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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.



NORSK TERRIER KLUBNORSK TERRIER KLUB - Tilsluttet Norsk Kennel Klub

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

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

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

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

 
På forsiden:  
West highland white  
terrier, Hector på Andøya. 
Fotograf:Maren Charlotte Bø
På baksiden: Staffordshire 
Bull Terrier, Lexi. 
Fotograf: Linn Kolaas 

LEDEREN HAR ORDETLEDEREN HAR ORDET

Styremedl.: Annne-Lise Maaby, 
annelise@norskterrierklub.no
Tlf: 92 82 65 26

Varamedl.: Gro Ø. Granholt, 
gro@norskterrierklub.no
Tlf: 90 75 7558
 

Hei.
Nå er høsten her, og en ganske travel periode i terrier-klubben.  
Vi har akkurat hatt aktivitetshelg på Flå. Det var første gang vi  
arrangerte en slik helg. Det var gøy å gjøre noe nytt, og det virket 
som det falt i smak hos deltakene. Flere aktiviteter kommer utover 
høsten dette er beskrevet i bla. HS info.  
 
Representanter fra styret skal også delta på NKKs sitt  
representantskapsmøte. Dette er det viktig for klubben å delta på 
både for å få innsikt i NKKs planer, og for være med på å påvirke 
hva som skal prioriteres og hvilke regler/lover som skal gjelde. På 
samme måte er det viktig for medlemmene å delta på årsmøter i sine  
egne raseavdelinger for å være med å bestemme hvilke planer og aktiviteter de skal ha. 

I januar i år tapte Norsk Kennel Klub i tingretten etter å ha blitt saksøkt av Dyrebeskyttelsen. 
NKK anket, og når dette leses ankesaken godt i gang eller allerede ferdig. Jeg er svært spent 
på utfallet av saken og hva det vil ha å bety for avl av hund fremover.
At det vil stilles strengere krav til de som skal drive hundeoppdrett er vel noe vi alle forventer. 
For det ser vi også i Mattilsynets forslag til nye forskrifter for 
hundeavl. Strengere regler er vel og bra, men jeg håper det også det vil gjelde for de som 
driver blandingsavl. Vi under NKK-paraplyen har jo allerede mange regler og rettningslinjer, 
men selvfølgelig kan det bli bedre, det kan det alltid.
Ett annet moment er hvem som skal bestemme disse reglene. Jeg håper at det blir Mattilsynet 
og NKK, som jeg føler har fagkunskapen.

Endelig kan vi ha julebord igjen. Etter to år med koronaavlyste julebord, gleder jeg meg til å 
se dere. Jeg håper at riktig mange finner veien til Olavsgaard fredag 2. desember. 

      Hilsen Annlaug

     Bilder fra mentaltest på Terrierhelgen
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Hovedstyret informerer

Hovedstyret har foreløpig følgende møteplan:
3.10., 20.10, 10.11, 3.12. Det tilkommer flere møter.
26.9 webinar for tillitsvalgte i rasegrupper og distriktsavdelinger.
29.-30.10 Norsk Kennel Klubs 61. ordinære Representantskapsmøte.
18.-20.11 Oslo Dog Show.
I tillegg planlegges møter med distriktsavdelinger
Saker som ønskes behandlet på styremøtet må være oss i hende i god 
tid før møtet. På grunn av saksmengden kan det ikke forventes at sakene 
blir behandlet på det første møtet. Det kan ikke forventes at saker blir 
behandlet mellom styremøtene.

Elverumsutstillingen 
13-14 august arrangerte Norges Jeger og Fiskerforbund utstilling og 
valpeshow på skogbruksmuseet og NTK var medarrangør, sammen med 
flere andre raseklubber. Utstillingen var samme helg som de Nordiske jakt 
og fiskedagene så det var mye som skjedde på Elverum den helgen. Det 
var 94 terriere påmeldt. Se resultater lenger bak i bladet.

Terrierhelg/aktivitetshelg på Flå
Vi hadde 2 fine dager med masse aktiviteter for terriere. Vi i styret synes 
dette var et vellykket arrangement og vi har også fått gode tilbake-meld-
inger fra deltakerne. Vi vurderer allerede lignende tilbud neste år. 
Se bilder og reportasje om arrangementet lengre bak i bladet.

Terrierspesialen 17. og 18. september
Nå bladet kommer ut er Terrierspesialen for 2022 avholdt, på lørdag var 
det storcert og 346 påmeldte. Søndag var det 235 påmeldte. 
Det kommer bilder og resultater fra utstillingen i neste nummer av 
Terrierbladet.
Terrierspesialen 2023 blir den 16.-17.9, i Mjøndalshallen.

Webinar 
Styret har invitert alle rasegrupper og avdelinger til webinar. Temaet er 
innkalling og gjennomføring av årsmøter. Vi arrangerer dette på teams 
slik at det skal være enkelt for alle å delta. 

Julebord 2. desember.
Endelig etter 2 år med avlysninger pga. Korona så satser vi alt på at det 
blir julebord i år. Det blir på Olavsgaard den 2.12, se annonse lenger bak 
i bladet. 
Siden julebordet i fjor ble avlyst så blir det utdeling av årets terrier, 
utstilling, både for 2021 og 2022. Det blir mye god mat, godt selskap og 
selvfølgelig også lotteri som vanlig, så ta gjerne med en gevinst.
 

NKK i rettsak
Når dette bladet kommer ut har allerede ankesaken startet

NKK inviterte til informasjonsmøte om ankesaken, representanter fra 
NTK deltok på møtet. Rettsaken gjaldt at dyrebeskyttelsen saksøkte 
NKK, to raseklubber og seks oppdrettere av rasene engelsk bulldog og 
cavalier king charles spaniel for brudd på dyrevelferdsloven. I januar 
tapte Norsk Kennel Klub i tingretten. 19. september startet ankesaken i 
lagmannsretten. NKK sier de er godt forberedt på ankesaken. Følg med 
på NKKs sider for oppdatert informasjon om saken. Dette gjelder ikke 
bare de rasene/oppdretterne som er saksøkt, men utfallet kan få ring-
virkninger for noen av våre raser også.

 
                 Oslo Dog Show 18. - 20. november  
 
Kom og bli med med din terrier.
Nova Spektrum, tidligere Norges Varemesse, skal arrangere to messer 18.-20. november. Dette er messene «Dyr 
for alle», som har vært arrangert tidligere, og et nytt messekonsept som heter«Oslo Dog Show». Felles for begge 
messene er at besøkende inviteres til å se og møte dyr, og se ulike aktiviteter med og for dyrene.
som besøkende får en tilgang til to messer for prisen av en.

Rasetorget
NTK har deltatt på Dyr for alle tidligere og vi hadde godt besøk i standen vår. Vi traff mange potensielle valpe- 
kjøpere og mennesker med interesse for terriere. Vi synes det er viktig å få opplyst om våre raser og veilede de 
som er på leting etter valp til å gjøre gode valg i prosessen med å anskaffe seg en terrier. Det er også hyggelig 
med en god hundeprat for de som kommer innom og allerede har en terrier. Det å ha stand på messen er fin  
mulighet for klubben å være synlig, vise frem våre raser, snakke med mulige valpekjøpere og mulige medlemmer.

Raseparade
Det vil også arrangeres raseparade både lørdag og søndag som vi håper så mange som mulig vil delta på.  
Dette er en unik mulighet for å vise frem mangfoldet av terriere for et bredt publikum.

Terrierrasene
Alle rasrepresentanter og rasegrupper er invitert til å delta. Har du og din terrier lyst til å bli med så si ifra til din 
raserepresentant/gruppe eller ta kontakt direkte med oss i styret. Hundene som skal bli med på messen må synes 
det er ok at fremmede hilser på dem.

På messen blir det også salgsutstilling, aktiviteter. På lørdag er det valpeshow, det er ikke offisiell utstilling på  
denne messen.
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JULEBORD 
 

2. Desember 
 kl.19.00 på  

QUALITY HOTELL OLAVSGAARD 
Arrangementet blir i ballsalen på Olavsgård hotell,

Adresse: Hvamstubben 11, 2013 Skjetten

Meny: stort tradisjonell julebordsbuffet som inneholder alt av 
tradisjonell norsk julemat. Dessert, julebakst med mer. 

Påmelding innen 17.11 til:  
post@norskterrierklub.no eller på telefon  

nr. 909 48 843  ( Tone W. Sæther)

Pris 600,-
Pengene betales til klubben  konto nr. 1503.26.10983,  
eller til vippsnr: 20749 merk med navn og julebord.

Overnatting bestilles direkte fra hotellet, si fra at du/dere  
skal delta på vårt arrangemet 

Enkeltrom kr. 940.- Dobbeltrom kr. 1190.-

Årets Terrier, utstilling, premier og diplomer  
både for 2021 og 2022 deles ut på julebordet.

 

Tradisjonen tro blir det lotteri og kanskje en quiz.

Velkommen til ett hyggelig samvær med andre terriervenner.
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1 N DK SE UCH NJV-20 NV-21-22 NORDV-21 Fransin Keystone
(H) (Fox, ruhår), eier Francesca Cassin  

109/5

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

85/5

3 NORDJV-21 DKJV-21 DKV-21 EUJW-21 Miraristaff Highlander
(H) (Staffordshire bull), eier Mette Grøntoft

66/5

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

56/4

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

52/4

6 Aberdeen Snoppen Sin Datter
(T) (Cairn), eier Geir Stuldalen

48/2

6 N DK UCH Ouehill Amber And Moss
(T) (Border), eier Line Heimdal Oaland

48/4

8 N UCH Rogalab’s Atle
(H) (Jack Russell), eier Inger K. Lomeland Jewitt

43/4

9 N UCH Shyloch Utopia (T) (Kerry blue),
eier Ken Roger Flisvang

39/3

9 N SE DK UCH NJV-19 Silkiblue’s My Polar Star
(H) (Silky), eier Vibeke Bergfall Leknes

39/3

11 C.I.B. N FI SE DK N FR BALT UCH HEJW-15 FIJW-15 LVW-18 Beautystaff’s Dark And Handsome
(H) (Staffordshire bull), eier Tone Gottliebsen Puggaard

36/3

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

35/2

13 NJV-22 NV-22 VYBZ Progress
(H) (Jack Russell), eier Inger-Lise Teigland 

34/1

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

33/2

15 C.I.B. NORD UCH NORDIC UCH DKV-16 NORDV-16 WW-17 NV-17 SEV-17 NV-18-19-22 NVV-22 Shyloch Statement 
(H) (Kerry blue), eier Helge Kvivesen

32/1

15 Kløverstiens Rolex
(T) (Jack Russell), eier Pia Cathrin Laugen Helsø

32/3

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

32/3

18 C.I.B. NORD DK UCH NJV-13 NV- 15-16-17 NVV-20-21-22 Ter-Abyrex X-Fighters
(H) (Skye),eier Gunn Anita Husby Hegseth

29/2

18 N UCH Goldstaff’s Most Wanted
 (H) (Staffordshire bull), eier Sandra Holme

29/2

20 NJV-21 Dali’s Balenciaga
(T) (Silky), eier Ina Meidell

28/2

Årets Terrier 2022 per 1. september 
(Mangler resultater fra: Ingen) 
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ELVERUMSUTSTILLINGEN  
13-14. AUGUST 2022

NTK var medarrangør på denne utstillingen sammen med NJFF og en del andre raseklubber. I år var  
utstillingen igjen lagt sammen med de nordiske jakt og fiskedagene. Utstillingen foregikk på Prestøya, på Skog-
bruksmuseets område. Dommer var NEDICA BOŠNJAK
Restultater fra gruppe 3:

BIG og BIS 4  Russellville’s Noblesse 
Eier/oppdretter: Julie Gaudernack

BIG 2 CKstaff ’s Back In Style Goldstaff  
Eier/oppdretter: Kim Andre Madsen

BIG 4  Shakristo’s Ferrari Fiorano 
Eier/oppdretter: Anne-Lise Frankplads 

BIG 3  Karidag’s Red Helene Billie 
Eier: Per Ivar Alfsen. Oppdretter: Anne Kari Dahle

VALP 
BIG og BIS 3: CKstaff ’s Dark Intentions 
Eier: Jeanett Nørholm Børresen  
Oppdretter: Kim Andre Madsen  
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Trimmekurs Trimmekurs i Bergen. (Foto Kate F. Stenerud)

Hei alle airedale-venner!
Etter at rasegruppen tidligere i vår arrangerte et vellykket trimmekurs på 
Østlandet, fulgte gjengen i vest opp med trimmekurs 11.-12. juni på Os 
utenfor Bergen, hos Vest Hundesportsenter. Kirsten og Kate fra rase-
gruppestyret var arrangører denne helgen. De kunne glede seg over god 
interesse for pelsstell og hyggelig samvær også på Vestlandet.

Hunder med eiere og ledsagere som deltok var: 

* Bowie fra Hagahaugen, med eiere Eli-Karin og Inge 
* Morris fra Rabben, med Mari, Astrid og Eirik 
* Falco og Archie fra Hellemutten, med Inger Johanne og Morten 
* Jago fra Rabben, med Kirsten

Kate var instruktør, mens Kirsten ordnet deilig mat til deltagerne og sto 
på for å ordne lokalet og sørge for at alt det tekniske var på stell. Det ble 
servert løpstikkesuppe og lapskaus. På søndag kom Kates mann Hans 
Kristian for å hjelpe til med trimmingen. Han lærte bort hvordan man 
trimmer i virvler og rundt edlere deler i bakspeilet. 

Ikke alle ble helt ferdige, men alle kom ganske nær en nedtrimmet hund 
og resten ble fullført hjemme. 

Det er alltid utrolig trivelig å trimme sammen og dele tips og kunnskap 
med andre airedale-venner. Det ble en hyggelig og produktiv helg for 
hund og eiere, og tilbakemeldingene har vært svært positive i ettertid. 
Vestlandsgjengen satser på å følge opp i høst ved å arrangere kurs i 
Espeland Fangeleir på samme tid som i fjor (november).

Airedale terrier
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Pils & pels
Også private initiativ kan bidra til å bygge samhold og kunnskap blant 
airedale terrier-entusiaster. En tradisjon siden 2014 har vært «festivalen 
Pils & pels» i Vestfold, som i år ble avholdt 23.-24. juli. Dette er en privat 
helgesamling med fokus på sosialt samvær, mat og drikke, og ikke minst 

Foto fra Pils & pels: Kristin Zahl Eriksen

Tango er vant til å få være med på det meste som skjer i 
familien. I sommer har han vært på ferie og blitt med på 
Danacup 2022 i Hjørring som coachhund og maskot for Arna 
Bjørnar sitt G14 lag.

Her ble det også tid til å rusle på de vakre 
strendene i Lønstrup sammen med matfar.

Foto: Kate F. Stenerud

hund og pelsstell. I år var det til sammen 14 airedale terriere og 11 eiere 
med. 

Deltakerne er alltid særdeles fornøyde, og de som 
arrangerer håper dette kan være til inspirasjon for andre til å lage tilsvar-
ende arrangement der de bor.  
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Årets Utstillings Airedale

C.I.B. N DK SE UCH NJV-19 NV-21 Rabben’s Zenith (Foto: Börje 
Gustafson) 

Pr. 1. august er status Topp 10 Årets airedale terrier 2022 som følger:

Navn (kjønn) – eier – poeng/antall tellende utstillinger
1. Ch Rabben’s Zenith (H), H. Sigfridstad - 65/5
2. Ch Rabben’s Bonaparte (H), W. Wallgren - 54/5
3. Ch Rabben’s Brandmark (T), H. Sigfridstad - 53/5
4. Ch Rabben’s Zest (T), H. Sigfridstad - 43/5
5. Ch Rigelmore Perfect Painted (T), M-T. Midtsund - 32/3
6. Ch Sojus Castles In The Aire (H), T. Haug - 31/3
7. Ch Airepatrol’s Indian Summer (T), T. Haug - 29/3
8. Siluna’s Happy Sweet Rine (T), K. Z. Eriksen - 12/2
8. Quinny V. Erikson (T), K. Løken - 12/2
10. Casemi’s Penny Lane (T), T. Haug - 11/1

Utregning: 
BIR 10 p + 1 p for hver slåtte hund av begge kjønn
BIM 8 p + 1 p for hver slåtte hund av samme kjønn
2 BHK/BTK 6 p + 1 p pr. slåtte hund av samme kjønn
3 BHK/BTK 4 p + 1 p pr. slåtte hund av samme kjønn
4 BHK/BTK 2 p + 1 p pr. slåtte hund av samme kjønn

Listen omfatter kun norskeide hunder.  

Det er stor stas at airedale terrier også i år hevder seg på listen over 
Årets terrier. Pr. 1. august ligger Rabben’s Zenith på 2.plass, der han 
også endte opp til slutt i fjor. 
Sojus Castles In The Aire ligger på 15. plass. 
Listen beregnes utfra plasseringer i gruppen.

Vi gratulerer nye champions!
- N UCH Rabben’s Bonaparte
eier Wenche Wallgren, oppdretter Halvor Sigfridstad
- N UCH Rabben’s Brandmark
eier/oppdretter Halvor Sigfridstad
- N UCH Rigelmore Perfect Painted
eier/oppdretter May-Turid Midtsund
- N DK UCH NJV-20 NV-22 Airepatrol’s Indian Summer
eier Torgunn Haug, oppdrettere Mia og Michael Holm  

Oppdrettermøte
7. mai inviterte styret i rasegruppen alle registrerte oppdrettere og de 
som er nysgjerrige på oppdrett til et møte på Olavsgaard hotell. Det var 
til sammen 10 personer som deltok, hvorav fem var til stede fysisk og 
fem deltok digitalt. Vi i styret ønsket å få kunnskap om hvordan 
oppdretterne vurderer helsen til rasen vår, om de har noen områder de 
er bekymret for eller om de hadde spesielle temaer de ønsket å trekke 
fram. 

Vi hadde fine diskusjoner og det kom fram ulike synspunkter. 
Med bakgrunn i at det også skal utarbeides en ny RAS (Rasespesifikk Avls 
Strategi), var dette et givende og interessant møte. Det er ikke landet 
noe konkret enda, men vi ønsker å ta opp igjen tråden utpå høsten og 
fortsette samtalen rundt temaene da.

Styrets arbeid har ellers det siste halvåret vært særlig konsentrert om 
aktivitetshelgen 10. og 11. september, med jubileums-feiring og offisiell 
utstilling med lite cert. Arrangementet er avholdt kort før dette nummeret 
av Terrierbladet kommer i posten, Referat, resultater og bilder vil komme 
i neste utgave av bladet.   

Send oss gjerne resultater og bilder fra konkurranser, aktiviteter og andre 
hendelser til spalten vår her i Terrierbladet, til
 airedale@norskterrierklub.no. 
Også hverdags-historier og -bilder er svært velkomne. 

Ellers minner vi om årsmøtet i rasegruppen tirsdag 22. november. 
Alle medlemmer er velkomne, og vi oppfordrer dere til å komme med 
innspill til saker og forslag til kandidater til styret senest 18. oktober. 
Se hjemmesiden på norskterrierklub.no for nærmere informasjon. 

En flott høst ønskes alle!

Hilsen styret i Rasegruppen for Airedale Terrier

Felix fra Hellemutten
i solnedgang. 
(Foto: Unni Stensrud)
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Amerikansk nakenterrier 

Kjære godeste Keila har hatt en veldig fin første sommer i livet. Hennes 
fulle navn er Bampiece Keila Kazena Avrina og hun er etter NORDJV-19 
Rollo From Moldovanyuk og Verona Von Santner. 

Hun har vært på et valpeshow til å blitt BIR valp, på det siste ble hun 
også BIG 2. 
Den 5.06. satt vi kursen mot Moelv og Skredderhaugen Racing - rett-
banetrening hvor alle raser er hjertelig velkomne til å prøve seg. Men 
hunder under et år får dog ikke løpe full bane selvom jeg tror hun hadde 
klart det finfint.  Først hadde hun litt tilvenning til filla som hun var meget 
nysgjerrig på, og da maskinen startet og hun skulle løpe etter filla, tok 
hun poenget med en gang. I juli var vi der for andre gang, og hun løp da 
like ivrig som første gang, men da tok vi ingen bilder, kun film. 

Like etter dette bladets manusfrist skal vi dit igjen  for tredje gang den 
4.08. Denne gang da sammen med min mann og flere av våre hunder 
på en privat trening. De to første gangene dro jeg med Keila og chinese 
crested Sofinka på felles treninger. Alle de som deltar på felles treninger 
får løpe to runder hver - og en runde er to løp - så det blir mao 4 løp på 
hver trening for alle hunder som kommer. Og det er moro å se hvor flinke 
de er - ikke bare mynder, men også andre løpeglade raser. Får man tak i 
løpsmaske kan to hunder også løpe sammen som matcher i størrelse/kg.

Jeg kan på det varmeste anbefale andre løpeglade terriere å prøve dette 
- en av de som har vært der begge gangene vi har vært der, er bland-
ing av bullterrier og whippet. Søk opp Skredderhaugen Racing på face 
og meld dere på trening.Arrangement for trening legges ut på siden 
der.  Det er uformelt og en god stemning der, og en fin aktivitet for hund 
og eier. Innehaver av Skredderhaugen falt for øvrig totalt for Keila og 
hennes vinnende kjærlige glade personlighet. 

Videre har vi meldt oss på Oslo Barnhunt, men pga sommerferie har vi 
ikke fått prøvd oss på det en eneste gang - men det skal bli artig å se om 
Keila synes det også er gøy når de starter treninger igjen og vi kan få en 
introduksjon til dette. 

Siste valpeshowet fant sted 14.08. da ble hun igjen BIR med en super 
kritikk og BIG 3. handlet av ei ung flink juniorhandler ved navn Linn 
Helen Tøfte. Nice young girl, very happy in the ring. Feminine head. 
Muscles should become a little bit stronger, well developed body, well 
trained, good luck for the future. Dommer var Maria- Luise Doppelreiter. 

En racingtrening til har hun også vært på, og da hadde hun sine  beste 
løp ever. Hun var mer keen og på filla, og ville bare ikke slippe den igjen 
så istedetetfor å løpe tilbake mot meg da hun kom i mål som hun hittil 
hadde gjort, så gikk hun ved siden av “henteren sin” med filla i kjeften 
hele veien tilbake til starten og fillerista den lykkelig. Håper på et par 
treninger til der før sesongen for i år avsluttes. 

Ellers har Keila et godt hundeliv sammen med oss her vi bor landlig og 
fint beliggende på Kongsvinger. Hun koser seg på turer og i lek med hu-
sets andre hunder og hun er en skikkelig mammadalt og kosejente som 
er min hjertehund og sjelevenn nr. 1. Må bare si det. Hun er trofast ved 
min side og er sjelevenn og bestevenn og  simpelthen umistelig god. Jeg 
simpelthen elsker henne og rasen. 

Nå ser vi frem til høstens utstillinger - spesielt de som kommer etter 
10.09. for da er hun nemlig deltagende i juniorenes rekker, og først ut er 
Terrierspesialen i Mjøndalshallen. Gleder oss. 

En riktig god høst ønskes dere alle. 

Klem fra Keila og Dorthe Trond og resten av Avrina gjengen. 
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Australsk terrier

Hei
Jeg heter Lene Antonsen og har overtatt stafettpinnen som rase-
representant etter Marie. Tusen takk til deg Marie for den gode innsatsen 
du har gjort for rasen over år. For dere som ikke kjenner meg bor jeg 
i trøndelag, og har hatt rasen siden 2003. Jeg har hatt et lite oppdrett 
under kennelnavnet Alvolin sammen med min mor siden 2008. Våre 
hunder er familiehunder og turkompiser, og vi deltar på noen utstillinger 
i løpet av året. Opp gjennom årene har jeg vært innom agility, lydighet, 
blodspor og id-spor, og har erfart at Australsk terrier er en allsidig rase 
som kan brukes til det meste. I år har det blitt flere netter i hengekøyen 
med en aussie i armkroken. Hva bruker du din hund til? 

Hvis det skal bli innhold om Australsk terrier i Terrierbladet må flere bidra 
med bilder, og gjerne noen få ord. Jeg håper dere kan sende inn et lite 
bidrag til bladet så vi kan få se hva denne herlige rasen brukes til rundt 
om i landet. Dere sender det til australsk@norskterrierklub.no, og bilder 
må være minst 1 MB for å kunne trykkes i bladet. 

Når verden nå har åpnet opp igjen etter korona kårer vi
«Årets aussie» igjen. Hvis du får en gruppeplassering med din hun, og 
ønsker at resultatet skal bli med i utregningen av «Årets aussie» må 
gruppeplassering og navn på hund sendes til adressen over. Siste frist for 
innsending for utstillingene i 2022 er 15/1-23. Ta gjerne kontakt om du 
ønsker trimmekurs eller andre aktiviteter med rasen så kan vi se hva vi 
kan få til i løpet av 2023.

Vi har fått brev fra Gullungen:

Hei hå alle sammen.
Gullungen heter jeg, eller, egentlig Gulli, men vennene til slaven min 
begynte å kalle meg Gullungen, og da ble det sånn. Ja, jeg har egen 
slave, det burde alle ha, hihi. Jeg kom fra Sverige til Raufoss og Vestre 
Toten i 2020, da var jeg litt over 8 uker gammel. Kom fra Kennel For 
Fun til Kennel Turbosnella. Her har jeg et fantastisk liv, masse gøy som 
foregår. Jeg begynte med agility da jeg var ett år, kurs og sånn vet dere. 
Bare på gøy som slaven min sa, ikke for å konkurrere, slaven min er ikke 
sånn superløper om jeg kan si det sånn, hihi. 

I januar fikk jeg være med på kurs 
i rallylydighet, det var kjempegøy, 
og litt vanskelig, masse øvelser må 
vite. Vi trente og trente, så mente 
slaven min at vi skulle stille på 
stevner, hva nå det enn var. Første 
stevne gikk ganske bra, slaven var 
i allefall fornøyd. I pinsa dro vi til 
Lom, på lomsrally, ajaj, hyttetur, du 
herlige fryd. Første dagen fikk fikk 
vi fjerdeplass, andre dagen ble det 
tredjeplass, og den siste dagen kom 
vi på andreplass.

Rosetter og gaver, milde makaroni, dette var gøy. Etter lomsrally kunne 
jeg titulere meg med RL1, altså mellomtittel. Nå venter nye utfordringer, 
vi starter i klasse 2 i slutten av august. So long folkens, håper flere 
ønsker å begynne med rallylydighet, det er kjempegøy. Jeg skriver mer 
senere, om hvordan det går med meg og slaven i klasse 2.
Hilsen Gullungen. 

 
Gratulerer så mye til For Fun Galatea «Gullungen» og Trude med RL1 
tittel!

Ønsker dere alle en riktig god høst.
Hilsen Lene  
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Bedlington terrier

Håper alle har hatt en fin sommer!

12/6-22 ble det gjennomført klippe kurs for bedlington terrier i regi av 
NTK på Filtvet i Asker kommune.
7 påmeldte deltagere, noen med flere eiere og noen eiere med flere 
hunder. 10 bedlington var til sammen samlet i Solvang grendehus til 
en aktiv, slitsom, men lærerik dag. Til kurset kom bedlington i mange 
aldre og mange typer pelsstatus. Noen kom langhåret og relativt uten en 
typisk bedlington sveis, mens andre kom nesten ferdigklippet og klar for 
finpuss. Selv om det var satt av tid fra kl 10.00 til 17.00 opplevde nok 
mange at timene var fullsatt med egeninnsats og assistanse. Vi fikk da 
tid til både prat, kaffe og boller og de fleste opplevde nok å ha hatt en 
fin dag sammen med andre bedlington venner.
Til kurset kom bedlington fra 6 ulike oppdrettere. 

Vi gikk gjennom hverdagsstell og klipp, både til utstilling og hverdags. 
Opplæring ble gitt ut fra hver enkeltes ønsker og behov. Mange opplevde 
nok at tiden skulle ha rommet mer både av trening og resultat. Dette er 
en treningssak og med en slik liten innføring håper vi at flere vil mestre 
stell av egen bedlington med mer trygghet.

Unge Lucy før start sammen 
med «storesøster» Marie

Her har eiere gjort en super jobb under kurset. Benny

Før klippingen har 
kommet langt

Klippekurs underveis
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Jippi hviler litt i buret under kaffepausen

Det er viktig med kos underveis i arbeidet. 
Helle var en dyktig assistent gjennom kurset

Vi gikk blant annet gjennom dette i løpet av kursdagen:

Pels:
Gjør børstningen av en valp til en daglig kosestund. Når hunden blir eldre 
og fortrolig med denne håndteringen, er det ikke nødvendig med daglig 
børstning. 
Børst, helt til bunn, med en god karde. Sjekk at dere har fått børstet ut 
eventuelle floker ved å gre gjennom med en god hundekam. Stopper det 
opp med kammen, må dere børste mer med karden og sjekk så igjen 
med kammen om alle floker er borte.

Poter og klør
Venn hunden tidlig til at klør skal klippes jevnlig. 
Tilvenning gjøres ved at dere daglig tar i hundens poter 
og venner den til å bli håndtert. Klipp klør ca. hver 2-4.uke. 

Klipp også jevnlig bort overflødig pels mellom og inntil rundt tredeputer. 
Ved å holde pelsen under potene kort unngår du at unødig skitt setter 
seg fast og forårsaker irriterte poter eller at skitt dras med inn, og på 
vinterstid at snø ikke fester seg på samme måte. Dette stellet bør dere 
gjøre jevnlig selv om dere har valgt å la profesjonelle ta seg av hoved 
klipp.

Tørk alltid av våte poter når du kommer inn. Ved stadig fukt rundt potene 
kan det også disponere for såre poter.

Tenner
Tenner må pusses jevnlig.  Start med å venne valpen til at du tar en 
finger inn i munn og det er noe valpen skal tåle. Gjør det attraktivt med 
å belønne med ros og evt godbit. Innfør så bruk av tannbørste. Det er 
ikke så viktig hvilken type børste. Gjerne en litt myk børste som ikke gir 
mye ubehag, men samtidig kommer godt til både over tenner, tannhalser 
og tannkjøtt. Tilvenn valpen børsten så tidlig i hundens liv som mulig. I 
starten bare ved å ha børsten nær munnen. Etter hvert får dere det til! 
Tannhelseproblemer er en av de mest plagsomme lidelser for eldre 
hunder. God tannhygiene er viktig for hunde-velferden!

Ører
Ørene må jevnlig nappes fri for ørehår. Ingen liker det. Men det er 
nødvendig, og dere får det til etter hvert. 
Napp få hår av gangen. Bruk en pinsett for å få tak i de 
innerste hårene. Ørepulver kan bidra til at man får bedre tak i hårene 
som må nappes. I det ytre øret kan man klippe. Dere napper bare det 
man ikke kommer til med en liten saks. Gjerne potesaks med avrundet 
spiss.
Ikke glem dette stellet! Det bidrar til bedre hverdag for både deg og 
hunden og øreproblemer kan forhindres!

Pels
Min erfaring er at å klippe ofte gir en bedre pelskvalitet. Jeg bader, føner 
og klipper mine ca hver 14. dag (I kalde vinterperioder sjeldnere). 
Mellom det behøver jeg ikke gjøre noe. Ikke engang gre. Men dette 
gjelder kun voksne! 

Hva gjør vi når valpen motsetter seg pelsstell?
Pass på mens de er valper å karde pelsen så ofte at den ikke tover seg. 
Valpepelsen er mer utfordrende å holde flokefri enn en voksenpels. 
I tillegg er det viktig å venne valpen til at pelsstell er noe koselig dere 
gjør sammen. En valp må ha daglig pelsstell for å tilvennes aktiviteten og 
på den måten hindrer du at pelsen er floket når det skal gjøres. 
Pelsstellet blir da en positiv ting og noe hyggelig dere gjør sammen. 
DET ER VIKTIG Å OPPNÅ!
Dersom du lar det gå for mange dager mellom stell av valpepels kan 
pelsen tove seg og det krever mer innsats/krefter og ofte ubehag for 
valpen ved aktiviteten. Faller man da for fristelsen å la valpen få 
bestemme at videre stell utsettes pga ubehag, har man kommet i en 
ond sirkel. Ikke la pelsen bli for lang mens de er unge. Lang pels er mer 
utfordrende å komme gjennom enn en kortere pels. Dersom pelsstellet 
oppleves utfordrende i valp- og ungdomsår er det særlig viktig å passe 
på at pelsen blir klippet ofte og holdes kortere slik at pelsstellet blir en 
god opplevelse for både hund og eier. 

Bedlington er en vennlig og snill rase, men dersom en valp både opplever 
ubehag ved pelsstell og lykkes i å «vinne» over eier, og valpen klarer å 
stoppe pelsstellet, kan både hund og eier ha 
kommet i en «felle». Ved neste pelsstell benytter 
kanskje hunden samme strategi og vinner igjen. Da blir ikke pelsstell 
noen hyggelig aktivitet lenger. Bedlington er snill, men har sterk vilje og 
vet å vise sine meninger. 
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Det samme må du som eier, men det er viktig å gjøre pelsstell til en 
så god opplevelse som mulig. Kanskje må lang, fluffy pels vike for en 
periode og beholde en kortere pels til pelsstellet igjen kan gjennomføres 
daglig uten store ubehag.

KLIPPEVEILEDNING til hverdags
Invester i en god klippemaskin og gjerne et kortere skjær og et annet 
som setter igjen mer pels. 
Kort skjær: 10 (eller 15) til ører, hals, kinn, hale og under buken.
Lengre skjær: 5 (eller 7) til skulder og hals. De to ulike lengdene på 
skjær holder i massevis.

Til hverdags kan dere godt klippe hele hunden med skjær 5 eller 7. 
Gjerne forme litt ekstra på hodet for å få det til å se ut som en ekte 
bedlington. Bena kan også klippes med maskin, men de blir litt “stankel-
bein” en stund, men veldig praktisk frisyre. Skjær med F etter tallet betyr 
at skjæret klipper spesielt jevnt. Klipper du mot pelsens vekstretning blir 
det kortere, og klipper du med pelsenes vekstretning blir gjenstående 
pels lengre. Med skjær 7 møter du antagelig mindre «motstand» ved 
eventuelle små umerkelige floker i pelsen som gjør det vanskelig å 
lykkes. Med skjær 5 klippes pelsen med lengre gjenstående pelslengde, 
og stiller altså enda høyere krav til at selv små, små floker er kardet 
skikkelig ut. Om du skal velge kun ett skjær til hverdags ville jeg anbefale 
skjær 7, men hunden blir da ganske kortklippet.
Bedlington terrieren gir et helhetsinntrykk av myke linjer og generøse 
kurver. Dette skal understøttes av klippen. Rasen skal være elegant uten 
å være overforfinet. Den skal være og framstå muskuløs uten å være 
klumpete.

Skuldre og hals 
Pels på skuldre og hals skal gjerne være litt kortere enn pelsen på 
kroppen skal. Klipp med 5 eller 7 på hals og skulder mothårs og resten av 
kroppen medhårs. Å få det jevnt med saks er en treningssak. 

Ben
Rundt nedre del av potene og mellom tredeputene 
klipper du kort med en potesaks. Gjerne en liten saks med avrundede 
kanter i tuppen. Ikke klipp kort oppover på poten, bare kort rett inntil 
utsiden av poten rundt hele. Form til labbene med saks. Forbena skal 
oppstilt se ut som en trekant forfra. 

Bakbena klippes slik at de bakfra ser parallelle ut. 
Form til slik at knevinkelen kommer fram. 
Bena på en bedlington skal ha noe lengre pels på bena enn på 
kroppen. Klipp benpelsen med saks med dette i bevisstheten og lag en 
jevn overgang til kroppen.

Kropp
Alt skal være jevnt og myke linjer med laveste punkt på ryggen ved 
skuldrene. Følg naturens naturlige linjer og forsterk det uten å overdrive.

Under magen og øverst på innsiden av lårene klipper du mothårs med 
kort skjær. Form til overgangen til bakbena med saks.

Halen klippes mothårs med kort skjær rundt hele. La det stå igjen ca 3 
cm på oversiden innerst på halen for å senere klippe det jevnt til resten 
av kroppens lengde med saks.

Hode
Ørene klippes med kortere skjær om sommeren, og lengre om vinteren. 
Pass bare på de små foldene på baksiden av øret som lett kan komme 
inn i skjæret og føre til kutt og blod. Klipp ovenfra og ned for å unngå å 
kutte i de tynne ørekantene Klipp helt opp til der øret fester seg i hodet. 
Både på utsiden og innsiden. Sett igjen en liten trekant nederst på 
øreflippen for å spare til dusk. Dusken jevnes i en svak bue nederst med 
en saks.

Kinnene klippes med ditt korteste skjær mothårs i en rett linje fra øvre 
ørefeste til ytterkant av øyet og skrå linje fra øyet til munnviken. Alt un-
der haken klippes kort. Klipp også nedover halsen slik at det blir en spiss 
foran omtrent midt på brystet og jevn bue/linje opp mot ørets nederkant. 
Legg saksen flatt inntil kinnet fra der du har klippet med maskin og opp 
mot toppen av hodet. 
Fra bak øret til munnviken. Fortsett fram til snuten. Pass på så du ikke 
lager “spissmus”. Form så til en pen bue fra toppen av hodet til snuten 
og lag en jevn overgang til nakken.  
Hodet skal være, nesten usynlig, smalere ved snuten enn oppe ved 
ørene.

Ha alltid i bakhodet når du klipper en bedlington at det skal være en 
svanefasong. Ingen skarpe kanter. 

Det er alltid lurt å ha bilder av pent klippede bedlington framfor seg i 
starten som en veiledning og mal. Finn fram bilder i forskjellige vinkler, 
så ser du hva som er riktig.

De som har pågangsmot og starter tidlig med bord og maskin har en 
personlighet som VIL klare og da går det bra. 

En dyktig bedlington eier, Heidi Elisabeth Haraldsdatter-
Arneberg, har lykkes både med pelsstellet og i valpe-ringene i år og har 
på oppfordring sendt inn et fint resyme av sin oppstart med bedlington 
nr. 4. Gratulerer! Roxy er en flott tispevalp og fortjener å få vise seg fram 
også her i 
bedlingtonspalten i Terrierbladet. 

Les innlegget fra Heidi:

I mars så flyttet Roxy hjem til oss. Hun var da 4 mnd og egentlig en 
tispevalp som oppdretter Eva Oldemark skulle ha selv.
Til stor glede så sa Eva ja, da vi spurte om å få kjøpe henne. Roxy var da 
vår fjerde hund fra kennel Blue Light. 
Og med valp i hus, så var det både hyggelig og gøy å dra på utstilling 
igjen.

På noen få måneder så rakk hun 6 utstillinger med fine resultater som 
4xBIR - 2xBIM - 2xBIG1 - 2xBIG2 - 1xBIS4

Så vil tiden vise hva som skjer når hun skal stilles som voksen.  Uansett 
så er hun en fantastisk hund å ha og er til stor glede for hele familien.  
Hilsen Heidi

Takk til Heidi for innlegget! Ønsker Roxy et videre lykkelig liv i deres gode 
hundehjem. Roxy er vakker og god og vil sikkert gjøre det godt også i 
utstillingsringene fremover.

Jeg er svært takknemlig for bilder og små innlegg fra dere alle fra 
hverdag og fest (utstilling/andre aktiviteter).  
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Border terrier
Til slutt kommer noen bilder av Billie, en glad og god bedlington terrier 
som lever et fantastisk live hjemme hos Kristina Ketola Bole og Geir 
Hilmarsen i Stavanger. 
Fotograf er: Camilla Pedersen

Jeg ønsker alle en fortsatt god høst sammen med deres 
hunder uansett hvilken aktivitet dere har landet på som hovedutfordring, 
enten det er som ren turvenn eller også innen ulike hundesporter som 
lydighet, agility, spor eller eksteriørutstilling. Uansett hva dere velger, 
håper jeg dere trives med deres bedlington. Det er en herlig hunderase! 
Del som sagt mer enn gjerne bilder og erfaringer også inn i bladets 
spalte ved å sende til 
bedlington@norskterrierklub.no

Gro Østmoe Granholt
Raserepresentant Bedlington Terrier

Hei, 

Håper alle har hatt en fin sommer med deres bordere! Det er mange som 
har vært aktive i sommer innenfor flere ulike aktiviteter. 

Uoffisielt bordermesterskap i blodspor 2022

Søndag 5. juni 2022 ble det avholdt uoffisielt bordermesterskap i blod-
spor på Årnes. Det var 12 påmeldte bordere og 11 som møtte til start. 
Dommere var Jan Erik Haugen og Mona Andersen. Dagen ble avsluttet 
med hyggelig kakespising og premieutdeling hjemme hos dommerne.

Alle deltakerne, med unntak av Mette Pedersen

Resultater:

Vinner  Heidi Dovran og Morris
Nr. 2       Mette Pedersen og Casper
Nr. 3       Kristin Sletten og Tuva
Nr. 4       Turid Stamnes og Admiralen
Nr. 5       Linda Sunde og Jade
Nr. 6       Hilde Sollie og Linus
Nr. 7       Mona Myhr og Emmy
Nr. 8       Kristin Sletten og Lotta
Nr. 9       Roy Skalø og Emil
Nr. 10     Bergit Kasin og Hathi
Nr. 11     Unn Skalø og Alfred

Mona Andersen opplyser at hundene som ble nr. 2 og 3 er 13 år gamle. 
Det står det stor respekt av og viser hvilken fantastisk arbeidshund 
borderen er! 
  
Trening på villsvin

Ann-Kristin Moen og hennes hunder har vært i Sverige og trent på 
villsvin. Hun deler følgende erfaringer:

Som avslutning på ferien dro vi en tur til Jønkjøping i Sverige for å trene 
på villsvin. Her finner man ett av flere godkjente treningshegn i Sverige. 
I hegn får en muligheten til å se hvordan hunden jobber med villsvin i 
mer kontrollerte former. 
Det er et begrensent antall villsvin av passe størrelse, og de individene er 
egnet til oppgaven. 

Mia (N BS CH Villjentas Mia Masserati) er en ung tispe under utvikling. 
Hun har vært i hegn tidligere. Første gang fant hun villsvinet og jaget 
selvstendig. Andre gangen ignorerte hun villsvinene. Dette er en ganske 
vanlig adferd og ses ofte når de ikke kun agerer på instikt, men tenker 
over hva de har med å gjøre. 
Min umiddelbare tanke var at hun hadde vært for nærme villsvinet første 
gang og blitt skremt. Jeg var derfor spent da hun etter 1,5 måned igjen 
skulle møte villsvin. 

Mia viste store fremskritt. Hun jobbet kontinuerlig! Hun jaget villsvinene 
og arbeidet med dem da de stod stille. Først med flere avbrudd fordi det 
ble for krevende for henne og hun ble sliten. Hun valgte å ta seg pauser 
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for så å komme tilbake til dyrene. Halen gikk konstant i forlengelse av 
ryggen da hun arbeidet med dyrene og intensiteten i bjeffingen forteller 
hvor nærme hun er villsvinene. Det var to villsvin i hegnet. Den ene helt 
rolig og den andre mer aktiv. Den aktive gjør utfall mot hunden. Mia viste 
seg da som en svært bevegelig hund som arbeidet rundt villsvinene. Hun 
hadde god kontroll på både seg selv og villsvinene, og ser ut som en 
fornuftig jakthund med hodet på rett plass. 

Fryd (N UCH N SE VCH FI J(H)CH Villjentas Fryd av Voss) er Mias 
mamma og har godkjent anleggstest på villsvin. 
Hun hadde ikke møtt villsvin på fire år, men fikk trene i hegnet for å se 
hva hennes erfaring fra annen jakt har gjort med henne. Fryd viste gamle 
kunster og arbeidet godt og fornuftig med villsvinene. 

De som driver hegnet sier at det stadig kommer flere bordere for å trene 
på villsvin. Det er gledelig for rasen og viser at flere verdsetter border 
terrierens egenskaper som jakthund. 

Mia og Fryd på trening på villsvin i Sverige.

Norsk Kennel Klubs bronsemerke i lydighet

Åsa (Rusket Chili Cherry) og eier Merete Sæther Ness har bestått Norsk 
Kennel Klubs bronsemerke i lydighet, kun 11 måneder gammel. 
Vi gratulerer! 

Åsa og Merethe Sæther Ness greide bronsemerket og ble nr. 3 
på bronsemerkeprøven. 

Resultater - Blodspor
Glåmdal og Romerike Dachshundklubb 11. juni 2022. 
Dommer Jan Erik Haugen
1. premie og delt 1. plass – Terrabites Preben.
Eier: Tove Haugland Udon. Oppdretter: Linda Sunde.

Terrabites Preben og Tove Haugland Udon 
debuterte begge to med 1. premie 

på blodsporprøve. 

Resultater – Utstilling

Sandnes Brukshund Klubb 21.05.2022.
Dommer: Vincent O´Brien
BIR – N DK UCH Ouehill Amber And Moss. 
Eier og oppdretter: Line Heimdal Oaland.
BIM med cert – Charlie. 
Eier: Anna Karoline Rosenberg. Oppdretter: Frans Neri.

Sør-Rogaland Brukshund Klubb 22.05.2022. 
Dommer: Børge Espeland
BIR og BIG2 – N DK UCH Ouehill Amber And Moss. 
Eier og oppdretter: Line Heimdal Oaland.

Norsk Terrier Klub Trøndelag 28.05.2022.
Dommer: Mette Sørum
BIM med cert – Borderhouse Galentis. 
Eier: Tanja Lovise Homnes. Oppdretter: Tinna Grubbe.

Norsk Kennel Klub Trondheim 28.05.2022.
Dommer: Marianne Homli
BIM med cert og cacib – Idun. 
Eier: Lise Aanensen. Oppdretter: Marielle Hed.

Hammerfest og Omegn Hundeklubb 04.06.2022. 
Dommer: Eva Borg Liljeqvist
BIR med cert og BIG1 - Trientalis Danilo Ex. 
Eier: Jorunn Irene Røberg-Olsen. 
Oppdretter: Inger Mogren

Hammerfest og Omegn Hundeklubb 05.06.2022. 
Dommer: Liz-Beth Liljeqvist
BIR med cert, BIG1 og BIS3 - Trientalis Danilo Ex. 
Eier: Jorunn Irene Røberg-Olsen. 
Oppdretter: Inger Mogren.
Tromsø Hundeklubb 11.06.2022.
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Dommer: Nicola Imbimbo
BIR med ck og BIG3 – Trientalis Danilo Ex.
Eier: Jorunn Irene Røberg-Olsen. 
Oppdretter: Inger Mogren.

Trientalis Danilo Ex 11. måneder gammel

Norsk Kennel Klub Sandefjord 17.06.2022.
Dommer: Johnny Andersson
Ck – N DK UCH Ouehill Amber And Moss. 
Eier og oppdretter: Line Heimdal Oaland.

Norsk Kennel Klub Sandefjord 18.06.2022. 
Dommer: Heidi Hagen
BT3 med ck – N DK UCH Ouehill Amber And Moss.
Eier og oppdretter: Line Heimdal Oaland.

Norsk Miniatyrhund Klubb 25.06.2022. 
Dommer: Andras Polgar
BIR med cert - Bordyks In Flames. 
Eier Catharina Einvik. 
Oppdretter: Kristin og Rønny Bjølbakk.
BIM med cert – Lappstintans Euphoria. 
Eier Siw Kristin Moen. Oppdretter: Marit Holmborn Ruong.
BT2 med r.cert – Ruskets Charming Cita. 
Eier og oppdretter: Siw Kristin Moen.

Norsk Miniatryhund Klubb Oslo/Akershus 26.06.2022. 
Dommer: Saija Juutilainen
BIR med cert – Skarnutens Hunton. 
Eier: Espen Andre Thondsen.
Oppdretter: Bendik Gaaren Laje og Maria Sjaavaag Aarbø.
BH2 med ck – Bordyks In Flames. 
Eier Catharina Einvik. Oppdretter: Kristin og Rønny Bjølbakk. 

Norsk Dobermann Klub 02.07.2022. 
Dommer Jurate Butkiene
BIR med cert – Borderengas Hey Donna. 
Eier og oppdretter: Mona Myhr.

Norsk Berner Sennenhundeklubb 03.07.2022. 
Dommer Per Kristian Andersen
BIR med cert – Borderengas Hey Donna. 
Eier og oppdretter: Mona Myhr.

Vestnes hundeklubb 09.07.2022. Dommer Tuire Okkola
BIR med cert - Rockamore Qiva. 
Eier: Marte Rodal. Oppdretter: Sune og Ulla Axelsson

Norsk Terrier Klub Trøndelag 10.07.2022. 
Dommer Alin Dumitrescu
BIR med cert – Ouehill Bolster. 
Eier: Ann-Kristin Bjørgvik. Oppdretter: Line Heimdal Oaland
BIM med cert – Rockamore Qiva. 
Eier: Marte Rodal. Oppdretter: Sune og Ulla Axelsson.

Ouehill Bolster.

På grunn av begrenset spalteplass tas det kun med resultater fra 
norskeide hunder som er premiert med ck. 

Nye champions

N DK UCH Ouehill Amber And Moss har vært på utstilling i Tvååker 
i Sverige. Der konkurrerte hun med 35 påmeldte border terriere. 
Hun ble andre beste tispe med cert og ble dermed også svensk 
utstillingschampion. Eier og oppdretter er Line Heimdal Oaland.

Trimming av border terrier

Anne Sollerud har lang erfaring med trimming av 
terriere, blant annet border terriere. Hun utarbeidet tidlig på 2000-tallet 
en beskrivelse av hvordan borderen skal trimmes, både til hverdags og 
utstilling. 

Beskrivelsen publiseres i Terrierbladet med samtykke fra Anne. Selv sier 
Anne at beskrivelsen trolig burde moderniseres noe. Blant annet bruker 
hun selv ikke lenger trimmekniver, men anbefaler trimmesteiner fra 
merket Greyhound. Forhåpentligvis kan beskrivelsen likevel fortsatt være 
til inspirasjon og hjelp. Spør også gjerne din oppdretter eller andre om 
hjelp til pelsstell. Borderen er en lettrimmet rase og ingenting er vel 
flottere enn en veltrimmet border terrier! Røyter mindre gjør de også…

Trimming av border terrier av Anne Sollerud

De aller fleste som kjøper border terrier i dag er oppmerksom på at 
pelsen på hunden behøver å trimmes regel-messig både for å få fjernet 
døde hår og for at den skal se velstelt og tiltalende ut. 
Noen hundebøker av eldre dato beskriver borderen som en hund med stri 
pels som ikke behøver noe stell, men det er ikke mange av våre hunder 
som er så ofte i hi at pelsen naturlig slites av.

Border terrieren har to hårlag, underst en bløt og tett underull og over 
strie og lengre dekkhår. Når hunden trimmes (pelsen nappes ut), fjernes 
de døde dekkhårene slik at ny frisk pels får mulighet til å vokse ut. Jeg 
har selv aldri sett en border terrier uten disse to hårlag. Men kvaliteten 
varierer; noen har så tett og lang underull at den, dersom den ikke 
regelmessig gres igjennom, danner et tett og sammenfiltret ”teppe” som 
ikke slipper luft inn til huden under. Andre har kortere og lettere underull, 
men disse har oftere de aller strieste dekkhårene og mindre skjegg og 
benhår. For øvrig synes jeg borderen generelt har meget gode og strie 
pelser. 

Jeg foretrekker hunder som har noe skjegg og benhår. Disse gir meg
mulighet til selv å forme hunden og få frem det aller beste i den. 
Det er relativt enklere å trimme den strihårete borderen enn de ruhårete 
terrierne, men det er dem som fortsatt synes at det er viktig at den 
gir uttrykk av å komme rett fra hiet når den stilles ut selv om ustelthet 
neppe gjør den til en enda bedre jakthund.
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Vanligvis trenger borderen fra 10-13 uker for å komme i pels etter 
trimmingen. Mange bordere stilles ut nytrimmede i bare ”undertøyet” 
uten at dommeren reagerer noe særlig på det. Jeg synes at hunden må 
ha overpels for at dommeren skal kunne vurdere pelskvaliteten, men at 
lengden på dekkhårene ikke er så veldig viktig. Den ideelle hårlengde 
synes jeg varierer fra hund til hund. 

Dersom du er en av dem som ønsker å la borderen få leve med pelsen 
sin til den faller av, må du allikevel være flink med kam og børste. Slike 
pelser må gres igjennom regelmessig slik at hårene ikke tover seg. 
Rundt endetarmsåpningen, på tissen og mellom trede-putene må pelsen 
holdes kort, og man bør regelmessig gå over hunden og kjenne at den 
ikke har sår eller skader, har flått eller lus. Det er veldig viktig å føle godt 
på hele hunden, særlig på ”undersiden” og sjekke tenner!

Det er slett ikke så vanskelig å lære å trimme borderen til hjemmebruk. 
Det forutsetter imidlertid en god porsjon tålmodighet både hos hund og 
eier, for arbeidet kan gå veldig tregt til å begynne med når både hund og 
eier er uerfarne. Men etter hvert løsner det, og dere vil begge synes at 
det faktisk er veldig gøy! De aller fleste bordere kan trimmes med bare 
fingrene; bruk tommel mot siden på pekefinger og napp (noen få hår 
av gangen) i hårenes vekstretning. Du kan også benytte en trimmekniv 
under forutsetning av at den ikke er slik at den skjærer av pelsen, kun 
bidrar til å få bedre feste i hårene. Saks er tabu, den må kun brukes 
mellom tredeputene og på tissen.

Det første som skal trimmes er hodet, nakken, ryggen, sider og lår (både 
oversiden og undersiden). På halen, snuten og bena bør døde hår fjernes 
regelmessig, ellers bør denne pelsen trimmes helt ned et par ganger i 
året og mange måneder før utstillingen. 

Så trimmes (6-8 uker før utstillingen) pelsen på skuldrene og på brystet. 
På halsen, ørene, i baken og under magen skal pelsen alltid være kort og 
trimmes ned 3-4 uker før utstillingen. Dersom du klarer å holde pelsen 
relativt kort her, vil hunden se velstelt ut uansett hvor lang pelsen ellers 
er. 

I den siste uken før utstilling gjøres ”finpussen”; baken, labber, mage og 
hals ses over og klørne klippes. Vi sjekker at tennene er rene og fine og 
gjør den aller siste finpussen på hodet og overlinje. Hodet på borderen 
skal jo se ut som et oterhodet; relativt kort og uten særlig markert stopp. 
Ovenfra skal det ha form som en avrundet V (ikke U) og øyebrynene skal 
være lite markerte. I profil skal snuten ha form som baugen på en båt, 
uten flippsjegg!

Borderen elsker som oftes vann og liker å bli badet, men unngå dette de 
siste ukene før og etter trimming. En nybadet hund er umulig å trimme. 
Borderen må heller ikke bades før utstillingen da pelsen blir bløt og løs. 
Dersom hunden børstets ofte med en god børste, f.eks. skurebørste, vil 
behovet for å bades reduseres og pelsen vil bli fin og blank.

Ja, selv om vi har en lettstelt hund, må vi ikke glemme å stelle den! noen 
minutter daglig på bordet bør være en del av rutinen – for det kreves 
ikke så mye for å få en velstelt border – og det fortjener den fine lille 
sportshunden vår.

Illustrasjon til mer detaljert trimmebeskrivelse under

12-15 uker før utstillingen trimmes nakke, rygg, hale og bien (innside og 
utside) med potene (A). Samtidig ”ryddes” det godt opp i skjegget med 
øyenbryn slik at døde hår fjernes. Etter ca. 4 uker gås hunden over og 
alle gjenværende dekkhår etter trimmingen fjernes slik at underpelsen er 
”ren”.

9-12 uker før utstillingen trimmes sider og bryst og skallen med kinnene 
fra øyests ytterkant til munnvik (B).

Ca. 6 uker før utstillingen trimmes skuldrene, overgangen mellom brystet 
og strupen og sidene på halsen + baken (begrenset ut til virvlene) (C). 
La det sitte igjen bels bak slik at det blir en ”hylle” under halsen.

Ca. 3 uker før utstillingen trimmes ørene, strupen og mage (kjønns-
organene klippes) (D).

I den siste uken før utstillingen formes potene og klør klippes, tennene 
ses over, overlinjen ”rettes opp”, halen gås over og stusses litt i tuppen 
og skjekket formes lett med saks. Øyebrynene nappes lett og hele 
kroppen sjekkes for døde hår.

Borderen skal ikke ha ”terrier-skjegg” eller pels mellom bena på brystet. 
Den skal heller ikke ha ”cowboybukse-lår” – den skal gi inntrykk av å 
være naturlig. Skjegget formes slik at hodet får form av en avrundet V 
forfra, og som baugen på en båt fra siden.

Illustrasjon til trimmebeskrivelse

Jeg ønsker dere lykke til med trimmingen og ønsker dere alle en flott 
høst!

Send gjerne inn resultater, bilder og innlegg til 
border@norskterrierklub.no.

Line Heimdal Oaland
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Bull terrier

Hei alle bullevenner,

Nå er sommeren over og jeg håper dere alle har hatt en super 
sommer sammen med deres buller i inn og utland. Send gjerne inn 
koselige sommerminner til vårt eget Bull terrier magasin så vi alle kan 
minnes en koselig sommer i årets siste nummer når vinteren har 
kommet for fullt. Vi tar gladelig imot både bilder og historier, sendes til 
Erik Haugseth på mail: erik.haugseth@wemail.no

Det har vært forsøkt å arrangere diverse felles tilstelninger, men på grunn 
av liten interesse har dette blitt avlyst – men det som virkelig ble en 
suksess i år var årets Open Show. I år ble det for første gang arrangert 
over 2 dager slik at det ble muligheter for både overnatting og sosialt 
samvær. Vi i styret og i utstillingskomiteen var veldig spent på hvordan 
dette ble mottatt, men dette var suksess og etter alle de gode tilbake-
meldingene å dømme så håper vi at alle dere som tok turen også er 
fornøyd med årets arrangement.

Stemningsbilde OS 22

Årets Open Show ble avholdt på Vestby Hyttepark helgen 11 og 12 juni. 
Siden Vestby Hyttepark ligger rett ved E6 er det en veldig sentral arena 
både for våre norske og svenske utstillere. De har veldig gode over-
nattingsmuligheter med flere alternativer med tanke på om man er flere 
som reiser sammen eller bare er en som reiser. Selve utstillingsplassen 
ligger godt og usjenert plassert slik at vi kunne arrangere et vellykket 
show uten andre forstyrrelser. Så denne plassen er nå allerede booket til 
neste års show og vi gleder oss til å se dere alle igjen og forhåpentligvis 
noen nye som kunne tenke seg å komme å være sosiale sammen med 
oss.

Dommer i år var Andrea Gates fra England. 
Andrea har vært en velrenommert oppdretter av både Miniature bull     
terriere og Bull terriere i mange år sammen med sin eks mann Gary 
Newberry. De har gjennom mange år sammen avlet flere gode buller 
som har gledet sine eiere med champion titler i flere land. De har også 
forfattet bøkene Bull terrier yearbook sammen. Andrea og Gary hadde 
kennelen Ukusa sammen, men nå avler Andrea under sitt nye kennelnavn 
Archetype.

I år var det hele 120 hunder påmeldt, og disse var ganske jevnt fordelt 
på buller og minier. Siden årets show skulle gå over 2 dager ble det 
enighet om at fordelingen i år ville bli alle valper og hannhunder på 
lørdag og så alle tisper på søndag. Uansett fordeling så vil det alltid bli litt 
utfordringer – men tror nok alt i alt at dette ble en god fordeling. 

Det som alltid er spennende er hvordan været blir når man skal 
arrangere noe ute i Norge, men værgudene var heldigvis gavmilde i år
og lot oss stort sett ha oppholdsvær med akkurat passe temperatur, 
bortsett fra et lite regnskyll på søndag som ble løst med en liten pause 
før vi var i gang igjen.

På lørdags kveld var det tid for å tenne grillen så det ble mulighet for 
grillmat og sosialt samvær og det virket som alle hadde en hyggelig kveld 
ut i de små nattetimer.

Vi vil veldig gjerne få takke alle våre utstillere, alle dere som var med å 
arrangere og ikke minst til alle våre sponsorer. 
Og da en ekstra takk til årets hovedsponsor FARMFOOD som stilte med 
egen stand og forpremier til alle vinnere.

Da avslutter vi med å gratulere alle vinnere med velfortjente seiere 
og legger ut resultatene for Bull terrierne her, og så vil resultatene for 
miniene ligge under spalten til Miniature bull terrier.

BIR og BIM bilde OS 22

Hanner:
Klasse 9-15 mnd:   1) Hit The Spot At Pariben Norway 
junior hann

Klasse 15-24 mnd:   1) Trouble Shooter At Pariben Norway
unghund hann  2) Not Negotiable At Pariben Norway
   3) Buffalo Bull’s Rock Star Folke
   4) Full Metal Jacket At Pariben Norway

Klasse 2-4 år:  1) Hell Boy Ex Se Natus
åpen hann  2) Bilboen Karis Knockout
   3) Danelaw Papa Don’t Preach

Klasse 4-7 år:  1) Buffalo Bull’s Quit Lover
åpen hann  2) Corpus Robustus Dionysos
   3) Wehlast Bulls Elmo El’Mustachio
   4) Crossfire
   5) Pariben Eye Opener

Klasse 7-10 år:  1) Emred Red Diablo
senior hann  2) Quattro Paws Voodoo Preto
   3) Rollick’s Cluckso Carlton
   4) Quest Zinfadel
   5) Bullenoias Outlaw

Beste hannhund:   1) Trouble Shooter At Pariben Norway
   2) Buffalo Bull’s Quiet Lover
   3) Emred Red Diablo
   4) Corpus Robustus Dionysos
   5) Hell Boy Ex Se Natus

Beste hode hannhund:  Trouble Shooter At Pariben Norway

Beste bev hannhund: Rollick’s Chuckso Carlton

Beste norskoppdrettede: Trouble Shooter At Pariben Norway
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Beste norske tispe OS 22
For Your Eyes Only At Pariben Norway 

Beste norskfødte tispe 

Beste veteran OS 22
Bullenoias Hedda Heartbreaker

Beste veteran

Tisper:
Klasse 9-15 mnd:   1) Clansmann Gypsie Flame
junior tispe  2) Villensia Secret Smile
   3) Winged Woman Dream Catcher

Klasse 15-24 mnd:   1) For Your Eyes Only At Pariben Norway
unghund tispe  2) Buffalo Bull’s Rocky Road
   3) Trouble In Disquise At Pariben Norway
   4) Railey Bulls Adorable Abby
   5) Assosiated Sensation

Klasse 2-4 år:  1) Mad About Mother Of Angels
åpen tispe  2) Winged Woman Archipelago

Klasse 4-7 år:  1) Buffalo Bull’s Precious Panda
åpen tispe  2) Devil Disquise With Beauty
   3) Quest Happy Clappy
   4) Corpus Robustus Chombia
   5) Buffalo Bull’s Queen Bee

Klasse 7-10 år:  1) X-Cooper’s No Easy Way Out
senior tispe  2) Pariben Devils Essance
   3) Pariben Devils Associate

Klasse 10 år   1) Bullenoias Hedda Heartbreaker
veteran tispe

Beste tispe:  1) For Your Eyes Only At Pariben Norway
   2) X-Coopers No Easy Way Out
   3) Mad About Mother of Angels
   4) Buffalo Bull’s Precious Panda
   5) Buffalo Bull’s Rocky Road

Beste hode tispe:  X-Coopers No Easy Way Out

Beste bev tispe:  Mad About Mother Of Angels

Beste norskoppdrettede: For Your Eyes Only At Pariben Norway

BIS Junior:  Clansmann Gypsie Flame

BIS Senior:  X-Coopers No Easy Way Out

BIS Veteran:  Bullenoias Hedda Heartbreaker

BEST I MOTSATT:  Trouble Shooter At Pariben Norway

BEST IN SHOW:  For Your Eyes Only At Pariben -Norway

BEST IN SHOW BULL/MINI Glossy Black Frozen Eminence (mini)

Vi gratulerer

Fra utstillingsringen:

NKK Sandefjord 17.06.22
BIR: Bilboen Karis Knockout, 
Eier: Kari Steensen Tangen/Oppdr: Sarah Foster, UK
BIM: Clansmann Gypsie Flame, 
Eier: Erik Schjøth-Waaler/Oppdr: K. Jowers, UK

NKK Sandefjord 18.06.22 – Norsk Vinner
BIR: Clansmann Gypsie Flame, 
Eier: Erik Schjøth-Waaler/Oppdr: K. Jowers, UK
BIM: Bilboen Karis Knockout, 
Eier: Kari Steensen Tangen/Oppdr: Sarah Foster, UK 
BIR VETERAN: Quattro Paws Voodoo Preto, 
Eier/Oppdr.: Kari Steensen Tangen

NKK Sandefjord 19.06.22
BIR: Bilboen Karis Knockout, 
Eier: Kari Steensen Tangen/Oppdr: Sarah Foster, UK 
BIM: Clansmann Gypsie Flame, 
Eier: Erik Schjøth-Waaler/Oppdr: K. Jowers, UK

Drøbak Hundeklubb 30.07.22
BIR: Clansmann Gypsie Flame, 
Eier: Erik Schjøth-Waaler/Oppdr: K. Jowers, UK

Norsk Terrier Klub avd. Østfold 31.07.22
BIR: Kirkville Faberge, Eier: Lene Johansen/Oppdr: Mark Young, UK

OBS OBS OBS !!
Rettelse på varsel om årsmøte:

Følgende skal velges:
2 styremedlemmer   velges for 2 år
2 varamedlemmer   velges for 2 år
1 valgkomitemedlem  velges for 3 år
1 vara valgkomitemedlem  velges for 1 år
1 revisor    velges for 1 år
1 vararevisor   velges for 1 år
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Cairn terrier

Sommeren er på hell, og vi håper alle har hatt en fin ferietid. 
I rasegruppen har det vært mye aktivitet, og vi syns det er veldig
 hyggelig at vi har så mange engasjerte medlemmer. I tillegg til 
helgesamling og rasegruppens første offisielle utstilling, har vi hatt kurs 
i trimming og anatomi/bedømming med Dawn Inett (kennel Carradine). 
Vi håper at mange av dere også finner veien til oppdretterseminaret og 
årsmøtet som avholdes i november.

Ivrige kursdeltakere

Helgesamling og utstilling

I pinsehelgen arrangerte vi helgesamling og rasegruppens første offisielle 
utstilling med hele 48 voksne og 5 valper påmeldt. Folk og hunder strålte 
om kapp med solen, og stemningen var på topp hele helgen!

På lørdagen hadde vi forskjellige aktiviteter; rally, smeller og nose work, 
trimmeveiledning og ringtrening.

Det ble også satt opp en aktivitetsløype med oppgaver som hund og/eller 
fører skulle løse. Laget som brukte kortest tid gjennom løypa ble kåret og 
premiert.

Dagen ble avsluttet med felles grilling, langbord, sosial hygge og det 
tradisjonsrike loddsalget.

På søndagen var det tid for utstilling, med Ms Helen Miller 
(kennel Cornton) som dommer. Resultatene ble:

BIS: Larvikita’s Gorm Kin of Survivor, 
eiere: Nina Scott og Robert Gulbrandsen

BIM: Stenrösets Kajsa Kavat,
eiere: Anita Gustavsen Haarberg og Tom Ingmar Haarberg

BIS veteran: Rottriver’s We Will Rock You, 
eier: Reidun Andersen

BIS unghund: Stenrösets Kajsa Kavat,
eiere: Anita G Haarberg og Tom I Haarberg

BIS junior: Windline’s The Getaway Mcqueen, 
eier: Øyvind Venedik

BIM junior: Larvikita’s Gorm Kin of Survivor, 
eiere: Nina Scott og Robert Gulbrandsen

BIS valp: Cairn Bries Calvados, 
eier: Charlotte Svala

BIM valp: Kadelly’s Please Forgive Me, eiere: Dag Arne Grønstad og 
Veslemøy Grønstad

BIS oppdretter: Kennel Shakristo, 
Anne-Lise Frankplads og Tom Frankplads

Gratulerer så masse til dere alle!!
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Etter utstillingen fikk vi en koselig hilsen fra Ms Helen Miller:

I want to thank you and your Committee for so many things - for inviting 
me in the first place, for the warm welcome and hospitality I received 
and especially the beautiful gifts I received. The lantern has already been 
admired and is so unique and special, the ‘Kennel Cornton’ bag will be 
used at the weekend - I intend to use it for keeping my grooming things 
together. It too has been much admired already. I love the very special 
Cairn gloves - they will be most useful when the colder weather comes.  
There were extras too which I was given - all useful and represent for me 
the generosity of you all. 

I thoroughly enjoyed the weekend. Saturday was so much fun and has 
given me a lot of ideas for similar events back here. It was so good to be 
able to meet people and dogs informally. 

The show itself was definitely the highlight of the weekend (as it should 
be!). Your judging system is very different from ours and I am very 
grateful to the steward and scribe who were such an invaluable help. I 
am very honoured to have such a wonderful entry. I found the standard 
of cairns to be very high. There were one or two level mouths but most 
of the dogs had beautiful mouths and good strong teeth. Movement was 
mainly excellent. Some choices were very close and separated only by 
a small margin. It was encouraging to see a number of exhibitors who 
were showing for the first time - I trust it was a positive experience for 
them and that they will continue to enjoy showing our ‘ Best Little Pals’ 
for a long time to come! 

Thanks again to everybody who made my weekend so special.

Best wishes,

Helen 

Til slutt vil vi benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig fin høst!

Cesky terrier

Hei alle terrier venner!

Det er virkelig morsomt at det har kommet nye tilskudd til rasen vår og at 
de vokser seg både fine og flinke! Noen er med på utstilling og noen har 
begynt med søk og andre morsomme aktiviteter. Moren til dette kullet, 
Zelenka, utdanner seg til ID-hund som er en sporhund eller søkshund 
som trenes til å identifisere en lukt den blir presentert for. For eksempel 
bortkomne hunder eller katter. Det er kjempe spennende og vi har vært 
med på noen skarpe søk som en del av treningen. Det er fasinerende 
å se hvordan hunden jobber når den er skikkelig «på» og den følger 
sporet av lukten den har fått. Man blir så godt kjent med hunden sin og 
får et veldig bra samarbeid når man jobber sammen på en eller annen 
måte. Veldig spennende. Timmi, Zivotny`s Kovar Umelec (Eier Anne-Lise 
maaby) har også vært på søkstrening, foreløpig på godbit søk. Han har 
søkt litt for seg selv i hagen hjemme også og der har han gravd opp 
kabelen til en robotgressklipper, til noens store frustrasjon! Han selv er 
veldig stolt over at han har klart å finne kabelen selv der den var gravd 
ned og det hadde grodd godt igjen. 

To som har vært på utstilling og har fått en super start i ringen er 
Gunnar, Zivotny´s Kozich Sedy (Eier Kristin Johansen) og Theodor, 
Zivotny´s Karim Dobro (Eier Lisa Kristiansen). 
Gunnar var på Norsk Miniatyrhundklubb på Maura den 25.06.22 og der 
ble han BIR, BIR junior og BIG 3! Den 30.07.22 var han på Drøbak 
hundeklubb sin utstilling og der ble han BIR og BIR junior. 

Vår skriver, Grethe Løken (også styremedlem
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På NKK sin utstilling i Sandefjord ble Theodor BIR, BIR junior, Norsk 
vinner-22 og Norsk junior vinner-22! Og han fikk Nordic Show Cert. Der 
ble mor Zelenka BIM og Norsk Vinner-22 med Nordic Show Cert. Han ble 
også BIR og BIR junior på NTK avd Østfold sin utstilling i Sarpsborg den 
31.07.22. Der ble Zelenka BIM. Hun var i Tvååker den 09.07.22, og der 
fikk hun CACIB og ble Internasjonal Champion! 

Har du en cesky eller flere så send inn bilder og evt litt tekst til 
cesky@norskterrierklub.no innen neste frist som er 01.11.2022.

Ønsker dere alle en riktig god høst. Jeg har tro på at det er spennende 
tider foran oss.

Hilsen Anne-Lise Maaby

Engelsk toy terrier

Heisann!
Det lakker og lir mot høst etter en nokså kald og hustrig sommer på 
Vestlandet. Satser på en varm og mindre fuktig august før høsten setter 
inn. Har fått innsendt to innlegg fra dere som dere ser videre under. 
Kirsti Kahrs har skrevet litt om det å ha valp, noe som er nyttig for alle 
dere nye ETT eiere. Det er under tre uker til Fun weekend går av 
stabelen noe vi ser frem til alle. Satser på fint vær og strålende 
mennesker og hunder når vi samles igjen i slutten av august...

Hei!
Vi har hatt en super sommer her i Meråker, varmt og godt og med mange 
turer i fjellnaturen som er rundt, vi har badet i elven, i sjøen og reist på 
et par utstillinger også. Det har vært stille i denne covid perioden, men 
har da fått reist litt forsiktig også :) Første utstilling her var den første 
helgen i Juli da vi var på Terrier Utstillingen og på NKK Trondheim! Der 
fikk X-pected Dine Mites Thanos 2 storcert, en BIR, ble Best In Show 
Junior og en BIM. X-pected Dine Mites Maya fikk et storcert og en BIM og 
SJV 19 Nuch X-pected Quarterback CACIB. Helgen etter dro vi til vakre 
Vestnes, der var ikke Maya påmeldt og der ble det Bir og Cert på Thanos 
dag 2 og BIR på Marlon dag 1.
Nå håper vi høsten bringer flere utstillinger og vi har meldt på til Black 
and Tan Fun Weekend, og vi reiser alle 3 på Terrier Spesialen 17-19 
September i Drammen, vi gleder oss til det og ikke minst treffe flere ETT 
og deres eiere!
Her er også et bilde av Thanos i fri utfoldelse i elva der vi bor som er 
ganske beskrivende for sommeren vår, varm, masse sol og befriende 
glede!
Ha en fortsatt fabelaktig sommer og høst hilsen Marlon, Maya Thanos og 
Marit

Hei.
Tenkte denne gangen bare å komme med noen tanker rundt det å ha 
valp og hvordan trene dem.  

Alt man gjør med valpen første året er så viktig! Meld dere på kurs, selv 
om dere har hatt hund før, så skapes det et så godt bånd mellom hund 
og eier på kurs. Og hunden må lære seg å kunne konsentrere seg om 
deg selv om det er forstyrrelser rundt. Og dere vil også bli introdusert 
for forskjellige hundesporter dere kan drive med. Viktigst er det at dere 
finner noe hvor både hund og eier har det gøy og kan kose seg med 
sammen. 

Rotrening er noe av det viktigste å trene med valpen. Det kommer 
dere til å ha kjempeutbytte av det hele livet til hunden. Skal ikke gå inn 
på hvordan gjøre dette her, det finnes masse supre sider om dette på 
internett. 
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Tenk  nøye over hva dere gjør og hvordan valpen responderer for å legge 
treningen best mulig tilrette.
Skriv gjerne treningsdagbok hvor dere planlegger hva dere vil trene på 
og hvordan det går, hva dere var fornøyd med og hva dere syns dere kan 
trene mer/bedre på.
Det er skikkelig gøy for da ser man bedre fremskrittene dere gjør.

Enhver hund er forskjellig og må trenes ulikt, også innenfor hver rase. 
Sånn er det jo med oss mennesker også. Det er litt forskjellig hva slags 
treningsopplegg vi responderer best på og trives med. Så flott om 
instruktøren på kurs dere går på kan tilpasset dette til din valp. 

Tviler absolutt ikke et sekund på at valpen innimellom faller ut under 
trening og er litt apekatt når det skjer noe annet rundt den. 
Litt rasetypisk kan det nok være, men typisk valp iallfall. Vil nok spesielt 
hende når dere trener på nye steder med nye lyder, lukter osv. Det vil 
bedre seg når valper er litt eldre og venner seg til å overse påvirkninger 
rundt seg og klarer å fokusere på deg  i lenger tid av gangen. 

Øv gjerne i korte intervaller, maks 5-10 minutter av gangen, to tre 
ganger. Bedre med flere korte økter enn få lange. 
Mer enn dette vil gjøre at valpen mister interessen og fokus. 
Det er slitsomt å lære når man er liten. Og husk, den er fortsatt bare en 
liten valp. Lett å glemme når de vokser så fort. 
Mye vi ikke tenker på er trening for valpen er nettopp det. 
Enhver ny erfaring er trening, så som: Lære seg å sove hele natten, 
våre rutiner, hilse på folk, besøk, alle nye miljøer og det å være nye 
steder, do-trening, gå tur og ikke minst å lære og lære. 

Del gjerne treningen inn i små økter og legg inn mye lek innimellom hver 
øvelse. Da blir det en god avkobling for hjernen og det blir morsommere 
å starte på en ny treningsøkt igjen.

Belønn også all adferden dere vil ha mere av. Alt i hverdagen som er en 
adferd dere syns er bra. Tilfeldig kontakt med dere ute, når den går pent 
i bånd, tør å gå bort og utforske noe den syns er skummelt, ikke bjeffer 
og er rolig når den hilser på folk. 

Det at valper fikserer på ting og at den faller ut innimellom kan avverges 
med at dere er ‘verdens kuleste’ når det skjer.
 Det kan ofte være vanskelig å få kontakt med den og da gjelder det å 
ikke gi opp. Se etter og lær deg tegn som viser at hunden kommer til å 
‘dette ut’. 
Da vil du bli flinke til å ‘lese’ valpen så du kan avverge disse episodene 
før de kommer eller låser seg helt. 

Om dere innimellom tenker tilbake fra dere  fikk valpen, hvor utrolig mye 
dere har lært den på kort tid, så vær stolt av det! Den skal jo lære masse 
mer også, men det tar tid, og alt trenger heldigvis ikke å læres på en 
gang. Skynd dere langsomt!

Kos dere masse med ny valp! Tiden går så altfor fort, så nyt tiden selv 
om det til tider er slitsomt!

Legger ved et bilde av Chester på 1 år som i sommer har kost seg i 
Spania sammen med oss og de andre hundene. 

Mvh
Kirsti Kahrs, X-Pected Dine Mite

Her på Vestlandet har vi også fått med oss dobbeltutstilling på for-
sommeren med veldig gode resultater. 11 og 12 juni stilte vi på Knarvik 
for dommer Tuire Okkola. Med resultatet Best i rasen med Historical 
Diamond’s My Fairy Queen, Penny og Historical Diamond’s Ariel Best i 
rasen valp for samme dommer. I gruppefinalene plasserte Penny seg som 
nr 4 og lille Ariel som 2 valp. Dette gjentok de dagen etter for dommer 
Harto Stockmari. Denne søndagen ble Ariel plassert til BIG3 valp. Altså 
3 beste valp i gruppen av terriere, for dem som ikke vet forkortelsene. 
Resten av sommeren har gått med til arbeid og først nå i skrivende stund 
starter ferien vår som går østover og Bornholm for trippel utstilling. Da er 
til og med Veteranen vår Lady påmeldt. Om vi stiller er helt opp til 
dronningen og dagsformen hennes. Ha en fin høst!
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Fox terrier ruhåret

Hei. Så er det igjen tid for TB. Det er lite jeg hører fra dere og resultater 
fra konkurranser dere er med i hører jeg ingen ting om. Jeg kan ikke sitte 
her å lete gjennom alle utstillinger/ stevner om det tilfeldigvis skulle vært 
anmeldt en ruh. Fox. Vil dere ha det inn i TB så vær så snill og send meg 
resultater. Likeså om dere opplever noe hyggelig med Ruhåren deres med 
litt fine bilder i høy oppløsning (minst 1 MB). Blir en kjedelig spalte om 
dere ikke vil sende inn noe. Har sagt dette mange ganger før, men ser 
ikke ut til å hjelpe mye.

På utstillingsfronten er det litt å skrive om. Jeg skriver bare inn resultat 
på hunder som minst har fått et CK. Har de fått CK. har de også fått EXC.

I Sandefjord var det 3 NKK utstillinger i samme helg. 17.06.22 var det 5 
Ruh. anmeldt. Ch. Fransin Keystone eier/oppdrette F. Cassin CK. 1 BH. 
CACIB, BIR og BIG 4. Samas Krokodilo Dantys som kom fra Litauen 
CK. 2 BH cert.. Utah v.d. Bismarckquelle finsk eid CK. 1 BT. cert. BIM. 
Fransin Pretty Pearl eier/oppdretter F. Cassin CK. 2 BT. res. Cert. 
Tigra Krokodilo Dantysfra Litauen CK. 3 BT. CACIB.     Sandefjord 
18.06.22 var ned 6 Ruhår. Ch. Fransin Keystone CK. 1 BH. Nordic cert, 
BIR. Sarmas Krokodilo Dantys CK. 2 BH. Cert. res. Nordic cert. 
Utah v.d.Bismarckquelle CK. 1 BT. cert. Nordic cert. BIM.
Fransin Pretty Pearl 2 BT. CK. res. Cert. res. Nordic cert.
Tigra Krokodilo Dantys CK 3 BT. High and Low Anna Parlova eier/
oppdretter Astrid Bekken CK. 4 BT.  Så var det siste Sandefjordutst. 
19.06.22 med 3 ruh. Ch. Fransin Keystone CK. 1 BH. CACIB BIR. 4. 
BIG. Utah v.d. Bismarckquelle CK. cert. 1 BT. BIM. Fransin Pretty 
Pearl CK. 2 BT res. Cert.

Dette er hva jeg har funnet fra Norge, men så hadde vi Verdensutstill-
ingen i Madrid 21 i mai. Denne utstillingen skulle vært i fjord, men ble 
utsatt til i år p.g.a. Covid.-19. Men vi vil få enda en verdensutstilling i år 
da i Brasil og den heter Verdensutstillingen 2022. Blir vel ikke med så 
mange Ruhår fra Europa, men hvem vet. I Madrid var det med 41 ruhår 
og to var fra Norge. Denne gang ble det storeslem av Ruhåren Funfair 
Foxhouse som ble BIR, BIG og til slutt Best in Show. Han er eid, vist og 
oppdrettet av Davide Valli, Italia. Denne hunden ble også 2. Best in Show 
på Europautstillingen i Paris 2022. BIM ble Laura Mini Di Fata Magico 
Boss. Ch.Fransin Keystone fikk EXC. 2, cert. og Fransin Pretty Pearl 
EXC. 3. Det var også en vinnerutstilling i Madrid og der ble Tango v.d. 
Schønen Bergen BIR med CACIB og Vanilja v.d. Schønen Bergen 
BIM med CACIB. Begge disse eiet og oppdrettet av Schønenberger, 
Tyskland.

Ch. Funfair Foxhouse

Så var det rally lydighet.  Hearthy Vision Frida til Unni Johanna Einemo 
var på ferie i Luster og hadde meldt på Frida i konkurranse. En stund 
siden Frida hadde vært med i konkurranse nå og det gikk fint. Hun vant 
kl. 2, gratulerer til Frida og Unni.

Nesten alle samlet ved vannet
Vi hadde en vårtur med Ruhårene våre 15. mai på Bogstad. Jeg trodde 
det kanskje ble få hunder for det var vel ikke den beste datoen, men det 
var hva vi fikk tildelt på Bogstad Gård. Det var med 22 hunder, 20 Ruhår, 
1 Irsk og 1 Airedale. Været var deilig turvær.  Vi avsluttet der det er ben-
ker og bord like vel restauranten. Noen kjøpte kaffe og mat andre hadde 
med matpakke og Inger Marie Kasbohm hadde med deilige kaker til oss 
som mange ganger før. 
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Glade hunder og eiere

Det å være oppdretter er ikke alltid bare lett. Jeg har oppdrettet mange 
Ruhårer i årenes løp, mitt førte kull hadde jeg i 1947. Men jammen er 
det mange gode minner og ikke minst gode venner man har fått på 
disse årene p.g.a. valper jeg har solgt. Jeg har toppen hatt et kull pr. år i 
gjennomsnitt, men gjennom årene blir det jo mange valper. Man prøver å 
hjelpe valpekjøperene fra dag en så en del telefoner er det blitt. Heldigvis 
har jeg ikke hatt mer enn kanskje et par omplasseringshunder på disse 
årene. Men så meget hygge jeg har hatt med alle de fine valpekjøperene. 
Ruhår er en spesiell rase med mye intelligens, oppfinnsomhet, godt 
humør og mye pels stell. Dette er viktig å fortelle nye valpekjøpere med 
en gang de tenker på å kjøpe en Ruhår så de fra dag en vet de må legge 
ned mye tid og arbeid i valpen de kjøper.  Når folk mister sin Ruhår og de 
vil ha igjen en ny hund så vil de stort sett ha igjen en Ruhår. Jeg har jo 
kjøpere som har kjøpt Ruhår fra meg 5 ganger etter hverandre. Når de 
mister sin gode venn så kommer de tilbake for en ny Ruhår. I år har vært 
et år hvor det har vært mye sorg over Ruhår som har reist til hunde-
himmelen. Ikke alltid lett å trøst de som har mistet sin kjære hund. I år 
er det i hvert fall 8 av «mine» Ruhårbarn som er kommet til hundehim-
melen. Det er hunder og eiere jeg har hatt kontakt med siden de kjøpte 
valp her og gode venner har eierne blitt. Ruhåren blir jo gamle hunder og 
den eldste som døde nå på forsommeren var Caisa agilityhund, som ble 
omtalt i TB 2.22 som ble 15 år og to måneder. 
Så er det kjære Croco 14 år, mor til mange fine Ruhår, Croco var den 
snilleste Ruhår du kunne treffe. Så Aurora Borealis, Mathilda en super-
sprek hund som plutselig fikk slag... godt 13 år. Hun bodde nesten så 
langt nord som mulig og jeg var skeptisk til å selge en valp så langt nord. 
Men vi hadde mer kontakt med eiere her enn hva som er vanlig. Også 
broren Theo gikk til hundehimmelen i våres. Så verdens snilleste Pippi 
på nesten12, så høyt savnet. Så var det Leo 13 år som eieren ikke tror 
det har vært maken hund så fantastisk, bare positive ting. Han bodde 
et stykke unna, men eier kom hvert halvår hit for å stelle han og vi har 
hatt mange koselige samtaler. Så Trille og Bobben fra samme kull over 
14 år hvor eiere ikke kan få fullrost hundene sine. Ja, mange tårer er felt 
og jeg sitter her og blir lei meg, men så tenker jeg på all gleden disse 
hundene har gitt eiere og også meg. 

Fikk en henvendelse for leden. For nærmere 40 år siden solgte jeg en 
valp til en trimmekunde av meg, de hadde hatt en Airedale, men nå ville 
de ha en Ruhår. De hadde en psykisk utviklingshemmet datter og Happy 
ble hennes venn. Hver vår og høst i 14 år kom moren og datteren hit 
for å få trimmet Happy. De satt her og pratet med meg mens jeg stelte 
Happy, ikke alltid lett for meg å jobbe, mens vi snakket. Men jeg forstod 
at disse trimmetimene betød veldig mye for datteren. Hunden døde og 
også moren etter hvert. Datteren som bor i omsorgsbolig, har støtte-
kontakt som lurte på om det var mulig å få treffe noen Ruhår for denne 
datteren. Støttekontakten fortalte at det familien til denne damen var 
flere hunder, men de brydde hun seg overhodet ikke om og hun ville så 
gjerne igjen treffe maken hund til Happy. Hun snakker alltid om Happy.  
Ja, så skal prøve å få til et møte her med Molly og Nico. Det viser hvor 
mye en liten Ruhår har å si i våre liv. 

Hilsen Grethe

Så har vi fått et innlegg fra Marit og Elmer, tusen takk:

Hei.
Jeg vil gjerne presenter meg. Jeg er Elmer Bono, en gutt på 7 mnd når 
dette skrives. Jeg må bare informere dere at menneskene jeg bor hos 
ikke klarte å bestemme seg for hva jeg skulle hete. Så derfor står det i 
siste Terrier blad at jeg heter Bono Fred. Men navnet mitt er altså 
Dollybaby Elmer Bono. 
 
Jeg vil fortelle dere om reisen min fra moren min Amanda, bestemor 
Marstens Baby Emily og de 3 søstrene mine i Romania til den nye 
familien min i Norge. Det var en stor begivenhet i mitt unge liv. 

Hjemme hos Ioana og familien min                                                                 
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Marit og jeg

Jeg ble født 29.12.21 I et stort hus i byen Bucharest. Jeg var den siste av 
søknene som ble født og den enste gutten i flokken. Allerede som liten 
forstod jeg at dette kan jeg utnytte maximalt.  Jeg må jo være den store 
gutten som passer på alle og jeg må bruke min sjarm til å få det slik jeg 
vill.   Denne taktikken kan jeg si har fungert svært godt. Menneskene 
mine i Bucharest synes jeg fant på mye tull og tøys.  Jeg fikk med de 3 
søstrene mine på det jeg fant på. 

Så en dag i mai, da jeg hadde fylt 4 mnd fikk vi besøk av en dame. Hun 
luktet veldig godt og bestemor Baby ble helt vill. Jeg likte henne også, for 
nå fikk jeg enda mere oppmerksomhet fordi hun koste så mye med meg. 
Endelig fikk jeg være med på tur utenfor hagen min, se verden utenfor.  
Det hele var så spennende.  Så mange gode dufter, andre hunder og 
mennesker.  Det eneneste var at når vi skulle på tur ble jeg puttet inn
i et lite bur og det kan si dere, ikke var noe gøy. Besøket vårt som jeg 
etter hver forstod skulle ha mye med meg å gjøre, sa hele tiden på et 
språk jeg ikke forstod «rolig, rolig, det går bra. Flink gutt.» De andre 
menneskene i huset var heller ikke helt som de pleide, de var litt lei seg. 
Jeg skjønte ingen ting.  

Så en dag var det hektisk aktivitet, det var mye snakk og døren til gjeste-
rommet var lukket. Kofferten som stod der inne og som søstrene mine 
og jeg synes var gøy å hoppe i var også lukket.  Denne kvelden gikk vi 
veldig tidlig å la oss. Jeg fikk sove i stuen på sofaen sammen med den 
tobente bestemor. 
 

Vi hadde jammen ikke 
hatt mange timers søvn 
før jeg ble vekket. Jiippi 
endelig dag tenkte jeg.  
Men lite visste jeg om 
hva som skulle skje. 
Igjen ble jeg satt i det 
lille buret som jeg ikke 
synes så veldig om og 
vi gikk ut i bilen midt på 
natten.  Klokken var jo 
bare 0300.  Vi kjørte langt 
syners jeg, til et sted 
som kalles flyplass. Det 
var mange mennesker, 
lys og høye lyder.  De to 
menneskene som var med 
meg begynte å gråte da 
de sa farvel til hverandre 
og jeg ble nesten klemt i 
stykker.

På flyet

I Norge er det kaldt

På flyplassen oppførte jeg meg selvfølgelig eksemplarisk og det var 
mange som synes jeg var søt.  Det var trygt og godt å ha med en kjent 
og jeg sov godt på fanget mens vi ventet på å gå om bord i flyet. Jeg 
synes det var litt skummelt å fly, det var noen rare lyder også brummet 
det fælt. Men jeg fikk mange godbiter og gulrot som jeg liker godt så det 
gikk veldig bra.  Jeg fant ut at det var like greit å   sove gjennom dette 
her.  Jeg glemte helt å tenke på at jeg måtte på do………

Så etter 5 timer kom vi endelig frem til mitt nye land Norge.  Vi måtte 
gå til passkontrollen og jeg måtte vise frem det fine blå passet mitt og 
bagasjen vår ble også sjekket av en streng Toller.  Alt gikk fint og vi fikk 
gå videre. Så ringte vi til en ny person som skulle vise seg å være enda 
et nytt menneske i live mitt.  Ikke nok med det så måtte jeg bli kjent med 
enda en ny på 4 ben som heter Yulia.  Landet  jeg kom til het Norge og 
det var  et veldig kaldt land, de første dagen var jeg ganske frossen. Jeg 
fikk på en gul regnfrakk, og det var fint for jeg synes det var kaldt. Men 
bortsett fra at det var kaldt så var det mye spennende som skjedde på   
dette stedet, og her skulle det vise seg at jeg skulle bo. 

Yulia var ikke spesielt vennlig og synes jeg var masete og uoppdragen. 
Men jeg slo på sjarmen igjen og det fungerte godt. Så nå er har vi blitt 
gode venner, storesøster (egentlig grandtanten min) og lillebror. Jeg liker 
å erte henne, ta ballen fra henne, spise opp maten hennes og drikke 
vann når Yulia gjør det av samme vannskål. Jeg liker når vi går tur ute 
sammen for da føler jeg meg litt tryggere. Jeg gjør det samme som Yulia
. 
Det er mye nytt jeg skal lære, og i begynnelsen så kunne jeg ikke norsk 
engang, men det går helt fint nå. Det jeg aller mest har lyst til nå er å 
hilse på andre 4 beinete, og jeg må si ifra når vi treffer på andre at jeg 
har så lyst til å leke. Det er ikke er ikke alltid like populært når jeg tar 
den høye C for å få oppmerksomhet. Men jeg jobber med saken for å bli 
roligere. Menneskene mine er litt oppgitt over dette her. 

Livet her i Norge er fint og de nye menneskene mine elsker meg over 
alt på jorden, nå må jeg bare lære alle de nye tingene som forventes av 
meg så skal dette gå veldig bra. Jeg sender med noen bilder fra reisen 
min og etter at jeg kom hit til Norge. 

Hilsen og vov vov fra Dollybaby Elmer Bono og matmor Marit 

Kom skal vi leke Elmer og Yulia
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Innlegg fra Inger Handegård

Unni er en fantastisk flink hundefører som det var en nytelse å se gå 
rallylydighet. 

Eier/fører Unni Johanna Einemo

Hund Hearty Vision Frida vant klasse 2 i Luster 2 juli - 13 startende i 
klassen - for dommer Birgit Espeland.

Det var tredje 1. premie i klassen og dermed mellomtittel.
Dagen etterpå debuterte de i klasse 3 med et like flott løp, men en
førerfeil førte dessverre til disk.

Foto: Inger Handegård

European Foxterrier Winner Show ble holdt i Tsjekkia i 
august samtidig som de holdt et klubb winner show dagen 
etter. De annonserte utstillingene meget bra. Det var 
anmeldt 160 fox terriere og dommere var samboerpar 
Joan Vickers og Neil Dams fra England og P. O`Neil fra 
Irland.  Det var deltagere fra mange europeiske land, fra 
Sverige var det flere deltagere og tilskuere. Beste ruhår 
ble Travella Starcracker (t. venstre) og best i motsatt kjønn 
Unice v.d. Bismarckquelle.
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Irish softcoaded wheaten terrier

LEDEREN

Utstillingslivet er tilbake til normalen. Det er kjekt å sjå flere wheaten 
i ringen. Vi presenterer mestvinnerlista så langt i år. For å delta i årets 
wheaten må eier være medlem i rasegruppa ISWT i tillegg til medlem-
skapet i Norsk Terrier Klub. Vi skulle gjerne hatt med oss flere på lista. 

Vi minner også om at eier må sende inn resultater for å delta i Årets 
Rallywheaten. Årets Rallywheaten deles ut til den ekvipasjen fra Rase-
gruppa 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 Terrierklubb.

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 

Ranveig Isene 

ISWT leder

Endelig en rallyrosett. 2. plass i klasse 1 med 196 poeng

SPORHUNDEN LUNA 

Luna er en Irish Softcoated Wheaten Terrier ifra Kennel Wheatenhamran, 
født februar 2020.

Vi valgte Wheaten først og fremst fordi vi er flere i familien med allergi. 
Målet var en ettersøkshund. Etter å ha vært i kontakt med Jakt og Fiske 
senteret på Flå, så bestemte vi oss for å gå for kurset «Den sporrene 
hund». Dette var et kurs over 3 helger, med delprøver underveis. Den 
avsluttende prøven er ett slepespor av f.eks hjorteskank på 1000 meter, 
12 timer gammelt. Sporet skal innom innhengning med husdyr, krysse 
følge/grusvei og asfaltert vei, samt 6 kryssende spor av annet vilt. 

Del 2 av prøven er og kunne 
påvise 5 krysninger av spor 
på en grusvei, minst 24 
timer gamle spor.

Luna lærer fort og synes 
sporing er kjempegøy. 
Utfordringen var å klare og 
holde konsentrasjonen på 
ett såpass gammelt spor, 
1000 meter. Men etter 
mange hundre timer trening, 
og mange små leverpostei 
bokser, så var vi klare for 
siste prøven. Og besto med 
glans! (3 av 6 ekvipasjer i 
2021 kurset besto) 
Nå jobber vi videre med 
blodspor og ferskspor, slik at 
vi blir en godkjent ettersøks-
ekvipasje.

Luna er en lærevillig og smart hund, og jeg har trua på at vi skal få 
mange fine timer på jobb sammen. Sporing er så mye mer enn bare 
blodspor, er så kjekt og se hunden bruke nesa aktivt. Alt ifra gjemsel 
med ungene til pølsebiter gjemt på plenen. Bare og prøve, kanskje du 
også har en sporende wheaten?

Følg oss gjerne på Instagram #sporhunden_luna 

Luna og Stian T Malkenes

FERIE 2022 MED LITT UTSTILLINGSAKTIVITETER

Wow for en start på ferien. Etter å ha vært noen dager på Laukvik, kom 
sola virkelig fram. Det var kjempevarmt og Lofoten viste seg fra sin beste 
side.  Vi var klar for to dager med utstilling. CIB* N DK SE UCH EURV22 
LATINV22 EURJV19 AUSTJV19 NJV19 DKJV19 Goforit Prime Time 
(Mikko) ble BIR BIG 1 og BEST IN SHOW første dagen, og BIR og BIG 1 
andre dag. 
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Så gikk turen til Kuopio, Finland og trippel utstilling. Mikko ble BIR og BIG 
1. Han fikk det finske certet og ble dermed finsk utstillingschampion. 

Siv og Tore med Mikko og Sara.

MESTVINNERLISTE 2022, preliminær liste pr 31.07.22  
   
Hannhund     
Nr Navn    Reg. nr               Ant/Poeng 
1  Goforit Prime Time  SE38623/2018 5/106
    Eier: Siv Svingen 
2  Wheatenhamran’s Ippolit  NO48575/16 5/105
    Eier: Janicke Sotnak 
3  Wheatenhamran’s Father to Son NO52529/12 5/77
    Eier: Ranveig Isene 
4  Wheatenhamran’s Mr Makalu NO54614/19 3/25
    Eier:Trude Plassen 
5  Keep Sparkling Autumn Glow NO54467/16 1/8
    Eier: Wenche Hell

Tisper     
Nr Navn    Reg. nr               Ant/Poeng 
1  Hot’n Sweet Gaga  NO49123/13 4/82
    Eier: Chatrin Innvær Lohne 
2  Wheatenhamran’s Neva  NO36169/20 4/62
    Eier: Janicke Sotnak  
3  Parwheat Frøya   NO49149/16 3/60
    Eier: Marit Stette Alme 
4  Irish Mesmerize’s Juno  SE25714/2020 3/49
    Eier: Heidi Græsmann 
5  Angel Pollentina’s Glory Sunshine NO54008/11 2/40
    Eier: Gunn Kari Skauge 
6  Parwheat’s Herlige Lizzi  NO50854/20 2/24
    Eier: Lillian Frøyen 
7  Extra’s Keepsake   SE11664/2014 2/21
    Eier: Wenche Hell 
8  Keep Sparkling Autumn Ablaze NO54470/16 2/15
    Eier: Wenche Hell

 

NYE CHAMPION

N UCH Irish Mesmerize’s Juno, for dommer Wera Hübenthal, Oppdal 
03.07.2022 Eier: Heidi Græsmann, oppdretter: Liselott Björling

N UCH Wheatenhamran’s Mister Makalu, for dommer  Jurate Butkiene,  
Maura 01.07.2022 Eier: Trude Plassen, oppdretter Janicke Sotnak

N UCH Irish Mesmerize’s Juno
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N UCH Wheatenhamran’s Neva aka Noor, for dommer Tuire Okkola, 
Vestnes 09.07.2022 Eier og oppdretter: Janicke Sotnak

Finsk UCH:

CIB* FI N DK SE UCH EURV22 LATINV22 EURJV19 AUSTJV19 NJV19 
DKJV19 Goforit Prime Time, for dommer Caba Zolt Lokodi 05.08.2022 
Kuopio, Finland. Eier: Siv Svingen, oppdretter Åsa Lundell

ENDELIG EN NY WHEATEN!
I slutten av mai ble jeg den heldige eieren av valpen Java, en liten 
wheaten frøken på litt over 8 uker gammel. 

Parwheat Jubalo Java 8,5 uker

Det hadde gått 13 år siden jeg sist hadde valp i hus og det er rart hvor 
raskt man glemmer valpebiting og nattlige tisseturer i morgenkåpe. 
Java er en kjapp, leken, rampete, nysgjerrig og modig terrier, akkurat 
slik som de skal være. For matmor gjelder det å følge nøye og gjemme 
unna fristende gjenstander. Det er ikke alltid like enkelt; her om dagen 
kom valpen løpende stolt ut fra badet med hele gummilisten til dusjen i 
munnen 

Rampejente  

Jeg hadde gruet meg litt til å få valp om sommeren fordi jeg trodde 
hundeskolene holdt stengt og at folk flest var på ferie. 
Kanskje ville vi ikke få delta på valpekurs før til høsten og kanskje ville 
vi ikke møte så mange andre valper og hunder. Redselen for å gå glipp 
av viktig sosialisering og miljøtrening gjorde at jeg opprettet Facebook-
gruppen «Valp i Bergen – Sommeren 2022». Tanken var at om vi bare ble 
5 medlemmer med valp så kunne vi møtes, la valpene få leke og kanskje 
utforske nye steder sammen. Responsen har vært overveldende og hver 
dag blir vi flere i gruppen. Faktisk nærmer vi oss 250 medlemmer nå.

I valpegruppen har vi arrangert treff og korte turer ukentlig. For å nevne 
noen: Vi har besøkt åpne gårder med griser, sauer, hester, kyr, høner og 
papegøyer; vi har hatt byvandring over Fisketorget og Torgallmenningen, 
vi har tatt Fløibanen tur/retur og hilst på geitene på Fløien; vi har møttes 
i egne hundeluftegårder hvor valpene har kunne springe fritt; vi har 
besøkt ulike badeplasser og strender på dager med ellers lite besøkende; 
vi har hatt godbitsøk på bakken og i høyden; og vi arrangerte en lenger 
tur fra Osavatn til Redningshytten hvor valpene fikk sitte i ryggsekk deler 
av strekningen. I tillegg har vi deltatt på det som viste seg å være gratis 
valpesosialisering i regi av byens hundeskoler, og sannelig dukket det opp 
et valpekurs vi fikk deltatt på og! 

Gårdstur  
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Byvandring

Hilste på geiter 

Valpetreff 

Tur til Redningshytten med valpegruppen 

Valpesposialisering Vest Hundesportsenter
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Vi har møtt valper i alle størrelser og som regel har det vært en håndfull 
mennesker og valper som deltar på treffene. Det har vært givende å få 
møte så mange hyggelige to- og firbeinte i denne perioden. Noen av oss 
har hatt hund før mens andre har sin første hund nå. Vi deler erfaringer 
og forteller om valpenes påfunn hjemme og vi deler bilder fra treffene 
våre. Det er lav terskel for å invitere til tur og lek, og facebook-gruppen 
er blitt ganske levende. 

Valpen Java er dog ikke så liten lenger. Hun er 4 måneder og jeg merker 
at hun vokser og utvikler seg. Selv om jeg ser frem til at hun blir eldre og 
kan bli med på lengre turer, så vil jeg si at valpetiden allerede har tilført 
mye glede. 

Restitusjon

Ønsker alle Terriervenner en fin sensommer og høst,

Vennlig hilsen
Matmor Susanne Brügger

WHEATENTREET I EIDFJORD

Draco og Gaga måtte selvfølgelig innom wheatentreet 
i Eidfjord då dei var på gjennomreise i sommar. 

(Eier: Cathrin Innvær Lohne)

Hyggelig gjensyn med Gunn Dyveke Sørensen, 
Arild Thorseth og Kompis i Eidfjord forleden dag. 

Maia og mamma Aud Jorunn Skjerven viser stolt frem 
«Wheatenterriertreet» på promenaden. 

Kompis og Maia er søsken fra Embla sitt kull.

Feirestart i Eidfjord. Kira, Chili og Eevee 
måtte hilse på wheatentreet. 

(Eier: Kari Bosmen)

Mikko og Sara på tur 
(Eier: Siv Svingen)

Keira og Benni ved treet sitt 
i Eidfjord 

(Eier: Bodil H Elholm)
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Irisk terrier
Raserepresentant: Helene Jensen Indreflø
E-post: irsk@norskterrierklub.no

Utstilling
Sandefjord hundeklubb 11.-12.6
Red Wire Jaeger ble Bir og Bir junior med Cert. 
Gratulerer til eier og oppdretter.

Nkk Sandefjord 17.-19.6, her var det både internasjonal og norsk 
vinnerutstilling 3 dager til ende, flott vær og mange fine hunder og se.

17.Juni, dommer Morgan Granander, 3 påmeldte hunder, alle 3 i fra 
Kennel Merrymac.

18.Juni, norsk vinner, dommer Ghita Jensen, 4 påmeldte hunder, 3 i fra 
kennel Merrymac og 1 fra Kennel O`Rowanne.

19.Juni, dommer Petter Steen, 2 påmeldte hunder, begge fra Kennel 
Merrymac.

Jeg håper det fortsetter og stilles Irsker på utstillinger fremover.

Leserinnlegg fra Arne

Vi har hatt 3 Irske terriere: Knøttis, Festus og Kaisa. Dette skal handle 
om Kaisa. Alle var veldig kloke. Knøttis passet 2 små pinnsvin barn, mens 
moren var ute for å finne mat. Hun ble bare 7 år gammel og døde av 
sukkersyke. Festus ble også bare 7 år gammel og døde av kreft i maven.

Kaisa ble født 21.07.2000 og døde mett av glade dager 28.01.2015 Når vi 
gikk tur i skogen pleide jeg å synge for henne: Kaisa Kaisa give me your 
answer do, I:m all crazy all for the love of you. osv. Da logret hun veldig. 
En dag så hun en liten fugl som lå på stien.
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Da løftet hun den forsiktig vekk. Når vi kom tilbake etter ca 20 min, var 
fuglen fløyet. En gang vi var på Sjusjøen gikk vi ved siden av noen sauer. 
Da spankulerte hun så stolt ved siden av dem. Det skulle jeg ønske jeg 
hadde bilde av.

(foto: Anne Sollerud)

Heisann! 

Håper dere alle har hatt en fin sommer på tross av varierende vær rundt 
omkring.

I rasegruppen har vi hatt et skifte, leder Inger-Lise Teigland trakk seg i 
slutten av mai. Vi takker henne for innsatsen. Maria Huseby Opheim har 
gått fra nestleder til konstituert leder frem til årsmøtet.

Pinsehelgen fikk vi endelig arrangert rasegruppens jubileumshelg etter 
covid på Thorbjørnrud hotell med seminar på lørdag, og utstilling på 
søndag.

På lørdag hadde vi 22 deltagere på seminaret.
Dagen startet med dyktige Marte Wetten som tok opp aktuelle tema 
knyttet til avlsarbeid. Marte er avlsforsker med bakgrunn fra NMBU og 
jobber i selskapet Aninova. Hun jobber også med NKK for å utvikle bedre 
verktøy for oppdrettere og raseorganisasjoner.

Etter en flott felles lunsj på hotellet gikk stafettpinnen videre til Anne 
Livø Buvik som tok for seg eksteriørbedømmelse opp mot rasestandard. 
Anne Livø Buvik har vært aktiv i hundesport siden 1975 og eksteriør-
dommer siden 2001.  Hun har vært oppdretter av springer spaniel. Hun 
er også forfatter av 4 hundebøker og har skrevet flere artikler for bladet 
Hundesport.

Søndagen kom med strålende solskinn og lovnad om varmt vær.  Flotte 
rosetter fra USA var ankommet og fôrpremier til alle deltagere fra Farm 
Food var levert.

Ringen var rigget på et nydelig område som var omkranset av løvtrær 
med mulighet for skygge for folk og hunder i løpet av dagen. Godt med 
parkering i umiddelbar nærhet av ringene, og kort vei til hotellet for 
fasiliteter og lunsjservering.

Vi hadde 53 voksne og 13 valper påmeldt. Dommer var Anne Livø Buvik, 
ringsekretær Eva Yssen og skriver Tone Orre.
Bedømmelsen gikk raskt og effektivt for seg, og det var trivelig stemning 
rundt ringen. Nytt av i år var at vi fikk dele ut cert.

BEST IN SHOW og beste unghund:
Knøtteliten’s Reach for the Moon, eier Inger-Lise Teigland

Jack russell terrier

(foto: Helga Hatlestad)
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BIM: 
VYBZ Progress, eier Inger-Lise Teigland

BIM unghund:
Jacks’R’us Summer FairyTale Lucas, eier Ann Mari Nordal

Beste junior:
VYBZ Progress, eier Inger-Lise Teigland

Bim junior:
Knøtteliten’s Constitution Day, eier Inger-Lise Teigland

Beste oppdretter: 
Jacks´R´us, Ann Mari Nordahl 

BIS veteran:
Prixmos Gp Belly Dancer, eier Monica Telles 
BIM veteran:
Konstansiana’s I Am Garp, eier Michelle Waldermarsen

BIS valp:
Cha’s Cash Cave eier, Gerd Ingebjørg Hansen 

BIM valp:
Relieds Charlotte York, eier Siv Christina Halvorsen 

Vi gratulerer alle vinnere og takker alle deltagere, sponsorer og personell 
for at utstillingen ble et flott arrangement.
En ekstra takk til Thorbjørnrud Hotell for god service og flotte omgivelser.

Maria Huseby Opheim

(foto: Helga Hatlestad)

(foto: Helga Hatlestad)

(foto: Helga Hatlestad)

(foto: Helga Hatlestad)

(foto: Helga Hatlestad)

(foto: Helga Hatlestad)

(foto: Ann Karin Skyggen Lystad)



40

Manchester terrier

Hei alle Manchie venner!

Sitter på hytta i Sverige med 2 slitene MTer. Har vært på utstillings helg 
på hjemmebane. Gina og Nox har bare vært turister, men det tar på å 
passe på alle som går ut og inn av telte. 

Denne gang har vi fått noen ord fra flerre hold. 

Vi begynner med 
Loke (Kristianas 
World Of Joy 1 loke)
Loke er en fantastisk 
gutt på 2 1/2 år.
For 6mnd siden kom 
det en baby i hus, 
og Loke har vært 
utrolig flink med å 
tilpasse seg dette og 
storkoser seg med 
en lillesøster som 
drar han rundt på 
alle mulige måter

Loke er en unik og 
snål hund som kan 
ligge mange timer i 
sofa’n under diverse 
tepper, men kan 
også gå mange 
timers tur i skogen. 
Loke elsker å bade i 
sjø og basseng!
Han hopper fra brygger, løper rundt og plasker med labbene! Å prøve og 
få han opp av vannet er nesten umulig.

Loke hadde sin aller første utstilling i Sarpsborg 31/7. Vi var veldig spente 
på hvordan dette skulle gå, da Loke hadde på utstillingsbånd, og hadde 
sin første trening en uke i forveien.
Vi ble kjempeimponerte over tassen vår når han endte opp med reserve 
cert.
Vi er bitt av basillen og utstilling er noe vi definitivt vil fortsette med.
Mvh Sofie

Her bilde av BIR vinneren på norsk vinner. 

NJV 21 NV 22 Bonwild Devil Herself, Alma til daglig

En liten hilsen fra Kennel Kristianas World Of Joy.

I helga har vi vært på utstilling. Lørdag var det mor og sønn som sto 
øverst. Ivo tok det første certet sitt og kennelens Kristianas World Of Joy 
første cert. På søndag var det Pixie som tok cert og Loke resverve cert. 
Jeg stilt også oppdrett og fikk HP. Jeg har hatt 2 kull og fått 6 valper. 

Mvh Kari
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Miniature bull terrier
En liten hilsen fra Kennel Tsar-Ping

Her har vi ikke landet etter utstilling på hjemmebande. Vet ikke hvor jeg 
skal begynne. Vi er helt overveldet, ydmyke og ekstremt takknemlige. 
Vi fikk en ny champion i Bolt, BISvalp men Pancho. BIS2veteran og 
BIS4veteran med Kaysa og Siggy, BISoppdrett og til slutt ble Ara BIS4. Så 
her svever vi ennå!

Så nå er Bolt (NJV-19 Tsar-Ping’s Summit 08 Bolt) både Norsk og Dansk 
champion. Siste helg i mai var Ara (N SE DK UCH NJV-20 Tsar-Ping’s 
Brexit Ara) og jeg en liten tur til Åland. Her ble Ara BIR med cert og Finsk 
champion. 

Tusen takk til valpekjøpere, forverter og alle i Team Tsar-Ping som gjør 
dette mulig, vi er ekstremt takknemlige.

Heisann Minifolket  

Sommeren er en herlig tid, og til dette nummeret har jeg fått inn masse 
flotte sommerbilder, i tillegg har vi fått inn ett innlegg og bilder fra Silje 
og Zelda. 

Openshow Bull & Miniature Bull terrier 2022 

Openshow Bull & Miniature Bull ble arrangert helgen 11-12 Juni ved 
Vestby Hyttepark. Dommer var Andrea Gates (Kennel Archtype ) fra 
England. Det var påmeldt 65 Bull & 64 Miniature Bull. En super fordeling 
fra begge rasene. Og en herlig variasjon i alder fra yngste påmeldte som 
var 4 mnd opp til eldste som var 13 år.  På Lørdag var det alle valpene 
med BIS valpefinaler, samt alle hanhunder med respektive hannhund 
finaler. Søndag var det alle tisper med respektive tispe finaler og BIS 
finaler. Søstrene Cara og Vår 
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Vi var spendt på forhånd, siden dette er første gang Openshow har blitt 
arrangert over 2 dager.  Men vi kan vel med sikkerhet si at dette var en 
suksess. Været var stort sett med oss, og utstilingsplassen ble veldig 
intim og fin. Innerst i Vestby hyttepark hvor mange bodde i telt, hytter 
og leiligheter. Tilbakemeldingene vi har fått er utelukkende positive, og 
folk koste seg hele helgen. På lørdag kveld var det felles grilling og sosialt 
samvær.  Vi gleder oss allerede til neste år.

Best in show Bull/Mini: Glossy Black Frozen Eminience (t.h)
Runner up: For Your Eyes Only At Pariben Norway 

Det er sikkert mange som tenker at «min hund er jo bare en kosehund/
familiehund og har da ikke noe på en sånn utstilling å gjøre».  Dette er 
feil, alle hjertelig velkommen. Her kan man møte likesinnede, eiere og 
oppdrettere, og treffe masse store og små buller. Og ikke minst så er det 
en koselig og sosial sammenkomst hvor fokuset er den fantastiske rasen 
vår.  Dommerne er som regel erfarne oppdrettere av rasen gjennom 
mange år. Så har du ikke vært med på dette før anbefaler jeg at neste år 
melder dere på, og blir med på en herlig helg med masse Bullegøy.   
Håper vi sees neste år. 

Openshow 2022 

   

Beste hannhund: 
Glossy Black Cordovan 
Glossy Black Frozen Eton Blue 
Bullibompa`s Victorius 
World Cup Mamalodi 
Krokko-Dillens Yacare Hocico Ancho 

Beste tispe: 
Glossy Black Frozen Eminience 
Glossy Black Capri 
Glossy Black Canary 
Bullibompa`s Valencia 
Dogged Dancer Seneca 

Beste hode hannhund: 
Bullibompa`s Victorious 

Beste hode tispe: 
Glossy Black Capri

Best In Show:
Glossy Black Frozen Eminence

BIM: 
Glossy Black Cordovan 
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Beste bevegelser hannhund/beste norskfødte hannhund:
Krokko-Dillens Yacare Hocico Ancho 

Beste bevegelser tispe :
Potsu de Notsu Legacy Keeper 

Beste norskfødte tispe: 
Garm de Canario`s Anti Virus 

Beste avls hannhund:
Javarke Wee Viking 

BIS baby 
Garm de Canario`s Insaine Ninja 

     

 

BIS junior: Glossy Black Frozen Eminence

BIM:
Martial`s Breed Jackal the Best

BIS valp:
Martial`s Breed Jewel for Me
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BIS senior: World Cup Mamalodi 

BIS veteran: Javarke Wee Martial`s Breed 

God kveld. Her kommer da Zeldas lille historie.  

Vår lille frøken har alltid vært bedagelig anlagt. Meget bedagelig. Men 
etter alt jeg har lest om rasen var jo det å forvente.
Fra hun var liten snorket hun som en voksen mann, men etterhvert gikk 
snorkingen over i mer tung/anstrengt pust med en liten “hvinende” lyd. 
Akkurat som om hun slet med å få puste. Men når “bullytuck” er den 
beste soveposisjonen tenkte jeg ikke så mye over det. HELT til vi en dag 
hadde gått ca halvannen kilometer på en ridesti, i Zeldas bedagelige 
tempo. Da stoppet hun opp, peste som om hun hadde løpt maraton med 
røykelunger, og la seg rett ned og nektet å gå videre. 
Ikke var det varmt, og SÅÅ lat var hun da ikke. Dette gjentok seg, hun 
gikk ikke lenger enn hun absolutt måtte. 

Tur til veterinær med enkel undersøkelse i munn og nese ga ingen svar, 
men vi ble videresendt til scanning av nese og hals under narkose bare 

noen dager etter. Etter flere bekymrede samtaler med oppdretter, hvor 
hun nevner LP som en mulig diagnose etter symptomene jeg beskriver, 
kommer beskjeden om at det var så vidt de klarte å intubere Zelda, for 
strupehodet hadde kollapset. LP, Larynx Parese ble diagnosen. 
(heldigvis ikke Larynx Paralyse som i tillegg går på nervene nedover i 
korsrygg og lammer bakbena). 

Fikk helt sjokk, for hun er ikke avlet bærer på bærer av dette genet. Det 
viser seg at dette også kan komme av ytre traume, eller bare komme, 
uten at genene har spilt henne ett puss. 
Hun ble gentestet som carrier, ikke affisert. Avlivning eller operasjon var 
den korte og kontante beskjeden fra vetrinær. Jenta vår var ikke fylt ett 
år en gang, jeg hadde ventet på å få meg en minibulle i over 20 år, også 
skjer dette!? 

Selvfølgelig måtte Zelda få en sjanse, og ble operert bare en liten uke 
etter sjokkbeskjeden. Operasjonen kalles en “Tie Back”.
Strupehodet består av to klaffer, som åpner og lukker seg, blandt annet 
for å ikke få fremmedlegemer i lungene, unngå at mat kommer opp igjen 
av magen osv. Den ene klaffen til Zelda hadde kollapset helt, og den 
andre har dårlig funksjon. Se for deg to gardiner som henger i ett vindu. 
Trekt for. Sånn var det hos Zelda, så vetrinær har “hengt opp” den ene 
gardinen, mens den andre henger. Sjansen har nå økt for at hun skal få 
mat, vann, fremmedlegemer og bakterier i lungene, som ofte fører til 
infeksjoner og lungebetennelse. 

Så nå sitter vi her da, med en hund som ikke kan bruke halsbånd, ikke 
kan sluke mat, ikke kan bade og plaske uhemmet, kan bli for varm, ikke 
burde pese, og ikke må overanstrenge seg. Og det går veldig fint! Dette 
kan vi leve med. Hun er blid og fornøyd, taklet operasjon, krage og sin 
nye hverdag med slowfeeder veldig bra. 
Verdens beste hund!

 

Silje

Norsk Vinner 2022 
Norsk Vinner 2022 ble arrangert i Sandefjord helgen 17-19 Juni. 
Dommer var Ghita Jensen (DK). Det var påmeldt 16 Minibull. 

BIR 
Martial`s Breed I Love you 

BIM
Garm de Canario`s Captain Conrad
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GRATULERER 

Ch Krokko-Dillens Yacare Hocico Ancho 
Roskilde vinner 2022   ROV-22  

Garm de Canario`s Captain Conrad 
Norsk Vinner 2022   NV-22

Martial`s Breed I Love You 
Norsk Vinner 2022   NV-22
Norsk Champion  NUch

BIR veteran 
Maligården`s Dressed to Impress

BIM veteran 
Gladiatorbull`s All in One 

Maligårdens Dressed to Impres 
Norsk Veteranvinner 2022  NVV-22 

Gladiatorbulls All in One 
Norsk veteranvinner 2022   NVV-22 

Size Matters Will Turner 
Norsk Junior vinner 2022  NJV-22 

Quattro Paws Dior 
Norsk Junior Vinner 2022   NJV-22 
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Martial`s Breed I am Zalto 
Norsk Champion   NUch

Krokko-Dillens Yacare Hocico Ancho 
3 BIS  DTK Scandinavian festival Hårlev DK 

Da vil jeg bare avslutte med å ønske alle 
en fortsatt god sommer. Pass på hundene i 
varmen. Og fortsett med å send inn bilder 
til bladet. Det er kanskje ikke alltid vi får 
plass til alle bildene, men alle bilder spares 
på og brukes evt senere. Neste nummer 
håper jeg vi får inn noen fine høstbilder.  
Og om noen har vært ute og konkurrert i 
en eller annen gren (agility, lydighet, nose-
work, barn-hunt, RL m.m.) evt om dere 
har vært utenlands på f.eks utstilling og 
fått noen fine resultater så håper jeg dere 
sender inn resultater og bilder så vi får det 
med i bladet. 

Ønsker dere alle en fin høst. 
Kjersti 

Nihon teria

Japansk Terrier/ Nihon Teria (259)
En sjelden og liten hund, ( max 33cm) med stor personlighet. Kvikk, 
kjærlig, våken, glad, lærevillig og særdeles reservert for fremmende 
mennesker. Sistnevnte gjør at det kreves mye trening i forhold til utstill-
ing. Dette er en typisk “one- man dog”. Kort pels, som kjennes som 
bomull. Behov for klær på kalde og våte dager.

Rasen er avlet som selskapshund, uten bruksegenskaper. Den har opprin-
nelse tilbake til 17-hundre tallet, og ble godkjent som rase av Japansk 
kennel klubb i 1920. Godkjent av FCI i 1964.

Vi har Biwa(Østerike) og Kawa(Japan). Så kommer vesle 
Emiko(Østerike)2aug.

Ingen av hundene er i slekt, og danner et godt grunnlag for avl. Vi håper 
at vi får vårt første JT-kull denne høsten/vinteren. Vi gleder oss stort til 
fortsettelsen, og håper at rasen får den oppmerksomheten vi føler den 
fortjener. Rasen fremstår som meget frisk, uten kjente sykdommer.

Det har vært litt forvirring om rasens navn her i Norge. Biwa, ble først 
registrert inn hos Nkk som Japansk Terrier, som også står på hennes 
papirer. Året etter endret dem rasenavnet til Nihon Teria.

Liliane Pedersen. Donnalulu Knl.
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Norfolk terrier
Etter at  raserepresentanten  for norfolkterrier trakk seg fra vervet i høst   
har jeg nå påtatt meg denne oppgaven.

Opplysninger til de som ikke kjenner meg:
Jeg har tidligere vært raserepresentant i 4 år. Mitt engasjement når det 
gjelder norfolk har vart siden januar 1984 da jeg fikk min første norfolk. 
Dette var Stall Mascot Butterscotch, en flott tispe som er stamtispen i 
mitt oppdrett. Hun ligger bak alle hunder som jeg eier på nåværende 
tidspunkt – til og med min finske tispe.
Jeg hadde mitt første norfolk-kull i 1985, og er fortsatt aktiv som 
oppdretter. Mitt kennelnavn er Adorabel.
Jeg er fortrinnsvis interessert i utstilling og avlsarbeid, men elsker alle 
mine hunder spesielt og rasen generelt.  Pr. i dag har jeg 8 hunder. 

Edit  (C.I.B. Adorabel Little Miss Sunshine) er min eldste. Hun er nå 13 
½ år. Edit finnes i mange stamtavler i Norge, Sverige, flere andre land i 
Europa og nå også i USA. Hun er vel en slags legende, både fordi hun har 
vært en vinner i utstillingsringen, men også fordi hun har hatt  stor verdi 
som avlshund.  Bildet er av Edit slik hun ser ut nå. Hun har blitt klippet 
noen år, og er nesten helt hvit.

Min yngste, Saimi (CH Mainly Upbeat Cameo) er 2 år gammel, og 
oppdrettet av Mari Taipale i Finland. Hennes farmor er  CH WW-11 
Adorabel Royal Jewel som eies av Marja Salminen, så noe av mitt gamle 
blod ble med Saimi  tilbake til Norge. 

Som for de fleste andre er 
det også for meg hverdagen 
med hundene som er hoved-
saken. Kontakt og trivsel er det 
viktigste uansett om man har 
en eller flere hunder. Vi skal 
ha det hyggelig sammen. Alle 
skal ha mosjon, de unge skal få 
anledning til lek og aktivitet, og 
hundene skal holdes ved like. 
Hunder trives best når de er 
velstelte.

Jeg har tenkt at jeg ved en senere anledning skal skrive mer inngående 
om  rasen  og tanker  om ulike sider av det å være oppdretter. I  nr. 2 av 
Svenska norfolkterrierklubbens  medlemsblad er det publisert et intervju 
gjort av Carina Etander hvor jeg fikk flere spørsmål som medførte at jeg 
måtte konkretisere min oppdretterfilosofi. Det var krevende, men for meg 
personlig var det først og fremst interessant og tankevekkende. 
Jeg skal også forsøke å få andre oppdrettere til å presentere seg. 
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Vi er  veldig få her i landet, men er det noen som føler seg kallet til å 
skrive litt om sine erfaringer og  målsettinger  så setter jeg pris på det. 
Oppdrettere i andre land har nok mye å bidra med, og jeg får forsøke å 
få noen av dem til dele  tanker og kunnskap.

Norfolkterrier i Norden:
I Finland finnes det 23 norfolkoppdrettere. Jeg vet ikke om alle er aktive, 
men 19 av dem hadde valper i 2021. Siste helgen i juli hadde klubben en 
inoffisiell og en offisiell utstilling for norfolk og norwich. På begge utstill-
ingene var det anmeldt 54 norfolk terriere! Det er felles klubb for norfolk 
og norwich. Klubben har bl.a. et fantastisk fint medlemsblad.  Man kan 
lure på hvorfor interessen for rasen er så stor akkurat i Finland. Jeg har 
inntrykk av at oppdretterne er flinke til å samarbeide, og at mange av 
dem er mer interesserte i rasen generelt enn bare det de selv holder på 
med.  Det er mange dyktige oppdrettere, og flere av dem er dommere. 
 
På svenska norfolkterrierklubbens hjemmeside er det oppgitt 20 
oppdrettere.  I Sverige har de egen raseklubb og eget medlemsblad, 
og de arrangerer en klubbutstilling hvert år. En periode var det nedgang  i 
antall oppdrettere og fødte valper, men nå er dette på vei oppover igjen. 

I Danmark kjenner jeg til en oppdretter. Hun har kull en sjelden gang.

I Norge vet ikke jeg om mer enn  4 oppdrettere - inkludert meg selv. Det 
hadde vært bra om det var flere som kunne tenke seg å gjøre en innsats 
for denne herlige rasen.   Hvordan skal vi rekruttere nye? Kom gjerne 
med innspill. Jeg holder en knapp på inkludering og samarbeid som 
redskap.

En sjelden gang dukker det opp noen som kan tenke seg å stille ut, og 
som evt. kan være interessert i oppdrett. Da bør vi være på tilbudssiden 
og gi råd og veiledning.

Nyheter og gammelt nytt:

For ikke lenge siden fikk jeg beskjed fra Jonna Vassbotn om at hennes 
elskede Bjørn( Multichampion Adorabel Time Bandit) hadde  mistet livet 
etter å ha blitt bitt av hoggorm.

I mine øyne var Bjørn en fantastisk hund . Heldigvis kom han i de rette 
hender. Jeg tror ingen annen norsk norfolkterrier har vunnet så mye  i ut-
stillingsringen som ham. Han var også en verdifull avlshund, men i første 
rekke var han familiens kjeledegge, elsket av barn og voksne. Han levde 
med en gjeng av flatcoated  retrievers hvor han regjerte som en konge. 
Bjørn var etter CH Mistily Full Of Charm og CIB Adorabel Little Miss 
Sunshine. Han har valper etter seg i Norge, Sverige, Finland og USA. 

Bl.a. er han far til min  Victor (CH Adorabel  Just In Time) som har vært 
stilt ut en del i år. Han har vært attraktiv som avlshund, og har bl.a 2 kull 
etter seg i USA.

En annen av Bjørns sønner er Arne ( CH Adorabel Fingers Crossed) . 
Jeg fant ut at han har vunnet  15 BIR i Norge. I tillegg har han flere 
gruppeplasseringer.

I vår fikk jeg låne ham noen uker, og det  medførte 3 kull – hvor av ett 
her hos meg og to hos oppdrettere i Sverige. Eiere:  Nina og Ole Andrè 
Winje – kennel Terry waves.

I Finland hos Tarja Kalme  finnes Bjørns sønn,  Ragnar (Norchid Frozen 
In Time) som  ble hhv 2.beste  og beste hannhund på spesialene 30.07. 
og 31.07.

Jeg har nettopp fått beskjed fra Diane Jenkinson om at Martha (GB CH 
Kinsridge Top Tip) er død.
Martha hadde en fantastisk utstillingkarriere fra 2014, og hadde cert- 
rekorden for norfolk  i England. Jeg var mye på kennel  Kinsridge 
da Martha var i vinden. Hun var virkelig lekker, og  hadde en utrolig 
utstråling. Det var morsomt å følge henne, og vemodig å høre at stjernen 
har sluknet.

Utstillinger.
For de av oss som liker utstilling er det herlig at de er i gang igjen. Det er  
synd at så få norfolkterriere deltar. Jeg vet ikke hva vi kan gjøre med det 
annet enn å oppfordre folk til å bli med. Det arrangeres med ulike mel-
lomrom  utstillingskurs, og å få veiledning  for å få hunden i riktig pels 
bør la seg gjøre. Er man interessert nok fikser man det etter hvert selv. 

Utstilligsresultater finner man  på NKK`s web-side, men  jeg tar gjerne 
med noen i denne spalten også. Det er bare å sende inn – helst med 
bilde.

Denne gangen blir det mest om mine hunder, men litt annet er det også.



49

Victor har utvidet sin samling av championater med å bli dansk champion 
i Roskilde 15.05.22.

Mari ( Adorabel Little Miss Magic) ble norsk champion på NKK 
Kristiansand 19.03. og dansk champion i Roskilde 15.05.

Noor ( CH Adorabel Dark Star) har fått bekreftet sitt internasjonale 
championat – ett år etter at søknaden ble sendt inn.

Saimi (Mainly Upbeat Cameo) ble BIR og Norsk utstillingschampion på 
NTK`utstilling avd. Østfold 31.07.

Aurora 
(Adorabel Another Star) 
fikk sitt første CERT 
på Drøbak hundeklubs 
utstilling 30.07. – 10 
måneder gammel. 
Eier:  Monicha Rud. 
Dette er Monicha`s første 
norfolkterrier, og jeg tror 
ikke det blir den siste 
eller den eneste. 

SKK Ransäter (Nordisk) 
31.07.:
BIR: Nuch Terry Waves 
Chat Back at You
BIM: Nuch Terry Waves 
Chit Chat.
Dermed ble begge svenske 
champions.
Eiere: Nina og Ole Andrè 
Winje 

Heia Didi
Didi (Terry waves Chat With Me)
og eier, Hilde Smuts-Muller, har 
gjort det veldig bra i Tønsberg 
hundeklubbs agility-gruppe.
I mai ble Didi klubbmester i 
agility og hopp x-small.
I juni ble hun nr. 2 på agility-
stevne.

Til slutt:
Jeg håper jeg kan få inn stoff til bladet. Ellers blir det fort  mye meg og 
mitt. Det kan bli kjedelig for alle.

Anne Johnsen
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Norwich terrier
Sommer er snart over når jeg skriver dette, tida flyr så vanvittig 
fort. Selv var jeg på flere utstillinger med Pongo, til og med en 
ferietur til Danmark, hvor var også Berit med med sine tispene. 
Amka fikk Dansk certifikatet der, så nå bare mangler siste cert 
fra championater.  Siste uke i Juli kom to valper til verden hos 
meg, etter litt drama med fødsel, så nå krysser vi bare fingra 
at alt går bra.  Har fått post fra Tina og Linn, Tina har sitt først 
kull, gratulerer så mye, vi får sikkert følge denne flokken videre. 
Og Linn presenterer sin Ludvik.   -Elina

Årets sommerferie ble planlagt noe annerledes i år til store 
glede for store og små i heimen. Den 6. juli 2022 fikk Kennel 
Li-Brie ved Tina Skålsvik tre hanner og ei tispe etter N SE DK 
FI UCH NJV-19 NV-20 NV-21 DKV-21 AGHI AGI AGII Li-Brie’s 
Be A Wild Winner «Winnie» og Wild Devils Kirsten Dunst «Ivi».

Alle valpene er black/tan. I skrivende stund har de nylig flyttet 
ut på stua der det er litt mer liv og røre i det daglige. 
De vokser og utvikler seg fint.

Far til kullet - Winnie er en livlig og glad gutt som er ivrig 
deltager i agility og på utstilling. Mor Ivi er en supersosial 
dame som gjerne vil være der det skjer. Hun har ikke vært 
på utstilling på grunn av et noe hengende øre, men liker å
 trene både agility og lydighet for moro skyld.

Det er en spesiell opplevelse å planlegge et valpekull, 
følge tispa i drektighetsperioden, oppleve fødselen og følge 
utviklingen til valpene. Dette er Ivi sitt andre kull og hun er en 
god og oppmerksom mor. Det blir spennende å følge utviklingen 
deres fremover.

Vi utvider flokken vår og tenker å beholde tispa fra dette 
kullet - selv om barna i huset nok kunne tenkt seg å beholde 
alle sammen.

I tillegg til Ivi har vi også Li-Brie’s Red Hot Design «Fred» i 
flokken vår. Jeg begynner å forstå de som sier at har du først 
fått en Norwich terrier baller det fort på seg med flere!
    
-Tina Glørstad Skålsvik

foto: Tina Glørstad Skålsvik

Ludvik (Nukapaws Brilliant Bosford, født januar 2022) er vår 
første norwich terrier. Han er en trygg, nysgjerrig og livlig 
hund. Ludvik er en god familiehund som følger etter oss hele 
tiden og er med på alt vi gjør. Han viser stor glede når han får 
hilse på andre hunder og mennesker. Ludvik liker å gå på tur, 
og aller best har han det når han får løpe løs. Er det en godbit i 
belønning, er han rask til å høre etter. Det blir spennende å se 
hvordan han utvikler seg fra valp til voksen.

Eiere Louise (8 år) og Linn 

foto:Linn Solberg Christophersen 
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Parson russell terrier
Siste nummer av terrierbladet var uten spalte. Jeg har delvis ubevist 
skjøvet fra meg å skrive den. Årsaken til dette er at årets første spalte 
inneholder listen over Årets Utstillingsparson og intervju med topp tre. 
Det synes jeg vanligvis er stor stas. Men i år har jeg personlig mistet en 
av hundene på listen, i en trist ulykke, og det har nok tatt hardere på 
meg enn jeg har villet innrømme. 

Jeg er veldig glad for at Tua Stiernudde har sagt seg villig til å hjelpe meg 
med vår hjemmeside i regi av Norsk Terrier Klub. I tillegg må jeg få lov 
til å takke de som har bistått som administratorer på facebook-siden vår 
både tidligere og nå. Per i dag er det Sara Steine og Ellen Elisenberg som 
sammen med meg utgjør admin-gruppa.

Jeg gjengir listen over mestvinnende hunder i 2021 til tross for at den sto 
i en litt kortere versjon i nr 1.

Årets utstillingsparson 2021

1. Revefotens Chat Away Habanero 78p (8)
2. Rustic Russell Dog Rose 67p (9)
3. Tammenkolon Charles 65p (9)
4. Rustic Russell Elsa 62p (12)
5. Rustic Russell Hyben 47p (7)
6. Russell Yards Do Epic Shit 43p (5)
7. Upperdog’s Cash I Am 41p (6)
8. Russell Yards Unicorns&Rainbows 38p (3)
9. Revefotens Point Blanc 36p (4)
10. Cacalli Sherwood Boys Robin 35p (3)
11. Revefotens Luna 32p (2)
12. Fröken Fräkens Norma Sjhöholm 31p (3)
13. Norparson Cody 28p (2)
14. Cavalli Sherwood Boys Tuck 27p (5)
15. Norparson Ice Flower 25p (2)
15. Gia Starcaps Vom Schwarswald Polen 25p (4)
17. Late Arrival To Revefoten 21p (3)
18. Upperdog’s Cava I Am 20p (6)
19. Rustic Russell Forget-Me-Not 19p (1)
19. Fröken Fräkens Arne Forfang 19p (2)

Gratulerer til eiere og oppdrettere!

Revefotens Chat Away Habanero. Årets Utstillingsparson 2021. 
Eier og oppdretter Lena Kjempengren.

1. Gratulerer så mye med å vinne Årets utstillingsparson 2021. 
Pepper har jevnt og trutt sanket poeng på fjorårets utstillinger. 
Han plasserer seg alltid godt. Hva er det som gjør at så mange 
forskjellige dommere legger merke til Pepper?
Som kritthvit og kullsort og med en atletisk kropp og gode bevegelser, 
så er han nok lett å legge merke til i første omgang. Jeg skulle fortsatt 
ønske han hadde vært krympet et par størrelser sånn i forhold til jakt, 
utover det synes jeg han har mye bra eksteriørmessig og det synes vel 
en del dommere også.

2. Pepper er ikke bare utstillingshund men er også aktiv på 
andre områder. Dette kan vi lese mer om i leserinnlegget lenger 
nede i spalten, men hva legger du inn av daglige aktiviteter som 
bidrar til Peppers framtoning?
Pepper er lett å holde i god fysisk form og har en lettstelt pels. Han har 
tre tisper å ta vare på og vi har inngjerdet hage, så han fikser mye av 
aktiviteten på egen hånd. I år, som jeg selv ikke er i form og ikke gått 
en tur siden februar/mars, har han fått anledning til å svømme mye i 
sjøen og ellers har Ola hatt ham med på sporadiske turer i skogen og  litt 
travtrening med ATV’en.

3. Hva er det du liker aller best med Pepper?
At han er min «constant companion» og at han på tross av stor livsglede 
er så følsom, f.eks. når han er med på besøk til gamle foreldre. I tillegg 
er han fortsatt en uendelig tålmodig og trygg «onkel» for valpekullene 
her hjemme. Alt dette i stor kontrast til den enorme jaktlysten han har, 
for den er ikke til å spøke med. 

Rustic Russell Dog Rose. Nr to på listen over Årets Utstillings-
parson 2020. Eier og Oppdretter Kari-Anne Horge. 

1. Gratulerer med en flott andre plass på listen over årets 
utstillingsparson 2021 og årets beste tispe. Hva er årsaken til at 
akkurat Evee har plassert seg så høyt? 
Jeg tror Evee får noen gode plasseringer fordi hun ikke på noen måte 
er ekstrem. Hun er sånn passe på mange områder, men også uten store 
feil. Hun liker å være med på spøk og spetakkel så hun viser seg ofte 
interessert og alert.

2. Hva er det Evee holder på med når hun ikke er med på 
utstilling?
Hundene være er stort sett familiehunder. Evee er en super turkompis. Vi 
går noen mil sammen hver uke. Den viktigste oppgaven er likevel å holde 
tomta fri for alt som kan hoppe, springe eller fly. Hun er selvoppnevnt 
sheriff. 

3. Har Evee noen egenskaper som du gjerne vil framheve?
Evee er en liten gledesspreder. Hun er blid og morsom. 
Utrolig nysgjerrig!!! Og fortsatt den som ligger bak meg i kontorstolen på 
alle hjemmekontor-dager. 
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Tammenkolon Charles. Nr tre på listen over Årets Utstillings-
parson 2021. Eiere Tua Stiernudde og Ida Sandberg. Oppdretter 
Hanna Räty, Finland.
Red adm: Olli er nå eid alene av Tua, men under utstillingsåret 
2021 var det delt eierskap mellom Tua og Ida.

1. Gratulerer med en fin-fin tredje plass på årets utstilling-
sparson 2021. Olli er importert fra Finland, hva er det som var 
utslagsgivende for at dere valgte akkurat ham?
Vi var kjent med linjene bak Olli, som er gode gamle linjer fra flere sven-
ske oppdrettere. Vi ønsket å gå litt tilbake til de nordiske genene, da vi 
selv satt med en del linjer fra andre land, enn norden bak hundene våre. 
Oppdretteren til Olli er opptatt av bruks og helse, noe som gjorde oss 
trygge på at Olli ville være et godt valg

2. Hva legger dere av trening i en hund som du vil vise fram på 
utstilling?
Vi miljøtrener, er med på utstillingstreninger, og tar med oss hundene 
overalt i hverdagslivet.

3. Hva er det Ollie har som gjør ham spesiell for dere?
Olli har et stødig og godt gemytt, han takler alle situasjoner og miljø, 
og er en meget morsom og snill type. I tillegg har han et eksteriør som 
tiltaler oss. Han er en lett hund å ha med å gjøre, som det er enkelt å 
være glad i.

Rustic Russell Elsa. Nr fire på Årets Utstillingsparson 2021

Rustic Russell Hyben. Nr fem på Årets Utstillingsparson 2021

Valper født i Norge:
11.02: Starcaps,
Gia Starcaps vom Schwarzwald Poland x Tammenkolon Charles, 
2 hannhunder og 3 tisper
17.02: Cavalli, 
Jeanne Melodia Szczurolapa x Karvahaalarin Natan Drake, 
2 hannhunder og ingen tisper
23.02: Revefoten, 
Late Arrival To Revefoten x Haga Russells Echo, 
3 hannhunder og 1 tispe
20.04: Tarpan, 
Russell Yards Red Foxy Lady x Starcaps Here’s Our Boy, 
1 hannhund og 4 tisper
11.05: Disney Parsonage, 
Barbie x Russell Yards Miracle Maker, 
3 hannhunder og 4 tisper
13.05: Uten kennelnavn, 
Radagast Scatha x Fröken Fräkens Fingalh Olzzon, 
3 hannhunder og 3 tisper
06.06: Langholen, 
My Crackerjack’s Fight And Fate x My Crakerjack’s Tristan, 
1 hannhund og 1 tispe

Jeg har fått et leserinnlegg fra Lena Kjempengren til dette nummert av 
TB. Hun, Ola og alle hundene har vært i Finland og opplevd mye. Les, 
les…

-Vi har vært på hiprøver med terrierne våre i Finland denne sommeren, 
etter Corona-opphold de siste årene. Forberedelser var i boks med vak-
siner,  parasittbehandling og nødvendige papirer og vi fikk lov av ferges-
elskapet til å ha med 4 hunder i lugaren i stedet for 3 stk som er vanlig. 
I tillegg fikk vi parkere plassere bilen rett ved en heis opp til lugardekket. 
God service! 

I år stilte vi våre 3 hjemmeboende hunder, som alle har jaktet noe på rev, 
eller både rev og grevling i naturen og som har fått trene seg på å gå 
igjennom kunsthi og fortrengninger, «nåløyer». Det er absolutt en fordel 
å ha lært hunden å legge seg ned på siden for å forsere et «nåløye», 
før prøven i Finland, ettersom prøven starter med nettopp en liggende 
fortrengning.

Våre hunder gjorde alle en flott jobb på sin første B-prøve der Viva (Late 
Arrival to Revefoten, Blanca (Revefotens Point Blanc) og Pepper (Reve-
fotens Chat Away Habanero) fikk hhv. LUT B42 (Viva) og LUT B44 (maks 
poeng) for de to andre som resultat. 

På prøve nr. to fikk Viva seg nesten umiddelbart etter slipp et grundig bitt 
i kinnet av reven og ble trukket fra prøven. Blanca gikk til en LUT B43, 
Pepper fikk en ny LUT B44. 

Til den tredje prøven var både Blanca og Pepper kvalifisert til selve 
championatprøven; A-prøven. Revene som brukes der er kvassere enn 
B-revene og hundene må forsere en sandvoll før kontakt med reven 
er mulig. Begge to gikk til topp poeng; LUT A50 etter meget godt og 
hurtig arbeid med reven og dermed kunne vi titulere to nye Reveføtter 
som Finsk Jaktchampion. Fra før har Revefotens Happy Bunny Hopsalot 
«Lotta» og sønnen hennes Revefotens Da Blitz oppnådd samme tittel. Nå 
får vi se om det er mulig å få til noen naturhiprøver etterhvert. 
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I Finland har de også en annen offisiell prøve for dachs og terriere; 
«Vattenviltprov», som går ut på å apportere fugl etter et slepespor i 
skogen, så et frisøk i vann, der hunden skal svømme ut og sendes i flere 
retninger på kommando og til sist apportere og avlevere fugl (and) fra 
vannet etter skudd. Ola og Blanca hadde fått trent noe på dette, så de 
stilte til start og ble rett og slett beste ekvipasje av 10, med 1. pr. etter 
bl.a. nydelig apport og avlevering. Nå trenger de «bare» to 1. pr. til for et 
championat også i denne grenen! 

Det hører med til historien at Blanca og Viva fikk med seg hvert 
sitt Finske utstillingschampionat hjem i tillegg, så alt i alt en svært 
vellykket tur resultatmessig og noen fine dager i Tammela sammen 
med både gamle og nye venner!

Det står mer utfyllende om 
hiprøvene i Finland under 
«Arbeidsterrier’n».

Hilsen Ola og Lena 
Kjempengren-Vold

Avslutningsvis vil jeg si at jeg håper det blir spalter i alle nummere 
framover, send meg gjerne små og store historier eller hendelser. Det 
setter jeg pris på.

JEG ØNSKER ALLE MINE PARSON-VENNER EN FLOTT OG FRISK HØST! 

Silky terrier

Heisann, da er sommerferien over for de fleste og håper alle har hatt en 
fin sommer! 
Det kom ikke inn noen bidrag til dette nummeret, minner alle på å sende 
inn smått og stort som kan være med her neste gang :)

Legger her med årets silky - foreløpig. 
Denne kan følges på hjemmesiden. 

Top silky 2022 halvveis
Utstilling

1. Silkiblue’s My Polar Star
2. Silkylady’s Hermine Dumbledore’s Army 
3. Silkiblue’s A Star is Born
4. Skogtun’s Dexter
5. Dali’s Balenciaga
6. Skogtun’s Gayza
7. Enga’s King Kompis
8. Skogtun’s Huldra
9. Shepherds Pride Bowmore
10. Paradise Passion Golden Star

Ha en fortsatt fin sensommer og høst

Hilsen Linn og Showsilk gjengen

Skotsk terrier

KJÆRE SKOTTEENTUSIAST
Hei alle sammen, det er sommer, sier kalenderen, men i Bergen viser 
gradestokken 12 grader. Det er vått, og det blir meldt ekstreme nedbørs-
mengder og mye vind i dag. Vi ønsker oss litt bedre vær, men ikke + 40 
og over det som det er / har vært i Europa. Men været kan en ikke gjøre 
noe med. Det er ikke dårlig vær, kun dårlige klær. Og trøsten er, det kan 
bare bli bedre.

Sommerferie
Tusen takk til Ida Marie Pinderud som er snill og deler bilder fra Norges-
ferien til Nille. Med fint vær og fine opplevelser er det flott å kunne vise 
hvordan Nille, 10 år ung skotte har vært på ferie, Nille er født hos 
oppdretter Guri Aalerud. I sommer har Nille vært på fjelltur i Espedal med 
camping og fisking. Hun har alltid likt når familien fisker, og er en trofast 
følgesvenn med stort håp. Til tross for små bein går hun gjerne lange 
turer i krevende terreng.

Nille har ´fått´ fisk 
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Nille koser seg på campingtur

I tillegg har Nille vært på Vestre Sandøya for å nyte sommeren. Hun er 
en badeglad hund, som elsker å kjøle seg ned på egenhånd. Hun ble glad 
i å bade etter hun skulle vise seg for en hannhund (en liten sommerflørt) 
for noen år tilbake. En annen interesse er å jage måker, Nille er alltid på 
vakt! 

Fra ´Badepelikan´ Nille betrakte alt og alle på sjøen

Nille nyter en stille og rolig kveldsstund 

Utstillings nyheter:

Det er flott å kunne se at det er flere skotter som nå entrer ringen både 
og viser frem den flotte rasen vår. 
Den 22 mai hadde Tatler Twist – Dugald sin debut i utstillingsringen. Han 
tok like godt turen helt til Mariehamn, Åland med matfar Ronny Spolén 
Nilsen. Det ble supert resultat, da han fikk Finsk Cert og BIS 4 Junior. 
Dommer var Kaisa Metteri-Gold, Finland

Tatler Twist – Dugald, BIS 4 Junior
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Fornøyde utstillere, Ronny med Dugald og Mia 
(kennel ZnickZnack) med sin Border Terrier som ble BIS

Norsk Terrier Klub, Trøndelag - 28.05.22
Dommer: Mette Sørum (1 + 1)
CK 1.BHK CACIB BIR - Dundee Next Playboy, 
  eier: Eva Hemmingsen
CK 1.BTK CERT BIM – Tatler Turandot, 
  eier: Eva Hemmingsen

Norsk Kennel Klub, Int. Trondheim - 29.05.22
Dommer: Tschokkinen, Jetta (1 + 1)
CK 1.BHK CACIB BIR - Dundee Next Playboy, 
  eier: Eva Hemmingsen

Sandefjord Hundeklubb, Åsrum, Vestfold – 11.06.22
Dommer: Susan Kealy (0 + 1)
CK 1.BTK CERT BIR- Raibeart Bedtime Story,
  eier: Marius Kjos

Nordhordaland Hundeklubb, Knarvik – 11.06.22
Dommer: Anthony Kelly (4 + 0)
CK 1.BHK BIR - Dundee Knife Sharp, 
  eier: Kristin H Meagher
CK 2.BHK CERT – Dundee Rhum Diplomatico, 
  eier: Kristin H Meagher

Nordhordaland Hundeklubb, Knarvik – 12.06.22
Dommer: Harto Stockmari (4 + 0)
CK 1.BHK BIR - Dundee Knife Sharp, 
  eier: Kristin H Meagher
CK 2.BHK CERT – Tatler Turveydrop, 
  eier: Kristin H Meagher

Norsk Kennel Klub Int. Sandefjord, - 17.06.22
Dommer: Morgan Granander (3 + 3)
CK 1.BHK CACIB BIR - Sirkiss set the pace, 
  eier: Jelena Vuorimies, Finland
CK 1.BTK CERT CACIB BIM - Mariss Elektra, 
  eier: Peter van der steen, Sverige
CK 2.BHK CERT R.CACIB - of Stonegarth Scotland the Brave, 
  eier: Caijsa Eklund, Sverige
CK 3.BHK R.CERT - Löwi-Scot Noah Macleaf, 
  eier: Caroline Brodd Björklund, Sverige
CK 2.BTK R.CERT - of Stonegarth Black Diamond, 
  eier: Irina Kornbrekke, Norge
CK 3.BTK - of Stonegarth Black Pansy, 
  eier: Peter van der steen

Norsk Kennel Klub – Norsk Vinner, Sandefjord - 18.06.22 
Dommer: Børge Espeland (3 + 3)
CK 1.BHK Nordic Cert BIR- Sirkiss set the pace,
  eier: Jelena Vuorimies, Finland
CK 1.BTK CERT Nordic Cert BIM - Mariss Elektra, 
  eier: Peter van der steen, Sverige
CK 2.BHK R.Nordic Cert – Ragland Rainbow Republic, 
  eier: Anne Karin Skår
CK 3.BHK CERT - of Stonegarth Scotland the Brave, 
  eier: Caijsa Eklund, Sverige

Norsk Kennel Klub Int. Sandefjord, - 19.06.22
Dommer: Heidi Hagen (3 + 2)
CK 1.BHK CACIB BIR – Ragland Rainbow Republic, 
  eier: Anne Karin Skår
CK 1.BTK CERT CACIB BIM - Raibeart Bedtime Story, 
  eier: Marius Kjos
CK 2.BHK R.CACIB - Sirkiss set the pace, 
  eier: Jelena Vuorimies, Finland
CK 2.BTK R.CERT - of Stonegarth Black Diamond, 
  eier: Irina Kornbrekke

Norsk Dobermann Klub Bergensgruppen, Maura - 01.07.22
Dommer: Tino Pehar (3 + 0)
CK 1.BHK CERT BIR - Tatler Turveydrop, 
  eier: Kristin H Meagher
CK 2.BHK - Dundee Knife Sharp, 
  eier: Kristin H Meagher

Norsk Dobermann Klub, Maura - 02.07.22
Dommer: Pero Bozhinovski (3 + 0)
CK 1.BHK BIR - Dundee Knife Sharp, 
  eier: Kristin H Meagher 
K 2.BHK CERT - Dundee Rhum Diplomatico, 
  eier: Kristin H Meagher

Norsk Berner SennenhundKlubb, Maura - 03.07.22
Dommer: Annamaria Tarján (3 + 0)
CK 1.BHK CERT BIR - Tatler Turveydrop, 
  eier: Kristin H Meagher
CK 2.BHK - Dundee Knife Sharp, 
  eier: Kristin H Meagher

Drøbak Hundeklubb, Moss - 30.07.22
Dommer: Antonio Di Lorenzo (1 + 0)
BIG 2, CK 1.BHK BIR - Ragland Rainbow Republic, 
  eier: Anne Karin Skår

Karmøy Hundeklubb, Skudesneshavn - 30.07.22
Dommer: Markku Kipinä (3 + 0)
BIG 4, BIS 3 Junior, CK 1.BHK CERT BIR - Tatler Turveydrop, 
  eier: Kristin H Meagher
CK 2.BHK - Dundee Knife Sharp, 
  eier: Kristin H Meagher

Norsk Terrierklubb Østfold, Narvestad, Sarpsborg - 31.07.22
Dommer: Agnieszka Nowak-Patyniak (1 + 1)
BIG 3, CK 1.BHK BIR - Ragland Rainbow Republic, 
  eier: Anne Karin Skår
CK 1.BTK CERT BIM - Bullstation´s Summer Story, 
  eier: Marius Kjos, Rolf Gunnar Dahl

Norsk Lhasa Apso Klubb, Skudesneshavn - 31.07.22
Dommer: Anne Live Buvik (3 + 0)
CK 1.BHK BIR - Tatler Turveydrop, 
  eier: Kristin H Meagher
CK 2.BHK CERT - Dundee Rhum Diplomatico,
   eier: Kristin H Meagher
CK 3.BHK - Dundee Knife Sharp, 
  eier: Kristin H Meagher

Rocco´s ferietur til hjemlandet.

Helena har felles ferie i juli hvert år, takket være dette tilbringer hun disse 
4 ukene i hjemlandet til Rocco - Estland.

Allerede i april bestemte Helena og Viive (oppdretter) at de skulle prøve 
å nå Est JCH tittel. Takket være denne planen turte ikke Helena å strippe 
meg for mye før Knarvik utstillingen (11-12.06, Vestland) Hun var redd 
for at hun skulle strippe av meg for mye slik at pelsen ikke hadde fått 
vokst nok ut til vi kom til Estland. Jeg fikk en utmerket VG som følge av 
dette på  Knarvik utstillingen.

For å få EST JCH-tittelen var det nødvendig å få 2 sertifikater (i Estland 
er for øyeblikket  utstillingsreglene fra koronatiden fortsatt gledende, men 
fra septemer vil de bli endret tilbake til pre-korona forhold). 
Da vi ankom Estland ble vi møtt av en skikkelig sommer. For definitiv å nå 
det fastsatte målet, meldte vi oss på 5 utstillinger. De første utstillingene 
jeg deltok på var Imavere INT Show.
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Utstillingene var på alle måter fantastiske, men været var forferdelig. Det 
var +32* varmt på begge utstillingsdagene.

Imavere INT 02.07-03.07.22
Dommer: Vladimir Vukosavljevic (Serbia) 02.07
5 skotske terrier deltok (1xNOR; 2x EST; 2x LV)
Marland Yarley «Rocco» - JUN/Exc1, CQ, JCAC, BoBjun, BM2

Dommer: Markku Kipinä (Finland) 03.07
Jun BIS: Mukul Vaid (India)
5 skotske deltok (1x Nor; 2x Est; 2x LV)
Marland Yardley „Rocco“ - JUN/Exc1, CQ, JCAC, BoBjun, BM2, Jun BIS2, 
EST JCH

BIS 2 Junior

MÅLET BLE OPPNÅD!
Siden målet allerede ble nådd i løpet av første helgen, deltok vi på de 
følgende utstillinger bare for å få utstillingserfaring.

Estland Junior Champ

Pärnu INT Show 08.07-10.07.22
På tidspunktet for Pärnu-utstillingen hadde den forferdelig varmen gitt 
seg og det var fine 23-27* ute.
1&3 gruppeutstilling (unntatt corgis)
Dommer: Magdalena Swieton (Polsk) 08.07
3 skotske deltok (1xNor; 2x LT)
Marland Yardley «Rocco» - Exc1, CQ, BM1, BIR, BoB
Siden Helena hadde sine 3 sønner med seg den dagen, ventet vi ikke til 
Best in Show kåringen på slutten av dagen. 
Dommer: Paul Lawless (Irland) 09.07
5 skotske deltok (1x Nor, 2x Est, 2x LT)
Marland Yardley «Rocco» - Exc1, CQ, BM1, BOSJ, BOS
Dommer: Espen Engh (Norge) 10.07
6 skotske deltok (1x Nor, 2x Est, 2x LT, 1x LV)
Marland Yardley «Rocco» - Exc1, CQ, BM1, BOSJ. BOS

Alle Rocco´s sløyfer fra årets ferietur i Estland

En så travel og aktiv sommerferie, men det er utrolig godt å være 
hjemme igjen!

DINO forsetter å FORTELLE
Heisan, Dino her. Denne gangen har jeg mye å fortelle dere, jeg fortalte 
sist at de 2 små har vært på ringtrening. Det må ha vært effektivt for 
tror dere ikke at de 2 er begynt å samle på sløyfer. Jeg tok med meg 
smågutta til Knarvik den 11 og 12 juni, der Nordhordland Hundeklubb 
arrangerte 2 dagers utstilling. Jeg hadde lovet å vise dem hvordan dette 
utstillingslivet er. Mams hadde meldt oss på i 3 klasser, slik at hun skulle 
ha en mulighet til å vise oss alle sammen. Jeg gikk av med seieren 
begge dager og kom hjem med BIR sløyfer. Heldigvis ble det sløyfer på 
smågutta også, de fikk begge sine første Cert sløyfer.

I slutten av juni satte «Hundehuset», snuten mot Maura og 3 dagers 
utstilling der. Vi kom frem torsdag til strålende sol og 32 grader. 
Det er ikke vi Bergens hunder vant til, men vi koste oss og slappet av i 
skyggen. Det var meldt styrtregn og sol denne helgen, en skikkelig miks. 
Heldige var vi som ikke skulle i ringen da det verste regnværet kom. Tror 
dere ikke at minsten Woody stakk av med BIS Junior og BIR sløyfene 2 
dager, men han lot meg få BIR sløyfen en dag, Chip fikk også sin andre 
Cert sløyfe. Woody må ha fått med seg hva jeg viste og fortale dem på 
Knarvik, siden han nå har startet å samle på BIR sløyfer. Ellers kan vi 
fortelle at utstillingsområdet på Maura absolutt frister til gjentagelse da 
det var plass til «Hundehuset» på gress, det var store avstander mellom 
bilene, mer enn dagens krav på 4 meter. Og ikke minst vi traff en masse 
hyggelige hunder og eierne deres. 

Så ble det tur til Skudeneshavn på Karmøy siste helgen i juli, der hadde 
Karmøy Hundeklubb og Norsk Lhasa Apso Klubb 2 dagers utstilling. 
Lørdag formiddag var det vår tur til å vise oss frem i ringen, igjen 
påmeldt i 3 klasser. Fine kritikker fikk vi og minsten tok igjen BIS Junior 
og BIR sløyfen. Vi hadde en dommer som virkelig likte minsten, for tror 
dere ikke at Woody fikk BIR 4 og BIS 3 Junior sløyfene. Søndag ble vi 
alle plasserte, Woody BIR, så Chip og jeg fikk ta til takke med 3 plassen. 
Nå er ikke Woody tilsnakkedes, han er blitt litt høy på pæra, men ok jeg 
synes egentlig det er veldig stor stas at han liker å gå venstresvinger. 
Han liker det kanskje enda mer enn jeg gjør. 
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Tatler Turveydrop – Woody, BIS 3 Junior 
på Karmøy Hundeklubbs utstilling 

Årets sommer i Bergen, mener vi på 4 poter at er avlyst. Vi har kun hatt 
2 dager med mer enn 20 grader, og det ble nesten ny regn rekord i juli 
måned. Vi krysser nå potene for at august kommer med sol og varme. 

Hilsen Dino, med påholden pote 

Trimmekurs i Sem ved Tønsberg, 10 - 11 september
Årets kurs vil bli avviklet i Sem ved Tønsberg den 10 og 11 september 
2022. Kurset passer for nybegynneren, men også du som vil friske opp 
kunnskapene dine er velkommen. Kurset koster Kr 1200,- pr ekvipasje og 
Kr 600,- for deg uten hund.
Påmeldingsfrist er mandag 29 august.
Påmelding sendes: skotsk@norskterrierklub.no
Trimmekurskomitéen består, som vanlig av Guri H. Aalerud, Gerd Elin 
Bøe, Laila Gjølstad og Peter R Hewitt
Velkommen!

SKOTTEAKTIVITETER 2022
Nov./des.: Skottekalenderen-2023 til salgs 

Da ønsker jeg alle skotter og skottevenner en fin høst.
Ta vare på Skottene deres og hverandre, håper vi kan sees snart.
Har dere noe på hjertet er neste TB deadline den 1 november, håper å 
høre fra dere. 

Tusen takk til Ida Marie, Ronny og Helena for tekst og bilder

Hilsen Kristin H Meagher

Skye terrier

Gruppe- og BIS-plasseringer siden sist: 
N UCH Brocaire’s She’s Everything, eier Tina Lisette Bjørnewall, BIG 
2 OHK Oppdal 03.07. N UCH Brocaire’s You Need A Man Around, eier 
Tina Lisette Bjørnewall, BIG 4 NAMSK Oppdal 02.07. Finnsky Enrico, 
eier Anne Berit Engebakken, BIG 4 Valp NMK O/A Maura 26.06. N SE 
UCH NJV-19 Finnsky Yvonne, eier Anita B. Stensheim, BIG 2 NKK Int. 
Trondheim 29.05. Kennel Skorradals, eier Birgitta Birgisdottir, BIS 
Oppdretterklasse NKK Int. Melsomvik 19.06. Skorradals Be-Trayed, 
eier Birgitta Birgisdottir, BIG 2 Valp SRBHK Orre 22.05. N DK CZ SK UCH 
NJV-20 WW-21 Skorradals Ever On Amble, eier Birgitta Birgis-dottir, 
BIS 2 Lavbent Nitra Terrier Show Slovakia 09.06, BIG 1 SRBHK Orre 
22.05. N DK SE SK UCH NJV-20 NV-22 Skorradals Every Time For A 
Harley, eier Birgitta Birgisdottir, Beste BIM Nitra Terrier Show Slovakia 
09.06, BIG 3 Nitra Int. Slovakia 12.06. SK JunCH NJV-22 Skorradals 
Fair Trate For A Harley, eier Birgitta Birgisdottir, BIS 2 Junior Nitra 
Terrier Show Slovakia, BIG 1 og BIS Junior NLAK Karmøy 31.07. C.I.B. 
NORD DK UCH NJV-13 NV-15-16-17 NVV-20-21-22 Ter-Abyrex X-
Fighters, eier Gunn Anita Husby Hegseth, BIS 4 og BIS Veteran NTK 
avd. Trøndelag Fannrem 28.05, BIS 3 Veteran OHK Oppdal 03.07. 
 
Nye Internasjonale Champions (C.I.B) 
(Avventer bekreftelse fra FCI)
N DK CZ SK UCH NJV-20 WW-21 Skorradals Ever On Amble, 
  eier Birgitta Birgisdottir
N DK SE SK UCH NJV-20 NV-22 Skorradals Every Time For A Harley, 
  eier Birgitta Birgisdottir

Ny NORDIC UCH:
N DK SE NORDIC UCH NORDV-21 DKV-21 Bonny Hill’s Bet You Love Me,    
  eier Trond Storsveen

Bonny Hill’s Bet You Love Me

Nye norske champions:
N UCH Bonny Hill’s Be My Joy, 
  eier Ida Therese Fosse
N UCH Brocaire’s She’s Everything, 
  eier Tina Lisette Bjørnewall
N UCH Brocaire’s You Need A Man Around, 
  eier Tina Lisette Bjørnewall

Bonny Hill’s Be My Joy
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Norske champions med ytterligere Championat-titler:
N DK SE NORDIC UCH NORDV-21 DKV-21 Bonny Hill’s Bet You Love Me,        
  eier Trond Storsveen
N DK CZ SK UCH NJV-20 WW-21 Skorradals Ever On Amble, 
  eier Birgitta Birgisdottir
N DK SE SK UCH NJV-20 NV-22 Skorradals Every Time For A Harley, 
  eier Birgitta Birgisdottir

Nye certvinnere:
DK JunCH NORDJV-21 Buckwheater’s Riddle Me This, 
  eier Lene Cecilie Ugland (DKK)
NJV-22 Flanagan Bvlgari By Bvlgari, 
  eier Birgitta Birgisdottir
Parrima-Arih Intimate Friend, 
  eier Anne Berit Engebakken
Skorradals Every Single Time, 
  eier Bente Søfting
NJV-22 Skorradals Fair Trate For A Harley, 
  eier Birgitta Birgisdottir

Utstillingsresultater i Norge:
Sandnes Brukshundklubb, Orre, 21.05.22
Dommer: Vincent O’Brien, Irland (1 + 0)
Ingen CK

Sør-Rogaland Brukshundklubb, Orre, 22.05.22
Dommer: Marian Draganescu, Romania (1 + 0 + 1)
BIG 1, BIR CK - N DK CZ UCH NJV-20 WW-21 Skorradals Ever On Amble,     
  eier Birgitta Birgisdottir
BIG 2 Valp, BIR Valp HP - Skorradals Be-Trayed, 
  eier Birgitta Birgisdottir

Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag, Trondheim, 28.05.22
Dommer: Mette Sørum, Danmark (2 + 1)
Dommer BIS og BIS Veteran: Jens Ruck, Østerrike
BIS 4, BIS Veteran, BIR CK - C.I.B. NORD DK UCH NJV-13 NV-15-16-17 
NVV-20-21 Ter-Abyrex X-Fighters, 
  eier Gunn Anita Husby Hegseth
2BHK CK - C.I.B. NORD UCH Ter-Abyrex X-Pert, 
  eier Anita B Stensheim
BIM CK - N SE UCH NJV-19 Finnsky Yvonne, 
  eier Anita B. Stensheim 

‘
F.v. Ter-Abyrex X-Fighters og Finnsky Yvonne

BIS Veteran  – Ter-Abyrex X-Fighters

BIS 4 – Ter-Abyrex X-Fighters

Norsk Kennel Klub, Int., Fannrem, 29.05.22
Dommer: Jetta Tschokkinen, Finland (2 + 2) 
Gruppedommer: Charlotta Mellin, Sverige
BIG 2, BIR CK CACIB - N SE UCH NJV-19 Finnsky Yvonne, 
  eier Anita B. Stensheim
BIM CK - C.I.B. NORD DK UCH NJV-13 NV-15-16-17 NVV-20-21 
Ter-Abyrex X-Fighters, 
  eier Gunn Anita Husby Hegseth

Finnsky Yvonne

Norsk Kennel Klub, Int., Melsomvik 17.06.22
Dommer: Mette Tufte, Norge (2 + 2)
BIR CK CACIB - N SE DK UCH JWW-18 KBHJV-18 NORDV-18 DKJV-18 
Gold Monarh Cho-Oyu, 
  eier Birgitta Birgisdottir
BIM CK CACIB - N DK UCH NJV-20 Skorradals Every Time For A Harley,    
  eier Birgitta Birgisdottir 
2BTK Cert - Skorradals Fair Trate For A Harley, 
  eier Birgitta Birgisdottir

Norsk Kennel Klub, Nordic Show, Norsk Vinner, Melsomvik, 
18.06.22 Dommer: Morgan Grananader, Sverige (4 + 3)
BIR CK Nordic Cert NV-22 - N SE DK UCH JWW-18 KBHJV-18 NORDV-18 
DKJV-18 Gold Monarh Cho-Oyu, 
  eier Birgitta Birgisdottir
2BTK CK ResNordic Cert - N UCH Skorradals Ever Have I Never, 
  eier Birgitta Birgisdottir 
3BTK Cert NJV-22 - Skorradals Fair Trate For A Harley, 
  eier Birgitta Birgisdottir
BIM CK Nordic Cert NV-22 -  N DK UCH NJV-20 
Skorradals Every Time For A Harley, 
  eier Birgitta Birgisdottir
2BHK CK Cert ResNORDIC Cert NJV-22 - Flanagan Bvlgari By Bvlgari, 
  eier Birgitta Birgisdottir
3BHK CK NVV-22 - C.I.B. NORD DK UCH NJV-13 NV-15-16-17 NVV-20-21 
Ter-Abyrex X-Fighters, 
  eier Gunn Anita Husby Hegseth
4BHK CK - N UCH Skorradalas Ever Ambling Albin, 
  eier Kari Osland
HP i oppdrett - Kennel Skorradals 
  eier Birgitta Birgisdottir 
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Norsk Kennel Klub, Int., Melsomvik, 19.06.22
Dommer: Heidi Hagen, Norge (3 + 4)
BIS Oppdretter: Kari Granaas Hansen, Norge
BIR CK CACIB - N UCH Skorradals Ever Have I Never, 
  eier Birgitta Birgisdottir 
2BTK Cert ResCACIB - Bonny Hill’s Be My Joy, 
  eier Ida Therese Fosse
3BTK CK - NJV-22 Skorradals Fair Trate For A Harley, 
  eier Birgitta Birgisdottir
4BTK CK - Skorradals Pan America, 
  eier Birgitta Birgisdottir
BIM CK CACIB - N DK UCH NJV-20 NV-22 
Skorradals Every Time For A Harley, 
  eier Birgitta Birgisdottir
2BHK Cert - NJV-22 Flanagan Bvlgari By Bvlgari, 
  eier Birgitta Birgisdottir
3BHK CK ResCACIB - N UCH Skorradalas Ever Ambling Albin, 
  eier Kari Osland
BIS Oppdretter, HP - Kennel Skorradals 
  eier Birgitta Birgisdottir  

Norsk Miniatyrhundklubb, Maura, 25.06.22
Dommer: Jasna Matejcic, Kroatia (0 + 1)
BIR Cert - Parrima-Arih Intimate Friend, 
  eier Anne Berit Engebakken

Norsk Miniatyrhundklubb Oslo/Akershus, Maura, 26.06.22
Dommer: Saija Juutilainen, Finland (1 + 0 + 1)
BIR Cert - Parrima-Arih Intimate Friend, 
  eier Anne Berit Engebakken
BIG 4 Valp, BIR Valp HP - Finnsky Enrico, 
  eier Anne Berit Engebakken

Norsk Miniature American Shepherd Klubb, Oppdal, 02.07.22
Dommer: Dagmar Klein, Romania (1 + 1)
BIG 4, BIR Cert - Brocaire’s You Need A Man Around, 
  eier Tina Lisette Bjørnewall
BIM CK - N SE UCH NJV-19 Finnsky Yvonne, 
  eier Anita B. Stensheim

Norsk Dobermann Klub, Maura, 02.07.22
Dommer: Pero Bozhinovski, Makedonia (0 + 1)
BIR Cert - Skorradals Every Single Time, 
  eier Bente Søfting

Oppdal Hundeklubb, Oppdal, 03.07.22
Dommer: Wera Hübenthal, Sverige (3 + 2)
Gruppedommer: Sergio Pizzorno, Uruguay
BIS Veteran-dommer: Dagmar Klein, Romania
BIG 2, BIR Cert - Brocaire’s She’s Everything, 
  eier Tina Lisette Bjørnewall
2BTK CK - N SE UCH NJV-19 Finnsky Yvonne, 
  eier Anita B. Stensheim
BIS 3 Veteran, BIM CK - C.I.B. NORD DK UCH NJV-13 NV-15-16-17 NVV-
20-21-22 Ter-Abyrex X-Fighters, 
  eier Gunn Anita Husby Hegseth
2BHK CK - C.I.B. NORD UCH Ter-Abyrex X-Pert, 
  eier Anita B Stensheim
3BHK Cert - Brocaire’s You Need A Man Around, 
  eier Tina Lisette Bjørnewall

Norsk Berner Sennenhundklubb, Maura, 03.07.22
Dommer: Annamaria Tarjan, Ungarn (1 + 0 + 2)
BIR CK - N DK SE UCH NORDV-21 DKV-21 Bonny Hill’s Bet You Love Me,    
  eier Trond Storsveen
2 BTK Cert - Parrima-Arih Intimate Friend, 
  eier Anne Berit Engebakken
BIR Valp HP - Finnsky Enrico, 
  eier Anne Berit Engebakken

Karmøy Hundeklubb, Karmøy, 30.07.22
Dommer: Markku Kipinä, Finland (0 + 1)
Ingen CK

Drøbak Hundeklubb, Råde, 30.07.22
Dommer: Branislav Rajic, Slovenia (0 + 2)
BIR Cert - Skorradals Every Single Time, 
  eier Bente Søfting

Norsk Lhasa Apso Klubb, Karmøy, 31.07.22
Dommer: Anne L. Buvik, Norge (0 + 1)
Dommer BIS Junior: Paul Lawless, Irland
Gruppedommer: Benny Blidh von Svedevin, Sverige
BIG 1, BIS Junior, BIR CK - NJV-22 Skorradals Fair Trate For A Harley, 
  eier Birgitta Birgisdottir

Norsk Terrier Klub avd. Østfold, Sarpsborg, 31.07.22
Dommer: Agnieszka Nowak-Patyniak, Polen (0 + 2)
BIR Cert - Skorradals Every Single Time, 
 eier Bente Søfting
2BTK ResCert - Skorradals Be Just Billie, 
  eier Bente Søfting

Utstillingsresultater i utlandet:
Nitra Terrier Show, Slovakia, 09.06.22
Dommer: Bojan Matakovic, Ungarn (1 + 2)
BIS 2 Lavbent, BIR Cert - N DK CZ UCH NJV-20 WW-21 
Skorradals Ever On Amble, 
  eier Birgitta Birgisdottir
BIS 2 Junior, 2BTK – Skorradals Fair Trate For A Harley, 
  eier Birgitta Birgisdottir
Beste BIM, BIM Cert - N DK SE UCH NJV-20 
Skorradals Every Time For A Harley, 
  eier Birgitta Birgisdottir

Trio fra Skorradals

Nitra Int. Slovakia, 10.06.22
Dommer: Brigita Kremser, Slovenia (3 + 2)
BIR Cert CACIB - N DK SE UCH NJV-20 
Skorradals Every Time For A Harley, 
  eier Birgitta Birgisdottir
ResCACIB – CH Flanagan Fifty Shades of Grey, 
  eier Daniela Ikova
JunCert – Flanagan Bvlgari Wood Neroli, 
  eier Barbora Blahova
BIM JunCert - Skorradals Fair Trate For A Harley, 
  eier Birgitta Birgisdottir
Cert CACIB - N DK CZ UCH NJV-20 WW-21 Skorradals Ever On Amble,    
  eier Birgitta Birgisdottir

Skorradals Fair Trate For A Harley
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Nitra Int. Slovakia, 11.06.22
Dommer: Kaisa Metteri-Gold, Finland (2 + 3)
BIR Cert CACIB - N DK SE UCH NJV-20 
Skorradals Every Time For A Harley, 
  eier Birgitta Birgisdottir
ResCACIB – CH Flanagan Fifty Shades of Grey, 
  eier Daniela Ikova
JunCert – Flanagan Bvlgari Wood Neroli, 
  eier Barbora Blahova 
BIM Cert CACIB - N DK CZ UCH NJV-20 WW-21 
Skorradals Ever On Amble, 
  eier Birgitta Birgisdottir
BIR Junior JunCert - Skorradals Fair Trate For A Harley, 
  eier Birgitta Birgisdottir

Skorradals Fair Trate For A Harley

Nitra Int. Slovakia, 12.06.22
Dommer: Sean Delmar, Irland (1 + 2)
BIG 3, BIR Cert CACIB - N DK SE UCH NJV-20 
Skorradals Every Time For A Harley, 
  eier Birgitta Birgisdottir
BIM Cert CACIB - N DK CZ UCH NJV-20 WW-21 
Skorradals Ever On Amble, 
  eier Birgitta Birgisdottir
BIR Junior JunCert - Skorradals Fair Trate For A Harley, 
  eier Birgitta Birgisdottir

Skorradals Every Time For A Harley

World Dog Show 2020, Madrid, 24.06.22
Dommer: Branislav Rajic, Slovenia (4 + 4)
BIR CACIB WW-20 – Buckwheater’s Made of Stars
ResCACIB – Finnsky Armadale
JWW-20 - Aldobrando The Rebellius Man
BIM CACIB WW-20 – Kometa Rossi Gloria
ResCACIB – Dynasty of Pharaohs Polly Wolly Doodle
JWW-20 - Finnsky Diana

Importer:
Fairsky’s Fix You, kremfarget tispe født 08.05.22, etter SE UCH SE JV-19 
Finnsky Youngstermoe og  C.I.B SE DK FI UCH Finnsky Xstream, 
oppdrettet av Jessica Wallen, Sverige og eid av Gunn Anita Husby 
Hegseth.

Fairsky’s Fix You aka Zuki

Finnsky Enrico, grå hannhund født 15.02.22, etter C.I.B FI SE NO EE LV 
LT CH BALT JCH BaltJW-15 SEJV-15 TlnJW-15 Finnsky Unforgetable og 
FI EE UCH Black Cuillins Brilliant, oppdrettet av Thea Dahlbom og Carina 
Kitti, Finland og eid av Anne Berit Engebakken.

Laban aka Skorradals Be-Cause

Vi har mottatt bilde av Laban fra hans eier Lill-Janne Andreassen. Hun 
skriver: Laban ble plukket ut til å bli månedens Flink bisk og får 3 pakker 
gratis. Dette er min første Skye og jeg er veldig fornøyd med ham. Målet 
vårt er at han skal bli godkjent besøkshund når han er gammel nok. 
Skorradals Be-Cause (født. 06.10.21) av oppdretter: Birgitta Birgisdóttir. 
Tusen takk for denne flotte lille skapningen.  Jeg elsker og digger ham!
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Maud Hakes (26.03.48 – 17.07.22) – til minne
Det var med stor sorg Skye terrier-verden mottok beskjed om Maud 
Hawkes (kennel Maridale) bortgang etter et kort men alvorlig sykeleie. 
Maud som var født og oppvokst i Sverige, fikk sin første Skye tidlig på 
70-tallet. Siden har hun vært trofast mot rasen og jobbet utrettelig for 
rasens beste helt til det siste. Sitt første kull hadde hun allerede i 1972 
etter SE UCH Viceroy Scot of Skyeline og SE UCH Rhosneigr Snowball of 
Skyeline (eng imp). Senere giftet hun seg og flyttet til England hvor hun 
siden har blitt boende. Her fortsatte hun også sitt lille Skye-oppdrett, 
hvor bl.a. AUS CH Maridale Morning Breeze som ble eksportert til 
Australia fikk sitt championat. 
Maud var aldri en av de mest aktive utstillere, men i de senere årene 
hadde hun suksess i ringen med bl.a. GB CH Glorfindel Cereal Crunch At 
Maridale som hun fikk  av sin gode og nå avdøde venn, Gail Marshall. 
Som dommer har hun foruten å dømme rasen i England, også hatt 
oppdrag i Italia og Finland. 
Hun ble også invitert til å dømme Skye terriers på Crufts i 2021, det mest 
prestisjetunge dommeroppdraget av alle, men utstillingen ble selvsagt 
kansellert på grunn av den pågående pandemien og oppdraget ble 
dessverre derfor flyttet frem til 2024. 

Det er dog hverken som oppdretter eller utstiller Maud  først og fremst 
vil bli husket, men for sitt utrettelige arbeid med alt relatert til helse og 
kartleggegging av helsestatus i rasen vår. Som Health Co-ordinator i 
the Skye Terrier Club i mange år har hun også holdt tett dialog med 
Animal Health Trust hvor man har jobbet for å finne DNA på arvelige 
sykdommer på rasen. Hun har også utarbeidet årlige rapporter som viser 
alle helseaspekter ved rasen og hun var alltid tilgjengelig for spørsmål fra 
eiere og oppdrettere over hele verden vedrørende helse og eventuelle 
utfordringer. Alltid imøtekommende samtidig som hun var profesjonell og 
diskret. På et personlig plan vil jeg savne Maud som sparringspartner for 
fremtidige avlskombinasjoner og ikke minst våre mange morsomme og 
interessante samtaler, som gjerne startet på svorsk/skandinavisk, 
men som raskt gikk over til engelsk når vi møttes, ofte rundt en Skye 
terrierring et eller annet sted i Europa.

Maud som dommer på Skye terrier-spesialen i Finland 2014

Det er som dere ser, mange Skyes som har vært «out and about» 
i sommer, og det med glimrende resultater! Gratulerer til alle! 

Fortsett å sende inn resultater fra utlandet, nye titler etc. Frist for alle 
innlegg og bilder til neste TB er 31. oktober.

Ønsker dere alle en fin høst!

Hilsen Trond

Staffordshire bull terrier

Vi håper alle har hatt en fantastisk sommer. Minner om årsmøte 
5.11.22 Mer info på hjemmesiden.

I mai fikk vi endelig avholdt vårt Open Show og i år hadde vi også vår 
aller første dobbelutstilling med sammenlagt kåring av helgens uoffisielle 
«Vikingvinner 2022».

Vikingvinner 2022            
Med 3 beste hannhund plassering fra lørdagen og 1. Beste hannhund 
søndagen ble Delta Deka Da Vinci’s Art Code kåret til helgens 
uoffisielle Vikingvinner 2022.

Nedenfor ser dere helgens resultater:

Lørdag Open Show 21/05:

SBT OPEN SHOW 2022 Best In Show:
GB N SE DK FI SI UCH Goldstaff’s Crack The Code

SBT OPEN SHOW 2022 res. Best In Show:
GB N SE DK UCH NV-21 Ckstaff’s Adventure Made Sunshine

Beste Hannhund:
1. GB N SE DK FI SI UCH Goldstaff’s Crack The Code
2. Nightstaff Power Rangers
3. SE UCH Delta Deka Da Vinci’s Art Code
4. N UCH Nightstaff Just A Star
5. IAD RLI RLII LPI Fastback’s Axinite Flash

Beste Tispe:
1. GB N SE DK UCH NV-21 Ckstaff’s Adventure Made Sunshine
2. Quite Special Bad And Boujee
3. Magneticstaff’s Belong To The World
4. Northbound Makes You Go Wow
5. Mirenzo’s A Beautiful Mind

Best In Show Baby:
Goldstaff’s Time Will Show
res. Best in Show Baby: 
Temptationstaff Big Up
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Best In Show Valp: 
Magneticstaff’s Valerie
res. Best in Show Valp:
Pandora Staff Fake It And Make It

Best In Show Junior: 
Nightstaff Power Rangers
res. Best in Show Junior: 
Quite Special Bad And Boujee

Best In Show Unghund: 
Northbound Makes You Go Wow
res. Best in Show Unghund: 
Astropika’s Know Your Place
Best In Show Veteran: 
GB N SE DK FI SI UCH Goldstaff’s Crack The Code
res. Best in Show Veteran: 
N DK FI SI UCH Goldstaff’s Crystal Clear

Best In Show Senior: 
N UCH NVV-19 NVV-20 Ally King Little Black Miracle
res. Best in Show Senior: 
NVV-21 KBHV-21 Impressive Staffs Abby

Beste hode hannhund:  
SE UCH Delta Deka Da Vinci’s Art Code
Beste hode tispe:  
Northbound Makes You Go Wow

Beste bevegelser hannhund:  
N SE UCH Toxaris Electrical Storm
Beste bevegelser tispe:   
N UCH Stavenstaff’s Femme Fatale

Beste Par: 
Stavenstaff’s Wellerman & Stavenstaff’s Woohoo

Beste Oppdretter:
1. Goldstaff, Sandra Holme
2. Astropika, Maren W. Solbakken
3. Magneticstaff, Thea Aaseth-Grøndahl
4. CKstaff, Cecilie Johansen, Kim Andre Madsen
5. Stavenstaff, Camilla Berger

Beste Avlsklasse:
1. Magneticstaff’s Retaliation
2. Rossobull Back In Black

Brains & Beauty 2022
1. IAD RLI RLII LPI Fastback’s Axinite Flash
2. Rascalstaff Demiguise
3. Beautystaff`s Dark Perfection
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Søndag, Offisiell utstilling 22/5:

BEST IN SHOW 
Delta Deka Da Vinci’s Art Code                
res. BEST IN SHOW              
Goldstaff’s Just Stole The Show      
 
BESTE HANNHUND:
1. Delta Deka Da Vinci’s Art Code
2. SuperPaw’s SupaDupa
3. Fastback’s Axinite Flash - CERT
4. Goldstaff’s Crack The Code
    
BESTE TISPE:

1. Goldstaff’s Just Stole The Show
2. Miraristaff A Kind Of Magic
3. Toxaris Take A Bow - CERT & NY NORSK CHAMPION
4. Stavenstaff’s Twist ‘N’ Shout
               
BIS JUNIOR  

              
Miraristaff A Kind Of Magic                
res. BIS JUNIOR                
Stavenstaff’s Kiss My Ash                

BIS VETERAN                
Goldstaff’s Crack The Code                
res. BIS VETERAN                
Goldstaff’s Crystal Clear                
BIS UNGHUND                
SuperPaw’s SupaDupa                
                
BIS VALP                
Astropika’s Malefika                
res. BIS VALP                
Pandora Staff For Frick sakes       
         
Oppdretterklasse                
1 HP Astropika - Maren Wenner Solbakken - Norge    
2 HP Goldstaff - Sandra Holme - Norge    
3 HP CKSTAFF - Kim Andre Madsen - Norge    
4 HP Magneticstaff - Thea Bjurgren Aaseth, Håvard Grøndahl - Norge    

Avlsklasse 

1 HP Magneticstaff’s Retaliation    
2 HP Rossobull Back In Black   

Rallystevne 21/5
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Årets Norgesmesterskap i Rallylydighet 2022.

Årets norgesmesterskap i rallylydighet fant  sted i Harstad 12- 14 august.
Selve NM finalen var 14. august. Vi håper å kunne annonsere en av 
hundene nedenfor på pallen i neste TB. Kryss fingre og poter!
 
35 ekvipasjer er direktekvalifisert og 25 får muligheten til å kvalifisere seg 
på kvalikstevne dagen før finalen.
I år er det 4 Staffordshire bull terriere som har forhåndskvalifisert seg 
direkte til finalen.
Dette har de gjort gjennom resultater i konkurranser de siste 12 mnd.
 
To av disse er Lykke og Boble (Norwegian Diamond`s Amazing Beauty) 
med eier og fører Karen Årseth. 

Lykke er 9 år og kvalifisert til å gå sin 5 NM finale på rad, hennes beste 
plassering er nr 9. i 2020.Boble er 5 år og skal gå sin 4 NM finale, hun 
har ingen tidligere plasseringer så det blir spennende å se hva årets 
finale kan gi av resultater. 

Det blir en lang kjøretur med flere overnattinger på vei mot årets NM 
men dette er årets happening for rallyfolket så det tåler vi.

De to andre som også har kvalifisert seg er  Keela (10 år) og Nova (snart 
4 år). Fører Tommy Haukeland skriver:  Som individer er de ganske ulike 
å konkurrerer med. Keela har en lang og innholdsrik karriere bak seg i 
lydighet og rallylydighet. Hun er rolig og kontrollert i ringen og har 
massevis av rutine. Dette blir hennes NM-finale nummer 8 og beste plas-
seringer er en 4.plass og en 3.plass. Nova er mer energisk og har mindre 
rutine. Det kan være utfordrende å kanalisere denne energien på en best 
mulig måte, men utfordringer er en del av gamet og noe av det som 
gjør det moro å drive med hundesport! Til tross for ung alder har Nova 
allerede en fin merittliste og er nå klar for sin første NM-finale litt over 1 
år etter debuten i rallylydighet.

Nova til venstre og Keela til høyre

Felles for begge hundene er at de er med på alt og passer utmerket til 
en aktiv livsstil. De liker å trene og konkurrere og viser stor interesse, 
engasjement, arbeidsvilje og glede. Ved å ha fokus på glede, kom-
munikasjon og samarbeid, har vi det moro sammen. Det gir et godt 
fundament for gode prestasjoner, som i sin tur gjør at vi oppnår gode 
plasseringer og resultat.

 

Tommy og Nova
Følelsen av å utvikles sammen gir motivasjon for videre trening og 
konkurranse. Den gode følelsen og gode opplevelser er viktigst for meg. 
Med mye og rett trening, så sammenfaller dette ofte med gode resultat 
og plasseringer. Jakten på gode opplevelser fortsetter og jeg gleder meg.

Tommy Haukeland
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EUROPAS STERKESTE HUND!

Notorious Staffords Irina Shayk er en 2 år gammel tispe som har hatt sitt 
debut år i Weight Pull. På NWPC Østfold Track of Records 25 og 25 juni 
ble hun kåret til Europas sterkeste hund med ett trekk på 2072 
kg og 133,68 ganger kroppsvekten på dirt (grus/utendørs).

Weight pull er en aktivitet for alle raser. Weight pull handler om 
samarbeid og tillit mellom hund og handler, og mestring og selvtillit hos 
hunden. Weight pull kan brukes som et supplement til annen trening eller 
man kan være med å konkurrere. 

Weight pull i konkurranse form går ut på at hunden skal trekke en vogn 
på hjul,  5 meter med et antall kg på vognen. Hundene blir delt opp i 
vektklasser (etter hvor mye hunden veier), og konkurrerer mot andre 
hunder i sin klasse. Den hunden som trekker mest i forhold til sin egen 
vekt, vinner sin klasse. 
Det finnes også rails-baner der hunden trekker vogn på skinner. Men 
per i dag ikke i Norge. For å drive med Weight pull kreves det at hunden 
er i god fysisk form og har skreddersydd sele for denne type trekk. På 
konkurranse er det alltid en veterinær som sjekker hundene før start.  

Weight pull som treningsform er med på å holde hunden i god fysisk 
form, som igjen kan være med på å forebygge skade og sykdom. Psykisk 
er sporten/aktiviteten bra for å bygge selvtillit og mestring hos hunden, 
det skaper også et godt samarbeid mellom hund og handler. 

Weight pull er så mye mer enn det man ser på nettet og som gjør at 
sporten ofte kan blir forhåndsdømt. Det er en sunn sport, som skaper 
sunne og lykkelige hunder! 
Konkurranse delen er kun én liten del av flere aspekter ved sporten/
aktiviteten. Det er dog viktig å presisere at om du ønsker å trene weight 
pull er det viktig at dette trenes korrekt. En hund skal ALDRI uten 
opptrening eller oppvarming starte å trekke vekt.

Ønsker man å drive med Weight pull er det best å kontakte en 
lokal-gruppe i nærheten av seg for å få de beste rådene og for å 
prøve ut om dette er noe for deg og din hund.

Veien til godkjent ettersøkshund

Selv om jakt er en viktig hobby for meg, var det aldri i tankene at Staffen 
Dexter skulle bli noen «jakthund» men var utelukkende kjøpt som en 
familiehund. Etter å ha lest meg opp på de positive sidene med å la 
hunden utfolde seg med sportrening, bestemt jeg meg for å delta på 
Blodspor kurs i en lokal jegerforenings regi i mars 2021. 
Her innså jeg raskt at dette var både noe hunden fattet interesse for og 
som utvilsomt fungert som svært god hjernetrim for han. Her begynte 
vi med korte spor, og rikelig med belønning og skryt når hundene fant 
frem til sporslutt, som var markert med ekstra stort blodsprut og en 
Hjorteskank. Etter få spor, skjønte Dexter hva som var i gjerde når han 

ble koblet om til sporsele i nærheten av sporets start som er markert 
med et oppspark og blodsprut. Herifra drog Dexter meg med på tur ut i 
terrenget. De første sporene var jeg svært nøye med å at hunden fulgte 
selve sporet så tett som mulig og at han ikke fikk gå på overvær. Her var 
jeg nøye med å markere sporene med bånd eller klesklyper så jeg selv 
visste nøyaktig hvor sporet lå. Om hundene begynte å bevege seg for 
langt ut fra sporet, stoppet jeg opp og holdt han tilbake, uten å rykke 
eller å dra i båndet, men lot han finne tilbake til sporet, det sammen 
gjorde jeg om han begynte å gå på overvær. Hunden fikk utelukkende 
lov å gå med snuten i bakken. Etter hvert som oppgavene ble enkle å 
løse, økte vi opp med momenter som opphold med blod og 90 graders 
vinkler i sporet.  Ekstra godbiter ved sporslutt ble også erstattet av lek 
med hjorteskanken, som utvilsom fungerte som en god belønning i seg 
selv. Sporteningen som vi først tenkt som aktivisering ble etter hvert mer 
systematisk med mål om å få Dexter godkjent som ettersøkshund. At 
det på disse tider bare var 3-4 Staffer i ettersøksregisteret, ble en ekstra 
motivasjon for å få dette til. 

Når det kommer til treningsmengde, så trente vi 2 spor i uken fra mars 
til midten av juli 2020. I perioden august til november, trente vi ikke noe 
særlig mer enn en gang i uken før vi hadde et opphold i den systematiske 
i treningen frem til omtrent mars 2022 igjen. Utover våren ble det trent 
omtrent en gang i uken frem til vi gikk opp til blodsporprøven i slutten av 
mai 2022. Det var utvilsomt en lettelse og med en viss grad av stolthet 
vi klarte prøven på første forsøk. Ventetiden frem til vi kunne gå opp til 
fersksporprøven føltes lang. Selve fersksporprøven går ut på at hunden 
skal spore et reelt dyr i minst 30 minutter ute i terrenget, hvor hunden 
skal vise interesse både for å ta opp sporet, følge sporet og ta opp igjen 
sporet om den mister dette på veien.  Siden man skal følge ekte hjorte-
dyr, kan man ikke avlegge fersksporprøver i perioden 1 mai til 30 juni.  
Fersksporprøven ble bestått tidlig i juli 2022 også på første forsøk. 

Jeg vil si at hunden etter kort tid viste hva han skulle gjøre, men at 
videre trening i størst grad gikk ut på at jeg som fersk hundefører skulle 
lære meg å lese hundens adferd ved ulike situasjoner og lese sitasjonen 
basert på hans reaksjoner og intensitet. Som første gangs hundeeier, er 
jo dette utvilsomt viktig lærdom å ta med seg videre. Selv ble det til at 
gikk aller mest spor jeg hadde lagt selv, men var heldig å få gå noen spor 
som var lagt av venner.  Er målet å få en godkjent ettersøkshund, er det 
utvilsomt langt bedre trening for deg som hundefører å gå ukjente spor. 
Det er garanter andre hundefører i nærområdet som har samme behov, 
så Facebook sider osv. kan helt sikkert bidra til å finn andre hundeeiere 
med behov og kan samarbeide om sporlegging for hverandre. 
Kravet til godkjent blodspor er at sporet skal være ca. 650 meter langt, 
men 90 % av sporene vi trente på var ikke mer enn 150-250 meter 
lange. Disse sporene tar ikke mer tid å legge, enn det tar å gå gjen-
nom terrenget i rolig tempo.  Hundene bruker omtrent det samme eller 
litt lenger tid å gå selve sporet.  Rent treningsmessig opplever jeg på 
hunden at et slikt spor som tar hunden 10-15 minutter å gå, er lengt mer 
utfordrerne og utmattende enn enhver løpetur. Så både tidsgevinsten og 
stimuleringseffekten er uovertruffen all annen trening vi har gjort med 
hunden og kan virkelig anbefales som mental trening av hunden uansett 
om målet aktivisering eller å få en godkjent ettersøkshund. Veie videre 
er vi usikker på, men vi håper i første rekke på en høst med hvor det vil 
være minst mulig behov for oss som ettersøksekvipasje. 

 Dexter
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Terrier brasileiro

Hei og god sommer 
(for alle som ikke har 7 grader og regn fra alle kanter…)

Det er så gøy og se utviklingen i Norge på brassesiden. Det er mange 
som bruker sine brasser aktivt både på lange toppturer, båtturer og mer 
organisert aktivitet som agillity/rally og konkurranser. Det er så flott å se 
sosiale og trygge individer som fungerer godt og jeg vil skrive noen ord 
her av viktigheten av trening og sosialisering, men også trening av ro. 
Rasen er jo som tidligere beskrevet som reservert mot fremmede, 
og av noen blir det opplevd som redd. Og behandlet deretter.
Slik at man beskytter og skjermer hunden mer for dens del, men den 
egentlig kanskje trenger det motsatte. Den trenger å oppleve fremmede, 
fremmede plasser, ulike situasjoner, ulike hunder i forskjellige størrelser 
og hårlag, alt. Men den trenger å oppleve dette på en trygg måte, så at 
mennesket som er fører er med og opplever det «skumle» med hunden 
og gjerne bruker noe som heter aktiv splitting, dvs at du som fører går 
mellom hunden og det den syns er ubehagelig. Da kan du regulere om 
dere kan komme nærmere eller om dere må gå litt lenger unna situas-
jonen. Og husk godbiter/leker som belønning. Jo flere situasjoner hunden 
får i ryggsekken sin som kanskje den syns er ubehagelig, men som ender 
fint, jo bedre vil den håndtere lignende situasjoner i fremtiden. Det er 
veldig mange oppdrettere her som har masse gode råd og erfaring så et 
godt råd er å bruke de aktivt. Og for meg som er oppdretter selv, så syns 
jeg det er gøy å hjelpe mine valpekjøpere og jeg syns på ingen måte at 
det er mas eller dumme spørsmål. Jeg har hørt folk si at de er redde for 
å mase på oppdretter og heller kanskje venter med å spørre om noe som 
kunne vært løst veldig fort, tidlig og enkelt og så venter de så lenge at 
det faktisk begynner å bli en reell utfordring og frustrasjon i hjemmet. 
Spør heller en gang for mye enn en gang for lite tenker jeg. Og så en 
liten ting om viktigheten av å trene ro, veldig mange tenker siden dette 
er en aktiv rase så må de få mye aktivitet, mange mil i beina hver dag for 
å «slite» ut hunden. Vel, det trenger ofte ikke hjelpe så godt. Det blir litt 
som å herje opp barna på kvelden for at de skal sove godt. Da kan man 
ende med barn som ikke sovner, sover dårlig og våkner tidlig. Litt slik er 
valper også. Det er meget viktig at valpen får sove, de skal faktisk sove 
ganske mye i løpet av en dag og ofte kan valper få slike raptuser, spøler 
rundt, biter ukontrollert, herjer og virker veldig uregulert, mange tenker 
da at den er understimulert og må få leke fra seg, men det kan veldig 
gjerne være at den er overtrøtt/overstimulert og egentlig vil/burde sove, 
men den har ikke lært å finne ro selv. Her også som med små barn, 
foreldre går inn og tar ansvar når de ser barna kaver og hjelper de til 
å finne ro. Så dagens siste gode råd er, lær hunden å finne ro, lær den 
å sove, den av-knappen er uvurderlig når hunden blir eldre for alle sin 
del og det reduserer det indre stresset. Med de ord ønsker jeg dere en 
videre god sommer og er det noe dere har spørsmål om er det bare å ta 
kontakt.

Mvh Elin

Her kommer en liten hilsen fra Kennel Livi’n on Love
Her har sommeren gått med til å veksle mellom bikini og bobledress og 
hundene vet ikke helt om det er sommer eller vinterpels som gjelder. Vi 
håper på en knall sensommer og høst isteden.

Vi har deltatt på noen utstillinger og kan stolt presentere de Norske 
vinnerne 22.

Livi’n on Love’s Prince of Koran ble Norsk Juniorvinner 22

Livi’n on Love’s Noelle ble Norsk juniorvinner 22 
og Norsk vinner 22
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Ellers så har vi vårt lille stjerneskudd Liv’n on Love’s Suki, som har flere 
BIG og BIS plasseringer på valpeshow. Hun slo til på Norsk vinner og ble 
faktisk BEST IN SHOW 3. Vi er så stolte av denne valpen og gleder oss 
masse til hun blir gammel nok til å vises i JR.

Det var veldig koslig å være på denne utstilling da flere oppdrettere 
møttes både ved ring og etter for sosialt samvær. Godt samhold er viktig 
for rasen og kjekt for både 2 og 4 bente.

Så har vi jo gjort flere ting en å bare springe i ring og leke pen, vi har 
også deltatt på blodsporkurs arrangert av Gitte i kennel Espetveit. Det 
var et meget lærerikt kurs og veldig trivelig og sosialt og fint tilrettelagt 
på alle plan både med mulighet for overnatting og bevertning. Håper på 
oppfølgingskurs, kanskje Livi’n on Love’s Annabelle har en framtid som 
ettersøkshund.

Det var alt for oss i denne omgang.
Mvh Susanne og Elin

Welsh terrier

HEI IGJEN!

I skrivende stund er det nydelig sommervær her, men høsten er kommet 
når dette bladet sendes ut. Vi nyter sommerdagene ved Eikern i Eidsfoss 
frem til midten av september.

Det vært noen utstillinger hvor welsh terriere har deltatt siden sist. På 
NKK sine utstillinger i Sandefjord i juni var det fire welsh terriere som 
stilte. Det var tre norske og en finsk. Mine to var også påmeldt, men vi 
kunne ikke delta. Annie var nyparret og Gaia var ikke i pels. Og nå siste 
helg i juli var det terrierutstillingen på Navestad i Sarpsborg. Der var det 
tre welsh terriere som deltok. Mine to pluss Zahri til Lilleba. Og èn welsh 
terrier var på utstilling i Vågan hundeklubb i Laukvik i Lofoten siste helg 
i juli.

Neste på programmet 
for oss er Terrier-
spesialen i Mjøndalen. 
Der blir det så vidt jeg 
vet seks norske welsh 
terriere og kanskje 
noen fra utlandet også. 
Det blir gøy og gleder 
meg veldig til de to 
utstillingene. 
Hadde veldig lyst til å 
dra til Bornholm i år, 
men det får vente til 
et annet år. Alltid fint 
å være på Bornholm 
og veldig hyggelige 
utstillinger.

Sofakos ute på campingen

Campingvennene Annie og Millie koser seg sammen

Etter tur inntar Gaia 
denne stillingen 
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Jentene koser seg

Her er resultater fra utstillingene:
NKK Sandefjord fredag:
Mindhunter Give Me The Oscar - Excellent, ck, cert, CACIB og BIR
Danwelsh Diamonds Pink Star - Excellent, ck, CACIB og BIM
Gorms Otto – Excellent

NKK Sandefjord Norsk Vinner: 
Mindhunter Give Me The Oscar – Excellent, ck, Nordic cert og BIR
Danwelsh Diamonds Pink Star – Excellent, ck og BIM
Gorms Otto – Excellent, ck, cert og res. Nordic cert

NKK Sandefjord søndag:
Mindhunter Give Me The Oscar – Excellent, ck, CACIB og BIR
Danwelsh Diamonds Pink Star – Excellent, ck, CACIB og BIM
Gorms Otto – Excellent
Vynnitail’s Eye Cathcer – Excellent

Norsk Terrier Klub Østfold, Navestad:
Danwelsh Diamonds Pink Star – Excellent, ck og BIR
Reigab’s Gaia – Excellent
Vynnitail’s All The Way Anastasia – Excellent

Laukvik, Lofoten:
Gorms Otto – Excellent, ck, cert og BIR

GRATULERER ALLE SAMMEN!

Hjemom en tur på Kongsberg

Da ønsker jeg dere alle en fin høst.
Hilsen oss i Kongsberg
Eli, Gaia og Annie

EN HILSEN FRA ODIN

Hei, jeg heter Odin (Vynnitail’s Eye Cathcer) og jeg har lyst til å sende en 
liten hilsen fra meg til alle her i Terrierbladet! Jeg ble født 14. september 
2021 hos Eli Næsset i Kennel Vynnitail i Kongsberg. Min mamma heter 
Reigab’s Gaia og kommer fra Kennel Reigab og min pappa er Ecco’s 
Now and For Ever (Chaos) fra Kennel Ecco. Jeg var heldig og fikk 2 fine 
søsken, Fanny og Scott, og vi tre hadde mye moro sammen mens vi var 
på kennelen de første ukene sammen med Eli. Der bor også Annie, vår 
halvsøster og hun var veldig snill mot oss. Da jeg var 8 uker gammel ble 
jeg hentet av min nye familie, mamma Ellen og pappa Tor Erik. Vi bor i 
Son og her er det veldig hyggelig for hunder. Jeg har fått mange venner 
her. Min søster Fanny bor i Stranda og broren min Scott i Orkanger. Det 
er langt mellom oss, men vi har en gruppe på Messenger og der kan vi 
følge med på hva de andre gjør. Før sommerferien hadde pappa endel 
hjemmekontor og da var jeg av og til hjemme sammen med han på 
dagtid, men hvis jeg vil får jeg være med mamma på jobben, og der har 
jeg fast plass i vinduskarmen der jeg kan ligge hele dagen og følge med 
på hva som skjer ute i gaten. 

På jobben med mamma!

Der er det også en annen hund som er blitt en god kompis og vi går turer 
sammen midt i arbeidstiden. Vi har hytte på Blefjell og reiser dit så ofte vi 
kan. Der blir det mange turer og vi koser oss masse. 

Odin på Blefjell
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Gutta på tur

Da kjører vi forbi kennelen der 
jeg er født, og reiser innom der 
og hilser på av og til. 
Det er veldig hyggelig, men 
mamma Gaia kan være litt streng 
så jeg har lært meg å oppføre 
meg pent. Jeg har også vært 
på et par utstillinger, og nå gjør 
jeg meg klar til neste utstilling 
som skal være Terrierspesialen i 
september. Mamma jobber med 
pelsen min så jeg skal bli så fin 
som mulig, og pappa har lovet å 
trene på å vise meg frem. 

Jeg gleder meg allerede, det er 
kjempegøy på utstilling så jeg 
håper vi får det bra til. Jeg er 
junior så jeg har lov til å gjøre 
litt feil heldigvis. Nå høres det ut 
som jeg skal få middag, så da 
må jeg slutte, men jeg vil gjerne 
hilse spesielt til Fanny, Scott, Eli, 
Gaia og Annie!  
KLEM FRA ODIN

NYTT FRA KENNEL ECCO
Mens jeg skriver nå, nærmer høsten 
seg. Jeg har tenkt meg på noen 
utstillinger, men vet ikke hvor jeg skal 
reise ennå. Men først får vi ta denne 
sommeren. Zahri og jeg har bare vært 
hjemme. 

Det har vært forferdelig stille, men 
sånn blir det jo etter hvert. Jeg meldte 
på til 3 dager i Sandefjord og bestilte 
overnatting alle dagene og hadde en 
flott liten leilighet der. Men det var
 oppover bakke til til utstillingen. Jeg 
stilte to dager i hallen og en dag ute. 
Zahri ble BIM alle dager, for en finsk 
hanhund slo oss.

Pelsstell

Men hun fikk flotte kritikker av 3 dommere. Det skriver Eli om i spalten 
sin. Denne utstillingsplassen som er i Melsomvik nær Sandefjord, er den 
fineste plassen jeg er på i Norge. NKK har tatt et fint valg der, så jeg 
håper de fortsetter der. Ecco’s Oh My Sweetheart « Oskar» skal fortsette 
og stilles ut med meg, men nå ferierer han på fjellet. Jeg hadde også 
meldt på Zahri til Navestad, men følte meg dårlig og hadde bestemt meg 
for å bli hjemme. Men Hugo sendte meg en sms og spurte om jeg kom, 
og da jeg svarte at jeg ikke orket sa han at hun kunne bli med han, og 
sånn ble det. Hun fikk BIR med exellent og ck. Og en flott kritikk fra en 
polsk dommer, som også var oppdretter av Welsh Terrier. 

Her er Zahri med sin handler Hugo

Det var jo hyggelig. Det var jo synd at jeg ikke orket å reise dit. Jeg har 
hatt et hyggelig besøk her av en av valpene som Oskar er far til. Hun 
heter Sallie og hun er en flott liten welsh. 

Sallie er valpen til Oskar

Jeg trimmet henne når mammaen og hun besøkte meg. Hun kommer 
nok snart på utstilling. 9. august er hun 4 måneder. Nå håper jeg at jeg 
blir bedre og kan reise litt igjen. Men håper dere får en fin høst. 

HILSEN LILLEBA OG ZAHRI!    
Mor og sønn. 
Zahri og Oskar er gode venner
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West highland white terrier

Kontaktinformasjon
Webside: www.norskterrierklub.no/westie
Facebook: Westie-NTK
E-post: westie@norskterrierklub.no – tlf: 98046386

Hei alle Westievenner.

Vær helt rolige og vennligst behold hattene på sa de...... 
foto Liv K.

Når dette leses er sommeren vel overstått, og vi har forhåpentligvis en 
deilig høst i vente. Vår årlige Westiehelg i Valdres gikk av stabelen siste 
helgen i august, rapport og bilder derfra kommer i julenummeret.

Denne gangen kan du bla. se at skikkelig bursdagsfeiring må til når man 
fyller 10 år! Litt fra Ekebergtreffet vi hadde i juli og blomstringsturer i 
Hardanger finner du også under her. Frida har sendt spalten bilder med 
tekster fra familiens westie-hverdag. Og det er ikke èn husholdning vi 
snakker om her, men derimot 3 søsken som bor hver for seg pluss deres 
foreldrene, og alle 4 husstandene har hver sin Westie. Det er vel en slags 
morsom rekord, eller?  
God lesning, og som vanlig er oppfordringen; send oss stoff og bilder!

Vi minner (igjen) om at vi har en pågående helseundersøkelse om 
hudproblemer på Westie, med svarfrist 25. september. Har du ennå ikke 
svart på den så vær så snill å gjøre det! Det er utrolig viktig for rasens 
fremtid og eksistens at vi får mest mulig informasjon til å konkludere på 
undersøkelsen, og det burde være i ALLE westie-eieres interesse!! Svar 
selv om du ikke har en hund med hudlidelser! Undersøkelsen gjelder alle 
Westier født fra 2010, både levende og døde. Link til undersøkelsen (som 
tar et par minutter å svare på og er anonym) ligger på websiden.

10-ÅRS FESTEN – tekst og bilder delt med oss av Liv Kristoffersen.

Det startet med en kjekk 
westiegutt i Eidfjord i 2012. 
Terrawestie Turning Point 
aka Terri flyttet fra Eids-
voll til Hardanger og ble 
starten på en eplekjekk 
westiegjeng som nå teller 
seks. 29. juli fylte Terri 10 
år, og tradisjonen tro ble 
han feiret. Siden det var 10 
års jubileum på godgutten, 
ble det gjort ekstra stas på 
Terri. Alle hardanger-
westiene deltok på festen 
(tre bor i Kinsarvik og 
tre i Eidfjord) og det ble 
kake, gaver, lek og tur til 
hundeområdet. Hurra for 
Terri 10 år!

Hurra for den spreke 10-åringen!

Etter kaker og gaver hadde vi så klart bursdags-leker

EKEBERGTREFFET 2022
2.juli møttes vi i Ekebergparken i nydelig sommervær. I år hadde vi 
treffet ca. en mnd. senere enn vi har vanligvis, så noen av «de faste» 
manglet pga. ferie, hundeutstilling o.l. En røff opptelling gir omtrent 20 
personer og 15 westier. Det var en del nye fjes og snuter å se og det er 
veldig hyggelig at vi stadig blir kjent med flere på treffet. Det var en fin 
gjeng som vandret avsted i den flotte parken, og vi tok en annen rute 
denne gang enn i fjor. Tradisjonen tro avsluttet vi turen med kafferast og 
westieprat ved dammen, og det ble til og med stup/svømmeoppvisning 
av Billie, om enn ikke helt planlagt. Takk for turen folkens, vi ses i parken 
igjen til neste år! Stemningsbilder fra rundturen får tale for seg selv. 
Foto Rasegruppen.

Ordentlig bursdagskake må det være
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POP-UP Westie-vandring i Hardanger. Foto Liv & Bente
I slutten av mai ble det arrangert to POP-UP turer i Hardanger. 
Den ene dagen gikk vi Hardanger fruktsti på Lofthus. Turen gikk mellom 
fruktgårder og er spesielt vakker i fruktblomstringen. Langs veien kan 
man besøke fire lokale siderprodusenter. Vi hadde rastepause på Eidnes 
der en kan kjøpe kald lokal eplesaft og sider.

Den andre dagen gikk vi Hardanger fossasti i Kinsarvik. Vi fulgte den 
gamle jernbanetraséen fra sentrum til Husedalen. Første del av turen gikk 
gjennom Huseskogen på skogssti langs elva Kinso. Et stykke lengre oppe 
i dalen fulgte vi grusveien inn til kraftstasjonen og den første av i alt fire 
spektakulære fosser i det som blir regnet som den flotteste turen inn/ut 
av Hardangervidda.
Utenom de to lokale arrangørene/guidene Bente og Liv, fikk vi besøk av 
Nina fra Bergen. Hun og Fiona var med på begge turene. Vi var ikke så 
mange, men vi hadde med oss en fin liten flokk med syv westier. Både 
på Lofthus og i Kinsarvik vakte den vakre hvite buketten med westier 
oppsikt. Det var mange som stoppet og pratet hund med oss. Selvsagt 
var det mange som ville ta bilder av de skjønne små.
Vi vil gjerne bli kjent med flere westier på vestlandet. Neste POP-UP tur 
er i planleggingsfasen, og med Nina og Fiona på laget har vi sett oss ut 
noen mål nær Bergen. Siden vi er få, skal vi prøve å få med oss noen 
svarte kjenninger i Bergen. Da blir det B&W POP-UP tur!

Westier på blomstringstur 
i Hardanger

Hardanger fruktsti på Lofthus

Rastepause på Eidnes Flott utsikt hele veien på 
Hardanger fruktsti

Fine turstier i Huseskogen Hardanger fossasti
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Tveitafossen i Husedalen

Team Norway på tur!
17.juli arrangerte vår svenske søsterklubb, Westiealliansen, sin årlige 
rasespesial. Denne gangen på flotta Vilsta sportsanlegg i Eskilstuna. 
Det er alltid en engelsk rasespesialist som dømmer på denne utstillingen, 
i år var det trivelige Mr. Angus Gordon.
Norge var godt representert i år med hele 8 påmeldte (7 deltok) norske 
hunder. Og de gjorte bra ifra seg, det ble skikkelige gode resultater for 
nordbaggarna og en skikkelig trivelig helg hos svenskene!

Hannhunder:
Nesten helt til topps gikk Kriswestin Victorious, Vicco blant venner, da han 
plasserte seg som 2.beste hannhund blant de 24 deltagende gutta! 
Eier Torunn Lorentzen.
Fra samme kennel ble Kriswestin Don Juan beste juniorhanne, BIS 2 
junior og 4.beste hannhund! Eier Kristin Høstad.
Terrawestie Xiting News ble uplassert i championklassen med Excellent & 
CK. Eier Elin Nielsen.

Kriswestin Victorious med sin eier/handler Torunn. 
I bakgrunnen sitter Birgitta Hasselgren og Kristin Høstad, 

de snakker helt sikkert om Westie!

Tisper:
I valpeklasse 6-9 mnd stilte Westicon Onwards N Upwards. Hun vant 
klassen og ble videre beste tispevalp og BIS 2 valp.
Eier: Hilde Gullaksen
I åpenklasse ble Kriswestin Crescendo nr. 4 med Excellent. 
Eier Kristin Høstad. 
Uplassert med Excellent ble Wenrick`s Everybody Loves Me. 
Eier Heidi Hagen.
I championklassen ble Smash So Divine nr. 2 med Excellent & CK. 
Eier Hilde Gullaksen.
Westicon Indeed I Am ble uplassert med Excellent. 
Eier Connie Krokvik.

Det deltok 37 tisper, så det var knallhard konkurranse! 
Gratulerer så masse med strålende innsats og gode resultater til 
dere alle sammen. Det er kjekt å få vist hvor fine hunder vi har i 
Norge, vi kan konkurrere med hvem som helst!!

BEST IN SHOW ble den fantastiske finske hannhunden Loving You Last 
Joker From The Liar og BIS 2 ble den vakre svenske tispen Posh Perfect.

Årets Westie
Pr. 1.august ligger Kriswestin Victorious, ikke uventet , som nr. 1 på 
listen. Listen oppdateres når det foreligger resultater på dogweb, så sjekk 
websiden om du er interessert i oppdateringer.

Vicco er pr. 1.august nr. 1 på Årets Westie liste 
og nr. 4 på Årets Terrier liste!

Utstillingsresultater finner du på websiden, de blir også jevnlig oppdatert.

Har du fått en ny champion?
Vi presenterer den gjerne her i bladet og på websiden, men da må DU 
SELV sende oss opplysninger (championat-type og navn/titler på hund 
holder) og bilde

.  

Etter vellykkete utstillinger i inn- og utland er 3 år gamle Hugo 
nå N DK SE UCH NORDIC UCH INT. UCH (C.I.B) NJV-19 

Terrawestie Xiting News. Eier Elin Nielsen.
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De fleste Westier er aldri på utstilling, men er høyt elskede familie-
hunder som lever det gode liv rundt i landet. Vi hører gjerne om dem og 
presenterer dem gladelig her i spalten. Her er hunder som koser seg i 
Hallingdal, foto Frida.

Det er ikke lett å samle familien til et portrett

Når godbitene ikke gir fokus, men distraherer fra den potensielt 
flotte bilde-muligeten i kanten av blomsterenga.

Snuten i været hunder, her lukter det godbit.

Vi i styret i NTKs Rasegruppe for Westie ønsker alle en flott høst med 
hundene. 
Og som sagt flere ganger før...vil du gå på trimmekurs så MÅ du melde 
din interesse til oss i en kort mail. Har vi nok interesserte så prøver vi å 
sette opp kurs i høst.

Følg oss på web og facebook, der legges bla. ut info om pop-up turer.

Moira nyter morgensol på plenen. Foto Frida

 

Selv om kunsthiprøvene i Norge er historie, så finnes det 
muligheter!

-Vi har vært på hiprøver med terrierne våre i Finland denne sommeren og 
jeg tenkte jeg ville fortelle litt om den muligheten til de som måtte være 
interessert i å få dokumenterte meritter på hihundene sine. 

Nå som det er slutt på hiprøvene i Norge (i alle fall fram til nye regler 
for naturhiprøve foreligger) er Finland et fint alternativ, i tillegg til 
naturhiprøvene i Sverige. Prøven foregår i et kunsthi med standardiserte 
mål, men i Finland går reven løs i gangene sammen med hunden, til 
forskjell fra slik hiprøvene var i Norge. Det er en del litt større kasser eller 
«bo» i systemet og hunden skal vise at den kan flytte reven, gjerne til 
endekassa og på det viset demonstrere at den enten kunne holdt reven 
på plass for graving (forliggerarbeid), eller at den ville fått reven til å for-
late hiet (sprengerarbeid) dersom det hadde vært mulig. Det hele stoppes 
før reven når endekassa dersom hunden har så stor autoritet at domme-
ren ser at hunden «vinner» over reven og reven er rask til å søke retrett. 
Før alle hjørnekassene er det en meter med fortrengning, som kun er 16 
cm høy, noe som bremser de fleste hunder i «angrepet» på reven og får 
hunden til å tenke seg litt om før den evt. fortsetter angrepet på reven 
med fullt trykk, eller evt. velger retrett.
Dommeren setter ned skilleplate mellom rev og hund, når hunden har 
fått reven til å flytte seg til det bakerste boet, eller det er fare for direkte 
fysisk kontakt mellom rev og hund. Det er et krav at prøvene avholdes 
med veterinær, samt erfarne medhjelpere til stede, som kan bidra ved 
uforutsette hendelser, som kontakt mellom hund og rev.

En umeritterte hund starter på LUT B/D-prøve, der den får enten null, 
D, C eller B-resultat, hvor resultatet B44 er den høyest oppnåelige poeng-
summen i denne klassen. LUT D og C-resultater teller ikke for 
opprykk til LUT A, som er selve championat-testen. Når man har oppnådd 
to stk LUT B tester med mellom 40 og 44 poeng er man kvalifisert for 
LUT A. På A-prøven brukes de skarpeste revene og hunden må grave seg 
gjennom en sandvoll som er 60 cm lang i bunnen og 30 cm i overkant, 
før den får kontakt med reven. Dersom man oppnår LUT A45-50 får man 
et jaktchampionat, men man kan også oppnå et B, C eller D-resultat, 
eler en null, som betyr at man må ta en ny A-prøve for å ha sjansen til 
championat.

Det er flust av prøvemuligheter i Finland ila. av året, og enkelte rase-
klubber arrangerer tradisjonelt «aktivitetsleir» ila. sommeren, der bl.a. 
hitrening og hiprøver inngår. Det er absolutt å anbefale og terminliste 
til alle hiprøver finnes på Finska Kennelklubbens hjemmeside; søk på 
«Eventkalender» og velg «prov», så «Lut» og du får opp prøver innen et 
valgt tidsrom.
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I tillegg kan man jo melde på til naturhiprøve (LUME), dersom man 
kommer i jaktsesongen. Sjansen for å få en prøve på mårhund er stor, 
likeså for grevling, det er dessverre litt lengre mellom reven.

Erfaringene vi har gjort oss er at det er flinke folk som leder og dømmer 
LUT-prøvene, og med årene har det blitt bedre forståelse for at nord-
menn og svensker gjerne vil ha revesprengere, ikke bare forliggere, slik 
det er mer tradisjon for i Finland. Hundenes prestasjoner på prøvene 
premieres derfor litt annerledes enn de gjorde «før i tiden», da de 
forventet forliggerarbeid og at hunden aldri skulle bevege seg bort fra 
reven for å finne nye veier. Det får de lov til nå, bare de viser pondus og 
ikke presses bakover av reven i særlig grad.

Glemte å nevne at før selve prøven skal hunden reviere kunsthiet som er 
tomt, men der reven har gått igjennom alle gangene på forhånd. Dette 
skal foregå helt tyst. Blir det mye lyd eller hundene ikke søker igjennom 
alle gangene blir det poengtrekk eller startforbud, avhengig av grad.

Før hunden kan bli champion må den også søke igjennom et tomt naturhi 
(LUO-test). 

I år stilte vi våre 3 parson russell terriere, som alle har jaktet litt i naturen 
og som har fått trene seg litt på å gå igjennom kunsthi og fortrengninger, 
«nåløyer», både liggende og stående. Det er en fordel å ha lært hunden 
å legge seg ned på siden for å forsere et «nåløye», før prøven i Finland, 
ettersom prøven starter med et «liggende nåløye» som er 60 cm langt. 
Dette ligger i forlengelsen av en ca. 50 cm lang trakt. Hunden skal frivillig 
ta seg igjennom dette nåløyet. 

Hiprøvene på sommeren avholdes om natten, for at temperaturen skal 
være god for revene. Første hund startet rundt kl. 21 og siste hund var 
ferdig rundt 04.30 Rekkefølgen trekkes ved prøvestart og de siste har da 
en lang natts venting foran seg. De fleste var tilstede under hele prøven 
for å se på alle hundene. Prøvetiden pr. hund er maks 20 minutter, men 
enkelte hunder er ferdig på 2 minutter, det beror på arbeidssettet. 

Våre hunder gjorde alle en utmerket jobb på sin første B-prøve der Viva, 
Blanca og Pepper fikk hhv. LUT B42 og 2 x LUT B44 (maks poeng) som 
resultat. 

På prøve to fikk Viva seg nesten umiddelbart etter slipp et grundig bitt 
i kinnet av reven og ble trukket fra prøven. Blanca gikk til en LUT B43 
(minus 1 poeng pga. at hun ikke søkte igjennom absolutt hele hiet under 
«tomhi-revideringen»). Pepper fikk en ny LUT B44. 

Til den tredje prøven var både Blanca og Pepper kvalifisert til selve 
championatprøven; A-prøven, der reven som bruker er kvassere enn 
B-revene og hundene må forsere en sandvoll før kontakt med reven 
er mulig. Begge to gikk til topp poeng; LUT A50 etter meget godt og 
hurtig arbeid med reven og dermed kunne vi titulere to nye Reveføtter 
som Finsk Jaktchampion. Fra før har Revefotens Happy Bunny Hopsalot 
«Lotta» og sønnen hennes Revefotens Da Blitz oppnådd samme tittel.

I tillegg til kunsthiprøver og naturhiprøver har de også en annen offisiell 
prøve for dachs og terriere i Finland, «Vattenviltprov», som går på å 
apportere fugl etter et slepespor i skogen, så frisøk i vann, der hunden 
skal svømme ut og i flere retninger på kommando og til sist apportere 
og avlevere fugl (and) fra vannet etter skudd. 
Ola og Blanca hadde fått trent noe på dette, så de stilte til start og ble 

rett og slett beste ekvipasje med 1. pr. etter nydelig apport og avlevering. 
Nå trenger de «bare» to 1. pr. til for et championat også i denne grenen! 

Det hører med til historien at Blanca og Viva fikk med seg hvert sitt 
Finske utstillingschampionat hjem i tillegg, så alt i alt en svært vellykket 
tur resultatmessig og hyggelig arrangement sammen med både gamle og 
nye venner. 
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Avdeling Agder
Hei alle sammen!

I vår og  har klubben hatt mange aktiviteter rundt om i Agder – vi ønsker 
gjerne å tilby våre medlemmer muligheten til å delta på aktiviteter i regi 
klubben, men trenger da å vite hvilke aktiviteter dere som medlemmer 
ønsker at vi setter opp og om det er muligheter for områder vi kan holde 
disse aktivitetene på. I Kristiansand har vi fått tilbud av kommunen til å 
bruke en grusbane 2-3 ganger i uken på Gimle. 

Litt om hva vi kan tilby fra klubbens side:

-  Helgekurs
-  Medlemsmøter ( teori f.eks. med veterinær, stell av hund, adferd o.l. )
-  Bronsemerkekurs i Kristiansand
-  Valpekurs
-  Ny i ringen kurs
-  Utstillingstrening
-  Rallylydighetstrening 
-  Privattimer
-  Sosiale møtepunkter for oss med firbeinte venner.
-  Utstillinger
-  Rallylydighetsstevner 

Hvem er vi som arrangerer aktivitetene i klubben:

- Merethe Næss – leder i styret og NKK instruktør trinn 1
- Dorthe Lundell – vara i styret, NKK instruktør trinn 1 og godkjent 
  Rallylydighetsinstruktør
- Nina Sondresen - NKK instruktør 1
- Catrin Meldgaard – nestleder i aktivitetskomiteen og ringsekretær.
- Siv Larsen – lederi aktivitetskomiteen og NKKinstruktør trinn 1. 

Gjerne gi oss en tilbakemelding på hva du ønsker at vi kan arrangere for 
deg og din firbeinte venn.
Er det noe du lurer på kan du sende oss en epost til : 
Agder@norskterrierklub.no 
Ønsker du å sende melding eller ringe kan du nå aktivitetsleder 
Siv på : 915 74 223 på kvelden.

Vi håper å se deg på en av våre aktiviteter i klubben.

Mvh. 
Siv Larsen
For Styret i NTK Agder

Avdeling Oslo/Akershus

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

Hei Terriervenner.

Vi sendte ut en medlemsmail i slutten av juli hvor vi ba om fotobidrag til 
prosjekt Terrierkalender 2023. Det var egentlig et slags «siste forsøk», 
for selv om vi ber om bidrag jevnt og trutt, så har ikke responsen vært all 
verden.

Det var det nå!! Vi fikk så mange mailer (langt over 100) at vi lurte en 
stund på om vi var utsatt for spam-angrep:-) Tusen tusen takk alle 
sammen , dette var storveis, og knallfin kalender skal det bli! 
Bildene blir nøye utvalgt av en jury, og mange som er for små (for liten i 
MB) vil bli brukt på webside og fb. Andre som er fine, men ikke når opp 
til kalender-deltagelse denne gangen, vil bli trykket i bladet fremover. 

Vi lovet en kalender som premie til alle som får med bilde i kalenderen. 
I tillegg, sett ut i fra den enorme responsen fra dere, så vil vi dele ut et 
antall kalendere ved loddtrekning blant alle innsendte bidrag. 
Og så må dere, når den tid kommer, kjøpe kalendere som julegaver til 
dere selv og alle dere kjenner! 
Det kommer beskjed i medlemsmail til alle avdelingens medlemmer så 
snart kalenderen er trykket. Dette er nytt for oss, så vi er veldig spente 
på resultatet, men har de beste folka på saken!

Her er et knippe skjønne terriere som eierne har delt med oss.

Lula på togferie. Foto Magnus Killingland

Manchester Terriere. Foto Kirsti Kahrs
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Zelda. Foto Silje Kjeldstad

Mia. Foto Ann-Kristin Moen

Milo. Foto Anita Nedberg

Bentley. Foto Bente Ridder-Nielsen

På tur med hund – tekst og bilder Ingrid Helene Østvold.

Jeg ferierer alltid i Norge på sommeren, (men har nå for de neste årene 
vurdert annet land i Norden) - selvsagt med hundene.

Jeg har ofte andre enn bare mine hunder med da de er på ferie hos meg. 
Så det er ikke helt uvanlig å treffe oss i naturen eller fjellheimen med alt 
fra 5-10 hunder.  Jeg har aldri sett på det som noe problem å ha med 
meg mange hunder på tur. 
Så klart det er litt organisering på forhånd, men det gjør turen mye 
enklere. Om vi sover på hotell? Neida, vi pakker bilen med telt og 
hengekøyer og sover der det måtte passe.

Nå er jeg så heldig at jeg har flere av liten rase (Yorkshire terrier) og 
1 husky. Det enkleste er faktisk den store, for den legger seg ned der 
jeg vil den skal legge seg ned. De små må jeg ærlig innrømme har blitt 
bortskjemte med mer komfort, så de finner jeg gjerne inne i soveposen 
min.

I år så gikk turen fra Østlandet over til vest (Fedje) for så å følge finværet 
og vi endte opp i Telemark. Jeg har alltid et par steder jeg ønsker å se 
underveis , er mange steder jeg ikke har utforsket eller har vært på i 
voksen alder. Over fjellet så stoppet vi ved Stegastein viewpoint.

På Fedje gikk vi tur langs Nordsjøstien og til øyas høyeste punkt, Fedje-
bjørnen på 42 moh. Mot Telemark så stoppet vi ved Steinsdalsfossen og 
Fjellsjøvatn. I Telemark utforsket vi Øysteinnatten 1174 moh, med god 
utsikt over hele Telemark. Siden vi var i området Bø, så gikk vi opp til 
Gygrestolen 490 moh.

Det var en artig tur i skogsterreng til man plutselig står på steinplatået 
med en fantastisk utsikt.
Vel hjemme og fortsatt noen uker igjen av ferien så har den blitt tilbrakt 
i skogen og hagen, da tiden er inne for å høste sopp og bær. Man ser at 
høsten kommer raskere enn man tror.
Gode tips på tur:
• Sammenleggbare matskåler
• Har med poser til å fordele tørrfór i om jeg må gå et stykke fra bilen,   
eller jeg forer hundene ved bilen før vi går til teltplass. (Lar forsekken 
ligge igjen i bilen).
• Frysetørket mat
• Tomflasker til vann (finner ofte vann underveis)
• Sele og kobbel
• Langline
• Skrufeste til bakken om det ikke er noe sted å feste langline i.
• Respekter båndtvangen
• Jervenduk/sovepose (jeg har både jervenduk og egen sovepose til 
hundene som de kan hvile seg på/i.
• Lite førstehjelpsskrin, myggspray (Centaura).
• Potesokker (hvis man må bruke på skarpe steiner).
• Tyggebein/snacks - klart de skal kose seg på tur.
Her er noen bilder fra vår herlige Norgesferie.
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21.juni var vi på Terrier-tur i Ekebergparken. 
Det var en fin dag med passelig temperatur og vi var en god gjeng som 
koste oss på en runde i parken. Der var det både herlige hunder og 
artige kunstverk å se på. Kan anbefales dere som ikke har vært i parken 
om dere vil gå litt nye stier.
Det blir nok flere spontane turer til høsten. Følg med på fb og webside. 
Her er noen bilder fra turen. Foto NTK-OA.

Ringtrening på Jessheim
Vi starter opp igjen vår populære ringtrening/sosialisering lørdag 20.
august. Det foregår både ute og inne på tidlig-høst, alt etter værforhold. 
I vinterhalvåret er vi selvsagt innendørs. 

Treningene annonseres som 
før på vår facebookside 
hver søndag. Vi tar med 
alle raser og det er første-
mann til mølla som gjelder. 
Betaling på vipps, 100,- for 
NTK-medlemmer og 150,- for 
alle andre. Er du ikke på fb 
og ønsker å være med på 
trening, ta kontakt pr tlf eller 
mail så fikser vi det.

Instruktørene våre Øyvind og Kenneth
ønsker deg velkommen på utstillings-trening.

Vi kunne ikke motstå denne hjerteknuseren. Med dette bildet av Maya 
som er en Amerikansk Naken Terrier med pels, fotograf Renate Hansen, 
ønskes en flott terrierhøst fra oss i styret i NTK avd.Oslo-Akershus.
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Avdeling Rogaland
Hei alle terriervenner! 

I Norsk Terrier Klub avdeling Rogaland har vi ukentlige treninger hver 
tirsdag kl. 18.00 på Tjelta (Tjeltaveien 253, 4054 Tjelta). Trenignene er 
gratis og åpen for alle medlemmer. Det er også en flott sosial arena og 
alle er velkomne!

Norsk Terrier Klub avdeling Roaland, med leder Ingrid Prante i spissen, vil 
også i løpet av høsten invitere til flere fellesturer. Vi håper mange ønsker 
å delta på dette! 

Informasjon om treningene på Tjelta og andre aktiviteter publiseres 
fortløpende i avdelingens Facebook-gruppe (Norsk Terrier Klub avd. 
Rogaland), hvor alle medlemmer oppfordres til å bli med.

Årsmøte arrangeres 13.12.2022. Forslag til saker til årsmøte kan 
sendes til rogaland@norskterrierklub.no innen 8.11.2022 . Ønsker du å 
være med i styret, eller vet du om noen som kunne gjort en god jobb i 
terrierklubben i Rogaland? Send forslag til valgkomiteen ved leder Einar 
Andreassen på epost einarka@online.no. 

Vi ønsker alle en flott høst med deres terriere !

Hei alle medlemmer

Når dette leses så nærmer vi oss høst og vinteren står for tur. 
Vi håper alle medlemmer har hatt en fin sommer med sin/e fir-bente 
venner. 

Siden forrige Terrier Bladet så har vi gjennomført samarbeidsutstilling 
med Vestnes hundeklubb. Den ble gjennomført i Tresfjord 9. og 10. juli 
2022. 

Til tross for det som måtte være nedbørsrekord på lørdag, så ble det en 
kjempeflott dag med blide utstillere og funksjonærer. 

Norsk Terrier klub avd. Trøndelag hadde sin dag på søndag 10. juli og da 
hadde vi været med oss til en solfylt avslutning av en vellykket helg.

Under kommer resultatene med bilder fra vår dag. Vi tar med resultater 
fra gruppe 3 – Terrier og BISfinalen. Vi har dessverre ikke bilder av alle i 
Best i gruppen valp og Best in show valp.

Resultater for de andre gruppene finner dere på NKK.no og Resultater.

BEST I GRUPPEN
 

Miraristaff Highlander  - Staffordshire Terrier
E: Mette Grøntoft/O: Mette Grøntoft, Øien Vegard

Avdeling Trøndelag

BEST I GRUPPEN 2

Silkylady’s Hermine Dumbeldore Army – Silky Terrier
E/O: Karen Valbekmo Selvåg Norge

BEST I GRUPPEN 3

 
Kriswestin Victorious - West Highland White Terrier 
E: Torunn H. Lorentzen/O: Kristin Høstad

BEST I GRUPPEN 4

Shakristo’s Ferrari Scaglietti – Cairn Terrier 
E/O: Anne-Lise Frankplads
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VALPER

BEST I GRUPPEN

Rogalab’s Bjarne – Jack Russell Terrier
E/O: Inger K Lomeland Jewitt

BIG 2
Slioorin Knock on Wood - Bedlington Terrier
E: Beate Meistad/O: Granqvist Miia og Mäkelä Maria Finland

BIG 3
Silkiblue’s Rumor Around The World – Silky Terrier
E/O: Vibeke Bergfall Letnes

BIG 4
Linnearud’s Not Ment to Be Mardie – Australsk Terrier
E: Eli Haagensen/O:Astrid-Merete Linnerud Johansen

BEST I SHOW

 

Miraristaff Highlander – Staffordshire Bull Terrier
E: Mette Grøntoft/O: Mette Grøntoft, Øien Vegard

BEST IN SHOW 2
Bound-to-bounce Go Gentle - Bearded Collie
E: Greta Moen/O: Nina Charlotte Klemp

BEST IN SHOW 3
Courtborne Epok – Wippet
E: Vibeke Rothaug/O: Kristin Hoff

BEST IN SHOW 4
Smalltall’s Lucky Number One - Grand Danois
E: Wenche Elgesem/O: Heidi Lund, Sjølstad Roger

BEST IN SHOW VALP

 

Rogalab’s Bjarne – Jack Russell Terrier
E/O: Inger K Lomeland Jewitt

BEST IN SHOW 2
Quinquina’s Exelent Eireen – Irsk Ulvehund
E/O: Kristin Opsahl Myrene

BEST IN SHOW 3
BelloRosario Bully Ulrik by Louie – Fransk Bulldog
E: Gro Beate Linvåg Aas/O: Lisbeth Hårberg Endresen

BEST IN SHOW 4
BelloRosario African Mocca @Sekani – Rhodesian Ridgeback
E/O: Lisbeth Hårberg Endresen

Når dette leses har vi arrangert sporkurs med Geir Egil Aasbak som 
instruktør. Håper kurset gav hund og fører en fin innføring i spor og 
kanskje lyst til å fortsette. Mer informasjon om kurset vil komme i neste 
Terrier Bladet.

I tillegg hadde vi ansvar for parkering på Trøndelag hundefestival som 
gikk av staben 27. og 28. august 2022.

Ringtreninger på Være og terrierturer er i gang igjen etter ferien og pub-
liseres fortløpende på klubbens facebookside.

Vi ser frem mot valpeshowet vi skal arrangere i Messebyget på Midtsand 
5. og 6. november 2022. Annonse annet sted i bladet.

Om noen av medlemmene har anledning til å bistå oss med parkering, 
kiosk og kakebaking, så setter vi stor pris på dette. Om du skal stille valp 
selv, legger vi selvsagt til rette for at du får god tid til å forberede deg før 
du skal inn i ringen.

Ytterligere detaljer og dommer til arrangementet vil bli publisert på hjem-
mesiden og som eget
arrangement på Facebook.
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Minner om Årsmøte 24. november 2022
Forslag til kandidater sendes til:
Geir Aasbak på e-post: geiregilaasbak@gmail.com
Anette Danielsson på e-post: nettan_danielsson@hotmail.com 
Forslag til kandidater til valgene skal være valgkomiteen i hende senest 
20. oktober 2022
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøte skal være styret i 
hende senest 20. oktober 2022.
Forslag sendes til e-post: trondelag@norskterrierklub.no
Innkallingen til årsmøte blir publisert på Norsk Terrier klub 
avd. Trøndelags hjemmeside senest 14. dager før årsmøte.
Om du ikke har datatilgang så kan dere ta kontakt med oss, så sender vi 
innkallingen som brev til deg.
Ta kontakt med Karen Valbekmo Selvåg på tlf.nr: 901 20 739

Årets hovedutstilling ble avholdt i Dalgård ishall 28. Mai, og vi var veldig 
glade for å kunne være innendørs med tanke på været i Trøndelag denne 
helgen. Kjempegod stemning i hallen og utrolig gøy med så mange flotte 
terriere samlet på ett sted.
 
BEST IN SHOW

Hjohoo’s Shape Of Hjo - Cairn Terrier
E: Kari Stabæk/O: Elisabeth Teodorsson Sverige

BIS 2

 

Northbound Fortune Finnegan – Kerry Blue Terrier
E: Marianne Grønlie/O: Tor Eirik Huldt-Hagan

BIS 3

 
Li-Brie’s Be A Wild Winner - Norwich Terrier
E/O: Lisbeth Tuven

BIS 4

Ter-abyrex X-fighters - Skye Terrier
E: Gunn Anita Husby Hegseth/O: Anita Barbro Stensheim

BEST IN SHOW VALP

 
Sealytoppen’s Black Pearl - Cairn Terrier
E/O: Line Solgun Sandli
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BIS 2

 
Livi’n On Love’s Suki - Terrier Brasileiro
E: Elin Lockert Wiggen/O: Susanne Haneferd

BIS 3

 
Butterfly Touch – Silky Terrier
E/O: Tove Irene Moan Andersen

BIS 4

X-pected Dine Mites Free Access – Engelsk Toy Terrier
E: Marit Jenssen/O: Kirsti Merethe Hustad Kahrs

BEST IN SHOW VETERAN  

Ter-abyrex X-fighters – Skye Terrier
E: Gunn Anita Husby Hegseth/O: Anita Barbro Stensheim

BIS 2

 

Extra’s Keepsake - Irish Softcoated Wheaten Terrier
E: Wenche Hell/O: Nilla Lundwall Sverige

BIS 3
Kiblue’s Sunny Afternoon – Cairn Terrier
E: Lise Damm Fredriksen
O: Kirsti Fortun

BIS 4
 
Amazing Staffs Charming Eagle - 
Staffordshire Bull Terrier
E: Silje Settemsdal
O: Christina Dibbern Larsen Danmark
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BEST IN SHOW JUNIOR

Li-Brie’s Wild Honey 
E: Lisbeth Tuven/O: Lisbeth Tuven

BIS 2

Norwegian-Diamond’s I Rule Theworld 
E/O: Camilla Bjerkan Sanner

BIS 3

 

Livi’n On Love’s Prince Of Koran 
E: Elin Lockert Wiggen/O: Elin Lockert Wiggen, Haneferd Susanne,
Wiggen Morten

BIS 4

Strimobell’s Aiko
E: Margrethe Bjørdal/O: Ingrid-Marie Iversen Bjørdal

BEST IN SHOW OPPDRETTER

Livi’n On Love

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 

Avdeling Vestland

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
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Avdeling Østfold
Hei Terrier Venner!

Vi håper alle har hatt en flott sommer, og ladet batteriene for høsten. 
Vi fortsetter videre med ringtrening hver tirsdag i Hafslund Parken 
kl 18:00, så langt utover høsten det er mulig. Vi har dessverre ikke klart å 
finne noe sted, som vi har råd til, innendørs. Så dersom du har et tips om 
et slikt sted, er vi glad for å høre fra deg. 
Andre planlagte aktiviteter kan nevnes: 
Trimmekurs Lørdag 27. august kl 10:00. Ise, Sarpsborg

Innkallingstrening i Terreng. Søndag 4. september kl 10:00. 
 v/Fredrikstad Hundepensjonat, Ringstadhavna, Fredrikstad

Har du noen ønsker til klubbkveld/temakveld så send oss gjerne en mail.

Følg med på avdelingens hjemmeside, og facebook for informasjon om 
flere aktiviteter. 

Den årlige utstillingen 31. juli, på Navestadbanen i Sarpsborg, ble vel 
gjennomført med 183 stk påmeldt hunder. I flott sommervær denne 
gangen. 
Mange dyktige folk i sving. Og vi ønsker selvfølgelig å takke alle som tok 
seg tid til å stille på dugnad for klubben denne dagen. TUSEN TAKK!!
En stor takk til alle sponsorer, som har bidratt med flotte premier til alle 
deltagerne. 
 Undrum Hundeservice
 Sirius AS, Amfi Borg
 Milagro
 Vassås Hund AS
 Rema 1000, Vadtvedttorget
 Svendsen Profil AS

Fotograf Ragnar Singsaas var også til stede på utstillingen. Og tok over 
220 flotte bilder gjennom dagen. Her er det bare å ta kontakt, dersom du 
ønsker å kjøpe bilder av deg og din hund. 
Kontaktinfo: tlf 90825174 eller www.ragnarsingsaas.com 

FINALERESULTATER,
Utstilling 31.07.22, Navestad, Sarpsborg

BIS – BABY (4-6 mnd) dommer: Stig Arne Kjellevold

 

 

 

1. Jack Russell Terrier 
Sunseeker Rise N Shine, E: Gudim, 
Hedda

2. Staffordshire Bull Terrier
Ckstaff’s Dressed Up With Goldstaff, 
E: Cecilie Johansen Jeppesen, 
Sandra Holme

3. Yorkshire Terrier
House Of Anubis Peace On Earth,
E: Thomas René Andersen

4.Fox Terrier, Glatthår
Twoeyes Boost Of Perfection, 
E: Hilde Rognstad

BIS – VALP (6-9 mnd) dommer: Stig Arne Kjellevold

 

 

BIS - Junior, dommer Tinna Grubbe

 

 

BIS – BIM hund, dommer Tinna Grubbe

 

 

1. Manchester Terrier
Ipancho Tsarping Z Vejriho Hnizda, 
E: Eva, Trond, Ada Yssen

2. Cairn Terrier
Kadelly’s Please Forgive Me,
E: Dag Arne Grønstad, Veslemøy 
Grønstad

3. Staffordshire Bull Terrier 
Nightstaff Shadow Huntress, 
E: Jan Roger Andreassen, Melanie 
Andreassen

4. Miniature Bull Terrier
Martial’s Breed Jackal The Best, 
E: Ann-Cecilie Gjerset, Ann Jeanette 
Stenhaug Bull

1. Kerry Blue Terrier
NJV-22 NV-22 Shyloch Xplosive, 
E: Helge Kvivesen

2. Lakeland Terrier
Bullstation’s Underground, 
E: Marius Kjos

3. Irsk Terrier
Smox Inferno,
E: Elisabeth Skålberg, Sverige

4. Amerikansk Nakenterrier
Elly Plump`s Polly Gray, 
E: Evy J Fredheim

1. Cairn Terrier
N UCH Shakristo’s Ferrari Fiorano, 
E: Anne-Lise Frankplads, 
Tom Frankplads

2. Skotsk Terrier
Bullstation’s Summer Story, 
E: Marius Kjos
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BIS – avl, dommer Tinna Grubbe

1. Manchester terrier
C.I.B. BH NORD UCH DKV-15 X-Pected Dine Mites Sheldon Cooper,
E: Ludvigsen, Silje

BIS – Oppdrett, dommer Tinna Grubbe

1. Manchester Terrier
Tsar- Ping, E: Eva Kristin Yssen, Trond Yssen
 
BIS – Veteran, dommer Agnieszka Nowak-Patyniak

 

 

 

BIS dommer Agnieszka Nowak-Patyniak

1. Irsk Terrier
DK W-21 NORD W-21 Smox His Majesty, E: Elisabeth Skålberg, Sverige
 

2. Lakeland Terrier
Bullstation’s Red Raspberry, E: Marius Kjos
 

3. Skotsk Terrier
NORD UCH NORDIC UCH NJV-18 NV-18-19-20-21 Raglan Rainbow Re-
public, E: Anne Karin Skår
 

3. Irsk Terrier
Smox Inferno, 
E: Elisabeth Skålberg, Sverige

4. Jack Russel Terrier
N DK SE UCH NJV-21 NV-21 
Jacks?r?us Summer Fairytale Lucas, 
E: Ann Mari Nordahl

1. Cairn Terrier
NORD UCH NVV-22 Rottriver’s We 
Will Rock You, 
E: Reidun Andersen

2. Engelsk Toy Terrier
C.I.B. N SE DK UCH PORTOV-20 
NVV-21-22 Tsar-Ping’s Down Under 
Adelaide, E: Tanke, Anita

4. Manchester Terrier
C.I.B. NORD UCH NORD V-15 
KBHV-16 Tsar-Ping’s Roller Coaster 
Sigyn, 
E: Eva Kristin Yssen, Trond Yssen

3. Australsk Terrier
N UCH Linnearud’s Queen Of Saga, 
E: Astrid-Merete Linnerud Johansen
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4. Manchester Terrier
N SE DK UCH NJV-20 Tsar-Ping’s Brexit Ara, E: Yssen, Eva Kristin,
 
Våre søte små håpefulle i barn og hund!
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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. 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
  Anne Jonsen, tlf. 91868988, norfolk@norskterrierklub.no
Norwich terrier
  Elina Jokinen, tlf. 47658021, norwich@norskterrierklub.no
Parson russell terrier
  Kari Anne Horge, tlf. 95297277, parson@norskterrierklub.no
Silky terrier
  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 
  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
 Maria Huseby, tlf. 90948046, 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: Trond Storsveen  
  Medlem: Petter Kaalstad
  Medlem: Kirsti Hustad Kahrs
  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
  Tua Stiernudde, tlf. 90671252

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

F

Border terrier.
Fotograf: Ann-Kristin Moen 



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

Manusfrist for Terrierbladet  nr. 4 - 22 er 1. novemberManusfrist for Terrierbladet  nr. 4 - 22 er 1. november


