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LEDEREN HAR ORDETLEDEREN HAR ORDET
Hei alle sammen

Da er sommeren over for denne gang og høsten kommer for fullt, i alle fall her hos 
oss.

Høsten er ofte en fin tid, det er jakttid for mange med terriere, for andre er det sopp 
og bærtid, det er uansett mange turer i skog og mark som hundene får være med 
på. Å ferdes ute i naturen med hunden er fint både for hund og eier.  
 
Når dette bladet kommer ut er Terrierspesialen over for i år. Det er godt å kunne 
arrangere den igjen, selv om det er med koronarestriksjoner. Håper vi er tilbake til 
normalen neste år.

Dette med korona har vært utfordrende på så mange måter. Det som bekymrer meg 
er den store produksjonen av valper, og om alle som har kjøpt valper dette året er 
godt nok forberedt når hverdagen går tilbake til normalt. Har de da tid å ta seg av en hund? Ut fra antall henvendelser vi får til 
Terrierklubben, ser det ut til at den store etterspørselen etter valper, også betyr at mange useriøse oppdrettere ser en mulighet 
for å tjene seg raske penger. Det er også ofte blandingshunder som de prøver å selge som ekstra spesielle, de har: skjelden 
farge, skjelden rase, rase som snart blir godkjent osv. Prisene for valper som blir 
annonsert er unaturlig høye, og folk overbyr hverandre for å få seg valp. Dette åpner opp for uorganisert avl, og det er grunn til å 
spørre om hvilke forhold noen av disse hundene lever under? Hvordan er helsen? Alt dette er spørsmål en ofte ikke får svar på.  
Jeg håper at den ekstraordinært store etterspørselen er over nå, og at vi ser mer normale tilstander igjen også på dette området 
etter hvert.

Vi trenger bilder til julenummeret så om du har noen bilder du tror kan egne seg så send de inn til oss. 

Hilsen Annlaug

Årets siste bad???
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Manusfrist til neste nummer er = 1. nov 2021, 
all henvendelser til Terrierbladet skal gå til: 
terrierbladet@norskterrierklub.no

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

Hilsen
Bård og Annlaug
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Hovedstyret informerer Valgkomiteen

Hovedstyret har foreløpig følgende møteplan:
7.10., 3.11, 25.11, 15.12.
Saker som ønskes behandlet på styremøtet må være oss i hende i god 
tid før møtet. På grunn av saksmengden kan det ikke forventes at sakene 
blir behandlet på det første møtet. Det kan ikke forventes at saker blir 
behandlet mellom styremøtene.

Generalforsamlingen kunne endelig avholdes etter å ha vært avlyst 
i 2020 og utsatt en gang i år.  Referat fra generalforsamlingen ligger på 
hjemmesiden.
Vi vil takke Torill Dugstad og Marit Mørk for jobben i styret og ønske 
Marius Kjos (styremedlem) og Øyvind Venedik (varamedlem) velkommen 
i styret.

Nye navn:
Japansk terrier har skiftet navn til Nihon Teria.
Brasiliansk terrier har skiftet navn til Terrier Brasileiro.

Elverumsutstillingen
NTK var for første gang med å arrangere utstilling på Elverum sammen 
Norges Jeger- og Fiskerforbund, og klubber fra gruppe 5, 6, 4, 7 og 8.
Det ble et vellykket arrangement, fin utstillingsplass med god plass og 
flott underlag.
Vi er med på denne utstillingen også til neste år, det er foreløpig ikke tatt 
avgjørelse på om det blir et eget hundearrangement eller om det blir lagt 
samme med jakt og fiskedagene.

Julebord
Vi hadde håpet å kunne arrangere julebord i år. Men fordi at smitte-
situasjonen er usikker samt at Olavsgård er karantenehotell, synes vi det 
er mest fornuftig er å ikke avholde julebord i år heller. To år på rad uten 
julebord er trist, men det viktigste er at ingen blir smittet av korona. Vi 
ser på om vi heller kan lage et arrangement for medlemmene til våren. 
Har du gode ideer så kom gjerne med forslag.

Valg av raserepresentanter 
I 2022 er det valg av raserepresentanter (RR), alle de sittende 
representantene er på valg.
Alle som eier en rase som har RR kan foreslå kandidater. Det er viktig at 
de kandidatene en foreslår er villig å ta på seg jobben. Det blir planlagt 
samarbeidsmøte/seminar med raserepresentantene i løpet av kort tid 
etter at funksjonstiden trer i kraft. Dato for dette blir publisert så snart 
det er klart.

Dommerkonferanse
Denne skulle arrangeres i januar, denne ble avlyst. Ny dato blir 12-13 
februar 2022 på Olavsgård. 
Raser som gjennomgås på konferansen er:
Fox terrier ruhår
Fox terrier glatthår
Jack russell terrier
Parson russell terrier
Terrier Brasileiro 
Cairn terrier
Miniature bull terrier
Engelsk toy terrier.

 

 

Valg av Raserepresentanter.

Raserepresentanten velges for 2 år av gangen, innen utgangen av 
desember, og kan gjenvelges. Funksjonstiden trer i kraft 1. februar. 
Kandidaten må være forespurt og sagt seg villig til å ta vervet. 
Kun de som er eiere av rasen som er medlemmer av NTK og har 
betalt medlemskontingent er valgbare, kan foreslå og har stemmerett. 
Innsendte forslag gjelder som stemmeseddel.

Forslag sendes NTKs valgkomite på mail, senest 1.november.
sendes til valg@norskterrierklub.no

Innkomne forslag blir gjengitt i Terrierbladet nr. 4-21.
Alle representantene skal velges for 2 år.

For raser som ikke velger egen representant, kan NTKs styre oppnevne 
en representant for 2 år av gangen.

Gratulerer til Halvor Sigfridstad med BIG på Elverums-
utstillingen 

NJV-19 N DK SE UCH Rabben’s Zenith, 
E: Halvor Sigfridstad, O: Halvor Sigfridstad)
(foto: Anne Johnsen)

TB 3-21 versjon 3.indd   4 23.09.2021   11:36



5

 Årets	Terrier	2021	per	1.	august		
(Mangler	resultater	fra:	Ingen		

 

1 N	DK	SE	UCH	NJV-19	Rabben's	Zenith	(H)	(Airedale),		
eier	Halvor	Sigfridstad	

110/5 

2 NJV-20	Fransin	Keystone	(H)	(Fox,	ruhår),		
eier	Francesca	Kassin	

50/2 

3 C.I.B	NORD	UCH	Kriswesin	Victorious	(H)	(West	highland	white),		
eier	Torunn	Lorentzen	

49/2 

4 Bonny	Hill's	Bet	You	Love	Me	(T)	(Skye),		
eier	Trond	Storsveen	

39/3 

5 Shyloch	Wannabe	(H)	(Kerry	blue),		
eier	Frank	Bjånes	

32/1 

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

29/1 

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

28/1 

7 NJV-20	Showsilk's	Dazzles	As	Tsar	Bell	(H)	(Silky),		
eier	Linn	Kristin	Ydse	Høsøien	

28/1 

9 N	UCH	NV-20	Fransin	Ironman	(H)	(Fox,	ruhår),		
eier	Francesca	Kassin	

27/1 

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

27/1 

11 Kadelly's	Don't	Stop	Me	Now	(H)	(Cairn),		
eiere	Veslemøy	og	Dag	Arne	Grønstad	

26/1 

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

26/1 

11 N	UCH	NJV-19	NV-20	AGHI	AGI	Li-Brie	Be	A	Wild	Winner	(H)	(Norwich),		
eier	Lisbeth	Tuven	

26/2 

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

24/2 

15 Harrydans	California	Dream	(T)	(Jack	russell),		
eier	Morten	Karlstad		

23/2 

16 Martial's	Breed	I	Love	You	(T)	(Miniature	bull),		
eier	Linn	Marit	Desiree	Jensen	

22/2 

17 C.I.B.	N	SE	USGR	UCH	BENELUXW-18	NV-19	Enga's	King	Kompis	(H)	(Silky),		
eier	Anita	Undhjem	Baksetsveen	

19/2 

18 N	UCH	Rabben's	Wonder	Boy	(H)	(Airedale),		
eier	Halvor	Sigfridstad	

14/1 

19 NJV-20	Smash	So	Divine	(T)	(West	highland	white),		
eier	Hilde	Gullaksen	

13/1 

20 N	SE	UCH	NJV-19	Lotcheck	In	Your	Dreams	(T)	(Norwich),		
eier	Lene	Weum	

12/1 

20 N	UCH	Trugrit	Cold	Fact	(H)	(Staffordshire	bull),		
eier	Frode	Kristiansen	

12/1 

 

Årets terrier
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Airedale terrier
Kjære Airedale Terrier venner!

Sommeren 2021 er nå over, og verden har blitt et litt lettere sted å 
bevege seg i. Vi ønsker og håper at vi får fortsette å møtes, både sosialt 
og på jobb, med og uten hunder. Mange av oss har deltatt på diverse 
treninger med hund i sommer, det er både gøy, lærerikt og sosialt. Vi 
har også kunnet delta på utstilling igjen etter en heller rolig vinter og 
vår. Når Terrierbladet nr 3 ankommer postkassen er også Airedale Terrier 
Open Show 2021 histore. Vi i styret kunne tenke oss å få arrangert både 
fellestur og trimmetreff/kurs igjen snart, når dette blir planlagt avholdt vil 
vi poste tid og sted på hjemmesiden vår. 

Som i fjor og 6 år før det igjen, møttes også i år en fast gjeng med 
iherdige Airedale-fans til to-dagers trimmeøkt på Pils og Pels festivalen i 
Tønsberg i slutten av juli. Er det flere med Airedale rundt der du bor? Lag 
en egen tradisjon med trimmehelg, det er virkelig veldig trivelig! 

I år var vi så heldig å ha med to søte valper, de ble også trimmet etter 
alle kunstens regler, men slapp litt lettere unna trimmebordet enn de 
voksne. Store hauger med pels ble trimmet av og ryddet bort og tilbake 
stod fornøyde eiere og 13 nydelige Airedales. 

Ellers har vi fått mange fine sommerbilder fra våre trofaste medlemmer, 
tydelig at alle setter pris på å ha med sin kjære firbente på tur og ferie!
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Ønsker dere alle en flott høst sammen med deres firbente familiemedlem!

Hilsen Torgunn Haug, leder i Rasegruppen for Airedale Terrier
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Bedlington terrier
Hei igjen!

En varm sommer er over. Sommeren har vært fylt med herlig valpeliv for 
min del. 

Fem sommervalper

Diing ute

Nyfødt valp Mett valp

Varmen tar på

Nå har siste valpen reist og for meg som oppdretter oppleves det tøffere 
for hvert kull å gi fra seg valper som jeg blir så glad i og knyttet til. Hver 
valp viser sin individuelle personlighet i slutten av tiden hos oppdretter 
og jeg blir så utrolig glad i dem hver og en. Sosialisering hos oppdretter 
legger til rette for en god start som valpekjøper må ta eget ansvar for å 
følge opp etter å ha overtatt valpen.

Arbeidet med å fi nne «rette valpekjøper» er et stort ansvar. 
Og oppfølging av valpekjøper videre er en selvfølgelighet!

Favnen full av valper

Tidlig sosialisering Sosialisering
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Symretoppen’s Miltir Jimmy født 3.mars 2021 har sammen med sin eier, 
Annlaug, har startet sin utstillingskarriere med jubel og glede! Han startet 
på dagen han fylte 4 måneder, sin første mulige utstillingsdag på NTK’s 
utstilling i Trøndelag 3.juli 2021. Her sendte rasedommer Marianne Holmli 
han videre til Best in show finalen der dommer Helge Kvivesen plasserte 
han som BIS 4 valp. 10.juli fortsatte Jimmy med å sparke fra seg på 
Vestnes Hundeklubbs utstilling der dommer Arne Foss sendte han inn i 
gruppefinalen og plasserte han da som BIG 3 valp.
11.juli var det dommer Anne Tove Strande som bedømte han verdig til en 
finaleplass og plassert han som nr 3 av alle terriervalpene som deltok på 
NTK Trøndelags utstilling denne dagen. Gratulerer til Jimmy og Annlaug 
med flotte resultater! Da håper vi at de gode valpetrekkene dras med 
til en god voksen bedlingtonterrier også. Han er en fin representant for 
rasen med aner fra Norge, USA, Russland og Sverige. 

Jimmy og Annlaug

I 2020 ble det ikke gjennomført noen liste for mestvinnende utstillings 
bedlingtonterrier. Alle kan vel tenke seg hvorfor. Men nå som Corona 
pandemien forhåpentlig fortsetter å være mer under kontroll vil det vel 
etter hvert dukke opp fler bedlington på utstillinger også her i Norge. 
I dagens utgave av Terrierbladet vil jeg ikke presentere noen foreløpig 
liste for 2021 da vi så vidt er i gang etter nedstengning. Det er foreløpig 
veldig få bedlingtonterriere som har vært stilt i år, men jeg håper mange 
har lyst til å vise frem sine flotte bedlington. Vi har per nå en generell høy 
standard på bedlingtonterrieren i Norge i dag, uansett hvilken oppdretter 
de kommer fra. Men det er viktig å følge med på videre utvikling! Det kan 
vi blant annet gjøre ved å vise frem hundene våre. Så blir vi alle mer 
bevisst på styrker og svakheter og kan bruke det inn i vurderingen ved 
valg av fremtidige avlsdyr. Så herved oppfordrer jeg bedlingtonterrier 
eiere til å gi hunden deres et stell og klipp som gjør at selve hunden 
kommer fram, slik at dommeren kan vurdere. Det bør ikke være slik at 
det kun er de som kan stelle og klippe bedlingtonterreier til ekstremfin 
utstillingssveis som kan møte opp med hunden til utstilling. En velstelt 
bedlingtonterrier bør være bra nok for å kunne få en bedømmelse. Det 
er en oppfordring til dommere at disse ikke helt profesjonelt klippede 
hundene også får en seriøs bedømming. Og jeg tror faktisk de fleste 
dommere er ganske flinke i fht det. Det er nok hundeeiere som vegrer 
seg, fordi de føler at de ikke har en optimal utstillings frisyre. Så, meld på 
og la oss møtes også på utstilling!

Hverdagssveis

Kira soler seg

Jeg har startet med å innhente utstillingsresultater og vil benytte Norsk 
Terrier Klubs utregningsmodell for mestvinnende per rase i, modell 1 – 
med grupperesultater: 
1 BHK/BTK 10 poeng 
2 BHK/BTK 8 poeng 
3 BHK/BTK 6 poeng 
4 BHK/BTK 4 poeng 
BIR 5 ekstrapoeng + 5 tilleggspoeng for BIR per fulle 5 fremmøtte i rasen 

BIG 1 10 ekstrapoeng 
BIG 2 9 ekstrapoeng 
BIG 3 8 ekstrapoeng 
BIG 4 7 ekstrapoeng
+ 5 tilleggspoeng ved NKK utstillinger samt NTKs Hovedutstilling. 
Beste resultater fra maksimum 5 utstillinger teller i konkurransen.

Sandfarget hode
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Utstilling

I neste nummer vil jeg presentere foreløpig liste for 2021.
Som jeg har skrevet mye om i tidligere utgaver i bedlington-spalten her i 
bladet er utstillingsresultater en av fl ere likeverdige kriterier å ta hensyn 
til i fht videre avl. God helse er en utrolig viktig ting. Det sier seg selv.  I 
tillegg er hundens mentale fungering/gemytt noe som må passe inn i 
det livet de fl este kan tilby sin hund. Min opplevelse er at de fl este som 
ønsker seg bedlingtonterrier har valgt ut rasen fordi det er en omgjen-
gelig og vennlig familiehund med moderat behov for mosjon, mens som 
kan trives med ulike hundeaktiviteter. Det sterkere jaktinstinktet som 
rasen ble avlet fram til å ha da rasen ble utviklet, på slutten av 1800-
tallet i Nord England, er ikke det vi ønsker her i Norge i dag. Og etter min 
opplevelse har ikke bedlingtonterriere jeg kjenner godt i dag disse egen-
skapene som fremtredende trekk. Derved er de også mer rolige og holder 
seg normalt godt til eieren sin også når de løper løs ute.

To gode venner

En erfaren bedlingtonterrier eier, trener og entusiast, Unni Bjørnebekk 
Evensen, har sendt meg innspill til dagens spalte som jeg synes passer 
godt inn i det jeg nå skriver om i fht hva vi må vurdere ved fremtidig valg 
av avlshunder.
Brev fra Unni Bjørnebekk Evensen:

BPH – Beteende og personlighetsbeskrivelse hund. (Beteende = adferd)

Jeg kjenner ikke til at bedlingtoner i Norge i noe stort antall har gått 
gjennom test for å beskrive mentaliteten.  Dette innlegget dreier seg 
derfor om tester som er gjennomført i Sverige. Skandinaviska Bedlington-
klubben har oppfordret bedlingtonoppdrettere og øvrige eiere til å teste 
hundene sine for å gi et best mulig bilde av hvilke egenskaper individene 
og rasen har. Nærmere 60 bedlingtoner er testet i Sverige. 
Mange bedlingtoner i Norge har svensk blod i årene.

Rasestandardene beskriver i korte trekk hvilken mentalitet en rase har. 
Allikevel er det interessant, og kan være et verktøy i avlen, at hunder 
går gjennom en mentalbeskrivelse som går mer i detalj om hvordan 
de reagerer i ulike situasjoner. Det tegnes et diagram på hver hund, og 
på grunnlag av alle testene som er tatt i rasen lages et rasediagram. 
Diagrammet gir et bilde av i hvilken grad hundene er sosiale, trygge, 
nysgjerrige, lekne, reserverte, underdanige, engstelig og truende/
aggressive. Rasediagrammet for bedlington viser f.eks. at den er ganske 
så ivrig på å hilse på person som nærmer seg, den er ivrig i lek med 
gjenstander, den liker drakamp og den har engasjement for mat. Den er 
også ganske nysgjerrig på overraskelser, som skrammel-lyder og annet 
som dukker opp. Den har ikke mye engstelse i seg, men noen vil helst 
fl ykte unna ved overraskelser og noen viser underlags-usikkerhet. Det 
er lite trussel-adferd å se, men diagrammet viser at det hos enkelte kan 
forekomme noe trussel adferd mot nærmende person og ved 
overraskelser.

På SKK (svenska kennelklubben) sine nettsider ligger alle beskrivelsene. 
Det kan være litt kronglete å fi nne, men følgende fremgangsmåte/søk 
bør fungere: 1) skk.se. 2) Hunddata. 3) Skroll ned og trykk på: Avelsdata. 
4) Hundar, deretter: Søk/välg hundar. 5) BPH-genomførd + rasen (fyll 
i: bedlington) + sortering: rasevariant.  Deretter får man liste over alle 
beskrevne bedlingtonterriere. Ved å trykke på den enkelte hund og på 
«BPH-diagram» i kolonnen til venstre vil man få opp den enkelte hunds 
resultater, sammenlignet med middelverdien for rasen som vises i en 
annen farge på diagrammet. Tilsvarende kan man søke på MH som står 
for Mentalbeskrivelse Hund.  Det er den testen som ble foretatt før BPH 
ble innført. Mer enn 30 bedlington har gjennomført MH.
Det kan være spennende å se diagrammene og sammenligne med egen 
hunds adferd, og for oppdrettere kan det være interessant å lese 
resultater som en av fl ere vurderinger når man skal velge avlshunder.

Med vennlig hilsen
Unni Bjørnbekk Evensen
 
Takk til Unni for fl ott innspill! I Sverige har de vært veldig fl inke med 
BPH og har fl ere arenaer å utføre kartleggingen på. Det er jo muligheter 
som antagelig også kommer mer til Norge fremover. Jeg oppfatter at 
den svenske kartleggingen i stor grad beskriver den generelle oppfat-
ningen jeg har av også norske bedlingtonterriere. Som Unni skriver viser 
rasediagrammet for bedlingtonterrier at den er ganske så ivrig på å hilse 
på person som nærmer seg, den er ivrig i lek med gjenstander, den liker 
dragkamp og den har engasjement for mat. Den er også ganske 
nysgjerrig på overraskelser, som skrammel-lyder og annet som dukker 
opp. Den har ikke mye engstelse i seg, men noen vil helst fl ykte unna 
ved overraskelser og noen viser underlags-usikkerhet. Det er lite trussel 
adferd å se, men diagrammet viser at det hos enkelte kan forekomme 
noe trussel-adferd mot nærmende person og ved overraskelser.
Som med de andre kriterier for utvelgelse av avlsdyr er den mentale 
fungeringen noe vi absolutt må ha i bakhodet ved videre avl. Flott at du 
sendte inn dette Unni! Takk igjen!

Så oppfordrer jeg dere alle til å sende meg bilder og små historier om 
egne bedlingtonterriere. Det er koselig med bilder og små hverdags-
historier. Ønsker dere alle en fortsatt god høst!

Gro Østmoe Granholt
bedlington@norskterrierklub.no
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Border terrier

Her sitter Gunda 8 mnd. Hun liker å ta en tur 
i fjellet. I sommer har det også blitt bading i 
godværet. Gunda er en trivelig og blid hund

for hele familien. 
Mvh Maj Helgesen.

Sommerhilsen fra Trollheimen Borderby’s Once 
Again, (Masse) sammen med Marte Furulund.

Ingen sak å ta med hunden på ferie når man har en 
campervan! I år valgte vi å kjøre dit penværet var. 
For vårt del ble det Vestlandet. Ble flere topper og nydelige 
strender. Med Tuva var det null problem! 
De fleste restauranter tok imot oss og tilbød vann til 
henne. Campervanen vårt har vifte så om vi ønsket å titte 
innom butikker kunne Tuva ligge i sovedelen med kjølig 
luft. Ble som oftes at vi måtte mase på henne for å få 
henne ut da hun trives så godt i senga. Norge er virkelig 
vakkert land! Ser fram til å utforske mer! Maiken og Tuva 
Strøm 

Oldevatnet

Lovatnet

Segestad
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Cairn terrier

Lederen har ordet!

Det er godt å føle at livet rundt utstilling og andre arrangementer 
begynner å bli som før. I dette nummeret hadde vi plan om å skrive og 
dele opplevelsen på vår Helgesamling som vi måtte avlyse. Vi hadde 
planlagt å starte en presentasjonsrunde av oppdrettere først i neste 
nummer, men heldigvis har vi oppdrettere som snur seg rundt og lager 
en flott presentasjon av seg og deres oppdrett. Planen er at vi skal 
presentere ulike oppdrettere fremover og er glade for at Årets oppdretter 
gjennom flere år starter i dette nummeret. 
Følg med på vår nettside og Facebook side for mer info ang årsmøte, 
sted og dokumenter vil presenteres der og sendes ut på mail til våre 
medlemmer.

Det har vært og er stor etterspørsel på valper og vi tar gjerne imot nye 
medlemmer, så til dere oppdrettere der ute, husk å fortelle valpekjøpere 
om klubben vår, og  til andre interesserte; bli medlem!

Anita G Haarberg
Leder

Presentasjon av Kennel Kadelly 

Veslemøy og Dag Grønstad i utstillingsringen, 
innehavere av Kennel Kadelly 

Vi ble spurt av rasegruppe Cairn om å fortelle om vår kennel og oppdrett 
av cairn terrier.
Vår cairnhistorie begynte 10 år før vi traff hverandre. Dag’s foreldre 
kjøpte sin første cairn i 1981, Maudee’s Napoleon – Terrier

I 1983 importerte de Snorrehus Cedric - Sebastian, fra Karen Smith i 
Sverige. Karen Smith’s oppdrett har vært veldig betydningsfull for vår 
rase i Skandinavia. Han ble sparsomt stilt, men fikk flere cert, men 
manglet et lite cert for championatet. På denne tiden fattet også Dag 
stor interesse for terrier-rasene, og ikke minst utstilling og handling i 
ungdomsårene.

Dag som ung handler, får nyttige tips av dommer Sten Persson, 
Kennel Stenus, tidlig 80-tall

Et år etter siste cairn ble borte hos fam Grønstad, kjøpte vi vår første 
sammen. Kasper - Ch Qasamo’ Quatro - kom til oss i 1998. Men man må 
jo ha flere, så 1,5 år etter, fikk vi Dennis - Ch Wictorys Sparky fra Inger 
Hansson, Sverige. Begge ble norsk og svensk champion og begge ble 
årets cairn, Kasper i 2002 og Dennis i 2005.
Høydepunktet var da Dennis ble årets veteran alle raser i 2007. Samme 
år vant han også NKK’s veteran-gallaen i Hamar.
Vi kjøpte også Billy - Wictorys King Edward fra Inger Hansson - han ble 
sparsomt stilt, men hadde flere cert. Han forlot oss dessverre altfor tidlig.

Dag og Ch Wictorys Sparky, 
da han ble årets veteran alle raser i 2007
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Etter hvert ønsket vi oss en tispe, og fikk derfor registrert vårt kennel-
navn. Dette er satt sammen fra vår 3 første cairn - KAsper, DEnnis og 
biLLY. Et år etter vårt kennelnavn ble registrert, kom Frida - Ch 
Rottriver’s Jazz fra Krister Olander-Lindblom, Sverige til oss. Hun var et 
lite fyrverkeri, full fart hele tiden. Hun ble raskt norsk og svensk 
champion og årets cairn i 2008. Hun ble stammor til vårt oppdrett. 
Fikk 2 kull her, men bare hanner. Så vi beholdt Indy - Ch Kadelly’s Indiana 
Jones, fra hennes første kull. Indy ble norsk, svensk, dansk og 
internasjonal champion. Han ble også norsk, nordisk og europeisk 
veteran-vinner. Han ble brukt i avl i både Norge, Sverige og Danmark, og 
hans linjer er å finne i stamtavler rundt i Europa.

Indy Ch Kadelly’s Indiana Jones

Vi fikk et kull etter han, da vi parret han med Fanta - Ch Rottriver’s 
Fantasia, som kom til oss i 2008 også fra Krister Olander-Lindblom. 
Hun er norsk, svensk og dansk champion. Hun er nå i sitt 14. år og 
flokkens overhode. Fra hennes første kull med Indy i 2011, beholdt vi 
Olivia - Kadelly’s Black Pearl og Asgeir - Ch Kadelly’s Jack Sparrow. Olivia 
har kun hatt et kull. Fra henne beholdt vi Åke - Ch Kadelly’s C’mon Talk. 
Han er årets cairn 2 ganger, i 2017 og 2019. Han er norsk, svensk, dansk 
og internasjonal champion. Han er også Norsk juniorvinner-14 og norsk 
vinner-16 og -19.

Mor og Sønn idyll
Olivia Kadelly’s Black Pearl og Åke Ch Kadelly’s C’mon Talk

Fra Fantas kull i 2014, og hennes siste i 2015, beholdt vi Anna - Ch 
Kadelly’s Bring On The Night og Ellie - Ch Kadelly’s Please Please Me. 
Anna er Norsk, svensk og dansk champion. Hun har blitt årets cairn hele 
4 ganger - i 2015, 2016, 2018 og 2020. Alikevel er nok høydepunktet da 
hun ble plassert som nr 6 på NKKs bamseliste i 2016. 
Hun har utallige gruppe- og bisplasseringer, og bemerket seg også på 
årets terrier flere ganger, beste resultat var nr 3 i 2016. Hun er også både 
norsk vinner-19 og nordisk vinner-18.

Anna Ch Kadelly’s Bring On The Night

Ellie er norsk, svensk, dansk og internasjonal champion, i tillegg til dansk 
vinner-17 og norsk vinner-17. Hun har hatt 2 kull, og fra hennes første 
med Åke har vi beholdt Karla - Kadelly’s Shape Of You. Hun er sparsomt 
stilt, men blir å se igjen i ringen igjen etter hvert. Hun har foreløpig hatt 
et kull, men her beholdt vi ingen selv.
Fra Ellies 2. kull, har vi beholdt Johan - Kadelly’s Don’t Stop Me Now og 
Ida - Kadelly’s Fat Bottomed Girl. De er unge ennå og har akkurat begynt 
sin utstillingskarriere, men gjort det veldig bra så langt, med flere cert. 
Ung og lovende er også Mona - Lacycorns Amethyst. Hun er etter Anna’s 
søster Ch Kadelly’s Tea In The Sahara.

Ellie Ch Kadelly’s Please Please Me 

Vi er veldig stolte av å bli Årets Oppdretter flere år på rad 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 og 2020. Her har også våre flotte valpekjøpere bidratt 
med gode resultater.

Vi har hatt 9 kull i løpet av drøye 15 år, fordelt på 5 tisper. Vi legger ned 
mye tid og ressurser på å finne de rette og beste kombinasjoner, som 
utfyller det vi er opptatt av i vårt oppdrett. Derfor har vi brukt flotte 
hunder av høy kvalitet i Sverige, og har hatt et godt samarbeid med 
betydningsfulle oppdrettere som Wictorys, Rottriver og Hjohoo. Vi avler 
kun på friske, sunne og rasetypiske cairn med god mentalitet. Vi setter 
alltid sammen kombinasjoner vi selv ønsker noe fra. Våre kull oppfyller 
selvsagt rasegruppens anbefalinger, og vi for oss er oppfølging av vårt 
oppdrett viktig. Det er givende å se våre valper gir glede i nye familier, og 
ikke minst når valpekjøpere stiller hunder fra oss med bravur. Det er også 
veldig hyggelig å se våre linjer, har gitt andre oppdrettere en god start på 
sitt oppdrett.
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2 av våre Årets Cairn - Anna Ch Kadelly’s Bring On The Night og 
Åke Ch Kadelly’s C’mon Talk

Hos oss lever alle våre hunder som familiemedlemmer, og det er artig å 
se gleden gamle og unge hunder gir hverandre, og harmonien i en flokk. 
Dette er også viktig i forhold til gode utstillingsresultater. Det ligger mye 
jobb og tid bak gode resultater. De skal være i pels og kondisjon, og de 
skal ikke minst trives med det vi holder på med. Gleden våre hunder har i 
ringen, er også medvirkende til gode resultater.

The gang

Å være oppdretter har for oss vært og vil være en livsstil. Det har med-
ført mye glede og store øyeblikk, og også bidratt til at vi har fått reist og 
opplevd flotte steder, både i inn- og utland, og truffet mange hunde-
venner. Dette håper vi å kunne fortsette med mange år fremover.

Tusen takk fra styret for en flott prestasjon av deres kennel, Veslemøy og 
Dag Grønstad, innhavere av Kennel Kadelly.

Engelsk toy terrier

Da var sommeren på hell og vi ser frem til et treff for rasen vår i slutten 
av august. Forhåpentligvis er da pandemien såpass i sjakk at det lar seg 
gjennomføre. Så langt ser det lovende ut. Som dommer for rasen på Fun 
Weekend har vi invitert en oppdretter på rasen fra Sverige som har rik 
kunnskap om rasen. Her noen ord fra henne.

Jag har fått äran att vara domare på årets hundutställning hos English 
Toy Terrier klubben hos er i Norge. 
Min resa med ETT:s började redan 1980 då jag köpte min första ETT 
Milla. (Ladycharm från K. Haapakoski, Åbo, Finland).
Milla fick tre kullar hos mig, den första 1983. Milla blev 14 år. 
Efter Milla har jag importerat flera hundar från England, bland annat 
Ch Carlsan Candidate of Reeberrich,Ch  Reeberrich India, Ch Eburacum 
Chicory och Ch Randallcarr Tudor Prince. 
Kennelnamnet Twinstripe har jag haft sedan 1996. 
Vid millennieskiftet flyttade jag från Finland till södra Sverige där jag har 
haft min liten uppfödning med ca en kull per år. 
Med en liten ras har samarbete med andra uppfödare varit ovärderligt. 
De senaste åren har ETT:s blivit populärare i de nordiska länderna. 

Jag tycker att vi har hög kvalitet av hundarna.
År 2015 var jag domare på finska ETT-klubbens allra första utställning i 
Uleåborg. 
På grund av pandemin har vi inte kunnat ställa ut på lång tid. 
Nya stjärnor har dock fötts under tiden, det blir spännande i framtida 
utställningar. 

Hoppas vi ses snart!  
Mvh Marja Huttunen

De fleste av oss er nå ferdig med sommerferie og tenker tilbake på noen 
minnerike dager med sol og varme. Her en sommerhilsen fra Kirsti og 
Eirik Kahrs.

Hei.
Her noen bilder fra vi var på fjellet i sommer. Vi var superheldig med 
været og både to og firbente storkoste seg.
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En rask oppdatering. Jeg var i Finland på Terrierspesialen Terri-Eri med 
31 ETT påmeldte idag.
Best i rasen ble CH Fwaggles Dream on Rustic Lane, eid av Sari Laitinen, 
Eirik Kahrs og meg. Han bor til daglig i Finland.
Jeg hadde også med CH Broken Wing’s Coal Miner’s Daughter, Yatzy. Hun 
ble 2. beste tispe med cert og dermed ny Finsk champion.
Var superkoselig å se så mange engelske toy!

Klemmer fra
Kirsti og Eirik Kahrs
X-Pected Dine Mite

Videre skal vi til Meråker og Marit med sin gjeng.

Hei!

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

         Thanos 
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Marlon og Thanos på tur

Thanos tok Cert og 2 beste hannhund på Vestnes, 
på Terrierklubben sin utstilling den 11 juli. 

Terrier klubben sin utst. i Trondheim den 3 juli, tok Thanos stor-
cert og BIR og BIS Junior. og på NKK 4 juli ble BIM med CERT.

Marlon ble BIR 10 juli på uts Vestnes

Marlon ble 2 bhk med CACIB på NKK sin uts i Trondheim 4 juli

Maya ble BIM med storcert på Terrierklubbens uts den 3 juli.

Her i vest hos Historical Diamond’s har vi blitt med på en tur app som så 
mange andre. Tipåtopp heter den og vi blir kjent på nye stier og topper 
på Askøy og Sotra. Legger ved noen bilder fra turene våre. Og vi venter 
på familieforøkelse Lady skal bli bestemor og Lykke venter små i august. 
Så her går vi en fartsfylt høst i møte. 

Lykke tok BIR i Trondheim i starten av Juli på NKK utstilling 
for dommer Arne Foss til strålende kritikk. 

Vi hilser alle en fin høst fra en fjelltopp i vest!
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Fox terrier glatthåret

Hei alle glatthårsentusiaster

Da har vi kommet godt ut på sommeren og jeg har tilbrakt mesteparten 
av tiden med å gå bak en 9-11 måneder valp ved navn Milla.  Det har 
vært så spennende og moro å se hva hun finner av nye ting, så som for 
eksempel biller i gresset og for ikke å snakke om alle sommerfuglene.  
Hennes verden har plutselig blitt så mye mer spennendende enn den 
var i vinter.  Et par utstillinger har vi fått med oss, noe dere kan lese om 
lenger nede i spalten.
Heldig med været har vi også vært.

Milla junioren og Buck pensjonisten besøker den lokale Big Bird

Treningsspalten for foxterrier glatthår
Mange opplever at foxterriere er ivrige og ofte drar i båndet. Gå-pent-
i-bånd-trening krever en del spalteplass, så den vil strekke seg over to 
nummer. 
Å gå pent i bånd betyr ikke å gå ”på plass”, men at hunden skal kunne gå 
på tur med deg uten å dra i båndet, dvs. med et såkalt ”smilende bånd” 
(svak slakk). 
For å trene på å gå pent i bånd, begynner vi med kontaktlyd og bruker 
den aktivt i treningen. (Om kontaktlyd, se Terrierbladet nr. 2/2019).
Grunner til at hunder drar i båndet kan være flere: 1: Hunden kan være 
ivrig etter å oppleve verden (dette er en vanlig årsak hos foxterriere). 
2: Det kan være lært atferd (hunden kommer fremover når båndet er 
stramt, ergo fortsetter den å dra). 3: Noen hunder drar i forsøk på å 
unngå eier/handler (f.eks. ubehag og smerte grunnet rykking i båndet, 
straff etc.) eller 4: det kan være fra stress (som følge av helseproblemer, 
smerte, for stramt halsbånd eller sele som ikke passer etc).

Hva trenger du for å trene?
1: En godt tilpasset H- eller Y-sele. 2: Langt bånd med fast lengde (3 m 
er optimalt). 3: Mange små, veldig gode godbiter (tilpass etter behov). 
4: Leke? (Kan være et fint alternativ og erstatte eller komplettere godbit 
innimellom, spesielt når økten har gått bra og du vil belønne ekstra mye 
før du tar en pause). 5: God tid og godt humør. 

Litt om bruk av godbiter:
Bruk godbiter som du vet at hunden setter stor pris på. Jo større 
utfordringer du trener på, dess bedre må godbitene være. Prøv deg frem 
og se hva hunden liker aller best, disse bruker du når du virkelig trenger 
hundens oppmerksomhet i treningsperioden.
 

Mange små, myke godbiter er best. De skal være lette å svelge, hunden 
skal ikke behøve å tygge, og de må ikke være slik at de setter seg fast i 
halsen. 

Varier gjerne mellom type godbiter, ta med deg litt forskjellig når du skal 
ut og trene: F.eks. noe kylling, noe pølse og noe ost eller favorittgodbit, 
og bland det sammen - det øker spenningen og forventningen hos 
hunden. Tubeost er også populært hos mange hunder!

Godbiter i forbindelse med kontaktlyd kan fases ut etter hvert, og gjen-
innføres innimellom ved behov, for å opprettholde hundens interesse og 
oppmerksomhet. 

Pinocchio stopper opp og får belønning for slakt bånd

Gå-pent-i-bånd-treningen innebærer at hunden skal lære at det 
lønner seg at båndet er slakt.
 
- Bruk kontaktlyden FØR båndet er stramt. En kontaktlyd = en godbit/
belønning.

- Poenget er å bevege deg framover kun når båndet er slakt. 

- Er båndet stramt, stå og vent. Når båndet så slakkes, beveger du 
deg fram igjen, uten å vente for lenge. Gjenta dette hele turen! (Turen 
behøver ikke være lang.)

- Viktig at du tar deg god tid i treningen, VÆR TÅLMODIG. 

- Pass på at du ligger litt i forkant med kontaktlyden så du kan fange 
hundens oppmerksomhet mens den ennå er mottagelig, FØR den evt. blir 
oppslukt av ett eller annet. 

- Bruk gjerne hele kroppen, vær bevegelig, skift retning, frem og tilbake, 
høyre venstre, få hunden til å følge deg og følge med på deg. Gjør deg 
selv litt spennende og morsom!

- Er hunden opptatt f.eks. med å snuse ute, må du vente med kontakt-
lyd til den er mottagelig igjen og du vet at den hører deg. Ellers mister 
kontaktlyden sin betydning. Hunder kan bare bruke en sans om gangen, 
så er den opptatt med å snuse hører den deg ikke.

- Når hunden løfter nesa fra bakken, er det kontaktlyd, ros og belønning!

- Det er viktig å følge med, være rask og presis med ros og belønning!

- BELØNNINGSORD (f.eks. ”BRA!”) skal komme med én gang. Etter 
belønningsordet har du max 3 sekunder på deg med å gi godbit, for at 
hunden skal assosiere riktig. 

- Du trenger ikke gå langt i den perioden du legger grunnlaget for denne 
treningen. Du vil se at hunden blir sliten bare av å TENKE. Det må den 
nemlig, når du er konsekvent med kontaktlyd, ros og belønning: ”Hva er 
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det eier belønner meg for?” 

- For å få hundens oppmerksomhet eller holde på den, kan du veive med 
en arm, gjøre et lite hopp, ett skritt til siden el.l., så du får den til å snu 
seg mot deg – Ros og belønn!

- Hunden trenger ikke se på deg for å få belønning helt i begynnelsen, 
men etter hvert må den gjerne det. 

- Er du ute med hunden og du synes den er ekstra flink (den reagerte på 
kontaktlyden selv om noe spennende skjedde, en lukt, tisseflekk el.l. som 
den var på vei mot og gjerne ville sjekke) kan du belønne ekstra stort 
ved å strø om deg med godbiter på bakken, i gresset eller snøen. Evt dra 
fram en leke og leke litt?

- Gå sakte og gradvis frem og la hunden bestemme når den er klar for å 
gå videre i treningen med økte forstyrrelser. Økte forstyrrelser kan være 
mennesker, rullebrett, syklister, andre hunder, katter... 

- Du skal kunne få kontakt med hunden din. Får du ikke det, må du øke 
avstanden. Har du en hund som utagerer mot andre hunder? Kanskje 
den trenger en avstand på 100 eller 200 meter? Da starter du der. 

- Skift retning eller snu om nødvendig! Og gjør det FØR hunden oppdager 
eller reagerer på forstyrrelsen / stressoren / triggeren. 

- Gå i bue (så stor som nødvendig), eller snu og gå en annen vei. Bruk 
kontaktlyd, få hunden med deg, avled oppmerksomheten fra ”triggeren” 
(f.eks. en annen hund), og over på deg. Finn gjerne en stikkvei og gå 
inn der, et sted dere kan komme litt på avstand, et jorde, en lysning, en 
gårdsplass, bak en parkert bil eller noe annet som lager en barriere, og 
få hunden din sin fulle oppmerksomhet bak der mens den andre hunden 
passerer. 

- Hvis det fungerer med leke eller triks her, uten at det blir stress og mas, 
kan du bruke det til å avlede slik at dere gjør noe morsomt, og dermed 
endre hundens fokus og assosiasjon til andre forbipasserende hunder. Du 
kan også forsøke å stå rolig og bare holde blikkontakt med hunden, prøv 
deg frem og se hva som fungerer best.

- Det er viktig at du får din hunds fokus og konsentrasjon FØR den andre 
hunden gjør din hund stresset, da blokkeres nemlig stressreaksjonen. 
Dersom din hund allerede har stresset seg opp, kan den ikke konsentrere 
seg om noen oppgaver, og du får ikke kontakt med den (det limbiske 
system, følelsene, blokkerer for kognitive prosesser - og omvendt. 
Derfor kan vi benytte nettopp dette systemet til vår fordel og få hunden 
kognitivt opptatt med noe, da blokkeres følelsene/stresset og hunden 
reagerer ikke så lett på andre ting). 

- Har hunden allerede stresset seg opp, er det ”brannslukking” som 
gjelder = ta hunden ut av situasjonen!

- Etterpå, når dere har kommet på passe avstand, BLI STÅENDE, vær 
rolig, få kontakt, gå gjerne tilbake til stedet der hunden stresset seg opp, 
og stå der til den er rolig og du får kontakt med den (hunden skal 
assosiere stedet med noe positivt og nullstille seg før dere går videre. 
Hvis hunden ikke får nullstilt seg, vil den reagere enda sterkere ved et 
evt. møte med ny ”trigger.)

Dette ble langt! Og mere kommer. I neste nummer vil jeg skrive litt om 
økte forstyrelser og om utfordringer du kan støte på i treningen, og hva 
du kan gjøre for å løse problemene. 

God høst og lykke til med trening av alle slag! 

Hilsen Tonje og foxene

Fra utstillingsringen

12. juni Tromsø Hundeklubb, dommer Leif Ragnar Hjort
Knøtteliten’s Hot’n Sweet  BIR og BIG-4

13. juni Norsk Kennelklubb Tromsø, dommer Helge Kvivesen
Knøtteliten’s Hot’n Sweet  BIR m/Nordic Cert

3. juli  Norsk Terrierklubb avdeling Trøndelag
Residentset’s Milla In A Million, BIR m/Cert  Dommer Marianne Holmli
Residentset’s Milla In A Million, BIS-4 Junioer  Dommer Helge Kvivesen

Milla med BIR-rosett    

Milla med BIS4-junior rosett

4. juli Norsk Kennelklubb Trondheim, dommer Arne Foss
Residentset’s Milla In A Million, BIR m/Cert
Loco, BIR-veteran

Loco og Kristine, første gang i utstillingsringen for begge
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Fox terrier ruhåret
1, august NTK avd. Østfold/Ann Steenersen’s Minneutstilling
Active Lad’s Hannibal, BIR og BIR Veteran, Dommer Turid Stamnes
Active Lad’s Hannibal, BIS-4 Veteran  Dommer Cindy Petterson

Hansa og hans BIS-4 Veteran plakett

Ønskeliste

Jeg ønsker meg fortsatt bilder og historier om glatthår, alt mottas med 
stor takk.
Alle ønsker fra dere skal jeg prøve så godt jeg kan å imøtekomme det 
beste jeg kan.

Ønsker dere alle en fortsatt god sommer og høst med dette herlige bilde 
av Loco, 12 år, pensjonert jeger, men fortsatt verdig en Excellent på 
utstilling.

Raserepresentant for glatthåret foxterrier Torild Smith-Olsen

Endelig kunne vi samles til en tur med Ruhårene våre. Vi bestemte 
Kalvøya ved Sandvika. Jeg snakket med kommunen og det var i orden 
bare vi holdt smittevernsreglene. Dato ble bestemt og folk meldte seg 
på, det ble en nydelig dag. Men kanskje ikke den beste dagen for oss for 
parkeringen var ganske full på Kadettangen en søndag formiddag kl. 11 
i strålende vær. Tror halve Bærum var på Kadettangen/Kalvøya. Dagen 
før ringte Anne Mari Johannessen meg, som hadde mistet sin gamle 
Ruhår Ulrikk noen månder før. Hun hadde så mange leker etter han og 
ville gjerne gi bort disse til noen Ruhårer, selv hadde hun besluttet at hun 
var for gammel til en ny hund. Hun kom fra Vestfold med to plastbokser 
fulle av flotte lekedyr alle nyvasket og fine. Etter hvert som folk kom med 
hundene sine kunne hunden velge en leke eller to i boksene. Vår Nico 
ble ganske morderisk når han skulle velge, ante ikke hva han ville ha og 
ga ikke bort til andre, ville ha alle selv. Molly tok den største hun så en 
blekksprut, men hun ante ikke at det var et av de få dyrene uten pip. 
Hun er helt ram til å operere ut alt som er av pipedyr i det hun får. Men 
grådigheten tok overhånd så hun ville ha den største, håpet vel på en 
pipe i hver arm hun kunne operere ut. Resten av Ulrikks leker som ikke 
ble gitt bort fikk Hanne og jeg med hjem, 2 bæreposer. Så mye leker har 
ikke våre dyr sett på en gang tror jeg.

Etter hvert var det ruhårer over alt rundt oss og det gledelige var at det 
var mange nye eiere med Ruhårer som møtte opp. Det var folk over alt 
og litt kaotisk så hjalp ikke hva man ropte. Kalvøya er ikke stedet når det 
er badesesong i en pandemi. Men vi fikk alle med oss over broen. Håper 
å kunne ønske alle vel møtt til Ruhårtur neste gang og presentere alle 
litt mer enn det som ble gjort denne gangen. Det var med 29 Ruhår med 
eiere, over 50 mennesker. Så flott. Inger- Lise Halvorsen var vår fotograf 
som alltid tidligere også til et felles bilde. Ikke lett å få alle til å stå samlet 
nå, også var det meteren. Men Inge-Lise har satt sammen. Håper vi får 
til tur i slutten av september på Bogstad. Nærmere om dette på FB siden.

Felles oppstilling
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Så har Hanne Bergendahl trent blodspor med sin N.Uch. Hurra 
Hoppalong. Hun var på sin første prøve og fikk en 2.premie nå i juli. 
Lenge siden en Ruhår har vært med i konkurranse i blodspor og dette 
var gøy. Gratulere begge to.  Jeg er sikker på at min Nico kunne klare det 
om det var blodspor etter mus, han har en utrolig nese for denne jobben, 
men dessverre ikke konkurranse for det.

Så har jeg funnet noen utstillingsresultater. Hadde vært glad om eiere 
kan sende resultater fra utstillinger de har vært på om de ønsker jeg skal 
skrive om det i TB og også bilder som må ha høy oppløsning minst 1 MB. 
Det går med alt for lang tid til å sitte her og lete alt frem.

 20.06.21 Høland 
1 JKK. EX.CK HP., 
cert. 1 BT og BIR 
Fransin Kismet 
eier oppdretter 
Fransesca Cassin. 
AK: Ex.Ck. cert. 
1BH.  Bim og Norsk 
Championat Fransin 
HipsterAll the Way  
oppdr. Fransesca 
Cassin, eier: 
Caroline Wold 
Knudsen. Gratulerer 
med Championatet.

Så var det weekenden i Trondhjem i juli med både NKK og NTK 
utstillinger. På NTK 1.JK.EX.CK.2 BH res.cert. Fransin Midnight Cowboy 
eier/oppdr. Fransesca Cassin.  1 AK EX. CK. cert. 1 BH. BIR Fransin 
Ironman oppdr./eier Fransesca Cassin. 1JK. Ex. CK res.cert. 2 BT BIM 
Fransin Million Dollar Baby eier/oppdretter Fransesca Cassin. 2 JKK. Ex. 
CK. 3 BT Turbo Krokodillo Datys import fra Litauen eier Jelena Zozulia 
som bor i Norge. Åpen kl. Ex. CK. cert.  1 BT. BIM Fransin Isabella eier/
oppdretter Fransesca Cassin.                                                

NKK. Int.  1JKK. EX.CK. Res.cert, 2 BH. F. Midnight Cowboy.  1.AK Ex.CK. 
cert. CACIB BIR og BIG 3 F. Ironman. 1 JKK. EX.CK cert. BIM F. Million 
Dollar Baby. 2 JKK. EX. Turbo Krokkodille Datys.  Åpen kl. 1  EX.CK. Res.
cert. CACIB 2 BT. F. Isabella.

Ja, dette er det jeg har funnet av utstillingsresultater. Det ser ut som det 
skal gå bra så vi kan ha flere utstillinger etter hvert.

Så er det bilder fra Nansen til familien Lind som var på litt Norgesferie, 
hyggelig å få inn litt bilder av hundene våre.

Nansen starter med en Bamse på undergrunnen

Her er T-løypa 

Bir og Bim . F. Kismet og F. Hipster All the 
Way
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Flotte fjell

Bergen m/Nansen

                      

For en underlig svart nese da

Ja, dette er hva jeg har for denne gang, men Grete F. Stillum har sendt 
litt resultater fra stevnene i Sandnes i juli med Ag. H.  Ch. Marstens Nicci 
The Bandit. Tusen takk.  Jeg vil gjerne ha litt hjelp fra dere med 
fortellinger om Ruhåren dere har og bilder.  Hører jeg ikke noe blir det 
lite i Terrierbladet om vår rase. Skulle ønske flere Ruhåreiere starter med 
for eksempel sportrening, agility eller rallylydighet. Det går ann med vår 
rase også. Men selvfølgelig tar alt tid, men hundene elsker litt trening og 
bruk av hjernen.

Agilitystevne i Sandnes i ferien.

Årets agilityferie gikk til Sandnes hvor det var et firedagers stevne, 
søndag til onsdag. Vi kjørte over fjellet på lørdag – Nicci og jeg i bil og 
Erik på motorsykkel. Fint tur, selv om det var litt smalere og lengre enn 
jeg hadde trodd. Erik derimot synes de smale svingete veiene var 
perfekte for motorsykkel.
 
Vel fremme i Sandnes, fant vi ut at vi hadde vært heldige med hotell-
valget som lå midt i sentrum, nær en park med ekte gress. Nicci synes 
nemlig at man bør tisse på gress, ikke grus eller asfalt.  
 
Jeg hadde slitt med ryggen noen dager før, og Nicci hadde vært litt for 
opptatt av godbiter utenfor ringen de siste stevnene, så vi hadde ikke 
så store forhåpninger til resultater. Målet var å kose oss og jobbe med 
arbeidsoppgaver, og forberede oss til NM som går samme sted første 
helgen i august. Og det viste seg å gi resultater! Vi jobbet med fokus på 
start, uansett vær og andre forstyrrelser – og løp agility. Etter åtte løp, 
kunne vi telle opp: Fire andre plasser, en fjerde plass, en femte plass og 
en sjette plass og bare en disk. I tillegg fikk vi med oss noen kjempe fine 
bilder (i høy nok oppløsning for Terrierbladet).
 
Da stevne var over dro vi til Stavanger og Flor & Fjære, som er en øy 
med stor park med en fantastisk blomsterprakt. Det anbefales virkelig – 
bilder finnes på Ruhårenes FaceBook gruppe.

Nicci i farta i Sandnes

TB 3-21 versjon 3.indd   21 23.09.2021   11:37



22

Irish softcoaded wheaten terrier

LEDEREN
Endelig er det åpnet for litt større arrangement og dermed også for 
utstillinger og andre arrangementer. Wheatenspesialen ble ikke 
gjennomført i år, men vi deler likevel bilder og resultater fra 
NTK-Trøndelag si utstilling og andre utstillinger der wheaten har vært i 
ringen i løpet av sommeren.

Vi håper at dette fortsetter utover høsten og at vi ser flere wheaten i 
ringen og på andre arrangement. Det er kjekt å se at flere stiller til 
rallylydighetsprøver og viser at rasen også kan hevde seg der. 
Vi håper at vi møtes til årsmøte i Trondheim 23.oktober

Ranveig Isene 
ISWT leder

UTSTILLINGSRESULTAT

NTK Trøndelag 03.07.2021, dommer: Marianne Holmli

BIR: CIB NORD N DK FI UCH NJV-17 NV-20 Wheatenhamran’s Ippolit, 
Eier og Oppdretter: Janicke Sotnak
BIM: Keep Sparkling Balenciaga, Eier: Corinne Andrina Alfred-arntzen, 
Oppdretter: Wenche Hell

BIR Junior: Wheatenhamran’s Neva, Eier og Oppdretter: Janicke Sotnak

BIR -veteran og BIS 2-veteran: INT NORD N DK FI SE LT UCH NJV-11 
BALTV-13 NV-15 NVV -18-19-20 Wheatenhamran’s El Diablo, 
Eier og Oppdretter: Janicke Sotnak

NKK Trøndeheim 04.07.2021 , dommer: Lisbeth Campell

BIR og BIR-veteran: INT NORD N DK FI SE LT UCH NJV-11 BALTV-13 
NV-15 NVv -18 -19 -20 Wheatenhamran’s El Diablo, Eier og Oppdretter: 
Janicke Sotnak
BIM: N SE UCH NV-20 Keep Sparkling Autumn Ablaze, 
Eier og Oppdretter: Wenche Hell

Vestnes Hundeklubb 10.07.2021, dommer: Arne Foss

BIR: CIB NORD N DK FI SE UCH NJV-17 NV-20 Whetenhamran’s Ippolit, 
Eier og Oppdretter: Janicke Sotnak
BIM og BIR-junior: Wheatenhamran’s Neva, Eier og Oppdretter: Janicke 
Sotnak
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BIR Veteran: CIB NORD PL UCH EUROW-18 RL1 Whetenhamran’s Father 
To Son, Eier: Ranveig Isene, Oppdretter: Janicke Sotnak
BIM veteran: NUCH Granholtet’s Xtra Hot Chilli,
 Eier: Marie Mørk Dønheim, Oppdretter: Cecilie Hammond og Bjørg 
Hammond

NTK avd Trøndelag, dommer: Anne Tove Strande

BIR: BIR: CIB NORD N DK FI SE UCH NJV-17 NV-20 Whetenhamran’s 
Ippolit, Eier og Oppdretter: Janicke Sotnak
BIR veteran: CIB NORD PL UCH EUW-18 RL1 Whetenhamran’s Father To 
Son, Eier: Ranveig Isene, Oppdretter: Janicke Sotnak

BIS 4-Veteran: CIB NORD PL UCH EUW-18 RL1 Whetenhamran’s Father 
To Son, Eier: Ranveig Isene, 
Oppdretter: Janicke Sotnak

Høland Jff 20.06.2021, dommer: Helge Kvivesen

BIR og BIG 4: AUSTJV-19 EURJV-19 NJV-19 DKJV-19 N DK UCHGoforit 
Prime Time, Eier: Siv Svingen, Oppdretter: Åsa Lundell

RALLYLYDIGHET

Sunndal Hundeklubb 12.06.2021 , dommer:Elisabeth Dahl 
Norum

1.plass på pallen og RL1: NUCH Granholtet’s Xtra Hot Chilli, Eier: Marie 
Mørk Dønheim, Oppdretter: Cecilie Hammond og Bjørg Hammond

Vår første pallplass i rallylydighet ble jammen en 1. plass. Det ble forøvrig 
også vårt tredje napp som det heter, og vi fikk derfor også tittel i klasse 1 
i rallylydighet, RL1
Vi delte forøvrig pallen med to damer med henholdsvis Bearded Collie 
og Norsk Lundehund. God spredning på typen raser med andre ord, noe 
det var blant deltagerne generelt. Noe som beviser at rallylydighet er en 
sport for alle som har lyst.
Marie og Chilli

WHEATEN I LOFOTEN
Koselig med hund på ferie. 

Vi hadde også i år Laukvik i Lofoten som bestemmelse sted. Ikke på 
utstilling denne gang, men bare ferie. Derfra tok vi bilen å kjørte til 
Eggum. Der gikk vi tur på vei og sti mot Unstad strand. Det ble så bratt 
at undertegnede ikke turte å gå lenger. For en flott tur i helt magiske 
omgivelser. Til og med ørna såg vi, på bare ca 30 meters avstand oppi 
fjellsida.. 

Siv og Tore Svingen med Mikko og Sara
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SOMMERENS REISEBREV

Fra Ingunn Nesheim og hunden er Hot’n Sweet’s Eira

Så startar vi å gå. Utstyret i sekkane er sjekka. Alt som kan unnverast 
vert lagt att i bilen. Sommarens langtur er i gang. Nokre hundre meter 
går vi på asfalt. Vi starter frå Hjerkinn. Så ber det forbi Eysetinkyrkja og 
over Hjerkinnhø. Det stig fort oppover. Veret er strålande. Vi går i shorts 
og ull-teskjorte med kort arm. Etter 7 km på pilgrimsvegen mot Trond-
heim krysser vi E6 og dreg vestover mot Stroplsjødalen. Stien er godt 
merka. Fjellområdet er Dovre og Sunndalsfjella. Målet er Sunndalsøra. 
Eira, Solbjørg, Ingunn og Leiv er turfølget.

Eira er ei vel 10 år gamal Irish Softcoated Wheaten Terrier tispe. Resten 
er tobeinte. Eira flyt lett oppover i terrenget. Ryggen er rett. Halen går til 
topps. Ho lyfter hovudet høgt. Stundom må nasa ned og saumfara noko. 
Det er mykje spanande lukter i fjellet. Heile hunden gjev inntrykk av 
trivsel. Innimellom sjekkar ho nøye, er alle dei tobeinte her? Det er viktig 
for Eira. Ho vil ha full kontroll på at ikkje nokon vert etter av gruppa. Alle 
må ha fast plass. Leiv går først. Etterpå kjem Ingunn med stavane. Så 
kjem Eira. Ho har med seg Solbjørg i band. Ja for bandet brukar ein til å 
styra dei tobeinte? Samleinstinktet er tydeleg. Av og til må Ingunn stoppa 
å ta bilete av ein blome eller anna. Eira kan gå eit lite stykke. Så står ho 
kubb. Ikkje før Ingunn er på plass i rekka kan ho gå igjen. Og dette skjer 
gong på gong. Heller ikkje Leiv eller Solbjørg må bli etter. Eira må ha alle 
med.

Så er det kveld. Vi leiter etter teltplass. Det kan mange gonger vera van-
skeleg i fjellheimen. Det er så mange steinar og holer under 
vegetasjonen. Til slutt finn vi ein høvande plass. Eira venter i spenning 
medan teltet kjem opp. Temperaturen har falle. Trøytte fjellvandrarar er 
frostige. Eira også. Ho får over seg ein ullgensar og ei jakke medan ho 
ventar. Ho må ikkje frysa. Hundar skal og ha det komfortabelt på tur.  Så 
kjem den store stunda. Teltet er klart. Eira får koma inn som den fyrste. 
Og då byrjar leiken. Teltdansen. Hovudet nedi botnen og enden opp, slik 
dansar Eira seg kringom i teltet til ho er nøgd. Vi lurer på: Står teltet i 
kveld? Og når tre vaksne og ein hund har fått plass i soveposane på luft-
madrassene er Eira veldig nøgd. Mykje kos får ho og. Med godt underlag 
og varmt tøy oppå er det godt å kvila. Ho spanderer gjerne litt suss på 
dei ho når i. At det er mykje uro i teltet i starten tek ho med den største 
ro. Slik skal teltlivet vera. 

Teltkos

Så, ein ny dag. Eg kjenner spenninga i magen. I dag skal vi gå i eit om-
råde vi kan møta moskus. Eg grugledar meg. Eg vil vel helst ikkje møta 
moskuen. Det må i alle fall vera på lang avstand. Korleis vil Eira reagera? 
Korleis vil dei store dyra reagera på Eira? Vi pakkar saman heile teltleiren 
etter havregrynsgrauten er eten. Så legg vi i veg. Og ganske snart møter 
vi ei gruppe som er på moskussafari. Leiaren i gruppa står og peikar. 
Oppi fjellsida, ca 500 meter frå oss der er det faktisk 4 moskus. Eira får 
ikkje med seg noko av det heile. Berre litt ekstra kos frå nokon i den 
andre gruppa. Det var ein hund i denne gruppa og. Det var litt trøyst. Så 
tuslar vi vidare. No har vi sett Moskus. Det var på trygg avstand. 

Augene søkjer heile tida landskapet omkring. Og der, oppå ein 
morenekant står det ein stor mokusokse, men på trygg avstand. Og der, 
nede på sletta åleine, står det ein svær okse til. 

Moskus

Han og er på trygg avstand. Eira ser desse dyra. Ho er roleg. Så fortset 
ferda med vakne blikk. Det nærmar seg lunsjtid og vi snakkar om at det 
kunne vera godt med mat. Så er vi på kanten til ein liten dal. Der nedi 
går det fleire moskusar. Det er berre ca 100 meter til dei. Vi får teke 
bilete. Vi kjenner oss trygge sidan vi er over dei. Eira klarer vera roleg. 
Ein fotograf smyg seg framover på andre sida av dalen. Vi ser at dyra 
vert stressa og trekkjer oss tilbake. Då spring dei opp på andre sida av 
den vesle dalen eller søkket og vidare innover Stroplsjødalen. Det er fire 
vaksne moskusar og ein kalv i denne gruppa. Vi fire i turgruppa et lunsj.
 
Så held vi fram mot Reinheim som er DNT-hytte. På vegen får vi sjå 
toppen av Snøhetta. 

Snøhetta 

Så vakkert fjell! Vi kjem over ein bakkekam. Leiv ser seg bak og gjev 
teikn for «vær stille». Vi kjem forsiktig etter. Der er same flokken med 
moskusar som sprang frå oss er no ca 50 meter frå oss. Vi går så roleg 
vi kan forbi og bort frå flokken. Solbjørg trekkjer Eira med seg litt mot 
venstre. Etter nokre få minutt pustar vi letta ut. Det gjekk bra. Vidare ser 
vi fleire moskusar, men på trygg avstand. 

Endå eit møte med moskusen! Vi rundar stien nedfor ein fjellnabb. På 
andre sida av elva framfor oss kjem fire vaksne- og tre moskuskalvar 
dansande nedover og krysser elva og opp på stien framfor oss. Eit 
utruleg syn. Vi trekkjer oss tilbake og legg oss i skjul. Her er det berre å 
vente. Leiv og Solbjørg går forsiktig fram kvar sin gong og spionerer på 
dyra. Men dei er der framleis midt i leia vår. Vi vurderer å krysse elva og 
gå stien på andre sida av dalen. Men våte sko for turen vidare er ikkje 
attraktivt. Å kryssa elva berrføt er for farleg. Vi har bruk for beina vidare. 
Vi ventar, men til slutt finn vi ut at vi må berre krysse elva. Dyra har ikkje 
tenkt å gå. I det vi byrjar å gå uti elva, tørrskodde endå, der, startar dyra 
og spring oppover i terrenget. Eira gir eit godt bjeff. Desse hadde vore 
interessant å jaga! Vi pustar letta ut. Stien er klar! 

Været er fint, men vinden aukar på. Det bles kraftig no. Vi må opp ei 
bratt ur, over ei høgde og ned igjen. Sekkane har endå ikkje letna noko 
særleg. Det er berre andre dagen, så vi slit oss opp den bratte ura. 
Nedover igjen flyt det lettare. 
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Vi finn oss ein litt tvilsam teltplass i nærleiken av Reinheim. No bles det 
storm med regn, regnkleda er på, også på Eira. Vi hjelpest åt å få opp 
teltet så fort som muleg for å få ly. Vi er 1340 moh. 

Det vert fort kaldt i høgda. Vi legg store steinar på teltpluggane så vi skal 
sleppa vakna med eit vått telt som dyne i natt. 
Leiv finn ly mellom store steinar og kokar vatn til Real Turmat og te. 

Leiv kokar vatn Solbjørg og eg organiserer alt inni teltet. Eira vert tulla 
omhyggeleg inn i varme gensarar og boblejakke over seg. Så kan vi kosa 
oss i det lune teltet med middag og godprat om alle opplevingane denne 
dagen. Eira får rikeleg med vatn. Tørrforet har ho ete til nons. Ho har si 
faste tid ho ynskjer mat. 

Vi ligg frampå neste dag. Vi ventar på at veret roar seg. Teltet tørkar opp 
og fanteleiren vert rydda. Så ber det av garde. Første stopp er Reinheim. 
Der pratar vi med ei trivleg hyttevertinne. Det er alltid kjekt å få infor-
masjon av folk som kjenner området. Vi venter ikkje noko moskusmøte 
i dag. Litt viste etter dei ser vi. Vi er spent på Leirpullskardet som er vi 
skal over. Det er 1554 moh med bratt oppstigning i ur og bratt ned igjen. 
Her er det om å gjera å ikkje missa balansen i vinden. Sola er framme og 
lyser opp. Oppover i dette ville terrenget ser vi store under. I dette harde 
klimaet, mellom store steinar veks det fantastiske fjellblomstrar i vakre 
fargar. Plutseleg står snøbakkestjerna der.  

Snøbakkestjerne Så utruleg vakker

Fjellsmelle  

Fjellsmella lager store tuer inne i ura og lyser rosa langs det som kan 
kallast ein sti. Eg fotograferer nokre blomar. Eg kan ikkje ta alle, for vi må 
gå og. Eira dansar så lett i urane. Ikkje problem for henne på fire bein. 
Ho har gått i ulendt terreng heile livet sitt. Det vert mange urar denne 
dagen. Vi har nons ut på dagen, slik ca. kl. 17.00. Eira kviler fyrst. Så vil 
ho ha tørrforet sitt. Det gamle urinstinktet kjem fram. Eg held skåla så 
godt eg kan medan ho «skyggegrev» ned maten sin. Skjegget blir fullt av 
mose og lyng. Så går tørrforet ned. 

Vi går forbi Åmotdalshytta og litt lenger oppi dalen før vi slår leir. Været 
er fint. Vinden lyar. Middagen kan nytast ute. Ein nøgd gjeng kosar seg 
utafor teltet. Myggen viser seg så vidt fram. Han trivst ikkje ute i slik 
vind, og heller ikkje i for mykje sol, så vi er heldige. Det vert ikkje mange 
stikka på turen. Myggen har hatt dårlege kår denne sommaren. Det har 
vore for tørt. 

Neste dag ventar det også eit utfordrande landskap. Det er fleire km med 
urar. Dagsturane vert kortare enn elles i slikt terreng. Men gleda er desto 
større. Kart og kompass må ofte fram og sjekkast. Er vi litt usikre tek vi 
ein ekstra sjekk på GPS-en på telefonen. 

Kartlesing

Eira kviler 

Det går bra. Uendeleg vakkert og vilt landskap og mange vatn kjem til 
syne når vi kjem over små høgder. 

Flott landskap 
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Innimellom alle steinane dukkar det opp fine fjellblomar. I dag er det 
issoileia sin dag. 

Issoleie 

Issoleia som til vanleg er kvit lyser i dag i burgunder skrud. Om det er 
gener, jordsmonn, klima eller andre ting som verkar inn veit vi lite om. 
Det er mengdar av ho innimellom steinane. Vi ser og reinrose. Ruta i dag 
går ein del kring 1400 moh. Vi går forbi Kroktjønna, Urdvatnet, Litvatnet 
med Loennechenbua. Den ligg i ein liten grøn oase i steinlandskapet. 
Vidare går vi til den austlege enden av Storvatnet. Der teltar vi. Det er 
kald vind. Vi beskyttar Eira så godt vi kan medan vi får opp teltet.

Eira i vinden 

Denne dagen som den forrige har vi gått forbi snøfenner. Eira elskar dei. 
Ho ligg på magen med baklabbane rett bakover og akar seg nedover. Ho 
står på hovudet og vaskar skjegget. Ho rullar rundt i snøen, skikkeleg 
storkosar seg. Det er glede for både hund og folk. 

Endå ein ny dag. Vi er på farten igjen. Etter ei storsteina ur som vi lurte 
på om var muleg å gå, ber det nedover Flatskirådalen. Fjellfiolen lyste 
gul i ura fleire stader. Vakkert. Stien går nordvestover. Vi går nedover 
Skirådalen og der møter vi på eit par damer på tur i dette terrenget. Sist 
vi såg andre var ved Åmotdalshytta. Det er ikkje overbefolka i fjellheimen 
her. Vi merkar vi kjem lågare. Det aukar med vegetasjon. Dvergbjørka 
må vika for fjellbjørka. Denne dagen når vi ned til elva Reppa. Vi er no 
på ca 605 moh. Rett ved brua finn vi teltplass. Her er det stor skog. Det 
er betydeleg høgre temperatur. Det er fint å sitja ute å nyta middagen og 
kvelden. Kjekt har vi det. Det å leva så tett på kvarandre går veldig bra. 
Eira er fornøgd med turfølget sitt. Leiv er sjølvskreven primusbrukar og 
kokk. Eg og Solbjørg set opp telt og bles opp madrasser. 

Så kjem det ein ny dag med nye utfordringar. Vi krysser Reppaelva på 
brua og det ber oppover og til ein fjellgard som heiter Lundlia.  Derifrå 
går det ein fin jordsti nedover, veldig fin. Så vert det brattare og brattare. 
Bremsemusklane i låret får verkeleg prøvd seg. Vi kjem ned i eit juv der 
Svøufallet kastar seg ned . Veldig vakkert syn. Dette juvet hadde vi heilt 
gløymt at var på kartet. Kanskje det var ein liten km ned og like langt 
opp att. Stien opp på andre sida vart krevande.  Den gjekk opp etter ein 
bratt egg. Delvis klatra vi på alle fire og dels klarde vi gå oppreiste. Det 
var bratt utfor på begge sider av stien. 

Eit stykke var det kjetting å halda seg i. Veldig varmt var det, så sveitten 
sila. Det vart mange pausar opp her. Eira forsto vel ikkje heilt kva vi bala 
med. 

Ho hoppar lett oppover og venta tolmodig på tur når vi med våre tunge 
sekkar måtte klatra. Det gjekk bra. Alle kom heile opp. Etter ein fin dag 
på tur kom vi til Vanghaugen, ei kosleg turisthytte. Der var det fullt av 
folk. Vi var nøgde med å leiga oss teltplass og få straum på mobilane. 

Teltleir

Så er vi i gang med dei to siste dagane på turen. Det ber langs Stor-
vatnet som Vangshaug ligg ved og nedover Grødalen. Siste teltplassen 
vert Prestsetra. Primusen har gått til streik. Vi har heldigvis ein liten 
raudspritbrennar med og ein halv liter raudsprit slik at me får nok varm 
væske til middagen og til grauten neste morgon. Leiv må få litt service 
på beina sine. Dei har gje litt varme. Ellers er formen upåklageleg. Medan 
eg pusser tennene ved elva om kvelden for eg sjå ein fantastilk kvelds-
himmel. Vakkert! Eg legg frå meg tannbørsten og tek bilete. 

kveldshimmel

Neste dag legg vi i veg igjen, men stoppar ved Dalevatnet. Solbjørg 
kastar sluken uti og fisken bit. Den er ikkje stor, men god matfisk. Vi 
gler oss til fisk om kvelden. Ei flott Bergfrue har klatra opp på ein stor 
stein ved vatnet. Ho må vera med på bilete. Vi koser oss med ein lang 
lunsjpause. Målet er å få vera mest muleg ute kvar dag. Eira benyttar 
pausen til å kvila i skuggen mellom nokre gamle grunnar. Denne dagen 
møter vi mange på veg til fjells. Det er tydeleg at vi er komne nærare 
sivilisasjonen. Det vert ein lang dag. Vi går 18 km denne dagen. Det er 
storslått natur. Ein veldig dal med bratte sider. Det er laga ein traktorveg 
her, så turen går kvikt nedover i terrenget. Då vi kjem ned til Grøa møter 
vi asfalten og går på den ned til Sunndalsøra. 

Så er vi komne fram. Åtte uforgløymande, kjekke dagar i fjellet. Vi er 
stolte. Dette er den tredje turen i «Vårt Norge på tvers.» Vi har tidlegare 
gått frå svenskegrensa ved Valdal og til Alvdal, og frå Alvdal til Hjerkinn. 
Eira har vore med på alle turane. Så langt eg forstår syns ho det har 
vore eit godt hundeliv. Dei to åra før har vi hatt krevande ver, men likevel 
kjekt.  I år har veret vore fantastisk, så det vart ein god avslutning.
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Irisk terrier

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

NY TITTEL

Kajsa etter en dag på agilitybanen

“Kajsa” N DK UCH Alcaphi’s Joyfyl Journey (CA US CH Red Branch 
d’Artagnan Of The Ring - C.I.B. NORD UCH AMSV-13 Alcaphi’s Good As 
Gold), født 30. oktober 2015, oppdretter Malene Halsted Ask, Gjerdrum 
og eier Aina Borgenvik, Kristiansand, kvalifiserte seg til tittelen AGH1 da 
fikk et tredje “napp” på agilitybanen 17. juli. Hun er antakelig den eneste 
norske Irsk terrier med denne tittelen. Kajsa og Aina gratuleres! 

Kajsa og Aina i aksjon

Aina skriver om sin dyktige hund:

Å være en liten irsk terrierfrøken i agility, er en tøff oppgave. 
Kajsa er en svært liten “large” hund, 12 kg, og bare en liten cm for høy 
fra å konkurrere mot mellomstore hunder. Vi har vært på stevne med 
opptil 40 border collier og andre store gjeterhunder å konkurrere mot i 
vår gruppe. 

Hun er den eneste irsk terrier i Norge som konkurrer i agility. Men om 
border colliene er råkjappe, ligger ikke Kajsa veldig langt etter når hun 
setter inn rett terriergir. Dessuten gjør den spesielle “Spiralis-stilen”/
enorme hoppene/svevene at hun sjeldent river hinder og gir publikum 
litt underholdning. Med hensyn til trening, må det skje på terriervis. Her 
er det ikke snakk om gjentagelser eller trening som gjøres med gjeter-
hunder. Kajsa må lures til å lære, det må lekes og varieres. Trening og 
stevner er derfor to totalt ulike arenaer hvor to totalt ulike utgaver av 
Kajsa gjør seg gjeldende.
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SOMMERBILDER

Ask, Alcaphi’s Hot Hurricane, på fjelltur. 
Foto: Stine Karlsen

Luna, Three Pines Epic Elara Luna, nyter sommeren på 
Valderøya. Foto: Agnes Gundersen

RASEREPRESENTANT

Ifølge klubbens lover velges 
raserepresentantene for 2 år av 
gangen. Neste funksjonstid 
begynner 1. februar 2022. 
Om det er noen av medlemmene 
som står som eier av en Irsk 
terrier og som ønsker å overta 
vervet, må det sendes inn forslag 
til klubben før 1. november.  

Vi er en liten og eksklusiv gruppe 
medlemmer, og jeg håper hvert 
år at det skal være mulig å 
samles for felles aktiviteter. 

Anton fra kennel Alcaphi på ferie 
ved Tisleifjorden. 
Foto: Lars Johansen

Det har jo vært vanskelig både i fjor og i år, og også de store avstandene 
er et hinder. Felles aktiviteter kan være trimmedag og “prøve-på”-agility, 
-blodspor og -lure coursing. Kanskje kan vi få til noe i 2022?

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

Hilsen fra Anne
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Jack russell terrier

I årets tredje Jack russellspalte har vi et hyggelig innlegg av Frode og 
Camilla Sjølander samt flotte bilder tilsendt fra Kari Anne Lundberg. 

Vårt møte med utstillingsverden
«Tenk at dere skulle bli hundeutstillingsfolk» sier vennene våre med et 
smil om munnen.

Jo da, vi er et par som har funnet oss en hobby vi stortrives med. 
Hundeutstilling og ut på tur. Hund og sosialt i en herlig forpakning. 

For drøye fire år siden ble vi stolte eiere av Jack Russell terrier tispa, 
Molly. Molly eller som i utstillingsverden heter Marklivet Jr Perfekt Fox 
Trot, kjøpte vi av Solveig Naadland som har Marklivet kennel. Dette var 
vår tredje hund i vårt voksne liv. Spørsmål om vi skulle stille ut.. ristet vi 
begge to på hode av.. vi skulle ha en tur og treningskompis. Så feil kan 
man ta.. 

Ikke fikk vi bare en eksteriørmessige flott Jack Russell terrier av Solveig 
Naadland, Molly er også en terrier med stor T. Fantastisk arbeidslyst og 
en ivrighet som kan høres.. 

Vi har hatt hund siden barna var små og vi elsker å trene hund, alt av 
interesse, så hvorfor ikke prøve seg på utstillingstrening også tenkte jeg.  
I Tønsberg møtte jeg en herlig gjeng med utstillingsinteresserte.. fra 
nybegynnere til storoppdrettere som hadde avlet frem utallige 
Champions (som jeg pr da ikke visste hva betydde). De tok oss imot med 
åpne armer. Vår mentor Wenche Romøren ga oss tips og råd underveis 
og heiet oss frem. 

Frode ristet faktisk på hode av dette i starten, men han skulle jo være 
med. Vår debut i ringen med meg som handler var matchshow i 
Drammen. Der møtte vi noen herlige Jack eiere, som heiet og ga oss tips. 
Vårt første møte med utstillingsringen ble morsom, ufarlig, inkluderende 
og så utrolig sosialt. Skal også sies at vår kjære Molly ble fjerde beste 
valp og sløyfe og premier ventet. Etter dette økte bare interessen. 

Frode ble engasjert. Nå skulle han ut i ringen og konkurranseinstinktet 
var trigget. Han handlet Molly til Bir og sitt første cert. Frode var solgt.. 

Det er klart at motivasjonen stiger når hunden din vinner, men som de 
fleste andre erfarer går veien opp og ned, men Molly er akkurat den 
samme når vi går ut av ringen, som vi gikk inn. 

Dette hundefelleskapet er unikt. Det å dele denne interessen med så 
mange flotte folk, Vi har aldri følt oss teite eller utafor. Vi har alltid fått 
hjelp og tips. Vi synes selvsagt alle at vi har verdens fineste og det har 
vi jo. Men rausheten blant folk ringside som heier på hverandre selv om 
en selv ikke er i ringen, er fantastisk. Ja klart man har ulike meninger 
noen ganger, men man behandler hverandre med respekt og gratulerer 
hverandre. 

Vi har stor respekt for avlsarbeidet oppdrettere i Norge gjør for å bevare 
en frisk rase og vi tror vi ser hvor stort stykke arbeid dere gjør. All honnør 
til dere. Engasjementet for rasens utvikling og mangfoldet er stort. Vi 
har lært mye om rasen vår gjennom utstillere og oppdrettere som gjerne 
deler sin kunnskap og erfaring. 

Utstilling er en del av kvalitetsarbeidet for avlshunder.. men det er så mye 
mer enn det..

Vi har ingen ambisjoner om oppdrett, men vi synes det er utrolig artig 
å stille hund.. Vi koser oss på tur rundt om i Norge og møter andre med 
samme interesse. Snakke hund og gå i ringen. 

Vi har allikevel vært med på en reise der vi i samarbeid med en kennel 
fikk et kull på vår Molly. For oss var det viktig at noen med kompetanse 
og erfaring kunne bistå i denne prosessen. Motivasjonen for å få et kull 
på Molly var at vi ønsket et avkom fra henne og hun viste gode egen-
skaper både i og utenfor ringen. 

Molly fikk fire små og vi fikk et nytt tilskudd i vår lille flokk. Vår skjønne 
Ebba, Knøtteliten`s Sweetest thing, elsker også å gå i ringen. 

Vi gleder oss til hver eneste utstilling.. Konkurranseinstinktet er på topp, 
men sånn må det være. Vi håper og tror vi møter alle med like mye 
raushet og respekt som vi føler vi har blitt møtt med.
 
Dere «skaputstillere» der ute. Prøv da vel. Ikke minst vil dere ha det 
moro med hunden deres på en litt annen måte. Lære masse og møte folk 
med stort engasjement for Jack Russell terrieren. 

Hilsen Frode og Camilla Sjølander
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Manchester terrier

Hei.

Her et bilde av fire generasjoner manchestere. Yngste på bildet er 4 
måneder og eldste er 10 år.
Fra venstre er det mor Mira (X-Pected Dine Mites Rey), sønn Jesse 
(X-Pected Dine Mites Jesse James), oldemor Teva (Moonshadows Teva) 
og morfar Vip (X-Pected Dine Mites V.I.P.).

Hilsener fra Kirsti og Eirik Kahrs
X-Pected Dine Mite

En hilsen fra Tsar-Ping

Og siste hilsen går fra Anja Sandemose
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Miniature bull terrier

Heisann Minifolket  

Det har vært en deilig sommer i år, noe alle de flotte bildene jeg har fått 
tilsendt beviser. 
Bading, lange lyse kvelder, lek og moro. I tillegg til at aktiviteter, 
treninger og konkuranser er i gang igjen. 
Jeg har fått noen fantastiske flotte og artige bilder til dette nummeret, og 
er veldig takknemlig for det.  «keep em coming».  

Det skjer mye i August, så neste nummer kommer å bli fullspekket med 
resultater og bilder. 
Vi starter med Mini Barn-hunt, helgen etter er det NKK Norsk Vinner 20 
på Lillehammer, også avslutter vi August med Bull & Miniature Openshow 
i regi av Bullterrier gruppen.  

Jeg fikk litt brått og uventet tlf fra Bullegruppa med spørsmål om Mini 
kunne tenke seg å være med på årets Bulleshow, da var jeg ikke sen 
med å svare Ja. Det ble plutselig mye som skulle ordnes på kort tid, dette 
er jo noe vi har ønsket i mange år så når sjansen bød seg grep jeg den 
med begge hender.  
Og jeg gleder meg til en hel dag med flotte buller i alle størrelser.  
Vi kan vel bare kalle det sommeren vakreste eventyr.  

Man leser og hører ofte om at buller ikke nødvendigvis er de enkleste 
hundene å trene til noe som helst.  Uansett hva det skulle være, og at 
de ikke passer til noe særlig annet enn klovner i sofaen.  Jeg er vel ikke 
helt enig i det.  Dog, jeg ville nok ikke anbefale folk å kjøpe Bulle om det 
var NM laget i agility eller lydighet de satset på. Da finnes det nok raser 
som er litt enklere å komme dit med enn en bulle.  Men jeg er helt sikker 
på at med riktig trening og motivasjon så er bullene både utfordrende 
og morsomme å jobbe med. Jeg har selv trent litt agility med Jalpa. Til 
stor underholdning for alle tilstede.  Bullefnatt midt i agilitybanen og stort 
sett rive ned det meste som sto i hans veg. En ting er sikkert, han hadde 
det utrolig gøy.  Ellers trener vi Barn-hunt og der er Bullene i sitt ess. De 
er flinke og meget ivrige rottejegere og elsker å bruke nesa til å finne 
premien sin. Tross alt er det en Terrier… det kan det innimellom virke som 
om folk glemmer. 
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Foto:  Ane Roppen 

Når jeg møtte Sofi e og Alfred ble jeg så imponert og glad. 
For ett fantastisk team de er. De beviser at buller kan. Og det er vel 
ingen sportsgren de ikke har prøvd seg på. Alfred har akkurat fått 
mellomtittel i Rally lydighet. Dere kan bli bedre kjent med Alfred i Mini 
Intervjet. Jeg gleder meg til å følge Sofi e videre både med Alfred, men 
også med hennes nye Minifrøken Oda. Og håper at de kan være en 
inspirasjon til andre bulle eiere som lurer på hva man kan fi nne på med 
bullen sin. ..   

Så vil jeg bare takke for meg, ønske dere alle en fortsatt god sommer og 
høst. 
Og kos dere med å bli bedre kjent med 2 aktive og herlige gutter Alfred 
og Hemi.  

Kjersti 

Gratulerer!  

Tiny Amigo`s Moonlight Sparkle 
Norsk Utstilling Champion.  Nuch 

Martial`s Breed I Love You
2 BIG  Tromsø Hundeklubb 
2 BIG  NKK Tromsø 

TB 3-21 versjon 3.indd   33 23.09.2021   11:38



34

Krokko-Dillens Yacare Hocico Ancho 
4 BIS NTK Trøndelag 

Lodurs Lille Alvalde 
RL1 

Garm de Canarios FireBall 
RATI 

Mini Intervju av Alfred

Hva heter du: Stamtavle navn og kallenavnet ditt, hvor gammel er du og 
hvor bor du? 
- Stamtavlenavnet mitt er RL1 Lodurs Lille Alvalde, men jeg heter Alfred 
til vanlig. Jeg er 11 og et halvt, men folk tror sjeldent på det. Jeg bor i 
skogen på Skedsmokorset, rett utenfor Oslo. 

Har menneskene dine noen andre navn på deg ? 
- Kjært barn har mange navn og jeg kalles blant annet for Alfie, Alfedalf, 
Babymannen, Diktatoren, Gamlefar, Pølsemannen, Bullebarnet, Tullebull 
m.m. 

Er du enebarn eller har du noen dyresøsken du bor sammen med ?
- Jeg skulle ønske jeg var enebarn, men deler hus med to småsøsken; 
Moss som er en blandingshund på 6 år og minibullen Oda som ble født i 
april i år. Hun er ganske slitsom. 
I tillegg driver muttern å sier at ponnien hennes også er søsteren min, 
men der går grensa. 

Hvis du kunne velge, hva hadde du helst spist til middag? 
- Maten til Oda. 

Hva er favorittgodiset ditt? 
- Jeg finnes ikke kresen og jobber for det meste, men får et ekstra gir 
når det er JR Pure Pate involvert. 

Har du noen leker, og hvilken er i så fall den kuleste av de? 
- BALL. Spesielt tennisball som piper. 

Hvor mange par sko, og eventuelt hva annet har du ødelagt? 
- Jeg har ikke ødelagt noen sko, men hadde en forkjærlighet for bilbelter 
som ung, så ble et par tre av dem. Ene gang ble jeg litt revet med og 
fjernet litt ekstra inventar i Audien til en venn av muttern også. Hun ble 
så imponert over innsatsen at hun begynte å gråte! Ganske stas. 
Ellers så hadde hun så kjip mobil at jeg fremskyndet bytteprossessen 
med et år eller to, også spiste jeg litt (mye) av en antikk bestefarklokke i 
jakten på en forsvunnet tennisball. Bare smågreier, med andre ord. 

Hvor er favorittplassen din å sove på? 
- Under dyna, oppå muttern. Evt bare oppå muttern. 

Har du noen hobbyer? 
- Spille fotball. Da har jeg en ball i munnen også sparker jeg den andre 
ballen med frembeina. Jeg har blitt ganske god på å både sentre og 
drible med årene. Også er jeg glad i å trekke på ski og å være med på 
løpeturer. 

Driver du med noe sport eller andre aktiviteter? 
- Jeg konkurrerer aktivt i rally-lydighet (klasse 2) og Barn Hunt (Master). 
I tillegg går jeg litt blodspor og har tidligere drevet med agility og free-
style, men det har bare vært for gøy. Muttern sier jeg er en kruttønne og 
et arbeidsjern, hva enn det betyr. 

Er det noe du hater, eller virkelig ikke liker å gjøre? 
- Regn. Liker ikke å dusje og kan styre begeistringen min for kloklipping. 
Vetrinærer er oppfunnet bare for å plage meg. 

TB 3-21 versjon 3.indd   34 23.09.2021   11:38



35

Fortell om den kuleste dagen i ditt liv? 
- Dagen da jeg fant en yogaball i garasjen og det tok et kvarter før 
muttern fant ut av det, er høyt oppe på lista. Hvis jeg ikke hadde hoppet 
på den og bouncet 2 meter opp i lufta og flydd i slowmo forbi kjøkken-
vinduet, så hadde jeg nok fått holdt på lengre, men det var fortsatt de 
beste 15 minuttene av mitt liv. Muttern mener det er et under at jeg ikke 
ble skadet, men jeg hadde åpenbart full kontroll og hun er bare drama-
tisk. 

- Dagen jeg fikk mellomtittelen RL1 i Rally-lydighet og dagen jeg fikk 
RATS-tittelen var også bra dager, men mest fordi muttern ble så glad og 
lagde så oppstyr. Selvsagt klarte jeg det, men sier jo ikke nei til ekstra 
godis og oppmerksomhet, selvom det egentlig hadde vært på sin plass 
med oppvartning hver dag. 

Hvis du var president for en dag, hva hadde du endret? 
- Hadde endret det slik at jeg ble president for alltid. Lagt ned umiddel-
bart forbud mot regn og vetrinærer. 

Hvor ser du deg selv om 2 år? 
- Forhåpentligvis snorkende på en seng av tennisballer med fri tilgang til 
alt jeg ønsker å spise. Kanskje jeg til og med har klart å ta RL2-tittelen 
for å glede muttern. 

Mini Intervju av Hemi

Hva heter du: Stamtavle navn og kallenavnet ditt, hvor gammel er du og 
hvor bor du? 
- Mitt fulle navn er Bulliebompa’s Offset Punk, til daglig kaller eieren min 
meg Hemi. Jeg er 6.5år gammel, og vi bor i idylliske Melum i Skien

Har menneskene dine noen andre navn på deg?
- Noen ganger blir jeg kalt «gå å legg deg», og andre ganger blir jeg kalt 
«kom her». Men som oftest går det bare i «kutt ut» og Hemi!

Er du enebarn eller har du noen dyresøsken du bor sammen med?
- Jeg bor sammen med 3 andre hunder. Minibullene Diva og Lucy, og 
staffen Chanel.

Hvis du kunne velge, hva hadde du helst spist til middag? 
- Jeg får det jeg elsker nest best her i verden, og det er vom og hunde-
mat! 

Hva er favoritt godiset ditt? 
- Jeg bare elsker brødskiver og/med gulost, skulle helst sett jeg kunne 
leve på det! Da gjør jeg alt du vill. Jeg blei trent til bonsemerket på det. 

Har du noen leker, og hvilken er i så fall den kuleste av de? 
- Den kuleste leka mi er flirtpolen. Det er en longeringspisk med leke i 
enden, som etterligner det å jakte på gnagere. Også elsker jeg vann! Gå 
å plaske i vannet, og fange vannstråler. 

Hvor mange par sko, og eventuelt hva annet har du ødelagt? 
- Jeg har egentlig vært en meget snill minibull. Aldri ødelagt sko, kun biti 
av noen biter av en plastikkmatskål, og kun ødelagt en burmadrass.

Hvor er favorittplassen din å sove på? 
- Favoritt plassen er hjørnet i sofaen, eller buret i bilen! 

Har du noen hobbyer? 
- Hobbyen min er å spise bæsj! Mamma må passe på meg som en hauk 
frem til hun har plukket opp etter de andre i hagen! 

Driver du med noe sport eller andre aktiviteter? 
- Vi drev tidligere med rallylydighet og agility, men det var vanvittig 
stressende for meg, så vi startet med blodspor isteden! Vi drømmer om 
barnhunt da!
Er det noe du hater, eller virkelig ikke liker å gjøre? 
- Jeg kunne vært for uten det å klippe negler, men har forstått at der har 
jeg ikke så mye valg.

Fortell om den kuleste dagen i ditt liv? 
- Det må være på 17mai for noen år siden. Jeg var alenehund og fikk vel 
for det meste gjøre hva jeg ville. Vi hadde vært på tur i skogen å kosa 
oss, når vi kom hjem fløy jeg løs på tunet hjemme. Mamma ble opptatt 
med å snakke med huseieren, så jeg fant en sølepytt, den eneste på hele 
tomta så dann. Vi skulle dessuten på grilling i finstasen hos bestemor 
og bestefar, men det brydde ikke jeg meg så mye om, for jeg hadde det 
moro i søla! Jeg måtte da i dusjen før vi skulle reise, men det gjorde ikke 
noe, for da fikk jeg plaske i enda mer vann.

Hvis du var president for en dag, hva hadde du endret? 
- Hvis jeg var president for en dag, så hadde jeg pålagt alle mennesker å 
behandle alle hunder bra, og de som ikke gjorde det skulle bli satt i feng-
sel. Også gjort det til en hunderett å få middagsrestene til menneskene, 
hver dag!

Hvor ser du deg selv om 2 år? 
- Om 2 år nyter jeg nok veterantilværelsen i hagen til mamma. Jeg gjør 
det nå og, men er ikke veteran ennå!
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Norfolk terrier

Hei alle sammen. 
Håper dere og hundene har hatt en fin sommer. 

Det er fortsatt usikre tider i forhold til utstillinger, og ingen har meldt inn 
noen resultater. Vi får håpe at 2022 blir et tilnærmet normalt år.

I dette nummeret får dere lese om da Bilbo ble syk og om turglade Tuva 
som bor oppe i Lierne og et avslutningsinnlegg fra meg. 

Jeg hadde litt lite stoff denne gangen, så jeg måtte ty til bilder av mine 
hunder og den flinke bidragsyteren Linda Eriksson. 

Da Bilbo ble syk

Jeg har lyst til å dele historien om da vår Bilbo ble syk. Vi la merke til at 
Bilbo kastet opp, spesielt da han hadde drukket vann. Vi tenkte først at 
det var pga at han hadde drukket for mye vann. Så økte dette på og vi 
oppsøkte veterinær. Det ble etterhvert mange besøk og alle mulige slags 
medisiner og forskjellige typer for ble forsøkt uten hell. Til slutt begynte 
han å kaste opp blod, og vi fikk time til gastroskopi. Der ble det 
konstatert magebetennelse og en kul nederst i magen nær utløpet til 
tarmen. Prøvene av magen ble sendt inn og ventetiden ble opplyst å 
være ca 14 dager. Vi ble forespeilet et forløp hvor den eneste muligheten 
for Bilbo kanskje var en gastric bypass operasjon hvor kul og nederste del 
i magen ble fjernet og koblet på tarmen igjen. Denne operasjonen kunne 
ikke utføres i Tromsø, men kunne utføres i Oslo. Dette ville bli kostbart, 
og vi hadde allerede nesten brukt opp hele forsikringsbeløpet på alle 
turene vi allerede hadde tatt til veterinæren. 

Det ble noen tunge nesten 14 dager mens vi ventet på svar. Vi gråt 
hver dag og diskuterte hva vi skulle gjøre om han måtte ha operasjon. 
Heldigvis responderte han veldig bra på syrenøytraliserende og kvalme-
stillende medisin. Verre var det å få i han skånefor. Vi forsøkte alle typene 
som var i salg og snakket med veterinær om hva vi kunne gjøre for å få 
det i han. Det eneste rådet vi fikk var å blande forskjellige typer. Men det 
er vanskelig når han ikke vil spise noe av det. Fant til slutt ut at han ville 
spise fiskepudding. Men det er jo ikke så mye vitaminer i det, og leste 
på nettet at det kunne gis i kortere perioder. Så leste jeg at man kunne 
gi vitamintilskudd ved ensidig skånekost. Men dette var ikke bra for han 
og magen hans reagerte veldig dårlig. Da var det ut med diare 1 gang i 
timen minst. 

Vi diskuterte mye om vi ville utsette han for en flytur til Oslo, og hjem 
igjen nyoperert. Ville vi virkelig utsette han for denne påkjenningen? Hva 
var egentlig best for han? Hva om han døde likevel og fikk en så trist 
slutt på livet sitt?

Etter nesten 2 uker fikk vi svar på prøvene. Lettelsen var stor da vi fikk 
vite at kulen ikke var kreft, men arrvev etter betennelse. Men han hadde 
gått med betennelse i magen så lenge at det var blitt kronisk. Kanskje må 
han gå på syrenøytraliserende og skånemat resten av livet. Men det kan 
han fint leve med.

Jeg fikk tips og råd av Ingjerd Fagerbakk hos kennel Terryhome´s at jeg 
kunne lage egen skånemat med kylling eller fisk, grønnsaker, havregryn 
og ris. Dette var veldig populært, og de andre hundene ville mer enn 
gjerne smake. 

Hva kan man lære av dette? Jeg vil bare si at man aldri må gi opp! Jeg 
angrer litt på at jeg ikke var mer pågående og at jeg gikk med på å prøve 
alt mulig. Noe var jo galt, og det burde vært undersøkt ordentlig mye 
tidligere! Problemet var at han var ellers så kvikk og i så fin form, han 
kastet jo bare opp.... Så veterinæren tok ikke det helt på alvor virket det 
som. 

En annen ting som veterinærene gjør er å anbefale det kostbare dårlige 
skåneforet de selger. Det er jo mye bedre å lage noe selv som hundene 
faktisk liker. Men det har aldri noen dyrleger jeg har brukt anbefalt når 
hunder har hatt behov for skånemat.
Vi er nå mer optimistiske og håper vi kan få beholde vår elskede lille 
Bilbo i mange år til. <3@

Vår umistelige Bilbo på tur med matmor

Fineste Bilbo- Terryhome´s Abbe

Turglade Tuva i Lierne

Noffer er gladelig med på turer. Her er Tuva (Langrompbakken’s Tuvas 
little star) med på en ukestur 1 mil inn i fjellet, nærmere bestemt 
Nessådalen i Trøndelag. Hun elsker å være med oss på tur, og selv om 
hun er liten, kommer hun seg fram så og si overalt. Tuva liker seg også 
veldig godt i campen, for da får hun ligge i lag med oss i soveposen på 
nettene, og når vi går turer og fisker, følger hun spent med, og er aldri 
langt ifra oss. 

Ukestur på fjellet
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Her er Tuva med på en tur i fjellet der vi bor. (Lierne i Trøndelag) Her er 
hun sammen med vår andre hund Breton Luna.

Fjelltur med søster

Vi er så heldige å ha slektninger med hytte nært sjø. Her er vi på besøk 
hos dem, og har gått oss en liten tur opp i høyden, og fått utrolig fin 
utsikt utover Hemnfjord i Trøndelag. 

Nyter havsutsikten

Tuva ser litt molefonken ut. Hun likte ikke helt at hun måtte posere og 
sitte på plass. Det ser ut som hun sukker og tenker ´Må du virkelig ta 
bilde?´

På moltetur

Avslutning

Dette blir det siste terrierblad hvor det blir levert innhold fra meg. 
Jeg trekker meg som Norfolkrepresentant fra utgivelsesdato av dette 
bladet. Dette pga dårlig samarbeid med oppdretterne og at jeg har 
ikke fått anerkjennelse for jobben jeg har gjort, som faktisk innebærer 
ganske mye jobb både ved å lage Norfolk siden i Terrierbladet og mange 
henvendelser fra interesserte valpekjøpere. Jeg håper de finner en ny 
representant som de vil samarbeide bedre med. 

En siste hilsen fra oss i nord.

Jeg håper du liker hunder! Tinus, 
Bilbo og Neo er klar for å gå ut på tur.

Bilbo og Tinus på fjelltur i Tromsø. Matfar får være med

Da vil jeg ønske alle en fin høst og takke for meg.
Send stoff til bladet til norfolk@norskterrierklub.no
Hilsen Mona Woll
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Norwich terrier

Hei og ho ! Sommer er over og utstillingssesong er endelig på gang. 
Norwichene våres har vært med på de fleste, med fine resultater. Håper 
vi ser mer av de valper og unghunder som er født I siste to år. I min 
hode har det begynt å brygge på tanken av Norwich Show til neste 
sommer, hadde det vært gøy å samle oss alle til en uoffisiell show?
Hold kontakt- skriv- sende bilder- /Elina  

Fra Kristin liten fotohilsen: Lisbeth sine og mine på tur I Sveio etter 
vellykket utstilling I Skudeneshavn. Winnie BIR begge dagene. 
Pie HP og BIR begge dagene.

photo Kristin G.

Lene, Berit og Elina deltok Østfold avdelingen sin utstilling den 
01. August, dommer var Cindy Pettersson, og I ring var også 
dommeraspirant Stig Arne Kjellvold. Det var fin og lærerik opplevelse til 
alle utstillare. BIR ble  champion tispe Lotcheck In Your Dreams, BIM 
cert Doublepatch Geronimo. BT2 ck og cert fra juniorklasse første gang 
I utstilling Nukapaws Awesome Amka, BT3 ck res-cert Doublepatch Lady 
Kornelia og BT4 ck Doublepatch Lady Kordelia.

NJV-19 N S uch Lotcheck In Your Dreams. 

Hun ble champion på NKK utstillingen i Sandefjord
Foto: Anne Johnsen

Nukapaws Awesome Amka  eier/oppdr  Berit Andar

Fra prinsesse til inkontinent piraja. /Cecilie Lønseth 
(alle bilder Cecilie)

Vi hadde hatt en Norwich terrier i 14 år. En herlig og elskverdig liten kar 
som virkelig hadde levert både på sjarm, underholdning, kos og 
opplevelser. Genius rakk å bli både blind og dement før vi måtte ta farvel. 
Hele familien sørget over tapet av han. Vår yngste datter spiste ikke 
middag på kjøkkenet på en uke – påstod at plassen minte henne for mye 
om hunden som ikke lenger var der. Kanskje ikke så rart. Hun var bare 4 
år da vi hentet hjem en liten valp og kunne ikke huske et liv uten vår lille 
kompis. Vi ble enige om å ikke anskaffe oss en ny hund. 

Tiden gikk og jeg savnet mer og mer å bli møtt av en hund i gangen. 
Lyden av tassende poter, den følelsen av at noen så på deg når du åpnet 
kjøleskapet på kvelden, måten du manøvrerte deg rundt på kjøkkenet. 
Jeg var så vant til å ta store skritt over hunden som alltid lå i veien, med 
varme kjeler og fulle boller. Vant til å snu meg forsiktig rundt. Vel vitende 
om at hvis jeg snudde meg for brått, så risikerte jeg å tråkke på han. Jeg 
hørte han overalt og savnet etter hund ga seg bare ikke. 

Da begynte jeg å kikke etter oppdrettere av Norwich på nettet. Vi skulle 
jo ikke ha en ny hund, men det skadet vel ikke å se, ikke sant? 

Det viste seg at det slett ikke var så vanskelig å overtale mannen min 
som først antatt. Da han fikk nyss om det muligens var et kull på gang i 
Norge med Norwich ble han minst like ivrig som meg. 

Sistemann var på vei ut av redet og vi kunne formelig lukte friheten. Bare 
landet åpnet seg nå, så kunne vi reise. Var det galskap av oss å skaffe 
oss en ny valp? Absolutt! Skulle vi gjøre det? Definitivt! 

Noen måneder senere befant vi oss i Stavsjø hos oppdretter Elina. Vi var 
på baselvisitt (?) og hilste på vår lille mirakel. 5 uker gamle Wilma. Et 
lite nøste som stabbet rundt og var bare så skjønn og uskyldig. Jeg tror 
vi tok flere bilder av henne enn vi gjorde av våre nyfødte barn. Var det 
virkelig mulig å være så søt?!? Vi var helt solgt.

Første møte med Wilma
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Vi kjørte hjem igjen til Molde og brukte de siste ukene på å forberede 
oss. Verandaen ble tettet igjen, biteleker i alle farger og varianter ble 
kjøpt inn, planter tatt opp i høyden, strikketøy gjemt vekk. Sengen sto 
klar og vi var så godt forberedt som vi bare kunne bli. Alle vennene våre 
hadde for lengst fått med seg at vi skulle få valp. Vi kunne like gjerne ha 
skrevet det på første siden av lokal avisen eller stått med megafon på 
torget. Kollegaer telte ned dagene sammen med meg. Og vi gledet oss 
voldsomt. 

Endelig var dagen kommet. Lille Wilma sov seg gjennom mesteparten 
av de fem timene det gikk å kjøre fra Stavsjø til Molde. Hun kastet opp 3 
ganger. Alle gangene før vi nådde Lillehammer. 

Vår yngste datter sto klar og ventet tålmodig. Gledestårene kom fra oss 
begge. Familien var igjen komplett.

Nå begynte moroa. Den første kvelden sov hun mye. Vi satt alle tre i 
sofaen og så på dette lille vesenet som snorket høylytt. Fordelen med 
hund nummer to er at du slipper denne lille runddansen om at ”hunden 
skal ikke ligge i sofaen”, for denne gangen er du mer realistisk. Det er 
klart Wilma skal ligge i sofaen! 

Jeg var likevel naiv nok til å tro at hun ville godta å ligge i bur så lenge 
hun lå ved siden av sengen vår på soverommet. Da våknet terrieren i 
henne og der kom første tabben; vi tok henne opp i sengen.

Hun var jo bare en liten baby. Hun har nettopp fl yttet fra mor og søster. 
Hun er jo så sårbar. Det skortet ikke på unnskyldninger for vår handling. 
Hun sovnet overraskende raskt og byttet på å ligge dandert rundt hodet 
mitt og snorke inn i øret eller ligge midt på brystet mitt. Jo tettere jo 
bedre. Det ble jo selvfølgelig ikke bare den natten…

Ukene som fulgte vokste hun og ble større. Hun ble raskt husvarm og 
tennene klødde. Ordet ”Nei”, ”Slipp” og ”Au” ble en gjenganger. Hun er 
rask som en puma. Lister seg ubemerket inn bak meg inn på vaske-
rommet, napper til seg en skitten truse og fyker videre. Det hele er gjort 
på en hundredels sekund. Det tar fem minutter, en pose med hunde-
godteri og skikkelig lys ”Tittentei- stemme” å få den tilbake. Litt som å 
forhandle med en utspekulert 5- åring.

Sol og sommer og valp

Vi har huset fullt av hundeleker og diverse halvtygde bein. Likevel er det 
do-børsten(?!?) som skulle vise seg å bli den ultimate favorittleken. For 
ordens skyld ; den som er i bruk til ja, det den er ment for, står oppe i 
”ikke Wilma høyde”, så den som er på baderoms gulvet er da hennes 
private. 

Ren og pen og klar for piraja-tenner. Denne forklaringen må vi ta for våre 
gjester når hun kommer fykende inn på stua med en halvspist do-børste 
på slep. Det ser jo ikke bra ut. Hun har snart slitt ut sin tredje…

Jeg har også lært leksen min at jeg alltid, alltid må huske å lukke døren 
inn til badet. Den dorullen henger så altfor lavt og frister. Hvis jeg noen 
gang lurte på hvor langt en dorull rekker; så vet jeg det nå. Fra gjeste-
toalettet,  inn på stua og via kjøkkenet og tilbake. Kjempegøy!

Hun tygger på alt hun kommer over og lekker som en sil. Det var i alle 
fall slik det føltes. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har stått 
ute i all slags vær og forsøkt å få henne til å tisse ute, bare for å stå å 
se på at hun spiser blåbær eller leker med en møll. Nettopp fordi hun 
allerede har rukket å lage en dam en plass i huset. En dam vi oppdager 
alt for sent. Det var frustrerende at hun tilsynelatende ikke knakk koden. 
Vi følte vi gjorde alt riktig. Likevel ble det bare feil.

I starten ble jeg veldig god på å smyge meg inn i en dunkåpe (den 
eneste som var lang nok til å skjule at jeg sto der i bare truse kl.02.00 på 
natta)med Wilma balanserende i den andre hånden. 

Kunsten var å ikke  sette henne ned for da var alt forgjeves; hun skulle 
tisse ute. Det var heller ikke bare lett å tre på selen på en leken valp – 
også med en hånd. Dette var for øvrig ikke den tiden på døgnet jeg var 
mest tålmodig. Eller sosial. 

Midt på natten var da hun gjerne fant ut at hennes nye bestevenn var 
en fremmed ung mann som kom sjanglende hjem fra nachspiel på den 
andre siden av veien. 

For sosial er hun. Hvis vi ville ha en sosial hund har vi virkelig truffet blink 
med rasen. Hun elsker alt som kan krype og gå. Hunder i alle størrelser 
og varianter, katter, barn, gamle og unge. Alt er spennende! Og vi har 
prøvd å sosialisere henne så godt det har latt seg gjøre til tross for 
Corona. Hun er med overalt og sjarmerer alle på sin vei. Jeg har vært 
vitne til at voksne damer har satt seg ned på skitten asfalt i hvite bukser 
for å kose ordentlig med denne overlykkelige tassen. 

Hun har til og med vært med vår datter på jobb på eldresenter. Første 
gangen var hun bare tre måneder og det var stor suksess! En av de 
eldre var ute og luftet Wilma i hagen der med rullatoren på slep. Hun 
har smågnagd på tøfl ene deres og de har byttet på å kaste pipe-leken 
hennes rundt. Den eneste som var litt snurt var katten på huset, for 
Wilma spiste opp all maten hans. 

I dag har vi hatt Wilma i to måneder. Hun er 95 % hus-ren (hurra!), 
mesteparten av møblene har overlevd, det har gått med tre truser, 
mesteparten av frynsene på det ene teppet er tygget vekk, de skarpeste 
piraja tennene er i ferd med å falle ut, og vi ser igjen lyst på livet. 
 
Wilma har eget pass og tur til Gran Canaria er bestilt over ny året. Hele 
familien skal være med – det skal bli spennende å reise med hund. Vi 
gleder oss til nye eventyr – nå sammen med Wilma.
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Nye verdensborgere

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

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

21.03, Moltemyra
Revefotens Leda x Cavalli Sherwood Boys Tuck
2 hannhunder

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

17.05, Russell Yard
Russell Yards Magic Honey Dew x Norparson 
Icebreaker, 3 hannhunder og 2 tisper

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

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

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

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

Det er født nesten dobbelt så mange valper i år som i fjor ved samme tid. 
Det blir nå interessant å se om tallet på valper flater ut og at 2021 blir 
et år innenfor normalen eller om det blir født rekordmange valper. Noe 
av årsaken er at kullstørrelsen er økt til i år. I fjor var gjennomsnittet 3,8 
valper pr kull, og i år er det 4, 8 fra januar til og med juli. Gjennomsnittet 
de siste ti årene er:

År Kull Valper Snitt

2020 16 66 4,1

2019 11 52 4,7

2018 18 70 3,9

2017 16 78 4,9

2016 11 52 4,7

2015 12 61 5,1

2014 17 78 4,6

2013 21 89 4,2

2012 16 73 4,6

2011 22 79 3,6

Periode Snitt ant kull Snitt ant valper Snitt kullstr

2011-2020 16,0 69,8 4,4

Parson russell terrier
Arbeidende Parson

Tidligere i sommer har det blitt testet ut mekanisk rev for å se om dette 
kan erstatte en levende rev i et kunsthi. I neste nummer av bladet vil det 
komme en oppsummering av denne uttestingen som er gjort i sommer.

Utstilling og andre aktiviteter

Det er med glede raserepresentanten ser at aktivitetene for hund og eier 
er i gang igjen. Det er naturlig nok ingen utenlandsresultater å melde 
om, men kanskje i neste nummer hvis lykken er med oss. 

Det er mange unge hunder som nå skal ut og sosialisere seg, og jeg tror 
at eierne også setter stor pris på å kunne trene og konkurrere sammen 
med andre.

Hvilke konsekvenser dette har fått på de frivillige organisasjonene som 
står for arrangører for mange av aktivitetene ser vi vel først i de 
kommende årene. 

Raserepresentanten ønsker alle en aktiv og sosial høst i hundens tegn.
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Skotsk terrier

KJÆRE SKOTTEENTUSIAST!
Hei alle sammen, da er juli måned nesten over og vi nyter sommer og 
sol i Bergen. Juli har vært en fantastisk måned for oss som har ferie 
hjemme. Gutta nyter å være i haven, og har ikke mye lyst til å være 
innendørs. 
NKK har startet opp igjen med å avholde nordiske og internasjonale 
utstillinger samt at noen klubber også har klart og avholde utstillinger. 
Vi ønsker alle skotte eiere og skotter lykke til videre i utstillingsringen.

Valpe nytt!
TO KULL FOR TATLER
Kennel Tatlers «F» og «G»-kull ble født på samme dag – den 19 mars i år 
– selv om de to mødrene ble paret med fire dagers mellomrom. 
Det første kullet e. Tatler Third Dimension u. Tatler Tuck Box resulterte i 
1+2; en brindle og to sorte valper. 
Det andre kullet e. Dundee Future Vision u. Tatler Twill gav 3+1; tre 
brindle og en sort. Kenneleier, Peter R. Hewitt, har hatt travle dager – 
men forteller at COVID-hjemmeundervisning har vært en gavepakke for 
ham som oppdretter. Han ønsker også å takke Gerd Elin Bøe og 
Carl-August Bodenhagen for uvurderlig babysitterhjelp! 
Peter har beholdt to valper fra «G»-kullet. Resten av valpene har reist 
til flotte hjem utelukkende i Norge denne gang; fra Trondheim i nord til 
Tønsberg i sør.

Valpebesiktning og chipping hos veterinær

Flere skotter til Bergen
I slutten av juni dukket det opp en hyggelig melding. Den kom fra Helena 
Härm, som forteller at familien skulle bli nye skotte eiere. Hun spurte 
om hjelp ifm det praktiske med registering av skotsk terrier som skulle 
importeres til Norge. Vi chattet litt frem og tilbake den morgenen, men 
fant ut at det ville vært mye hyggeligere å møtes. Så på formiddagen 
kom Helena og Rait for å hilse på oss og våre skotter. I strålende sol, 
kunne de kommende skotteforeldrene hilse på våre 4 og spesielt Chip 
og Woody som er på samme alder som deres valp. I slutten av juli er de 
tilbake til Bergen med sitt nye familiemedlem. Vi håper å kunne treffe 
dem snart igjen.

Helena med Chip, snart henter hun sin egen skotte gutt

Black & White treff 
Vi har fått mange skotte og westie venner og heldige er vi som får en 
melding som dette en torsdag i juli måned

Så etter at noen ærender var gjort i Bergen kom Liv og Bente 
Kristoffersen innom med de to herlige valpene Sonja og Nemo. 
I hagen her ventet 4 skotter på å få treffe valpene. Vi var litt usikre på 
hvordan Dino ville oppføre seg, men dette tok han på strak pote. Det var 
jo kjempekoselig å få leke med enda flere valper. Det ble lek og 
fotografering i hagen og vi på 2 ben fikk også tid til en prat og en 
kaffekopp i finværet. Jeg skal love at det var 4 skotter som hadde en 
fantastisk dag og sovnet tidlig den kvelden, utslitt etter å ha visst frem 
hagen til Sonja og Nemo. Tusen takk Liv og Bente for at dere tok kontakt.

Black & White gjengen

Smil til kameraet

Sonja og Nemo  
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Lang, lang rekke 

Og vann må vi ha 

Takk Liv og Bente for at dere kom innom

DINO forsetter å FORTELLE
Hei igjen dere, nå har jeg noe som jeg må fortelle. Tror dere ikke at jeg 
har fått to nye brødre! I begynnelsen av juni pakket mams og paps bilen 
og vi satte snutene våre østover. Olly og jeg ante ingen fare, vi skulle vel 
bare på tur som vi ofte gjør, men denne gangen ble vi overrasket med 
to nye brødre som ville være med hjem. Jaja, hadde vi noe valg, den 
sorte lille valpen lignet jo veldig på meg da, og så er han nevøen min, 
så han måtte jo godkjennes. Men så var det han andre da, som ikke 
var han sort, men brindle. Olly overtalte meg med følgende kommentar, 
vooff: Han er jo fra sammen kennel som meg. Da var det jo veldig lett 
å godkjenne han også og ønske begge to hjertelig velkommen i flokken. 
Nevøen min har fått navnet Chip og han som er brindel heter Woody. De 
har lært navnene sine og kommer ofte når de blir ropt på. 

Bilde 9: Her har dere brødrene mine, Chip og Woody 

Det er jo litt anstrengende med de to valpene, de skal jo oppdrages! Men 
de lytter godt etter når jeg forteller hvordan det skal være her, for det 
er jo jeg som har tatt på meg den store oppgaven å være STOREbror, 
Olly bare koser med dem han. I hagen har jeg vist dem hvor de fine 
gjemmestedene er, og de lærer fort, kanskje litt for fort. For det er ikke 
alltid vi vil inn når mams roper på oss. Vi klarte å gjemme oss godt i 3 
kvarter forleden, noe mams ikke var fornøyd med. Vi fordelte oss alle 4 
i hagen. Olly travelt avgårde og skulle absolutt hele runden før han kom 
inn. Så var det å finne de 3 siste, Chip og Woody hadde tatt turen ned i 
´jungelen´. Det er stedet hvor det lagres pinner og ugresset for lov til å 
vokse høyt. Mams kunne se at det var bevegelse i ugresset, så hun viste 
hvor valpene var. De måtte lokkes frem, og det tok tid. Men med lovnad 
om en GODIS ble de med inn. Da var det kun en skotte igjen i hagen og 
det var meg. Jeg hadde funnet et helt nytt sted, hvor det var umulig å 
finne meg. Mams hørte hvor jeg var, for jeg bjeffet på ´noe´. Kunne det 
være ett pinnsvin eller? Da jeg var lokalisert skulle mams ha meg ut fra 
gjemmestedet, men det var innenfor, bortenfor noen stikkebukser +++ 
Skal ikke si at det ble månelyst, men lommelykt måtte til for å finne meg 
og ikke minst finne veien inn / ut til meg. Jeg sto ikke høyt i kurs den 
kvelden, vi var vel alle heldige over at vi ikke ble gitt vekk til første og 
beste som kom forbi. 
Men det ble fort glemt, nå er vi de aller beste i hele verden igjen, og takk 
for det.

Her er vi alle sammen 

Hilsen Dino, med påholden pote 

SKOTTEAKTIVITETER 2021 
Pga Covid 19 situasjonen kommer det ikke til å bli trimmekurs eller 
Skottetreff i høst. 
Det ser dessverre ut til at vi ikke klarer å ha noen form for skotte
aktiviteter i 2021. 
Vi må prøve å komme sterkt tilbake neste år
Nov./des.: Skottekalenderen-2022 til salgs. Vi håper å få dette til.

SKOTTEAKTIVITETER 2022
Trimmekurs - for nybegynnere april 2022
SKOTTETREFF - Våren 2022 i Bergen
Nov./des.: Skottekalenderen-2023 til salgs 

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

Hilsen Kristin H Meagher
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Skye terrier

Gruppe- og BIS-plasseringer siden sist: 
Bonny Hill`s Bet You Love Me, eier Trond Storsveen, BIS 4 BIG 1 SHK 
Junior Show Stokke 04.06, BIG 3 VHK Tresfjord 10.07, BIG 4 NTK avd. 
Trøndelag Tresfjord 11.07, BIS Junior og BIS 4 NTK avd. Østfold 01.08.

Nye champions:
N DK SE UCH TLNJW-19 SEJV-19 Call If YouNeedMe Moravia Campanella, 
eier Birgitta Birgisdottir
N UCH Skorradals Ever Ambling Man, 
eier Kari Osland
N UCH Skorradals Ever Have I Never, 
eier Birgitta Birgisdottir
N DK UCH NJV-20 Skorradals Every Time For A Harley, 
eier Birgitta Birgisdottir

N UCH Skorradals Ever Ambling Man

N UCH Skorradals Ever Have I Never

N DK UCH NJV-20 Skorradals Every Time For A Harley

Nye certvinnere:
Bonny Hill`s Bet You Love Me, eier Trond Storsveen
Brocaire’s She’s Everything, eier Tina Lisette Bjørnewall
Brocaire’s You Need A Man Around, eier Tina Lisette Bjørnewall
NJV-20 Skorradals Ever On Amble, eier Birgitta Birgisdottir
N DK UCH NJV-20 Skorradals Every Time For A Harley, 
eier Birgitta Birgisdottir (Slovakia)

Utstillingsresultater i Norge:
Sandefjord Hundeklubb, Junior/Veteran Show, Stokke, 04.06.21
Dommer: Anne Tove Strande, Norge (0 + 1)
BIS-dommer: Svein B. Helgesen, Norge
BIS 4 BIG 1, BIR Junior - Bonny Hill’s Bet You Love Me, 
eier Trond Storsveen

Norsk Kennel Klub, Int., Melsomvik, 06.06.21
Dommer: Lisbeth Campbell, Norge (1 + 3)
BIR Cert CACIB - NJV-20 Skorradals Every Time For A Harley, 
eier Birgitta Birgisdottir
BIM Cert CACIB - NJV-20 Skorradals Ever On Amble, 
eier Birgitta Birgisdottir
2BTK ResCert ResCACIB - Parrima-Arih Intimate Friend, 
eier Anne Berit Engebakken

Høland JFF, Løken, 20.06.21
Dommer: Helge Kvivesen, Norge (0 + 1)
BIR Cert - TLNJW-19 SEJV-19 Call If YouNeedMe Moravia Campanella, 
eier Birgitta Birgisdottir

Norsk Terrier Klub, avd. Trøndelag, Trondheim, 03.08.21 
Dommer: Helge Kvivesen, Norge (2 + 2)
BIR Cert - Brocaire’s She’s Everything, eier Tina Lisette Bjørnewall
BIM CK - N SE UCH NV-19-20 Ter-Abyrex Yanco, eier Anita B. Stensheim
2BHK Cert - Brocaire’s You Need A Man Around,
eier Tina Lisette Bjørnewall

Norsk Kennel Klub, Int., Trondheim, 04.07.21
Dommer: Anne Buvik, Norge (1 + 1)
BIR CK CACIB - N SE UCH NV-19-20 Ter-Abyrex Yanco, 
eier Anita B. Stensheim

Vestnes Hundeklubb, Tresfjord, 10.07.21
Dommer: Arne Foss, Norge (0 + 1)
BIG 3, BIR Cert - Bonny Hill’s Bet You Love Me, eier Trond Storsveen

Norsk Terrier Klub, avd. Trøndelag, Tresfjord, 11.07.21
Dommer: Anne Tove Strande, Norge (0 + 1)
BIG 4, BIR Cert - Bonny Hill’s Bet You Love Me, eier Trond Storsveen
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Karmøy Hundeklubb, Karmøy, 24.07.21
Dommer: Benny Blidh von Shedevin, Sverige (2 + 1 +1) 
(Ikke avholdt finaler)
BIR Cert – Skorradals Ever Have I Never, eier Birgitta Birgisdottir
BIM Cert – Skorradals Ever Ambling Albin, eier Kari Osland
BIR Valp HP – Skorradals Pan America, eier Birgitta Birgisdottir
BIM Valp HP – Flanagan BVLGARI BY BVLGARI, eier Birgitta Birgisdottir
Norsk Lhasa Apso Klubb, Karmøy, 25.07.21
Dommer: Svein Bjarne Helgesen, Norge (2 + 1 + 1) 
(Ikke avholdt finaler)
BIR Cert – NJV-20 Skorradals Every Time For A Harley, 
eier Birgitta Birgisdottir
BIM Cert - Skorradals Ever Have I Never, eier Birgitta Birgisdottir
BIR Valp HP  - Skorradals Fair Trate For A Harley, eier Birgitta Birgisdottir
BIM Valp HP - Flanagan BVLGARI BY BVLGARI, eier Birgitta Birgisdottir

Norsk Terrier Klub avd. Østfold, Sarpsborg, 01.08.21
Dommer rase og BIS: Cindy Pettersson, Sverige (0 + 1)
Dommer BIS Junior: Turid H. Stamnes, Norge
BIS 4, BIS Junior, BIR Cert – Bonny Hill`s Bet You Love Me, 
eier Trond Storsveen

Bonny Hill`s Bet You Love Me (Foto: Anne Johnsen)

Utstillingsresultater i utlandet:
Westminster Kennel Club, Tarrytown, 13.06.21
Dommer: Mrs. Knowlton A. Reynders, USA (0 + 3)
BOB - GCHB CH Juger Edelweiss Prince Lionheart (IMP EST), 
eier Karen J’Anthony
Select Dog - GCH CH Seamist Knight To Remember BN RN CGC, 
eiere Elaine og Stephen Hersey
AOM - GCHB CH Gleanntan’s Sure Shot Greyjoy, 
eiere Anoinelle og Frank Vulpis 

Nitra Dog Show, Slovakia, 08.07.21
Dommer: Jakub Kruczek, Polen
BIG 3, BIR - CZ SK UCH CZ JCH EUW-19 Flanagan Limited Edition, 
eier Bara Holdnak Blahova
2BHK Cert ResCACIB – NJV-20 Skorradals Every Time For A Harley, 
eier Birgitta Birgisdottir
BIM Cert CACIB - NJV-20 Skorradals Ever On Amble, 
eier Birgitta Birgisdottir 

Nitra Dog Show, Slovakia, 09.07.21
Dommer: Stanislav Bucko, Slovakia
BIR Cert CACIB - NJV-20 Skorradals Every Time For A Harley, 
eier Birgitta Birgisdottir
BIM Cert CACIB - NJV-20 Skorradals Ever On Amble, 
eier Birgitta Birgisdottir

Dansk Terrier Klub, Kolding, 10.07.21
Dommer: Jussi Liimatainen, Finland (1 +2 + 3)
BIR – DK UCH Skyewalker`s Quintessential, 
eier Tina Toft Bergstrøm
2BTK – C.I.B. DL N SE PL GB UCH PLCH WW-17 Skyewalker`s No More 
Tears, eier Tina Toft Bergstrøm
3BTK Cert - NJV-20 Skorradals Ever On Amble, 
eier Birgitta Birgisdottir

BIM – DK UCH Skyewalker`s Razzle Dazzle, 
eier Tina Toft Bergstrøm
2BHK Cert - NJV-20 Skorradals Every Time For A Harley, 
eier Birgitta Birgisdottir
BIR Baby - Flanagan BVLGARI BY BVLGARI, 
eier Birgitta Birgisdottir

Valpekull:
29.04.21 Kennel Brocaire, 6 + 1
Bayero`s Origin x NJV-18 NORDJV-18 Blackthorn Swynwraig One Always 
Ups. Oppdretter er Tina L. Bjørnewall og Suzette J. Klingenberg, Ler

Ny import:
Birgitta Birgisdottir har importert Flanagan BVLGARI BY BVLGARI, 
kremfarget hannhund, født 16.03.21. Bert er etter N DK UCH NJV-20 
Skorradals Every Time For A Harley og C.I.B. MULTI CH EUJW-14 WW-18 
EUW-19 Gold Monarh Tramontana. Oppdretter er Robert Kanas, Slovakia.

Bert med oppdretter før avreise fra Slovakia

Eksporter:
Birgitta Birgisdottir har eksportert Skorradals Firing All Cylinders, 
kremfarget tispe til Rikke Møller, Danmark og Skorradals Little Miss 
Harley, kremfarget tispe til Kaisa Nykänen, Finland. Kullsøstrene er født 
22.02.21, og er etter N DK UCH NJV-20 Skorradals Every Time For A 
Harley og N SE DK UCH JWW-18 KBHJV-18 DKJV-18 NORDV-18 Gold 
Monarh Cho-Oyu. 

Endelig åpner samfunnet sakte men sikkert igjen. For oss som har 
savnet utstillinger, kan vi inntil videre glede oss over at de fleste 
avholdes, selvsagt fortsatt med Korona-restriksjoner. Noen er fortsatt 
helt kansellert, og andre velger å avholde sine uten finaler. Men, det 
viktigste er at vi er i gang! Nå gjenstår det bare å se om avvikling av
 innendørsutstillinger utover høsten vil gå som planlagt eller om Delta 
eller andre muterte varianter vil sette en stopper for dette. Vi får alle 
krysse alt vi har for at det ikke skjer!   

Ønsker dere alle en fin og aktiv høst, og minner om frist for innsendelse 
av stoff og bilder til julenummeret av TB er 31.10.

Hilsen Trond 
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Staffordshire bull terrier

Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier avholder sitt årsmøte 23 
oktober og i samarbeid med Siw Hauge avholdes det styrketrenings kurs 
24 oktober. 

Se våre websider for mer informasjon.
 
Styret
 
Fôrvert
 
Har du lyst til å være fôrvert for en Staffordshire Bull Terrier? Eller har du 
fått tilbud om dette hos en oppdretter?
Her er litt informasjon og noen tips til deg som ønsker eller vurderer 
dette.
 
Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier har i flere tilfeller blitt kontaktet 
av fôrverter som ønsker bistand i tvister med oppdretter der det viser 
seg at de har signert på en avtale de ikke mener er rettferdig for hverken 
dem eller hunden det gjelder. Dette har dessverre ikke Rasegruppen 
myndighet til å gjøre med da det i Norge er avtalefrihet og man må 
forholde seg til det man har signert på. Vær heller nøye på innholdet i 
avtalen før man signerer og bruk tid på å forstå alt innholdet i den.
Kort fortalt har en fôrvert alt det daglige ansvaret for en hund som er 
tiltenkt utstilling/avl og skal i stor grad behandle den som sin egen. 
Oppdrettere er helt avhengige av å kunne ha hunder ute på fôr for å 
utvide avlsbasen og dernest selektere de beste individene i avl. Dersom 
hunden ikke egner seg for avl bor den allerede der den skal bo hele livet 
og skifter bare eier på papiret.Først og fremst er et godt samarbeid 
mellom oppdretter og fôrvert ssensielt for at en slik avtale skal fungere. 
Finn derfor en oppdretter som innehar de verdiene du som fôrvert kan 
stå bak som sam-arbeidspartner. Det kan være lurt å spørre oppdretter 
om referanse fra andre fôrverter eller valpekjøpere for å høre deres 
erfaring. En seriøs oppdretter bør ikke ha problemer med dette.
Ikke signer på en urimelig avtale!
 
Innholdet i avtalen skal være til fordel for begge parter, og det er viktig at 
man sammen går nøye gjennom alle punkter og er enige i disse.
Tips til innhold i avtale:

* Hvor mange kull skal hunden ha? Hvem skal ha valpekull hjemme, og 
blir det kompensert dersom fôrvert blir stående med dette?
* Bli enige om hvem som dekker utgifter i forhold til avl; f.eks. dersom 
tispa blir syk under drektigheten, komplikasjoner under fødsel, andre 
former for veterinær- og/eller spesialfôrutgifter.
* Hvem dekker hundens helsetester?
* Hvem tar ansvar dersom hunden blir syk og trenger behandling? 
Kan fôrvert starte behandling selv eller ønsker oppdretter å utrede og 
kartlegge hundens helse og behov for evt. medisinering?
* Hva om hunden ikke skal benyttes i avl? Hvem avgjør dette, og når blir 
den evt. overført i fôrvertens navn?
* Som forvert er det viktig å alltid kommunisere til oppdretter dersom 
noe oppstår med valpen/hunden din. Dette fordi avgjørelsen om hunden 
skal gå i avl baseres på flere faktorer vedr. hunden, og siden 
oppdretter ikke ser hunden hver dag er fôrverts opplysninger viktige. 
Og hva om hunden beviselig er syk, skal den fortsatt brukes i avl? Hvem 
avgjør dette?
 
Husk at du skal være komfortabel med den avtalen som inngås. Be om å 
få mest mulig ned på papir for å unngå misforståelser eller uenigheter.
(Dette er kun laget som et eksempel for ettertanke, ikke som mal på en 
fôrvertsavtale).

Welsh terrier

Hei igjen!

Vi har hatt en fantastisk sommer her sør i landet og lange turer i varmen 
vi hadde i noen uker i juli måtte bli på morgenen eller sent på kvelden. 
Ellers har det blitt dårlig med andre aktiviteter enn å slappe av og mye 
bading for både tobente og firbente.

Yndlingsleken må være med når Gaia 
slapper av i sofaen på campingen

Og vi fikk besøk av Anita Moe med Sophie, datter til Annie fra siste kullet. 
Og gjensynsgleden mellom mor og datter var stor og de koste seg på den 
varme sommerdagen.

Mor Annie og datter Sophie koser seg i solen på campingen

Og heldigvis har utstillinger og prøver startet opp igjen. Det har ikke blitt 
utstillinger på mine hunder. Annie hadde valpekull i våres og så de første 
utstillingene var for tidlig for henne og i sommer har det vært altfor 
varmet til å stelle pels på campingen.

Men det har vært seks andre welsh terriere i utstillingsringen i sommer.

På NKK Sandefjord var Lilleba med Oskar og Zahri

I Trondheim NKK utstillingen pluss Norsk Terrierklub Avd. Trøndelag sin 
utstilling var Anita Moe med Sophie på sin første utstilling som junior og 
Bjørg og Oddvar Stålen med Mira i åpen klasse.

På Norsk Terrierklub avd. Østfold sin utstilling på Navestad stilte Lilleba 
med Zahri og Marianne Bendtsen stilte Max første gang som junior.
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Lilleba med Zahri

     

Marianne med Max

Veldig gøy at det blir welsh terriere i ringen igjen når det endelig har 
startet opp igjen etter lang tid med avlysninger. Så da får vi håpe at det 
ikke blir oppblussing av COVID-19 etter sommerferien slik at aktiviteter 
med hunder kan fortsette videre.

Resultater
NKK Sandefjord: Dommer Lisbeth Campbell
Ecco’s Oh My Sweetheart (Oskar) – Excellent, ck, cert, CACIB, BIR og 
ble norsk champion Danwelsh Diamond Pink Star (Zahri) – Excellent, ck, 
CACIB, og BIM
Norsk Terrierklub avd Trøndelag: Dommer Marianne Holmli
Vynnitail’s Cinderella Dancing (Sophie) – Excellent
Vynnitail’s Always’n Angel (Mira) – Excellent
NKK Trondheim: Dommer Petter Steen
Vynnitail’s Cinderella Dancing (Sophie) – Excellent, ck, cert, BIR og Cruft 
kvalifisert Vynnitail’s Always’n Angel (Mira) – Excellent
NTK avd Østfold i Sarpsborg: Dommer Cindy Pettersson
Vynnitail’s Captain Of The Ring (Max) – Excellent og BIR Junior
Danwelsh Diamond Pink Star (Zahri) – Excellent, ck og BIR

Gratulerer alle sammen!!
På utstillingen på Navestad i Sarpsborg åpnet himmelen seg, det bøtta 
ned og det var lyn og torden. Welsh terriere er heldigvis robuste hunder 
så de tok ikke særlig notis av at det kom noen brak fra torden. Men jeg 
har aldri vært så våt noen gang på utstilling før. Alt av klær og telt og 
mye av utstyret var klissvått!! Men vi hadde det veldig hyggelig tross alt. 
Jeg hjalp til med å stille noen jack russel den dagen, men fikk tid til å 
være sammen med welsh terrier folket allikevel. Det var Lilleba, Marianne 
Bendtsen, Anne Helene Hunstad Fodnes og meg som var der. Og vi fikk 
besøk av Lasse og Inger-Lise Olsen med Emil (Vynnitail’s Dreams Come 
True, sønn til Annie fra siste kullet hennes) også. De bor i Sarpsborg og 
dro innom utstillingen en tur. Det var veldig hyggelig å møte de og Emil 
igjen. Han skulle egentlig vært stilt ut som valp på denne utstillingen, 
men han hadde dessverre skadet en fot så han ble ikke påmeldt. Men det 
blir mange sjanser senere.

Og det blir spennende å se om det blir welsh terriere i ringen på Lille-
hammer. Ellers så er det jo welsh terrier treffet i Drammen Hundepark 
25.september å se fram til. Jeg håper mange av dere møter opp der. Og 
Annie skal trene mere på spor etter hvert og på Gaia blir det rallylydighet.

Annie og Gaia koser seg på campingen

Innlegg og bilder til Terrierbladet er alltid velkomment så bare send inn 
til meg.

Da ønsker jeg dere en fin høst for både tobente og firbente!
Hilsen oss i Kongsberg
Eli, Gaia og Annie

NYTT FRA KENNEL ECCO!
Ja, litt nytt herifra er det jo nå. Jeg skrev i forrige Terrierblad at  jeg 
hadde meldt på til Melsomvik, og den utstillingen ble jo gjennomført. Jeg 
hadde meldt på Oskar og Zahri. Hun skulle bare være med og passe på 
sønnen sin. Det var viktig for Oskar og få et cert etter at han hadde fylt 
2 år. Da jeg hadde med meg 2 hunder så måtte jeg ha litt hjelp. Vera 
har stilt ut Oskar og vunnet mange valpe BIS og grupper med han, så 
jeg spurte om hun ville bli med meg. Hun sa ja så vi kjørte ned en tidlig 
søndag. Det er rart og komme inn på en utstilling nå. Man hadde fått 
oppmøtetid, så da kunne vi gå til ringen. Der kunne vi sette opp 
trimmebord å stelle hundene en halv time før vi skulle inn i ringen. Det 
var en deilig solskinnsdag så jeg hadde et trekk som jeg kunne legge 
over burene, som holdt varmen vekk. Det var Lisbeth Campell som dømte 
i vår ring, og jeg var veldig spent. Oskar gikk så flott med Vera og så var 
det min tur. Zahri er jo veldig trenet for utstilling, så det gikk greit for 
meg også. Dommeren likte Oskar veldig godt og han slo sin mor og ble 
BIR med en kjempeflott kritikk. 

Vera og meg etter utstilling 
i Melsomvik. Ecco’s Oh My 
Sweetheart “Oskar” 
Han ble Norsk Champion.
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Og Zahri ble BIM, også med en fin kritikk. Det var en internasjonal 
utstilling, så Oskar ble Norsk, Svensk og Dansk champion. I tillegg fikk 
han Cacib, så nå har han 3 av dem også. En tur til Danmark så kanskje 
han kan bli Internasjonal champion. Vi får se. Vi ble ikke igjen til grup-
pen, for NKK var veldig forsinket, så vi spiste litt mat og reiste hjem med 
hundene, istedenfor å bli igjen i varmen. Pga coronatiden fikk Oskar sitt 
norske championat på sitt niende cert. Han var 2 dager fra å bli det før 
alt stengte ned. Nå kan vi søke om championat i Sverige og Danmark på 
sine hvilende cert i begge land.

Oskar venter på å komme inn til Merethe på 
Holstad Veterinærkontor og klippe negler,

 som han gleder seg til.

Dette var 6 juni i år, men historien slutter ikke der, for jeg meldte på Zahri 
til NTK på Navestadbanen i Sarpsborg 1.august. Oskar kunne jeg ikke ta 
med meg for han var på fjellet til bare 4 dager før. Jeg var der egentlig 
for å treffe gamle kjente og det var det mange av der. Veldig hyggelig. 
Eli og jeg satte opp mitt telt der og lite visste vi at det fikk vi bruk for. Da 
rasen vår var akkurat ferdig, da begynte det å bøtte ned. Det regnet ca 2 
timer i strekk før Bisene begynte. Cindy Petterson var dommer for 
welshene og jeg fikk en veldig flott kritikk på Zahri. Eli skriver om Max 
som er en valp fra henne som bor i Grimstad. Han var bare junior og er 
veldig pen. Men her ble Zahri BIR og Max fikk Junior BIR. Det var en 
hyggelig hundedag på tross av været, men jeg var faktisk ganske trett 
når jeg kom hjem kl.19.45 etter denne lange dagen. Det er litt sommer 
igjen, så den skal nytes.

LILLEBA.

Gaia koser seg

Bajas på tur

I drømmeland Dekksgutten Max på seiltur

Gaia og Monty i full lek på tur
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West highland white terrier

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

Hei alle Westievenner.

Når dette leses begynner høsten å nærme seg, men i skrivende stund er 
det fortsatt (stort sett) nydelig sommer i Norge.
Praktfullt vær og god stemning var det også da vi hadde vårt årlige 
Westietreff i Ekebergparken midt i juni. Det var veldig hyggelig å treffe 
mange folk og hunder etter lang koronaisolasjon. Westien er en rase 
som flere og flere får sansen for, og heldigvis holder også medlemstallet i 
Rasegruppen seg stabilt.

28 personer med tilsammen 24 Westier hadde noen koselige timer i den 
flotte skulpturparken. Noen fasinerende nye skulpturer var også kommet 
på plass siden forrige gang vi var der. Er du på jakt etter nytt turområde 
kan noen timer her absolutt anbefales. Med blant hundene hadde vi 
denne gangen også tre valper mellom 8-12 uker. De fikk gå litt og 
oppleve verden, og så tok de seg en hvil i medbrakt vogn innimellom. En 
super sosialiseringstur for de små som «alle» ville hilse på og kose med.

Vi avsluttet turen med lunsj og kaffe ved dammen. Der kunne vi prate 
Westie og være sosiale og samtidig opprettholde godt smittevern. Vi kan 
trygt si nå at Ekebergtreffet i juni har blitt en tradisjon. Hjertelig takk til 
alle som deltok.
Vi mottok et fint dikt fra Hans Kristian og Chica i etterkant av treffet, 
tusen takk for det. 

Vi takker så mye for bilder, tatt av flere fotografer, ingen nevnt og ingen 
glemt. Bildene er med vilje uten tekst.
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Årets Westie
Det er heldigvis så mange muligheter for vår rase å delta på utstillinger i 
år, at konkurransen vil bli avholdt også for 2021.
Den første listen for i år ligger nå på websiden.

Er du på jakt etter valp eller trimmer til din Westie?
Oversikt over oppdrettere og trimmere finner du på websiden vår.

I midten av september er en gjeng av oss på fjellet og opplever høstens 
vakreste eventyr, nemlig Westiehelgen. En helg med Westier og fine 
westiefolk som arrangeres for tiende år på rad. Vi er på et nytt sted i år, 
det blir spennende. Det kan vi fortelle mer om i neste TB og helt sikkert 
krydre med fine bilder. Ha en riktig fin høst, så er vi tilbake her når det 
nærmer seg jul.

Beste hilsen oss i styret i Rasegruppen.

Avdeling Oslo-Akershus

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

Håper alle har hatt en fin sommer og nå er klare for høsten som er i 
anmarsj. Forhåpentligvis er Norge på tur tilbake til litt mer normale 
former og treninger og aktiviteter åpner opp rundt omkring. 

Futty i sommerskog

Avdelingen har hatt ringtreningen i gang på Jessheim siden rett før 
sommeren, kun med en liten pause i juli og i Sandvika blir det 
forhåpentligvis treninger fra starten av september (dette skrives i 
august). Vi håper å få i gang andre aktiviteter også etter hvert, så lenge 
det er rom for det i forhold til covid-19 situasjonen.

Det står skrevet i grøfta at tispe fra Kløfta melder om en fin høst

Nytt styre er også valgt og disse vil det komme en oversikt på i neste 
nummer av Terrierbladet. Alle oppdateringer vil bli publisert på Terrier-
klubbens hjemmeside norskterrierklub.no/avdelinger/oslo-akershus og på 
avdelingens facebook side Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus

Kitty 3 måneder sjekker om risen er klar for høsting

Styret i NTK avd. Oslo/Akershus ønsker våre medlemmer en flott og aktiv 
god høst!
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Avdeling Rogaland

Det er med stor glede vi ser at landet og verden sakte, men sikkert åpner 
opp igjen etter pandemien. Vi kan igjen møtes, og flere aktiviteter kan 
gjennomføres. 

Norsk terrier klub avdeling Rogaland arrangerer utstilling 5. september, 
og vi gleder oss til å ønske dere alle velkommen til utstilling igjen! 

Gjenåpningen betyr også at vi igjen kan avholde ukentlige treninger. 
Vi vet at ulike aktiviteter, enten det er lydighet, agility, spor, utstillings-
teknikk eller annet, er viktige arenaer for sosialisering av hundene (og 
menneskene) samt utveksling av kunnskap. 

Norsk terrier klub avdeling Rogaland avholder trening i utstillingsteknikk 
hver tirsdag kl. 18.00 på Tjelta (Tjeltaveien 253, 4054 Tjelta). Det trenes 
blant annet på kontakt mellom hund og handler, og hunden blir tatt på 
av fremmed person og må forholde seg rolig i rom med mange andre 
hunder. Dette er derfor god trening også for hunder uten store 
ambisjoner i utstillingsringen. Treningen er innendørs, gratis og åpen for 
alle medlemmer.  

Minner også om årsmøte 23. november. Frist for å sende inn forslag til 
saker og kandidater til valg er 19. oktober. Forslag til saker sendes til 
roglaand@norskterrierklub.no og forslag til kandidater sendes til 
valgkomiteen ved einarka@online.no. 

Vi i avdeling Rogland ønsker alle terriervenner en riktig fin høst!  

Avdeling Trøndelag

Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag vil takke alle frivillige som stilte opp 
som parkeringsvakter og sonevakter 2. og 4. juli, samt på Vestnes 10. og 
11. juli 2021. 

Under kommer oversikt over Best in show vinnere fra vår hovedutstilling 
3. juli 2021 og fra vår utstilling på Vestnes 11. juli 2021

Gratulerer!

BEST IN SHOW
Skotsk Terrier
Raglan Rainbow Republic
Eier: Anne Karin Skår - Norge
Oppdretter: Dan Eriksson – Sverige

BEST IN SHOW 2
Silky Terrier
Showsilk’s Dazzles As Tsar Bell
Eier: Linn Kristin Ydse Høsøien - Norge
Oppdretter: Linn Kristin Ydse Høsøien – Norge

BEST IN SHOW 3  (mangler bilde dessverre)

Kerry Blue Terrier
Northbound Fortune Finnegan
Eier: Marianne Grønlie – Norge
Oppdretter: Tor Eirik Huldt-hagan – Norge

BEST IN SHOW 4

Miniature Bull Terrier
Krokko-dillens Yacarè Hocico Ancho
Eier: Kjersti Groseth – Norge
Oppdretter: Bård Jensen – Norge
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BEST IN SHOW VALP, 3. JULI 2021

BEST IN SHOW
Silky Terrier
Paradise Passion Golden Star
Eier: Linn Ydse Høsøien – Norge
Oppdretter: Elisabet Kristjansdottir, Jonina Gudny Elisabetardottir – 
Sverige

BEST IN SHOW 2
Cairn Terrier
Aberdeen Snoppen Sin Datter
Eier: Geir Stuedalen - Norge
Oppdretter: Eli Nilsen Rognsvåg – Norge

BEST IN SHOW 3
Staffordshire Bull Terrier
Stavenstaff’s Vampire
Eier: Jannicke Hauge – Norge
Oppdretter: Camilla Berger – Norge

BEST IN SHOW 4
Bedlington Terrier
Symretoppen’s Miltir Jimmy
Eier: Annlaug Gjerde – Norge
Oppdretter: Gro Østmoe Granholt – Norge
 

BEST IN SHOW 
Fra Norsk Terrier Klub avd. Trøndelags utstilling på Vestnes for alle 
raser

1. 0314 Paws Power Av Lay-ia, Chihuahua Korthåret
2. 0108 Rabben’s Zenith, Airedale Terrier
3. 0204 Bazinga Flaming Star, Faraohund
4. 0049 Joyland’s Magic Ambition, Shetland Sheepdog
 
BEST IN SHOW VALP
1. 5032 Bazinga King For A Day, Faraohund
2. 5024 Li-brie’s Wild Honey Pie, Norwich Terrier
3. 5066 Chazari’s Celda Iha-mo, Tibetansk Terrier
4. 5004 Wiannha Amazing Surprice, Collie Langhåret

Dessverre ingen bilder fra utstillingen på Vestnes. 

Informasjon om gruppevinnerer, BiR og BiM vår hovedutstilling 3. juli 
2021 og fra vår utstilling på Vestnes 11. juli 2021, se DogWeb: 
Hovedutstillingen: 
https://www.dogweb.no/utstilling-resultatvisning/utstilling/210412
Vestnes: 
https://www.dogweb.no/utstilling-resultatvisning/utstilling/210439

Vi gratulerer til alle gruppevinnere, BiR og BiM og alle andre. 
Tusen takk for at dere alle gjorde dagene vellykket!

Aktiviteter fremover
Vi planlegger oppstart av Ringtrening/sosialisering 25. august 2021 
kl. 18:30, med forbehold om endringer. Eventuelle endringer vil bli 
annonsert på Facebook siden vår og hjemmesiden. 
Terriererturer vil bli lagt ut på hjemmesiden og Facebook siden vår. 

Årsmøte: 
Årsmøte dato:18. november 2021

Frist for å sende inn forslag til saker og kandidater til valg er: 
14. oktober 2021

Saker sendes til trondelag@norskterrierklub.no

Forslag på kandidater sendes til valgkomitéen ved:
Anette Danielsson, e-post: nettan¬_danielsson@hotmail.com 
Geir Egil Aasbak, e-post: geiregilaasbak@gmail.com  

Da gjenstår det å ønske alle en flott høst!
Janne Lønnum
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Avdeling Østfold

Avd Østfold holdt Ann Steenersen Minneutstilling 1.Aug 2021.

Årets høydepunkt for utstillingsinteresserte ble holdt 1. august på 
Navestadbanen, Sarpsborg.

Vi rigget opp på lørdag, ringer, sekretariat, flotte finalepodier og finale-
område ble forberedt, supre premier og diplomer ble forberedt.

Vom og hundemat var igjen fantastiske og gav klubben alt vi behøvde 
for å rigge området ute, Navestad IF lot oss leie klubbhuset til toaletter, 
lunsjrom og kjøkken.

Noen utstillere kom med sine bobiler og campingvogner og satt seg til på 
plassen allerede lørdag, som gav en hyggelig stemning før utstillingen, 
veldig koselig at noen kommer langveisfra for å stille hos oss, i år hadde 
vi igjen også Svenske utstillere, det er koselig å se dem tilbake.

Utstillingsmorgenen startet med det været vi håpet skulle holde ut dagen, 
opphold, litt sol og en nydelig morgen, vi var på plass fra kl 7 og startet 
forberede dagen, dette skulle bli en bra dag for alle utstillere, vi som 
hjalp til og dommerne.

Vi hadde laget to flotte store ringer, med finaleområde klart som en 
mellomgang mellom dem, på den måten kunne vi ved finalene gjerne et 
bånd og ha både oppsamling og stor finalering klart på kort tid. Rundt 
hadde vi et område hvor utstillerne ble sluset inn og registrert før de viste 
sin hund, dermed ble det ikke trangt rundt deres ring og det var kun bur 
med hund evt en stol som ble tatt med inn, telt kunne en sette opp på 
oppmerkede plasser rundt området.

Vi hadde i år deltager premier til alle utstillere, de fikk en pølse med 
hundemat fra Vom, en brosjyre om råforing, drikke og en tursjokolade fra 
Rema 1000, noe for både to og firbeinte. 

På slutten av dagen kom tradisjon tro regnet, og det skikkelig, med lyn 
og torden, vi som hadde vært så optimistiske og latt badeendene være 
hjemme i år, tror nesten det regnet mer på slutten i år en hva vi opplevde 
i fjor, det kom hvertfal godt samlet og intenst. Finalene klarte vi lure inn 
i en liten midlertidig noe regnfri tid, og det ble supert med bare litt våte 
hunder og handlere. Finale podiene ble flotte og fotoveggen med de to 
fantastiske “vegg bærerne” som etter beste evne og med et smil på lur 
prøvde komme så nære utstillerne som mulig, og få hunden og handler 
med dommer med i bildet… og ja, prøve få et bilde hvor hundene stod 
fint samtidig, det var et show i seg selv, men litt gøy skal en ha, samtidig 
som noen ønsket det skulle gå veldig raskt… mhm… prøv den du. Men 
bilder ble det, plasserte fikk flotte diplomer, roser, gavebag fra Vom, med 
pølser og freeze dried Vom, som også er supre godbiter med mer. 

I finalene var det 27 muligheter for plasseringer og alle plasserte fikk 
flotte premier, det var finaler for Valp, Junior, Spor, Jakt, Veteran, Best i 
Motsatt og selve Best In Show. I noen klasser fikk alle som kom til finalen 
premie. 

Vi hadde superfornøyde utstillere og de aller aller fleste storkoste seg, 
ikke alle kan vinne, men alle fikk muligheten til å ha en hyggelig dag med 
oss. 

Fikk du ikke mulighet å bli med i år, pakk med et par “badeender” og 
godt humør og bli med oss neste år, vi strekker oss etter å skaffe 
dommere som kan terrier og som er spesialisert i minst en av rasene de 
bedømmer, det, sammen med en godt gjennomført utstilling med høy 
kvalitet, det er vi stolte av å kunne gi utstillerne og medlemmene våre. 

 Årets dommere var Turid Stamnes og Cindy Pettersson, vi er utrolig 
takknemlige for at de ville dele dagen med oss, begge var fantastiske 
med hunder og utstillere, og begge fikk skryt i ettertid. 

 

Under finner du årets plasserte i finalene med tilhørende bilder. 

 

BEST IN SHOW

NJV-19 N DK SE UCH Rabben’s Zenith, 
E: Halvor Sigfridstad, O: Halvor Sigfridstad)

BIS 2

 

C.I.B. NORD UCH Kriswestin Victorious, 
E: Torunn H. Lorentzen, O: Kristin Høstad

BIS 3

NJV-20 Fransin Keyston, 
E: Francesca Cassin, O: Francesca Cassin
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BIS 4

 

Bonny Hill’s Bet You Love Me, E: Trond Storsveen, O: Trond Storsveen

Beste BIM-hund

1. Wenrick’s Everybody Loves Me, 
E: Heidi Hagen, Wenche Hagen O: Heidi Hagen, Hagen Wenche

 

2. Trouble Shooter At Pariben Norway, 
E: Corneliussen, Anja Gylder O: Corneliussen Anja Gylder/ Gavin Mark

 

3. NJV-20 Tsar-Ping’s Brexit Ara, 
E: Yssen, Eva Kristin O: Yssen, Eva Kristin & Yssen, Trond

 

4. N UCH, S UCH, DK UCH Rustic Russell Dog Rose, 
E: Horge, Kari Anne, O: Horge, Kari Anne

Beste veteran

1. NORD UCH Rottriver’s We Will Rock You, 
E: Reidun Andersen O: Krister Olander Lindblom
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2. C.I.B. N SE DK UCH PORTOV-20 Tsar-Ping’s Down Under Adelaide, 
E: Anita Tanke O: Eva Kristin Yssen, Yssen Trond

 

3. C.I.B. BH NORD UCH DKV-15 X-Pected Dine Mites Sheldon Cooper, 
E: Silje Ludvigsen O: Kirsti Merethe Hustad Kahrs, Kahrs Eirik

 

4. N UCH Active Lads Hannibal, E: Inger Solberg O: Inger Solberg

BIS-junior

1. Bonny Hill’s Bet You Love Me, 
E: Trond Storsveen,O: Trond Storsveen

 

2. Bullstation’s Summer Story, 
E: Marius Kjos, O: Marius Kjos, Dahl Rolf Gunnar

 

3. Trouble Shooter At Pariben Norway, 
E: Corneliussen, Anja Gylder O: Corneliussen Anja Gylder/ Gavin Mark
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4. Rabben’s Brandmark, 
E: Halvor Sigfridstad, O: Halvor Sigfridstad

BIS-valp

1. Ars Viva Desperado, 
E: Ann Hunt, Bert Hunt, O: Olga Aleksashina

 

2.Not Negotiable At Pariben Norway, 
E: Gavin, Mark O: Corneliussen Anja Gylder/ Gavin Mark

 

3. Miraristaff Highlander, 
E: Mette Grøntoft, Vegard Øien,O: Mette Grøntoft, Øien Vegard

 

4. Jacks’r’us Twilight Fairytale Aicha, 
E: Nina Jeanette Svensen,O: Ann Mari Nordahl

Årsmøte for avd Østfold 1.desember 2021.

Sted og klokkeslett annonseres senere.
Har du et ønske om å være med å bidra til en inkluderende og positiv 
terrier avdeling, lyst å være med bidra til å gjøre noe hyggelig og 
lærerikt for andre med terrier? Har du kompetanse innen grener av 
hundesporten hvor en terrier kan delta? Lyst til å bli med i styret til 
avd Østfold? 
Ta kontakt med avdelingens valgkomité ved Hilde Liverud, enten på 
telefon 47876615 eller e-post: hcliverud@hotmail.com
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TID FOR INNEKOS?
SLOW feeders og TYGGELEKER (også for de tøffeste tyggere)SLOW feeders og TYGGELEKER (også for de tøffeste tyggere)

houseofdogs.no

Kaldpresset hundemat 
med probiotika 

Som råfôr, 
bare enklere

yoggies
God helse starter i matskålen

yoggies.no
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 NTK er organisert med rasergrupper for noen av rasene og 
 raserepresentanter for noen. Her følger kontaktinformasjon til rasene,    
 rasegrupper og distriksavdelinger. For de øvrige rasene som ikke har 
 rasegruppe eller raserepresentant er det NTKs styre som må kontaktes.

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

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

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

Kontaktliste

 Rasegrupper
 Airedale terrier
  Torgunn Haug, Tlf. 41502273, airedale@norskterrierklub.no
 Bull terrier
  Ann Jeanette S. Bull, tlf. 93081111, bull@norskterrierklub.no 
 Cairn Terrier
  Anita G Haarberg Tlf. 95006108, cairn@norskterrierklub.no
 Irish softcoated wheaten terrier
  Ranveig Isene. Tlf: 97161528, wheaten@norskterrierklub.no
 Jack russell terrier
  Inger-Lise Teigland. Tlf. 97614107, jack@norskterrierklub.no
 Staffordshire bull terrier
  Camilla Berger Tlf. 93285342 staffordshirebull@norskterrierklub.no
  Valpeformidler:Silje Margrethe Stensrud. Tlf. 932 22 485
 West highland white terrier
  Hilde Gullaksen. Tlf. 98046386 westie@norskterrierklub.no 
  Valpeformidler: Anne Lene Holmen. Tlf. 95041119 alholmen@online.no

 Distriktsavdelinger
 Agder
  Margrethe L. Næss. Tlf: 91134204, agder@norskterrierklub.no
 Oslo/Akershus
  Hilde Gullaksen tlf. 98046386, oslo@norskterrierklub.no
 Rogaland
  Ingrid Prante. Tlf. 47958598, rogaland@norskterrierklub.no
 Trøndelag
  Karen Valbekmo Selvaag tlf. 90120739, trondelag@norskterrierklub.no
 Vestland
  Terje Eilif Skaar. Tlf. 99609805, hordaland@norskterrierklub.no
 Østfold
  Anja Gylder Corneliussen. Tlf. 95928366, ostfold@norskterrierklub.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nyhet! 
Prøv ROYAL CANIN® 

Puppy våtfôr! Dette er 
et fullfôr som består

 av lekre biter i en 
smakelig saus.
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Fotograf

Fotograf: Ann-Kristin Moen
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