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      Hilsen Annlaug

Hei.

Denne gangen var det fint å lese spaltene i bladet og se  
at det planlegges mange aktiviteter i løpet av sommeren 
og høsten. Vi i styret planlegger også en del  
arrangementer, nytt av året er Terrierhelg/aktivitetshelg, 
denne er lagt til Flå. Jeg synes dette virker spennende og 
jeg håper å se mange av dere på Flå. I år blir det også 
de vanlige aktivitetene som Elverumsutstillingen, Terrierspesialen  
og stands på nye Oslo Dog Show, Lillestrøm. 
Vi satser på at vi igjen kan ha julebord, dette er noe jeg virkelig har savnet det er 
alltid en fin førjulstradisjon.
Det er altså mange aktiviteter å delta på, det er godt å være tilbake til normalen, 
etter 2 år med mye avlysninger.

Jeg håper dere alle får en fin sommer med deres firbente.
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 REDAKTØRENS HJØRNE
   
Manusfrist til neste nummer av Terrierbladet er   
1. august 2022.

Send bilder og annet stoff til: 
terrierbladet@norskterrierklub.no

Tok du ett blinkskudd av hunden? Send gjerne bildet til oss så kan vi 
bruke det i bladet. 

Husk at bilder må være minimum 1Mb (eller MB) for å trykkes i bladet.

Forsidebilder til Terrierbladet: 
Vi behøver alltid gode bilder til bruk på forsiden av bladet. Vi prøver å 
variere rasene på forsiden men er avhengig av å få bilder som egner 
seg til formålet. Så synes du det er lenge siden din rase har vært der 
så send oss bilder.

God sommer
 
Hilsen Annlaug og Bård.

TERRIERBLADET
Ansvarlig redaktør: Hovedstyret i Norsk Terrier Klub

e-post: terrierbladet@norskterrierklub.no

Annonseformater

Helside B186 x H273mm

Halvside liggende B186 x H133mm

Halvside stående B91 x H273mm

Annonsepriser: Helside/medlem kr 1200/800,

halvside/medlem kr 600/400

For å annonsere må en være medlem i NTK. Annonser er kun 

for private, og ikke firmaer eller andre raseklubber. Unntaket er 

der NTK samarbeider med andre om arrangementer /aktiviteter. 

Medlemmer kan ikke benytte seg av medlemspris for annonser 

som gjelder andre enn seg selv som privatperson.

Det tas ikke inn kennel-/oppdretterannonser fra personer som 

ikke er medlem av NTK.

Vi tar ikke inn kommersielle annonser, kun for annonsører vi 

samarbeider med/har avtaler med.

Annonsemateriell:  Trykkferdige høyoppløslige PDF-filer i  

farger sendes til TBs mailadresse. Red. hjelper med setting av  

annonser ved behov, mot et tillegg i prisen.   

Red. har rett til å refusere materiell. 

AnnonsebetalingInnrykk betales innen materiellfrist til NTKs 

hovedkonto: 1503.16.36431

Redaktørens ansvar

Red. er kun ansvarlig for saker de har skrevet selv, ikke  

mottatte bidrag.
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Klubben har avholdt sin generalforsamling og vi vil benytte anleningen til 
å takke Marit Kasbhom og Tua Stiernudde for innsatsen i styret. 

Terrierbladet på hjemmesiden
Generalforsamlingen ga hovedstyret i oppdrag å utarbeide løsninger for 
publisering av Terrierbladet på nett. Bladet skal også sendes ut til alle 
våre medlemmer i papir form slik vi alltid har gjort.
Styret vil legge det ut under menypunktet Terrierbladet på vår hjem-
meside. Det gjøres ved at blad nr.1 blir lagt åpent ut når manusfristen 
for nr. 2 er passert. Vi har startet jobben med dette og i første omgang 
planlegges det å få lagt ut de to siste årgangene.
For kommende nummer vil vi legge ut bladene forløpene etter skisserte 
plan.

Terrierspesialen 17. og 18. september 2022 i Mjøndalshallen 
Velkommen til TerrierSpesialen, dobbelutstilling og valpeshow. 
Stor-cert 17.9 for klubbens raser.
Annonse for arrangementet finner du lenger bak i bladet. 
Vi trenger hjelpe til praktiske oppgaver i forbindelse med utstillingen og 
håper at noen av dere medlemmer har mulighet for å hjelpe til. Har du 
anledning så send gjerne en epost til uk@norskterrierklub.no eller ta 
kontakt med noen i komiteen.

Hundemesse i ny drakt – Oslo Dog Show   
18. til 20. november 2022.
Nova Spektrum (tidligere Norges varemesse) og NKK tar opp igjen 
samarbeidet.
Eksteriørutstillingen som tidligere har vært en del av messen, er flyttet til 
Sandefjord.
Navnet Dogs4all som er sterkt forbundet med NKKs utstillinger vil derfor 
utgå. Nytt navn blir Oslo Dog Show.
NKK er medarrangør og stiller med et stort område hvor det blir 
aktiviteter og valpeshow gjennom hele helgen.
Oslo Dog Show skal være en rekrutteringsarena for NKK og henvende 
seg til et bredt publikum, for alle som enten har hund, ønsker seg hund 
eller bare er glad i hund.
Messen Dyr for alle for hobby- og kjæledyrhold, blir arrangert samtidig 
med Oslo Dog Show, og publikum får tilgang til begge arrangementene 
for en og samme billett.

TERRIERGATE og raseparade
NKK-klubber ønskes velkommen til rasetorget på Oslo Dog Show.
Vi har booket samme plass som på Dogs4all i 2019 og vi gleder oss til å 
ha terriergate igjen.  Håper flere av dere ønsker å være med på stand og 
raseparsde. Ta kontakt med til raserepresentant/gruppe om du ønsker 
å være med. Vi håper at riktig mange av dere har anledning og lyst til å 
vise frem våre flotte terriere på standen vår og under raseparaden

Elverumsutstillingen 13-14. august.
Også i år er vi medarrangør på NJFFs utstilling på Elverum. I år blir 
utstillingen samme helg som jakt og fiskedagene. Utstilling på lørdag og 
valpeshow på søndag. Denne gangen blir utstillingen ute på Prestøya, en 
bør merke seg at det ikke blir mulig å sette opp utstillingstelt.

Terrierhelg 3-4 september 
Aktivitetshelg for klubbens medlemmer. Arrangementet blir på Jakt- og 
Fiskesenteret på Flå, like ved Bjørneparken. 
Her legger vi opp til ulike aktiviteter, felles middag og sosialt samvær. 
Annonse lenger bak i bladet samt at informasjon om helgen fortløpende 
blir oppdatert på hjemmesiden og facebook.

Julebord på Olavsgård fredag 2.12 
Etter 2 år med avlysninger planlegger vi igjen å ha julebord. Det blir som 
vanlig blant annet utdeling av premier og diplomer til årets terrier. 
Vi håper på fult hus og gleder oss til å se dere igjen.

Webinarer
Vi er i gang med webinarer for klubbens tillitsvalgte temane er i første 
omgang klubbens hjemmeside. Til høsten blir det også webinar med 
tema årsmøter. Dette er beregnet for tillitsvalgte i avdelinger og rase-
grupper.

HOVEDSTYRET INFORMERER RAS -  RAS -  
rasespesifikk avlsstrategirasespesifikk avlsstrategi

 
NKK påla alle klubbene å utarbeide Ras for noen år siden. De ble den 
gang godkjent for 5 år så de  skulle nå ha vært reviderte.
NKK stilte det i bero da de ventet på endringer i datasystemet.  
Vi har nå mottatt følgende informasjon fra NKK om RAS og om fremdrift-
splan.

Fremdriftsplan for revisjon av rasespesifikke avlsstrategier (RAS) og 
nødvendige tilpasninger til ny forskrift om avl av hund

Etter planen skulle de rasespesifikke avlsstrategiene (RAS) vært revidert 
etter fem år, men revisjonen har blitt utsatt i påvente av nye IT-verktøy. 
Ettersom nødvendige IT-verktøy fortsatt ikke var på plass, vedtok HS i 
januar 2022 å utsette revisjon av RAS ytterligere, til juni 2023. Hoved-
styret ga samtidig administrasjonen i oppgave å utrede mindre 
ressurskrevende alternativer til dagens løsning, som fremdeles ivaretar 
formålet med RAS. 

Siden HS sitt vedtak i januar, har imidlertid situasjonen endret seg. 
Mattilsynet jobber på oppdrag fra LMD med en ny forskrift om avl av 
hund. NKK har vært aktivt deltagende i dette arbeidet, gjennom møter 
med Mattilsynet og ved skriftlig innspill til forskriftsutkastet. Mattilsynet 
holdt også innlegg om forskriften på avlsrådskurset i april. NKK er nå 
godt kjent med hvilke krav forskriftsforslaget inneholder, og ser at en 
eventuell forskrift vil ha stor innvirkning på videre arbeid med RAS. 

Det er svært sannsynlig at NKK gjennom den nye forskriften ilegges 
et selvstendig ansvar for å utarbeide forsvarlige avlsprogrammer, som 
oppdretterne er pålagt å følge. Avlsprogrammene skal beskrive hvilke 
arvelige og unødvendig belastende egenskaper ulike raser er utsatt for, 
og hvilke tiltak som skal gjennomføres for å få bukt med disse innen 
rimelig tid. Det går også frem av forskriftsforslaget at avlsprogrammene 
skal ha tilstrekkelig effekt, og det vil blant annet stilles krav om at 
oppdrettere gjør særlige tiltak for å sikre sunn avl, og tilegner seg n
ødvendig kompetanse. 

I lys av forslaget til ny forskrift om avl av hund, er det ikke hensikts-
messig å revidere RAS i sin nåværende form. Vi legger til grunn at RAS 
i sin nåværende form må endres, slik at RAS tilfredsstiller kravene den 
nært forestående forskriften stiller til avlsprogrammer. Administrasjonen 
arbeider nå etter følgende tidsplan*:

• September 2022: Administrasjonen fremlegger første utkast til  
 revidert RAS/avlsprogram for Hovedstyret.
• Oktober 2022: Administrasjonen fremlegger andre utkast til 
 revidert RAS/avlsprogram for Hovedstyret.
• November 2022: Revidert RAS/avlsprogram sendes på høring  
 til klubber og forbund.
• Februar 2023: Høringsfrist og påfølgende behandling i 
 Hovedstyret
• Første kvartal 2023 (?): Forskrift om avl av hund vedtas av   
 LMD og gjøres gjeldende

Frem til HS har vedtatt hvilken struktur og form RAS skal ha, vil vi ikke 
revidere eksisterende RAS. Raseklubber som vurderer at deres RAS er 
utdatert og ønsker den fjernet fra nettsiden inntil videre, kan gi beskjed 
til NKK.

*med forbehold om endringer
Med vennlig hilsen Norsk Kennel Klub

Vi i NTK har videre sendt dette ut til alle klubbens raserepresentanter og 
rasegrupper med beskjed om at de må si i fra om noen RAS dokumenter 
er så utdaterte at de ikke bør ligge ute på klubbens eller NKKs hjemme-
side slik at vi får dem fjernet. Vi ser frem til november når vi får det nye 
forslaget til høring.

Vi ønsker dere alle en god sommer
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Rasegrupper Årsmøtedato Frist for innsending av saker 

Airedale 22.11.2022 18.10.2022
Bull 17.11.2022 13.10.2022
Cairn 20.11.2022 16.10.2022
Jack 20.11.2022 16.10.2022
Staffordshire bull 05.11.2022 01.10.2022
Westie 29.10.2022 24.09.2022
Wheaten 17.09.2022 13.08.2022

Distriktsavdelinger

Agder 30.11.2022 26.10.2022
Oslo/Akershus 22.10.2022 17.09.2022
Rogaland 13.12.2022 08.11.2022
Trøndelag 24.11.2022 14.10.2022
Vestland 09.11.2022 05.10.2022
Østfold 23.11.2022 19.10.2022

ÅRSMØTER 2022

Rasegruppene/avdelingene sender ut innkallingen med minst 2 ukers frist.

Innkallingen skal sendes til medlemmene, enten per post, e-post eller legges ut på hjemmesiden. 
De fleste legger innkallingen ut på klubbens hjemmeside. Har du ikke tilgang til internett ta kontakt 

med styret i rasegruppen/avdelingen det gjelder og få innkallingen tilsendt med vanlig post.

Forslag på kandidater må være rasegruppens/avdelingens valgkomité i hende/post- stemplet senest 
5 uker før møtedato.

Forslag til saker en ønsker behandlet på årsmøtet må være rasegruppen/avdelingens styre i hende/
poststemplet senest 5 uker før møtedato.

(Forslag kan også sendes på e-post)
Kontaktinformasjon til alle finnes bakerst i bladet og på hjemmesiden.
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Velkommen til TerrierSpesialen,  

dobbelutstilling og valpeshow  

for klubbens raser, 

Yorkshire terrier og Biewer terrier. 

Stor-cert lørdag for klubbens raser 

17. og 18. september 2022 i Mjøndalshallen 
(Nedre Eiker, like utenfor Drammen)

 
 Rasefordeling (med forbehold om dommerendringer)

Lørdag: (stor-cert)

Maija Mäkinen, Finland
Amerikansk naken terrier, Biewer terrier, Border terrier, Jack russell terrier, Rat terrier, Silky terrier, Tenterfield terrier,  
Terrier Brasileiro

Gertrud Hagström, Sverige
Airedale terrier, Bedlington terrier, Cesky terrier, Dandie dinmont terrier, Engelsk toy terrier, Irish softcoated wheaten terrier, 
Irsk terrier, Parson russell terrier, Sealyham terrier

Sherril Goodwin, England
Australsk terrier, Cairn terrier, Manchester terrier, Norfolk terrier, Norwich terrier, West highland white terrier

Martin Skeffington, Irland
Bull terrier, Fox terrier glatthår, Fox terrier ruhår, Irish glen of imaal terrier, Kerry blue terrier, Lakeland terrier,  
Miniature bull terrier, Skotsk terrier, Skye terrier, Welsh terrier, *Staffordshire bull terrier- valper, Øvrige

Alissa Justine Weber Bech, Danmark
*Staffordshire bull terrier

Søndag:
 
Maija Mäkinen, Finland
Airedale terrier, Australsk terrier, Bedlington terrier, Cairn terrier, Fox terrier glatthår, Fox terrier ruhår,  
Norfolk terrier, Norwich terrier, Skye terrier, West highland white terrier

Gertrud Hagström, Sverige
Amerikansk naken terrier, Border terrier, Bull terrier, Irish glen of imaal terrier, Kerry blue terrier, Lakeland terrier,  
Manchester terrier, Miniature bull terrier, Rat terrier, Silky terrier, Tenterfield terrier, Terrier Brasileiro, Welsh terrier,  
*Staffordshire bull terrier– valper, Øvrige

Anne Tove Strande, Norge
Cesky terrier, Dandie Dinmont terrier, Engelsk toy terrier, Irish softcoated wheaten terrier, Irsk terrier, Jack russell terrier,  
Parson russell terrier, Sealyham terrier, Skotsk terrier

Martin Skeffington, Irland
*Staffordshire bull terrier 

 
Frister:
Ordinær elektronisk: 18. august 2022  Manuell: 18. august 2022  
Forlenget elektronisk: 28. august 2022
Ordinær elektronisk: 415,- (valper kr 290,-) Tillegg man.påm. 65.- Tillegg forlenget påm. 100.-

Ev. spørsmål kan rettes til tlf. 97474944 eller på e-post til uk@norskterrierklub.no.
Manuell påmelding til: uk@norskterrierklub.no eller Norsk Terrier Klub, Postboks 90 Økern, 0508 OSLO.  
Bankkonto: 1503 17 01373.

Dommerne er reservedommere for hverandre.
 

VELKOMMEN
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TERRIERHELG TERRIERHELG 

Vi planlegger aktivitetshelg for klubbens medlemmer 
på Flå 3. - 4. september.

De fleste avktivitetene blir på Jakt og Fiskesenteret. Overnatting blir på Thon Hotell Flå.
Det er også mulighet for å ta med bobil/campingvogn, men disse plassene er uten 
strøm.

Planlagte akttiviteter:
 - Uoffisiell mentaltest, ekstra kostnad for å delta med egen hund på dette. Men alle kan 
være med å gå gjennom testen og få forklart momentene o.l.
- Foredrag om atferd  
- Testing av robotrev - robotbjørn
- Trimmekurs 
- Handlerkurs
- Innføring i spor med hund - med egen hund.
- Felles lunsj og middag. 
 -Soialt samvær med middag og forskjellige aktiviteter lørdag kveld.

Flere aktiviteter kan tilkomme. Er det en aktivitet du ønsker skal komme på lista så tips 
oss.

Info om pris og hvem som er foredrag/kursholdere kommer fortløpenede på  
hjemmesiden/Facebook.

 

Foto: Ann-Kristin Moen Foto: Janne Gregersen
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 Årets Terrier 2022 per 1. mai  
(Mangler resultater fra: Ingen)  

 

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

75/4 

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

38/3 

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

33/2 

4 N UCH Sojus Castles In The Aire (H) (Airedale),  
eier Torgunn Haug 

27/2 

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

26/1 

5 NJV-21 Bonwil Devil Herself (T) (Manchester),  
eier Kirsti Hustad Kahrs 

26/1 

7 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 

24/2 

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

23/2 

9 NJV-21 NV-21 DKJV-21 Knøtteliten’s Reach For The Moon (T) (Jack russell), 
eier Inger-Lise Teigland 

18/1 

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

18/1 

9 Norwegian-Diamond’s Gorgeous Diva (T) (Staffordshire bull),  
eier Camilla Bjerkan Sanner 

18/1 

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

17/1 

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

16/1 

13 Bonny Hill’s Be My Joy (T) (Skye),  
eier Ida Therese Fosse 

16/1 

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

16/1 

16 Catechism Orange Is The New Black (T) (Cairn),  
eier Ole Andre Winje 

14/1 

16 N UCH Rogalab’s Anna (T) (Jack russell),  
eier Inger K Lomeland Jewitt  

14/1 

16 N UCH Garm de Canario Captain Conrad (H) (Miniature bull),  
eier Siri Heggelund 

14/1 

19 NJV-21 Not Nogotiable At Pariben Norway (H) (Bull),  
eier Mark Gavin 

13/1 

19 N UCH Rogalab’s Atle (H) (Jack russell),  
eier Inger K Lomeland Jewitt 

13/1 
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Til å dømme på søndagens utstilling har vi fått en ekte 
rasespesialist fra Storbritannia, offisiell dommer og mangeårig 
oppdretter Janette Callon. Hun forteller følgende om seg selv: 

«Jeg ble født inn i en airedale-elskende familie i Aire Valley, der rasen har 
sin opprinnelse. Bestefaren min var en av de aller første airedale- 
oppdretterne, så jeg har hatt rasen i blodet fra start. Familiens hund 
pleide å sitte inntil barnevogna fra jeg ble født. Siden jeg var enebarn, 
ble hun min beste venn i oppveksten. 

Da jeg ble gift med Danny mange år senere, var min første julegave 
fra ham en airedale terrier-valp. Vi ble enige om at vi hadde lyst til å ha 
valper på henne, og jeg ble overtalt til å begynne med utstilling. Jeg ble 
hektet fra første stund. Det ble starten på en lang karriere som utstiller 
og etter hvert offisiell dommer for rasen. Min største ære var å få dømme 
airedale på Crufts i 2008. 

Som eiere av Russtam kennel har vi blant annet oppdrettet nr. 1 airedale 
terrier i Storbritannia i 2015 og 2016, Ch. Sonorra Christmas Cracker 

From Russtam, som også ble Crufts-vinner i 2017 og er far til flere  
champions i inn- og utland. 

Jeg er svært beæret over å bli invitert til å dømme den offisielle  
airedale-utstillingen i 2022, og ser fram til dagen med glede og spenning. 

Vennlig hilsen Janette Callon»

Program for dagen, påmeldingsinformasjon osv. publiseres 
så snart alt er klart på rasegruppens hjemmeside på 
norskterrierklub.no og vår facebook hjemmeside  
‹Airedale Terrier Rasegruppe NTK› 

Arrangementet er åpent for alle, og vi håper alle hjelper oss å dele 
informasjonen som kommer med airedale-venner og kjente, to- og 
firbeinte, slik at vi kan møtes og få en alle tiders hundehelg sammen. 
Husk å ta med bikkja! 

På arrangementsområdet er det hytter og leiligheter til leie, ta kontakt 
med Vestby hyttepark. Vær rask, her kan det bli fort fullt. 

Velkommen!

Vennlig hilsen styret i Airedale terrier Rasegruppen

AIREDALE TERRIER

Rasegruppen inviterer til aktivitetshelg på området til Vestby Gjestegaard og Hyttepark. 
Det er planlagt aktiviteter innenfor lydighet, nosework med mer, konkurranser og 

aktiviteter for både store og små med hund, samt jubileumsfest på lørdagen. 

På søndag er det utstilling i anledning 40 år med Open show. Og denne gangen blir ikke 
utstillingen et Open show, men en offisiell utstilling med lite cert.

ÅRSMØTE 22.11.22

Saker til årsmøte må være styret i hende senest 18.10.22 
Sendes til: airedeale@norskterrierklub.no

Forslag på kandidater til styret må være valgkomiteen i hende 
senest 18.10.22 

Sendes til Halvor Sigfridstad: halvor@rabben-kennel.no

Innkallingen blir lagt ut på hjemmesiden senest 2 uker før årsmøtet
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Trimmekurs i Tønsberg 
23 april arrangerte vi trimmekurs i Airedalegata i Tønsberg med grilling i 
nydelig vårsol og vakre Airedales i løpegården. Tusen takk til Kennel 
Siluna og Kennel Keelco for et absolutt topp trimmelokale og topp 
tilrettelagte rammer for at det ble en utrolig trivelig lørdag. Jeg tror vi 
talte 10-12 Airedales på det meste, og en utrolig søt liten Welsh-gutt. 

Til dere som sitter på gjerdet og lurer på å bli med på trimmekurs. 
Rasegruppas trimmekurs er et lavterskel tilbud for innføring i pelsstell og 
trimmeteknikk, og mest av alt er det sosialt og alt handler om vår beste 
venn Airedalen, til og med historiene rundt matbordet - selvfølgelig! Det 
kommer nye muligheter til høsten. Vi gleder oss til å se igjen både gamle 
og nye kursdeltakere. Det er lov å komme igjen, og igjen, og igjen! Og til 
andre trimmeraser i NTK, det er selvfølgelig lov å melde seg på, dere er 
hjertelig velkommen hvis vi har ledige plasser. 

Lørdag 5.02. i år var den gledesfyllte dagen som min ektemann og jeg 
kjørte til Sverige for å hente hjem min etterlengtede første amerikanske 
nakenterriervalp. 

Bampiece Keila Kazena Avrina heter hun, og navnet - ja det fikk jeg selv 
bestemme.  Det var et K kull, og dermed ble det Keila. Alle valper vi 
selv oppdretter må bare ha doble fine navn, og det måtte også hun få. 
Dermed ble det Keila Kazena. Og med mitt kennelnavn Avrina bak ble det 
dermed bare helt perfekt. 
Chinese Crested har jeg hatt i livet mitt siden 03, men det er ikke så 
mange av de som er thl - dvs med minimal behåring. Svært mange 
CC krever en god del barbering og stell for å holdes nakne og fine, og 
etterhvert ble ønsket mitt større om å få en helt naken nakenhund som i 
tillegg ikke var for stor. Dermed falt mitt valp på aht, og alt jeg kan si nå 
etter et par måneder med Keila i huset er at jeg bare angrer veeeldig på 
at ikke denne fantastiske rasen kom inn i huset mange år før. Men bedre 
sent enn aldri da for all del. 

Fra første natten har hun sovet helt prakteksemplarisk sammen med meg 
i sengen. Hun leker med sheltie valpen Zalma fra eget oppdrett som kun 
er 9 dager yngre enn hun er selv. Hun er megakosete og sjarmerende 
med en stooor personlighet i sin vakre og elegante spretne nydelige 
kropp og silkemyke fine hud. 

Rasen er tiltalende på alle måter for de finnes i mange nydelige farger, og 
den behårede varianten av aht er glatthåret og lettstelt og alldeles vakre 
også de. 

Her i huset er det en hel flokk hunder, ikke bare Keila og Zalma, men 
flere chinese crested, silken windhound som er en sjelden mynderase  og 
et par dvergpudler i fargen grå. Og Keila var husvarm her så og si med 
en gang hun kom hjem, og fant seg tilrette her med de andre - inkludert 
husets 4 katter og nå også kattungekull som hun er rørende forsiktig 
med. Kattungene er i skrivende stund 11 uker gamle og snart klare for 
sine nye hjem, men de 5 små  kan altså løpe rundt her som en gjeng 
ville hester og Keila og sheltievalpen Zalma lar de få være i fred. Det er 
minsanten ikke verst - de er tross alt bare valper selv også. Jada - de 
leker jo også med dem, men da forsiktig.  

AMERIKANSK NAKEN  
TERRIER
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Da jeg ble medlem av Norsk Terrierklubb var jeg så heldig å få alle 
nummer av Terrierbladet tilbake til 2017 da aht ble godkjent rase her 
i landet, men etter å ha gått gjennom alle blader med mye fint stoff 
om de andre terrier rasene må jeg si at jeg ble skuffet over å finne 
såpass lite stoff om aht her i bladet. Så min klare oppfordring blir at alle 
medlemmer som har aht må bli flinkere til å sende inn stoff om dem her 
da medlembladet her blir hva vi selv gjør det til. 

Vi har rukket å delta på 3 valpeshow så langt, som har resultert i 3 
BIR med HP og fine kriikker. Vi går på ringtreninger i regi av NTK på 
Jessheim, og i det samme lokalet ble også de to siste valpeshowene 
avholdt i regi av Norsk Shih Tzu Klubb helgen 23-24.04. Et arrangement 
vel gjennomført i rolige fine omgivelser til tross for lite lokale så går det 
an, og jeg håper flere vil bruke dette lokalet til utstillinger  nå som vi ikke 
lenger har Letohallen til rådighet i så måte. 

Det er en fryd å både gå på ringtreninger og valpeshow med henne, og 
det hadde vært fint å sett flere aht i ringene etterhvert. 

Jeg er superfornøyd med min inderlig elskede Keila på alle måter. Hun er 
bare fantastisk, og aht er en rase som flere så definitivt burde få øynene 
opp for. 

Dere hører garantert fra oss igjen, og jeg håper også å få lese om flere 
aht i neste nr. av bladet. 

Mvh Dorthe og Keila. 

Biscotti Bourne Identity født med kallenavn Vidar nå «Eddie»

Oppdretter: Ellinor Forsberg  Eier: Evy Fredhjem
 
Eddie er også kjent som bøllefrø, junior, klistremerket og familiens 
selvutnevnte midtpunkt. Han er en alle tiders «klovn» og elsker å være 
med der det skjer. Han er omgjengelig i møte med alt og alle, og er en 
selvbehersket terriertype vi varmt kan anbefale dersom man ønsker en 
hund som kan tilpasse seg latere dager så vel som full fart og lange turer 
til skogs. 

Han stortrives med barna i huset (1,5 og 4,5 år) og hans eldre pelsbror 
(en bichonblanding med navn Arthur på 13 år).
Eddie elsker:
Fart og lek, søk og lange deilig turer, spesielt blåbær- og bringebærturer 
(her må man plukke fort om noe skal i spannet). Late dager inntullet i 
tepper og dyner. Kos, samt det å få sitte i midten, inntil deg i sofaen - 
han er en skikkelig kosegris. 

Eddie har egen instagramprofil: @arthur_and_eddie

Vi ønsker velkommen til Elly Plump's Polly Gray, aprikos farget tispe født 
6. oktober 2021.

Far: DK V-21 FI Ch Nord Uch Nordic Ch SE V-19 Nord V-21. NO V-18 Elly 
Plump's Deadly Desoto

Mor: SE Uch DK Uch N Uch Rita From Moldovanvuk
-- 
Evy Fredheim
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BEDLINGTON TERRIER

Velkommen til denne spalten om bedlington terrier i Terrierbladet.

Alle hunderaser skal ha sin egen skriftlige avlsstrategi (RAS) utviklet av 
raseklubbene. RAS skal si noe om rasens kvaliteter og fortrinn, så vel 
som definere avlsmessige utfordringer og forbedringspotensial. Målsetnin
ger og beskrivelse av hvordan målene skal nås er en viktig del av RAS. 
Gjeldende Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Bedlington Terrier ligger 
på Norsk Kennel Klubs hjemmeside. NKK har varslet raseklubbene om å 
utsette innsending av nytt RAS dokument til 2023. Bakgrunnen for at RAS 
utsettes er en kombinasjon av et behov for å tilpasse IT-systemet i NKK 
slik at arbeidet med RAS blir lettere for klubbene, og redusert kapasitet 
på helseavdelingen til å håndtere mottatte RAS på en god og effektiv 
måte. NKK understreker at raseklubbenes seriøse og gode helsearbeid 
er viktigere nå enn noensinne og at dette arbeidet fortsetter med full 
kraft. Helse hos renrasede hunder har vært et omdiskutert tema i flere 
år. RAS-arbeidet er et konkret tiltak både for å forebygge (valg av avlsdyr 
uten helseproblemer) og testing (eksempelvis kondisjonstesting), kan 
iverksettes. 
Den fullstednige rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Bedlington 
Terrier ligger lenket både til NKKs hjemmeside under avl og oppdrett 
og også under rasens egen fane på Norsk Terrier Klubs hjemmeside. Jeg 
tar ut utdrag fra gjeldende RAS for bedlington terrier her og så anbefaler 
jeg dere alle til å lese den som helhet under sidene skrevet over. Jeg ber 
om innspill til bedlington@norskterrierklub.no dersom dere har innspill til 
arbeidet med revisjon av det rasspesifikke avlsarbeidet!

Utdrag fra gjeldenede RAS for bedlington terrier:

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 
Rasen har fortsatt en sunn helse og avlen blir heller ikke i framtiden 
ødelagt av for tett avl. Norske oppdrettere arbeider for fortsatt avl av 
sunne, gode hunder med et godt og funksjonelt eksteriør.

Helse - Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen 
Koppertoxicose ble første gang beskrevet av veterinærer på 1970-tallet i 
forbindelse med at hunder ble syke av leversykdom. Gjennom et bevisst 
avlsarbeid kan vi si at vi nå har kontroll over denne sykdommen ved at 
det er mulig å teste avlsdyr for bærende anlegg for DNA markører. Det 
er et krav at all slik testing utføres av veterinær på ID merkede hunder. 
I dag parrer ikke seriøse oppdrettere to bærere med hverandre, bare fri 
mot fri eller fri mot bærer som ikke gir syke valper. På grunn av den lille 
populasjonen, kan man ikke utelukke bærere fra avlen, dette for å unngå 

at innavlsgraden blir for høy. Syke individer skal selvfølgelig aldri brukes 
i avl. Det er i dag ingen alvorlige sykdommer som kan sies å være rase-
betinget utover CT som vi nå vurderer å ha kontroll over gjennom bevisst 
avl og god registrering. Forsikringssatsene på rasen, sammenlignet med 
mange andre raser, gir et bilde av lavt nivå av rapporterte sykdommer 
innen rasen. 
Dog er det rapportert noen tilfeller av hud-, øre- og øyesykdommer. 

Hud 
Det er rapportert tilfeller av kløe av ulike årsaker. Selv om dette oftest 
ikke er lidelser av livstruende art, er det svært plagsomt både for hund 
og eier og dyr med lidelsen bør absolutt ikke settes i avl. l tillegg har 
oppdretter en viktig oppgave i å veilede og hjelpe valpekjøpere i arbeidet 
med å holde øregangene frie nok for pels slik at infeksjoner ikke får god 
grobunn. 

Øyne 
Ingen spesiell øyensykdom har hittil dominert i rasen, men plager som 
følge av problemer med øyets slimhinner eller tårekanaler forekommer. 
På tross at av ingen spesiell arvelig øyensykdom forekommer innen 
rasen, kan vi vel si at det er fornuftig å øyenlyse avlshunder. Dette er en 
relativt rimelig og lite plagsom undersøkelse og kan forebygge at vi 
plutselig står der med et stort øyeproblem innen rasen som må avles 
bort. 

Videre arbeid med å sikre sunt avl av bedlington terrier
Over var et utdrag fra gjeldene RAS dokument for å sikre videre sunt 
avl av rasen her i landet. Etter min oppfatning er det ikke fremkommet 
nye opplysninger og behov for vesentlige endringer i gjeldende RAS 
dokument som skal fungere som veileder for oppdrettere. 

Som tidligere skrevet, ta kontakt med meg som 
raserepresentant bedlington@norskterrierklub.no eller 907 57 558 
for å dele opplysninger du mener har betydning for videre 
revisjon av avlsarbeidet med rasen. 

Som raserepresentant for bedlington terrier i Norsk Terrier klub holdes 
det tett kontakt med avlskomiteen i Sveriges offisielle raseklubb; 
Skandinaviska bedlington klubb (SKBK). SKBK er underlagt Svensk 
Kennel Klub. I Sverige er rasen betydelig tallmessig større og gir et bedre 
grunnlag for helse-, mental- og ekteriør kartlegging. Mange bedlington 
terriere som bor i Norge er enten importert fra Sverige eller har aner av 
svensk herkomst. Derfor er svensk kartlegging og avlsveiledning noe vi 
her i Norge bør lytte til og korrigere videre avl i forhold til. 

Viser til utdrag fra siste års rapport fra avlskomiteen i SKBK: 
Under året har ingen ny uppfödare tillkommit på SKBKs uppfödarlista på 
hemsidan. 
Antalet uppfödare av bedlington i Sverige och som är medlemmar i SKBK, 
uppgår till 17 stycken. 

Evaluering av Svensk Kennel Klubs RAS-dokumentet 2021
Mentalitet. Målet er at bedlingtonterrieren fortsatt skal være en vel 
fungerende selskapshund med et jevnt og tilltalende temperament, utan 
å miste de rasepesifikke egenskapene. 
Helse 
Innen nesta revidering av RAS, skal det i Sverige gjennomføres en ny 
helseundersøkelse av rasen som skal kartlegge forekomst av hud- og 
øreproblemer, kastrasjon av hannhunder samt innbildt drektighet hos 
tisper. 
Antall registrerte bedlington i Sverige 
2021: 121 valpar varav sju importer. Av 25 kullar valpar som registrerats 
2021 har 25 tikar använts och 17 hanar. Tre hanar har tre kullar vardera 
och två hanar har två kullar vardera.

Til sammenligning kan det rapporteres registrert 5 bedlington kull født i 
Norge 2021. Tre kull ved Kennel Blue Light og to kull er født ved Kennel 
Symretoppen i 2021. Totalt 16 valper født i Norge 2021. Det er vel ny 
rekord? (Koronarekord?)

Kennel Blue Light:
11.03.2021 Far: Blaa Skuggans Blue Shades, mor: Blue Light’s Nikita 
Queen of North (2 valper)
18.03.2021 Far: Blaa Skuggans Blue Shades, mor: Blue Light’s Magic 
Moonstone (1 valp)
13.11.2021 Far: Blaa Skuggans Blue Shades, mor: Blue Light’s Nikita 
Queen of North (5 valper)
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Kennel Symretoppen:
03.03.2021 Far: Ch Isotop’s On My Mind, mor: Symretoppen’s Sagatops 
Tiril (3 valper)
22.05.2021 Far: Symretoppen’s Lucabel Aro, mor: Ch Toolbox Girl Power 
(5 valper)
Noen kommer og noen går. Jeg har mottat beskjed om at Symretoppen’s 
Fantasy Storm har forlatt livet blant oss, 14 år og 4 mnd gammel. 

      Storm 14 år 4 mnd
Den samme beskjeden fikk jeg om Symretoppen’s Bluti Sandy, 16 år og 4 

mnd gammel 

Sandy 16 år 4 mnd
Jeg føler med eierne som kjenner på sorgen og savnet. Jeg vet at både 
Storm og Sandy har bidratt til mange gleder og gode minner.
Når dette bladet leses er nok et stell og klippekurs i regi av Norsk Terrier 
Klub gjennomført. Det skal gå av stabelen 12. juni 2022 og det er 
allerede en del påmeldinger. Flott at bedlington eiere er interessert i å 
utvikle kunnskap om stell inkl. pelsstell for sin hund. Bedlington er en 
relativt enkel rase å ha i livene sine, men de også trenger stell og 
oppdragelse for å bli gode individer. 

Billie

BIR NTK Agder Dilja

BIS 3 NTK Agder symretoppens Miltir Dilja

Fra Crufts

BIR og BIG 3 
Rocabec Riding Shotgun  
(Mr & Mrs P Cumming)
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BORDER TERRIER

Hei alle sammen! 

Mitt navn er Line Heimdal Oaland og jeg er ny raserepresentant for 
border terrier i Norsk Terrier Klub. 

Min familie fikk sin første border terrier da jeg var 11 år gammel. Siden 
har det ikke vært tvil om at livet ikke er fullkommet uten en liten border 
terrier. Det er en utrolig allsidig rase som gir enormt mye glede og 
selskap! 

Borderen det hele startet med – N UCH Gimli.

Etter at jeg var ferdig på universitetet kjøpte jeg for første gang min 
egen border terrier. Dette var N UCH Border Stable Jade (Molly) som jeg 
importerte fra Polen. I dag bor jeg i Farsund og driver jeg eget oppdrett 
under kennelnavnet Ouehill. I tillegg til Molly har jeg i dag N DK UCH 
Ouehill Amber and Moss (Wilma). 

Molly og Wilma på stranden i Farsund.

Vi er aktive på utstilling, men skulle gjerne hatt mer tid til andre 
aktiviteter også. Vi trener litt agility og blodspor for gøy, men  ikke med 
tanke på noen konkurranser. Ellers trives vi nok best på tur, enten det er 
på stranden, i skogen eller på fjellet.

Jeg gleder meg til å ta fatt på vervet som raserepresentant! 
Forhåpentligvis kan jeg bidra til å spre informasjon om det som skjer i 
border terrier-miljøet og løfte frem hvilken fantastisk rase dette er. Ta 
gjerne kontakt dersom det er noe jeg kan være behjelpelig med. Si også 
gjerne i fra om det er temaer dere ønsker at jeg skal skrive om her i 
Terrierbladet. 

Nye champions
N UCH Villjentas Sundance Kid (CIB CZ CH MvHenry`s Cowboy Henry – 
NORD VCH N UCH LPIII Villjentas Cille Skog)

Eier: Katarina Berndt Oppretter: Ann-Kristin Moen

N BS CH Villjentas Mia Masserati (N UCH Borderbys Once Again – N UCH 
N SE VCH FI J(H)CH Villjentas Fryd av Voss)

Eier: Ann-Kristin Moen Oppdretter: Ann-Kristin Moen

N UCH Villjentas Sundance Kid og N BS CH Villjentas Mia 
Masserati.

N DK UCH Ouehill Amber and Moss (DKJUCH DKKV19 Toftahill Take a 
Walk – N UCH Border Stable Jade)

Eier: Line Heimdal Oaland Oppdretter: Line Heimdal Oaland

N DK UCH Ouehill Ambder and Moss.

Har din hund blitt champion? Send gjerne ny tittel, navn på hunden, navn 
på eier og oppdretter og bilde til border@norskterrierklub.no. 

Resultater
Mange har den siste tiden deltatt på utstillinger med sine bordere og 
oppnådd flotte resultater! 

Norsk Kennel Klub Kristiansand 19. mars 2022. Dommer: Helge Kvivesen
BIR med cert og nordic cert - N DK UCH Ouehill Amber and Moss. 
Eier og oppdretter: Line Heimdal Oaland.
BT2 med r.cert og r.nordic cert - Sweeping Starstruck Eier: Jøren Nessa. 
Oppdretter: Erica Winberg.

Norsk Kennel Klub Kristiansand 20. Mars 2022. Dommer: Mette Sørum
BIR med cacib - N DK UCH Ouehill Amber and Moss. 
Eier og oppdretter: Line Heimdal Oaland.

Norsk Terrier Klubb Agder 26. mars 2022. Dommer: Anne Livø Buvik
BIR og BIS4 - N DK UCH Ouehill Amber and Moss.  
Eier og oppdretter: Line Heimdal Oaland.
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BT2 med cert - Ouehill Benign. Eier: Rune Wold og Marta Irene Aarberg. 
Oppdretter: Line Heimdal Oaland.

BIM med cert - Trientalis Olle Dån. Eier: Morten Edholm. Oppdretter: 
Inger Mogren. 

N DK UCH Ouehill 
Amber and Moss ble 
4. best in show.

Trientalis Olle Dån 
debuterte på utstilling 
med BIM og cert. 

Norsk Miniatyrhund klubb Rogaland 9. april 2022. Dommer: Juha 
Putkonen
BIR og BIG3 - N DK UCH Ouehill Amber and Moss. 
Eier og oppdretter: Line Heimdal Oaland.

Norsk Minityrhund klubb Sogn og Fjordane 10. April 2022. Dommer: 
Kaisa Metteri-Gold.
BIR og BIG3 - N DK UCH Ouehill Amber and Moss. 
Eier og oppdretter: Line Heimdal Oaland. 
BT2 med cert - Sweeping Starstruck 
Eier: Jøren Nessa. Oppdretter: Erica Winberg.

Sweeping Starstruck med dommeren og  
eier og handler Jøren Nessa.

Klubben for gårds- og fjellhunder Vikersund 16. April 2022. Dommer: 
Antonio Di Lorenzo

BIR med cert - N UCH Villjentas Sundance Kid. Eier: Katarina Berndt. 
Oppretter: Ann-Kristin Moen.

BIM med cert - N BS CH Villjentas Mia Masserati. Eier og oppdretter: 
Ann-Kristin Moen.

Klubben for gårds- og fjellhunder Vikersund 17. April 2022. 
Dommer: Andrzej Szutkiewicz
BIR - N UCH Villjentas Sundance Kid. Eier: Katarina Berndt. 
Oppretter: Ann-Kristin Moen.
BIM -N BS CH Villjentas Mia Masserati. 
Eier og oppdretter: Ann-Kristin Moen.
BT2 med cert - High Praise'crosswalk to silence. Eier: Siv-Laila Sandaker. 
Oppdretter: Mary Charlotte Wollentz Mattson.
BT3 - Rusket's Chili Cherry. Eier: Merethe Sæther Ness. 
Oppdretter: Siw Kristin Moen.

Norsk Kennel Klub Ålesund 30. april 2022. Dommer: Vesa Lehtonen.
BIR med cert og cacib: Fagernords TM Chica. Eier og oppdretter: Kristin 
Helene Skaar Fagerås.
BIM med cert: Ouehill Bolster. Eier: Ann-Kristin Bjørgvik. 
Oppdretter: Line Heimdal Oaland.

Fagernords TM Chica.

Ouehill Bolster med handler Kjell Narve Bergsnev. 

Gratulerer så mye til dere alle!

Send gjerne inn dine resultater med bilde til border@norskterrierklub.
no dersom du ønsker resultatet på trykk i Terrierbladet. Jeg ønsker å få 
tilsendt resultater fra alle typer aktiviteter!

Hilsener fra bordere rundt om i Norge

Vi er så heldige å ha fått mange hilsener fra border terriere rundt om i 
landet! 

Tuva har funnet frem solbrillene og er klar for sommeren! 

 Fotograf: Maiken Strøm.
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Hei alle Bullterriere der ute,

Når dette skrives, er vi i slutten av april og våren og sommeren nærmer 
seg. Vi i arrangementskomiteen er i full gang med forberedelser til årets 
Open Show og håper vi får se mange av dere der. Det ble satt opp et 
Bullekurs i mars hvor man skulle gå igjennom hundemassasje og styrke, 
koordinasjon og balanse men dette ble dessverre avlyst da det ikke var 
noen påmeldte. Men vi prøver oss igjen til høsten og ser om det er flere 
som har mulighet da. Det ble arrangert fellestur med innlagt quiz og 
matpause i april, men heller ikke her er det noen stor oppslutning. Vi 
som de fleste andre ser en dalende interesse for å finne på noe sosialt 
sammen med hundene og andre hundefolk, og dette er jo veldig synd. 
De fleste hunder liker å være sosiale og finne på ting med sine eiere 
og dette gjelder også bullene selv om de kan bli i overkant sosiale 
sammen med andre. Vi i styret vil gjerne få en mer aktiv rasegruppe for 
Bullterriere, men vi er litt avhengige av at noen møter opp på det som 
blir arrangert. Så i den anledning vil vi veldig gjerne få tilbakemeldinger 
på hva som kan friste av sosiale aktiviteter, det skal være gøy å ha bulle 
så da må vi også kunne vise frem bullene våre og ha det gøy sammen. 
Neste spørsmål blir jo hvilke kanaler vi kan nå flest mulig, vi har jo vårt 
eget Bullterrier Magasin, vi har spalten vår her i Terrierbladet, vi har 
egen hjemmeside under sidene til NTK, og det er diverse fb grupper så 
vi håper jo at vi er godt dekket opp til å nå ut til flest mulig. Kom gjerne 
med tilbakemeldinger til bull@norskterrierklub.no

Melvin koser seg på fellestur på Disenå

Tur til CETS Open Show og Trophy Show i Belgia

Den Belgiske bullterrier klubben arrangerer sitt Trophy Show i påsken 
hvert år og denne gangen var vi en liten gjeng fra Norge som valgte å ta 
turen.
CETS består av et Open Show på lørdag der alle buller og minier kan 
delta, og et Trophy Show på søndag der kun inviterte hunder kan delta. 
Hvert land nominerer sine deltakere ut ifra hva som er oppnådd på 
utstilling siste år og disse får da tilsendt en spesial invitasjon fra CETS. 

De inviterte i år var: Bilboen Karis Knockout, Buffalo Bulls Rambling Rose, 
Darkness Beyond At ParibenNorway, Devil Disquise With Beauty At 
Pariben Norway, Emred Red Diablo, Eye Opener, Kirkville Faberge, Not 
Negotiable At Pariben Norway, Quattro Paws Voodoo Preto, Trouble 
Shooter At Pariben Norway

Vi som valgte å ta fatt på den lange turen til Belgia i år var; Kari Steensen 
Tangen, Hege Helgaas, Ann Jeanette Stenhaug Bull, Ann Cecilie Gjerset, 
Hans Petter Larsen og Lene Johansen. Det skal vel sies at det var bare 
Kari som hadde med seg Bullterriere, da det for oss andre av praktiske 
årsaker ble miniene som ble prioritert denne gangen. Så hvordan det gikk 
med miniene kan det leses om under spalten til Miniature Bullterriere. 
Det som var nytt for i år var at CETS hadde byttet destinasjon for 
hvor showet ble avholdt så vi var alle spente inkludert arrangørene på 
hvordan det ville bli å arrangere på nytt sted. Men dette klarte de med 
glans og det ble virkelig en minneverdig påske med et godt gjennomført 

BULL TERRIER
Åsa (Ruskets Chili Cherry) og eier Merete Sæther Ness fra Hamar har 
sendt følgende hilsen:

Vi var på påskeshow dobbeltutstilling i Vikersund klubben for Gårds- og 
fjellhunder. Gode smilende kritikker begge dager fra forskjellige dommere 
som ga 1 excellent og CK, 3 BTK. Beste kommentaren var da dommeren 
spurte: ”How old is she, she has a puppyface!”. Måtte forklare at Åsa er 
snart 11 mnd, jeg hadde ”nappet” i overkant mye av ansiktet hennes… 
Ble jo en god historie å fortelle til BT-klanen som satt på utsiden; en god 
latter forlenger livet og her skal barten spares på! 

Glade og stolte over resultatet satt vi kursen 
hjem til Hamar og ventende ny oppgave 
bronsjemerke LP 2. dag påske. Åsa leverte 
her også med å bli nr 3 av 13 startende 
hunder. Vi er superstolte og nå er nye 
oppgaver i skogen å gå blodspor og gjerne 
skogspor.

Åsa (Ruskets Chili Cherry) har vunnet 
fine rosetter.

Gizmo og eier Annolin Kjevik har også sendt inn en hilsen:

Gizmo er seks måneder gammel. Han er en bestemt liten krabat med 
mye personlighet. Han liker å gå tur og elsker folk! Det kan en se når 
heile rompa svaier frem å tilbake!

Han har gjennomført sitt første valpkurs 
og går nå på lydighetskurs. Han går 
også litt spor. Vi har blitt så betatt 
av denne lille krabaten. Han var en 
skikkelig piraia til å begynne med, men 
er nå blitt så god og snill. Han kommer 
på innkallinger og vi gjør øvelser 
sammen. 

Gizmo på oppdagelsesferd. 

Lille Kivi (Borderfun Brown Sugar) koser 
seg med andre hundevenner og stikker 
snuten frem. 

Fotograf: Hannah Furuberg.

Lille Platon (Rockamore Mr. 
McDubh) på åtte uker og Silje 
Olsen i Oslo hilser også.

Jeg ønsker dere alle en flott og aktiv 
sommer sammen med deres bordere! 
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arrangement. Hotellet lå rett ved sjøen så det var muligheter for hundene 
til både å bade og leke på stranden, noe mange hunder benyttet seg 
av. Det som alltid kan være litt komplisert når man reiser med mange 
hunder på tur er å få plass til hundene på rommet, men det var null 
stress her. Rommene besto av to rom hvorav ett oppholdsrom/hunderom 
og soverom pluss bad – helt genialt. Det ble servert buffet alle dager 
i restauranten så det var også enkelt å få i seg mat. Selve showet ble 
arrangert i hotellets konferansesal, så her var alt tilrettelagt på ett og 
samme sted.

Lørdagen var det klart for Open Show og Kari valgte å stille sin Preto 
i veteranklassen. Preto var også tatt ut til Trophy showet, men her 
konkurrerer alle de inviterte hundene sammen uavhengig av årsklasser, 
kun fordelt på rase og kjønn. Så da falt valget på å heller melde Preto på 
Open Show og la Leo være med på Trophy Show, noe som viste seg å 
være et veldig klokt valg. 

Preto ble BESTE VETERAN HANN.Gratulerer så m ye Kari 
Det var mange flotte buller med så dommerne fikk virkelig en hard jobb 
med å plassere de respektive klassevinnere og til slutt Best in Show. Men 
som oppdrettere så må vi si det er lærerikt å kunne se så mange buller 
samtidig og ikke minst se om egne meninger og vurderinger stemmer 
overens med dommernes valg.

Kari Steensen Tangen med Preto, Quattro Paws Voodoo Preto.

Søndagen var det den store dagen - Trophy Show og mange 
forventningsfulle buller, eiere og oppdrettere var klare for å komme inn i 
ringen. En plassering i et Trophy Show henger høyt og det er mange som 
ønsker seg den muligheten. Men, av alle deltakere i respektive kjønn så 
er det kun 2 plasserte og da er det vinner av klassen, og reserve beste 
kjønn. Det er heller ingen «short list», så selv om Leo virkelig gjorde sitt 
aller beste i ringen og oppførte seg som den største gentleman så ble det 
ingen pallplass i år. Men uansett alltid gøy å være med uansett hvordan 
det går.

Kari Steensen Tangen i ringen med Leo, Bilboens Karis Knockout 

Vil vel absolutt si at vi alle hadde en 
superhyggelig påsketur, med mye 
god mat, mye hygge, noen turer 
innom dansegulvet lørdag kveld og 
ikke minst mye nye bekjentskaper. 
Så til dere som blir nominert og 
invitert til neste år, vi vil virkelig 
anbefale å ta turen til Belgia og 
CETS.

Buffalo Bull’s Rambling Rose 

VARSEL OM ÅRSMØTE

Torsdag 17.11.2022
Sted og tidspunkt blir publisert i innkallingen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til styret innen 
13.10.22 på bull@norskterrierklub.no

Forslag til kandidater må sendes valgkomiteen 
v/ Mona Larsen: mona_larsen@outlook.com på innen 13.10.22

Følgende skal velges: 
3 styremedlemmer         velges for 2 år
1 valgkomitemedlem      velges for 3 år
Revisor          velges for 1 år

Innkalling til årsmøtet med regnskap, årsberetning og valgkomiteens 
innstilling samt stemmesedler blir publisert på rasegruppens 
hjemmeside senest 2 uker før årsmøtet.

Not Negotiable At Pariben Norway
Vi gratulerer:

Fra utstillingsringen:

NKK Kristiansand 19.03.22
BIR: Not Negotiable At Pariben Norway, Eier/Oppdretter: Mark Gavin 
BIM: Associated Sensation Pariben Norway, Eier/Oppdretter: Mark Gavin

NKK Kristiansand 20.03.22
BIR: Not Negotiable At Pariben Norway, Eier/Oppdretter: Mark Gavin 
BIM: Buffalo Bull's Rambling Rose, Eier: Jeanett Kokes. 
Oppdretter: Margaretha Häll 

Buffalo Bull’s Rambling Rose 

Norsk Terrierklub Agder 26.03.22
BIR og BIG2: Not Negotiable At Pariben Norway, 
Eier/Oppdretter: Mark Gavin 
BIR og BIS Valp: Smash Hit At Pariben Norway, 
Eier/Oppdretter: Mark Gavin & Anja G. Corneliussen
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Not Negotiable At Pariben Norway

Smash Hit At Pariben Norway

Klubben for Gårds- og fjellhunder 16.04.22
BIR og Beste junior: Not Negotiable At Pariben Norway, 
Eier/Oppdretter: Mark Gavin 

Klubben for Gårds- og fjellhunder 17.04.22
BIR og Beste junior: Not Negotiable At Pariben Norway, 
Eier/Oppdretter: Mark Gavin 

Not Negotiable At Pariben Norway

NKK Ålesund 30.04.22
BIR: Not Negotiable At Pariben Norway, Eier/Oppdretter: Mark Gavin 
BIM: Smash Hit At Pariben Norway, 
Eier/Oppdretter: Mark Gavin & Anja G. Corneliussen

NKK Ålesund 01.05.22
BIR og BIG 3: Quest Fiable Florentin, Eier: Johan Pettersson.
Oppdretter: Espen Thygesen
BIM: Trouble With Bliss At Pariben Norway, 
Eier/Oppdretter: Anja G. Corneliussen

BIR OG BIM: Quest Fiable Florentin og Trouble With Bliss At Pariben 
Norway

Quest Fiable Florentin

Andre aktiviteter:
Barn Hunt
RATN NOVICE: Goldfinger, Eier: Anne Linn Dahlen. 
Oppdretter: Anja G. Corneliussen

Goldfinger
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CAIRN TERRIER

Våren har vært en fin og aktiv periode! Dagene er lysere, det er 
varmere i været, og pandemien er endelig over i en ny fase med 
færre restriksjoner. Utstillinger, konkurranser, kurs og andre aktiviteter 
arrangeres (nesten) som normalt.

Og det kommer flere kjekke aktiviteter! Vi planlegger blant annet et 
kurs/seminar med Dawn Inett (kennel Carradine) i løpet av juni, og et 
oppdretterseminar i forbindelse med årsmøtet senere i år. Reproduksjon 
er blant temaene vi vil ta opp på oppdretterseminaret, men vi tar 
gjerne imot innspill om andre ting dere er opptatt av. Vi legger ut mer 
informasjon om alle aktivitetene på facebook og på hjemmesiden vår.

Men først gleder vi oss veldig til å ønske velkommen til årets 
Helgesamling og utstilling på Homannsberget Camping i Svelvik i 
pinsehelgen 4.-5. juni! Vi håper dette blir en trivelig helg med mange 
deltakere, og ser frem til å møtes som normalt.

Vi fortsetter med presentasjon av oppdrettere her i Norge, og denne 
gangen er det kennel Windline som står for tur.

Presentasjon av Kennel Windline
Kennel Windline blir drevet av Line og Øyvind Venedik. 
Øyvind fikk sin første hund i 1973. Det startet med schäferhunden 
Hondo, etterfulgt av flere schäferhunder, rottweiler og greyhound. Han 
har vært aktiv i hundemiljøet blant annet med hundekjøring (ambulanse 
med hund i Nordmarka og Østmarka), lydighet, bruks og utstilling.

Line vokste opp med hund i familien. I 1992 ble det egen hund – 
Tervueren Dina. I Nannestad og Omegn Hundeklubb var de med på 
lydighet og agility.  
Med Cairn Terriere har vi prøvd oss litt på hundesporter som lydighet, 
blodspor og nosework.

Øyvind ble gjennom sin interesse for engelsk utstillingsundulat kjent med 
Leif Olsen, Kennel Cairness, på Karmøy. Etter et besøk hos Hellen og Leif 
i 1999 var avgjørelsen tatt for neste rase – Cairn Terrier.

21. januar 2001 ble Tærri, Cairness’s Ace O’Diamonds, født. Han ble 
starten på en ny fase i vårt hundeliv – for en hund og for en rase! I 
tillegg til utstilling fikk Tærri prøve seg på lydighet og blodspor. 

Tilfeldighetene gjorde det slik at vi møtte Kjersti Kristiansen, Kennel 
Kjekris, på valpeshow i 2001. Kjersti likte Tærri og brukte han på 
Skorpionens Safe All Over. Det ble 2 tisper og vi kjøpte Kasi, Kjekri’s Wild 
Wallery, av Kjersti.

Kasi ble stammor til vårt oppdrett og vi hadde vårt første kull i 2004. 
Med god veiledning fra Kjersti mht valg av hannhunder hadde Kasi 3 kull. 
Det ble totalt 16 valper, 6 av dem ble championer herav ei som ble Int 
champion.

Vi beholdt tisper fra kullene som ble fortsettelsen på vårt oppdrett. 

Valpebilde med Kjerringtoppens Aska

Opp igjennom årene har vi vært på mange hundeutstillinger i Norge, 
Sverige og Danmark.

Windline’s Lightning McQueen

Windline’s The Getaway McQueen

I 2015 var vi så heldige å få ha valper på Lila, Tabassiras Danich Design 
som vi fikk låne av Gunn Bråthen, Kennel Tabassira. Det ble starten på et 
godt oppdrettersamarbeid med Gunn.  
Sammen har vi 2 typelike tispelinjer som begge stammer fra Skorpionens 
Safe All Over.

2016 var året da vi var så heldige å 
få kjøpe Sjefen, Carrottails Melvin, fra 
Monica Johansson, Kennel Carrottail. 
I tillegg til et godt eksteriør er Sjefens 
blide og trygge vesen med på å sjarmere 
de fleste han møter.

 Carrottail’s Melvin

Vi har aldri hatt ønske om å ha mange kull så i løpet av de 18 årene vi 
har drevet oppdrett har vi hatt 16 kull.  
Som oppdrettere har vi alltid vært ydmyke i forhold til det å «forvalte» og 
påvirke en over hundre år gammel rase.  
Rasestandarden er det viktigste dokumentet til en oppdretter, derfor 
har vi lagt vekt på at hunden skal være «lagom» - vi ønsker ikke å 
fremme noen former for ekstremiteter ved rasen. Hundene skal være 
omgjengelig, fungere godt i flokk, være selvsikre, våkne og «typisk» 
terrier. Av fysiske kvaliteter er det å være funksjonelle i forhold til rasens 
opprinnelige bruk – jakt-/hihund. Noe som gjør pelsens kvalitet og stellet 
(napping) av den svært viktig.

En hel Cairn-gjeng

Cairn-hilsen fra Line og Øyvind

Til slutt vil vi ønske dere alle en 
fantastisk fin sommer!
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CESKY TERRIERÅRSMØTE 20. november 2022

Saker til årsmøte må være styret i hende senest 16. oktober. 
Sendes til cairn@norskterrierklub.no

Forslag på kandidater til styret må være valgkomiteen i hende 
senest 16. oktober. 

Sendes til Gunn Merethe Bråten: gunn.m.braathen@live.no

Innkallingen blir lagt ut på hjemmesiden senest 2 uker før årsmøtet

Hei alle cesky venner!
Hvor deilig er det at våren er her og sommeren er et skritt nærmere? Vi 
er iallfall veldig glade for det. Nå kan vi leke og løpe i gresset og kose oss 
i sola. 

Utstillingene er i gang og i mars tok svigermor Berit og jeg turen til 
Kristiansand med Zelenka og Amirál. På lørdag ble Zelenka BIR og Amirál 
BIM med 5 påmeldte ceskyer. PÅ søndag var det 4 påmeldte og Zelenka 
ble BIR og Amirál BIM, begge med kvalifisering til Crufts. 

Lille Timmi (Zivotny`s Kovar Umelec), som er sønnen til disse to, har 
vært på sitt første valpeshow. Han fikk en fin kritikk: 
«Velformet hode. Mørke øyne. Utm hals. Mg bra kryss og halefeste. 
Velutviklet kropp. Mg bra vinkler. Mg bra bevegelser. Mg lovende. Behøver 
ringtrening, derfor ingen HP i dag.»
Han fortsetter å trene! 
Broren til Timmi, Gunnar, (Zivotny`s Kozich Sedy) har gjort det kjempe 

Fotograf: Elin Furuholt
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bra på sitt første valpeshow. Han ble BIR valp og BIG2 valp! Gratulerer så 
mye til Kristin og Glenn Johansen som gjør en kjempe fin jobb med han! 
Vi gleder oss til å følge dere videre. 

Gjengen i Kennel Zivotny ønsker dere alle en god sommer!
Med vennlig hilsen Anne-Lise Maaby

Ginny ble jo champion ved første forsøk etter fylte 2 år! Det er vi 
kjempeglade og ikke minst super stolt av frøkna. Nå kan vi se frem til 
valper senere i år håper vi.
I fjor ble både Olle og Ginny øyelyste, som de første Ceskyene i Norge. 
De var sunne og friske. De er også kneleddsjekket for Patella luxasjon. 
Samt at jeg DNA testet de for forskjellige ting som kom tilbake med svar 
om at de ikke vare bærere. 
For meg som har drevet oppdrett på Silky Terrier i mange år, samt vokst 
opp i valpekassa til mine foreldre er helse på hundene super viktig, men 
kanskje aller mest spennende og fascinerende! Det å studere genetikk, 
arvelighet, helse og alt som følger med er så utrolig spennende. Man 
lærer stadig noe nytt! Noen ganger går alt som man hadde tenkt, andre 
ganger ikke helt. Men åpenhet og samarbeid er viktig. Kunnskap er gull. 
For meg er jo Cesky nytt. Dette vil (forhåpentligvis) bli mitt aller første 
Cesky-kull og som jeg gleder meg til å hoppe ut i dette nye kapittelet. 
Alle timene jeg har sittet å pratet med oppdrettere av Cesky, noen av de 
har jo holdt på lenger enn jeg har levd, det er så fantastisk. At eldre er 
villig til å dele sin kunnskap med nykommere er så viktig og jeg setter så 
utrolig stor pris på det. 

Vi ønsker alle en super flott sommer!
Hilsen gjengen i Kennel Showsilk

ENGELSK TOY TERRIER

Heisann. 
Da er vi i gang med aktiviteter igjen og vi kan glede oss av å få 
sosialisere både to og firbente. Det har vært etterlengtet av oss alle, 
og er med stor iver vi gir oss i kast med nye og gamle aktiviteter. Vil 
oppfordre flere til å sende innlegg til TB spalten vår.
Først skal vi ha et innlegg fra Marit Jenssen. Så vil jeg oppfordre de som 
ønsker å være med å planlegge og gjennomføre Fun Weekend ta kontakt 
med undertegnende. 

Vi ønsker velkommen til X-Pected Dine Mites Full Access, aka Visa til 
flokken vår. Hun er full av energi, livsglede og egenvilje! Vi gleder oss til 
valpeshow i sommer :)

X-Pected Dine Mites Your Maya ble på Sunndalsøra til Sunndal 
Hundeklubb Norsk Utstillings Champion! Dommer Gunnar Nyman, DK. 
Vi håper også på valper i slutten av Juni, da hun er parret med Svensk 
Junior Vinner 19 Norsk Champion X-Pected Dine Mites Quarterback, 
aka Marlon. Tusen takk til Kirsti Kahrs for at jeg kan gjøre denne 
kombinasjonen.

Fredag 29 april satte vi oss i bilen på Askøy og tok vi turen til Ålesund. 
Vi fikk oss en fin helg i utstillingsringen i regi av NKK. Vår egen Lykke 
ble BIR begge dager. Når en kommer opp til Sunnmørs alpene blir 
man bergtatt av vakker natur. Det var et mål å få til en fjelltur under 
besøket noe vi fikk til lørdagen. Det ble bratt oppover 350 meter, men 
vel verdt det. Utsikten var upåklagelig på toppen. Holdt litt ekstra godt i 
halslenkene til de tre små på toppen. Det var veldig rett ned fra toppen. 
Man fikk nesten litt sånn Preikestolen følelse og holdt seg godt innpå 
kanten. 

Med hilsen fra oss i Historical Diamond’s.
Ha en fin sommer!
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Black & Tan Funweekend 
27 og 28 august 2022  

arrangert av Norsk Terrier Klub for  
 

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

Husk å bestille overnatting!  

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

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

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

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

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

Eventuelle spørsmål 97718158 Eva/ 94486446 Marianne 
funweekend@norskterrierklub.no  



23

Hei alle glatthårsentusiaster

Da har vi kommet så langt på året at man kan håpe på våren.  Det har 
egentlig vært litt vanskelig til tider, siden vår herre til tider maler alt hvitt.  
Men har man noe å glede seg til så går tiden.  Nå gleder jeg meg stort 
til siste lørdag i mai.  Da har svenske Rasklubben för Släthårig Foxterrier 
sin spesial.  Klubben hadde 40 års jubileum i fjor, men da vet jo de fleste 
av oss hvordan tilstanden var så da ble det ingen spesial.  Så i år kan 
klubben endelig arrangere sin jubileumsutstilling og den er også offisiell 
med mulighet Certifikat og det hele. Utstillingen avholdes på Tånga Hed 
og dømmes av rasespesialist Ian Gabriel fra England.  Milla og jeg pakker 
bilen og drar nedover for å delta og kose oss sammen med mange andre 
glatthår og deres eier og oppdrettere.  Det skal bli så fint å få treffe 
igjen hunder og folk som en ikke har truffet på flere år.  Ryktet går om 
at Milla’s oppdretter gleder seg til å treffe henne igjen siden hun ikke har 
sett Milla siden begynnelsen av november 2020.  Jeg har lovet å hjelpe 
til med å ta bilder i løpet av utstillingen, og lover at jeg skal dele disse 
med dere i det neste nummeret av Terrierbladet.  Om Milla når like høyt 
opp som Buck gjorde i 2018 her jeg ingen forventning om, men jeg suger 
litt på den karamellen fra 2018 og legger ut et bilde av BIS-vinneren fra 
2018 og hans premier her.

Buck og hans BIS-premier fra Specialen 2018

Treningsspalten – Sele-trening
Ønsker du å bruke sele (eller svømmevest) på hunden, men hunden 
vegrer for å få den på? Dette kan du endre gjennom trening. Målet med 
denne treningen er å få hunden til å VILLE inn i selen, dvs at den skal 
oppleve at det er DEN som vil inn i selen, og ikke at det er vi som presser 
selen på hunden. Øvelsen er brutt opp i delmål, for å gjøre det enklere 
for hunden å forstå. 

Trinn 1:
- Start med å ha selen 
liggende på gulvet. 
- Hold godbitene skjult, 
enten bak ryggen, oppå 
benken/ bordet eller i 
lomma/ godbitveska.  
- Helt i starten så er 
ethvert forsøk på å 
nærme seg selen med 
snuta, noe som roses og 
belønnes.

- Er hunden helt uoppmerksom, kan du røre litt på selen med foten eller 
hånden, så hunden blir oppmerksom på den.
- Uansett hvilken del av selen hunden snuser på, så legger du godbiten 
oppi selen der hodet senere skal inn.
- Følg med og vær rask med å belønne alle ganger snuta er nedpå eller 
veldig nær, det kan være flere ganger enn man tror!  
Husk: Først ros, deretter godbit oppi selen!
- Etter hvert som hunden forstår at snuta nedpå selen betyr belønning, 
kan du kreve litt mer. Dvs, snuta litt lenger tid nedpå, berøre litt mer, 
berøre nærmere åpningen der hodet skal inn osv. Ta bort selen etter 4-5 
ganger. 
- Avslutt når dere lykkes, ta pause med lek og moro eller bare gjør noe 
annet.

FOX TERRIER GLATTHÅRET
- Gjenta i korte økter gjennom dagen, i så mange dager som skal til fram 
til dette går greit og hunden ikke vegrer mot å berøre selen. Når dere har 
kommet så langt, er dere klare for å løfte opp selen.

Trinn 2: 
- Hold selen opp, hold den stille, 
uten på noen måte å føre den 
mot hunden, og gå frem på 
samme måte som når den lå 
på gulvet: Ethvert forsøk på å 
nærme seg selen med snuta 
roses og belønnes!
- Gi etter hvert bare belønningen 
i åpningen på selen der hodet 

skal inn, mens du holder den opp, selv om hunden bare nærmer seg eller 
snuser et annet sted på selen, Det gjør det lettere for hunden å forstå 
øvelsen. Det er viktig at all berøring eller tilnærming belønnes!
- Det du vil oppnå er at hunden stadig føler seg tryggere på å ha snuta 
nær og borti selen. Målet er at hunden skal ville søke mot selen. Og når 
hunden gjør det, HURRAA! Ros og belønn og ta pause!
- Fortsett med å gjenta i korte økter gjennom dagen, i så mange dager 
som skal til før hunden ikke lenger vegrer mot å snuse og være borti 
selen, men søker etter den. Når dette går greit, er dere klare for trinn 3. 

 
Trinn 3:
- Hold selen opp, og ros og 
belønn først når snuta går mot 
selve åpningen. 
- Øk vanskelighetsgraden ved å 
rose og belønne først når snuta 
er inni. 
- Når dette går greit, og hunden 
frivillig stikker snuta inni, kan du 
dra selen over hodet og deretter 
rose og belønne (du skal ennå 

ikke feste selen). Dra så selen av igjen med det samme, gjenta et par 
ganger og ta en pause.
- Gjenta dette i korte økter gjennom dagen i så mange dager som trengs, 
før du fester selen. Nå skal du først rose og belønne når selen er på og 
festet. Ta den av igjen med det samme! 
- Etter hvert kan du la selen være på litt, rose og belønne og kanskje 
leke/avlede oppmerksomheten med lek, ball og moro før du tar den av 
igjen og legger den vekk (og det blir kjedelig igjen). Det du vil oppnå er 
at selen skal assosieres med noe utelukkende positivt!
- Tren forskjellige steder i huset, ute og inne.
- Hvis hunden på noe tidspunkt vegrer og ikke vil, har du kanskje gått for 
fort fram? Gå tilbake i treningen, og prøv med en mye bedre godbit!  

Merry Pippins Dora Desibel stiller villig opp som modell 

Pass på at du ikke tvinger på hunden sele mens dere trener på dette. 
Gjør du det, kan det hende du ødelegger det arbeidet du allerede har 
gjort og treningen går mye tregere. Det er forskjell på individer, noen 
stuper inn i selen med stor entusiasme etter få økter, mens andre aldri 
bli helt komfortabel med den. Fortvil ikke om entusiasmen uteblir, vær 
heller fornøyd med det beste resultatet dere kan få til. Vær tålmodig, gjør 
sele-treningen morsom, og fortsett å belønn så lenge du synes det er 
nødvendig og ønskelig. 

Lykke til med trening av alle slag og riktig god sommer!
Hilsen Tonje og foxene i kennel Merry Pippin.
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Rapport fra utstillingsringen
Fredag 28. april pakket jeg og Milla bilen, satte kursen mot Ålesund og 
2 NKK utstillinger.  Det ble 5,5 time på veien inklusive 3 ferjer.  Vi bodde 
på hotell inne i sentrum av Ålesund, rett ved Hurtigrutekaia.  Å gå tur i 
Ålesund er for meg en nytelse.  For Millas del var det masse trening i ikke 
å hilse på alle og en vi møter. 

På lørdag var det International utstilling.  Det var hele 2 påmeldte og 
vi viste ingenting om hverandre.  Det ble et hyggelig møte med Lady, 
Indianfox’s Nefertiti og eier Terje Eiliv Skaar.  Vi hadde også selskap av 
Terjes datter med hennes border terrier. 
Vi tilbrakte dagen på tribunen med full oversikt over det som skjedde 
nede på «gressmatta».  Det ble litt ventetid siden vi ikke hadde 
oppmøtetid før kl 12.00.  Og det hyggeligste var at vi fikk selskap av 
Catarina Anderson som eier Ferdinad, han som ønsket oss god jul 
sammen med juledragen.  Det var første gangen Catarina og jeg møttes, 
men det føles jo som vi har kjent hverandre i mange, mange år siden vi 
deler en stor lidenskap, nemlig glatthåret foxterrier.

Da vi endelig kom oss inn i ringen for dommer Vesa Lethonen fra Finland, 
var Lady først i ilden i juniorklassen og fikk en kjempefin kritikk med 
Excellent og CK.  Milla kunne ikke være noe dårligere i ungklassen og 
også en kjempefin kritikk med Excellent og CK.  I beste tispeklasse ble 
det Milla som dro det lengste strået og ble nr 1 med CACIB og Best i 
Rasen.  Lady ble nr 2 med Cert. 
Da var det bare å vente på gruppefinalen.  Terjes datter med border 
terrieren ble også BIR, så Lady og Terje ble værende sammen med oss 
for å heie på oss i gruppa.  Ingen av oss 2 ble plassert, men vi var enige 
om at det hadde vært en strålende dag likevel.

Vel tilbake på hotellet var lille frøken Milla helt utslitt og sovnet som 
en stein.  Undertegnede var nødt til å vekke henne i 20.30 tiden for å 
få henne til å spise litt mat.  Resten av kvelden koset vi oss med tur i 
Ålesund sentrum og masse fint på TV-skjermen.

Søndagen gikk i Nordisk utstillings-ånd.  Vi hadde sent oppmøte denne 
dagen også, så det ble en del venting.  Men det ble i alle fall en fin 
trening i å «kjede» seg for både Lady og Milla.  Rekkefølgen var som 
dagen før, men i dag for dommer Torbjørn Skaar.  Lady gikk så fint i 
ringen at dommeren til og med kommenterte det på kritikken.  Det 
ble også denne dagen Excellent med CK for Lady.  Milla var i storform 
i ringen og fikk også en kjempefin kritikk med Excellent og CK.  I 
konkurranse klassen ble det som dagen før, Milla nr 1 med Nordic Cert og 
BIR, og Lady nr 2 med Cert og Reserve Nordic Cert.
Det resulterte i 2 eiere som var kjempefornøyd med helgens resultat.

2 av de vakreste 
på hele utstillingen 
med sine rosetter 
fra søndagen.  
Fra venstre: Milla, 
NOJV21 NOV21 
Residenset’s Milla 
In A Million 
og Lady, 
Indianfox’s 
Nefertiti

Ønskeliste
Jeg ønsker å bli kjent med alle glatthårs foxterriere i Norge, så send meg 
bilde av hunden din og fortell meg litt om den.

Raserepresentant for glatthåret foxterrier Torild Smith-Olsen

FOX TERRIER RUHÅRET

Ja, så er vi i gang igjen med ny spalte. Nå har jeg fått inn litt stoff og 
bilder, tusen takk til de som bidrar. 

Utstillingssesongen er i gang og en del resultater har jeg funnet. Første 
utstillinger i år var i Danmark med norske hunder. 

DTK 12.02.22 Fransin Ironman eier /oppdrette Fransesca Cassin Ex.,CK. 
cert., 3 BH. Fransin Keystone eier/oppdretter Fransesca Cassin Ex., CK.  
2 BH.  
Dagen etter var det DKK F. Keystone ex., CK., 1 BH. CACIB og BIR.  
Så var det DTK i Hårlev 05.0.22 Ch. Fransin Keystone Ex., CK. BIR og 
res. BIS. Fransin Kismet eier/oppdretter Fransesca Cassin Ex.,Ck. cert.,  
1 BT, BIM.  
Dagen etter var det DTK Chantelou utstillingen  F. Keystone EX,.CK. 1 
BH BIR. F. Kismet EX., CK. res,cert, 2 BT. Så startet det i Norge  
Kr.sand NKK Nordisk 19.03.22 med1 ruh. anmeldt som fikk EX. High 
and Low Anna Pavlova eier/oppdretter Astrid Bakken. 20.03.22   
NKK Int. med 3 anmeldte. F. Keystone  Ex., CK. cert. CACIB BIR.  
F. Kismet Ex.,Ck. Cert. CACIB og BIM.  
I Vikersund var det to Påskeutstillinger 16.04.22 2. Ch. F. Keystone 
fikk EX. CK., 1 BH, BIR og BIG 2. Fransin Million Dollar Baby EX.,CK. cert. 
1 BT, BIM. Dagen etter 17.04 gikk det helt til topps for Ch. F. Keystone 
med BIR, BIG og Best in Show. Masse gratulasjoner. F. Million Dollar Baby 
EX.,Ck. cert. 1 BT, BIM.

Så har det vært European Winner Show i Paris og også French Winner 
show. På den franske vinnerutstillingen var det anmeldt 30 ruh.for 
hollandsk dommer Et stort antall, mest franske og tyske ruhår, men 
Fransin Million Dollar til Fransesca Cassin fikk EX. Og res.CAC.   
BIR ble Vanilla von der Schønenberger eier/oppdretter F.W. Schønberger.  
Schønbergers hanhund Paperman Hello ble BIM, begge disse fikk også 
CACIB. 

Så 24.04 var det European Winner med dommer fra Urugay med 50 
anmeldelser. Her ble det jo mer konkurranse, noen av de som har vunnet 
i fjor på de største utstillingene kom fra Russland og i vår rase var ikke de 
her i Paris. 

BIS 2 med kjente dommere

Best i rasen m/ CACIB, beste terrier og Best in show  2 ble det den 
italienske Funfair Foxhouse eier/oppdretter Davide Valli. 

BIM ble igjen Vanilla von der 
Schønenberger. CAC og Res. CACIB 
spanske Cacopoulos Dirty Diane og 
Fransin Million Dollar Baby fikk res. CAC. 
Fransin Keystone var i Ch.klassen og fikk 
EX 1 og Res. CACIB. Flott av de norske 
hundene.   

Funfair Foxhouse med pokalen.
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På den store terrierutstillingen i England National Terrier Ch.ship show i 
april ble den ene hunden jeg hadde bilde av i TB 1/22 Ch. Travella Secret 
Asset Best in Show. Han ble også CC vinner på Crufts og Bim under Dan 
Ericsson. Best i rasen på Crufts ble den Belgiske Spice Girl van Foliny 
Home tilhørende Dieny og Ronny de Munter Uiterwijk. 

NKK hadde en Int. og en nordisk utstilling i Ålesund 30.04 og 01.05. 
22. På NKK Int. var det anmeldt 4 ruhår. Fransin Keystone  fikk CK. 1 
BH CACIB BIR og vant gruppe 3 etterpå ble han nr. 2 BEST IN SHOW. 
High And Low Anna Pavlova til A. Bakken fikk EX. CK. 2 BT og res.cert. 
Svenske S.Ch. Ferrostar Elleen Eden CK. 1 BT. cert. CACIB BIM. Fransin  
Pretty Pearl til Fransesca Cassin HP. BIR valp.

På NKK Nordisk var det anmeldt 6 ruhår. Fransin Keystone CK. 1 BH. 
Nordisk Cert, BIR. Han vant gruppe 3 og denne dagen ble det virkelig 
storeslem med BEST IN SHOW. High and Low Anna Pavlova CK. 2 BT. 
cert. Nordisk reserve cert . Ch. Ferrostar Elleen Eden  CK. 3 BT. Res.cert. 
Ch. Ferrostar Sweet As Candy også svensk CK, 1 BT. Nordisk cert. beste 
veteran BIM. Fransin Pretty Pearl HP. BIR valp.  
Gratulerer til alle for disse flott plasseringene i Ålesund.

Fransin Keystone

Så har vi fått inn litt hilsener fra medlemmer. Det har vært en del snakk 
om trimmekurs og jeg så en film på You Tube «Groomania» hvor Dieny 
de Munter Uiterwiikj forklarer hvordan man trimmer en Ruhår stage 1. 
Dieny kan dette med trimming og lurt av dere å se på dette. Meget viktig 
er det at de som tenker på å lære seg å trimme sin hund selv også må 
lære seg at en hund må børstes jevnlig, helst hver uke helt til buns. 
Klarer dere ikke det så blir det vanskelig å klare å trimme en hund og 
vondt for hunden blir det. Her har Eva Olsen Vevelstad skrevet litt om 
hennes erfaring med å lære seg å trimme. 

Jeg ønsker å slå ett slag for det å lære seg å trimme selv. Det er ikke så 
vanskelig som mange tror.
Vi er så glad i rasen vår alle sammen, og det finnes ikke noe vakrere enn 
en nytrimmet foxterrier.
 
Men hva vil skje når færre og færre kan nappe? 
Vi hører gjentatte ganger om hundefrisører som har klippet hundene våre 
eller nappet de som en schnauzer. Vil vi ha det sånn?
Kjøper vi oss en valp igjen dersom ingen kan nappe den?
Vil noen kjøpe seg ruhåret foxterrier og lære seg å trimme de selv, når 
ingen av oss gamle foxterrier eiere gjør det?
Hopp uti det folkens, alt kan læres. Man kommer langt med god vilje, 
riktig utstyr og ett trimmekurs/trimmehefte. 
 
Jeg var så heldig at Ann Stenersen trimmet min første fox. Såååå deilig 
å bare levere ulldotten og få tilbake en flott herremann.  Men Ann mente 
jeg kunne ta ulltrimmen selv og pushet meg til å gjøre det. Første skritt 
var tatt.
Etter noen år kom hund nr 2 og jeg begynte å bli lei av å kjøre begge 
innover for å få de nappet. Østfoldavdeling av terrier klubben arrangerte 
kurs og jeg hev meg på. Syns det var både vanskelig og slitsomt.  Vondt 
i både hender og armer. Men én spire var sådd. Det var jo egentlig gøy 
også. Og spennende å se hvordan pelsen grodde, hva skjedde der jeg 
gjorde feil osv. 
Sara skulle stilles og mine kunnskaper strakk ikke til, Ann nappet og 
forklarte og hun ble så flott. Etter kort tid ble dessverre Ann syk, og hun 
sa dette klarer du selv Eva. Du er flink. Jeg var ikke det! Men fikk nok 
motivasjon til å fortsette. Når Ann litt senere døde, ville jeg lære meg det 

grundig slik at jeg kunne fortsette å stille ut Sara for hennes skyld. 
 
Når så Grethe og Hanne Bergendahl arrangerte trimmekurs var det bare 
å melde seg på. Her fikk vi full valuta alle sammen. Vanskelig var det 
fortsatt, men nå skulle det læres. Det ble noen runder inne hos Grethe 
hvor hun viste meg hvordan man tok finish på utstillingstrimmen. Og 
etter hvert kom jeg i mål selv.
Nå trimmer jeg Sara selv hver gang, stort sett hverdagstrim, men 
innimellom tar jeg en «utstillingstrim» for å øve meg. Kan jo hende det 
blir en ny hund etter Sara. 
Jeg gruer meg fortsatt hver gang hun skal trimmes, ser på ulldotten og 
tenker hælleminn hvordan går dette.... men så går det så mye lettere 
enn man tror. Selv med vonde armer og leddgikt i fingrene klarer jeg å 
trimme min egen hund. Det er veldig tilfredstillende når den firbeinte 
tripper så fin og nytrimmet rundt oss etterpå.
Anbefaler alle å kjøpe trimmehefte Grethe og Hanne har laget, invister i 
gode trimmekniver og melde seg på kurs hvis man får mulighet.
 
Jeg vil rette en stor takk til Grethe som har svart på utallige meldinger 
og telefoner fra meg, alltid like blid. Og takk for at du arrangerte kurs og 
delte dine kunnskaper. Evig takknemlig. 
Håper noen av dere har lyst til å hoppe ut i det, rasen vår fortjener flere 
trimmere. Lykke til!
Sommerhilsen fra Eva og Sara 

 Eva med Sara i utstillingstrim         

Persianerpels på Sara
 
Så en hilsen fra Danmark Bente Drachmann: Takk for din opfordring på 
facebook om, at vi skulle give deg lite info til terrierbladet.
 
Vi er så taksame for, at vi siste år Fikk inn dette nye familie medlem av 
en ruhåret foxterrier. Kim kom fra kennel Danfox i Holsted, Danmark. Han 
er en skøn hund med koseligt gemyt, og alle i familien er glade i ham. 
Det har vært mye job med en valp, men det hele vert, for vi har nu den 
beste familiehund.
 
Vi ser frem til mange gode år med selskabet hans. 
Vi har vert på 6 måneder valpe kurs og er nu på unghunde træning. 
Litt vanskeligt for det er vældig interessant med de 11 andre hunde på 
træningen 
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Kim ble trimmet                                    Kim i hagen

Mange hjertelige hilsener 
Bente og Kim

Så var det nok en hilsen om hvordan det går med Fransin the Last Tango 
in Paris, snart to år. Han er født på Sokna, moren er Fransin Minnie 
Mouse og faren F. Ironman men bor nå på Ullern i Oslo, sammen med 
Ellen, Magne og Lu Aurora på 14. Ti høner i hagen hører også med i 
husstanden.

Det er mye som skal læres både for hund og mennesker. Læringskurven 
er bratt, ikke minst for oss som er førstegangs hundeeiere. Det har vært 
både valpekurs og kurs i hverdagslydighet uten at Tango er blitt spesielt 
lydig. Ennå. Får han sjansen stikker han av, ut gjennom hekken og inn i 
naboens hager. Vi etter, men i den leken er Tango vinneren. Innkalling er 
fortsatt en øvelse det må trenes på.

Godt å lære seg balanse                      Det går mot sommer

En tyv er han også. Får han sjansen hopper han opp og stjeler alt som 
lukter godt og ligger ytterst på kjøkkenbenken. Han er forresten utrolig 
spretten. Sokker og skitne truser er også blant objektene han gjerne 
stikker av med. Han får liksom et eget ganglag når han stikker av med 
tyvgodset – stolt og eplekjekk er han da.

Tango er med overalt. Om sommeren er han skipshund, passe stor 
og heldigvis ikke av typen som kaster seg i vannet når han ikke skal. 
På hytta er han ivrig turgåer, mye sprekere enn oss mennesker. I 
hytteområdet bor også oldefar – Marco, heter han. Alltid hyggelig å treffe 
en gammel slektning.

Møte med 
olderfar 
Marco                

                               
Bestevennene Tango og Lu

Apropos sprek: I vinter var vi en tur på Haukelifjell. Vi ville ta skitrekket 
opp på høyfjellet, men hva skulle vi gjøre med Tango? Det ble til at vi 
lot han løpe ved siden av heistraseen. Vi var forberedt på å hoppe av 
hvis det ble for tøft for ham. Men Tango løp hele veien opp, kanskje 800 
meter med et par bratte kneiker. Deretter løp han ivrig 12 km i kupert 
terreng. Tilbake på hytta var han like pigg, men dagen etter sov han. 
Hele dagen.

Ellen er matmor her i huset. Kontakten mellom henne og Tango er veldig 
god, men aller best er den mellom Tango og Lu. Hun kan gjøre hva hun 
vil med ham. Blant annet har hun vært med på noen agility-treninger. 
En sommerleir for barn med hund har hun også deltatt på. Men når hun 
legger ham ned og får ham til å ligge helt stille, som i transe, er det 
nesten så vi tror vi har en hundehvisker i huset.

Caisa   

Caisa 15 år  

Hver påske pleier hele familien å gå rundt Bjerkøya i Sande, som er en 
runde på ca 5 km med to faste stopp. Første stopp er på en benk på øyas 
høyeste punkt med kjempe fin utsikt, og appelsiner til alle. Neste stopp 
er i en bukt på stranda, med kvikklunsj til oss og kjeks til hundene. Da vi 
gikk runden i fjor, tenkte vi at det nok ble siste gangen for Caisa. Men der 
tok vi feil…
 
Da vi parkerte i år skjønte Caisa med det samme hvor vi var, og hun satt 
over moloen på vei ut til øya i en galopp, som gjorde at Erik, Nicci og 
jeg måtte småløpe for å holde følge! Hun holdt også godt følge resten 
av turen, selv om tempoet gikk noe ned. Det gjorde at jeg fikk tid til å 
reflektere over alt hun har oppnådd på agilitybanen, og at jeg hadde lyst 
til å samle disse nå.
 
Grethe Bergendahl (som er Caisas oppdretter) visste nok hva hun gjorde 
da hun la på to ord i navnet hennes før registrering, etter at vi sa at vi 
ønsket at hun skulle hete Caisa. For hun har virkelig levd opp til navnet 
sitt: Marstens Caisa Who Can.

Oversikt over meritter:
· Norsk og svensk agility champion 
· Norsk hopp champion 
· Første plass i NM agility individuelt (Norgesmester) 
· Andre plass i NM agility lag 
· Representert Norge i Nordisk mesterskap i agility



27

· Representert Norge i European Open (EO) agility tre 
ganger 
· Klubbmester i Drammens Brukshundklubb flere ganger 
· Årets agility hund i Drammens Brukshundklubb tre ganger 
· Årets hopp hund i Drammens Brukshundklubb en gang 
· Vinner av Wico troféet i Drammens Brukshundklubb     

      Fortsatt stas med agility

                Et av Caisas cert    

Dette  er jo bare utrolige resultater og nå har Grete også en ny ung hund 
som er agility Champion Marstens Nicci The Bandit allerede. Det er Gretes 
3. agilitychampion. Alle tre Ruhåret Fox og med en eier som har vært 
utrolig flink med å trene de opp.

Marit  Kasbohm skal reise til Ioana Ardelean i Romania og hente en ny  
4 mndr. gutt som er barnebarn av tispen Ioana fikk fra meg for 9 år siden 
Int. Ch. Marstens  Dolly Emily hun er også kullsøster av Marits hund N.Ch. 
Marstens Yulia Caspara, navnet hans er DollyBaby Bono Fred. Ja, så det 
blir jo en i familien da. Dette blir spennende fremover, vi har jo sett bilder 
av valpene siden de ble født.

Barna er nyfødte     

 
Valpene 7 uker                     

Bono Fred 4 mndr. 

I TB nr. 1/22 skrev jeg navnet til Jelena Zozulia`s hund feil, det skal være 
Turbo Krokodillo Danty. 

15.05.22 skal vi på Ruhårtur igjen på Bogstad. Dum dato, men nå er de 
blitt strenge på Bogstad, du må spørre om lov og da var det ikke mye 
muligheter til å velge. Vi fikk beskjed at den eneste datoen vi fikk gå på 
tur der var 15.05.22. De er redd vi skal forstyrre folk og de har andre 
arrangement der. Hunder var tydelig ikke helt ønsket. Synd det er slik for 
det var så fint sted å gå og etterpå sitte å slappe av på. Tror aldri vi har 
forstyrret andre med hundene våre når vi har vært der og vi har plukket 
opp alt om de har gjort fra seg. S

pørs om vi til høsten skal prøve Kalvøya, en har foreslått Marikollen. 

Hilsen Grethe Bergendahl
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LEDEREN
Endelig har hverdagen begynt å normalisere seg, og aktiviteter på 
hundefronten er også godt i gang. Vi har et håp om at flere vil ta seg en 
tur på utstilling i løpet av året slik at vi får vist fram denne flotte rasen 
vår. Det er også flere som har fått smaken på konkurranser i rallylydighet. 
Vi håper medlemmer vil sende inn sine resultater til årets rallywheaten.  
Årsmøtet 2022 blir i år lagt til Mjøndalen, same helg som Terrierspesialen. 
Da har du mulighet til å få med det to terrierutstillinger, årets Lottepris og 
årsmøte på samme helg.
Vi har fått noen henvendelser siden årsmøtet. Dette har vært knyttet 
til avlskrav og avlsanbefalinger. Helsekomiteen har omarbeidet denne 
informasjonen til bladet, slik at den skal være litt mer forståelig. Rasen 
har pr. dags dato ikke lenger HD index i Dogweb. Årsak til dette er for få 
fødte valper og individ som blir røntget. RBP4 blir ikke registrert i NKK 
Dogweb ennå. Dette er noe vi vil arbeide for å få til. I Sverige blir dette 
registrert i Dogweb til Svensk Kennel Klub.
Du finner utdypende informasjon på hjemmesiden vår. Avlskravene 
for ISWT må være innfridd for å få annonsert valpekull og presentere 
avlshanner under hannhundkavalkaden på rasegruppens hjemmeside. 
Avlskravene for ISWT er ikke tilknyttet sentral registrering i 
NKK (rasespesifikke tilleggskrav for avlsdyr) og vil ikke utløse 
registreringsrestriksjoner.  

Om det er tema dere ønsker vi skal ta opp i Terrierbladet så send innspill 
til oss på epost: wheaten@norskterrierklub.

Rettelse av Terrierbladet nr 1: Eier av nr. 6 mestvinnende tispe 
Granholtet's ZsaZsa Gabor er Cecilie Hammond og eier av nr. 7 
mestvinnende tispe Angel Pollentina's Glory Sunshine er Gunn Karin 
Skauge.

Vi ønsker alle en god sommer  

Ranveig Isene 
ISWT leder

ÅRSMØTE  2022
Årsmøte 2022 vil bli avholdt i Mjøndalen lørdag 17. september. 

Alle våre medlemmer er velkomne til å foreslå kandidater til styret. 
Forslag skal sendes til valgkomiteens leder, Maria Mørk Dønheim, 

epost: hipphurr@online.no

Innkalling med årsmøtepapirer blir lagt på hjemmesiden 
senest 2 uker før årsmøtet.  

Saker som ønskes belyst er også velkomne til årsmøtet, og sendes til 
wheaten@norskterrierklub.no

Styret oppfordrer medlemmene til å sende inn saker 
de ønsker skal bli tatt opp. 

Frist for innsendelse av forslag til styremedlemmer og saker er 
13. august, 5 uker før møtedato.

STRIKKEKUNST I EIDFJORD
Irish Softcoated Wheaten Terrier som utsmykking på 
strikkekunst i Eidfjord. 

Trærne langs promenaden i Eidfjord på rv7 i 
Hardanger er, tradisjonen tro, også dette året 
kledd opp med fargerik strikkekunst. 
Det var i 2008 at kunstneren Inger Lena Gåsemyr, 
i samarbeid med Eidfjord kommune, satte i gang 
strikkefeberen med prosjektet
«Graknitti - strikk bygda saman» Gåsemyr hadde 
tidligere gjennomført et lignende kunstprosjekt 
i Chicago der lokalbefolkningen deltok i den 
kunstneriske prosessen. I Eidfjord skulle 
prosjektet være en ressurs i tettstedsutviklingen. 
Siden den gang har arbeidet med 
treutsmykningen vært selvgående. Innbyggere i 

IRISH SOFT COATED 
WHEATEN TERRIER

kommunen bruker vinteren til å forberede 
sommerhalvårets utstilling. 

Ett av trærne denne sesongen er blitt 
dekorert med nålefiltede Wheaten-
terriere! 
Det er Maia 12 år, (Angel Pollentias 
Firstborn Maia), som har bidratt med pels 
til dekoren, og mamma Aud Jorunn som 
har håndtert strikkepinner og filtenål. Det 
var litt utfordrende å filte wheatenpelsen 
siden den er så glatt, men vi håper på at 
hundene tåler litt vær og vind og holder 
seg på plass sesongen ut.  

Om dere som leser dette skal forbi 
Eidfjord i sommer, hadde det vært 
hyggelig om dere kunne ta et bilde 
med deres Wheaten-terrier og legge ut 
på Facebook-gruppa «Wheaten Terrier 
Norge». Det er mange andre flott 
dekorerte trær langs promenaden, så det 
er vel verdt en stopp. 
Hilsen Maia og mamma

EUROPAVINNER UTSTILLING 2022 I PARIS
For en fantastisk tur dette ble, både med resultat og ikke minst 
inntrykk. Etter flere måneders venting, var endelig dagen der. Vi satte 
oss i bilen og kjørte mot Paris. Vi kom til Paris tidlig på fredag morgen. 
Da var det tid for å ta undergrunnen til sentrum. Åsa Lundell (min 
oppdretter) var veiviser siden min stedsans er lik null. Ikke lett å forstå 
undergrunnstabellene der. Vi fikk sett Eifeltårnet, Notre Dame og De 
Louvre bla. Det var strålende vær, noe som gjorde turen bare enda 
bedre. 

Lørdag var det Fransk Championat/Latin 
vinner utstilling. Det var en herlig atmosfære. 
24 wheaten var påmeldt denne dagen. Det 
var Wheaten fra Frankrike, Tyskland, Finland 
og Sverige Spania, Belgia og Latvia og Norge. 
Dommer var John Walsh. Mikko fikk Cacib og 
BIM. Han fikk det siste cacib for å søke om 
C.I.B, og fikk tittelen Latinvinner 2022. Jeg 
var kjempefornøyd. 

Etter at Wheaten var ferdig i ringen, ble vi 
bedt bort til de franske deltagerne. De hadde 
disket opp med kaker, spekemat, brus og vin. 
Det var koselig.  
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Søndag var det Europeisk vinnerutstilling. Denne dagen var det 22 
wheaten påmeldt. Dommer var Sean Delmar. Mikko gikk hele veien til 
topps og fikk Cacib og ble BIR.  Han fikk også tittelen Europeisk vinner 
2022. Dette var helt fantastisk. 

N DK SE UCH AUSTJV-19 EURJV-19 DKJV-19 NJV-19  EUW- 22 
Latinvinner -22 Goforit Prime Time 

Eier: Siv Svingen, oppdretter Åsa Lundell

Senere på dagen var det inn i den store finaleringen. Veldig artig å 
komme inn der med all pomp og prakt rundt ringen. Ikke bare er det 
moro med konkurranse, men bare det å være der, føle atmosfæren, 
forventninger og ikke minst treffe igjen folk som du har møtt før. Man 
treffer nye folk, og folk som deler samme interesse.
Selvfølgelig frister dette til flere lange turer.
Siv og Tore Svingen
Mikko

«EIN SKAL ALDRI SEIE ALDRI»
Min tobeinte seier ofte at vi reiser på utstilling for å ha det gøy og kose 
oss i veteranringen på mine eldre dagar. Det er dessverre så få av oss på 
utstilling for tida. Derfor er det viktig at vi møter opp og får vist wheaten, 
slik at folk framleis veit korleis ein wheaten ser ut. Ho seier vi må vere 
igjen for å ta ei runde i finaleringen når vi blir kvalifisert for den. Min 
tobeinte sier at vi ikkje har så store forhåpningar om å bli plassert, men 
at vi likevel skal ta runden i ringen for å vise fram rasen. Dette gjorde 
vi også på NKK Ålesund 01.05.2022. Etter venting heile dagen var det 
endeleg tid for finalen Best In Show Veteran. Vi tok vår runde og eg stilte 
meg opp det beste eg kunne. Plutseleg høyrde vi dommar seie «madam» 
for at min tobeinte skulle reagere. Deretter var det ei ny bedømming i 
finaleringen, og jammen ble vi ropt opp som nr 4 til min tobeinte si store 
overasking. Så ein skal aldri seie aldri.
Helsing Festus

Best In Show Veteran 4  C.I.B NORD PL UCH EUW-18 NV-21 NVV 
21 RLI Wheatenhamran's Father to Son  

Eier: Ranveig Isene, oppdretter: Janicke Sotnak

NYE CHAMPION

N UCH Angel Pollentia's Just Dreamy,  NKK Ålesund 30.04.2022, 
for dommer  Vesa Lehtonen, 

Eier: Preben Orset, Oppdretter: Gunn Kari Skauge

FRA HELSEKOMITEEN
Rasegruppen har gjort vedtak om å anbefale at avlsdyr bør tilfredsstille 
følgende krav - sist endret på årsmøte 2021: 

1.Krav til mental og fysisk helse:
Alle avlsdyr skal være mentalt og fysisk sunne og friske. De skal ikke ha 
kjente, arvelige sykdommer.

2.Krav til permiegrad:
 Avlsdyr skal være stilt ut på offisiell utstilling med oppnådd Excellent 
premiegrad som et minimumsgrav. Premiegraden kan være oppnådd i 
junior klasse, unghund klasse eller åpen klasse.

Orientering og til anbefaling:
·	 Det anbefales å stille ut hunden flere ganger for forskjellige 

dommere før paring. Dette vil gi et bedre bilde av hundens 
kvaliteter.

3.Krav til HD-status
·	 Begge avlsdyr skal være HD røntget  

·	 Primært bruke HD-fri avlskombinasjon (A-A; A-B; B-B)

·	 HD C hund kan benyttes, men bare kombinert med HD grad A

·	 HD D skal ikke benyttes i avl

Orientering og anbefaling:
•Det er en generell nedgang i avkom/populasjonen, samt en økning av 
andel med HD status C. Det åpnes for forsiktig bruk av avlsdyr HD status 
C.
•Den enkelt oppdretter skal være ekstra nøye med vurdering av 
avlsdyrenes/kombinasjonens kvaliteter for å sikre at de tilfører rasen noe 
positivt (ikke bare HD). Det presiseres at det også er enda viktigere med 
oppfølging av avkom:

·	 Avkom HD bør røntges, samt at videre bruk av samme avlsdyr 
avventes til avkom har kjent HD-status.

·	 Rasen hatt HD-indeks, dette er inntil videre tatt bort pga at det 
de siste årene ikke har blitt født tilstrekkelig antall valper 

•HD forårsakes av mange gener. I tillegg har miljøet stor betydning. Selv 
om HD er forholdsvis sjelden skaper helseutfordringer for en wheaten, 
bør det unngås at eventuelle arveanlegg sprer seg. Det anbefales at man 
i tillegg til å røntge foreldre, også røntger så mange søsken til avlsdyrene 
som mulig. Dette vil gi et bedre bilde av avlshundens genmateriale. 
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4.Krav til RBP4:
·	 Før tispe og hannhund brukes i avl skal de være DNA-testet 

for RBP4.  Unntak: Avlsdyr der begge foreldredyr er testet fri 
trenger ikke være testet fordi de vil også være fri som sine 
foreldre

·	 Homozygot tispe som har 2 sykdomsgen skal ikke gå i avl!

Orientering og anbefalinger:
RBP4 er en genetisk arvelig sykdom. 

·	 Et individ får et gen fra mor og et gen fra far i alle kroppens 
celler. Har et individ et friskt gen og et sykdomsgen, vil dette 
individet kunne gi videre et friskt gen til et avkom og et syk 
gen til et annet avkom i varierende grad. 

·	 Et individ med 2 syke gen vil bare gi videre syke gen. 

·	 Et individ som har 2 friske gen vil bare gi friske gen videre. 

·	 Kombinasjoner av 2 individer med et sykdomsgen hver vil 
derfor kunne gi ulike kombinasjoner av sykdomsgen og friske 
gen videre til sine avkom.

·	 Under svangerskapet må morindividet (tispa) produsere 
A-vitamin for at øynene til valpene skal utvikles normalt. 
Produseres det ikke A-vitamin fødes valpene blinde. Produseres 
det for lite A-vitamin, vil valpene i beste utfall «bare» fødes 
med underutviklede øyne.

·	 Før tispe og hannhund brukes i avl skal de være DNA-testet 
for RBP4.  Unntak: Avlsdyr der begge foreldredyr er testet fri 
trenger ikke være testet fordi de vil også være fri som sine 
foreldre

·	 Heterozygote tisper (sykdomsgen/ friskt gen) kan brukes i avl 
men avlskombinasjoner  som kan gi avkom med genotypen 
del/del bør unngås

Det anbefales å følge NKK’s retningslinjer for DNA-testing: «prøve og 
innsending skal foregå hos veterinær».
Rasegruppen formidler bare valper etter foreldredyr som tilfredsstiller 
kravene.

Anbefalinger ved valg av avlskombinasjoner
Å gjøre avlskombinasjoner består av mange valg. Ved en kombinasjon 
anbefaler rasegruppen at det unngås i så stor grad som mulig å ikke 
dobles opp avvik som en ikke vil ha med seg videre.
Ingen individer er perfekt jf. rasens standard. Vi har her valgt å definere 
det som avvik jf. standarden. Det som innen avl defineres som avvik 
kan være av mindre pent, avvikende, graverende eller atypiske grad. Et 
eksempel på «mindre pent» kan være at et individ har noe store ører. Da 
anbefales det å forsøke og kombinere med et individ som har et mindre 
sett ører. Når et avvik er atypisk anbefales det å avgjøre at individet ikke 
skal gå i avl.
Å gjøre vurdering av avlskombinasjoner krever ofte at den 
følelsesmessige tilknytningen til det enkelte individ legges bort og 
vurderingen eksplisitt gjøres opp mot rasens standard.
Når et individ vurderes med «kritiske blikk» vil en gjerne finne ulike avvik 
hos individet, av ulik grad, hvor en forbedring kan være fordelaktig. 
Det er gjerne slik at hvert individ har flere avvik av ulike grad jf fra 
standarden. Det medfører valg med hensyn til hva som velges å ta med 
videre, evt gjøre valg om ved neste kombinasjon og hva som velges å 
redusere forekomsten av. Det er viktig å ikke bare vurdere selve individet, 
men også vurdere valgene opp mot individets stamtavle som forteller om 
individets genmateriale.

Orientering og anbefaling: 
Vurdere avlskombinasjoner: Spør deg selv hva du ønsker å få fram (hva 
du liker), hvordan begge individene (avlskombinasjonen) er opp mot 
rasestandarden og hva som ligger bak på linjene! Forsøk å balanser alle 
disse valgene slik at neste generasjons individer drar en positiv effekt av 
valgene som er vurdert og tatt!
Det er viktig for rasen at innavlsprosenten holdes så lav som mulig. I 
Dogweb (NKK) finnes det redskap for å beregne innavlsprosenten for 
en tenkt paring. Gjennomsnittlig innavlsprosent for rasen som helhet 
bør holdes under 2,5% regnet på fem ledd bakover, og alle oppdrettere 
oppfordres til å bidra til dette!
Rasegruppen anbefaler også å alltid gjøre en samlet vurdering i henhold 
til helse, temperament og eksteriør.
Balanse: Det viktigste er å ikke henge seg opp i en enkelt faktor, men å 
fokusere på hundens helhet når man skal avle (helse, temperament og 
eksteriør).
Utvalg av avlsdyr: For å ta vare på rasens sunnhet bør vi spre avlen på 
så mange ulike individer som mulig. Regelen er at en hund ikke bør ha 
mer enn 30-35 valper etter seg. Dette gjelder også hannhunder. Det 
oppfordres til ikke å gjøre paringer med hannhund som har mange kull 
etter seg fra før. Se heller etter om hannhunden du liker har en bror eller 
halvbror som kan brukes i stedet.

Mvh Helsekomiteen for Rasegruppen  ISWT 

Nærbilde av kunsten i Eidfjord
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Raserepresentant: Helene Jensen Indreflø
E-post: irsk@norskterrierklub.no

Ny raserepresentant
Jeg heter Helene Indreflø, er 40 år og bosatt i Innlandet, nærmere 
bestemt Elverum. Jeg har fått den store æren av å ta over vervet som 
raserepresentant etter Anne Sollerud. Jeg har drevet med hund i snart 
15 år, med bakgrunn innenfor avl og utstilling med Jack Russell Terrier.
Jeg kjøpte min første tispe for snart 3 år siden, hos Annika Vänje og 
kennel O'Rowanne.
Darcy (født 27.06.2019) et fyrverkeri av en hund, og et arbeidsjern 
uten sidestykke. Vi har drevet med mye siden ho var liten og funnet ut 
at alt egentlig er mulig å oppnå, så lenge vi finner iveren i å gjøre det. 
Utstillings championatet ble oppnådd på Nkk Lillehammer 2021, og veien 
videre går nå mot sportrening og godkjent ettersøks
hund. Her blir hovedfokus på å søke blandt annet etter skadet vilt, og 
savna dyr.  

Darcy utstillingstrening

Fotomodell
Før påske i år fikk vi anledning til å være fotomodell for en venninne som 
trengte nye raser og ta bilde av. Dette var en veldig spennende og ny 
opplevelse både for meg som hundeeier og Darcy, og absolutt noe jeg vil 
anbefale for flere og ta seg tid til.

Rasens allsidighet
Irsk Terrier er en veldig allsidig rase, og brukes i dag både i agility, 
sportrening, lydighet og utstilling. På grunn av sin størrelse er dette en 
veldig god bruksterrier, og det er derfor bare fantasien som setter grenser 
på hva man kan lære sin hund. Jeg har tatt med min hund på skiturer 
og sykkelturer og dette er noe hun elsker. I Norge er det dessverre ikke 
så mange som stiller sine hunder, da de fleste er familiehunder, men jeg 
håper at det om et par år vil være flere flotte Irsk Terrier i ringen rundt 
omkring i Norges land.

Rasen er heller ukjent i Norge, og mange jeg har møtt på min vei har 
vært veldig nysgjerrig og interessert i hvordan gemytt og funksjonaliteten 
til rasen i hverdagslivet. 
Bildet under her, viser at Irsk Terrier er en elskverdig rase i forhold 
til andre dyr og mennesker.  Bildet er sendt inn av en eier, Agnes. C. 
Gundersen, og det er avbildet er en flott terrier med husets to katter.

Jeg planlegger et trimmeseminar i løpet av sensommer/høst, tid og 
sted kommer vi tilbake til, men dette er en gylden mulighet til å lære 
seg hvordan pelsen på rasen skal trimmes/ nappes, og hvordan pelsen 
fungerer i praksis.  Jeg håper det er en interesse for dette fra de mange 
Irsk terriereiere rundt om i landet.

Utstilling
Luna ( Three Pines Epic Elara Luna ) debuterte i utstillingsringen på 
vårutstillingen i Sunndalsøra. Eier sier at dette var kjempegøy, og at dette 
vil de veldig gjerne gjøre igjen. Luna sanka to cert i helgen, og ble BIG-4
( best i gruppe) på søndagen. Det er alltid veldig artig når utstillinger går 
bra, og også morsomt at flere velger å stille ut sine hunder. Luna ble også 
Norsk utstillingschampion på Nkk Ålesund 30.04.2022. 
Gratulerer så mye til eier, Agnes. C. Gundersen.

Jeg ønsker meg tilbakemelding fra alle dere eiere der ute, og jeg vil 
veldig gjerne få tilsendt bilder av deres hunder. Bildene må gjerne være 
ifra deres dagligdagse liv med hund, da jeg kunne tenkt meg å lage tema 
for hver utgave av Terrierbladet. Innspill i fra dere taes i mot med stor 
takk, slik at vi kan sammen skape mer liv rundt rasen.

Med dette ønsker jeg 
dere en god aktiv vår 
og sommer med deres 
firbeinte venner.

IRSK  TERRIER
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På tur til Paris!!!...
Torsdag ettermiddag 21 April
Vi, altså jeg Ann Mari Nordahl, Hugo Quevedo og Francesca Cassin
pakket bilen min og tok den lange turen ned på nye eventyr med 2 Jack 
Russell Terriere og 2 Fox Terriere.

Etter langt og lenge.. kom vi frem til hotellet vårt.
Det ble middag på hotellet den kvelden og en god terriersamtale med 
Hugo og Francesca
Lucas og jeg hadde en hel (!!!) dobbeltseng for oss selv og vi storkoste 
oss!!

Lørdag morgen kl 08:00 var det opp å gjøre seg klar til utstillingsdagen!

Da vi ankom vår ring møtte jeg mange kjente ansikter og mange nye!
Noen av de jeg fikk snakket med var 
Javier Sotelo Garramiola med kennel «Anroal» fra Spania
Irina & Joelle Hisleur med kennel «Russtyle’s du Vallon de L’Alba» fra 
Frankrike
Candace Lundin med kennel «D.B.F Russel Terriers» fra USA
Federico Giovannetti med kennel «Jonu’s JR» fra Italia
Stefano Serafini & Olga Klimova med kennel «Jackandfish» fra Italia
Det var også en del «Facebook-ansikter» som jeg fikk hilse på, veldig 
koselig!
Jeg var eneste norske deltager med Jack Russell Terrier.
Her kommer resultatene fra vår første dag:

23 April 2022«Championnat de France»
Dommer : Nemanja Jovanovic (RS)
Antall : 76 stk Jack Russell Terriere

NJV-21 NV-21 Jacks’R’us Summer FairyTale Lucas

Eier/Oppdretter: Ann Mari Nordahl – Trimmet og handlet av: Hugo 
Quevedo

JACK RUSSELl TERRIER
Beste Hannhund Valp : TOTGREE'S COSTANTINE
Beste Junior Hanne: TILTSER MANHATTON 
Beste Unghund Hanne: JACKS'R'US SUMMER FAIRYTALE LUCAS  
Beste Åpen Klasse Hanne: TOUCHSTAR ROSSO RELATIVO
Beste Bruks Hanne: PICASSO RUSSTYLE'S DU VALLON DE L'ALBA  
Beste Champion Hanne: REM ALTAJARA WIGGLEWIGGLEJACK  
Beste Veteran Hanne: MCH WHITETAN INVERBRAE JAMBOREE 
Beste Tispe Valp: OH MY JACK LUNA PIENA
Beste Junior Tispe: SUBARU RUSSTYLE'S DU VALLON DE L'ALBA
Beste Unghund Tispe: TOTGREE›S KAILÌA
Beste Åpen Klasse Tispe: ALL JACKS FORTUNE HELPS THE BRAVES
Beste Bruks Tispe: PANDORA RUSSTYLE›S DU VALLON DE L'ALBA 
Beste Champion Tispe: BALHANNAH DI VILLA BOSI
Beste Veteran Tispe: ENFIN TOUCHSTAR DES GENIES DE LA TOILE

Sluttresultater :

CACIB, 
BIR

BALHANNAH DI VILLA BOSI BENEDETTA REISER-
GILARDINI (IT)

CACIB, 
BIM

REM ALTAJARA 
WIGGLEWIGGLEJACK

CARO FRANCISCO 
JOSE (ES)

Cert PICASSO RUSSTYLE'S DU VALLON 
DE L'ALBA

HISLEUR JOËLLE ET 
IRINA (FR)

Cert TOTGREE'S KAILÌA SGURA SALVATORE 
(IT)

Res Cert TOUCHSTAR ROSSO RELATIVO SCORZA FRANCESCA 
(IT)

Res Cert ALL JACKS FORTUNE HELPS THE 
BRAVES

WITMOND 
ALEXANDRA (GB)

Res 
CACIB

JACKANDFISH LEISURE SEEKER KLIMOVA OLGA (IT)

Res 
CACIB

WWCHWHITETAN FIORDALISO GARBARINO MARIA 
CRISTINA (IT)

BIR 
Junior

SUBARU RUSSTYLE'S DU VALLON 
DE L'ALBA

HISLEUR JOËLLE ET 
IRINA (FR)

Beste 
Veteran

MCH WHITETAN INVERBRAE 
JAMBOREE

GARBARINO MARIA 
CRISTINA (IT)

BIR 
Valp

TOTGREE'S COSTANTINE SGURA SALVATORE 
(IT)

24 April 2022«European Dogshow»
Dommer: PAULA HEIKKINEN LEHKONEN (FI)
Antall: 122 stk Jack Russell Terriere

Beste Hannhund Valp: TOTGREE'S COSTANTINE
Beste Junior Hanne: PLAY OFF DI SUTRI  
Beste Unghund Hanne: JACKS'R'US SUMMER FAIRYTALE LUCAS
Beste Åpen Klasse Hanne: D.B.F. OH FOR HEAVEN'S SAKE AT BOBCAT
Beste Bruks Hanne: PICASSO RUSSTYLE'S DU VALLON DE L'ALBA  
Beste Champion Hanne: ANROAL EL PASO
Beste Veteran Hanne: HUOLETON ESTRO
Beste Tispe Valp: JACKANDFISH REDKA VODBULL
Beste Junior Tispe: SUBARU RUSSTYLE'S DU VALLON DE L'ALBA  
Beste Unghund Tispe: TOTGREE'S KAILÌA
Beste Åpen Klasse Tispe: D.B.F. COLORADO ROCKY MOUNTAIN HIGH  
Beste Bruks Tispe: OLD PASSION'S DAYS LIKE THIS  
Beste Champion Tispe: ANROAL VEGA SICILIA '
Beste Veteran Tispe: H'CHALLENGE TOUCH DES GENIES DE LA 
TOILE Anroal El Paso EW-22 Latin W-22 Spanish Gibraltar Junior 
Champion ES UCH 

Eier/Oppdretter: Antonio Roca 
– Trimmet og handlet av: Javier 
Sotelo Garramiola
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Sluttresultater :

CACIB, 
BIR

ANROAL EL PASO ROCA ALÉS ANTONIO (ES)

Cert , 
CACIB, 
BIM

OLD PASSION'S DAYS LIKE 
THIS

MAZZACANE VINCENZO (IT)

Cert PICASSO RUSSTYLE'S DU 
VALLON DE L'ALBA

HISLEUR JOËLLE ET IRINA 
(FR)

Res Cert D.B.F. OH FOR HEAVEN'S 
SAKE AT BOBCAT

LUNDIN CANDACE (US)

Res Cert TOTGREE'S KAILÌA SGURA SALVATORE (IT)

Res 
CACIB

REM ALTAJARA 
WIGGLEWIGGLEJACK

CARO FRANCISCO JOSE (ES)

Res 
CACIB

ANROAL VEGA SICILIA ROCA ALÉS ANTONIO (ES)

BIR 
Junior

PLAY OFF DI SUTRI D›ATANASIO ALESSANDRA 
(IT)

BIM 
Junior

SUBARU RUSSTYLE'S DU 
VALLON DE L'ALBA

HISLEUR JOËLLE ET IRINA 
(FR)

Beste 
Veteran

HUOLETON ESTRO SIITAN KRISTINE MARIA (EE)

BIR Valp TOTGREE'S COSTANTINE SGURA SALVATORE (IT)

BIM Valp JACKANDFISH REDKA 
VODBULL

KLIMOVA OLGA (IT)

Jacks’R’us Summer FairyTale Lucas vant Unghundklassen sin begge dager.
Etter at utstillingen var ferdig, kom vi slitne tilbake til hotellet.
Dagene har vært fulle av inntrykk og opplevelser.
Vi spiste Sushi på hotellrommet i pyjamas, med litt «Bobler» til... så var 
det natten.

25 April 2022
...Kjørte vi fra Paris for å møte Rony de Munter i Belgia med sitt 
«Groomer-team»
Det var veldig spennende å følge med på photo-shoot for reklame av 
teamets eget merke «The Sentinel»
Etter mange timers jobb, endte vi til slutt opp med Sushi.. igjen på en 
Sushi-bar i Belgia.
Så tok vi fatt på den lange veien hjem til Norge igjen... 

Så ønsker jeg og benytte anledningen til å gratulere 
N DK UCH Latin W-22 Balhannah Di Villa Bosi 
Eier/Oppdretter: Benedetta Reiser-Gilardini – Trimmet og handlet av 
Francesca Cassin med mange gode resultater hittil i 2022  

BEST IN SHOW 
Vikersund- Klubben for Gårds- og Fjellhunder Nasjonalt Påskeshow 
Rase og Gruppedommer: Helen Tonkson-Kolt og BIS Dommer: Juan 
Naveda Carrero 

Vi gleder oss masse til å lage nye minner på vårt 20 års Jubileum og 
Utstilling som skal holdes 4.-5. Juni
Resultater og bilder får du se i neste nummer !

Alle bilder av hunder i artikkelen er fra Candace Lundin 

Årsmøte 20.11.2022

Adresse og klokkeslett vil bli kunngjort på hjemmesiden og FB siden.

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 16.10.2022.
Sendes til: jack@norskterrierklub.no eller pr post til

rasegruppen for Jack russell terrier v/ Maria Huseby, 4272 Sandve

Forslag på kandidater til styret må være 
valgkomiteen i hende senest 16.10.2022. 
Foreslåtte personer må være forespurt.

Sendes til: Elisabeth Steffensen, Langøyveien 982, 8404 Sortland, 
eller på mail til elsteffe@online.no

Innkalling til årsmøte blir publisert på rasegruppens hjemmeside 
senest 2 uker før årsmøtet. 

Om noen ikke har datatilgang så kan dere ta kontakt med oss 
så sender vi det med post.

Vilma eier Dyveke Angell Aschjem

Eier Gry Beate Alsos
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Hei alle Manchie venner
Endelig er sommeren i sikte. 
Som jeg skrev i forje Terrier blad, skal vi sette i gang med en 
helseundersøkelse. Dessverre er det få som har meldt seg. Og vi ønsker 
flere til å melde seg. Dette er noe alle kan bidra med. 
Denne gangen har vi fått et nydelig bilde av Black Amics Cooper "Brutus" 
som er 6 år og bor på Stord.

Referat fra 2 turer som Manchester terrier og Engelsk toy terrer har hatt i 
Trondheim og Oslo. Siste har vi fått en liten hilsen fra Kennel Tsar-Ping.

Lørdagstur på Ladestien
Vi var 7 eiere og 6 hunder på Ladestien idag. 
Trondheim viste seg fra sin beste side med sol fra skyfri himmel.
Kaffe-stoppen tok vi på Sponhuset hvor personalet kom ut med vaffel og 
friskt vann til hundene. Snakk om service!
Takk for turen.

MANCHESTER TERRIER

Bilder fra Lørdagstur på Ladestien
Mvh Randi Øverland 

Hvervenbukta rundt

Vi møttes på parkeringen ved Hvervenbukta i strålende vær. Vi var 21 
voksne, 4 barn, 6 ETT, 7 voksne MT og 4 MTvalper. Vi gikk i rolig tempo, 
pratet gikk løst og hundene trivdes sammen. 

Dette skal vi gjøre igjen. Det var mange forslag om turer i andre 
distrikter. Så det er bare å ta initativ og ta bare kontat med 
raserepresentanten.

Mvh Anita Tanke

Bilder fra Hvervenbukta:
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En liten hilsen fra Kennel Tsar-Ping

Når dette skrives er PeaceMaker kullet snart på vei til sine nye hjem. Vi 
har også vært på en snartur i Tsjekkia og hentet det nyeste tilskuddet 
til vår kennel. Håper han har mye positivt å bidra med i vårt oppdrett i 
framtiden.

Klem Eva, Trond og Ada Marie, Kennel Tsar-Ping

Funweekend 

Minner om Funweeken 27 og 28 august på Vestby Hyttepark. Turid H. 
Stamnes dømmer begge rasene lørdag og på søndag leker vi. Håper å se 
mange MT (og ETT) med familier.

Husk å ta mange bilder i sommer som dere sender inn til 
manchester@norskterrierklub.no så vi kan se masse flotte MTer her i 
bladet neste gang. Sendes innen 01.08.22

GOD SOMMER!! 
Klem Eva

MINIATURE BULL TERRIER

Heisann Minifolket !  
Til dette nr har jeg fått så mye flotte bilder, innlegg og reisebrev. Tusen 
takk alle som har bidratt.  

I midten av februar var det Dommerkonferanse for Miniature Bull terrier. 
Jeg hadde egentlig tenkt å skrive litt om det, men dette ble godt dekket i 
forrige nr av TB.  
Så jeg vil egentlig bare rette en stor takk til alle som stilte opp med 
hunder. 
Vi fikk masse skryt av fine og veldig trivlige hunder vi hadde med. 

 
 

Bulletur.  
Litt på sparket arrangerte jeg en Bulletur med Quiz for små og store 
buller. Dessverre ble det ikke mange med, men vi ble 3 hunder (2 Mini, 
Ella & Jalpa og 1 Bull Melvin) og 6 mennesker. 
Vi møttes ved Disenå skole og gikk en fin runde i skogen på små 
skogstier.  Hundene ble slitne og når vi kom tilbake til indianerplassen 
inntok vi litt medbrakt niste, boller og frukt, Vi fikk skravlet, ble 
bedre kjent og koste oss. Jeg hadde laget en liten «Bulle-Quiz» med 
artige bullespørsmål. Vinnerlaget Sebastian & Marita fikk en rosett 
og godispose.  Hundene fikk også prøvd seg på balansekunster i en 
hinderløype.  Her briljerte Ella med Sebastian som en dyktig fører.  
Selv om det ikke var mange med, så vil jeg allikevel kalle det en suksess.  
Vi fikk en flott tur, og alle så ut som de koste seg. Håper på neste tur at 
det blir med enda fler.  
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I skrivende stund er det siste innsats til Openshowet til Bull & Mini på 
Vestby hyttepark, og jeg håper at vi får se mange flotte buller der.  

For oss utstillingsfrelste i Midt-Norge starter årets sesong siste helgen i 
april. Da er det klart for “vårens vakreste eventyr”….

2-dagers utstilling på vakre Sunndalsøra. Og endelig, etter flere års 
pause, var vi tilbake igjen. Utstillingen hadde i år rekordpåmelding, så 
det var nok ikke bare undertegnede som gledet seg til en helg med hund 
i noe som må være Norges vakreste omgivelser. Utstillingsplassen ligger 
i en smal dal omgitt av stupbratte fjell. Og er vi heldige får vi se små 
snøras buldre nedover fjellsidene, mens hundene stiller i ringen. I år var 
værgudene virkelig på vår side, og solen skinte uavbrutt hele helgen, det 
kunne ikke blitt bedre. Jeg reiste sammen med mine to bullevenninner, 
An-Qi og Miila. For Miila var det andre gang på utstilling, hun er jo bare 
valpen, mens An-Qi er litt mer rutinert og har løpt mange venstresvinger 
tidligere. 

Vi kan ikke klage på resultatene da jentene ble BIR begge dager. I tillegg 
plasserte Miila seg i gruppefinalen både lørdag og søndag, og An-Qi fikk 
en flott BIG 3 på søndag. Jeg er superfornøyd med jentene mine som gir 
alt og litt mer to dager på rad. Det er virkelig en fryd å dra på utstilling 
med minibull uansett resultater. Rasen gir så mye av seg selv og hilser 
på alt og alle på sitt vis. Noen syns nok de er litt merkelige, andre blir 
hodestups forelsket, men en ting er sikkert…de bringer fram et smil på 
leppene til alle som vil hilse på.

Utstillings hilsen fra Liv, An-Qi og Miila

Hei Alle Sammen. 
Tenkte jeg skulle fortelle dere om turen vår til C.E.T.C i Belgia. Et Bull 
terrier event det er verdt å dra på, det er kun inviterte hunder som får 
delta på selve CETC.  Men det er openshow dagen før der alle kan delta. 
Jeg, Kari og Hege startet turen onsdag 13/4 med båten fra Gøteborg 
over til Frederikshavn. Lene og Petter’n startet noe timer senere, å 
Ann Cecilie dagen etter. Så vi representerte norge godt syntes jeg. Det 
er en laaaaaang tur. 1368 km en vei. Så man kan rekke og løse noen 
verdensproblemer på turen. 
Vi hadde med oss til sammen 13 hunder, og resultatene er ikke til å blåse 
av. Hannhund valp: Diesel (Martials Breed Jackal) til Ann Cecilie plass nr.2
Tispe valp ( Martial’s Breed Jewel for me) min valp. Nr. 1 Preto (Ch 
Quatro paws Preto ) Kari sin veteran blei beste Bull veteran, Lene sin 
veteran  (Malisgården Dressed To Impress) ble BEST IN SHOW VETERAN. 
Veldig morro var dette. 

På kvelden hadde den Belgiske Bull Terrier klubben party, det måtte vi 
jo være med på. God mat, god drikke og en svingom. Vi hadde det su-
perkoselig fra start til slutt.  Dette er et Bull terrier event jeg syntes alle 
burde dra på en gang. Hyggelige folk, nye bekjente og ikke minst MASSE 
BULLETULL. 

Håper flere blir med til neste år!  
Ansja  
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GRATULERER !!  

CH: Garm de Canarios Captain Conrad
Best in Show  -  NMHK Palmeutstilling 

CH: Tiny Amigos  Moonlight Sparkle  
BIG 3  - Sunndal Hundeklubb

CH: Maligårdens Dress to Impress  
BIS Veteran  CETS Belgia

Knock Out Gladiatorbulls RATN  ( Barn-Hunt Novice) 
 

Da må jeg bare 
takke for alle 
innlegg og bilder.  
Fortsett å send inn, 
og det som evt 
ikke kommer med 
i dette nr legges i 
arkivet og taes frem 
til senere nummer.  
 
Da vil jeg bare 
ønske dere en riktig 
god sommer, og 
håper at vi sees på 
Openshowet. 
 
 
Kjersti 

Garm de Canarios FireBull  
RL-1   (Rally -lydighet ) S1-I    

(Nosework ) 

Garm de Canario Endless 
Winner  

RATN  (Barn-hunt Novice)  
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NORWICH TERRIER

Litt stillere vår enn vinter på Norwich fronten. Berit har solgt alle valpene 
sine, bare en hann ble i Norge, en hann og en tispe flyttet til Sverige og 
en tispe til Finland. Det er sikkert planer om valpekull eller to senere i 
året, så vi krysser fingrene for at det kommer mer herlige valper.  

 Nukapaws Brilliant Bloom, foto Berit Andar

Vi har kost oss med mange turer til elvestranda i Våler i Solør, veldig 
lavt vann, så vi hadde den store herlige sandstranda til fri løp og lek. 
Jeg hadde en god veninne på besøk i påsken, som er en helt fantastisk 
fotograf, og denne gangen får dere liten smak av hennes bilder av mine 
og Berit sin fine hunder.  Alle foto Maija Suni:
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Hei alle sammen. 

Da har snart halve 2022 gått og hverdagen begynner å bli normal igjen. 
Arrangement og konkurranser skjer for fult og det er vi glade for. 

Jeg håper dere alle får en kjempefin sommer.
Send meg veldig gjerne feriebilder og historier med sin Silky, slik at vi får 
det med i neste nummer. 

Med vennlig hilsen den nye raserepresentanten Linn Ydse Høsøien og 

Showsilk gjengen!

Vi nyter livet på hytta med hunder og barnebarn 

          Abu nyter utsikten

Nadia elsker å leke i snøen.

Pongo (Chivas Ludwig von Drake) har deltatt i flere valpe show, med 
fine resultater. Beste var 23.04 i Jessheim, Norsk Shih Tzu klubbens 
valpeshow, dommer Steinar Balken likte godt Pongo og plasserte han nr 
1 i Terrier Gruppe og til slutt som Best In Show 2.      

foto Maija Suni

ÅRETS NORWICH TERRIER  2021 
nye poeng, var en liten misforståelse om ekstra poeng og Amigo hadde 

to utstillinger, ikke en. 

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

Eier Lene Weum 60p / 5

2 N UCH FARMARENS LET 
LOVE SPARKLE 

Eier Kristin Gillow 56p / 4

3 NUKAPAWS AWESOME 
AMKA 

Eier Berit Andar 30p / 3

4 N DK UCH DOUBLE-
PATCH LADY KORNELIA 

Eier Elina Jokinen 26p / 3

5 DOUBLEPATCH LADY 
KORDELIA 

Eier Berit Andar 19p / 3

6 N UCH LI-BRIES BE A 
WILD CHILD 

Eier Ragnhild Halmstad 18p / 2

7 PORRIGITO ODIN Eier Odd-geir Lyngstad 12p / 1

8 DOUBLEPATCH 
GERONIMO 

Eier Elina Jokinen 10p / 1

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

Eier Lene Weum 8p / 1

SILKY  TERRIER
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Barnebarnet Tore elsker å gå på tur med hundene. 
Det er helt utrolig hvor tålmodig hundene er med små barn.
Elsker rasen vår.

Hilsen Karen og Silkylady gjengen

Clyde e født 12.feb -21 og 
bosatt i Verdal.
Han er glad og sosial type. 
Veldig glad til å være med 
på det som skjer. Elsker å gå 
på tur.
Bildene er tatt på 
historiskgrunn på Stiklestad i 
Verdal, der slaget på Olav den 
hellige var i 1030 :)

Trond Espen Hynne Jønvik

KJÆRE SKOTTEENTUSIAST
Hei alle sammen, hvor er dere? 
Det planlagte skottetreffet i Bergen i mai måtte dessverre avlyses pga for 
få påmeldte. Her kommer et lite hjertesukk fra byen mellom de 7 fjell. Vi 
synes det var trist å måtte avlyse, men vi håper å komme tilbake med en 
invitasjon ved en senere anledning. Vi gir oss ikke så lett. Årets Skotte 
2021 sløyfer som skulle deles ut på treffet, kommer i posten til de 4 skot-
tene.

Utstillinger 
Det er igjen mulighet til å stille på utstillinger uten restriksjoner og det er 
flott å kunne presentere resultater fra årets første utstillinger hvor skot-
tene er blitt vist.

Kristiansand weekend 19 - 20.03 
Lørdag var første skotte ut Of Stonegarth Black Diamond på NKK´s 
Nordiske utstilling, dommer: Mette Sørum, Danmark
Resultat: Exc. JK.1.JKK

Søndag 20.03 var Internasjonal utstilling, dommer Helge Kvivesen Norge
Of Stonegarth Black Diamond - VG. JK 1. JKK og hennes mamma 
Marris Elektra - Exc. AK 1.AKK CK CERT 1.BTK CACIB BIR

Lørdag 26.03 ble igjen avholdt utstilling i Kristiansand denne gang var 
Norsk Terrier Klub Agder arrangør, dommer Christina Dyna Rasmussen fra 
Danmark 
Of Stonegarth Black Diamond - Exc. JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR 

Of Stonegarth Black Diamond

Utstillingshelg i Ålesund 30.04 – 01.05
Flere utstillinger i NKK´s regi, denne gangen i Ålesund hvor det ble 
arrangert Internasjonal og Nordisk utstilling med følgende resultater:

Lørdag: INT NKK Ålesund, dommer: Leif-Herman Wilberg, Norge
Dundee Next Playboy – Gus, Ex, CK, 1. CHK, 1. BHK, CACIB og BIR
Marland Yardley – Rocco, Ex, 1. JKK
Tatler Turandot – Pia, Ex, 1. JKK

Søndag: NORDIC NKK Ålesund, dommer: Vesa Lehtonen, Finland
Dundee Next Playboy – Gus, Ex, 1. CHK, CK, 1. BHK, NORDIC CERT og 
BIR
Marland Yardley – Rocco, Ex, CK, 2.BHK, CERT og RES.NORDIC CERT
Tatler Turandot – Pia, Ex, 1. Jkk, CK, 1.BTK, CERT, NORDIC CERT og BIM

Dundee Next Playboy – Gus og Tatler Turandot – Pia 

SKOTSK TERRIER
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Marland Yardley – Rocco

Gratulerer til alle med flotte resultater
 
Rocco´s første utstilling
Heisan, noen ord fra Marland Yardley - Rocco her. Fredag 30 april dro jeg 
sammen med resten av familien til Ålesund for å kunne delta på NKK´s 

utstillinger i helgen. Lørdag morgen 
kl. 09 skulle jeg være klar i ringen for 
å vise meg frem, internasjonal  
utstilling.  Jeg som aldri har vært med 
på utstilling før, litt nervøs var både 
jeg og Helena, men vi klarte oss fint. 
På min første utstilling, fikk jeg Excel-
lent. Helena var litt usikker, rødt kort, 
ble jeg utvist eller? Men det ble jeg 
jo ikke, rød sløye og bra kritikk kunne 
jeg ta med meg fra denne dagen. Jeg 
slappet av etter å ha vist meg frem 
og sendte resten av familien en tur i 
Atlanterhavsparken – Ålesund for å se 
på alle fiskene og dyrene der.
 
 

Her er jeg i ringen med Helena 

Søndag var det ny mulighet, Nordisk 
utstilling, jeg tok med meg erfaringen 
fra lørdagen og viste meg fra min 
beste side. Resultatet ble endra bedre 
enn lørdag, jeg fikk Cert og Reserve 
Nordic Show Cert. Tror du ikke at jeg 
er aldri så lite stolt over resultatet. Nå 
er det hjem å fortsette treningen og 
planlegge neste utstilling. 

Se de fine sløyfene jeg fikk på søndag

NYTT KULL I NORGE

KENNEL TATLER mottok søndag 24 april deres H-kull. Kullet på fire sorte 
tisper og to sorte gutter, er selvfødt, etter svenske Of Stonegarth Strike a 
Pose og ut av Tatler Tuck Box.  
Peter R. Hewitt forteller at, ved Terrierbladets deadline, både mor og 
barn har det aldeles utmerket.

 

Emmy (Tatler Tuck Box) med hennes seks skjønne skottevalper.

DINO forsetter å FORTELLE
Hei, her er jeg igjen med påholden pote. Jeg må hjelpe mams med litt 
nytt fra byen mellom de 7 fjell. Smågutta har fortalt hva de holder på 
med da de har vært vekke noen onsdag ettermiddager uten at Olly og 
jeg har fått være med. De driver å trener på å gå i ring og vise oss frem. 
Mams har tatt dem med på noe som heter ringtrening i regi av Norsk 
Terrier Klub avd Vestland. De har vært med 3 ganger i april og nå er det 
jammen 3 nye ganger i mai. Målet med dette er vist at de skal gå pent i 
ringen, ikke bry oss om de andre på 4 poter og vise at vi kan gå fint og 
vise oss frem. De ryktes at vi skal ut å gå på gress i juni måned. Hjelpe 
meg hvordan vil det gå! Jeg har jo vært med flere ganger og vil kun gå 
på gress, så kanskje jeg også skal ut å lufte pelsen, vi får se. Men dere, 
det er jo ingen tvil, jeg er jo mye finere enn smågutta, bare så det er 
sagt.
Hva skjer ellers i denne byen, jo det er VÅR. Det blomstrer i hagen og 
plommetreet er også i blomst. Mams er redd for at det skal bli like mange 
plommer som i fjor, da syltet hun 80 glass. Jeg passer godt på treet, det 
er nemlig en av yndlingsplassene mine. Jeg sitter under treet og drøm-
mer meg bort, hvis ikke jeg ligger ved flaggstangen og følger med på alt 
og alle som jeg kan oppdage. Det er litt hektisk for tiden, det settes opp 
nytt gjerde, smågutta har nemlig vært en tur utenfor gjerdet, der hvor 
de tror at gresset er mye grønnere. Det ble panikk i familien, det kom en 
telefon om at de små var UTE på tur på egenhånd. Nå skal det bli slutt 
på det, ingen mulighet til å komme seg ut. Gresset er nemlig mye grøn-
nere på innsiden av gjerdet, der Max (gressklipper) holder det kort og 
fint, slik at vi kan løpe og kose oss. 

Vi får godis som sikkert dere alle får. Vi får når vi kommer når mams 
roper på oss og når vi trener. Men det er ikke alle godis bitene som er like 
gode, jeg spiser kun de jeg vi ha og er ikke som de tre andre som sluker 
alt.  Så i dag ble det laget hjemmelagete godis biter. Det duftet godt på 
kjøkkenet da de ble stekt og så tørket, tok litt tid, men vi fikk smake da 
de var ferdige. Og hvilken smak, kanskje det blir de eneste godisene jeg 
vil spise i tiden fremover. Jeg kan godt jobbe litt for å få flere «knapper 
og hundeben» 
Her skal dere se hvordan de ble til

Kyllingkjøttdeig, gulerot, egg og 
potetmel

 Stekes og så tørkes i ovnen 
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Gruppe- og BIS-plasseringer siden sist:  
Bonny Hill`s Be My Joy, eier Ida Therese Fosse, BIG 4 KGFH Vikersund 
17.04.  

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

Nye certvinnere: 
Bonny Hill’s Be My Joy, eier Ida Therese Fosse 
NORDJV-21 Buckwheater’s Riddle Me This, eier Lene Cecilie Ugland 
Flanagan Bvlgari By Bvlgari, eier Birgitta Birgisdottir 
Skorradals Fair Trate For A Harley, eier Birgitta Birgisdottir

Utstillingsresultater i Norge: 
Norsk Kennel Klub, Int. Kristiansand, 20.03.22 
Dommer: Annika Ulltveit-Moe, Sverige (0 +1) 
BIR Cert CACIB - NORDV-21 DKV-21 Bonny Hill's Bet You Love Me, eier 
Trond Storsveen

Norsk Terrier Klub avd. Agder, Kristiansand, 26.03.22 
Dommer: Anne L. Buvik, Norge (2 + 1 + 1) 
BIR Cert - Skorradals Fair Trate For A Harley, eier Birgitta Birgisdottir 
BIM Cert - Flanagan Bvlgari By Bvlgari, eier Birgitta Birgisdottir 
BIR Valp HP - Skorradals Vats The Fack, eier Hilda Björk Friðriksdottir, 
Island 
BIM Valp HP - Skorradals Be Yourself, eier Birgitta Birgisdottir

Norsk Miniatyrhundklubb, avd. Rogaland, 09.04.22 
Dommer: Juha Putkonen, Finland (1 + 0) 
BIR Cert - NORDJV-21 Buckwheater's Riddle Me This, eier Lene Cecilie 
Ugland 

Klubben For Gårds- og Fjellhunder, Vikersund, 17.04.22 
Dommer: Ann-Christin Johansson, Sverige (0 + 2) 
BIG 4, BIR Cert - Bonny Hill's Be My Joy, eier Ida Therese Fosse

Bonny Hill’s Be My Joy

Norsk Kennel Klub, Int. Ålesund, 30.04.22 
Dommer: Leif-Herman Wilberg, Norge (1 + 1 + 2) 
BIR CACIB - C.I.B. N DK SE FI UCH HEV-16 FIV-16 Finnsky Victorious, 
eier Lisbeth Jensen 
BIR Valp HP - Skorradals Be Just Billie, eier Bente Søfting 

Norsk Kennel Klub, Nordic Show, Ålesund, 30.04.22 
Dommer: Vesa Lehtonen, Finland (1 + 1 + 2) 
BIR CACIB - C.I.B. N DK SE FI UCH HEV-16 FIV-16 Finnsky Victorious, 
eier Lisbeth Jensen 
BIR Valp HP - Skorradals Be Just Billie, eier Bente Søfting

Utstillingsresultater i utlandet:
CRUFTS, Birmingham UK, 11.03.22 
Dommer: Dan Ericsson, Sverige (19 + 19) 
Gruppedommer: Paul Eardley, UK 
Group 4, BOB DCC – Flanagan Limited Edition, eier Bara Blahova, 
Tsjekkia 
BOS BCC – CH Verumamicus Aurora of Brakemill JW, eier Jane Curtis 

SKYE TERRIER

Ferdig resultat på glass

Nå må jeg trene litt for å få mer 
godis.
Hilsen Dino, med påholden pote 

Skottetreff i Bergen
Dessverre ble Skottetreffet avlyst, pga for få påmeldte. Det er ikke lett å 
samle nok skotteentusiaster til tur, samling, felles middag osv i Bergen
Vi får se om det blir en mulighet ved en senere anledning.

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

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

Trimmekurskomitéen består, som vanlig av Guri H. Aalerud, Tone M. N. 
Sudenius,  
Gerd Elin Bøe, Laila Gjølstad og Peter R Hewitt
Velkommen!

 Dette er noe å jobbe mot, fantastisk flott trimmet 

SKOTTEAKTIVITETER 2022
Trimmekurs - for nybegynnere og de som ønsker å friske opp 
kunnskapene,  
23 og 24 april 2022 i Sandefjord
Nov./des.: Skottekalenderen-2023 til salgs  
 
Da ønsker jeg alle skotter og skottevenner en herlig sommer.
Ta vare på Skottene deres og hverandre, håper vi kan sees snart.
  
Har dere noe på hjertet er neste TB deadline den 1 august, håper å høre 
fra dere. 

Hilsen Kristin H Meagher
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ResDCC – DK UCH NORDV-21 DKV-21 Skyewalker’s Razzle Dazzle, 
eier Tina Toft Bergstrøm, Danmark 
ResBCC – N DK CZ UCH NJV-20 WW-21 Skorradals Ever On Amble, 
eier Birgitta Birgisdottir, Norge 
Best Puppy – Classic Touch of Morningsky With Feorlig, eier Kirsty Miller 
Best Veteran – Multi CH Cragsmoor Goodfellow, eier Carina Kitti, 
Kirsi Sainio og Eugene Zaphiris, Finland 
Som vanlig er på Crufts, var det også i år gode resultater til nordiske 
hunder. Morsomt at også Norge gjør seg gjeldende. Et stort grattis til 
Birgitta og BB med Reserve CC!  

Flanagan Limited Edition

Skorradals Ever On Amble

The Skye Terrier Club, Open Show, Lostock Bolten, 16.04.22 
Dommer: Jan Shuttleworth (Whicheeta) (8 + 16)  
BOB - Lavaux’s Bahamian Chris 
BOS - Kometa Rossi Gerbera at Rhoderns 
Res BD – CH Partisky Precious Moment 
ResBB – Gleanntan Look At Me At Partisky (IMP USA) 
Best Puppy – Brakemill Midsummer Dream 
Best Veteran - Ch Glorfindel Shadow Wings at Kilfinan ShCh 
Best Vintage - Glorfindel Deacon Brodie ShCh VW

The European Winner Show EDS, Paris, 24.04.22 
Dommer: Hans Van Den Berg, Holland (8 + 9) 
Gruppedommer: Jean-Louis Escoffier, Frankrike 
BIG 2, BIR CAC CACIB EUW-22 – IT UCH Kometa Rossi Gloria, 
eier Andrea Dianda, Italia 
BIM CAC CACIB EUW-22 – FI UCH Finnsky Armadale, eier Saila Niskanen, 
Finland 
EUJW-22 – Aldebrando The Rebellious Man, eier Andrea Dianda, Italia 
EUJW-22 – Anjelina Over The Moon, eier Andrea Dianda, Italia 
EUVW-22 – FI UCH Finnsky Nefertiti, eier Marita Utter, Finland 
ResCACIB – CH Skyeluck Grand Actor Keanu, eier Vincent Laurent, 
Frankrike 
ResCACIB – CH Buckwheater’s Totally Pawsome, eiere Catherine og Marc 
Schuler, Frankrike  
ResCAC – Flanagan Fifty Shades of Grey, eier Daniela Kovicakova, 
Tsjekkia 
ResCAC – Rebecca Violette Of The Chives Castle, eier Nathalie Peglau, 
Frankrike

Eksport: 
Skorradals Vats The Fack (AM GCH SE N DK UCH Amble On Up Side of 
Down – N SE DK UCH JWW-18 KBHJW-18 DKJW-18 NORDW-18 Gold 
Monarh Cho-Oyu), grå hannhund, født 29.09.21, til Hilda Björk Friðriks-
dóttir og Ingibjörg Austmann, Island. Oppdretter Birgitta Birgisdottir.

Skorradals Vats The Fack

Skorradals We Made A Whoopsy (AM GCH SE N DK UCH Amble On Up 
Side of Down – N SE DK UCH JWW-18 KBHJW-18 DKJW-18 NORDW-18 
Gold Monarh Cho-Oyu), grå hannhund, født 29.09.21, til Pascale og 
Philippe Hinnekens, Belgia. Oppdretter Birgitta Birgisdottir.

Skorradals Bo-Bee (AM GCH SE N DK UCH Amble On Up Side of Down - 
N DK UCH TLNJW-19 SEJV-19 Call If YouNeedMe MoraviaCampanella), 
kremfarget tispe, født 06.10.21, til Max Elving, Sverige. Oppdretter og 
medeier Birgitta Birgisdottir.

Skorradals Be-Boo
 
Ønsker dere alle en deilig sommer med lange fine dager som best nytes 
med en Skye eller to… eller flere! Frist for innlegg til neste spalte er 
1. august.

Hilsen Trond
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2. april avholdt Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier årets, og 
historiens første staffespesial med CERT. Det var påmeldt 44 voksne og 
19 valper og hele arrangementet ble gjennomført med glans.  
Vi vil rette en kjempetakk til våre flotte sponsorer for supre premier. 
Nextmune Scandinavia & Dr. Baddaky, VESO Apotek, Buddy Askøy, 
Doggiebag.no, Bodzilla, Canelana, LykkeLita Design - Hund & Utstyr, 
Lørenskog Dyrebutikk, Boken om Staffordshire Bull Terrier, CusagArt, My 
Furbaby, ACANA.
 
Dommer for dagen var Dean Cund som driver oppdrett under 
kennelnavnet Chelmbull i UK  
Nedenfor kan dere se resultatene:
 
Best In Show: Daintydiamond’s Freudian Slip  
Reserve Best in Show: Daintydiamond’s Pardon My French
 
Best In Show Junior: Stavenstaff’s X Knows @ Soulstealer  
r.BIS Junior: Stavenstaff’s Van Gogh
 
Best In Show Unghund: Daintydiamond’s Pardon My French  
r.BIS Unghund: Daintydiamond’s Wild Frontier
 
Best in Show Veteran: Wiped Out Pokerface
 
Best In Show Valp: Spot on Staffords Bonita  
r.BIS Valp: Unite With Spot OnFamilyBullezBuzzy
 
Best In Show Oppdretter: Daintydiamond 
 

Tusen takk til alle som har bidratt, stilt opp og jobbet før, under og etter 
utstillingen.

STAFFORDSHIRE BULL  
TERRIER
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I mars gjennomførte Rasegruppen i samarbeid med Sofie Polmar ved 
Oslo Barn Hunt enda et vellykket Introkurs i Barn Hunt. Vi ser at dette er 
en sport som vekker mer og mer oppmerksomhet så her kommer vi til å 
fortsette samarbeidet og tilby flere arrangement fremover. 
 
Utstillingstreninger er nå i gang både i Porsgrunn, Fredrikstad og 
Lørenskog. Vi har hatt flere treninger nå som snøen har forsvunnet 
og annonserer kommende treninger fortløpende i vår facebook 
gruppe «Utstillingstrening Staffordshire Bull Terrier»

Det blir også i skrivende stund avholdt et introkurs i Rallylydighet på 
Kjeller rett utenfor Oslo. Karen Årseth som driver Lykkeboble Kurs & 
Trening er instruktøren og vi er takknemlige for at hun tok seg tid til å 
arrangere et kurs i samarbeid med Rasegruppen før vårt Rallystevne  
21. mai. 
 
Når Terrierbladet nå er mottatt i posten har Rasegruppen for SBT avholdt 
sin aller første dobbelutstilling i Fredrikstad. Arbeidet med forberedelser 
til utstillingen er i gang for fullt og påmeldingsfristen utløpet om få 
dager. Vi håper å kunne vise dere mange flotte bilder og resultater i 
neste utgave av Terrierbladet. Vi slo tidligere påmeldingsrekord fra 2017 
med flere voksne enn noen gang. Det deltok 129 voksne (og 26 valper) 
på vårt Open Show lørdagen, og 125 voksne (og 31 valper) på vår 
rasespesial søndagen.

Vi ønsker alle en riktig god sommer – og pass på hundene i varmen. 

Ellie  -  ny Norsk Agility Hopp Champion
 
Ellie er Norges første Staffordshire Bull Terrier med tittelen: Agility Hopp 
Champion
og jeg som oppdretter av hunden er utrolig stolt av resultatet. Vi har 
jobbet jevnt og trutt siden 2018. Ferske i sporten var vi begge da vi 
startet. Veien til å oppnå AG Hopp Championatet har bestått av mange 
opp og ned turer og har til tider vært meget vanskelig, men jeg har 
drevet med andre hundesporter tidligere, så vet at skal man ha resultater, 
må det jobbes.  

Ellie bor til daglig hos min datter og hennes familie så Ellie er også en 
skikkelig nanny dog, i tillegg til et arbeidsjern på agilitybanen. Når vi skal 
trene, må jeg «låne» Ellie siden hun ikke bor hos meg. 

Agility er en utrolig artig sport, man kan være med uansett alder på fører, 
med hvilkensomhelst hund.  De årene vi har holdt på, har jeg sett få 
staffer.  De starter , men så gir de opp, noe som er trist, for staffen er en 
utrolig lærenem hund. Men ja, det er jo en terrier , så litt vanskeligere 
enn andre raser kan vi nok ha det til tider. Ønsker å trekke frem Nina og 
Tomine som nå er 10 år og eneste andre staffen som konkurrerer i klasse 
3. Det har alltid vært gøy å treffe disse på stevner og håper at de siste 2 
certene snart er i boks.
Det er gøy å se at det er kommet noen flere til i sporten. Unge jenter 
som virkelig forstår seg på hund og trening. Håper virkelig at de 
fortsetter med agility. Utrolig artig å møte flere staffer på agilitystevner. 
Så stå på alle dere som trener agility. Jeg heier på dere.

For å bli Norsk Agility Hopp Champion, må du få tre Cert på agilitybanen i 
klasse 3, samt minimum en «Good» fra eksteriørutstilling.   
Agility Cert blir delt ut til den beste feilfrie ekvipasjen i hvert løp (eller 
neste på lista hvis vinner har cert fra denne dommeren fra før). Så dette 
er ikke så enkelt å få. 
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TERRIER BRASILEIRO
Hei alle sammen. 

Nå er våren her og jeg håper alt står bra til med alle. I Norge så er 
Brassen blitt ganske populær og det kommer stadig nye oppdrettere til, 
både med og uten kennelnavn og vi ønsker de velkommen. Det er en del 
kull fra øverst i nord til nederst i sør og jeg hadde litt lyst til å skrive noen 
ord om helse. 

En sunn og frisk hund er noe jeg brenner veldig for. Det å velge avlsdyr 
med omhu, der man kan kombinere helse, mentalitet og eksteriør i 
en god kombinasjon for framtidige avkom og deres familier når de 
flytter videre er veldig viktig. Brasilianeren er i utgangspunktet en frisk 
rase, men det finnes ting vi sjekker og det er noe jeg på det varmeste 
anbefaler alle med brasse å gjøre uansett om det er familiehund eller om 
den er tiltenkt konkurranse/avl. Helse er viktig uansett. Å sjekke hunden 
og få registrert helse vil hjelpe oppdrettere med å kartlegge sykdommer/
lidelser slik at vi fortsatt kan jobbe for sunnheten for kommende 
generasjoner. Det som anbefales er å vite MPS status, øyelyse og sjekke 
for patella luxasjon når hunden er fylt 12 mnd. De to siste registreres 
hos NKK, slik kan alle som er interessert i rasen og linjer gå inn og 
selv lese resultater på foreldre, søsken, besteforeldre osv. Mentalitet er 
ekstremt viktig, at man avler på stødige og trygge individer burde være 
en selvfølge, men jeg sier det allikevel. En brasse er beskrevet som 
reservert, men dette må aldri forveksles med aggressiv/redd.  En annen 
ting jeg syns er veldig viktig er eksteriør. At man avler på en slik måte 
at man unngår ekstreme trekk og slik at man unngår eksteriørtrekk som 
kan skape utfordring for hunden. Så man ikke havner i slike situasjoner 
som dessverre enkelte andre raser har gjort. I rasestandard tidligere, før 
FCI rettet det i 2013 så var det dessverre en veldig stygg feiloversettelse 
som da gikk ut over overlinje og gjorde at rasen fikk veldig sunket kryss, 
unaturlig synkende kryss kan påvirke hofter, og ellers muskler og ledd 
rundt området. I standard ble oversettelsen «overlinje skal SKRÅ svakt 
fra manke til kryss», men det skal faktisk være motsatt, overlinje skal 
STIGE svakt fra manke til kryss. Ergo hadde man plutselig et totalt annet 
utseende på rasen med bare et ord feil. Dette er noe som man retter opp 
i ennå og er en ting nye oppdrettere bør være obs på, selv godt erfarne 
dommere kan tidvis komme til å dømme etter gammel standard, men vi 
er på rett vei. 

Eller så planlegges det et brassetreff i sommer, om vi får det til så vil det 
legges til en utstilling slik at man kan samles for gøy og moro, utstilling 
for de som ønsker forsøke dette, sosialt samvær, få hjelp av hundetrener 
om det er noe man lurer på om egen hund. Man kan også få tips og 
ideer til aktivisering, ro trening, forskjellige hundesporter og ikke minst 
ha det super gøy med andre med brasse. Det vil mest sannsynlig bli 
i Trondheim. Det vil legges ut nærmere info på Norsk Terrier Klub sin 
hjemmeside på Terrier Brasileiro.

Ønsker dere alle en god vår og super sommer. 
Mvh Elin Wiggen 

Hei!
 
I helga 30.april og 1. mai avholdt Kristiansand hundeklubb og Norsk 
terrierklub avd. Agder rallylydighetsstevnet for første gang og hele 4 
terrier brasileiro var på meldt til sammen den helga. 3 stilte til start på 
lørdag med henholdsvis en 2.premie og 8.plass på Lavendel i klasse 1 
av 18 startende og Rio og Laluna brøt løpet da de var helt avskrudd i 
klasse 3. På søndag var det en brasse som møtte til start. Da var virkelig 
Lavendel på og klinket til med en 5. plass med 1.premiering i klasse 1 av 
18 startende. Nå har vi som mål å ta en 1.premiering i klasse 1 for å få 
mellomtittel RL1 på stamtavla.
  
Rallylydighet er en hundesport som er satt sammen av agility, lydighet 
og heelwork. Banen er slik at en følger en rute med skilt og vi utfører 
det som står på skiltet før vi går til neste skilt og gjør det som står på 
det. Det er ingen pauser mellom momentene og det er noe som skjer fra 
begynner til du avslutter i mål. Verdiene i rally er SAMHOLD – GLEDE – 
HOLDNINGER og skal gjennomsyre sporten både utenfor og på banen. 
Det er ett fantastisk flott hundemiljø og man blir alltid kjent med mange 
nye mennesker på hvert stevne vi starter på. 
Kanskje en gang treffer vi deg på et stevne?

Årsmøte 5.11.22
Adresse og klokkeslett vil bli kunngjort på hjemmesiden. 

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 1.10.2022.
Sendes til: staffordshirebull@norskterrierklub.no  

 
Forslag på kandidater til styret må være 
valgkomiteen i hende senest 1.10.2022. 
Foreslåtte personer må være forespurt.

Forslag sendes til: valgkomiteen ved  
Julia S. Thomsen på mail: juliasthomsen@gmail.com

Innkalling til årsmøte blir publisert på rasegruppens hjemmeside 
senest 2 uker før årsmøtet. 

Om noen ikke har datatilgang så kan dere ta kontakt med oss 
så sender vi det med post.

Tjohei fra meg

Vi får trene på videre, det er flere mål som skal nås :) :) 

Hilsen Lena T Haugen og Ellie som nå kan smykke seg med følgende 
titler: AGHI AGI AGHII AGII AGHIII AGIII N A(H)CH Fangornstaff Black 
Crystal 
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WELSH TERRIER
Første bilde er av Lavendel i klasse 1. Der skal alle hunder ha på 
halsbånd og leietau. Bilde 2 er av Laluna i klasse 3, der må hunden være 
«naken» - uten bånd.

Mvh Siv Larsen

Fra Åshild Rønning
Lady, Ciceros blue diamond Opal, fikk 2. plass på blåbærløpet 
agilitystevnet på Ekra hundehall, Trondheim i mars.  

Suzi, ble 4 beste smellerhund i 2021, så gøy og allsidig rase. 

Vi reiste til EDS (European dog show) i Paris og jaggu kom vi ikke hjem 
med en europa vinner. Savanna Do Jardim Imbui ble BIM (Best i motsatt 
kjønn) mot Ybop Do Jardim Imbui som BIR 

Hei igjen!
Nå har det blitt mere hundeaktiviteter både på utstilling, prøver og 
konkurranser igjen og livet er tilbake til normalen etter 2 vanskelige år. I 
skrivende stund slapper mine firbente av på campingen, men det blir mye 
pels stell framover for å være klare til NKK Sandefjord og Norsk Vinner. 
Det blir gøy, og vi blir en fin gjeng med welsh terrier der og mye hyggelig 
ved ringen. Det blir iallfall sju norske og kanskje noen utenlandske også. 
Det blir spennende og lykke til alle sammen!

   Godt å ligge i solen  

På tur rundt på campingen

Nå i vinter har det vært noen utstillinger hvor welsh terrier har deltatt. 
Og noen prøver og konkurranser også.
På NKK Kristiansand var det tre welsh terriere som deltok begge dager. 
Det var Lilleba med Zahri i champion klasse, Marianne Bendtsen med Max 
som junior og jeg med Annie i champion klasse. Gaia var påmeldt og med 
til Kristiansand, men jeg fikk dessverre ikke stilt henne.
På Norsk Terrierklub Agder sin utstilling helgen etter var det to welsh 
terriere. Det var Marianne med Max som junior og Adeline  Hansen med 
Kapaldi som valp.

         Vynnital’s Captain of The Ring - BIR 
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Og så var det Påskeutstillingen på Vikersund. På valpeshowet på 
langfredag stilte Tor Erik Westvik og Ellen Haugen med Odin. På 
påskeaften stilte fire welsh terriere. Det var Lasse Olsen med junior 
hannhund Emil, Kristin Olaussen Ørholm med junior tispe Welsh Dragon 
Goddess og Annie og Gaia i champion klasse. 
På NKK Ålesund var det ingen welsh terriere som stilte dessverre.

Resultater NKK Kristiansand lørdag:
Danwelsh Diamonds Pink Star (Zahri) – Excellent, ck, Nordic cert og BIR
Vynnitail’s All The Way Anastasia (Annie) – Excellent, ck, R.Nordic cert
Vynnitail’s Captain Of The Ring (Max) – Very Good

Resultater NKK Kristiansand søndag:
Danwelsh Diamonds Pink Star – Excellent, ck, CACIB og BIR
Vynnitail’s All The Way Anastasia – Excellent og ck
Vynnitail’s Captain Of The Ring – Excellent

Resultater NTK Agder 26.mars:
Gorms Otto (Kapaldi) – HP og BIR valp
Vynnitail’s Captain Of The Ring (Max) – Excellent, ck, cert og BIR

Resultater fra Påskeutstillingen i Vikersund:
Vynnitail’s Eye Catcher (Odin) – HP og BIR valp
Vynnitail’s Dreams Come True (Emil) – Very Good
Welsh Dragon Goddess – Excellent, ck, 3.BTK, cert
Vynnitail’s All The Way Anastasia (Annie) – Excellent, ck, 1.BTK og BIR
Reigab’s Gaia – Excellent , ck, 2.BTK

Vynnitail’s Eye Cathcer – HP og BIR valp

Gratulerer alle sammen!!
Og så er det bare å gjøre hundene klare for NKK Sandefjord!

Adeline Hansen med Kapaldi har også debutert på konkurranse i Barn 
Hunt med to 1.plasser! 
Gratulerer!! Vi får mer om Kapaldi i innlegget til Adeline.

Max og Marianne på seiltur

Og så vil jeg ønske dere alle en fin sommer.

HILSEN FRA OSS PÅ KONGSBERG
ELI, GAIA OG ANNIE.

NYTT FRA KENNEL ECCO!
Ja, så er jeg i gang med å fortelle om hva som skjer i livet mitt. Enda 

skjer det lite, men noe er det jo. 

           

Jeg hadde det travelt med å gjøre Zahri fin til Kristiansand. Eli kom hit 
til meg og lå her en natt, og så reiste vi på ned til Kristiansand. Første 
dagen dømte Helge Kvivesen, og han satte opp Zahri til Bir. Jeg gikk ikke 
inn i gruppen da på ettermiddagen.
Om kvelden hadde vi en hyggelig Buffet, og så begynte vi å forberede 
Søndagen. Da hadde vi Mette Sørum fra Danmark som dommer. Har 
aldri stilt for henne før, men det var en usedvanlig behagelig og hyggelig 
dommer. Zahri vant også denne dagen Bir med flott kritikk. Men siden 
vi skulle først reise hjem til meg, og så skulle Eli pakke bilen sin og 
kjøre til Kongsberg, valgte jeg å reise før gruppen. Alderen begynner 
og kjennes på kroppen min dessverre, men det må jeg jo finne meg 
i når jeg nærmer meg 89 år. Men helsen min er god, for jeg trener jo 
med personlig trener en gang i uken, og det har jeg gjort i 17 år, så 
jeg kan ikke klage. Resten av ukedagene trener jeg hjemme. Men vi 
hadde hatt en hyggelig helg og truffet masse hundevenner så det var 
kjempehyggelig. Men dagen etterpå kjente jeg meg litt varm i kinnene. 
Jeg skulle på trening og hadde tatt på meg treningstøy og pakket 
baggen, tok jeg en hurtigtest for korona pga at jeg hadde vært sammen 
med mange mennesker, og den viste positiv test. Det var bare å ringe til 
treneren og fortelle at jeg hadde fått korona i Kristiansand. Jeg fikk ikke 
noen symptomer på korona, men var hjemme en uke. Nå har jeg hatt 
dette og føler meg litt tryggere. Jeg har begynt å trene igjen og alt går i 

sin vante gang. 

Oskar har nytrimmet  hode        Oskar venter på en godbit!

Nå er planene å reise til NKK i Sandefjord. Det er 3 dager, så det blir en 
liten ferie på hotell. Det er en fin utstillings plass. 
En nyhet har jeg og komme med og det er at Oskar, ECCO’s Oh My 
Sweetheart skal bli pappa i mai. Det gleder vi oss alle til. 

   

Zahri soler seg Oskar koser seg med lekene  
til Zahri



49

GOD SOMMER FRA ZAHRI OG LILLEBA!!!!!

KAPALDI
Her kommer en hilsen fra Kapaldi og meg i Sandefjord, og litt om hva vi 
gjør. 
 
Kapaldi (Gorms Otto) er fra Kennel Gorms (ekteparet Rhodin) i 
Jønkøping, født 16. august 2021. Han er i skrivende stund 8 mnd. og en 
aktiv fyr. 
 
Vi er aktive med BarnHunt, der han er helt rå på å finne rotter. Vi har 
dessverre ikke treningsmuligheter her i Vestfold, men har rotter i frysa 
og trener både inne og ute i hagen. Konkurranser og treningslokaler er 
kun i Oslo, Ski eller i Bergen. 
Kapaldi debuterte for et par mnd. 
sider med to førsteplasser!

Kapaldi på BarnHunt

 
I løpet av uka er vi på Nosework-trening i Larvik hundeklubb. Det synes 
han er moro, så tenker vi fortsetter med det fremover. 
Vi trener også på tunneler og svinger, men må vente litt med full 
agilitybane. Han elsker tunneler, så det er stas. Vi får vel prøve oss på 
noen blåbærstevner i løpet av våren og sommeren.
 
Når vi var på grunnkurs ettersøk, oppdaget vi at han er rågod på å spore 
skanken (dyret), men å snuse bare etter blodet var ikke så artig, så jeg 
tror vi nedprioriterer det. Vi kan jo ikke holde på med alt heller. 
 
Han ble BIR valp i Kristiansand (eneste valp). Vi skal på utstilling i 
Sandefjord i juni, så ser vi etter hvert hvor mye utstilling det blir. 
 
Kapaldi er en lettlært og smart fyr, veldig myk og forsiktig, noe jeg ikke 
er vant med fra før, men til nå har det gått bra for oss begge. Han er 
god på triks, lærer fort og er heldigvis veldig matglad, og gjør det meste 
for godiser. Favoritt-godis er elgkarbonader og vaffel. Jeg merker stor 
forskjell på gode-, veldig gode-, og ekstra gode godbiter så det tilpasses 
etter hva han skal lære, og hvor nytt/vanskelig det han skal lære er. 
 

Jeg tenker også vi skal starte i 
lydighetskonkurranser, og skal 
prøve oss allerede i mai, med 
lydighestkonkurranse-»light» både i 
Sandefjord- og Larvik hundeklubb. 

 

Bestevenninna hans, Nora,de trives godt sammen og er med på mye 
sammen. Kapaldi har også to airedaleterrier i vennekretsen, Samba 
og Lotta.

Nylig snek vi oss med på trimmekurs med Airedale Terrier 
Rasegruppen NTK. Det var i Stokke, Vestfold. Der møtte vi Rine, 

tippoldebarnet til min kjære Arkibald som ble 14 år. 
 

Kapaldi har en bror i Asker, Otto, som vi har truffet og lekt med. De 
er gode venner og leker fint sammen. Det morsomme og rare med 

det er, at Kapaldi er oppkalt etter sangeren Lewis Capaldi, og datter i 
huset til Otto kjenner Lewis Capaldi!!!! Neste gang Lewis Capaldi er i 
Norge, skal jeg spørre om et bilde av Kapaldi og Capaldi, og kanskje 

jeg også kan få hilse på han! 

Kapaldi og katten i huset
 
Vi er mye i skogen og går turorientering, prøver å lære han å finne 
postene, men vet ikke om vi kommer i mål med det. 
HILSEN ADELINE OG KAPALDI
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WEST HIGHLAND WHITE 
TERRIER

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

Valpene Nemo og Sonja har pyntet seg i anledning nasjonaldagen.

Hei alle Westievenner. 
Nå når vi ikke lenger gir ut Westiebladet tar vi med glede i mot innlegg 
fra Rasegruppens medlemmer for publisering her i spalten. Vi blir alltid 
glade for litt Westienytt og alt som vedrører rasen. Tips til tema du vil 
lese om er også velkommen. Denne gang deler vi en liten historie fra 
Elin, som har vært «alene» på utstillingstur til Danmark. Bildene i spalten 
denne gangen er bidrag fra Liv, Bente og Elin, tusen takk!

Vi er nå i gang med en helseundersøkelse relatert til hudprob-
lemer hos Westie. Det er veldig viktig å få inn flest mulig svar for å 
konkludere med et så riktig resultat som mulig. Undersøkelsen tar bare et 
par minutter å svare på og den er anonym. Så vær så snill, hjelp oss ved 
å svare selv og oppfordre gjerne de du kjenner med rasen om å gjøre det 
samme. Det er viktig å svare selv om du ikke har hund med noen  
problemer! Siste svarfrist er 25.september, men svar så fort som mulig. 
Dersom du ikke har mottatt lenke til undersøkelsen i medlemsmail e.l. så 
ligger den lett tilgjengelig på vår webside. Det er veldig viktig å få et best 
mulig bilde av hvordan det ligger an med hudproblemer i rasen vår nå, så 
tusen takk for at du vil bidra!

Før vi tar sommerferie inviterer vi til det årlige Westietreffet i  
Ekebergparken. Det finner sted lørdag 2.juli. Vi møtes foran Ekeber-
grestauranten klokken 11.00 og vandrer sammen på fine stier mellom 
mange interessante skulpturer og installasjoner. Er været fint, og det 
pleier det å være, så avrunder vi turen med felles lunsj og Westiekos på 
et passende sted. Ta gjerne med deg kaffe/mat og sitteunderlag. Husk 
vann til hunden og de berømmelige bæsjeposene. Det er båndtvang i 
parken så ta på hunden høvelig bånd eller sele.

Årets første Pop-up tur gikk til Lilloseter i februar. Det var godt frem-
møte av folk og Westier, og vi hadde noen hyggelige timer i flott vin-
tervær. Dessverre var bildene fra turen for små til å trykkes i bladet. Når 
dette leses har det også vært pop-up blomstringsturer i Hardanger og ny 
tur på Østlandet.

Etter sommerferien er det tid for høstens vakreste eventyr, Westietreff 
i Valdres. 
26.-28.august samles vi igjen på Aurdal Fjordcamp til en hyggelig helg for 
to- og firbeinte. Etter fjorårets erfaringer/tilbakemeldinger har vi valgt å 
fortsette å ha Fjordcampen som «leirplass», men med fokus på  
heldagsutflukt til den vakre fjelleheimen hvor vi legger opp til tur som 
passer alle nivåer. Vi har eget festlokale på campen hvor det lørdag-

skvelden blir servert nydelig koldtbord med noe for enhver smak. Vi har 
reservert hytter, leiligheter og vognplasser. Info om priser, påmelding 
m.m. er sendt ut i medlemsmail og ligger også på websiden. Hjertelig 
velkommen til nye og gamle deltakere, dette blir moro!

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

Sommer i Hardanger.

 
Første gang på utstilling alene... 
I februar gikk turen til Fredericia i Danmark, og det var første gang jeg 
som er forholdsvis ny i gamet, dro på utstilling alene.

Nervene var på høykant når dagen for avreise nærmet seg. Jeg hadde jo 
ikke vært på utstilling uten Hugos oppdretter før, og nå bar det til og med 
helt til Danmark. Vi kom til Fredericia sent lørdag kveld. Fikk pakket ut 
trimmebord og det som hører til. Det ble ikke mye søvn den natten.

Søndag morgen kl. 05.00 var det ut på tur i området, så tilbake til 
hotellet for å bade Hugo. Godt det var et stort bad på rommet som var 
egnet for børsting og føning. Så var det bare å komme seg av gårde. 
Turen var ikke lang til messehallen, men du vet, godt og være tidlig ute.

Litt stresset som jeg var måtte jeg en tur innom det hellige rom før vi 
gikk inn. Stusset litt over at det ikke var noen der inne, men gikk nå inn 
og fikk gjort det jeg skulle. På vei ut kom jeg til og se til høyre, og da 
skjønte jeg at jeg hadde gått inn på herretoalettet hahaha (stressa).

Vi kom nå oss inn på plass og ved riktig ring. Alle rundt ringen var jo 
så vennlige: kom og stå her, det er plass nok. Det viste seg å være en 
konkurrent i Championklassen. Så var vi i gang med børsting og tupering 
en time før vi skulle i ringen.

Det var 20 Westier som deltok. Dommer Annika Ulltveit-Moe var en 
streng dommer. Hun hadde med seg 2 elever. Det ble utdelt mange blå 
kort, så jeg ble enda mere stresset.

Endelig var det vår tur! Altså: Hugo var en drøm i ringen, han gjorde alt 
rett og ble beste hannhund. Tror at han skjønte at her er det bare og gi 
jernet! 
Inn på sidelinja og børste og tupere igjen, for nå var det bir/bim vi skulle 
gå, nervene hadde ikke lagt seg for å si det sånn. Glemte nesten å puste 
jeg...

Vår tur inn og jeg gikk bak tispen (som var utrolig fin). Ringsekretæren 
spurte om jeg hadde hannhund, og selvfølgelig bekreftet jeg det. Da lo 
han godt og sa at vi skulle gå først for å lokke på tispa. Jaja, man kan jo 
ikke huske alt da.

Vi gikk en runde og Hugo ble BIR med Cacib. Jubelen stod i taket og 
tårene trillet. Trodde aldri at jeg skulle klare å få Hugo så fin at han vant. 
Vi fikk kake av konkurrenten som vi nå hadde snakket mye med. De syns 
det var så morsomt at vi vant.
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Hugo, mors stolthet og store kjærlighet.

Nå var det noen timer vi kunne slappe litt av, Hugo fikk seg en tur utenfor 
og litt luft. Det trengte vi alle sammen. Vi skulle jo inn i den store ringen 
og representere rasen i terriergruppa. Det er jo stor stas når man blir 
ropt opp når vi går inn i den store ringen. Vi ble ikke plassert, men vi var 
overlykkelig for det vi hadde klart.

Videre gikk ferden til Haderslev for en velfortjent vinterferie i grønne 
omgivelser.

Der var vi på tur med hesten Cindy som Hugo ble glad i, og vi besøkte 
stallen. Litt skummelt med en gang, men Hugo reiste halen og gikk frem 
og tilbake. Jeg takker oppdretter Hilde for alt hun har lært meg, og at 
hun hadde tro på meg når vi dro på denne reisen, som har vært helt 
fantastisk.

Hilsen Terrawestie Xiting News «Hugo» og Elin Nielsen.

 
 
                       
 
 

Kandidater som er på valg på årsmøtet:

Leder:  Hilde Gullaksen            ikke på valg-
Styremedlem: Liv Kristoffersen  ikke på valg-
Styremedlem: Elin Nielsen  ikke på valg 
Styremedlem: Jeanette Skarreo-Gasuliene               kan gjenvelges for 2 år 
Styremedlem: Roger Aspen              kan gjenvelges for 2 år 
Varamedlem: Frida Lilleaas                 kan gjenvelges for 1 år 
Revisor:               Vitalis Pavlovas  kan gjenvelges for 1 år 
Vararevisor:          Ole Alexander Holmen kan gjenvelges for 1 år 
Valgkomiteen: 
Medlem:  Bente Kristoffersen              kan gjenvelges for 3 år 
Medlem:  Anne Lene Holmen  ikke på valg 
Medlem:  Torunn Lorentzen  ikke på valg 
Varamedlem: Connie Krokvik  kan gjenvelges for 1 år

Forslag til kandidater sendes valgkomiteens leder Bente Kristoffersen 
på bente@kinsarvik.net innen 24.09.22.

 
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret  
westie@norskterrierklub.no innen 24.09.22.

Vil du lære å trimme Westie? 
Vi setter opp trimmekurs (på Østlandet) til høsten dersom det er nok 
interesse for det, så ønsker du å gå på trimmekurs må du sende oss en 
mail og melde din interesse!

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

Terri fikk guttedrømmen oppfylt...  

En riktig god sommer ønskes dere fra styret i Rasegruppen.  
Håper vi ses på våre treff og pop-up turer!

 

Rasegruppens årsmøte avholdes  
på Jessheim 29.oktober.
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Hei!
 
Vi I NTK Agder har endelig fått til en veldig aktiv vår, etter 2 år med 
pandemi er vi endelig i gang igjen.
 
I tillegg til rallylydighetstreninger og utstillingstreninger har klubben hatt 
kompetansehevingskveld for instruktører og trene med tema  «Adferd 
hos hund og terriere» med Marit Karlsen. Dette er god kompetanse til 
oss som arrangerer ulike aktiviteter i klubben og ble godt mottatt av 
instruktør og trenergruppen. Vi har også arrangert ulike kurs som «ny i 
ringen», «hverdagslydighet» i Arendal og «Bronsemerkekurs». Vi håper 
at også sommeren og høsten vil være fullspekket med aktiviteter for deg 
og din hund i Agder!
 
Vi hadde også endelig fått arrangere utstilling igjen. Det var gøy at så 
mange kunne komme og delta på vår utstilling og ikke minst gratulerer 
til alle våre vinnere i ringen og ikke minst til Best in show vinnerne. I år 
gikk første plassen til Vegard med sin Staffordshire bull terrier: Miraristaff 
Highlander – Gratulerer så mye!
Vegard donerte sin forpremier til Ukraina – det var flott gjort!

Norsk Terrierklubb avd. Agder  
skal avholde sitt årsmøte  

onsdag 30.11.2022 kl 19.00.
Sted vil bli annonsert senere.
 
Forslag til kandidater til valgene skal være  valgkomiteen i hende 
senest 26.10.22.  
Sendes til Cathrin Meldgaard på basenjikarma@gmail.com
 
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være  
styret i hende senest 26.10.22.  
Forslagene sendes til agder@norskterrierklub.no 
 
Innkalling til årsmøte blir publisert på avdelingens hjemmeside senest  
2 uker før årsmøtet. 

Om noen ikke har datatilgang så kan dere ta kontakt med oss 
å få det sendt pr. post. 

AVDELING AGDER
30.april og 1.mai arrangerte NTK Agder sammen med Kristiansand 
hundeklubb for første gang rallylydighetsstevne i Kristiansand. Vi var 
så heldige med været og vi hadde fantastiske flotte dommere, frivillige 
stevnearbeidere og en god komitè. Dette gav mersmak til klubben og vi 
fikk mange gode tilbakemeldinger om et vel gjennomført stevne. 
Vi gratulerer også med det samme Elmo – irish softcoated weatenterrier 
med pallplass begge dager – utrolig morsomt å få en terrier på pallen. 
Elmo ble så glad for førsteplassen på lørdagen, at han måtte takke 
dommeren skikkelig.

 
På vår stevnedag tok Elmo med seg andreplassen i klasse 1. En fantastisk 
flink gutt i ringen. Gratulerer nok en gang til han!

 
Nå nærmer sommeren seg og vi håper å få treffe flere terriere i Agder på 
ulike aktiviteter rundt omkring. Følg gjerne med på vår facebookside for 
oppdaterte arrangementer og treninger. Kanskje er det du som står på 
pallen i en av våre aktiviteter neste gang!
 
Håper vi sees!
 
Mvh.
Siv Larsen
Aktvitetsleder i NTK Agder
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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. 
I avdeling Oslo/Akershus har vi kommet godt i gang med ute-aktiviteter 
etter «vinterdvalen». Vår populære ringtrening på Jessheim, som er  
innendørs på vinteren, har nå flyttet utendørs (når været er bra) hvor vi 
har treningsmuligheter på forskjellige underlag. Vi følger skolekalenderen 
og trener ut juni, med oppstart igjen i august.

I skrivende stund har vi arrangert 2 terrierturer, henholdsvis til Losby og 
Tærudskogen. Neste tur går til Ekeberg Skulpturpark en ettermiddag i 
mai/juni. Info legges ut på web og fb når dato er bestemt.

Vi har akkurat hatt innføringskurs i blodspor, noe som var populært, og 
et veldig bra kurs i følge alle de flotte tilbakemeldingene vi har fått. Det 
meste av spalten denne gang er viet både litt tekst fra instruktør og noen 
av deltakerne, og ikke minst bilder. Bildene får stort sett tale for seg selv. 
Tusen takk for fine fotos fra Torunn (vår hoff-fotograf) samt fra Ingrid, 
Angel, Sarah og Kari.

 Instruktør Ingrid med noe av alt forarbeidet til blodsporkurset.

Det vanskelige valget...det er noe vi alle som hunde-eiere vil møte før 
eller siden. Kanskje ikke noe vi tenker på så ofte, men å tenke litt på det 
kan være lurt. Torunn har skrevet et fint lite stykke om dette.

DET VANSKELIGE VALGET NÅR DIN FIRBENTE VENN BLIR SYK.

Nei dette orker jeg ikke å lese tenker du kanskje, men gjør det allikevel! 
Det er jo så at i noen tilfeller kan avgjørelsen om å avlive hunden være 
«enkel», dersom et videre liv vil medføre uakseptable smerter og dårlig 
dyrevelferd. Andre ganger kan beslutningen være svært så vanskelig. 
Høy alder er ingen sykdom, men høy alder kan for en del hunder medføre 
en økt risiko for flere lidelser over tid eller komme som akutt sykdom. 
Som hundeeier er vi faktisk pliktig til fortløpende å vurdere hundens 
totale livskvalitet, gjerne i samarbeide med veterinær.  

Eksempelvis som spiser og drikker hunden normalt, -normal avføring 
og urinering, -normal aktivitet, -kroniske smerter som ikke blir bedre 
ved behandling, -normal adferd, -god livskvalitet, -trives hunden med 
livet, -sover unormalt mye i forhold til alder, -nedsatt syn og eller hørsel, 
-hundens temperament, -vil ikke være med på tur.  

I årenes løp har det vært en enorm utvikling innen veterinærmedisin, 
mulighetene for å kunne stille eksakt diagnose og kunne si noe om 
prognose / behandlingsalternativ for din hund er bedret.  Det er viktig 

å ha en god kommunikasjon med veterinæren. At veterinæren er ærlig 
overfor deg er også viktig for hva som er best for hunden, for det er 
ikke nødvendigvis riktig å sette i gang en behandling i alle tilfeller heller. 
Hvor mange medisinske utredninger og hvor mange behandlinger er 
tilrådelig er noe du må tenke over.  Du kjenner din hund best og din 
magefølelse spiller også inn her og den må fram overfor veterinæren, 
for det er til syvende og sist du som må ta det vanskelige valget.  Når 
man har hatt en firbent venn i kanskje 15 år, og du må ta avgjørelsen 
om å la din venn slippe livet, så er det viktig både for deg og din hund 
at avliving foregår på en verdig, trygg og rolig måte.  At man er tilstede 
under hele prosessen fra den første beroligende sprøyten er satt til den 
siste avlivningssprøyten er satt og hunden er bekreftet død. Dette er din 
avskjedsstund og hunden vil trolig føle seg tryggere å sovne inn med sin 
eier til stede. Det er denne stunden som er så vond, tårene renner og 
alt er meningsløst. Man har tross alt knyttet sterke bånd til sin firbente 
venn og selv om man vet at dagen en gang kommer, så er man allikevel 
ikke forberedt.  Det er slike stunder man helst ikke vil tenke på før man 
plutselig er i situasjonen, hvor man blir tvunget til å ta et valg over sin 
hunds liv eller død.  Å ta en beslutning om at ens trofaste venn skal 
sovne inn, kjennes umenneskelig. Derfor bør du en eller annen gang 
tenke på hvordan slutten for din hund skal være, til det beste for dere 
begge.

Noen kan ha en lang sorgprosess, mens andre kan virke mer uaffisert 
utad. Hvordan man opplever tapet av sin hund er høyst individuelt og det 
er ingen reaksjon som er feil.  Uansett ta med deg alle de gode minnene 
opp gjennom alle år og minnes din venn med glede selv om sorgen kan 
være tung å bære.  

Gode venner følger hverandre hele veien...

Tekster og bilder fra blodsporkurset på Fenstad 8.mai.

Noen ord fra instruktøren:

Jeg heter Ingrid Helene, er oppdretter på rasen Yorkshire Terrier og har 
vel Norges minste godkjente ettersøkshund – Yorkshire Terrieren Bixit.

Jeg driver selv med jakt og har ut ifra det fattet interessen for blodspor, 
ettersøk mm. Det siste halve året så har vi utdannet oss til å bli en 
godkjent ettersøk ekvipasje på videregående nivå, noe som betyr at vi er 
godkjent til å gjøre ettersøk på vilt i det offentlige (kommune). Blodspor 
blir først og fremst brukt til ettersøk av skadet hjortevilt. Det kan være 
ettersøk etter påkjørsel, skade eller feilskudd under jakt

Det er første gang jeg selv har holdt et introkurs, og vet da til senere 
kurs hva jeg kan gjøre av endringer for å få et enda bedre kurs. Jeg 
synes alle kursdeltagerne var engasjerte, og hundene var virkelig 
lærevillige. Jeg overhørte flere som sa at «dette er en fin aktivitet 
for meg og hunden min». Og det er det, og finn gjerne noen å trene 
sammen med, det gjør ettersøk enda mer morsomt.
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Ingrid og verdens minste ettersøkshund, yorken Bixit.

Noen av de hyggelige tilbakemeldingene vi fikk: 
«Vi meldte oss på intro-kurs til blodspor for å lære mer om hvordan 
dette trenes. Vi fikk gå flere spor med ulik vanskelighetsgrad, med en 
spennende rådyrskank i enden, og fikk prøve både vinkel og opphold i 
sporet. Blod i barten må man regne med, kvister og mose i pelsen, og 
en ganske så flat hund på sofaen den kvelden. Det koster å bruke nesen 
og hodet, men var veldig gøy for både to- og firbeinte. I tillegg hadde 
arrangørene ordnet med strålende solskinn. Jeg kan absolutt anbefale 
dette kurset om det settes opp igjen!

Hilde og bedlington terrieren Billy»

Ivrige Billy med blod i barten.

«Tusen takk for et lærerikt og morsomt blodsporkurs! Vi hadde med oss 
Pepsi og Nansen, begge Jack Russell, og de storkoste seg. Vi likte veldig 
godt at det ble arrangert et kurs med lav terskel for deltagelse på en 
enkelt dag, hvor både vi og hundene hadde det veldig gøy. Dette ga blod 
på tann!  
Med vennlig hilsen, Mari og Angel.»

Nyt bildene fra en engasjerende dag i nydelige omgivelser og 
praktfullt kursvær.

Nansen oppdager godsaken ved 
sporslutt.

Pepsi var like begeistret, dette var 
snadder.
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NTK-OA avholder årsmøte 22.10.22

Oversikt over tillitsvalgte og hvem som er på valg/ledige 
poster.

Leder   Hilde Gullaksen ikke på valg 
Styremedlem  Kenneth Rødsrud ikke på valg 
Styremedlem  Torunn Lorentzen kan gjenvelges for 2 år 
Styremedlem  Øyvind Venedik ikke på valg 
Styremedlem  Ingrid H. Østvold ikke på valg 
Styremedlem  Irina Martinova ikke på valg 
Styremedlem  Sylwia Wrozniak kan gjenvelges for 2 år 
Varamedlem  (ikke besatt 2022) velges for 1 år 
Revisor   Heidi Hagen kan gjenvelges for 1år 
Vararevisor  Tone W. Sæther kan gjenvelges for 1 år 
Valgkomite: 
Ellen Elisenberg kan gjenvelges for 3 år  
Elin Nielsen ikke på valg   
Kristin Høstad ikke på valg 
Varamedlem  Kari Block-Johnsenkan gjenvelges for 1 år

 
Forslag på kandidater sendes valgkomiteens leder Ellen Elisenberg på: 
ellenelisenberg@gmail.com innen 17.09.22. 
Foreslåtte kandidater må være medlem i NTK og ha sagt ja til å påta 
seg verv i avdelingen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til styret på:  
oslo@norskterrierklub.no innen 17.09.22. 

Charlie håper det blir masse blodsportrening i sommerferien!

Vi ønsker dere en strålende fin terrier-sommer!

Hilsen oss i styret i NTK avd.Oslo-Akershus.
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AVDELING ROGALAND AVDELING TRØNDELAG

Hei alle terriervenner! 

Norsk Terrier Klub avdeling Rogaland arrangerte mandag 4.april 
medlemskveld med foredrag av Tarja Aabø. Tema for foredraget var 
generell og nyttig informasjon om hund og litt pelsstell. Det ble en 
vellykket og lærerik kveld. Takk til Tarja Som kom til oss og holdt 
foredrag. Vi delte også ut diplomer til de plasserte i avdelingens: «Årets 
terrier». De som ikke var til stede, vil få diplomene tilsendt i posten. Det 
vil arrangeres flere medlemskvelder og de vil bli annonsert på 
avdelingens hjemmeside. 

Vi planlegger vår årlige utstilling på Figgjo 3. september. Utstillingen 
arrangeres samme helg som NKK sin utstilling på Orre.  
Håper mange vil delta ! 

Vi har ukentlige treninger hver tirsdag kl. 18.00 på Tjelta (Tjeltaveien 
253, 4054 Tjelta). Treningene er gratis og åpen for alle medlemmer. 
Alle medlemmer – ny og gamle – er velkomne på trening! Informasjon 
om treningene og andre aktiviteter publiseres fortløpende i avdelingens 
Facebook-gruppe (Norsk Terrier Klub avd. Rogaland), hvor alle medlem-
mer oppfordres til å bli med. 

Forslag til kurs eller aktiviteter kan sendes til rogaland@norskterrierklub.
no. 

Vi ønsker dere alle en god sommer! 

Håper dere tar dere tid til et bad i sommer!

ÅRSMØTE 13.12.22

Sted vil bli annonsert senere.
 
Forslag til kandidater til valgene skal være  valgkomiteen i hende 
senest 8.11.22. Sendes til Einar Andreassen: einarka@online.no
 
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være  
styret i hende senest 8.11.22.  
Forslagene sendes til rogaland@norskterrierklub.no 
 
Innkalling til årsmøte blir publisert på avdelingens hjemmeside senest  
2 uker før årsmøtet. 

Om noen ikke har datatilgang så kan dere ta kontakt med oss 
å få det sendt pr. post. 

Nå er vi startet opp med ring/sosialiseringstrening på Terrier. Første 
trening hadde vi Vigdis og Per Nymark som instruktører. 25- 30 vakre 
hunder møtte. 
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Vi serverer gratis kaffe i pausen. Nystekte vafler og brus selger vi. 
Alle raser er velkomne. 

Planlagte aktiviteter for NTK avd Trøndelag 
Arrangere ring/sosialiseringstreninger
hver onsdag fra midten av april så lenge terrierbanenbanen på være 
tillater det.
 
Arrangere turer og sosiale samlinger.
3 turer - Vi prøver å få de fordelt forskjellige plasser, sør, midt, nord
 
Mai:Arrangere hovedutstilling ved Dalgård Ishall.

Juni:Dugnad, sporkurs

Juli:Arrangere Vestnes utstillingen sammen med Vestnes Hundeklubb  
2 dager

Fortsette arbeidet og vedlikehold på terrierbanen

August:
Delarrangør ved Trøndelag Hundefestival.
 
Sept-Okt-Nov:
Arrangere:handlerkurs,valpeshow,årsmøte

ÅRSMØTE 24/11-22
Sted vil bli annonsert senere.
 
Forslag til kandidater til valgene skal være  valgkomiteen i 
hende senest 20.10.22.  
Sendes til Anette Danielsson: nettan_danielsson@hotmail.com
 
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være  
styret i hende senest 20.10.22. 
Forslagene sendes til trondelag@norskterrierklub.no 
 
Innkalling til årsmøte blir publisert på avdelingens hjemmeside senest  
2 uker før årsmøtet. 

Om noen ikke har datatilgang så kan dere ta kontakt med oss 
å få det sendt pr. post. 

AVDELING VESTLAND

ÅRSMØTE 

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

Forslag til kandidater til valgene skal være  valgkomiteen i hende  
senest 5.10.22. Sendes til Marianne Kalvenes:  
mariannekalvenes@gmail.com
 
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være  
styret i hende senest 5.10.22. 
Forslagene sendes til vestland@norskterrierklub.no 
 
Innkalling til årsmøte blir publisert på avdelingens hjemmeside senest  
2 uker før årsmøtet. 

Om noen ikke har datatilgang så kan dere ta kontakt med oss 
å få det sendt pr. post. 

AKTIVITETER I AVDELINGEN
 

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 dobbelutstilling i samarbeid med BSBK.
se annonse lenger bak i bladet. 

 

Fra avdelingens ringtrening i mars.   
(foto: Ann Jorunn Hammer)

Vi ønsker alle en riktig god sommer

Hilsen styret i NTK avd. Vestland.
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AVDELING ØSTFOLD

Hei Terrier venner

Vi er nå godt i gang, og har gjennomført flere planlagte aktiviteter. Har 
du som medlem, ønske eller forslag om andre aktiviteter, er det flott om 
du gir oss tips om det. 
Planleggingen av utstillingen 31. juli 2022 har startet. Dette er jo årets 
hovedattraksjon, og avholdes på Navestan IF. Her trenger vi at klubbens 
medlemmer kan stille på dugnad, og gjøre en innsats for klubben. Ta 
kontakt med styret, dersom du kan bidra. Vi gleder oss til å høre fra deg. 

Gjennomførte aktiviteter:

Innkallingstrening i Terreng
Lørdag 2. april hadde vi utetrening med Innkalling i terreng som 
hovedmål på Fredrikstad hundepensjonat sitt flotte område.  På 50 mål 
inngjerdet område, kunne vi slippe hundene uten å være redde for å 
miste en hund, eller forstyrre fugler og annet vilt. 
VI kunne ønsket oss litt flere deltagere, men vi som deltok hadde en flott 
dag, i nydelig vær. Med god læring, og bra sosialtrening for hunden.
Vi håper å kunne gjenta dette igjen senere. 

Klubbkveld
Mandag 25. april ble det arrangert klubbkveld med besøk fra veterinær 
Nina Gudim. Tema for kvelden var Førstehjelp på hund. Vi fikk flott 
innføring i alt fra hjertekompresjon til bandasjering og spjelking av bein. 
Vi hadde hatt plass til mange fler på dette arrangementet også. Så 
velkommen skal dere være på neste klubbkveld. 

Ringtrening
Vi har nå kommet godt i gang med ringtrening på tirsdager. Opprinnelig 
skulle dette avholdes på Navestad IF, men pga endringer i treningsdagen 
har vi måttet flytte treningen til Hafslund Hovedgårds flotte park. 
Parkering skjer da på grusplassen fra Statsminister Torpsvei. Gå deretter 
til gressbakken innenfor veterinærklinikken.
Trening avholdes Tirsdager kl 18:00. å Facebook siden vår. 

Årsmøte onsdag 23. November

 
Forslag til kandidater til valgene skal være  valgkomiteen  

i hende senest 19.10.22.  
Sendes til Wenche C. Skogli. wencheskogli@gmail.com

 
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være  

styret i hende senest 19.10.22. 
Forslagene sendes til ostfold@norskterrierklub.no 

 
Innkalling til årsmøte blir publisert på avdelingens hjemmeside  

senest 2 uker før årsmøtet. 

Velkommen utstilling  og valpeshow

for klubbens raser 

og Yorkshire terrier 

søndag 31. juli 2022 

på Navestadbanen, Sarpsborg

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

Tinna Grubbe, DK:
Australsk Terrier, Border Terrier, Biewer Terrier, Cairn Terrier, Cesky Terrier, Dandie Dinmont 
Terrier, Engelsk Toy Terrier, Irsk Terrier, Jack Russel Terrier, Manchester Terrier, Nihon Teria, 

or olk Terrier, orwich Terrier, arson Russel Terrier, Rat Terrier, Silky Terrier, Tenterfi eld 
Terrier, Terrier Brasileiro, West Highland White Terrier, Yorkshire Terrier

Frister:
Ordinær elektronisk: 30.06.2022 Manuell: 30.06.2022 Forlenget elektronisk: 04.07.2022.

riser  a i t ra tred e hund m samme re istrerte eier, elder ikke al er
rdin r elektronisk  ,  al er kr ,  Manuell  kr ,  al er kr ,
orlen et elektronisk  kr ,  al er kr ,  
al eklasser   o   m neder

Meld  ia web  www nkk no  Min side  eller Akti iteter alender  
o m  tred e hund med samme re istrerte eier betales  a i t  ette elder ikke al er  

Rabatten re nes ra o  a  la este a i ter  Alle hunder som meldes  o  kre es rabatt or uto er 
hund nr  to, m  meldes  i n o  samme o eras on  under som meldes  senere, il ikke 
kunne  rabatt ed meldin  or  o n  rabatt, m  betalin  re mottatt r meldin s risten 
utl er  Bindende meldin  
Merk manuell betalin  med eier, hundens na n, re istrerin snummer o  rase

Manuell meldin  til  ost old norskterrierklub no 
Bankkonto     
Betalin en merkes med hundens na n o  re isterrin snummer

tstillin en il bli a holdt etter s utstillin sre ler  

 s rsm l kan rettes til a ssen tl    Anita Tanke tl    
eller  e ost til ost old norskterrierklub no

et blir muli   bestille lass or bobil cam in o n, kontakt Anita Tanke tl  

          Velkommen til Sarpsborg og Norsk Terrier Klub avd Østfold
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Velkommen utstilling  og valpeshow

for klubbens raser 

og Yorkshire terrier 

søndag 31. juli 2022 

på Navestadbanen, Sarpsborg

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

Tinna Grubbe, DK:
Australsk Terrier, Border Terrier, Biewer Terrier, Cairn Terrier, Cesky Terrier, Dandie Dinmont 
Terrier, Engelsk Toy Terrier, Irsk Terrier, Jack Russel Terrier, Manchester Terrier, Nihon Teria, 

or olk Terrier, orwich Terrier, arson Russel Terrier, Rat Terrier, Silky Terrier, Tenterfi eld 
Terrier, Terrier Brasileiro, West Highland White Terrier, Yorkshire Terrier

Frister:
Ordinær elektronisk: 30.06.2022 Manuell: 30.06.2022 Forlenget elektronisk: 04.07.2022.

riser  a i t ra tred e hund m samme re istrerte eier, elder ikke al er
rdin r elektronisk  ,  al er kr ,  Manuell  kr ,  al er kr ,
orlen et elektronisk  kr ,  al er kr ,  
al eklasser   o   m neder

Meld  ia web  www nkk no  Min side  eller Akti iteter alender  
o m  tred e hund med samme re istrerte eier betales  a i t  ette elder ikke al er  

Rabatten re nes ra o  a  la este a i ter  Alle hunder som meldes  o  kre es rabatt or uto er 
hund nr  to, m  meldes  i n o  samme o eras on  under som meldes  senere, il ikke 
kunne  rabatt ed meldin  or  o n  rabatt, m  betalin  re mottatt r meldin s risten 
utl er  Bindende meldin  
Merk manuell betalin  med eier, hundens na n, re istrerin snummer o  rase

Manuell meldin  til  ost old norskterrierklub no 
Bankkonto     
Betalin en merkes med hundens na n o  re isterrin snummer

tstillin en il bli a holdt etter s utstillin sre ler  

 s rsm l kan rettes til a ssen tl    Anita Tanke tl    
eller  e ost til ost old norskterrierklub no

et blir muli   bestille lass or bobil cam in o n, kontakt Anita Tanke tl  

          Velkommen til Sarpsborg og Norsk Terrier Klub avd Østfold
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Utstillingen  og valpeshow på Norsk Skogmuseum. 

Årets største jakthundutstilling arrangeres samtidig som  
   de Nordiske Jakt- og Fiskedagene (DNJFD) 

Jakthundfolket har en naturlig møteplass på Elverumsutstillingen som arrangeres  
lørdag 13. august og søndag 14.august. 

 
Raser fra gruppe 3, 4, 5, 6, 7 og 8 kan delta. 

 Voksene dømmes på lørdag og valper på søndag.  
 

Gruppe 3:   Terriere  (alle unntatt Yorkshire terrier) 
 

Dommer:  Nedica Bosnjak, Bosnia

Påmeldin  g
All påmelding skjer på web gjennom systemet til NKK.

Påmeldingsfrist innen 5.august. 
NB det er bare en påmeldingsfrist.

Informa  sjon
  Utstilllingen starter kl.09.00 hver dag. De som skal stille hund kommer inn fra kl.08.00.  

.

Det må påregnes noe gange til utstillingsområdet.  
Utstillingen blir på Prestøya.  

 
NB:Det er ikke mulighet for å sette opp utstillingstelt.

 Kart over omådet vil bli publisert her når det er klart. 

ru efinalene r i den store rin en ute  utstillin somr det, ca kl

 

VELKOMMENVELKOMMEN

ElverumsutstillingenElverumsutstillingen    
13.-14. august 202213.-14. august 2022
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NTK avd. Vestland 
 ønsker velkommen til 

 

 UTSTILLING og VALPESHOW 
i 

Vestlandshallen i Bergen 
lørdag 24. september 2022 

 
 

Utstillingen er åpen for alle terriere under NTK og valper i gruppe 3. 
  

Følg med på www.norskterrierklub.no 
  

  Dommer: Otto Krcal, Østerrike.  Alle raser 
  

  
Dette er en dobbelutstilling sammen med 

Bergens Selskaps- og Brukshundklubb i Vestlandshallen. 

S ekk www bsbk no for deres dommer i ru e   
 
 

Påmeldingsfrist og avgifter:  
  NKK web påmelding / betaling: Frist . august, Voksne: kr. 400,-  al er  kr  0,- 

al  ris o m   hund  elder ikke al er  
 

Manuell påmelding: Frist . august, Voksne: kr. 46 ,-  al er  kr  3 ,-. 
 

Forlenget frist, NKK web:   se tember, oksne  kr  ,-  al er  kr  3 ,-. 
  

 
  

Påmelding til: NTK avd. Vestland, Postboks 6 Sandsli, 5861 Bergen. 
Giro: 1503 17 00644 

Mer info: Edgar Waag  ed ar norskterrierklub no  Tlf:   00. 
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    Bergens Selskaps- og Brukshundklubb 

ønsker velkommen til 

UTSTILLING og VALPESHOW  
i VESTLANDSHALLEN, ÅSANE, 24. - 25. SEPTEMBER 2022 

 
Påmelding og betaling via www.nkk.no/Min_Side    Pris: voksen kr. 400.-, valp kr. 275.- innen 29. august.  
Pris manuell påmelding og betaling: voksen kr. 465.- og valp kr. 340.- innen 29. august. 
Påmelding med utsatt frist via www.nkk.no/Min Side innen 5. september: voksen kr. 500.- og valp kr. 375.-. F.o.m. 3. hund med 
samme eier (ikke valper) ½ avgift. Innbetalinger med betalingsdato senere enn påmeldingsfristen 23. august, gir et tillegg på 50 
% av avgiften.   BSBKs servicetelefon mellom kl. 19.00 - 22.00: 401 63 800. 
Påmeldingsadresse: B S B K, Postboks 6 Sandsli, 5861 Bergen. Kontonummer: 9521 66 45740 
Utstillingen avholdes etter NKKs regler. Påmeldingen er økonomisk bindende. Husk gyldig vaksinasjonsattest!

 
Dommere lørdag 24.09: 
Gruppe 2: Alle. Bullmastiff, Bordoux, Boxer, Doberman, 
Grand danois, Rottweiler, Pinchere, Schnauzere: Dagmar 
Klein.  
Eng. bulldog, Leonberger, Pyreneer: Per Kr. Andersen. 
Berner Sennenhund, Newfoundland, St. bernhard + øvrige: 
Liz-Beth Liljeqvist. 
  
Gruppe (4: kun valper) & 6: Alle (unntatt harehunder). 
Bassets, Dalmatiner, Rhodesian Ridgeback + øvrige RUR 
(og valper gruppe 4): Per Kr. Andersen  
 
Gruppe 7: Stabijhoun, R.U.R: Zlatko Jojkic (Serbia) 
 
Gruppe 8: Alle. Flat Coated, Labrador retriever: Dan 
Ericsson. Golden retriever, Engelsk springer, Field 
springer, Welsh springer: Sean Delmar (IRL) Am.Cocker, 
Clumber, Eng. cocker, Duck toller + øvrige: Cathy Delmar 
(IRL) 
 

Gruppe 10: Alle: Zlatko Jojkic (Serbia) 
 

Gruppedommere: 
Gr. 2: Liz-Beth Liljeqvist. Gr. 6 & 7: Per Kr. Andersen 
Gr. 8 Cathy Delmar. Gr. 10: Zlatko Jojkic 
Beste avlsklasse: Dagmar Klein. 
Beste oppdrettsklasse: Sean Delmar 
Beste veteran: Dan Ericsson 
 
 
 
 
 
 

 
Dommere søndag 25.09: 
Gruppe 1: Alle (unntatt border collie og schäfer). 
Australian shephard, Bearded collie, Briard, Collie, Corgie, 
Shetland sheepdog: Dagmar Klein. Øvrige: Liz-Beth 
Liljeqvist. 
 

Gruppe 3: Alle. Australsk, Border, Cairn, Cesky, Jack, 
Norfolk, Norwich, Sealyham, Skye, Silky, Skotsk, Westie: 
Sean Delmar. Øvrige: Cathy Delmar. 
 
Gruppe 5: Alle (unntatt jagende spisshunder). Alaskan 
malamute, Finsk lapphund, Japansk spisshund, Norsk 
Lundehund, Shiba: Liz-Beth Liljeqvist. Xoloitzcuintle: 
Dagmar Klein. Klein Spitz, Pomeranian: Dan Ericsson. 
Øvrige: Per Kr. Andersen. 
  
Gruppe 9: Alle. Cotton de tulear, Lhasa apso, Malteser, 
Papillon, Pekingeser, Shih tzu: Dan Ericsson. Chinese 
crested: Dagmar Klein. Boston terrier, Cavalier king ch, 
Fransk bulldog: Per Kr. Andersen. Tib. Spaniel, Tib. 
Terrier: Cathy Delmar. Petit Brabancon: Bichon Frise,  
Bichon Havanais, Chihuahua, Mops, Pudler + øvrige: 
Zlatko Jojkic 
 
Gruppedommere: 
Gr. 1: Dagmar Klein. Gr. 3: Sean Delmar  
Gr. 5: Per Kr. Andersen Gr. 9: Zlatko Jojkic 
 
Beste avlsklasse: Liz-Beth Liljeqvist  
Beste oppdrettsklasse: Cathy Delmar  
Best in show valp: Liz-Beth Liljeqvist 
Beste veteran: Dan Ericsson  
BEST IN SHOW: Dan Ericsson

Alle dommerne er reserve for hverandre. 
 

Valpeshow: Det blir arrangert valpeshow for ALLE raser i klassene 4–6 og 6–9 mnd. 
Avgifter: se øverst. Påmeldingsfrist som for utstillingen. 

 
OBS! De lokale raseklubbene for retrievere, spaniels og terriere, har også utstilling 
i Bergen denne helgen i samme hall. Det er derfor dobbeltutstilling for disse rasene. 
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Norsk Terrier Klub Avd. Rogaland 
Inviterer til utstilling og valpeshow 

lørdag 03.09.2022. 

Utstillingen blir holdt i Figgjohallen på Figgjo/Ålgård 

Utstillingen blir arrangert innendørs. Utstillingen kjøres parallelt med NKK’s utstilling på Orre med kort 
avstand slik at du har mulighet til å være med på utstilling både lørdag og søndag. Det arrangeres barn 
og hund. BETALING ØNSKES VIA VIPPS ELLER KONTANT. 

Rosetter som ikke deles ut i ringen kan kjøpes i sekretariatet. 
Utstillingen avholdes etter NKK’s utstillingsregler. Det er åpent for publikum.  

Vi har fått følgende dommere til å dømme for oss: Eddie Patterson og Harold Quigg 

Rasefordeling: 
Eddie Patteson:  
Amerikansk Nakenterrier, Australsk terrier, Bedlington terrier, Bull terrier, Cairn terrier, 
Lakeland terrier, Manchester terrier, Miniature bull terrier, Nihon Teria, Norfolk terrier, Norwich terrier, 
Sealyham terrier, Staffordshire bull terrier, Terrier Brasileiro, Welsh 
terrier  og West highland white terrier. 

Harold Quigg: 
Airedale terrier, Biewer terrier, Border terrier, Cesky terrier, Dandie dinmont terrier, Engelsk toy terrier, 
Fox terrier glatthåret, Fox terrier ruhåret, Irish glen og imaal terrier, Irish Softcoated wheaten terrier, 
Irsk terrier, Jack russel terrier, Kerry blue terrier,  Parson russel terrier, Rat terrier, Silky terrier, Skotsk 
terrier,  Skye terrier, Tenterfield terrier, Toy fox terrier og Yorkshire terrier 

Gruppe/BIS dommer vil bli satt opp i PM.  
 
Vi tar forbehold om dommerendring. 
Påmeldingsfrist for manuell påmelding 01.08.2022. Påmeldingsfrist elektronisk 16.08.2021.  
Vi har IKKE forlenget frist. 

Påmeldingen er bindende. Påmeldingsavgift voksen 400,- valp 300,- 
Tillegg ved bruk av manuell påmelding kr 100,- Ved manuell påmelding benytt kontonummer 
1503.17.00636. Vennligst send mail til rogaland@norskterrierklub.no med oppgitt reg.nr./navn hund og 
klasse FØR innbetaling. 

Det er anledning for overnatting med bobil/telt etc, men det er ikke strøm dessverre. 
Kontaktperson utstilling: Janne Andersen Tlf: 930 38 404 ( etter kl 16:00), men henvendelse helst pr. 
mail:  rogaland@norskterrierklub.no eller iprante@me.com 

Se også vår webside: http://norskterrierklub.no/avdelinger/rogaland 
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OPPDRETTER-VERVING 
Oppdrettere kan verve sine valpekjøpere til en redusert 

kontingent på kr.150.- for 1 år. Gjelder kun nye medlemmer. 

NKKs datasystem er nå tilrettelagt slik at oppdrettere kan verve sine 
valpekjøpere. Dette gjøres når oppdretter eierskifter valpen 

til ny eier (via web). 
Oppdretter har da mulighet til å verve valpekjøperen til den 

klubben de selv er medlem. 
Oppdretter får valget mellom å betale medlemskapet for 

valpekjøperen direkte i løsningen eller at valpekjøperen får 
tilsendt faktura. 

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

Alle som blir vervet til medlemstype "vervet av oppdretter" 
vil automatisk bli endret til medlemstype vanlig klubbmedlem 

pr. 31.12, gjeldende for påfølgende år. 

 
Til medlemmene med

Amerikansk nakenterrier,  
Dandie dinmont terrier, 

Irish glen of imaal terrier, Japansk terrier, 
Kerry blue terrier, Nihon Teria, Rat terrier,  

Sealyham terrier, 
Tenterfield terrier og 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 kan du sende inn inn stoff til Terrierbladet. 

  
Innlegg og bilder (på minst 1 MB) sendes til  

terrierbladet@norskterrierklub.no. 
 

Manusfrist for Terrierbladet nr. 3 er 1. august. 
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Valpestadiet - en fantastisk forvandling.
Struktur, sosialisering og trening er viktig, fordi dette
kan hjelpe valpen med å utvikle seg til å bli en      
selvsikker og trygg hund. Det er veldig viktig at         
valpen får et spesialfôr som er tilpasset vekstfasen 
inntil den når voksen alder. Ved å skjønne vekststadi-
ene som valpen går gjennom, vil du lettere kunne 
forstå utfordringene den står overfor. Nøkkelen til en 
sunn utvikling i voksenlivet er å sikre at den får riktig 
balanse av næringsstoffer gjennom maten.

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

H E A LT H  I S 
F R A G I L E

Nyhet! 
Prøv ROYAL CANIN® 

Puppy våtfôr! Dette er 
et fullfôr som består

 av lekre biter i en 
smakelig saus.
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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: post@norskterrierklub.no

Amerikansk nakenterrier 
Dandie dinmont terrier 
Irish glen of imaal terrier
Kerry blue terrier 
Nihon Teria 
Rat terrier
Sealyham terrier
Tenterfield terrier
Toy fox terrier

Rasegrupper: 
Airedale terrier:
    Linda G. Bakken, tlf. 97688466, airedale@norskterrierklub.no
Bull terrier:
     Lene Johansen, tlf. 92258908, bull@norskterrierklub.no
Cairn Terier:
     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 

Distriktsavdelinger: 
Agder: 
     Margrethe L. Næss tlf. 91134204, agder@norskterrierklub.no
Vestland: 
     Terje Eilif Skaar tlf. 99609805, vestland@norskterrierklub.no
Oslo/Akershus: 
     Hilde Gullaksen tlf. 98046386, oslo@norskterrierklub.no
Trøndelag:
     Karen Valbekmo Selvaag tlf. 90120739, trondelag@norskterrierklub.no
Rogaland: 
     Ingrid Prante tlf. 47958598, rogaland@norskterrierklub.no
Østfold: 
     Gry Beate Alsos, tlf. 48138479, ostfold@norskterrierklub.no

Valgkomité
valg@norskterrierklub.no
     Leder:    Trond Storsveen
     Medlem: Petter Kaalstad
     Medlem: Kirsti Hustad Kahrs
     Vara: Grethe Bergendahl

Medlemsansvarlig:
     Edgar Waag,tlf: 92244500, medlem@norskterrierklub.no

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:    
     Trond Storsveen,  tlf. 99359007, trond.storsveen@avis.no 
     Kirsti Kahrs,         tlf. 98842280, kirsti.kahrs@gmail.com 
     Heidi Hagen,        tlf. 90099745, wenrick2@online.no

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

Klubbens adresse:         
Norsk Terrier Klub         
Postboks 90 Økern, 
0508 OSLO 
TLF: 974 74 944 
 
Webadresse: www.norskterrierklub.no  
e-post:      post@norskterrierklub.no 
Organisasjonsnr.:  992 057 327

Kontaktliste

FLYTTEPLANER????
 

Skal du flytte eller har du planer om å flytte, 
gi beskjed om dette til medlemsansvarlig 

Edgar Waag på mail:
medlem@norskterrierklub.no.
eller SMS på tlf. 92 24 45 00

Så får du både Terrierbladet og Hundesport
i rett postkasse



Bilder fra medlemmeneBilder fra medlemmene  

Fotograf



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

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


