIJW-21 – HEJW-21 Linum Good Bad And Ugly, 
eier Mari Langinkoski
4BHK CK - C.I.B FI SE NO EE PL LV UCH HeJW-17 NordicJW-17 SEJW-17 
EUW-18 Buckwheater’s Killarney Fern, eier Hanna Granlund
BIM CACIB FIW-21 – FI NO EE UCH EE JCH EEJW-17 HEW-21 
Buckwheater’s Match Me If You Can, eier Hanna Granlund
2BTK CK FIVW-21 - C.I.B BALT SE DK HR EE  FI UCH HU VCH 
NordicJW-11 EUVW-19 Finnsky Olinda, 
eiere Mia Flink og Satu Korvenranta
3BTK CK - C.I.B FI EE LT SE NO UCH FI TRCH HeJW-11 Finnsky Nefertiti, 
eier Marita Utter
4BTK Cert FIJW-21 – HEJW-21 Linum Once Upon A Time In The West, 
eier Mari Langinkoski

European Winner Show, Budapest, 31.12.21
Dommer: Jussi Liimatainen, Finland
BOB Cert CACIB EUW-21 – CZ SK UCH CZ JCH EUW-19 Flanagan Limited 
Edition, eier Barbora Holodňák Bláhová, Tsjekkia
EUVW-21 – C.I.B AM GCHB LT FI HR EE DK SE UCH FIW-18-19 HeW-18-
19 Cragsmoor Good Fellow, eier Carina Kitti, Finland
EUJW-21 - Alberico For Your Eyes Only, eier Dianda Andrea, Italia
BOS Cert EUVW-21 - C.I.B BALT SE DK HR EE  FI UCH HU VCH 
NordicJW-11 EUVW-19 FIVW-21 Finnsky Olinda, 
eiere Mia Flink og Satu Korvenranta
EUJW-21 - Anjelina Over The Moon, eier Dianda Andrea, Italia

Brev fra Floke 

Hei! 
Jeg heter Floke og er en Skye Terrier, jeg ble født i mars 2020, og 
gudfaren min heter Trond.
Moren min heter Lene og faren min heter Øystein, og vi bor på et lite 
Skjærgårdshotell på Hvaler på en øy som kalles Kirkeøy. 

Det var litt skummelt å flytte hit, foreldrene mine hentet meg i slutten av 
mai, og det var et stort hus med mye folk rundt omkring overalt siden 
huset vi bor i er et hotell. Det var veldig mange inntrykk for en liten gutt, 
det bruker moren min å si i hvertfall.

Men siden vi bor på landet, nær sjøen og skogen, gikk det fint å få plass 
for oss selv og bli kjent med hverandre. Derfor lærte jeg også fort at folk 
er ikke noe å bry seg om. 
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Men kofferter derimot; DE er skumle de! Særlig de som kan trilles rundt 
omkring, de bjeffer jeg alltid på, og det skjer ganske ofte siden det er 
vanlig med koffert på hotell. Da jeg var liten bjeffet jeg til og med på 
ganske små vesker, men det driver jeg ikke med nå. Eller kanskje litt, og 
poser, og jakker over armen og slike ting. Men det er bare til jeg skjønner 
hva det er, så er det greit. 

Om det jeg bjeffer på kommer for nærme så gjemmer jeg meg bak 
moren min og titter frem mellom føttene hennes, i nødfall gjemmer jeg 
meg bak faren min, men det er moren min som er mitt menneske. Dere 
vet jo hvordan det er med noen av oss Skyer, vi er mest glad i èn, ganske 
glad i få og litt glad i noen.

Dere lurer kanskje på hvorfor jeg heter som jeg gjør, eller, det lurer dere 
kanskje ikke på…. vi Skyer har jo MASSE pels, og moren min børster og 
steller meg slik at pelsen min ikke skal få floker, noen ganger får jeg det 
likevel. Gudfar Trond sa at moren og faren min måtte passe godt på slik 
at jeg ikke skulle få floker, det sa han mange ganger og da måtte det jo 
bli Floke som ble navnet mitt. Jeg liker navnet mitt godt, men det betyr 
ikke at jeg kommer med en gang når foreldrene mine sier det. Jeg må 
tenke litt på om jeg vil komme først. Det er faktisk jeg som bestemmer 
over når og om jeg vil komme.

I familien vår har vi to små mennesker, det minste menneske heter 
Sophie og er nettopp født, hun bare lukter jeg litt på innimellom, men så 
har vi et litt større lite menneske, hun er en jente som heter Eline, hun 
er bare 2 år og hun kaller moren min for Nonna, og faren min for Farfar, 
men hun; hun er veldig artig for vi løper frem og tilbake i hagen vår hele 
tiden. 

Vinteren på Hvaler er ganske mild, og derfor er det mye småfugler her, 
de er morsomme å sitte og se på, de har mat i granen som foreldrene 
mine henger opp. Og i granen bor det også et lite ekorn, jeg tror det er 
en mus og når moren min sier at vi skal lete etter en mus så løper jeg 
under granen og rundt og rundt for å finne musen. Jeg har ikke fått tak i 
den ennå, men jeg gir meg ikke så lett. 

Vi har 10 høner her. De legger veldig gode egg for de får masse gode 
rester av grønnsaker fra kjøkkenet og de hønene er jeg veldig glad i og 
de er ikke redde for meg uansett hvor nært jeg går og derfor bruker jeg 
å være med inn i døren når moren min henter egg eller ordner med for 
og vann og da står jeg med begge labbene innenfor døren til hønsehuset 
og passer på at ingen høner går ut. Jeg er snill med hønene, og de er 
snille med meg. 

Vi har noen få naboer, i hytter og i hus. Hos den ene naboen bor det en 
stor svart hund og to katter, den store hunden har jeg ikke hilst på for 
den er så veldig stor så jeg vil ikke, men kattene; de jager jeg så langt 
jeg kan om jeg ser dem. Jeg liker ikke katt. 

Jeg liker noen få hunder. De må være små, og de må helst være jenter. 
Når vi går tur møter vi noen ganger andre hunder og folk, jeg er ikke så 
veldig interessert i så mange av dem, men de er veldig interessert i meg, 
og alle smiler når de ser meg og sier; «Å så stort hode han har» eller 
«Er han ferdig vokst, han har så korte bein» eller at jeg ser ut som en litt 
kort Labbetuss, hvem nå han enn er….. 
Og jeg er i hvert fall IKKE en mopp, de som sier det gidder vi i hvert fall 
ikke å ha noe med å gjøre! Har menneskene tenkt over hvor rare de ser 
ut kanskje? Noen av dem har IKKE hår engang! Jeg sier ingenting til 
dem.  Men de aller aller fleste sier at jeg er nydelig, og dèt er jeg enig i.

Jeg bruker å være med overalt 
med foreldrene mine, det er 
veldig fint, og snart skal vi på 
reise til Italia, og da skal jeg fly 
for første gang, og det blir spen-
nende, i hvert fall er moren min 
veldig nervøs for hvordan det skal 
gå å fly for meg, jeg kan fortelle 
litt om det en annen gang, og 
hvordan det var å være i Italia.

Men nå må jeg avslutte, for jeg 
skal ha ettermiddagslur med 
faren min, den har vi nemlig hver 
dag sammen, og det er så koselig 
så det vil jeg ikke gå glipp av. 

Takk for meg!

Floke aka Bonny Hill’s Best Kept 
Secret

En stor takk til Floke for hyggelig leserbrev! Mistenker at han har fått litt 
hjelp av matmor, så takk til henne også! 

Det er vel ingen som har unngått å få med seg det tragiske utfallet av 
rettsaken mot NKK vedrørende usunne raser. Jeg skal ikke utbrodere 
dette, men har vanskelig for å se at dette skal være en «seier til 
hundene» som Dyrebeskyttelsen bramfritt proklamerer. Tvert imot åpnes 
det for uvettig og useriøs avl av Engelsk bulldog og Cavalier king Charles 
spaniel utenfor NKK-systemet.

Jeg kom over en artikkel om hundeforsikring i svenske Aftonbladet. Der 
skrives følgende:

Skye terrier er en hunderase som kan ses på som en av de «friskeste» 
hunderasene og er derfor billigere å forsikre.
 
Nå har jeg ingen illusjoner om at Dyrebeskyttelsen leser dette, men det 
er viktig at  alle oppdrettere er våkne og proaktive, og kun avler på friske 
avlsdyr! Håper at alle som planlegger kull, tester avlsdyrene i henhold 
til anbefalinger for å beholde vår rase sunn og frisk! Neste gang kan det 
være  kondrodystrofe raser de ønsker å forby. 

Puppy love fra Skorradals

Ønsker dere alle en fin vår!
Mvh Trond
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Staffordshire bull terrier
Våren nærmer seg sakte men sikkert og vi starter opp igjen med 
utendørsaktiviteter. Rasegruppen har fått på plass flere distriktskontakter 
som arrangerer turer og aktiviteter i deres område. 

Følg med på Rasegruppens facebooksider 
(«Styret i Rasegruppen for SBT») hvor vi publiserer arrangementer 
fortløpende. 

I januar arrangerte Rasegruppen introduksjonskurs i Barn Hunt, 10 
ekvipasjer deltok og tilbakemeldingene var gode.  Se informasjon lenger 
ned om nytt kurs.

Som mange nå kanskje har fått med seg ble det i januar sendt en 
episode av TV2 hjelper deg omhandlende en useriøs oppdretter av 
Staffordshire Bull Terrier og Boston Terrier. I kjølvannet av dette ønsker 
Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier å vise til vår webside 
(https://norskterrierklub.no/raser/staffordshire-bull-terrier) 
hvor man finner mye informasjon om rasen, og da spesielt dokumentet: 
VALPEKJØPSVEILEDER. Her er det gode råd for deg som ønsker å kjøpe 
en Staffordshire Bull Terrier valp.

For oss er det viktig å nok en gang påpeke at det lønner seg å gjøre 
skikkelig research før man kjøper valp. Virker ting å være for godt til å 
være sant? Blinker varsellampene? Ta ett skritt tilbake og ha is i magen. 
Vent heller på en valp fra en oppdretter du kan stole på og som du får 
god kjemi med. Etter all sannsynlighet er dette en person du skal 
forholde deg til i mange år – like mange år som du får ha valpen du 
kjøper. Les mer på websiden: 
https://norskterrierklub.no/raser/staffordshire-bull-terrier/
kjlpe-valp/

OBS!
Vi er bekymret for den store etterspørselen av Staffordshire Bull Terriere 
med fargen «blå». På grunn av det umettede markedet for disse hundene 
ser man en bekymringsverdig økning i «oppdrettere» som prøver å dekke 
etterspørselen og som avler hunder på uetisk grunnlag. Foreldredyr som 
ikke er helsetestet, utenfor rasestandard og med eneste kriterie for å 
inkluderes i avl er farge i tillegg til at valpene selges høyt over markeds-
pris bør være alarmerende for valpekjøpere på jakt etter hund. Blå er 
IKKE en sjelden farge, og det er ingen grunn til å betale mer for en SBT 
av denne farge enn andre farger.

Introduksjonkurs i Barn Hunt 26-27 mars.

Barn Hunt blir en mer og mer populær sport blant Staffordshire Bull 
Terriere og er en ypperlig aktivitet for vår rase.
Etter forrige kurs fikk vi mange gode tilbakemeldinger så i samarbeid 
med Oslo Barn Hunt og instruktør Sofie Polmar har Rasegruppen for SBT 
igjen muligheten til å tilby et introkurs slik at flere kan få innlæring i hva 
dette går ut på og lære seg treningsmetoder.

Om Barn Hunt:
Barn Hunt er en relativt ny sport i Norge og sporten går ut på at hunden 
skal lokalisere rotter som ligger i gjemte rør i en bane bygd av høy, og er 
en kombinasjon av søksarbeid og agility (i Norge brukes det ikke levende 
rotter). Hundene skal finne et gitt antall tuber med rotter på en gitt tid. 
Det finnes ulike nivåer; instinct, novice, open, senior og master. 
Alle nivåer er delt opp i størrelsesgruppene small, medium og large.

Deltagere må ha med godbiter og/eller belønningsleke og halsbånd 
eller sele. Tisper med løpetid må ha tispetruse og det anbefales belly-
band til hannhunder da høyballer som tisses på må erstattes med 100kr 
til klubben.

Dato: 26 & 27 mars 2022
Lørdag: 10:00 - 14:00
Søndag: 2 grupperinger
10:00-12:00 & 12:30-14:30
Antall plasser: 10
Sted: Oslo Barn Hunts lokaler
Birkelundveien 64, Hagan, Norge
Pris:
Medlem av SBT RG: 1100,-
Andre: 1500,-
Se våre websider for mer informasjon og påmeldingskjema – alle raser er 
velkomne.

Kygo i talent-troppen i lydighet!

Kygo er tatt ut til talent-troppen i lydighet 

Talent-troppen i lydighet er en gruppe hunder med deres førere som 
har opprykk til kl 3 eller går kl 3 i lydighet. Disse er tatt ut av landslags-
ledelsen etter en søknad som blant annet skulle inneholde ambisjoner 
innen lydighet og resultater det siste halve året.

Rett over nyttår fikk jeg beskjed om at vi var tatt ut som en av ni ekvipa-
sjer til å være med. Så nå ser vi frem til samlinger sammen med rekrutt 
troppen, landskamp mot svenskene og lære mer om lydighetstrening. 
Og ikke minst skape nye bekjentskaper fra andre steder i Norge.
Veien hit med Kygo har ikke vært en rett strek med bare fremgang. 
Da jeg har drevet med lydighet i over 20 år, så hadde jeg hele tiden en 
grov plan på hva vi skulle trene og hva vi måtte fokusere på. Men Kygo 
har utfordret meg hele veien. 
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Han har vært veldig tilgjengelig og glad i mennesker og andre hunder, så 
fokuset hans har vært utfordrende å få så bra at han kunne være løs. 
Kygo har trengt å ha mye variasjon og spening i treningen, så vi har ikke 
kunnet ta mange repetisjoner på samme ting. 
Og dermed måtte jeg bli mindre statisk selv, mer engasjert i leken så han 
holder på motivasjonen sin og variasjon på hvordan f.eks en enkel stå 
blir lært inn. Så her er det ikke bare en måte ting har blitt lært inn, men 
mange måter som til slutt har blitt samlet til en øvelse som kan utvikles 
mer i henhold til klassene.

Han har virkelig krevd engasjement fra meg, for at han skal engasjere 
seg og gi det lille ekstra. 

På veien har vi fått masse hjelp av et par mennesker som virkelig har sett 
hva vi trengte hjelp med. De har vært med å pusha meg og kommet med 
mange gode tanker og ideer. Kommet med Løsninger på utfordringer 
vi har møtt på underveis, men hele tiden med hensyn til hva Kygo har 
trengt av treningmåte. Litt småkaos og baluba belønninger kan nok 
beskrive det hele ganske bra.

Jeg har hatt tydelige tanker om hvordan ting skal være før vi gikk inn i 
ringen. Følelsen av at vi var sammen i ringen skulle være der. 

Han skulle vite at jeg var der for han hele veien, og han skulle være 
trygg i felles-øvelsene.

I 2020 var planen at vi skulle debutere. Da var de viktigste tingene ved 
siden av øvelsene i kl 1 klare. Men, da var han så uheldig at han fikk to 
forskjellige krystaller i urinen, en som gikk på høy PH verdi i kroppen, 
og en som gikk på lav PH verdi. Det endte med en kastrering, som er 
anbefalt etter annen behandling er gjort. En av krystall typene kunne 
komme av at han ble 3 år og hormonell, og at han var dårlig til å drikke 
vann.

Så 2021 ble drømmeåret vårt! 
Fordi vi har jo hele tiden trent lydighet, og utviklet øvelsene etterhvert, 
så til slutt trente vi på alle klassene i lydighet. 
Vi debuterte i kl 1 i juni, debuterte i kl 2 i september og debuterte da i 
kl 3 i oktober. Til sammen 8 stevner på de månedene. Dette kunne vi 
gjøre takket være at vi hadde trent på mer enn bare kl 1.

Men, for meg er det ikke poengsummene eller plasseringen som er 
viktigst. Det er følelsen vi har når vi er på banen, du och jag Kygo, du 
och jag. Det kjennes ut som at vi er i en boble, mens det bare gnistrer av 
energi rundt oss. Han gjør så godt han kan og mer kan jeg ikke forlange. 
Jeg kan forlange av meg selv at jeg er der når han trenger det, om så 
det er oppmuntring i en øvelse eller en ekstra kommando, så han lykkes.

Til slutt ønsker jeg å oppmuntre til å finne en aktivitet som passer dere, 
der staffen får brukt hodet sitt og dere gjør sammen. Det er så moro å 
se dem lykkes, og nå er det så mye forskjellig å finne på. Noe trenger 
mer utstyr enn annet, men alt i alt finn noe dere synes er gøy sammen. 
Om så det bare triks på stuegulvet, lete etter et familiemedlem i skogen. 
Nosework krever lite utstyr, men man kan bruke kreativiteten sin. 
Forskjellige grener innen bruks, agility, rallylydighet og lydighet har de 
fleste hundeklubber kurs i. 

Som Karen Årseth så fint skrev, når hun skrev om Lykke, ‘’dette bygger 
selvtillit og sterke bånd mellom hund og fører’’!
Og, man må ikke ha store og hårete mål for å ha det gøy sammen med 
staffen sin.

Skrevet av Mette Kindlistuen

Fremover så gleder vi oss til nytt introduksjonskurs i Barn Hunt, 
rasespesial i Bergen og en kjempehelg i Fredrikstad i mai. 

·  26-27.mars 2022 - Introkurs i Barn Hunt, Birkelundveien 64, 1481     
   Hagan, Norge
·  02. april 2022 - Vintervinner 2022, Frøyahallen - Bergen.
·  21-22 mai 2022 - SBT Open Show, Rallylydighetsstevne, Rasespesial   
   med Cert

Ta gjerne kontakt med Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier dersom 
du ønsker å bidra til vårt arbeid for rasen og rasens medlemmer.

Hilsen Styret i SBT RG
Epost: staffordshirebull@norskterrierklub.no
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Hei alle brassiaster. 

Mitt navn er Elin Wiggen og jeg har fått det ærefulle oppdrag å ta over 
som raserepresentant for Terrier Brasileiro 1 februar 2022. Her er en 
kjapp presentasjon av meg: 

Jeg er 43 år gammel og bor i Trondheim. Jeg er utdannet psykiatrisk 
sykepleier og yrkessjåfør, er gift og har 5 barn. Jeg har holdt på med 
hund I over 20 år og fikk min første brasse i 2015. Jeg falt pladask for 
rasen og det har økt jevnt og trutt med individer etter det. Jeg er en 
av tre innehavere i kennel Livi’n on Love og er aktiv i hundemiljøet og 
er veldig glad i å reise rundt på utstilling. Det har jo desverre for meg 
som de aller fleste vært to merkelige år med lite aktiviteter og mye 
restriksjoner og jeg har brukt tiden da til å utdanne meg som hunde-
trener/instruktør og tar nå styrkeinstruktør for hund og adferdsrådgiver. 
Nå krysser jeg fingrene for at det er bedre tider forran oss med nye 
muligheter til å reise, konkurere, ha treff og sosiale sammenkomster så vi 
kan møte andre brassiaster i vårt langstrakte land og utland. Jeg gleder 
meg masse til å ta fatt på oppgaven og håper vi kan få mange trivelige 
opplevelser videre sammen.

Dere er velkommen til å ta kontakt.

Mva Elin

Hei

Siril P Jensen her. Jeg er 
ei 13 år gammel jente fra 
Stavanger. 
Vi har kennel med mange 
hunder, men jeg har en egen, 
Livi’n on Loves Cleopatra’s 
Heart. Til daglig kalt Cleo. 
Cleo ble født 10.04.2019, og 
hun er blitt sett på som min 
siden. Jeg har trent Cleo helt 
selv siden hun kunne gå og 
spise tørrfor. Gjennom godt 
og vondt har jeg og Cleo 
bygget selvtillit, 
sammarbeid og ikke minst 
glede! Vi har trent masse 
kontakt. Uten tvil tror jeg og 
Cleo er den mest bortskjemte 
i flokken ettersom jeg har 
skjemt henne bort! Cleo er 
med meg på alt. 

Terrier Brasileiro
Jeg tar henne med på ridetur med hesten, hun er med på joggetur, båt-
tur, også sover hun i sengen hver dag. 

Vi har også vært med på et par kurs, vi gikk på ukentlig valpekurs og har 
også vært med på agilitykurs. Cleo er med på alt mulig, og hun digger 
det! Nå som kontakten vår er så bra, lærer hun nye ting på et blunk. Cleo 
får løpe løs i skogen når jeg rir, og jeg er aldri redd for å miste henne! 
Ser frem til mange år igjen med fine Cleo. 

Mvh Siril 



57

Welsh terrier
Kennel Opala
Kennel Opala of the North har fått sin första brassekull. 2 jenter og 1 
gutt. Mamma Aimi är så flink med sina små valpar. Blir spännande att 
se hur valparna utvecklar sig. En tispe blir kvar i kenneln. Aimi tränar og 
konkurrerar i agility og utstilling. Tränar rallylydighet och lydighet. Tanken 
är att även hennes dotter ska få testa på allt. Bilder tagna av Samuelsen 
fotografi.

Kennel Espetveit
Lola Amor Do Br Terra De Vera Cruz er importert fra rasens hjemland 
Brasil. Klimaforskjellen er stor,men det går overraskende bra for Lola å 
tilpasse seg vårt norske klima. Hennes første vinter,-og møte med snø. 
Hun elsker å løpe i fjellet både med og uten snø, selv om et varmt teppe 
foran peisen står nok høyere på lista.I mine øyne er dette en svært 
tilpasningsdyktig og hardfør rase,som tåler en hel del kulde- så lenge de 
får være i bevegelse. Må de være i ro,er nok en varm og lun sovepose i 
foretrekke. Hennes sønn Espetveit`s Eager Quiz By Lola(10 uker gammel) 
synes også snø og Norge er tipptopp. Han er født hos oss og skal vokse 
opp sammen med sin mor og alle de andre brassene, her på gården vår i 
Sirdal,Vest i Agder.
-Kennel Espetveit
Foto,eier og opphaver av Kennel Espetveit, Gitte Pedersen Årdal

Hei igjen!

Nytt år og nye muligheter og håper nå at samfunnet blir åpnet litt mer 
igjen slik at iallfall noen utstillinger, stevner etc kan avholdes. Vi er en 
liten gjeng som skal til NKK Kristiansand og det blir veldig hyggelig og 
spennende. Jeg tenkte over når mine hunder sist var i ringen og jeg tror 
det var på Romjulsutstillingen i Letohallen i 2019. Så nå får vi komme i 
gang igjen. 

  

Det blir Lilleba med Zahri (Danwelsh Diamonds Pink Star), Marianne 
Bendtsen med Max (Vynnitail’s Captain of The Ring), Lasse og Inger-
Lise Olsen med Emil (Vynnitail’s Dreams Come True) og jeg med Gaia 
(Reigab’s Gaia) og Annie (Vynnitail’s All The Way Anastasia) som drar til 
Kristiansand. Det blir en hyggelig helg. Og det blir spennende å se om 
det blir enda flere welsh terriere i ringen. Det hadde vært flott!

Ellers så har det vært mye avlysninger av arrangementer både med 
og uten hund i det siste. Julen ble som forrige jul preget av korona-
restriksjoner. Men i skrivende stund så har regjeringen åpnet opp en god 
del. Så da er det bare å krysse fingrene for at verden blir litt mer normal 
heretter og at NKK Kristiansand ikke blir avlyst som NKK Bø ble.

I november var det NKK utstilling i Sandefjord. Der var det fire welsh 
terriere med. Og veldig hyggelig å møte kjente igjen. Mine to ble ikke stilt 
siden valpene til Gaia ble levert uken før og ingen av mine to jenter var 
i pels. Men vi var der siden det var to valper etter Annie som ble stilt ut 
der.

Lasse og Emil i aksjon i ringen

Resultater NKK Sandefjord: Dommer Helge Kvivesen
Doc Holliday from Michel – Excellent, ck, Cert, Nordic Cert og BIR
Danwelsh Diamonds Pink Star – Excellent, ck og BIM
Vynnitail’s Dreams Come True – HP og BIR valp
Vynnitail’s Captain Of The Ring – Very good
Gratulerer alle sammen!!

Kveldstur i nabolaget Soltilbederen Gaia – 
skjerm ingen hindring!
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BIR Doc Holliday From Michel (Doc) 
og BIM Danwelsh Diamonds Pink Star (Zahri)

Etter Kristiansand så er det noen av oss som skal delta på Påskeut-
stillingen som nå er i Vikersund istedenfor i Letohallen. Det er alltid en 
hyggelig utstilling. Og så er det bare å glede seg til våren og at det går 
an å begynne med hundetrening ute igjen og turer i skog og mark på 
bart føre istedenfor stålis som det er iallfall her på Kongsberg for tiden. 
Gaia skal i gang med rallylydighet og det blir blodspor på Annie tenker 
jeg. Ville vært veldig hyggelig hvis det var flere som har lyst til å bli med 
på sportrening.

  

Send gjerne inn bilder som kan brukes i bladet og resultater fra utstilling/
stevner/prøver til meg på email.
Da håper jeg alle tobente og firbente får en fin vinter og vår.

Hilsen fra oss på Kongsberg
Eli, Gaia og Annie

Annie på besøk hos 
sønnen sin Mikkel

Ettermiddagstur langs Lågen

Her er Emil

Hei alle sammen, jeg heter Emil (Vynnitail’s Dreams Come True) og har 
snart fullført mitt første leveår. Jeg ble født 24.februar 2021 sammen med 
mine fire brødre på Kongsberg og vært en ekte «særping» siden 24.april. 
Familien min sier at jeg lever opp til navnet mitt, samtidig som at jeg er 
veldig kosete. 

 
Det beste jeg vet er å sove på fanget, insistere til lek ved å presse lekene 
mine på folk og bli klødd godt bak på hoftene (da tar jeg en liten dans). 
Jeg er en ekte A-hund som står opp tidlig og starter dagene med lange 
turer i skogen.
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Det er noe jeg liker godt. Jeg løper fritt på jordene og i skogen, men 
passer alltid på at «pappa» er like i nærheten. Så fort jeg hører fløyte-
lyden, så løper jeg som en kule tilbake til ham. 

Vi går ofte forbi bestevennen min på vei hjem, som er en stor Rottweiler-
blanding og vi kommer godt overens. Jeg liker fred og ro når jeg skal 
legge meg for kvelden, derfor gir jeg familien min et strengt blikk og et 
høylytt gjesp like før sengetid. 

I september begynte vi med utstilling og har vært med på totalt tre styk-
ker. Nå har vi en liten prissamling som inneholder tre BIR Valp og tre HP. 
Jeg elsker oppmerksomhet, så dette er noe jeg synes er gøy. 
Jeg er veldig glad i å stjele ting, spesielt sokker. Jeg prøver å få flest 
mulige inn i munnen på en gang og liste meg av gårde. Jeg tror rekorden 
min er fem sokker, men nyttårsforsettet for 2022 er å klare seks. Når 
menneske-søsteren min er hjemme pleier jeg å klatre opp på hodet 
hennes for å stjele strikken, men det er ikke like lett. Hun blir litt sint på 
meg, så da gir jeg henne heller et vått kyss på munnen.

LASSE OG INGER-LISE

Nytt fra Kennel Ecco!
Litt nytt er det vel, men ikke mye. Zahri ble med på utstillingen i 
Melsomvik. Det var en NKK utstilling. Både innendørs og utendørs veldig 
fint der. Dette var i november så da var vi jo inne. Parkering i kjeller er 
også utmerket. Vi hadde jo ingenting å hente i ringen der, men vi 
treffer jo gamle kjente og det er jo stort nå for tiden. Dommer var Helge 
Kvivesen og han ga oss en bra kritikk og Bim. Så da rasen var over sa vi 
takk for oss. Nå kunne vi reise hjem og slappe av og tenke på julen som 
kom. Jeg var tidlig ute med å pynte juletreet, 9.desember stod det med 
lysene tent. 

Zahri har lagt seg i kurven med juledukene

I mørketiden hjelper det med litt lys synes jeg. Julaften var jeg sammen 
med 4 oldebarn, og det var mitt barnebarn Kristoffer som hadde invitert 
familien til seg. Vi gikk rundt juletreet og naturligvis kom julenissen. Zahri 
var hjemme noen timer alene og passet på alle de julenissene som jeg 
pynter med. 

Zahri passer på nissene

Oskar leker når han kommer til Zahri

Da jeg kom hjem feiret vi vår egen julaften. Det satte hun pris på. 
Resten av julen ble en stille tid med TV. Nyttårsaften feirer jeg alltid 
sammen med hundene. Nå har jeg bare Zahri og vi koser oss veldig, og 
går og legger oss kl.22.30 og sover det nye året inn. Så er det bare å 
se fremover og glede seg til våren kommer, bare med noen hyggelige 
stunder med venner rundt oss i ny og ne. Men jeg har tenkt meg til 
Kristiansand i mars. Håper at ikke alle ting er så nedlukket som det er 
nå. Vi er jo blitt forespeilet en mer åpen tilværelse i tiden som kommer. 
Jeg må trimme mye på Zahri, så hun kan se pen ut. Gleder meg til å se 
mange hundevenner der nede. Hold dere friske, så får vi en fin stund 
sammen.

LILLEBA
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West highland white terrier

Kontaktinformasjon
Du treffer oss på: westie@norskterrierklub.no og på tlf. 98046386.
Webside: www.norskterrierklub.no/westie
Facebook: Westie-NTK

Den vårfølelsen.....
Foto Hilde Gullaksen

Hei alle Westievenner. 

Da er vi i gang med et nytt Westieår! 
Som dere alle nå sikkert har fått med dere så er det slutt på utgivelsen 
av Westiebladet. Grunnen er blant annet at det var veldig liten respons 
og interesse fra medlemmene i forhold til å bidra med stoff og bilder til 
bladet. Da prøver vi heller å makse bruken av sidene våre her i Terrier-
bladet, og håper som alltid på bidrag fra dere. Vi håper på både bilder og 
tekst vi kan bruke her, og vi lager gjerne artikler på temaer dere ønsker å 
vite mer om. Så fortsett å sende oss bidrag de som vil! 
Gjør dere en innsats med fotobidrag så håper vi igjen å kunne lage den 
populære Westiekalenderen. Vi vet den er savnet av mange...
Når dette leses er klubbkontingenten for i år forfalt for lengst. Vi håper 
at dere fortsatt vil støtte opp om Terrierklubben og Rasegruppen ved å 
betale medlemskapet for 2022. Vi har et sunt og godt Westiemiljø her til 
lands og vi vil gjerne se enda flere på våre aktiviteter, som vi arrangerer 
til nytte og glede for alle «Westieanere». Det har kommet til mange nye 
Westie-eiere de siste årene, hjertelig velkommen til alle, vi lover å ta dere 
godt imot.

Rasegruppens styre.
På årsmøtet i november ble det valgt styre for 2022. 
Det er denne gjengen som er ansvarlig for rasen vår og driften av Rase-
gruppen i år:

Leder  Hilde Gullaksen
Nestleder: Roger Aspen
Sekretær:  Liv Kristoffersen
Medlemsansvarlig: Elin Nielsen
Styremedlem: Jeanette Skarreo-Gasuliene
Varamedlem: Frida Lilleaas

Aktivitetene vi har planlagt for i år blir noenlunde de samme  som i fjor, 
men vi prøver å få til flere fellesturer rundt om i landet. Vi kaller det 
«pop-up» turer, for dette er noe man kan sette i gang på sparket. Har 
du lyst å samle noen Westie-eiere der du bor og gå tur sammen? Send 
oss dato/tid/sted o.a. så legger vi det ut på Facebooksiden vår som et 
arrangement.

Trimmekurs blir det på Skarnes igjen helgen 12.-13.mars. Det er to-
dagers kurs for både nybegynnere og for de som har trimmet før. Meld 
din interesse om du vil ha kurs til høsten, vi prøver å sette opp kurs ved 
behov.

En fin Westiegjeng på tur på Beitostølen. Foto Rasegruppen

PLANLAGTE MEDLEMS-AKTIVITETER I 2022

HELE ÅRET:
POP-UP TURER. Har du lyst å gå tur sammen med andre Westie eiere? 
Har du et sted som er passende til fellestur, hvor som helst i landet, så 
send oss en melding og vi legger ut informasjon på vår FB-side og på 
websiden. Oppgi dato, tid og sted.

FOTOKONKURRANSE. Vi ønsker oss gode bilder av Westier - fra alle 
årstider. Dersom vi får inn nok bidrag vurderer vi å lage *Westie-
kalender for 2023. Bildene må være i liggende format og min. 1 mb 
i str. Lagrer du bilder på pc vil du se størrelsen. Det aller beste bildet 
(plukkes ut av en jury) vil få en fin premie. Vi premierer alle bilder vi 
bruker i Westikalenderen med 1 kalender. Husk å merke bilder med 
fotografens navn før de sendes vår epost adresse. Siste frist for bidrag til 
kalender er 30.august.
Innsendte bilder kan i tillegg til kalender bli brukt på web, FB og i 
Terrierbladet.
*Skulle vi ikke få nok bilder til å lage kalender vil vi likevel premiere det 
beste bildet vi har fått inn.

12.-13.MARS - TRIMMEKURS 
på Skarnes. Kurset går over to hele dager og passer både for helt 
nybegynner og for deg som har trimmet før. Kurspris 2400,-. 
(ikke-medlem 3000,-). Påmeldingsfrist 20.februar på tlf. 98046386 
(Hilde). Instruktører Torunn Lorentzen og Hilde Gullaksen.

02. JULI WESTIETREFF I EKEBERGPARKEN. 
Vi møtes foran Ekebergrestauranten kl.11.00. Ta gjerne med mat/drikke 
og sitteunderlag. Husk bæsjeposer og vann til hunden.
 
26.-28.AUGUST - WESTIEHELG I VALDRES med dagstur i det flotte 
fjell- landskapet og trivelig samvær på kveldene. Annonse kommer litt 
senere på våren, men hold av helgen allerede nå!

29.OKTOBER - Oppdrettersamling med foredragsholder
29.OKTOBER - Årsmøte

Videre har vi planlagt en helseundersøkelse med særlig vekt på hud-
lidelser i løpet av året.
Planlagte aktiviteter kan bli oppdatert, riktig info vil alltid ligge på 
websiden.

Det er herlig på fjellet når våren kommer. Foto Liv Kristoffersen
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Årets Westie 2021

Vi gratulerer så mye Elin Nielsen som eier/handler av Årets Westie 2021. 
Oppdretter Hilde Gullaksen. Etter knivskarp konkurranse helt til siste 
utstilling gikk «Hugo» N DK UCH NJV-19 TERRAWESTIE XITING NEWS av 
med seieren som beste norske Westie.

«Hugo» - årets Westie 2021. Foto Elin Nielsen

Beste tispe og #3 Årets Westie ble N DK UCH NJV-20 NV-21 NORDV-21 
SMASH SO DIVINE. 
Eier Hilde Gullaksen. Oppdretter Louise Thomson. 

«Dani» - beste tispe 2021. Foto Anne Johnsen

Her er 10-på-topp 2021:

1 N DK UCH NJV-19 TERRAWESTIE XITING NEWS
   eier: Elin Nielsen
2 C.I.B. NORD UCH NV-21 KRISWESTIN VICTORIOUS
   eier: Torunn Lorentzen
3  N DK UCH NJV-20 NV-21 NORDV-21 SMASH SO DIVINE
   eier: Hilde Gullaksen
4 C.I.B. N UCH NODIC UCH NV-18 FIJV-18 NORDJV-18 HEJV-18  
   NV-20 WHO’S BOTTOMS UP
   eiere: William Sim og Siv-Hilde Oware
5 KRISWESTIN CRESCENDO
   eier: Kristin Høstad
6 SWEET WESTIE’S FAM FELICIA
   eier: Tone og Atle Gundersen
7 NJV-21 MAR-KRI’S HOLLY
   eiere: Einar & Randi Andreassen
8 PAWSIBLE ALBA MALOVE
   eier: Jeanette Skarrebo-Gasiuliene
8 N UCH WENRICK’S EVERYBODY LOVES ME
   eiere: Wenche og Heidi Hagen
10 N UCH WESTICON KILLER QUEEN
   eier: Anne Lene Holmen

Komplett liste med poengsummer ligger på websiden.

Vår-yre odelsgutter elsker skogens mysterier
Foto Torunn Lorentzen

Våren er endelig her!

Med lyset og varmen kommer kanskje lysten til å aktivisere hunden mer 
med kanskje sykkelturer, hundekurs og utendørsaktiviteter? Husk likevel 
på vårens farer som varme biler, flått, huggorm med mer. 

Se over hundens vaksinasjoner
I begynnelsen av året kan det være smart å se over hundens vaksina-
sjoner hvis du ikke allerede har gjort det. Nå anbefales det at man gir 
en fire komponenter vaksine hvert tredje år. Parainfluensa (kennelhoste) 
anbefales å gi hvert år. Rabies vaksine må man planlegge minst seks 
måneder i forkant om man skal ta hunden med utenlands.

Gå på kurs
Hvis du planlegger å gå kurs med hunden din i løpet av året bør du 
formidle dette til din lokale klubb så fort som mulig. Kursene er ofte 
fullbooket og det kan være ventetid for å komme med på et kurs. Om du 
skal få hjem en valp så bestill plass i god tid på et valpekurs som starter 
når valpen er mellom 4-6 måneder.

Bruk tid utendørs med hunden
Nå når det blir lysere og lysere ute så utnytt det og vær mer ute sammen 
med hunden din. Under den mørke årstiden kan mange av de mentale 
aktivitetene utføres inne, men hundene er også avhengig av lys for å ha 
det bra. Gå på lange turer, legg et spor og omgås med andre hunder. 
Men husk på å se over underlaget før du lar hunden din løpe løs. Selv 
hunder kan skli og slå seg stygt om det er glatt ute. Mange hunder kan 
knapt vente på at isen er tint på vannet før de tar seg et bad, selv om 
vannet er iskaldt. Tenk bare på at hunden raskt blir nedkjølt av vannet 
og om den har tatt seg et bad i kaldt vann så er det viktig at de straks 
tørkes tørre, gjerne spyl den i lunkent vann først. Du kan også begynne å 
mosjonere hunden med sykkel når underlaget er rett. Men tenk på at en 
hund må være ferdig utvokst før man begynner å sykle med den. Fordi 
hunden ikke bestemmer hastighet og lengde selv på sykkelturen, kan 
dette slite mye på en ung hund. Begynn med korte turer og øk så gradvis 
etter hvert. Tenk også på at jo mykere underlaget er, jo bedre.

Finn et passelig sted å nyte vårsolen... Foto Hilde Gullaksen
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Flåttsesongen begynner
Flått blir aktive når snøen smelter bort, vanligvis fram mot april. Om du 
ferdes mye med hunden din i områder med mye flått bør man oppsøke 
veterinær for få resept på et flåttmiddel som Frontline eller Exspot som 
beskytter hunden din mot de sykdommene som flåtten bærer med seg.

Hund i bilen
Når solen skinner blir det snart veldig varmt i bilen, selv om det ikke er 
høy sommervarme ute. Tenk derfor på at man aldri skal etterlate hunden 
ubevoktet i bilen. Skal du reise langt når det er varmt og mye sol ute, så 
ha gjerne en vannskål stående i bilen som ikke kan velte. (Kilde: Agria)

GLAD I HÅNDARBEID?
Tekst av Liv Kristoffersen
Hva kan man ikke finne på Crufts? Jeg 
kom over en stand som hadde heklede 
hunder av et utall forskjellige raser. 
Selvsagt ble Westien raskt observert. 
Ved nærmere ettersyn solgte de hekle-
pakker. Hvilket funn var ikke dette, da 
jeg hadde reist til Birmingham uten 
håndarbeid. I tillegg til heklepakkene, 
solgte de boken Edward´s Menagerie 
Dogs 50 canine crochet patterns 
(50 hundehekleoppskrifter). Forfatter 
av boken er Kerry Lord. På nettsiden 
(toftuk.com) kan man finne hekle- og 
strikke-pakker, garn, bøker og kurs 
m.m. 

Hundene i boken er heklet av mykt garn i flotte naturfarger. Vil man ha 
et annet uttrykk, så er det bare å ta hele fargeskalaen i bruk. Der er noe 
for både den uøvde og den mer trente hekleren. Hundene er heklet ved 
hjelp av enkle hekleteknikker (fastmasker) og grunnoppskriftene er godt 
forklart. Boken er på engelsk, men det er gode instruksjonsfilmer på 
nettsiden.

Westien i boken, Geoff, er en eksepsjonell matematiker som har en dårlig 
vane med å gni øyenbrynene sine når han nærmer seg løsningen. Han 
har en hjerne som raskt finner mønster og sammenhenger raskere enn 
en kalkulator. Han elsker alle typer puslespill, ligninger og Sudoku, og 
noen sier at han tenker i tartan (skotsk rutemønster)!
Det var gøy å hekle Westien Geoff, og det tok ikke så lang tid. Det blir 
nok laget flere enn denne ene.

Oversikt over Westieoppdrettere 
og trimmere finner du på websiden vår.

Vi i Rasegruppens styre ønsker dere alle en fin vår
og hjertelig velkommen på våre arrangementer utover året.

To gode venner –Terri 
og hans heklete kompis Geoff

Avdeling Agder

Hei fine terrierfolket

Først og fremst riktig godt nytt år. Måtte 2022 bli året vi kan nøste 
sammen hundesporten igjen.

PÅ vegne av styret og aktivitetskomiteen i NTK Agder informerer jeg 
om at avdelingen planlegger mye gøy dette året, og håper det lar seg 
gjennomføres. Så følg med hos oss, vi planlegger Rallylydighet – både 
treninger og prøve, utstillingstreninger og utstilling, handlerkurs, felles-
turer mm. Kom og tren med oss.

Men jeg som skriver her ønsker å presentere meg. Jeg er Ann Catrin 
Meldgaard, revisor i klubben, men også innehaver av kennel Khanstaff 
med Sitan Khan. Jobber som veterinærassistent til daglig.

I 2012 fikk vi våres første Staffordshire bull terrier, men allerede før 
det løp jeg skoene av meg i lydighet og agility. Hun har alltid vært min 
største hobby og interesse.

I 2020 fikk vi godkjent vårt kennelnavn «Kennel Khanstaff», og 2.januar 
2021 kom vårt første kull godt planlagt. Mitt første valpekull hjemme, og 
drømmen en virkelighet.

Vi valgte å beholde 2 fra kullet, en hann og ei tispe, for det er disse 
linjene vi ønsker å jobbe med videre.

Tispen Skan debuterte i utstillingsringen i år, men hennes bror startet 
i fjor. Han debuterte i 6-9 måneder på NKK Rogaland med resultat HP 
og BIM, NTK Rogaland med HP, BIR og BIS 3. Jeg jublet og tørket tårer, 
hjemmelaga gullungen, så stolt av han. Så går ferden videre til Mjøn-
dalen og Terrierspesialen. Vi leker oss utenfor ringen, føler i dag er vi det 
teamet vi har jobbet mot. Vi blir ropt inn. Nervene er så klart med inn i 
ringen. Dommeren beundrer Bam Bam og de andre hundene i ringen, 
men vi ender opp først med HP – pust kvinne, pust. Vi tar oss en luftetur 
før vi skal inn til beste hann valp – først igjen, og pulsen stiger på nytt. 
Så kåres beste tispe valp. Vi blir ropt inn igjen. Der står vi samme 
personene som i BIR og BIM på NKK, men denne gangen strekkes den 
røde og gule rosetten mot meg og min hjemmelaga.

Så var det å vente på at alle 
rasene skulle bedømmes ferdig, 
så finalene kunne starte. Det 
var 13 valper i finalen, en etter 
en blir vist ut, til vi er 4 igjen, 
og jeg og min hjemmelaga er 
blant de – wow. BIS 4 ….. BIS 3 
…… Best in show 2021 er 
Staffordshire bull terrier. Jubelen 
rundt ringen kunne tas og føles 
på. Tårene rant, øyebryn og 
maskara på feil plass i ansiktet. 
Min første fødte i kennelen, min 
stolthet Bam Bam, Khanstaff`s 
A Great Concour – overveldet og 
overlykkelig.

Så i år 2022 skal vi løpe venstre 
svinger fra Viken til Bergen håper 
jeg, så håper å møte flere av 
dere. 

Takk for at jeg fikk dele en av 
mine største øyeblikk med dere 
og hunden min. 

Vi er så heldige å ha kull nr 2 nå, 6 nydelige gutter som jeg gleder meg 
til å følge, snart nye kombinasjoner vi ønsker å krysse.

Terrier hilsen fra Ann Cathrin
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Avdeling Oslo/Akershus

 Kontaktinformasjon
E-post: oslo@norskterrierklub.no - tlf. 98046386
Webside: www.norskterrierklub.no/avdelinger/oslo-akershus
Facebook: Norsk-Terrier-Klub-avd-OsloAkershus

Hei Terriervenner. 

Nytt år og nye muligheter....en gammel og velbrukt klisje; men ikke 
mindre sann for det. Vi i styret starter året med friskt mot og ønske om
 å skape mer aktivitet i avdelingen. Vi har fått gode innspill fra dere 
medlemmer (og vil gjerne ha flere) på kurs og annet man ønsker seg. 
Alle tips tas med og kan bli brukt senere. Vi satser på at dette årets 
arrangementer både skal gi «penger i kassen» og aktiviteter til nytte og 
glede for medlemmene. Det er mye vi ønsker å tilby, og flere tilbud vil 
komme etter hvert. Alt vi gjør for avdelingen skjer på dugnad og i 
fritiden, så det er viktig å ikke gape over for mye på en gang. 
Et arrangement som f.eks valpeshow krever mange medhjelpere. Er det 
noen som har lyst å bidra med noen dugnadstimer lover vi å ta dere godt 
i mot.

Tema denne gangen er det alltid aktuelle, å finne riktig oppdretter/valp. 
En bra artikkel som vi er glad for å få lov å dele. Og takk til styrets 
medlemmer som bidrar med sine private bilder.

Bilder fra dere, tekst, ønsker, tips osv. tas takknemlig imot. Ønsker du 
noe med i neste TB er siste frist for å sende det på mail til oss 25.april. 

Her kan du lese litt om hva vi så langt har planlagt for året:

FOTOKONKURRANSE
Vi ønsker bilder av terriere i «alle» situasjoner og fra alle årstider. Vi 
håper å få inn nok fotobidrag til at vi kan få laget en knallfin Terrier-
kalender 2023. Fotografer som får med bilder i denne trykksaken blir 
premiert med 1 eks. av kalenderen pr.bilde vi trykker. Ved å delta god-
kjenner du at bildene også kan brukes i TB, på web og vår FB. 
Viktig - bilder må være av god kvalitet og de MÅ være min. 1 MB for å 
kunne trykkes! Husk å merke bildene med fotografens navn.
Siste frist for å sende inn bilder er 30.august 2022.

UTSTILLINGSTRENING/sosialiseringstrening på Jessheim.
Stort sett hver lørdag kl. 12.00 (vi følger skoleruten) samles vi på 
Olaløkka Velhus til hyggelig positiv trening. Et must om du skal på 
utstilling med hunden din, og veldig fin sosialisering for valper og ung-
hunder. Treningene annonseres hver søndag på vår FB side, så følg med 
der for påmeldings-info og eventuelle endringer på treningsdag/tid.

TERRIER TURER
Vi inviterer til fellesturer rundt i vårt distrikt til turmål som passer de 
fleste. Første tur går av stabelen 27.mars til Losby Gods. 
Mer info finner du på websiden og på vår Facebookside. 
Har du forslag til fine steder å gå sammen for en gjeng terriere så send 
oss et tips!
08.05. INTRODUKSJONSKURS I BLODSPOR
Kurset holdes på Fenstad i Eidsvoll og starter kl. 10.00. 
Kursavgift kr. 500,-. innbetales til konto nr. 1503.17.00539 innen 
påmeldingsfristen 15.april. 

Merk betalingen: blodsporkurs 2022. 
Din plass på kurset bekreftes når in-
nbetaling er registrert. 
Påmelding til oslo@norskterrierklub. 
Skriv navn på kursdeltaker, rase og 
kjønn/alder på hunden.
Spørsmål rettes til Ingrid tlf. 93287262. 
Begrenset antall plasser, så her gjelder 
førstemann til mølla...
22.10. ÅRSMØTE
19.11. VALPESHOW PÅ JESSHEIM
Vi ser virkelig frem til å arrangere 
avdelingens første valpeshow. 
Mer info vil komme senere på året i TB, 
på nett og i medlemsmail.

Finn riktig kull og oppdretter.
Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra forfatteren Helle Haugenes, 
OK!Hund.
Bildene i artikkelen er bidrag fra styrets medlemmer.

Valget er tatt, du skal ha valp, og du har funnet den perfekte rasen 
for deg (og dine)! Nå må du bare finne Valpen (med stor V) - den som 
har de kvalitetene du søker og som er tilgjengelig. 
Advarsel: Uansett hva planene er så anbefaler jeg å lese hele teksten 
under, og aller helst få hjelp av noen som er kjent i miljøet og vet om de 
verste fallgruvene i forbindelse med å kjøpe hund. I de senere årene har 
mange valpekjøpere blitt lurt av useriøse selgere, valpesvindlere og, ikke 
minst, smuglere som utsetter avlshundene og valpene for store lidelser 
for å dekke et nesten umettelig valpemarked. 

Det siste du skal gjøre nå er å kaste deg over hunde-annonsene på 
Finn.no! Ja, jeg vet det frister, men det er å starte i feil ende. 
Det du derimot bør gjøre er å bruke oppdretterlisten til raseklubben og få 
en oversikt over hvilke oppdrettere som er aktive og valpeplanene deres. 
Snakk med de som kjenner rasemiljøet, kontakt aktuelle oppdrettere, still 
spørsmål og møt aktuelle foreldredyr og valper fra tidligere kull om du 
har mulighet. 

Om du ikke ønsker å gå så drastisk til verks - du ønsker deg kanskje 
bare en hund og er ikke så opptatt av at alt må være perfekt - så bør du 
uansett forhøre deg litt rundt for å finne aktuelle oppdrettere som du kan 
kontakte. Å bruke valpelisten til raseklubben for å finne kommende eller 
fødte valper, er også en mulighet, men som regel er pågangen så stor at 
man er nødt til å kontakte oppdretteren så tidlig som mulig i prosessen 
for å ha mulighet til å få en av valpene i et kull. 

En god oppdretter er nøkkelen til den perfekte valpen. 

En dyktig oppdretter hjelper valpekjøperne sine med informasjon og 
oppfølging når eieren har behov for det. En ærlig oppdretter sørger for 
at kjøperen får en valp som passer, at valpen er frisk ved levering og at 
avtalen omfatter eventuelle feil på valpen. 

Be gjerne om å få en kopi av en kjøpskontrakt som du deretter får andre 
til å vurdere for deg, og be om å få besøke oppdretteren for å hilse på 
både mennesker og hunden(e), samt se på hva slags forhold valpene 
vokser opp under. Når du prater med forskjellige mennesker vil de sann-
synligvis ha forskjellige oppfatninger om oppdretteren, bruk derfor sunn 
fornuft og magefølelsen når du tar det endelige valget. 
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Still kritiske spørsmål.
Forhåpentligvis skal du ha valpen du ender opp med til slutt i 10-15 år. 
Da er det viktig å gjøre et godt forarbeid, og en del av forarbeidet er å 
finne ut om du kjøper hund fra riktig oppdretter og riktige foreldredyr. 
Her er noen aktuelle problemstillinger som du bør finne ut av, og ikke 
være redd for å stille mange spørsmål. En seriøs oppdretter setter pris på 
grundige valpekjøpere.

Helse, gemytt og meritter på foreldrehundene, samt på tidligere kull med 
samme mor og/eller far, er viktig. Dersom det er knyttet spesielle arvelige 
problemer til rasen er det lurt å kartlegge dette når du velger kull. 

Det er ulike meninger om hvordan en god valpemor skal oppføre seg og 
ikke minst tåle. Personlig ønsker jeg en oppdretter som tar ansvar for å 
gi valpene og tispa god nok plass og muligheter for tispa å komme seg 
unna valpene etterhvert som de blir større og mer “brutale” (les: skarpe, 
tynne tenner!). 

Tispens atferd og velferd har mye å si for hvordan valpene har det og blir 
som voksne. En kronisk stresset tispe vil kunne overføre dette til valpene 
og gjøre at de takler stress dårligere. Dersom tispen har hatt kull tidligere 
kan du f. eks. be om å få se videoer av hvordan hun oppførte seg mot 
valpene, og etterhvert som valpekullet du skal ha valp fra vokser til, er 
det lurt å ta turen flere ganger for å følge med på utviklingen.

 
Det er mange misforståelser rundt dette med tispens oppdragelse av 
valpene, og det er en del som mener at en god mor skal tukte valpene 
sine for at de skal lære å innordne seg og utvikle seg riktig. Dette er feil. 
Den viktigste jobben til tispa er å være omsorgsfull og trygg overfor 
valpene. Dette betyr ikke at en god mor aldri blir streng mot valpene, 
men det kan også bety at hun er for hard, og at det går utover velferden 
og utviklingen til valpene. De fleste oppdrettere er flinke og fornuftige, 
men vær allikevel heller litt for grundig enn å overlate noe til tilfeldig-
hetene. Da øker sannsynligheten for at du får den valpen du drømmer 
om. 

Undersøk også hvordan valpene 
bor i de 8 ukene de er hos 
oppdretteren. Spør om hva slags 
opplevelser valpen får før den 
forlater oppdretter. Aller helst bør 
valpene vokse opp innendørs slik 
at de blir vante med alle lyder 
og aktiviteter i familien, også 
støvsuger, TV, prating, osv. De 
bør utsettes for god håndtering 
og helst daglig, trygge opp-
levelser som bilturer, veterinær-
besøk, barn, andre husdyr og 
andre hunder, ulike underlag og 
omgivelser. 

Valpen bør leveres med 8-ukers-
vaksine, id-chippet og med 
veterinær-attest (ja, det bør alle 
valper være ved levering), samt 
med forsikring som gjelder frem 
til den dere selv tegner trår i 
kraft. I tillegg bør valpen være 
registrert i NKK eller en sam-
arbeidende kennelklubb. 

Det bør alltid skrives kontrakt ved overtagelse av valpen. Mange bruker 
NKKs standardkontrakt. Husk å sjekke hva som står om evt. refusjon av 
kjøpspris ved feil eller sykdom på valpen. 

Oppdretterens krav til sine valpekjøpere.

Oppdretteren kommer også til å ha noen forventninger til deg som 
valpekjøper 
(“ingen” er feil svar her). 

En god oppdretter forventer at du forsikrer hunden, tar vare på hunden 
og gir den nødvendig stell, omsorg og trening. Mange oppdrettere ønsker 
oppdateringer fra valpekjøperne sine. 

Oppdrettere kan være noen vrange vesener (og bra er det!). Å ta kontakt 
med en oppdretter kan føles litt som et jobbintervju, og det virker litt rart 
at man skal betale mange tusen og allikevel stå med lua i hånda for å 
gjøre seg verdig til en valp. 

Til dette vil jeg si to ting: 

1:Ja, det er slitsomt og kanskje litt irriterende til tider, men det er verdt 
det for å få den rette valpen. Og; 

2: Oppdrettere selger levende individer som de selv har vært med på å 
skape. Det skulle bare mangle om de ikke var opptatt av å finne gode 
hjem til dem - hjem som behandler valpene godt, som dekker alle 
behovene og ikke minst, livslange hjem. Jeg forstår godt at oppdrettere 
er nøye på hvem som får kjøpe valp fra dem. Sånne oppdrettere vil vi ha! 

Når du har kommet så langt at du har funnet en eller flere aktuelle kull/
oppdrettere så er det bare å smøre seg med tålmodighet. Hvor lang tid 
du må vente på valp, er avhengig av etterspørsel, om du har bestemt 
deg for en spesiell kombinasjon eller om du holder flere muligheter åpne. 

Det er helt vanlig å sette seg på liste på flere kommende kull for så å 
bestemme seg når kullet er født og du får tilbud om valp fra opp-
dretteren. Personlig synes jeg det er lurt å spille med åpne kort og 
informere oppdretterne om at jeg har satt meg opp på flere lister, samt 
gi beskjed så snart jeg har bestemt meg for en valp fra annen oppdretter 
eller av andre grunner ikke lenger ønsker å stå på en liste. 
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Det er fortsatt ikke for sent å snu!
Det å anskaffe hund er en stor avgjørelse fordi det krever mye i det 
daglige, ikke bare mens hunden er valp, men gjennom hele livet, som 
kan vare så lenge som 13-14 år og også lenger. 

Valpetiden er ekstra krevende. Valpen trenger trygghet og omsorg. 
Valpen skal bli stueren, og det vil si at du må ut med hunden hver gang 
den har lekt, spist eller sovet, og ofte også midt på natten. 

Valpen vil trenge mye veiledning og aktivisering gjennom hele dagen. 
Den vil trenge miljøtrening i form av turer til nye steder, møte nye 
mennesker og hunder, ta bussen, kjøre bil, ta tog mm. Valpen har mye å 
lære om livet, og det krever sitt å ligge i forkant for å lære valpen gode 
vaner. 

Ikke minst; i løpet av det første og andre året går hunden igjennom 
flere modningsfaser som kan være utfordrende. Plutselig skifter hunden 
personlighet og glemmer alt den har lært, eller den kommer inn i en 
fryktperiode hvor den blir redd og bjeffer på ting den har sett daglig 
siden den kom til dere. Det er hardt arbeid å ha valp og enda hardere 
arbeid å ha unghund, og det er ikke uten grunn at de fleste hunder som 
omplasseres er rundt ett år. 

For de fleste går det heldigvis bare bra, og om du er 100% sikker, 
forbereder deg godt på forhånd, og tar en dag av gangen så bør det gå 
bra. En god porsjon humoristisk sans skader heller ikke. 

Og husk; er du i tvil så er det ingen skam å snu nå, før du får valpen! 

Har du hørt fra oss?

Vi sender ut mail til dere medlemmer om arrangementer og annet. Har 
du ikke mottatt medlemsmail fra oss i år når du leser dette? Da har vi feil 
eller ugyldig epost adresse registrert på deg. Logg deg inn på nkk.no på 
«min side» og kontroller og korriger kontaktinformasjonen din. Har du 
problemer med å få dette til så kontakt oss.

Nyt våren med hundene og benytt deg av tilbudene som finnes i Terrier-
klubbens avdelinger. 

Hilsen oss i styret i NTK avd.Oslo-Akershus.

Avdeling Rogaland

Nå er vi endelig i gang med et nytt år og vi ser frem til mange kjekke 
aktiviteter sammen med våre medlemmer i Norsk Terrier Klub avd. 
Rogaland! Blant annet planlegges vår årlige utstilling på Figgjo 3
. september 2022. Det er samme helg som NKK sin utstilling på Orre. 
Sett av helgen allerede nå!  
 
Videre ønsker vi å gjennomføre flere kurs og aktiviteter. Har du forslag til 
kurs eller aktiviteter kan du ta kontakt på rogaland@norskterrierklub.no 
eller med noen i styret.  Styret for 2022 består av: 
 
Leder: Ingrid Prante 
Nestleder: Janne Andersen 
Styremedlem: Madelen Håsether 
Styremedlem: Janne Elisabeth Andersen 
Styremedlem: Line Heimdal Oaland 
Varamedlem: Inger Jewitt 
Varamedlem: Randi Andreassen 
 
Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe du lurer på eller om det er 
noe vi kan hjelpe med! 
 
Vi har også ukentlige treninger hver tirsdag kl. 18.00 på Tjelta 
(Tjeltaveien 253, 4054 Tjelta). Treningene er gratis og åoen for alle 
medlemmer. Informasjon om treningene og andre aktiteter publiseres 
fortløpende i avdelingens Facebook-gruppe (Norsk Terrier Klub avd. 
Rogaland), hvor alle medlemmer oppfordres til å bli med.  

Vil også benytte anledningen til å gratulere alle vinnerene i avdelingens 
kåring av Året terrier 2021! Se avdelingens hjemmeside.

Da er vi over på et nytt år, og fortsatt holder pandemien et lite grep om 
vårt samfunn og verden ellers. Men, det kan se ut som at en del restrik-
sjoner oppheves fra februar, så når dette leses håper vi at samfunnet er 
tilnærmet lik normalen.

Men, med en ny virusvariant i november og desember, så vi oss dessverre 
nødt til å avlyst Jule-showet, men vi håper å komme sterkere tilbake med 
andre aktiviteter i 2022. 

I år, 2022, er vår hoved utstilling flyttet fra første helgen i juli, til siste 
helgen i mai, nærmere bestemt 29. mai 2022. 

Vi vil holde vår utstilling i Dalgård Ishall. Det blir dessverre ingen parker-
ing for bo-biler eller campingvogner. 

Vi vil sette stor pris på å få hjelp både i parkering, kiosk og til å bake 
kaker. Vi vil passe på slik at du får god til for å forberede deg selv og din 
hund, før dere skal i ringen. Også medlemmer som ikke skal stille hund er 
veldig velkommen til å bistå oss. Det vi kan love er en hyggelig og sosial 
dag, med mange trivelige mennesker og hunder. Send oss en e-post om 
det er noe du kan bidra med:

trondelag@norskterrierklub.no

For ytterligere informasjon om utsilingen, se annonse et annet sted i 
Terrier Bladet. 

Etter årsmøte i november 2021 så gikk noen ut av styret og andre inn. 
Vi ønsker å takk for veldig godt arbeid og tilstedeværelse til Christine 
Seeger, Grethe Karlsen og Atle Bjørnbet. 

Avdeling Trøndelag
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Vi ønsker velkommen til 

Maichen Hansen – Kasserer

Camilla Valsø Hansen – Styremedlem

Pia Cathrin Laugen Helsø – Varamedlem

Torbjørn Stormoen – medlem i valgkomiteen 

Årsmøteprotokollen i sin helhet finner dere på Norsk Terrier Klub avd. 
Trøndelags hjemmeside, under Møter.

Vi gleder oss til å ta fatt på det nye året sammen med det nye styret. 
Planlagte aktiviteter: 

- Ring/sosial trening 

- Sporkurs

- Utstilling NTKT 28. mai 2022

- Utstilling i samarbeid med Vestnes hundeklubb, 10. juli 2022

- Valpeshow

- Jule-show? 2022

Send oss gjerne bilder og en liten historie av din og din/e terriers eventyr. 
Om det er opplevelser i nærområdet, på fjellet, ved sjøen, på hytta, på 
hotell eller andre opplevelser, så vil vi gjerne ha det med i vår lille spalte 
i Terrier Bladet. 

Janne
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Norsk Terrier Klub avd.Trøndelag har gleden av å  
invitere til vår utstilling ved  
Dalgård Ishall 28/05-22 for alle raser i gr.3  
godkjent av NKK/FCI  

Dommere:  

Mette Sørum: Border Terrier, Bull Terrier, Cesky Terrier, Manchester Terrier, Parson 
Russell Terrier, Silky Terrier, Yorkshire Terrier, Skye Terrier, Terrier Brasileiro, 
Tenterfield Terrier, Toy Fox Terrier, West Highland White Terrier  

Jens Ruch: Dandie Dinmont Terrier, Nihon Teria, Rat Terrier, Sealyham Terrier, 
Staffordshire Bull Terrier, Norfolk Terrier, Norwich Terrier, Jack Russell Terrier,  
Tysk Jakt Terrier  

Satu Jarvinen: Airdale Terrier, Australsk Terrier, Amerikansk Naken Terrier, 
Bedlington Terrier, Cairn Terrier, Fox Terrier glatthåret, Fox Terrier ruhåret, Irish Glen 
Of Imaal Terrier, Irish Softcoated Wheaten Terrier, Irsk Terrier, Kerry Blue Terrier, 
Lakeland Terrier, Miniature Bull Terrier, Engelsk Toy Terrier, Welsh Terrier.  

Det tas forbehold om dommerendringer.  

 

Utstillingen arrangeres etter gjeldende smittevernregler/Covid 19.  

Meld på via web: www.nkk.no – «min side» eller Aktiviteter/kalender.  
Ved manuell påmelding bruk NKKs påmeldingskjema.  

Her finner du det: www.nkk.no Aktiviteter/påmelding/dokumenter.  
Send skjema til: trondelag@norskterrierklub.no med kvittering av betaling som er merket 
eier, hundens navn og rase. Kontonr. for innbetaling manuelt. 1503 17 00717  

Eventuelle spørsmål kan rettes til:  
Karen Valbekmo Selvåg: 901 20 739 Nina Winje: 908 64 685  

 

Påmeldingsfrister: 
 
Manuell: 02.05.22 Web:ordinær: 02.05.22 Utsatt: 09.05.22 
Pris: 
Manuell: Voksen: kr 450,- Valp: 300,- Ordinær frist: Voksen kr 400,- Valp kr 250,- 
Utsatt frist: Voksen: kr 450,- Valp: kr 300,-  
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Avdeling Vestland
AKTIVITETSPLAN 2022

for NTK avd. VESTLAND
Aktivitetene er åpne for alle medlemmer i NTK. 
Følg med på
www.norskterrierklub.no/avdelinger/vestland
for oppdatering av datoer 

TRIMMEKURS
Det vil ikke bli avhold trimmekurs i 2022, men vi tilstreber å få det til i 
2023.
       
ONSDAGENE  23., 30. mars og 6. april   
UTSTILLINGS-TRENING    
Sted: Tertnes Videregående Skole, 5113 Tertnes.
Tid: Kl. 18.00 – 19.00. Pris: 30,- pr. gang. Ingen påmelding, møt frem!
Husk å ta med utstillingsbånd og ekstra gode go`biter.

ONSDAGENE  4., 11. og 25. mai   
UTSTILLINGS-TRENING    
Sted: Tertnes Videregående Skole, 5113 Tertnes.
Tid: Kl. 18.00 – 19.00. Pris: 30,- pr. gang. Ingen påmelding, møt frem!
Husk å ta med utstillingsbånd og ekstra gode go`biter.

ONSDAGENE  7., 14. og 21. september   
UTSTILLINGS-TRENING    
Sted: Tertnes Videregående Skole, 5113 Tertnes.
Tid: Kl. 18.00 – 19.00. Pris: 30,- pr. gang. Ingen påmelding, møt frem!
Husk å ta med utstillingsbånd og ekstra gode go`biter.

24. SEPTEMBER
NTK - UTSTILLING , Bergen
Bindende påmeldingsfrist 29.08.22.
Dommere, kommer vi tilbake til.
PM med info for elektronisk påmelding kommer på hjemmesiden, NTK 
Vestland.

Onsdag 09. NOVEMBER
ÅRSMØTE
Kl. 19.00, Tertnes Vg. Skole, - 5113 Tertnes

Avdeling Østfold

E-post: ostfold@norskterrierklub.no
Webside: www.norskterrierklub.no/avdelinger/ostfold
Instagram: ntkostfold
Facebook: Norsk Terrier Klub avd. østfold

Hei Terriervenner!

Avdelingen har nå avviklet sitt ekstraordinære årsmøte, og nytt styre er 
på plass. 

Det nye styre består av: 

Leder: Hedda Gudim
Nestleder: Gry Beate Alsos
Styremedlem/sekretær: Kirsti Svendsen
Styremedlem: Ann Kristin Skeie
Stryremedlem/kasserer: Kaja-Bergitte Røyndal
Styremedlem: Tommy R. Andersen
Varamedlem: Eva Kristin Yssen
Varamedlem: Margrete Brinch

Som dere sikkert ser, er det bare nye medlemmer for neste periode, og vi 
håper på forståelse for at vi trenger litt tid for å komme i gang og få alt 
på plass. 

Som tradisjon tro, blir det også i år Utstilling på Navestad, Sarpsborg som 
tidligere. 31. Juli. 

Styret har også et ønske om at våre medlemmer kommer med forslag til 
aktiviteter. Forslag sendes på mail til ostfold@norskterrierklub.no

Når aktuelle aktiviteter blir planlagt, vil det bli annonsert forløpende på 
avdelingens hjemmeside, facebook og instagram.

Nå som samfunnet åpner opp igjen, gir det oss jo større muligheter for å 
avholde arrangementer, og håper at vi kan få noen gode innspill fra dere 
som medlemmer av klubben. 

Vi ønsker veldig gjerne at dere som medlemmer kommer på banen, og 
bistår med å danne en utstillingskomité. Eller å bidra i dugnaden for å 
hjelpe til på våre arrangement.

Vi gleder oss til fortsettelsen, og håper å se så mange som mulig på 
fremtidige arrangementer. 

Tenkte aktiviteter våren 2022:

-Ringtrening
-Nappekurs
-Turer
-Innkallingstrening i terreng

Beste hilse fra alle oss i Styret avd. Østfold
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Velkommen utstilling  og valpeshow 
for klubbens raser  

og Yorkshire terrier 

søndag 31. juli 2022  
på Navestadbanen, Sarpsborg

 
Dommere: 
Agnieszka Nowak- Patyinak, PL:
Airdale Terrier, Amerikansk Nakenterrier, Bedlington Terrier, Bull Terrier, Fox Terrier Glatthåret, 
Fox Terrier Ruhåret, Irish Glen of Imaal Terrier, Irish Soft Coated Wheaten Terrier, Kerry Blue 
Terrier, Lakeland Terrier, Miniature Bull Terrier, Skotsk Terrier, Skye Terrier, Staffordshire Bull 
Terrier, Welsh Terrier

Tinna Grubbe, DK:
Australsk Terrier, Border Terrier, Biewer Terrier, Cairn Terrier, Cesky Terrier, Dandie Dinmont 
Terrier, Engelsk Toy Terrier, Irsk Terrier, Jack Russel Terrier, Manchester Terrier, Nihon Teria, 
Norfolk Terrier, Norwich Terrier, Parson Russel Terrier, Rat Terrier, Silky Terrier, Tenterfield 
Terrier, Terrier Brasileiro, West Highland White Terrier, Yorkshire Terrier

Frister:
Ordinær elektronisk: 30.06.2022 Manuell: 30.06.2022 Forlenget elektronisk: 04.07.2022.
Priser (1⁄2 avgift fra tredje hund m/samme registrerte eier, gjelder ikke valper):
Ordinær elektronisk: 400,- (valper kr 250,-) Manuell: kr 450,- (valper kr 300,-)
Forlenget elektronisk: kr 450,- (valper kr 300,-) 
Valpeklasser: 4-6 og 6-9 måneder

Meld på via web: www.nkk.no - ”Min side” eller Aktiviteter/Kalender.  
F.o.m. tredje hund med samme registrerte eier betales 1⁄2 avgift. Dette gjelder ikke valper. 
Rabatten regnes fra og av laveste avgifter. Alle hunder som meldes på og kreves rabatt for utover 
hund nr. to, må meldes på i én og samme operasjon. Hunder som meldes på senere, vil ikke 
kunne få rabatt ved påmelding. For å oppnå rabatt, må betaling være mottatt før påmeldingsfristen 
utløper. Bindende påmelding.  
Merk manuell betaling med eier, hundens navn, registreringsnummer og rase.

Manuell påmelding til: ostfold@norskterrierklub.no  
Bankkonto: 1503 17 53918.  
Betalingen merkes med hundens navn og registerringsnummer

Utstillingen vil bli avholdt etter NKKs utstillingsregler. 

Ev. spørsmål kan rettes til Eva Yssen tlf. 97718158 - Anita Tanke tlf. 91745488   
eller på e-post til ostfold@norskterrierklub.no.

Det blir mulig å bestille plass for bobil/campingvogn, kontakt Anita Tanke tlf. 91745488

          Velkommen til Sarpsborg og Norsk Terrier Klub avd Østfold
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Kontaktliste

NTK er organisert med rasergrupper for noen av rasene og rase-
representanter 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
  Lene W. Antonsen, tlf. tel: 91695312 , australsk@norskterrierklub.no
Bedlington terrier
  Gro Ø. Granholt. Tlf. 90757558, bedlington@norskterrierklub.no
Border terrier
  Line Heimdal Oaland  tlf. 98840378 border@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
  Helene Indreflø, tlf. 94171913, irsk@norskterrierklub.no
Lakeland terrier 
  Marius Kjos, tlf. 91519862, lakeland@norskterrierklub.no
Manchester terrier
  Eva Ysssen. Tlf. 97718158, manchester@norskterrierklub.no
Miniature bull terrier
  Kjersti Groseth. Tlf. 91176234, minibull@norskterrierklub.no
Norfolk terrier
  post@norskterrierklub.no
Norwich terrier
  Elina Jokinen. Tlf. 47658021, norwich@norskterrierklub.no
Parson russell terrier
  Kari Anne Horge. Tlf. 95297277, parson@norskterrierklub.no
Silky terrier
  Linn Ydse Høsøien tlf: 41671326 silky@norskterrierklub.no
Skotsk terrier
  Kristin H Meagher. Tlf. 92018122, skotsk@norskterrierklub.no
Skye terrier
  Trond Storsveen. Tlf. 99359007, skye@norskterrierklub.no
Terrier brasileiro
  Elin L. Wiggen tlf. 98098448, brasiliansk@norskterrierklub.no
Welsh terrier
  Eli Næsset. Tlf. 91515790, welsh@norskterrierklub.no

Raser uten raserepresentant
  Amerikansk nakenterrier 
  Dandie dinmont terrier 
  Irish glen of imaal terrier 
  Nihon teria
  Kerry blue terrier 
  Norfolk 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.
Er du eier av en av dem så send et bidrag til:
terrierbladet@norskterrierklub.no
Andre henvendelser sendes til: post@norskterrierklub.no

Rasegrupper 
Airedale terrier
  Linda Galaasen Bakken tlf. 97688466, airedale@norskterrierklub.no
Bull terrier
  Lene Johansen, tlf. 92258908, bull@norskterrierklub.no
Cairn Terrier
  Elisabeth Førland, tlf. 97688466, 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
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
  Hilde Gullaksen tlf. 98046386, oslo@norskterrierklub.no
Rogaland
  Ingrid Prante. Tlf. 47958598, rogaland@norskterrierklub.no
Trøndelag
  Karen Valbekmo Selvaag tlf. 90120739, trondelag@norskterrierklub.no
Vestland
  Terje Eilif Skaar. Tlf. 99609805, hordaland@norskterrierklub.no
Østfold
  Hedda Gudim,  tlf. 90634871, ostfold@norskterrierklub.no

Valgkomité
  valg@norskterrierklub.no 
  Leder: Kristin Høstad 
  Medlem: Trond Storsveen 
  Medlem: Petter Kaalstad        
  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: Anne T. Strande. Tlf. 47880050 anne.tove.strande@gmail.com    
  Medlem: Trond Storsveen. Tlf. 99359007 trond.storsveen@avis.no

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

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



Bilder fra medlemmeneBilder fra medlemmene  

Fotograf

Octagon Black Belts Cowboy Cerrone 
Fotograf: Katharina Sørensen 



Returneres til:  
Edgar Waag,  
Postboks 6 Sandsli,  
5861 BERGEN

Manusfrist for Terrierbladet  nr. 3 - 22 er 1. augustManusfrist for Terrierbladet  nr. 3 - 22 er 1. august


