
TERRIERTERRIER
  BLADETBLADET

Medlemsblad for Norsk Terrier Klub  Nr. 4 • 2021Medlemsblad for Norsk Terrier Klub  Nr. 4 • 2021



NORSK TERRIER KLUBNORSK TERRIER KLUB - Tilsluttet Norsk Kennel Klub

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

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

Sekrertær: Marius Kjos,  
mariusl@norskterrierklub.no 
Tlf: 90 82 25 98 

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

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

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

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

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

På forsiden:   
Fox terrier glatthår 
Fotograf: Torill S. Olsen
På baksiden: Irish soft coated 
wheaten terrier 

 Fotograf: Mona Janne Johansen
 

LEDEREN HAR ORDETLEDEREN HAR ORDET
Hei alle sammen

Nå er det på tid å skrive årets siste spalte. Når dette skrives har det 
akkurat vært NKKs representantskapsmøte. Den gode nyheten der var  
at nå går NKK igjen med overskudd, lån tilbakebetales og de begynner  
å bygge opp bufferkapital. Dett er en helt annet situasjon enn i fjor  
når det var snakk om konkurs. Det nye styret i NKK har gjort en god 
jobb med å snu dette. Dette er postitivt for alle medlemenne.  
Det ble en liten økning av kontingenten på 50,- kr. Dette skal være  
med å bygge opp summen NKK har i bakhånd, slik at de er sterkere  
rustet om det igjen skal komme vanskelige tider.

Ellers er det flere aktivitereter som planlegges i 2022, men desverre  
må vi fortsatt ta hensyn til korona, og håpe på at ting kan  
gjennomføres. Det er litt håpløst innimellom, men vi får bare være med 
godt mot og ha tro på at alt ordner deg.

Det føltes trist at det for andre år på rad ikke ble noe julemøte i 
Terrierklubben, dette er noe som har lange tradisjoner i klubben. Vi 
syntes det var mest fornuftig å avlyse og det viste seg desverre å være 
en korrekt avgjørelse, nå med disse nye koronavariantene. Vi får satse 
på at det til neste år kan bli julemøte på tradisonelt vis. 
 

 
Jeg vil ønske dere alle god jul og godt nyttår,  

hilsen Annlaug
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 REDAKTØRENS HJØRNE
   
Manusfrist til neste nummer av Terrierbladet er   
1. februar 2022.

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

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

Husk at bilder må være minimum 1Mb (eller MB) for å trykkes i bladet.
�
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TERRIERBLADET
Ansvarlig redaktør: Hovedstyret i Norsk Terrier Klub

e-post: terrierbladet@norskterrierklub.no

Annonseformater

Helside B186 x H273mm

Halvside liggende B186 x H133mm

Halvside stående B91 x H273mm

Annonsepriser: Helside/medlem kr 1200/800,

halvside/medlem kr 600/400

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

IRU�SULYDWH��RJ�LNNH�¿UPDHU�HOOHU�DQGUH�UDVHNOXEEHU��8QQWDNHW�HU�

der NTK samarbeider med andre om arrangementer /aktiviteter. 

Medlemmer kan ikke benytte seg av medlemspris for annonser 

som gjelder andre enn seg selv som privatperson.

Det tas ikke inn kennel-/oppdretterannonser fra personer som 

ikke er medlem av NTK.

Annonsemateriell:��7U\NNIHUGLJH�K¡\RSSO¡VOLJH�3')�¿OHU�L� 

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

annonser ved behov, mot et tillegg i prisen.   

Red. har rett til å refusere materiell. 

AnnonsebetalingInnrykk betales innen materiellfrist til NTKs 

hovedkonto: 1503.16.36431

Redaktørens ansvar

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

mottatte bidrag.
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HOVEDSTYRET INFORMERER valgkomiteen

VALG AV RASEREPRESENTANTER  

I henhold til Norsk Terrier Klubs lover § 7-1 velges raserepresentanter 
for 2 år av gangen, innen utgangen av desember og kan gjenvelges. For 
raser som ikke velger egen representant, kan styret oppnevne en  
representant for 2 år av gangen.

Resultater av valget blir presentert i Terrierbladet nr. 1 – 2022. 
Funksjonstiden trer i kraft 1. februar.
Forslag på raserepresentanter mottatt innen fristen 01.11.21: 

Australsk terrier
Lene Wilsgaard Antonsen
Foreslått av: Helena Enghaug

Bedlington terrier
Gro Østmoe Granholt
Foreslått av: Anita Nedberg, Hilde Mellegård

Border terrier
Ingen forslag

Brasiliansk terrier 
Ingen forslag

Cesky terrier
Anne-Lise Maaby
Foreslått av: Bjørn Larsen, Berit Maaby, Bente Elisabeth Øyjordet 

Engelsk toy terrier 
Marianne Ona Hansen
Foreslått av: Eva Kristin Yssen, Anita Tanke, Kirsti Kahrs

Fox terrier glatthåret
Torild Smith-Olsen
Foreslått av: Inger Solberg

Fox terrier ruhåret
Grethe Bergendahl
Foreslått av: Marit Kasbohm

Irsk terrier
+HOHQH�-HQVHQ�,QGUHÀ¡
Foreslått av: Anne Sollerud

Kerry blue terrier
Ingen forslag

Lakeland terrier
Ingen forslag

Manchester terrier
Eva Kristin Yssen
Foreslått av: Kristin Lystad, Anita Tanke, Tove Østigård, Randi M.  
Øverland

Anja Sandemose 
Foreslått av: Kirsti Kahrs
                                                                                                                                                 
Miniature bull terrier
Kjersti Groseth
Foreslått av: Lene Johansen, Bård Jensen

Norfolk terrier 
Ingen forslag

Norwich terrier
Elina Jokinen 
Foreslått av: Kristin Gillow, Berit Andar

Parson russell terrier
Ingen forslag

Møteplan:
6W\UHP¡WHU������������������������ÀHUH�P¡WHU�WLONRPPHU�

Dommerkonferanse 12-13.2
NTK arrangerer dommerkonferanse, eksteriør for rasene: Fox terrier 
ruhår, Fox terrier glatthår, Jack russell terrier, Parson russell terrier, Terrier 
Brasileiro, Cairn terrier, Miniature bull terrier, Engelsk toy terrier.  
Foredragsholder på konferansen er Dan Ericsson, Kennel Raglan fra 
Sverige. Alle norske terrierdommere, aspiranter og elever er invitert til 
konferansen. Konferansen blir avholdt på Quality Hotell, Olavsgård.

Samarbeidsmøter 5.-6.mars
Vi inviterer til samarbeidsmøter på Quality Hotell Olavsgård. Vi ønsket 
opprinnelig å ha dette i februar, men siden dommerkonferansen måtte 
À\WWHV�IUD�MDQXDU�WLO�IHEUXDU��SJD��NROOLVMRQ�PHG�DQQHQ�GRPPHUNRQIHUDQVH�
L�1..��Vn�PnWWH�VDPDUEHLGVP¡WH�RJVn�À\WWHV�
For raserepresentanter så starter den nye funksjonsperioden 1.2 og da er 
GHW�¿QW�DW�DOOH�NDQ�VWDUWH�RSS�PHG�HWW�IHOOHVP¡WH�PHG�DOOH�GH�DQGUH� 
raserepresentantene og NTKs styre. På møtet blir det gjennomgått bla. 
retningslinjene, lovene, det blir organisasjonteori, om hjemmesidene og 
mye mer.

5.3 er det samarbeidsmøte for rasegrupper og eventuelt avdelinger.  
6.3 er det samarbeidsmøte for raserepresentanter.

NKKs Representantskapsmøte 27.november
NTK var represntert på møtet. 
Grunnkontingenten ble vedtatt økt med kr. 50.-

Fullcertordningen: 
Følgende ble vedtatt: 
Fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund 
uten unntak med virkning fra 01.01.2022.
Fullcertordningen kan ikke endres eller tas opp til ny behandling før det 
har gått minimum fem år. 
 
Fullstendig referat blir publisert på NKKs hjemmesider.

Utstillinger 2022
På grunn av at NKK oppdaterer sitt datasystem så var det først 24.11 
det ble mulig å søke om utstillinger eller prøver for 2022. NKKs egne 
XWVWLOOLQJHU�¿QQHU�HQ�RYHUVLNW�RYHU�Sn�GHUHV�KMHPPHVLGH��1HGHQIRU�¿QQHV�
oversikt over utstillinger som arrangeres av NTK. Terminlisten for øvrige 
utstillinger og prøver blir fortløpende oppddatert på NKKs sider.

Arrangør             Dato       Sted                           Rase

RG SBT 29.01 Bergen Staffordshire BT

DA Agder ? Kristiansand alle

RG SBT 22.05 Fredrikstad Staffordshire BT

DA Trøndelag 29.05 Trondheim alle

RG Jack 05.06. Østlandet Jack

RG Cairn 05.06. Østlandet Cairn

DA Trøndelag 10.07 Vestnes alle

DA Østfold 31.07 Navestad alle

DA Rogaland 03.09. Rogaland alle

RG Airedale  11.09 Vestby Hyttepark Airedale

Terrierspesialen 17.09 Mjøndalshallen alle

NTK 18.09 Mjøndalshallen alle

DA Vestland 24. 09 Bergen alle

Styret ønsker alle en god jul og ett godt nytt år.
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Silky terrier
Linn Ydse Høsøien
Foreslått av: Vibeke Letnes 

Skotsk terrier
Kristin Hansen Meagher 
Foreslått av: Tone Nordmark Sudenius, Gerd Elin Bøe

Skye terrier
Trond Storsveen
Foreslått av: Siri Heyerdahl Jensen, Gunn Anita Husby Hegseth, Birgitta 
Birgisdottir

Welsh terrier
Eli Næsset
Foreslått av: Greta Larsen

Din stemme sendes innen utgangen av desember 2021 til: 

Norsk Terrier Klubs valgkomité
v/leder Kristin Høstad
Storbråtåvegen 55
2120 Sagstua

Eller via e-post til: valg@norskterrierklub.no

Kun de som er eiere av rasen, fullt betalende medlemmer av Norsk Ter-
rier Klub og har betalt medlemskontingent har stemmerett. 

NB: Innsendte forslag gjelder som stemmer. Foreslåtte  
raserepresentanter uten motkandidat er å betrakte som valgt. 
Det er ikke nødvendig å sende inn stemmer på disse.

GENERALFORSAMLINGEN 2022 – 
FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL STYRET

Valgkomiteen ber om forslag på kandidater til følgende verv som er på 
valg: 

1 nestleder for 2 år – vervet innehas av Anne Kari Dahle

3 styremedlemmer for 2 år – vervene innehas av: 
Marit Helene Kasbohm 
Trude Finstad Granhus 
Tua Stiernudde 

1 varamedlem for 1 år – vervet innehas av Øivind Venedik 
 
1 valgkomitéemedlem for 3 år – vervet innehas av Kristin Høstad som 
har fungert i 3 år og kan derfor ikke gjenvelges. 
 
1 varamedlem valgkomité for 1 år – vervet innehas av Grethe  
Bergendahl 
 
Forslag må være valgkomiteen i hende senest 5. mars 2022.  
Sendes til:

Norsk Terrier Klubs valgkomité
v/leder Kristin Høstad
Storbråtåvegen 55
2120 Sagstua

Eventuelt via e-post til: valg@norskterrierklub.no

 
 GENERALFORSAMLINGEN 2022  

BLIR DEN 23. APRIL. 
Forslag som ønsket fremmet på Generalforsamlingen sendes til  

Hovedstyret  
senest innen 5. mars 2022 (poststempelets dato) til:

Norsk Terrier Klub
v/Annlaug Gjerde, Fiksdalsvegen 321 6394 Fiksdal

eller på e-post til: post@norskterrierklub.no

Forslag til kandidater sendes innen 5. mars 2022 (poststempelets dato) 
til:

Norsk Terrier Klubs valgkomité  
v/leder Kristin Høstad
Storbråtåvegen 55

2120 Sagstua
eller på e-post til:valg@norskterrierklub.no
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Høring - Øvre grense for maksimal innavlsgrad  Høring - Øvre grense for maksimal innavlsgrad  

på lik eller høyere enn 12,5%på lik eller høyere enn 12,5%

17.�¿NN�GHWWH�IUD�1..����GHVHPEHU������

Høring – Endre øvre grense for maksimal innavlsgrad til 12,5% 
NKKs Hovedstyre har vedtatt å sende forslag om endring i punkt 2 i NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett om innavlsgrad, 
på høring til NKKs medlemsklubber og forbund.

Hovedstyret beklager at forslaget i første runde ble vedtatt uten høring i organisasjonen. Dette er et brudd på NKKs  
saksbehandlingsregler hvor det av §12 kommer frem at klubber, forbund, regioner mv., skal gis anledning til å uttale seg før nye 
regler eller regelendringer blir vedtatt, dersom dette er regler som berører dem. 

Forslag til endring
NKK innfører en øvre grense for maksimal innavlsgrad som tilsier at det ikke skal foretas paringer med innavlsgrad lik eller høyere 
enn 12,5 % beregnet på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle. Som en følge av dette, endres punkt 2 i NKKs Etiske grun-
nregler for avl og oppdrett, og ny ordlyd blir:
Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis øke den genetiske variasjonen i rasen. Matadoravl og paring mellom nært  
beslektede individer bør unngås. Det skal aldri foretas paringer som gir en innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5%, beregnet på  
grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle. Ved bruk av importer brukes de stamtavleopplysningene som er tilgjengelige i  
3-5 generasjoner.

Bakgrunn
NKKs Sunnhetsutvalg fremmet 14.5.2021 forslag til Hovedstyret om å innføre en øvre grense for maksimal innavlsgrad som tilsier at 
det ikke skal foretas paringer med innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5%, beregnet på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle. 
Dette innebærer en endring i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett punkt 2.

Det er i dag et misforhold mellom NKKs regelverk og NKKs faglige anbefaling når det gjelder innavlsgrad. NKKs etiske grunnregler 
for avl og oppdrett angir at det ikke skal foretas paringer mellom søsken, far/datter, mor/sønn etter paringer med tilsvarende  
innavlsgrad, beregnet på grunnlag av en 5-generasjoners stamtavle. Paring mellom søsken, far/datter eller mor/sønn gir en  
innavlsgrad på 25% eller høyere, avhengig av hundenes øvrige slektskap i en 5 generasjoners stamtavle.

NKKs faglige anbefaling er imidlertid at innavlsgraden som hovedregel ikke bør overskride 6,25%, beregnet på grunnlag av en 5 
generasjoners stamtavle. Anbefalingen er videre at paringer med innavlsgrad over eller lik 12,5% absolutt bør unngås. En lang 
rekke raseklubber har tilsvarende anbefalinger i sine regelverk.

Vurdering
Høy innavlsgrad øker risikoen for helseproblemer og gir redusert genetisk variasjon, og en innstramming vil redusere denne risikoen.  
I tillegg vil endringen ha en sterk signaleffekt; det har ingen hensikt å tillate høye innavlsgrader med den uheldige  
omdømmeeffekten dette medfører, ikke minst når «ingen» uansett ønsker å gjøre denne typen kombinasjoner.

Det viktigste argumentet for endring av grensen for tillatt innavlsgrad er det helsemessige aspektet ved høy innavlsgrad, med  
betydelig økt risiko for uttrykk av recessive sykdommer i tillegg til tap av genetisk variasjon. Det neste er at det heldigvis er veldig  
få oppdrettere som driver med avl med kombinasjoner med innavlsgrad over 12,5%. Det er derfor en allmenn oppfatning både  
blant raseklubber og oppdrettere at kravet bør være strengere enn det er i dag. 
 
Det ble i 2018 registrert tre saker og i 2019 to saker med innavlsgrad 25% eller over. Disse valpene ble registrert med avlssperre,  
og det ble sanksjonert overfor oppdretter. Det er dessverre ikke mulig med dagens ressurser og IT-system å få ut statistikk på  
antall kull med innavlsgrad mellom 12,5-25% fra NKKs databaser.

Både DKK og SKK anbefaler, i likhet med NKK en maksimal innavlsgrad på 6,25%. Ingen av de nordiske kennel klubbene anbefaler 
en innavlsgrad på over 12,5%.

--------------

Høringsfrist til NTK
Vi sender ut denne høringen til rasegrupper og raserepresentanter, men velger å legge den her også slik at alle medlemmer har 
anldning til å sende oss sine synspunkter på høringen.

Vi ber om at alle som vil svare på høringen sender oss tilbakemelding innen 1. februar.

Svar sendes til din raserepresentant/rasegruppe eller til post@norskterrierklub.no
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OPPDRETTER-VERVING 
Oppdrettere kan verve sine valpekjøpere til en redusert 

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

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

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

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

valpekjøperen direkte i løsningen eller at valpekjøperen får 
tilsendt faktura. 

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

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

pr. 31.12, gjeldende for påfølgende år. 

 
                       

Har du o!dre"erlink på  
Norsk Te#ier Klubs hje$esider?

Ønsker du fortsatt å ha link i 2022 så er betalingsfristen 1. januar. 
Prisen er Kr. 300,- og pengene betales til kontonr.: 1503.25.80545.  

merk betalingen med oppdretternavn + rase.

Det blir ikke sendt ut krav eller purringer.

Alle som ikke har betalt sine linker blir automatisk slettet fra sidene  
uten ytterligere informasjon.

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

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

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

Terrierbladet nr.4-2021.pdf   5Terrierbladet nr.4-2021.pdf   5 08.12.2021   12.4808.12.2021   12.48



8

årets TERRIER

 Årets Terrier 2021 – Endelig liste 
(Mangler resultater fra: Ingen)  

 

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

157/5 

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

135/5 

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

100/3 

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

81/5 

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

68/3 

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

62/4 

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

55/3 

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

52/4 

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

42/2 

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

42/2 

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

41/2 

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

41/2 

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

37/3 

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

33/1 

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

32/1 

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

32/1 

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

32/1 

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

31/1 

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

31/1 

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

31/1 
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TERRIERSPESIALEN 2021
BIS

1. Fransin Keystone 
Eier og oppdretter: Francesca Cassin 

2. Knøtteliten's Reach for the Moon 
Eier: Thomas Kjeldsberg 

Oppdretter: Ida Teigland Trudvang, Teigland  
Inger-Lise, Nucera Pietro

3. Scartop Bonica 
Eier: Ann Hunt 

Oppdretter: Ann Hunt, Bert Hunt

4. Paxamores Has pole position 
Eier og Oppdretter: Cecilie Felice Cupcake 
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BIS VALP  
Khanstaff's A Great Conqueror 

Eier: Sitan Khan  
Oppdretter: Sitan Khan, Meldgaard A C

BIS VETERAN 
RABBEN's Quarterback 

Eier og oppdretter: Halvor Sigfridstad 

BESTE UNGHUND  
Loki Od Paplove Cesty 

Eier: Ann-Charlotte Nilson  
Oppdretter: Zdenek Hudecek

BESTE JUNIOR  
Knøttelitens Reach For The Moon 

Eier: Thomas Kjeldsberg 
Oppdretter: Ida Teigland Trudvang, Teigland  

Inger-Lise, Nucera Pietro 

BESTE BIM  
Nightstaff Just A Star 
Eier: Melanie Andreassen 

Oppdretter: Jan Roger Andreassen, Karlsen Camilla
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BESTE HIPREMIERTE  
DKVV-19NVV-19-20-21 RLI RusslingFlow 

Eier: Rebecca Josephine Aversano 
Oppdretter: Angelica Andersson

BESTE SPORPREMIERTE 
High Praise'crosswalk To Silence  

Eier: Siv-Laila Sandaker  
Oppdreter: Wollentz Mattsson Mary-Charlotte, 

BIS AVL Amble On Upside Of Down  Eier og oppdretter: Karen J'Anthony

BESTE OPPDRETTER  Kennel Stavenstaff 
Eier: Camilla Berger
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Hei alle Airedale Terrier venner! Nå er det tid for Terrierbladet igjen, og 
Airedale Terrier Rasegruppe har endelig fått arrangert både Open Show 
og trimmekurs i øst og vest i høst. Trimmekurs i vest ble avholdt etter 
deadline til Terrierbladet, så rapport derfra må vente til neste år. Gled 
deg til å lese intervju med May Turid Midtsund, mangeårig oppdretter av 
$LUHGDOH�L�GHWWH�QXPPHUHW��0DQJH�ÀHUH�ELOGHU�IUD�2SHQ�6KRZ�¿QQHU�GX�
på hjemmesiden vår www.norskterrierklub.no  og velg rasen Airedale. Og 
ellers informasjon om ting som skal skje framover! Håper dere alle har 
KDWW�HQ�ÀRWW�KXQGHK¡VW��RJ�InU�HQ�¿Q¿Q�I¡UMXOVWLG�RJ�MXOHIHLULQJ���KXVN�DW�
KXQGHPDJHU�HU�¡P¿QWOLJH���JL�KHOOHU�HW�JULVH¡UH�HQQ�HQ�SHSSHUNDNH���

,�K¡VW�¿NN�RSSGUHWWHU�5HLGDU�)¡UUH�/DUVHQ�HQ�Q\�1RUVN�&KDPSLRQ�L�
«stallen» sin, vakre Gulli, vi gratulerer! 

Airedale Terrier Open Show 11. september 2021 
Sted: Vestby Hyttepark 
Dommer eksteriør: Rodi Hübenthal
Ringsekretær: Anita Tanke
Skriver: Wera Hübenthal 

BIM -  BIS voksen  
Rabben's Quarterback - Rabben's Brandmark

RESULTATER
1. Multi CibNord NJV-14 NORD Jv 14Dkv v14 NV-15-16Dkv 16  
    Nord -16 Rabben's Quarterback
���%+.�18&+�6RMXV�&DVWOHV�LQ�WKH�$LUH
3. BHK multi uch Rabben's Zenith
4. BHK Rabben Bonaparte

Best i motsatt kjønn 
Rabben's Brandmark

2. BTK Airepatrols Indian Summer
3. BTK N- Se uch njv19Rabben's Zest
���%7.�1�6(�8&+�19����5DEEHQ
V�/HW
V�0RYH�WR�WKH�%HDW

BIS VALP  Keelco’s Harmony Mila 
BIM VALP Hellemuttens Fabulous Joy Falco 

BIS Veteran 
Multi CibNord NJV-14 NORD Jv 14Dkv v14 NV-15-16Dkv 16 Nord -16 
Rabben's Quarterback

BIM Veteran
1�6(�8&+�19����5DEEHQ
V�/HW
V�0RYH�WR�WKH�%HDW
Beste trimmede Airedale Terrier:  
18&+�6RMXV�&DVWOHV�LQ�WKH�$LUH

Lydighet 
Klasse 0 
1 pl Fre'tos Milles Talented Tango 114 poeng 
2 pl Coastguards Zinfandel 106 poeng 
3 pl Rabben’s Angel Eyes 85 poeng 
Klasse 1 
��SO�)UH�7RV�6DQG\V�5H¿QHG�5HEHO�����SRHQJ�

AIREDALE TERRIER
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“kom som du er» 
1 pl Monty, 2 pl Otto, 3 pl Kathja, 4 pl Rebel, 5 pl Potus, 6 pl Achie

Øvrige klasseresultat: 

Eksteriørdommer Rodi Hübenthal, betraktninger etter vår 
rasespesial «Open Show» 2021

,JMHQ�WDNN�IRU�HQ�¿Q�O|UGDJ��)RU�PHJ�HU�GHW�DOOWLG�K\JJHOLJ�RJ�OlUHULNW�n�
EOL�LQYLWHUW�WLO�n�G|PPH�VSHVLDOXWVWLOOLQJHU�±�RI¿VLHOOH�HOOHU�RSHQVKRZV��3n�
GLVVH�DUUDQJHPHQWHQH�InU�PDQ�VRP�UHJHO�VH�PDQJH�KXQGHU��RJ�I|OJHOLJ�
VW|UUH�VSUHGQLQJ�L�W\SHU��IHLO�RJ�IRUWULQQ��)RU�PHJ�EOLU�GHW�GHUIRU�HQNOHUH�
å sette meg inn i rasens kvaliteter, og hva, som etter min mening, kan 

forbedres.

Jeg sitter igjen med et inntrykk av at rasen ligger på et bra nivå, i stort 

sett med korrekte proporsjoner, men jeg la merke til noen hunder som 

kunne virke litt tunge og med litt lang lend. Jeg fant lite å utsette på 

KRGHU�RJ�XWWU\NN��'H�ÀHVWH�DY�KXQGHQH�KDGGH�¿Q�KDOV�RJ�UHLVQLQJ��
Nesten alle med korrekt hale-ansats, men enkelte hadde noe for ringet 

hale, noe som forstyrrer helhetsinntrykket.

(Q�GHO�DY�KXQGHQH�NXQQH�YlUW�QRH�EHGUH�YLQNOHW��QRH�VRP�RIWH�SnYLUNHU�
EDODQVHQ��RJ�NDQ�JL�LQQWU\NN�DY�HQ�IRU�OHWW�RJ�K|\VWLOOW�KXQG�VRP�GHUIRU�
YDQOLJYLV�PLVWHU�QRH�DY�GHW�W\SLVNH�EHYHJHOVHVP|QVWUHW�
-HJ�YDU�JRGW�IRUQ|\G�PHG�PLQ�%,5�RJ�%,0��KKY�YHWHUDQ�RJ�XQJKXQG��
2JVn�GHQ�YLQQHQGH�RSSGUHWWHUNODVVHQ�KROGW�PHJHW�K|\�VWDQGDUG�
5LQJVHNUHWlUHQ�KROGW�EUD�GLVLSOLQ�L�ULQJHQ��RJ�KDQGOHUQH�YLVWH�L�VWRUW�
sett hundene på en fordelaktig måte, men mange glemte å kontrollere 

underlaget, og plasserte hundene i ”nedoverbakke”, noe som kan gi et 

inntrykk av overbygdhet.

.RQNXUUDQVHQ�´NRP�VRP�GX�HU´�YDU�WHPPHOLJ�KnSO|V�n�EHG¡PPH��RJ�
mine plasseringer baserte seg mer på ”synsing”, og vinneren min vant på 

helhet og bevegelser.

Ellers var arrangementet velregissert og meget trivelig med hyggelige 

XWVWLOOHUH�RJ�SXEOLNXP��6W\UWUHJQHW�VLVW�Sn�GDJHQ�|GHOD�Sn�LQJHQ�PnWH�
helhetsinntrykket.

'HW�YDU�LQWHUHVVDQW�n�In�G|PPH�Vn�PDQJH�LQGLYLGHU�L�HQ�UDVH�MHJ�KDU�
G|PW�RYHU�KHOH�YHUGHQ��RJ�VRP�HU�HQ�DY�GH�I|UVWH�UDVHQH�MHJ�NRP�
QlUPHUH�L�NRQWDNW�PHG�XQGHU�ÀHUH�EHV|N�Sn�.HQQHO�5DYDLOODF�L�������
Kennelen var nabo med Kennel Torholm, som jeg jobbet for i noen 

måneder.

Takk for meg, 

Rodi

Trimmekurs Olaløkka
Airedale Rasegruppa arrangerte trimmekurs på Olaløkka ved Gardermoen 

siste helgen i oktober, og til tross for Halloween så handlet det ikke her 

om å kle på seg noe rart, men å 'kle av' alt det gamle, helst så mye som 

mulig før vinteren setter inn. Oppmøtet og interessen for kurset har vært 

formidabel, og vi måtte sette strek ved 9 hunder på nybegynner-kurset 

på lørdag, og på søndag som var satt av til de viderekomne\ showtrim 

var det 2 deltakere med videre fra lørdagen som ville være med og lære 

litt til, og 5 nye hunder. Noen trimmet ned masse pels - og noen var der 

for å få hjelp og lære  de rette detaljene, noen var der for begge deler, 

mens vi alle var der for det sosiale. Kurset var både moro og lærerikt, 

både for instruktører og deltakere. De søteste ulldyrene med lang pels 

WLO�DOOH�NDQWHU�EOH�WLO�GH�ÀRWWHVWH�$LUHGDOHV��+HU�VNDO�GX�LNNH�Y UH�UHGG�
for å komme som du er, det er meningen! Nå kan vi rense ører, og 

vi kan fjerne pelsen mellom tredeputene, og vi vet at vi skal nappe 

hårene i den retningen de gror. I tillegg har vi lært å bruke ullkniv og 

trimmekniv. For en Airedale-lykke! Vi gleder oss til neste kurs til våren. 

Husk at det er lov å komme igjen, også for motivasjonen sin skyld :). 

7XVHQ�WDNN�IRU�HQ�IDQWDVWLVN�KHOJ�WLO�DOOH�GH�ÀRWWH�GHOWDNHUQH��EnGH����RJ�
��¿UEHLQWH��1\�IDQWDVWLVN�WULPPHYHLOHGHU�OLJJHU�Qn�Sn�QHWWVLGHQH�YnUH�Sn�
Norskterrierklub.no under menyen til Airedale for de som har lyst til å 

prøve seg. 

Har du lyst til  lære og trimme men ikke rakk kurset? Ta kontakt på 

e-post airedale@norskterrierklub.no - med 1 b.

Intervju med May Turid Midtsund 

Hvordan startet din interesse 
for Airedale?
Naboen vår i Bergen som hadde 

2 Airedale hannhunder. Jeg synes 

de var så pene og utrolig festlige 

hunder. Veldig trivelig første møte 

med rasen. Da skaffet jeg min første 

Airedale fra Rakel Johannesen i 

Sandefjord. Det var en tispe som 

het miss Mitza i 1973. Dessverre ble 

hun bare to og et halvt år pga kreft. 

Før hun ble borte hadde jeg allerede 

bestilt en tispe fra Edith Strande 

Jørgensen. Hun ble kalt Beauty 

Bellame av Saga Hall (kjelenavn 

Bella). Samme år (1974) hentet 

jeg også hjem fra Edith Strande 

Jørgensen en hannhund som het 

Ludovic av Saga Hall (kjelenavn Argo). 

Interessen for trimming ble stor, og jeg lærte meg å trimme med kjøpte 

WULPPHNQLYHU�RJ�JLNN�XW�IUD�ELOGHU�MHJ�NXQQH�In�WDN�L��1nU�YL�À\WWHW�
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fra Bergen til Horten i 1975 var det lettere å få noe hjelp av Edith i 
Sandefjord. 
Min første utstilling ble med Argo og Bella i 1975 i Stavanger. Der ble vi 
grundig bedømt av dommer Les Attcinson. Argo ble min første champion.
I 1977 kjøpte jeg igjen ny hund fra Edith og det var ei tispe som het 
Marry Maid av Saga Hall.  Hun ble Norsk og Svensk utstillingschampion. 

Hva ligger bak navnet kennel Rigelmore?
Jeg hadde ikke noen spesiell historie bak når jeg skulle velge kennelnavn, 
så jeg tok navnet på en stjerne i himmelen som heter Rigel, og bare la 
til -more. Da ble det et unikt kennelnavn som jeg har båret med stolthet 
siden. Dette var i 1975/6 og like etter kom mitt første kull i 1976.

Hva gjør utstilling viktig for deg som oppdretter?
For å kritikk på oppdrettet. En evaluering 
på min jobb som oppdretter. Få en 
orientering om hva som foregår hos 
andre oppdrettere og hos rasen generelt. 
Både hunden som stilles og hva som 
ligger bak av gener. Stamtre er viktig 
fordi hundene som vises er bare halve 
bildet. Det har vært spesielt morsomt 
for meg som oppdretter å reise på 
besøk til rasens hjemland og besøke 
oppdrettere der og ikke minst se 
hvordan oppdrett og rasen utvikler seg 
der. 
 Kan spesielt huske et hyggelig besøk 
WLO�%HQJDONHQQHO�¿NN�KLOVH�Sn�%HQJDO�
Flameboyant som anses som vår moderne Airedale terrier sin stamfar. 

Er det spesielle 
helseutfordringer hos Airedale 
terrier som man har jobbet 
aktivt for å avle vekk?
Nei, HD føler jeg vi aldri blir kvitt. 
Ellers tenker jeg at rasen er meget 
sunn og at det på grunn av dyktig 
kontrollert avl over mange år. Vi 
leter ikke etter sykdommer på 
rasen, men tar de dersom de dukker 
RSS��0DQ�NDQ�DOOWLG�¿QQH�QRH��RJ�VOLN�VRP�KRV�PHQQHVNHU�NDQ�GHW�Y UH�
stor forskjell på individer. Men nå tenker jeg at Norge trenger noe nytt 
avlsmateriale for å fortsette videre godt arbeid med rasen vår.

Jeg har gjennom mine år hentet hjem fra andre land:
Big Ladys Atomic Age
Saradon Cutty Shark
Fairyland Martin Fierro of Saradon
Saradon Este Mundo
Saradon Task Force
.DWKDULQDV�/DQG�8QLRQ�-DFN��
Alle disse har blitt norske utstillingschampions og blitt brukt i mitt videre 
arbeid for å fremme rasen. 

Hvordan vurderer du bruksegenskapene til Airedale terrieren i 
dag? Har du selv drevet med bruksaktiviteter med dine hunder 
eller hatt avkom fra oppdrettet som har utmerket seg på 
området?
Jeg har ikke drevet med bruks på Airedalen fordi jeg har mindre interesse 
for den delen. Jeg har heller valgt å fokusere gjennom mine år på 
XWVWLOOLQJ�RJ�DYO�DY�¿QH�IDPLOLHKXQGHU�VRP�HU�VXQQH�RJ�VWDELOH�L�KRGH�RJ�
kropp. 

– Det kan virke som Airedale terrieren var en skarpere hund for 
en del år tilbake. Er det et resultat av målrettet oppdrett?
1nU�YL�¿NN�LQQ�EODQW�DQQHW�W\VNH�$LUHGDOH�WHUULHUH�
etter krigen synes vi at de var litt for tøffe.  Og 
med oppdrett av Airedale i Norge rettet mot 
familiehunder måtte dette justeres noe. I et 
lite land som Norge var det i min mening ikke 
tilstrekkelig interesse for så skarpe hunder.
Samtidig vil nok engelskmenn synes at vi 
har laget de litt for myke nå i dag.

Hva mener du har vært det mest positive 
med rasens utvikling, og er det noe du 
tenker er spesielt viktig å ha fokus på 
fremover?
Som jeg kan huske første gang jeg var i England 
og møtte Airedale Terrier var det en helt annen 
hund enn det vi har i dag. Jeg savner en viss 
tyngde i Airedalen og tydelige brystkasser på de. Men selvfølgelig synes 
jeg Airedale terrieren har blitt mer elegant enn før. Smalere hoder, og 
generelt mye bedre bakparter. Jeg føler litt at Airedalen har blitt avlet mot 
Fox terrier i type, bare større. Jeg synes det mest positive med rasen har 
Y UW�KYRU�VW¡GLJH�¿QH�KXQGHU�GHW�KDU�EOLWW��0\H�Sn�JUXQQ�DY�PnOUHWWHW�
avl. 

Har du noen morsomme historier om hundene dine som du 
husker spesielt godt? 
En liten morsom historie hvert 
fall for meg var deltagelse 
i grupperingen ved en 
innendørsutstilling for noen år siden. 
Det var et pent lavt gjerde rundt 
ringen hvor bedømmingen foregikk 
og i et øyeblikks distrahering 
mens vi ventet på bedømming så 
hannhunden jeg stilte sitt snitt for å 
lette på tanken. Det ble litt svetting 
rett oppi en åpen veske på baksiden 
av gjerde der vi sto. Damen som 
eide vesken var ikke til stede, men 
¿NN�QRN�HQ�IXNWLJ�OHWLQJ�QHGL�YHVNHQ�
senere på dagen. 
Tips til alle på utstilling er da å 
holde vesker og bagger med avstand til utstillingsringen. 
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Hvilke egenskaper la du vekt på hos hundene i ditt oppdrett?
At de var sunne og avbalanserte, 
glade lykkelige hunder som 
kunne møte alt og alle uten noen 
atferdsproblemer. Dette mener jeg 
er et godt grunnlag som gir stabile 
foreldre i avl. Spesielt mor kan jeg 
nevne da det både former hvordan 
mor hun vil være for valpene 
og ikke minst hva mor lærer og 
viderefører til sine valper i tiden de 
har sammen. Jeg synes at en god 
avlstispe er gull verdt, men en pen 
KDQQKXQG�NDQ�GX�¿QQH�RYHUDOW��

Kan du nevne en Airedale fra 
eget eller andres oppdrett som har vært en favoritt?
Jeg synes Tartan Scottshire Cowboy 
fra E. Forbes Gordon og Carol Scott 
fra America ser ut som en fantastisk 
Airedale. Jeg var så heldig å få se 
han på Montgomery utstillingen i 
������'HVVYHUUH�¿NN�MHJ�LNNH�WDN�L�
YDOS�HWWHU�GHQQH�¿QH�KDQQKXQGHQ��
Fra eget oppdrett må min favoritt 
være hannhunden Rigelmore 
Playboy og tispa Rigelmore Miss 
Stockton. Disse synes jeg var 
XVHGYDQOLJH�¿QH�KXQGHU�VRP�MHJ�
KDGGH�GHW�P\H�¿QW�PHG�RJ�GHOWRN�
rikelig med på utstilling. 

Har du hatt noe forbilde for eget oppdrett? Var andre 
oppdrettere gode på å gi støtte?
6DUDGRQ�NHQQHO�PHG�-XGLW�$YHULV��VRP�MHJ�KDU�KHQWHW�KMHP�IUD�ÀHUH�
hunder fra, samarbeidet godt og hatt fantastisk mye hyggelig hundeprat 
PHG��-HJ�V\QHV�KXQ�HU�XWUROLJ�ÀLQN�PHG�KXQGHU�RJ�KDU�P\H�Q\WWLJ�
kunnskap. I tillegg var Edith Sande Jørgensen en god støttespiller som ga 
meg mange nyttige tips og god hjelp når jeg startet med Airedale Terrier

Hvilke råd vil du gi til andre som går med oppdrettsplaner?
Jeg tenker at man hele tiden skal 
strekke seg etter det beste i avl. 
De beste hundene som er masse 
premiert. Selv om de selvsagt 
er meget pene, sier det også i 
min erfaring mye om hundens 
mentalitet. Hvordan en hund takler 
et kaotisk utstillingsmiljø, reiseveier, 
fremmede mennesker og hunder og 
allikevel være «på jobb».
Jeg vil anbefale at du prøver å få 
en mentor som kan hjelpe deg å 
¿QQH�ULNWLJ�PDWFK�PHG�KXQGHQH��
gjerne oppdretteren som solgte 
deg avlstispen din dersom det er 
mulig. Det er veldig viktig å ha noen 
som du kan konsultere underveis 
ved behov da det er mange ulike 
situasjoner som kan oppstå. Det tar lang tid å få erfaring, så det trengs 
en del tålmodighet dersom du har planer om å drive med dette. Det er 
QHPOLJ�LNNH�Vn�OHWW�VRP�n�¿QQH�HQ�WLVSH�RJ�KDQQKXQG�DY�VDPPH�UDVH��
Jeg kan takke Edith Strande Jørgensen for mye veiledning når jeg var 
helt fersk, vi ble også gode venninner. 

Er det noen valpeplaner på gang hos Kennel Rigelmore for tida? 
Nei, ikke for øyeblikket. Selvfølgelig har jeg ei god avlstispe hjemme, men 
jeg er tross alt 80 år nå.

Vet du hvor mange champions du har i ditt oppdrett?
Jeg har også drevet med Lakelandterrier i tillegg til Airedale terrier og har 
vel fått frem +/- 50 champions. Flere av de har vært norske, svenske, 
internasjonale og nordiske champions. 

Når har du tenkt å legge opp i utstillingsringen? 
Selv om ønsket om å fortsette i evig tid er stor, begynner alder å prege 
helse som gjør deltagelse og ikke minst alt forarbeidet som pelsen 
behøver vanskelig. 

Takk for meg! – mangeårig styremedlem og leder i rasegruppen 
for Airedale Terrier Torgunn Haug

Jeg takker nå for meg i styret og som leder de siste årene, det har 
vært åtte veldig lærerike år for min del. Jeg har vært med å utvikle 
GDJHQV�5$6�±�5DVHVSHVL¿NN�DYOVVWUDWHJL��MHJ�¿NN�WLOOLWW�IUD�VW\UHW�WLO�n�
PRGHUQLVHUH�RJ�PRGL¿VHUH�©'RPPHUNRPSHQGLXP�IRU�$LUHGDOH�7HUULHUª�
til dommerkonferansen i januar 2018, en meget lærerik arbeidsøkt. Jeg 
laget ny trimmeveileder, som endelig nå igjen kommer ut i en ny og mye 
bedre utgave. Jeg har vært valpeformidler og rasekontakt, og dermed 
hatt masse kontakt med folk som ønsker seg en Airedale Terrier, både 
valp og omplassering. Særlig omplassering er spesielt, det er lenge 
mellom det er en voksen Airedale Terrier til omplassering, men når 
det har skjedd har jeg ofte vært involvert og funnet nye gode hjem til 
hundene. Jeg har fått blomster på døren og takknemlige folk på tråden, 
både gamle og nye eiere. Sånt er veldig trivelig!  Jeg har lært masse om 
organisering av hundeutstilling og andre hunderelaterte arrangement og 
EOLWW�NMHQW�PHG�XWUROLJ�PDQJH�¿QH�Q\H�IRON��-HJ�¿NN�RJVn�WUR�Sn�RJ�O\VW�WLO�
n�EOL�RSSGUHWWHU�VHOY�Sn�GHQQH�IDQWDVWLVN�ÀRWWH�UDVHQ�HWWHU�n�KD�WLOHJQHW�
meg mye god kunnskap gjennom både det jeg har fått være med på å 
utvikle gjennom styret, og særlig gjennom tett kontakt med seriøse gode 
oppdrettere av rasen både i Norge og utlandet. En av mine fanesaker 
både i styret og privat er god helse hos Airedale Terrier, både fysisk og 
mentalt. Vi har en fåtallig rase i Norge/Norden, og det er svært viktig at 
vi tenker langsiktig når det gjelder god helse og tar nødvendige grep for 
n�EHYDUH�UDVHQ�YnU�VRP�HQ�IULVN�RJ�ÀRWW�KXQG��HQ�DOOURXQGHU�VRP�SDVVHU�L�
GH�ÀHVWH�IDPLOLHVHWWLQJHU��

Men nå gir jeg styre-stafettpinnen videre, det er viktig å gi seg når det 
fremdeles er morsomt og givende, slik at man har lyst til å hive seg med 
i styrearbeid senere igjen. Å så gleder jeg meg allerede til Open Show 
2022 – 40 års jubileum! Å jeg skal bare stille ut hunder og være sosial, 
ikke spurte rundt i kulissene å «ordne med forskjellig». Kanskje vi treffes 
Sn�9HVWE\�L�VHSWHPEHU"�,�PHOORPWLGHQ��KD�HQ�ULNWLJ�ÀRWW�MXOHIHLULQJ�PHG�WR�
RJ�¿UHEHQWH��NRV�GHUH�VDPPHQ�JMHQQRP�YLQWHUHQ�RJ�YnUHQ��/LIH�LV�D�OLWWOH�
merrier with av Airedale Terrier!

Torgunn Haug
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BEDLINGTON TERRIER

Livet går videre etter pandemien med virus som fortsatt også lever sitt 
liv blant oss og vi må fortsatt ta hensyn og tenke smittevern. Heldigvis 
har vi dyktige folk i landet som hjelper oss med kontroll over smitten. 
Det har bidratt til at vi gradvis kan oppleve en mer «normal» hverdag. 
Vi vet dog at pandemien ikke er over, intensivavdelinger er fortsatt fylt 
med alvorlig korona syke og personer med nedsatt helse må fortsatt 
leve innskrenkede liv med pågående fare for å bli alvorlig syke.  Vi har 
alle et ansvar for å overholde smittevernregler og begrense at viruset 
får mulighet til å spre seg. Med gode smittevernhensyn har vi forsiktig 
kunnet starte opp med treninger, konkurranser og utstillinger og det vet 
jeg veldig mange setter stor pris på.

Jeg har mottatt noen bilder og også noen gode ord fra fornøyde bedling-
ton terrier eiere som jeg med glede deler videre her i Terrierbladet.

Anita Nedberg har sendt meg noen koselige 
bilder av Milo (Ch Isotop’s On My Mind). Jeg er 
heldig og får møte Milo innimellom da han bor 
her i Ski ikke langt unna meg. Milo ble født på 
Kennel Isotop i Sverige for fem år siden og ble 
som valp importert av Anita hit til Norge.  
Han er en glad, aktiv og supersnill  
bedlingtongutt. Milo har  
ni glade avkom, seks som 
snart fyller to år og tre 
som fyller ett år i mars 
2022.

Jeg har også mottatt en hyggelig hilsen fra Solvor Nataas som også har 
importert en bedlington terrier valp fra Kennel Isotop:

Livet med bedlington

9L�HU�HQ�IDPLOLH�Sn�¿UH�VRP�¿NN�YnU�I¡UVWH�EHGOLQJWRQ�WHUULHU�L�PDL�L�nU��'HW�
var også vår første hund. Før det har vi hatt katt, men ingen av oss har 
hatt hund. 

Vi har en vennefamilie som har en bedlington og vi syntes han var så 
vakker og vennlig og mild, også akkurat passelig stor. Og ikke røytet eller 
luktet han heller. Det var han som var inspirasjonen når vi skulle velge 
hund. Det at de har myk og god pels hele livet var også noe vi likte godt, 
siden vi var vant med en langhåret og myk katt.

I mai var vi i Sverige og hentet vår Kokos. Han kom fra Isotop kennel 
i Österbybruk og midt under korona og stengte grenser og nye regler 
annenhver uke, så var vi ikke helt sikre på hvordan vi skulle få ham hit.. 
9L�KDU�HW�WRUS�L�6YHULJH�RJ�YL�HQGWH�PHG�n�P¡WHV�GHU�RJ�YL�¿NN�KDP�PHG�
hjem uten at noen måtte i karantene. 

Livet med Kokos har vært en berikelse på alle måter. Han passet perfekt 
inn i familien vår og han skaper så mye kjærlighet og glede. Han er ko-
sete, sosial, leken og veldig tillitsfull, og nysgjerrig på både mennesker 
RJ�DQGUH�KXQGHU��0HG�VLWW�PLOGH�RJ�¿QH�YHVHQ�NRPPHU�KDQ�JRGW�RYHUHQV�
med andre hunder, og er han god til å tilpasse seg. Vi er i hundeparken 
Sn�2OD�1DUU�ÀHUH�JDQJHU�L�XND��'HW�KDU�YL�JMRUW�IUD�KDQ�YDU�JDQVNH�OLWHQ��
så han har blitt godt sosialisert.

Vi leste mye om rasen på forhånd; at den var mild og vennlig og lettlært 
og en god førstegangshund.. Det har vært akkurat sånn. Vi har bare 
kunnet trene på nye ferdigheter, da han ikke har hatt noen uønskede 
atferder vi har måttet trene bort. Nå er han i puberteten og det går også 
overraskende bra. 

Det er en del pelsstell, men det syns jeg er gøy. Jeg klipper og steller 
ham selv, og har lært meg ved å se på grooming-videoer på YouTube og 
JMHQQRP�HQ�JRG�NOLSSHDQYLVQLQJ�MHJ�¿NN�IUD�NHQQHOHQ��-HJ�EDGHU��I¡QHU�
og børster ham en gang i uka og klipper ham ca hver 3. uke. Vi har gjort 

det så ofte for å bli gode, både han og jeg. Nå går det veldig bra, syns 
jeg. Vi blir stadig stoppet på gaten av folk som lurer på hvilken rase det 
er, og at han er så vakker. Jeg er en stolt bedlingtonmamma.

Jeg har laget en Facebook-gruppe som heter «Bedlington terrier i Oslo». 
Her avtaler vi treff og deler bilder og tips. Noen av bildene er fra disse 
treffene.  
 
Solvor Nataas

For noen uker siden kom den triste beskjeden at Symretoppen's Bluti 
Kiro hadde sovnet inn. Nesten 16 år gammel. Kiro levde et godt liv til 
sine siste dager med tilpasset aktivitet. En av hans søstre lever fortsatt 
og bekrefter det vi vet at når man er heldig, kan bedlington terrieren blir 
riktig gammel.

Det bringer meg inn på temaet «gammel hund» og det man må  
tilrettelegge slik at livet fortsatt blir godt. Selv som aldrende hund er det 
viktig med fysisk og mental aktivitet. Like viktig er det å holde hunden i 
normal kroppsvekt slik at det ikke blir ekstra belastninger på ledd, skjelett 
og muskler. Aktiviteten må tilpasses og det er svært ulikt hva som er 
riktig for den enkelte. Noen kan fortsatt ferdes lett i ulendt terreng, mens 
andre må ha mer tilpassede turer. Det er viktig å observere sin egen 
hund og tilpasse etter det. 

Å varme opp før aktivitet er viktig og å tenke på at evt påfølgende lek 
bør skje på underlag som er fast og tørt for å hindre skader på grunn av 
usikkert underlag. Det er også viktig å passe på at det legges inn pauser 
og hviledager slik at hunden får tatt seg inn igjen. Men som for med 
mennesker er det viktig med trening og aktivitet for å forhindre forfall og 
svinn av muskel- og benmasse og ikke minst, -livskvalitet.

Utstsillinger så langt i 2021

8WVWLOOLQJHQH�HU�ODQJVRPW�L�JDQJ�LJMHQ��(W�OLWH�NQLSSH�EHGOLQJWRQ�WHUULHUH�
har vist seg i ringene igjen. Noen har klart å få med seg mange  
XWVWLOOLQJHU�RJ�QRHQ�HU�EDUH�Vn�YLGW�L�JDQJ��+nSHU�DW�YL�IUHPRYHU�YLO�VH�ÀHU�
DY�GHQQH�¿QH�UDVHQ�RJVn�Sn�XWVWLOOLQJHU��3U¡Y�GHW��9L�KDU�GHW�JDQVNH�J¡\�
når vi er ute sammen på utstillingsplassene! 

Nedenfor kommer listen over «Mestvinnende bedlington» så langt i 2021. 
I listen er alle utstillingsresultater med. Hunden må ha oppnådd minimum 
CK for å få poeng og det er kun poeng fra maks 5 utstillinger som kan 
regnes med i oppsummeringen. (Se utregningsoversikt på neste side)
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Nr Navn 8WVWLOOLQJ Poeng antall 
utst.

Tot. 
Poeng

1 Symretoppen’s Lucels Blondie NKK Melsomvik 5.6.21, BIR
NTK Sandefjord 1.8.21 BIR
NJFF, Elverum 14.08.21,BIR
NTK Terrierspesial 18.09.21 BIR(7 deltagere)
NTK OA 19.09.21 BIM

15
15
15
20
10

5 75

2 Symretoppen’s Tinke 
Langemann

NTK Trondheim 3.7.21, BIR
NKK Trondheim 4.7.21, BIR
Trøndelag Selskapshundklubb 28.08.21, BIR
Norsk Bouvier SchnauzerKlubb 29.08.21,Ex
NTK Terrierspesial 18.09.21 2.BHK
NTK OA 19.09.21 BIR (6 deltagere)

15
15
15
0
8
20

6 73

3 Smultronblommans Love of 
my life

NKK Melsomvik 5.6.21, 2.BTK
NTK Trondheim 3.7.21, Ex
NKK Trondheim 4.7.21, BIM  
NJFF, Elverum 14.08.21, Ex     
NTK Terrierspesial 18.09.21, VG
NTK OA 19.09.21, Ex                         
Norsk Min.Am.Shepherd kl 25.09.21, VG
Oppdal Hundeklubb, 26.09.21, BIR
Kongsberg Hundeklubb, 09.10.21, BIR

8
0
10
0
0 
0 
0 
15 
15

9 48

4 Slioorins Jippi To Symretoppen NKK, Lillehammer 22.08.21, Nord cert, BIR
NTK Terrierspesial 18.09.21, 2.BTK
NTK OA 19.09.21, Ex

15
8
0

3 23

5 Symretoppen’s Mito Benny NTK Terrierspesial 18.09.21, BIM 10 1 10

6 Symretoppen’s Lucels Lily NTK Terrierspesial 18.09.21, 3.BTK  
NTK OA 19.09.21, Ex

6
0

2 6

7 Symretoppen’s Lucel’s Molly NTK Terrierspesial 18.09.21, Ex
NTK OA 19.09.21, Ex

0 
0

2 0

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.    

���1RUVNH�RI¿VLHOOH�XWVWLOOLQJHU�����

Topp 1                                                                                                        Topp 2  
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Kennel Symretoppen BIS 3 oppdretter på Terrierspesialen

 
Topp 3 

Kos dere videre med deres terrier og ta godt vare på dere selv og  
hverandre! 

      

/DQJHPDQQ�7UXOV�����������������������������������$OH[�L�NDPXÀDVMH

        ��6DQJULD�L�)ROOGDO������������������������������������%HQQ\�L�NDPXÀDVMH

Så vil jeg benytte anledningen til å ønske dere 
alle en God Jul og Godt Nyttår og håper jeg 
møter mange av dere i ulike aktiviteter i det 
nye året! Om det så er på tur, under sporsøk, 
på agilitybanen, i Barn Hunt låven eller kun i 
forbindelse med uformelle treff inne og ute.

Gro Østmoe Granholt

bedlington@norskterrierklub.no

Milo 
 

Julehilsen fra Karma i Trøndelag:

Terrierbladet nr.4-2021.pdf   16Terrierbladet nr.4-2021.pdf   16 08.12.2021   12.4808.12.2021   12.48



19

I sommer hadde Norsk Smellerklubb onlinekonkurranse i Smeller altså  
Nett-søk.

Jeg meldte på Hall (Fort-Nox Harmonic Blue Fox) for morro, og ha det litt 
gøy i sommerferien.
Det var 4 forskjellige nett-søk å sende inn i hver konkurranse; banesøk, 
objektsøk, romsøk og kjøretøysøk.

Også kom Hall på pallplassen både i romsøk og samlelagt plass!
I romsøk kom vi på første plass med 347 poeng og samlelagt kom vi på 
tredjeplass med 1321 poeng.

%RUGHU�WHUULHU�HU�ÀLQNH�Sn�PDQJH�WLQJ�

Mvh Elinor A. Rønning

BORDER TERRIER TERRIER BRASILEIRO

Her kommer en liten hilsen fra kennel Livi’n on Love.

Nå er året snart over og for et år det har vært. Vi har jo endelig kunnet 
dra på utstilling igjen. Kunne sosialisere oss mere. Det er som en helt ny 
YHUGHQ��3n�XWVWLOOLQJVIURQWHQ�Vn�KDU�YL�NODUW�n�In�ÀHUH�Q\H�FKDPSLRQV��9L�
kan stolt smykke oss med titler som Norsk Vinner 21 både BIR og BIM og 
1RUVN�-5�9LQQHU�����9L�KDU�NODUW�n�InWW�ÀHUH�JUXSSH�RJ�%,6�SODVVHULQJHU�
som BIS 3, BIS 3 Matchshow. Flere av våre valper har BIG2 og BIG1. Vi 
er veldig stolte av våre små avkom som vokser opp nå å viser seg godt 
EnGH�L�RJ�XWHQIRU�ULQJHQ��9L�KDU�GHOWDWW�Sn�ÀHUH�NXUV�PHG�KXQGHQH��EnGH�
triks og agillity, noe rasen her egner seg meget godt til. 
Rasen har jo også byttet navn fra Brasiliansk terrier til Terrier Brasileiro 
og den begynner bli mer kjent hos folk i det norske hjem. Det skjer oftere 
og oftere at vi enten møter en brasse på vår ferd eller møter personer 
som gjenkjenner rasen og stopper for å slå av en brasse prat. Legger ved 
noen bilder av våre store og små 4 beinte venner. Ønsker dere lesere en 
god høst og trivelig vinter videre. 
 

Mvh Elin, Kennel Livi’n on Love. 
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Bullterrier Open Show 2021

Årets Open Show ble avholdt på Disenå mellom Kløfta og Kongsvinger 
lørdag 28. august i strålende høstvær. På grunn av covid situasjonen 
var det lenge usikkert om det ville bli mulig å avholde årets show, så 
L�GHQ�IRUELQGHOVH�YDU�GHW�À\WWHW�IUD�MXQL�WLO�DXJXVW��0HQ�YL�YDU�HQ�OLWHQ�
gjeng som var fast bestemt på at det skulle arrangeres show i år. Så ca 
2 mnd før ny oppsatt dato i august satte vi i gang med forberedelser for 
gjennomførelse. Siden det var usikkert om grensene ville åpnes i tide 
for våre utenlandske utstillere, forhørte vi oss med raserepresentanten 
for miniature bullterrier om det var interesse for å invitere miniene til 
vårt show for å kunne forsvare nok deltakere til å kunne arrangere. Og 
det var det stor stemning for, så da satte vi i gang med alt som måtte 
forberedes og gjøres i stand for å kunne avholde Bullterrier Open Show 
for bullterriere og miniature bullterriere. 
Dommer Lisa Alice Florence Villensia, innehaver av kennel Villensia fra 
England var allerede booket inn så da var det bare å få på plass resten. 
Og det klarte vi med glans, og for de som var der er vi vel alle enige om 
at dette ble en stor suksess.
Neste Bullterrier Magasin vil inneholde et mer utfyllende referat fra 
showet, så jeg tar kortversjonen her.
Men, vil gjerne få rette en stor takk til alle dere som gjorde en formidabel 
innsats for å få dette til, en stor takk til alle våre sponsorer og ikke minst 
alle dere utstillere som var med å gjorde dagen til en kjempesuksess.

Da avslutter vi med å gratulere alle vinnere med velfortjente seiere og 
OHJJHU�XW�¿QDOH�UHVXOWDWHQH�IRU�EXOOWHUULHUHQH�KHU��RJ�Vn�YLO�UHVXOWDWHQH�IRU�
miniene ligge under spalten til Miniature bullterrier.

Beste hannhundklasse
BIR  Sangelsbull Hugo Boss, Eier: Amanda Skålberg
BH2  Quest Fiable Florentin, Eier: Johan Pettersson
BH3  Danelaw Papa Don’t Preach, Eier: Lotta Lorensson
BH4  Buffalo Bull’s Rock Star Folke, Eier: Linda Persson & Jonny Saxholm
Beste hode hann  Sangelsbull Hugo Boss, Eier: Amanda Skålberg
Beste bevegelser hann  Sangelsbull Hugo Boss, Eier: Amanda Skålberg

Beste tispeklasse
BIM  Darkness Beyond At Pariben Norway, Eier: Charlotte Østlie
BT2  Mad About Mother Of Angels, Eier: M. Vaattovaara & J. Andersson
%7���%XIIDOR�%XOO¶V�6XVLH�4��(LHU��0DUJDUHWKD�+lOO
BT4  X-Cooper’s No Easy Way Out, Eier: Lotta Lorensson
Beste hode tispe  X-Cooper No Easy Way Out, Eier: Lotta Lorensson
Beste bevegelser tispe  Quattro Paws Isabel, Eier: Anja Årteig

Best in Show valp��&DSRLHUD�%HDXWLIXO�6RXO��(LHU��0DULW�)lUQVWU|P

BIS junior Buffalo Bull’s Rock Star Folke, Eier: L. Persson & J. Saxholm
BIS Senior  Quattro Paws Isabel, Eier: Anja Årteig
BIS Veteran  Bullenoias Hedda Heartbreaker, Eier: Erik Haugseth

Best in Show: Sangelsbull Hugo Boss   
BIM: Darkness Beyond At Pariben Norway

Best in Show: Sangelsbulls Hugo Boss   Best i motsatt kjønn: Darkness 
Beyond At Pariben Norway Dommer: Lisa Villensia

BULL TERRIER CAIRN TERRIER

Leder’n har ordet
7LGHQ�À\U�QnU�PDQ�KDU�GHW�J¡\��GHW�VLVWH�KDOYnUHW�L������KDU�QHVWHQ�Y UW�
som normalt. Vi har igjen begynt å reise rundt og treffe folk på stevner, 
utstilling og til og med årsmøte ble avholdt med folk til stedet. Vi forsøkte 
RVV�RJVn�Sn�HQ�Q\�YDULDQW�RJ�KDGGH�PHG�GHOWDNHUH�Sn�QHWW��¿Q�O¡VQLQJ�
IRU�n�In�ÀHUH�WLO�n�GHOWD��YL�KDU�WURVV�DOW�PHGOHPPHU�RYHU�KHOH�ODQGHW��9L�
i styret ser frem til et nytt og aktivt år, og håper pandemien holder seg 
L�VMDNN�Vn�YL�NDQ�IRUWVHWWH�n�WUHIIHV���9L�VNDO�IRUV¡NH�n�In�LQWURGXVHUW�ÀHUH�
av våre oppdrettere fremover, denne gang er det Gelitus Kennel som skal 
presentere seg og sitt. 

Før Gelitus får ordet vil vi på tradisjonelt vis ønske alle en riktig God Jul 
og et Godt Nytt År, med Nora og Leah i vakker positur.

Nora og Leahs jul  
Eier og foto Elin Furuholt

Presentasjon av Gelitus kennel.
Hei, vi heter Lillian og Geir Stuldalen. Vi driver Gelitus kennel på 
Krøderen. Takk for att vi ble spurt om å skrive noen ord om vår kennel

Hundene vår oppdr.gruppe Openshow 2018 er:
INT NORD uch NORDV-10 NVV-15 Gelitus Good Year

S N uch Gelitus Privat Dancer
N uch Gelitus Breake Every Rule

N uch Gelitus Stable Queen

Vi kjøpte vår første cairnterrier i 1996 Fra Ertelia’s kennel. Vi hadde fra 
før 10 trekkhunder, som vi kjørte i spann, mest til turbruk. Vi hadde barn 
som gjerne ville gå tur med hundene, men vi synes de var for store og 
sterke til å slippe barna av gårde med dem. Så da ble det å lete etter en 
hund som passet bedre til det bruket.
Vi bestemte oss for att det måtte bli en liten terrier, siden Lillian hadde 
vokst opp med terriere Airedale og Welsh).
Vi fant en annonse i lokalavisen om cairnterriervalper til salgs og var 
KHOGLJH�RJ�¿NN�NM¡SW�HQ�WLVSHYDOS��(UWHOLDV�&KDOWD���+XQ�EOL�VWLOW�XW�QRHQ�
ganger på utstilling, men gjorde det vel bare sånn passe, men vi ble så 
begeistret for væremåten hennes, att vi skaffet oss en hannhund fra 
Turvenn’s kennel som het Goliat.

Vi synes det var trivelig på utstilling og ble kjent med mange hyggelige 
mennesker rundt ringen.
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Gelitus Masala chai BIS valp terrierspesialen2019
Her vises hun som voksen og Nuch

N uch Gelitus Masala Chai

Etter hvert skaffet vi oss en tispe fra Hjohoo’s kennel (Hjohoo’s I Wish 
Hjo All The Best) og en tispe fra kennel Birselaw i skotlland (Birselaw 
Winter Jasmine) via Leif Olsen (kennel Cairness’s).
Så i år 2000 ble vårt første cairnkull født etter Birselaw Winter Jasmine 
og Rottriver’s Name of the Game. Samme år hadde vi også ett kull på 
Hjohoo’s Wish Hjo All The Best og Anton, som vi hadde kjøpt av Anita 
Gustavsen og Tom Haarberg (nå Larvikita’s kennel).

Noe senere kjøpte vi en voksen hannhund fra Rottriver’s kennel (N S uch 
Rottriver’s The Best a Man Can Get)
Han ble Norsk og Svensk utstillingschampion, og vi begynte å bli skikkelig 
bitt av utstillingsbasillen.
Vi kjøpte også en hanne til fra Rottriver’s en del år senere (N uch 
Rottriver’s Dance for Publicum)
Vi har også kjøpt inn noen tisper fra Rottriver’s kennel opp igjennom 
årene, disse danner grunnlaget for vår avl videre.
NORD uch Rottriver’s Walk By My Side (Madde)
N uch Rottriver’s Sleeping Beauty.

Våre første egenoppdrettede championer var brødrene N uch Gelitus 
Cheddar og Nuch Gelitus Normanna Terry Mc Lellan. Vår første 
egenoppdrettede tispe som ble champion, var NSuch Gelitus Cafe’ Latte.

NSuch Gelitus Cafe Latte
Vi har hatt en del kull opp igjennom årene, som vi har beholdt valper 
etter og stilt frem til championer.  Vi har oppdrettet 20 championer under 
vårt kennelnavn.

Den vi er mest stolt av er INT NORD uch NORDV-10 NVV-15 
NORDVV-2015 Gelitus Good Year (Snoppen)

 Gelitus Good Year
Han ble årets cairn i 2009 og 2010 og årets veterancairn 2015. Han ble 
også nr 3 på årets terrier i 2011. Kanskje ett av våre stolteste øyeblikk 
var da han ble gruppevinner på nkk Drammen 2011. Samme året ble ha 
også gruppevinner og BIS 3 på nkk Tromsø

N S uch Gelitus Privat Dancer (Juni) ble årets cairn i 2014.

Gelitus Privat Dancer

Vi har også blitt årets cairnoppdretter i 2009, 2013 og 2014 her 
representert med noen av våre champions.

Nuch Gelitus Lasagne

Nuch Gelitus Stable Queen
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NNV-20 N uch Gelitus Frostrose

6W\UHW�WDNNHU�/LOOLDQ�RJ�*HLU�IRU�ÀRWWH�ELOGHU�RJ�VSHQQHQGH�OHVQLQJ�RP�
deres liv med Verdens Beste Kompis!

Snart er 2021 er året over, vi har som informert tidligere ikke valgt å kåre 
noen vinnere av ulike konkurranseformer dette året. Neste år håper vi på 
stor aktivitet med våre herlige cairner. 

Husk å sette av Pinsen 2022,  
da arrangerer vi årets store begivenhet 

 
«Helgesamling med Open Show»,  

dommer Hellen Miller fra Skottland.

GOD JUL og GODT NYTT ÅR!

1RUD�RJ�/HDK��ÀLQNHVWH�PRGHOOHQH�YL�YHW�RP�  
Eier og foto Elin Furuholt

CESKY TERRIER

Hei alle terrier venner!

I disse dager koser vi oss masse med valpene til Zelenka og Amirál som 
ble født den 15. september. De har nå blitt seks uker gamle, og det skjer 
QRH�Q\WW�KHOH�WLGHQ��$OOH�VHNV�HU�JXWWHU�RJ�¿UH�DY�GHP�HU�I¡GW�VRUWH��GH�
blir grå, og to er født sorte med gule tegninger (black and tan). Disse 
blir ofte veldig lyse grå, men de kan også bli mørkere grå og beholde tan 
markeringene som da blir lyse grå. Det er veldig gøy og spennende å ha 
egne valper og å kunne følge de helt fra fødselen til de reiser til sine nye 
hjem. 

Det går fort til jul nå så jeg vil benytte sjansen til å ønske dere en riktig 
god jul og et godt nytt år!

Manusfrist til neste nummer av Terrierbladet er 1. februar 2022. Send 
gjerne inn bilder og noen ord til cesky@norskterrierklub.no 

Hilsen Anne-Lise Maaby og gjengen.
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Da står jula for døren og vi kan legge bak oss en periode preget av 
isolasjon og uteblivelse av aktiviteter som samler oss i hundemiljøet. 
Det kjennes så utrolig godt å komme sammen igjen å nyte det sosiale. 
Få sosialisert og miljøtrent valper igjen. Nå blir Corona -pregede hunder 
en saga blått. Vi har allerede smakt på den nye tilværelsen vår ved 
forskjellige aktiviteter. Vi har hatt utstillinger. Fra Terrierspesialen i 
Mjøndalen, til Fun Weekend I Vestby. (Se innlegg annet sted i bladet.) 
Og det har vært arrangert utstillinger i inn- og utland. 

Først en hilsen fra vår første raserep. Lars Petter Darmo.
I 2002 ble ETTeiere invitert til Manchester Terrierens Open show. Og 
siden har vi vært med. Til stor glede for oss og mange andre. Årets 
samling (Funweekend) ble vellykket. Eva Yssen sørget i år for reker, 
forrige gang grillmat. Hva blir det neste gang?
En slik samling gjør seg ikke selv. Organisatorene sørger for opplegget, 
men mange hjelpere gjør at weekenden «går av seg selv». Flott å se alle 
som bare sørger for at alt skjer som det skal. F. eks. dekke langbordet 
på kvelden, tine reker og sørge for tilbehøret. Rett sted til rett tid. De 
som hjalp til under utstillingen eller de som sørget for at konkurransene 
på søndagen ble gjennomført. Takk til alle andre som ga oss en 
XIRUJOHPPHOLJ�)81:((.(1'�

Videre en hilsen fra Oskar som er Corona 
syk og har fått selskap av Sarah som skal 
være med under dyna og sover Oskar. Ja så 
sover Sarah og hun viker ikke fra hans side. 

Marit Jensen deler noen bilder 
med oss fra sine turer. Først 
XW�HU�18&+�6-9����;�SHFWHG�
Dine Mites Quarterback, aka 
Marlon ble BIS på Black&Tan Fun 
Weekend, BIS2 ble X-pected Dine 
Mites Maya.  
Her begge på amen.

Thanos sender en hilsen fra blåbærskogen.

ENGELSK TOY TERRIER

God Jul og Godt Nyttår fra kennel Skin-Deep, her er Marlon julenisse!

Så til slutt en hilsen fra Kirsti og Eirik Kahrs i kennel X-pected Dine Mites.
Hei!
Fra vårt siste kull har 3 av valpene gjort det supert på valpeshow.  

Gleder meg til å følge dem videre og ikke minst 
en bror til som forhåpentligvis komner til å  
gjøre det godt i agility etterhvert!

En ny champion har vi også fått. Gambit, Bonwild Gambit, ble Norsk 
FKDPSLRQ�Sn�7HUULHUVSHVLDOHQ��+DQ�YDU�DNNXUDW�I\OW���nU�RJ�¿NN�GHUPHG�
tittelen på første mulige utstilling. 

Vi ønsker dere alle en god jul og godt nytt år!

Juleklem fra Kirsti og Eirik Kahrs

På Terrierspesialen ble 
Turbo, X-Pected Dine 
Mites Diego,eier Hulda 
Idrupsen, BIS2 valp. 

Og søsteren gjentok 
det samme dagen 
etter. Hun også BIS2 
valp! Mali heter 
X-Pected Do You Dare 
og eies av Evy Marie 
Brinch.

Og i Finland ble 
søsteren først blitt BIS 
valp på et valpeshow 
for alle raser, for så 
noen uker senere å bli 
BIS4 valp på Finlands 
største valpeshow 
noensinne med 1001 
deltagende valper! 
Jessie heter egentlig 
X-Pected Dine Mites 
Queen Gambit og er  
eid av Sari Laitinen.
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Vi har også en ny champion siden sist blad. Eier til Historical Dannie 

'HYLWR�VRP�EOH�%,6���Sn�)XQ�:HHNHQG�¿NN�EORG�Sn�WDQQ�RJ�EHVWHPWH�VHJ�
for å prøve å gå for Championatet 

på Vinnie som han heter til 

daglig. Han hadde to CERT fra 

før og trengte det kun det siste 

for å ta tittelen. Så i en alder av 

7 år presterer han å bli BIR for 

dommer Ingrid Borchorst på Terrier 

klubbens egen utstilling i Bergen 26 

VHSWHPEHU��+DQ�NYDOL¿VHUHU�GHUPHG�
for Campiontittelen både i Danmark 

hvor han har et hvilende CERT og 

i Norge. Snakk om å vise kvalitet 

over tid. Gratulerer til eier Carina 

Rasmussen!

Med dette avrunder vi og ønsker nye og gamle medlemmer en fredelig jul 

og et fruktbart godt nyttår!

FUN WEEKEND ETT og MTFUN WEEKEND ETT og MT
Siste helgen i august samlet vi oss i Vestby Hyttegrend. Fun 

Weekend lever opp til navnet sitt. Tror alle koste seg denne helgen. 

Tilbakemeldingene har vært udelt positive, noe som gleder oss 

arrangører. Det gjør det verdt arbeidet. Så takk for god oppstøtning og 

god ord. Dere som møter opp og lager helgen gjennom deltakelse. Så 

satser vi på at vi får dette til å bli en årlig tradisjon fremover. Så satser vi 

på Covid-19 går inn historiebøkene. Spesielt artig var det at så mange tok 

turen langveis ifra. Vi hadde tilreisende fra Trondheim i nord til Odda og 

undertegnede Askøy i vest, samt fra det sentrale Østlandet. Fasilitetene 

er utmerket i Vestby Hyttegrend og det er allerede booket helg neste 

sommer for vår Fun Weekend 2022. Det er bare å sette av siste helgen i 

august først som sist og reservere hytte. Altså 27 og 28 august 2022.  

Tidligere har vi hatt utstillingen søndag, i år hadde vi den lørdag. Det 

sier vi oss fornøyd med. Det frigjorde dommere til å kunne dra tidligere 

søndag. Eller gir dem rom for deltakelse i aktivitetsdagen i fremtiden. 

Denne utstillingsbiten er et uhøytidelig konsept hvor alle kan delta. 

8DQVHWW�XWVWLOOLQJV��IHLO��HOOHU�LNNH��'HUH�PHGOHPPHU�InU�HQ�VPDN�RJ�
innblikk i hvordan det blir arrangert. For noen blir det kanskje en aktivitet 

en ønsker å fortsette med. 

Det å skulle stille hunden krever et samspill mellom hund og eier. Det 

gir utfordringer til hunden i å bli håndtert på bordet av fremmede. Også 

eier får en smakebit av hvordan håndtere sin hund. Det er jo en vinn 

vinn situasjon for alle. Hundeeiere med tanke på hverdagslydighet, 

bedret samspill og kommunikasjon. Som videre gir gevinst på sikt. Det 

gjør hundeholdet enklere. For eksempel når en skal til veterinærfor 

undersøkelser og når en må overlate hunden til andre. Det er også av 

stor verdi for oss oppdrettere å kunne få se resultater av avlen vår og 

hvilken utvikling avkommet har eksteriørmessig. Lærerikt på mange 

nivåer altså. Dommer Marja Huttinen fra ETT ringen var veldig glad for å 

bli invitert og få hilse på den norske ETT familien. Og hadde mange gode 

ord om hundene som deltok i utstillingen lørdagen. 

Hun plasserte dem som følgende:

Sigrid Svingen stilte sporty opp som dommer for Manchester lørdag på 

kort varsel. Covid-19 gjorde det umulig for den Engelske dommeren 

VRP�YDU�LQYLWHUW�n�NRPPH��0HQ�6LJULG�6YLQJHQ�HU�HQ�ÀRWW�HUVWDWQLQJ��+XQ�
har en rik erfaring fra utstillingsringen selv eid MT. Gått barn og hund i 

HQ�nUUHNNH�RJ�YLGHUH�-XQLRU�KDQGOHU�PHG�¿QH�UHVXOWDWHU��(U�Qn�HQ�K¡\W�
PHULWHUW�KDQGOHU�VRP�KDU�ÀHUH�%,6�RJ�%,*�SODVVHULQJHU�PHG�KXQGHU�KXQ�
handler. Dette var første utstilling hun har dømt. Hun imponerte med sin 

UHÀHNWHUWH�RJ�NRQVLVWHQWH�G¡PPLQJ��+XQ�JD�JRGH�WLOEDNHPHOGLQJHU�RJ�
plasserte sine favoritter slik lørdagen:
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Det er ikke bare utstilling og de gode resultatene som samler oss denne 
helgen. Vi har hatt fokus på en sosial happening som skal samle oss 
med samme lidenskap for rasene våre ETT og MT. Vi ønsker takhøyde 
for å ta opp utfordringer man har i hundeholdet. Eller tar imot gode 
treningsmetoder til inspirasjon. Det er lett å gå seg vill i jungelen av 
tips og råd. Noen utfordringer er rasetypiske og kan lønne seg å få råd 
direkte fra oppdrettere med rik erfaring eller andre som har løst sine 
utfordringer ved hjelp av kløktige gode metoder. Når man møtes blir det 
så mye lettere å utveksle kunnskap og erfaringer. Og det i en setting 
gjennom lek og moro kan se hvilken kommunikasjon en har med sin 
hund. Da blir det lettere å spisse inn råd til hver enkelt.
Lørdagen samlet vi oss på kvelden ved langbord hvor vi spiste reker i en 
XK¡\WLGHOLJ�PHQ�YDNNHU�VHWWLQJ��)LNN�WDWW�QRHQ�¿QH�ELOGHU�L�VROQHGJDQJHQ�
som farget himmelen denne kvelden. 

Søndag var det duket for 
lek og moro ispedd litt 
konkurranse. Retter en stor 
takk til Kirsti Kahrs som 
VWLOWH�VSRUW\�RSS�PHG�¿QH�
øvelser. Øvelser som ga 
forskjellige utfordringer og 
en bedre innsikt i hvordan 
hundene løste utfordringene 
GH�¿NN�VHUYHUW��/ ULQJ�Sn�
mange nivåer også her i en 
herlig setting. Eksempelvis: 
Tar hunden din godbit i 
luften eller på marken? 
Blir den engstelig når 
matmor/far hopper rundt i søppelsekk på bena? Disse øvelsene var så 
gjennomtenkt gode Kirsti. Ga oss alle mulighet til å bli bedre kjent med 
hundene våre og motivere til bedre samspill med dem. 

Vi ble mektig imponert over yngste 
sammenlagt vinner denne helgen 
Nora med sin MT Elsa som gjorde 
det bra også i barn og hund. 

Det ble gitt poeng for utstillings delen og konkurranse biten. Og total 
vinner ble Carina Rasmussen med sin Historical Diamond's Dannie Devito 
som heter Vinnie til daglig. 

Det ble jo selvfølgelig kake på alle søndag. Blir sulten av all den lekingen.

Premier hadde vi nok av til alle deltakerne som møtte opp og takker alle 
våre sponsorer som viste sin raushet gjennom å gi oss av sine produkter. 
$OW�IUD�IyU��JRGELWHU�WLO�GULNNHÀDVNHU��UHLVHVNnOHU�RJ�OHNHU��'HW�YDU�Q\WWLJH�
ting som vil bli brukt i tiden fremover. Spesielt takk til de sponsorer som 
gir til små arrangement som skal arrangeres på andre siden av Norge 
lissom, det er raushet det! Takk Direkte Zoo Askøy og alle som har gitt 
inn premier.

Takk for årets happening og så sees vi til neste år!
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Hei alle glatthårsentusiaster

Da har vi kommet så langt på året at høsten snart på vei over i vinter.  
Her har det heldigvis ikke kommet snø enda, men til gjengjeld har det 
regnet i bøtter og spann.  Det ser ikke ut til å plage mine turkompiser 
mye, så lenge de slipper å gå med regnjakke.
Milla og jeg avsluttet for vår del utstillingssesongen med en 
kjempetrivelig helg på Terrierspesialen, der vi traff både gamle og nye 
venner. 
Nå går dagene i å sysselsette en «fjortis» Milla og en «oldis» Buck med 
WXUHU�Sn�ÀDWPDUN�RJ�L�NXSHUW�WHUUHQJ���$Y�RJ�WLO�HU�YL�Vn�KHOGLJ�n�In�VOLNH�
foto-øyeblikk som nedenfor:

Buck og Milla i solnedgang

Treningsspalten

Gå-pent-i-bånd 2: 
Fox terriere er kjappe, nysgjerrige og jaktinstinktet styrer ofte snuten så 
de glemmer alt annet, og i hvert fall helt sikkert deg og meg hvis det var 
RSS�WLO�GHP��*DQJDUWHQ�GH�RIWHVW�EUXNHU�IRU�n�IRUÀ\WWH�VHJ�HU�75$9��RJ�
KDU�GH�ULNWLJ�GnUOLJ�WLG�JnU�GHW�L�IXOOW�¿UVSUDQJ�L�RSSWLO����NP�W��'H�KDU�¿UH�
trommestikker til bein og er rett og slett raskere enn oss. Og dette er det 
vi vil at skal gå pent i bånd.

I forrige nummer lovte jeg å følge 
opp denne gang med å skrive litt om 
utfordringer vi kan støte på i ”gå-pent-
i-bånd-treningen”. Det kan være du 
opplever å miste kontakt med hunden i 
visse situasjoner, også selv om du synes 
du har trent mye både på kontaktlyd og 
selve båndtreningen, eller kanskje du har 
kommet til et punkt hvor du rett og slett 
sitter fast og ikke kommer lenger. Ta en 
titt på punktene under og se om du kan 
gjenkjenne noen av utfordringene nevnt 
her. Kanskje er det noe du trenger å forstå 
bedre eller endre for å komme videre? 

Hva ser du her?  
Ville du gjort noe annerledes? 

FOX TERRIER GLATTHÅRET
Potensielle problemer og utfordringer i gå-pent-i-bånd-
treningen:
- Hunden vimser rundt deg (det skjer ofte hvis vi står stille for lenge). = 
Prøv å beveg deg fremover, så hunden kan følge deg. 
- Hunden biter i båndet. = Spør deg selv: Er turen for lang? Er hunden 
sliten? Stresset? Smerter i rygg, nakke eller andre helseproblemer? Maser 
du for mye? 
- Hunden hører ikke på deg. = Observer: Er den opptatt med andre 
sanser? Hunder kan bare bruke en sans om gangen. Lukt er en 
overordnet sans, så om den snuser på noe spennende på bakken, vent 
til den løfter snuten - da er den klar for å høre. Du kan forsøke å påkalle 
dens oppmerksomhet ved å veive med en arm, skifte retning, gjøre et 
hopp – lag en bevegelse som gjør at den løfter snuta fra bakken – da kan 
du bruke kontaktlyden og få dens oppmerksomhet.
- Hunden drar mot noe den vil ha eller lukte på. = Vær tidligere ute med 
å få kontakt. Bruk kontaktlyd FØR båndet er stramt!
- Hunden er ufokusert på deg. = Er hunden i en prosess med å løse en 
NRQÀLNW�I�HNV�L�P¡WH�PHG�DQQHQ�KXQG"�5HVSHNWHU�GHWWH�RJ�YHQW�WLO�GHQ�HU�
klar for å høre på deg. 
- Hunden ser ikke på deg. = Kanskje hunden demper deg? Vær tålmodig, 
rolig og blid, ikke bli sint eller stress, og ikke rykk eller dra i båndet. 
- Hunden snuser i bakken hele tiden. = Demper den deg eller noe i 
miljøet rundt? Er fox terrieren din på sporet av noe? Spennende lukter vil 
alltid være spennende lukter. Om den ikke snuser for å dempe deg, men 
fordi den er på sporet av noe, kan du forsøke med mer kontakttrening. 
Bruke bedre og mer attraktiv belønning? 
- Hunden får godbit og så går/løper den fra deg igjen. = Ikke bli stående 
for lenge, gå framover litt før.
- Hunden tar ikke godbiter. = Er hunden stresset? Redd? Er godbiten god 
nok? Ta en pause, evt. gå tilbake i treningen. 
- Hunden glemmer. Det skjer oss alle. = Ikke bli sint, begynn på nytt. 
- Hunden beveger seg veldig sakte. = Demper den deg? Har den ubehag 
eller smerte? 
- Hunden er ivrig, vil se og oppleve nye steder og lukter. = La hunden 
snuse, men tren på at den først får gå fram til det den vil snuse 
på når båndet er slakt. Trenger den mental aktivisering? Bli kvitt 
overskuddenergi? Du kan gjøre litt natur-agility på tur, som å hoppe opp 
på stener, balansere oppå eller krype under noe, eller kanskje en løpetur/ 
sykkeltur er tingen? La hunden løpe løs der det er mulig (men selvfølgelig 
respektere båndtvangen). 
Hundene våre trenger å få utløp for energien sin, som de har masse av, 
og det å få muligheten til å strekke ordentlig ut fra tid til annen er noe 
alle fox terriere elsker og behøver. Lar vi dem få denne muligheten, vil de 
lettere kunne ha fokus på oss i den øvrige treningen når vi ber om det. 

Hvor slakt bånd man liker å ha er individuelt. Selv liker jeg best 
at båndet er ganske rett uten at hundene drar. 

Hunder har et rikt kroppsspråk og en rekke dempende signaler som de 
bruker for å kommunisere. Det er lurt å lære seg så mye som mulig om 
disse signalene, da kan vi ligge litt i forkant og det blir lettere å lykkes i 
treningen. 

Har du en hund som utagerer mot andre hunder på tur, som reagerer 
på rullebrett og sykler eller vil jakte på biler? Forslag til hvordan du kan 
jobbe med dette kommer i neste nummer.  

Jeg kan kontaktes på tonjenove@yahoo.no

Da er det bare å ønske alle en riktig God Jul og Godt nytt treningsår! 
Hilsen Tonje og foxene i kennel Merry Pippin
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Fra utstillingsringen
24. juli Karmøy Hundeklubb, dommer Benny Blidh von Schedvin
New Star Iz Kompaniyi Sebastiana, BIR m/cert
Lauvlands Celina, Vg JK
25 juli Norsk Lhasa Apso Klubb Karmøy, dommer Svein Bjarne Helgesen
New Star Iz Kompaniyi Sebastiana, BIR m/cert
7. august Norsk Kennelklubb Fauske, dommer Marit Sunde
Vielfrass Jean D’Arc (FI), Exc AK, 1 AKK
14. august Norsk Jeger og Fiskerf. Elverum, dommer Heidi Hagen
Sonatas Canadian Folk Singer, Exc AK, 1 AKK
Pepperjack’s Crazy, G Jk
22. august Norks Kennelklubb Lillehammer, dommer Frank Christiansen
Residentset’s Milla In A Million, BIR m/Cert og Nordic Cert
New Star Iz Kompaniyi Sebastiana, BIM m/Cert og Nordic Cert

BIR og BIM på Lillehammer
(Foto: Gitte Pedersen Årdal)

4. september Norsk Kennelklubb Rogaland, dommer John Walsh
New Star Iz Kompaniyi Sebastiana, Vg Jk
5. september Norsk Terrierklub avd Rogaland, dommer Arne Foss
New Star Iz Kompaniyi Sebastiana, BIR m/cert
18. september Norsk Terrierklubb Mjøndalen, dommer Pia Lundberg
Residentset’s Milla In A Million, BIR m/Cert
New Star Iz Kompaniyi Sebastiana, BIM m/Cert

Milla og undertegnede i fullt fokus under      
JUXSSH¿QDOHQ
(Foto: Gitte Pedersen Årdal)

19. september Norsk Terrierklubb Mjøndalen, dommer Per Kr. Andersen
Residentset’s Milla In A Million, BIR m/Cert
New Star Iz Kompaniyi Sebastiana, BIM m/Cert
25. september Bergen Selskap og Brukshundklubb, dommer Børge 
Espeland
New Star Iz Kompaniyi Sebastiana, BIR m/cert
26. september Norsk Terrierklub Bergen, dommer Ingrid Borchorst
New Star Iz Kompaniyi Sebastiana, BIR m/cert

New Star Iz Kompaniyi Sebastiana, eller Fox som han heter til daglig,  
gjør seg klar til å entre ringen
(Foto: Gitte Pedersen Årdal)

2. oktober Norsk Kennelklubb Harstad, dommer Frank Kane
Shoutinghill Nobodys Fool, BIR m/cert og Cacib

Årets Glatthår 2021 pr 2. oktober 

Navn Poeng Tellende 
utstillinger

Residenset›s Milla In A Million 75 5

New Star Iz Kompaniyi Sebastiana 75 5

Knøtteliten Hot›n Sweet 37 2

Active Lad›s Hannibal 15 1

Shoutinghill Nobodys Fool (FI) 15 1
 
(Kun de 5 beste utstillingene teller)

Rapport fra Valpeshow
4,5 mnd gamle Safari IZ Kompaniyi 
Sebastiana stilte til sin første utstilling 
for Sandnes Brukshund Klubb og NKk 
Rogaland valpe og veteran show.
Lørdag: HP, BIR, BIG1 og BIS 3.  
Søndag: HP, BIR og BIG4

6D¿UD�VDPPHQ�PHG�HLHU�*LWWH�3HGHUVHQ�
Årdal viser seg fram

(Foto: Gitte Pedersen Årdal)

Ønskeliste
Skriv gjerne noen ord om din glatthår og send med bilder, så skal jeg 
sørge for at det kommer på trykk her.  

 Hva er vel vakrere enn en glatthårs-blomst?
(Foto: Vera Christin Sandal)

-HJ�YLO�¡QVNH�DOOH�VDPPHQ�HQ�ULNWLJ�¿Q�DGYHQWVWLG��HQ�ULNWLJ�JRG�
jul og et godt nytt år

Ferdindand og juledragen
(Foto: Catarina Andersson)

Raserepresentant for 
glatthåret foxterrier Torild 
Smith-Olsen
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Ja, nå går det mot vinter og sne. I høst har det vært  stor aktivitet 
på utstillingsfronten. Jeg må selv lete opp hvor og hva hundene har 
fått på DogWeb. Det hadde vært hyggelig om dere som har hunder 
med på aktiviteter selv kunne skrive til meg hvordan det er gått. Det 
har jo vært med mange ruhår nå. Noen av hundene går igjen på 
ÀHUH�DY�XWVWLOOLQJHQH�RJ�MHJ�VNULYHU�HLHU�RSSGUHWWH�EDUH�I¡UVWH�JDQJ�
de har vært med. Om resultater på noen av utstillinger ikke er nevnt 
her så får dere gi beskjed til meg ang. det som har skjedd.

01.08 NTK Østfold var det med 3 ruhår. NJV-20Fransin Keystone 
eier/oppdretter F. Cassin ex., CK 1 BH cert. BIR og BIS 3. NJV.-
20 NV.-21 Fransin Kismet eier/oppdretter F. Cassin EX., CK. 1 BT, 
cert. BIM. Turbo Krokodilo Datys eier Jelena Zozulia, oppdretter R. 
Garuckaitè, Litauen EX., CK. 2 BT. R.cert..  
Elverum14.08 Norges Jeger og Fiske forbund med 3 voksene 
og 1 valp. Fransin Keanu eier/oppdretter F. Cassin EX.,CK cert.1 Bh. 
%LJ����1-9����19����)��.LVPHW�(;�&N�FHUW��%,0��1�6�8FK��)��+XOD�
Hula eier Astrid Bekken oppdretter F. Cassin EX.,CK 2 BT. 1 valp var 
PHG�RJ�¿NN�+3�%,5�+LJK�DQG�/RZ�$QQD�3DYORYD�HLHU�RSSGUHWWH�$��
Bekken. 
NKK nordisk vinnerutstilling Hedemarken 21/22.08 med 6 
Ruhårer. NJV_20 Fransin  Keystone EX., CK, 1 BH, cert. Nord.cert., 
BIR og BIG 3. Fransin Mad Max eier/oppdretter F. Cassin EX., CK. 2 
BH, R. cert, R. Nord.cert. NJV-20 NV-21 Fransin Kismet  EX., CK 1 
BT cert, Nord,cert, BIM. NJV-21Fransin Million Dolla Baby EX., CK. 2 
BT, R. cert. R.Nordisk cert. N.S.Ch. Fransin Hula-Hula Ex,. CK. 3 BT.  
NKK Rogaland 04.09.21 NV-21 Fransin Million Dollar Baby EX.,1 
BT, cert BIR,. Fransin Mad Max EX.,Ck 1 BH cert. BIM.  
Dagen etterpå NTK`s Rogaland utstilling. NJV-20 Fransin 
Keystone EX., CK, 1 BH cert. BIR og BIS 2. NJV-21 Fransin Million 
Dollar Baby EX., CK 1 BT cert BIM.  
NTK`s Terrierspesialen 18.09   Her var det anmeldt 6 ruhår for 
WHUULHUVSHVLDOLVW����VWN��¿NN�(;�PHG�&.��1-9����)UDQVLQ�.H\VWRQH��
¿NN���%+�FHUW��%,5�RJ�WLOVOXWW�%HVW�LQ�6KRZ���1-9����)UDQVLQ�0LOOLRQ�
'ROODU�%DE\�PHG���%7��FHUW��%,0��1-9����19����)UDQVLQ�.LVPHW�¿NN�
2 BT. R.cert.   
Dagen etter NTK avd. Oslo og Akershus var det de samme 6 
KXQGHQH���1-9����)UDQVLQ�.H\VWRQH�¿NN�(;���&.����%+��FHUW��%,5�
og igjen Best in Show!!! N.ch. NJ.W -17, NW-17 Bertram eier T. 
Dahlen Thofte oppdretter D. Johansen, Danmark EX., CK 2BH. 
NJV-21 Fransin Million Dollar EX.,CK 1 BT cert. BIM. NJV-20 NV-
20 Fransin Kismet EX.,CK 2 BT R.cert. Disse to siste utstillingene 
var jo fantastiske for Hugo Quevedo og Fransesca Cassin. Vet selv 
hvordan man føler når man vinner BIS to ganger i en weekend. 
*UDWXOHUHU�DOOH�VRP�KDU�VWLOW�XW�L�K¡VW���+86.�c�6,�,�)5$�+925�2*�
1c5�'(5(�67,//(5�(//(5�(5�0('�,�$11(1�.21.855$16(�6$07�
5(68/7$7(7�

Fransin Keystone m/Hugo Quevedo og Per Kr. Andersen

Ellers har det vært Verdensutstilling i Brno. 2 av Fransesca`s hunder 
YDU�DQPHOGW��PHQ�P¡WWH�LNNH��'HW�YDU�DQPHOGW����UXKnU��GH�ÀHVWH�
kom naturlig nok fra Tsjekkia eller de nærmeste land. BIR ble Viva 
Quality Born to Win som kom fra Tsjekkia og BIM ble Zahra V.D. 

FOX TERRIER RUHÅRET
Bismarkquelle fra Tyskland tilh. fam Møhrke. Begge disse hundene ble 
9HUGHQVYLQQHUH��-HJ�Vn�DW�GRPPHUHQ�KDGGH�ÀHUH�DY�VLWW�HJHW�RSSGUHWW�L�
ringen. En del pene ruhår på videoen fra Brno selvfølgelig vinnerne, men 
også mange som ikke var så bra kvalitet.

1HVWH�VWRUH�XWVWLOOLQJV�ZHHNHQG�YDU�0RQWJRPHU\�L�86$��+HU�YDU�GHW�
5 utstillinger i disse 5 dagene. Den viktigste for oss var Montgomery 
XWVWLOOLQJHQ�PHG�EDUH�WHUULHUH��RJVn�GYHUJ�VFKQDXVHUH�VRP�L�86$�K¡UHU�
WLO�WHUULHUJUXSSHQ��'HU�SOHLHU�GHW�Y UH�ÀHUH�WXVHQ�WHUULHUH��(Q�DQQHQ�WLQJ�
som var veldig spesielt i år var at Geir Flyckt Pedersen (Louline kennel) 
hadde den store æren å dømme b.a. BIS på Montgomery. Han satte til 
BEST IN SHOW en Am, staff, nr. 2 Bis ble en svensk oppdrettet Cairn 
fra Hjohoo kennel. Nr. 3 Bis ble en nydelig meget veltrimmet Airedale 
og nr. 4 Bis en West Highland White som for meg var overdrevet i 
WULPPLQJHQ��'HW�JnU�LJMHQ�L�HQ�GHO�DY�WHUULHUYDULDQWHQH�L�86$��1n�HU�GHW�
like før en Jack Russel ser ut som en Ruhåret fox med litt grovt hode 
som de har klippet av halvparten av bena. Men sånn er det der. På 3 
av disse utstillingene vant en ruhår som Hanne og jeg fallt for i 2018 
når vi var over, Grand Champion Irvonhill Volgnier som ble BIR på 3 
av disse utstillingene. Han har vunnet utrolig mye de siste årene.  Ch. 
Hamtoncourt Steel Skylord , ble BIR på Montgomery og en utstilling til. 
Han er ginger og sønn av den utrolige Ch. Afterall Painting the Sky som 
YDU�nUHWV�KXQG�L�86$�IRU�QRHQ�nU�VLGHQ��+XQ�YDU�RJVn�JLQJHU��-HJ�V\QWHV�
ikke sønnen hadde samme klasse som moren dessverre, ble for tung for 
meg etter det jeg så på videoen. Vakre er de jo, Skylord hadde en meget 
G\S�JLQJHU�IDUJH��VRP�QRN�YDU�JRGW�KMXOSHW�DY�IDUJHSXGGHU����,�86$�HU�GHW�
VWRUW�VHWW�LNNH�XNXSHUWH�KXQGHU��PHQ�YHOGLJ�PDQJH�KDU�¿[HGH���RSHUHUWH��
haler og disse halene blir de ofte unormalt rette. Er jo ikke lov, men det 
bryr folk seg ikke om.

Neste store Ruhår utstilling var i England. Wire Fox Terrier Association 
holdt sitt årlige arrangement. Egentlig skulle den amerikanske 
topphandleren Gabriel Rangell ha dømt denne utstillingen i 2020, men 
den ble avlyst, men på grunn av Cov.-19 kunne han ikke komme i år 
heller. Dessuten var det ikke lett for utstillere fra andre land å komme 
inn i England nå. Det var dårlig deltagertall 33 hunder og Philip Horspool 
ble nå satt opp som dommer. 'LHQ\�RJ�5RQ\�GH�0XQWHU�8LWHUZLMN�IUD�
Belgia reiste over og de sa det hadde vært mye plunder å komme over 
JUHQVHQ�IRU�EnGH�IRON�RJ�GHQ�¿UEHQWH��'H�YDQW�IRU�¡YULJ�HQ�NODVVH�PHG�HQ�
nydelig tispe. Best in Show ble Ch. Travella Secret Asset og res. BIS ble 
Ch. Willowyre Whyte Magic. Denne tispen hadde 2 cert. og 14 res.cert. 
når pandemien kom. Eier var sikkert bekymret for at hun ikke ville få 
den til Champion, tiden gikk og gikk uten utstillinger. Når det åpnet opp 
LJMHQ�L�(QJODQG�Vn�¿NN�GHQQH�¿QH�WLVSHQ�Sn�UDSSHQ���FHUW��RJ�VHOYI¡OJHOLJ�
ble hun Champion. En nydelig ruhår, men problemet hadde vel vært at 
KXQ�YDU�JDQVNH�UDPSHWH�L�ULQJHQ�RJ�HLHUHQ�¿NN�LNNH�YLVW�GHQ�WLO�VLWW�EHVWH��
Nå hadde eieren en handler til henne som hadde trent litt med henne i 
månedene uten utstillinger og da gikk det uten problem i ringen. Viktig å 
kunne håndtere en aktiv ruhår i ringen.

f.v.: Res.Bis Willowwyre Whyte Magic, dommer,  
BIS Ch. Travella Secret Asset

På hjemmefronten hadde vi en Ruhårtur 26. september på området til 
%RJVWDG�*nUG��(W�¿QW�RPUnGH�n�Jn�L�RJ�GHU�YL�VOXWWHW�HU�GHW�ERUG�UXQGW�
ute i det fri og en kafeteria vi kan kjøpe drikke og noe å spise. 

Det var med 22 Ruhår, 1 Irsk og 1 Airedale. Været var perfekt, ikke regn 
og ikke så varmt. Hyggelig å møte nye ruhår eiere med hundene sine, 
men noen av de «gamle» trofaste ruhår eierne kunne ikke komme på 
denne datoen dessverre. 
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Vi prøvde å samle alle i en ring før vi startet for å ha en presentasjon 
av eier og hund. Ikke helt lett da noen av Ruhårete var ganske 
VQDNNHVDOLJH��9L�KDGGH�HQ�¿Q�WXU�RJ�GHW�EOH�WDWW�HQ�GHO�¿QH�ELOGHU�DY�
fotografen vår Inger-Lise  Halvorsen med Quis som heldigvis pleier  å ha 
med fotoapparat.

Inger Marie Kasbohm hadde bakt eplekake til oss som hun   
delte ut når vi skulle spise. Ikke første gang hun har bakt kaker og 
servert når vi har gått på Ruhårturene våre.

Nr.2 f,h,: N.Ch. Marstens Sim Sala Bim som er 13 1/2 år, 
datteren hennes t.h. Yulia 9 år.

Turgåere med alle hundene ved Bogstadvannet

Det har vært lite agilitykonkurranser for Grete F. Stillum og Nicci den siste 
tiden fordi Grete har slitt med ryggen, og dermed å kunne løpe og føre 
Nicci. Men de var en tur på Oslo og omegn sitt stevne i Maridalen første 
O¡UGDJHQ�L�VHSWHPEHU��KYRU�GH�¿NN�ULNWLJ�Vn�JRG�XWWHOOLQJ�UHVXOWDWPHVVLJ��
1LFFL�¿NN�KHOH�WUH�SDOOSODVVHULQJHU���HQ�I¡UVWH�SODVV��HQ�DQGUH�SODVV�RJ�
en tredje plass i kl 3 mellom! I og med at de har konkurrert lite og 
treningsmulighetene også er begrenset med dårlig rygg, har Grete funnet 
på at hun skal lære Nicci noe nytt. Så nå holder Grete på å lære Nicci 
å løpe over møne uten å stoppe, mens Nicci tidligere har stoppet med 
to poter på gresset og to på mønet. Planen er at Nicci skal spare 1-2 
sekunder i et agilityløp, som kan gjøre en stor forskjell på resultatene. 
Men det er en vanskelig balansegang, og krever mange repetisjoner 
for å få inn riktig bevegelsesmønster – helst to lange kraftfulle skritt på 
nedgangen. Dersom Nicci ikke treffer siste halvdel av møne (feltet) med 
minst en del av en labb, så blir det fem feil – som er mye verre enn å 
tape 2 sekunder. Møne er 1,70 m høyt, og i utgangspunktet skulle man 
tro at en foxterrier ikke ville hoppe før etter ca halve møne, men de er 
tøffere enn som så. Dermed krever det mye trening og riktig belønninger 
– og er en spennende utfordring! Grete har jo også gamle Caisa 14 ½ år, 
hun er N.Sv. Ach. N. H.Ch. og Norges Mester og er enda i «farten». Hun 
hører dårlig og ser dårlig på et øye, men hun liker å leke selv med litt 
stive ben.

Alle ruhår eiere gamle og nye, prøv og aktiviser hunden din. Ruhårene  er 
med på det meste og det er utrolig hva de kan lære. De har nese for 
spor, agility,for rallylydighet, vanlig lydighet og fart. Egentlig ingen 
begrensing hva de kan brukes til samt selvfølgelig å være kosehund, det 
siste er det ingen konkurranse for. Grete har hatt 3 Marsten Ruhårer og 
DOOH���KDU�EOLWW�FKDPSLRQHU�LQQHQ�DJLOLW\��ÀRWW�JMRUW�DY�HLHU�RJ�KXQGHU�

Vil gjerne høre litt fra dere om dere trener hunden deres, hvordan 
hverdagen er og bilder mottas med takk så sant det har minst 1 mg i 
oppløsning. 

Ha en GOD JUL alle sammen. 

Hilsen Grethe Bergendahl
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IRISH SOFT COATED 
WHEATEN TERRIER

LEDEREN

2021 ble også et noe annerledes år på grunn av Covid-19. Heldigvis har 
YL�InWW�HW�PHU�nSHQW�VDPIXQQ��RJ�ÀHUH�DNWLYLWHWHU�NXQQH�JMHQQRPI¡UHV�Sn�
sommer- og høsthalvåret. Det har ikke vært noe arrangement i regi av 
regionkontaktene dette året. Vi håper på å få til sosiale møtepunkt og 
klippekurs i 2022. 

Årsmøtet ble avholdt som planlagt i Trondheim 23.oktober. Nye 
medlemmer i styret vil bli presenterte i neste nummer av Terrierbladet. 
Protokoll ligger på hjemmesiden. Helsekomiteen hadde gjort et 
grundig forarbeid knyttet til sak om avlskrav og anbefalinger. Denne 
presentasjonen er også tilgjengelig på hjemmesiden. 

Styret har fått i oppdrag å utarbeide regler for Årets Rallywheaten. 
Dette blir nytt i 2022 i tillegg til årets mestvinnende wheaten på 
utstillingsfronten. Vi håper dette vil gi økt aktivitet også med wheaten i 
andre konkurranser enn utstilling. For å delta i konkurransen om Årets 
Rallywheaten eller Mestvinnende Wheaten må eier være betalende 
medlem i rasegruppa i tillegg til medlemskap i Terrierklubben. 

Norsk Vinner ble kåret på Vinnerutstillingen på Lillehammer i august. Vi 
var veldig glade for at 15 wheatenterriere var påmeldt. Alle påmeldte 
hunder hadde norske eiere. Det er gledelig at så mange deltar på 
utstilling igjen. Vi gratulerer også med en ny norsk Rallychampion i 
UDVHQ�YnU��&KDUOLH�¿NN�VLWW�VLVWH�FHUW�L�UDOO\O\GLJKHW�L�RNWREHU������PHQ�
på grunn av Covid-19 ble det ingen utstilling før i 2021 og da i sitt 
eget område, Lillehammer. I en alder av 11 år gjorde han sin debut i 
XWVWLOOLQJVULQJHQ�RJ�¿NN�SUHPLHULQJ�WLO�FKDPSLRQWLWWHOHQ��+DQ�HU�GHQ�DQGUH�
wheatenterrieren som har oppnådd denne tittelen i Norge. 

Ranveig Isene
- leder ISWT-

 
Styret vil ønske alle riktig God Jul  

og Godt Nytt År!  

UTDELING AV ÅRETS WHEATEN 2019 og 2020  

På årsmøtet ble bilder av årets wheaten for 2019 og 2020 formelt 
gitt til stolte eiere. Nestleder Siv Svingen delte gaven ut på vegne av 
rasegruppa. 

Mestvinnende hannhund 2019: 

C.I.B NORD PL UCH EUW-18 RLI 

Wheatenhamran's  Father to Son  

Eier: Ranveig Isene, oppdretter: 

Janicke Sotnak 

Mestvinnende tispe 2019: NORD PL 

UCH EUW-18 Parwheat Frøya, Eier 

og oppdretter: Marit Stette Alme 

   

Mestvinnende hannhund 2020: 

C.I.B. NORD FI UCH NJV-17 

Wheatenhamran´s Ippolit  

Eier og oppdretter: Janicke Sotnak. 

(var ikke til stede på årsmøtet)

Mestvinnende tispe 2020: NORD PL 

UCH EUW-18 Parwheat Frøya, Eier og 

oppdretter: Marit Stette Alme    

RESULTAT FRA NORSK VINNERUTSTILLING PÅ LILLEHAMMER 

21.02.2021 (Dommer: Vigdis Nymark) 

BIR, Norsk Vinner NV -21 tispe: NORD PL UCH EUW-18 

Parwheat Frøya, Eier og oppdretter: Marit Stette Alme    

BIM, Norsk Vinner NV -21 hannhund: C.I.B NORD PL UCH  

EUW-18 RLI Wheatenhamran's Father to Son   

Eier: Ranveig Isene, oppdretter: Janicke Sotnak 

 

Norsk Veteranvinner NVV-21: C.I.B NORD PL UCH EUW-18 RLI 

Wheatenhamran's Father to Son. 

Eier: Ranveig Isene, oppdretter: Janicke Sonak
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Ny SE UCH

N DK SE UCH AUSTJV-19 
EURJV-19 DKJV-19 NJV-19 Goforit 
Prime Time  
Eier: Siv Svingen,  
oppdretter: Åsa Lundell (SE)

NY RALLYCHAMPION 

RLI RLII RLIII N RL CH 
Charlie  Eier: Therese 
Blix Bøhn Vesterås,  
oppdretter: Anne-Gry 
Rønning Aaby

Norsk Juniorvinner 
NJV-21 tispe: Irish 
Mesmerize's Juno   
Eier: Heidi 
Græsmann, 
oppdretter: 
Liselott Bjørling 
(SE)

TERRIERSPESIALEN OG LOTTEPRISEN
Noen var så heldige å få med seg vandrepokaler hjem, og er derfor 
forpliktet til å møte også neste år.

BIR 18.09.2021 og Lotteprisen for beste norskfødte 
wheatenterrier: C.I.B NORD PL UCH EUW-18 NV-21 NVV-21 RLI 
Wheatenhamran's  Father to Son   
Eier: Ranveig Isene, oppdretter: Janicke Sotnak

BIS Veteran 19.09.2021 C.I.B NORD PL UCH EUW-18 NV-21 
NVV-21 RLI Wheatenhamran's  Father to Son  Eier: Ranveig 
Isene, oppdretter: Janicke Sotnak  

NYE CHAMPION  Nye N UCH 

N UCH NJV-20 
Wheatenhamran's Miss 
Musala  
Eier og oppdretter: Janicke 
Sotnak

N UCH Hübinettans Charles 
Perrault  Eier: Margrethe 
Hansen, oppdretter: Anne 
Hübinette (SE)
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BRUK NESA
Nesa er det aller beste verktøyet hunden har. Ved å legge opp 
til nesearbeid eller snuseoppgaver får hunden gjøre noe den er 
virkelig god til. Noen snuseoppgaver kan også inneholde element av 
«problemløsning».  Å legge til rette for snuseoppgaver krever minimalt 
med utstyr. Det er ikke nødvendig å kjøpe dyrt utstyr, bruk det du har! 
Enkleste formen for snusearbeid er å kaste godbiter (eller tørrfor) utover 
bakken, og la hunden søke etter disse.  Om hunden er mer glad i leke, la 
hunden søke frem denne. 
Godbiter (eller tørrfor) festet i bark eller kvister på tre. Hvis noen 
plasseres litt høyere opp enn det hunden er vant til, kan det være noe 
nytt og spennende for hunden. 

Snusematte – enten hjemmelaget eller kjøpt. 

MESTVINNENDE WHEATEN, PRELIMINÆR LISTE PR 10.10.21 
(med forbehold evt feil i Dogweb)

 
Hannhunder     
Nr Hundens navn  Ant   Poeng
1     Wheatenhamran's Ippolit (5)  109 
       Eier: Janicke Sotnak
2 Wheatenhamran's Father to Son (5)  106 
 Eier: Ranveig Isene
3 Goforit Prime Time  (5)  91 
 Eier: Siv Svingen
4 Wheatenhamran's El Diablo (3)  40 
 Eier: Janicke Sotnak
5 Tuwheata's Isak  (4)  30 
 Eier: Hilde Liverud
6 Keep Sparkling Autumn Glow (3)  24 
 Eier: Wenche Hell
7 Keep Sparkling Autumn Moon (1)  18 
 Eier: Silje Marielle Berntsen 
8 Wheatenhamran´s Mr Makalu (2)  12 
 Eier: Trude Plassen
9 Parwheat Herlige Zippo  (1)  8 
 Eier: Stian Marius Bye
10 Hübinettan›s Charles Perrault (1)  7 

Eier: Margrethe Hansen 
   
Tisper    
Nr Hundens navn  Ant   Poeng
1 Parwheat Frøya  (5)  101 
 Eier: Marit Stette Alme
2 Wheatenhamran´s Miss  Musula (4)  51 
 Eier: Janicke Sotnak
3 Keep Sparkling Balenciga (3)  50 
 Eier: Corinne Andrina Alfred-Arntzen
4 Perfektibel's I can I will  (2)  40 
 Eier: Janne Nervik
5 Angel Pollentina's Glory Sunshine (2)  31 
 Eier: Gunn Kari Skauge
6 Granholtet's ZsaZsa Gabor (2)  28 
 Eier: Cecilie Hammond
7 Hot'n Sweet Gaga  (2)  26 
 Eier: Chatrin Innvær Lohne
8 Wheatenhamran's Neva  (2)  24 
 Eier: Janicke Sotnak
9 Keep Sparkling Autumn Ablaze (1)  22 
 Eier: Wenche Hell
10 Bigger Boobs Than Dolly (1)  20 
 Eier: Lill Hege Løvli

Eller en hjemmelaget «snusestasjon».  
)RU�n�In�WDN�L�DOOH�JRGELWHQH�Pn�KXQGHQ�RJVn�À\WWH�Sn�ULQJHQH��

Hilsen Kasper og Mona
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Å JAKTE MED IRSK TERRIER 
Skrevet av Stine Karlsen og Ask

Stine og Ask

Vi som er godt kjent med rasen Irsk Terrier vet godt at disse røde 
våghalsene elsker de utfordringene som tilbys, og gjør alltid sitt aller 
beste. Jeg har selv hatt Irsk Terrier i 15 år og tør påstå at jeg kjenner 
UDVHQ�JRGW�VLGHQ�MHJ�KDU�KDWW�WR��'HQ�I¡UVWH�¿NN�MHJ�GD�MHJ�YDU����nU��
mens «yngstemann» Ask allerede har rukket å bli 8 år nå. 

Hundene mine har vært med overalt hvor jeg har vært, og de har 
opplevd mye, enten på ymse turer med eller uten telt, eller som jeg nå vil 
fortelle litt om, - på jakt. 

Ask, (Alcaphi's Hot Hurricane) er altså en 8 år gammel IT hannhund etter 
samme oppdretter som min første hund, min dessverre nylig avdøde, 
fantastiske Luke som ble nesten 15 år gammel. 

Ask har lært mye av sin læremester Luke (Alcaphi's Donatello), og 
gikk sitt første ettersøk på rådyr allerede som 3 måneder gammel valp. 
Ettersøk vil si at hunden settes på blodsporet etter et påskutt eller skadet 
G\U�IRU�n�SU¡YH�n�¿QQH�GHW��$VN�V\QWHV�GHWWH�YDU�YHOGLJ�PRUR��RJ�L�HQ�
alder av 9 måneder hadde han blitt en ganske så stabil blodsporhund og 
gjennomført kurs for ettersøkshunder med meg som hundefører. 
Vi holdt på aktivt med dette i noen år, før vi begge fant ut at det var 
myyye morsommere å gå ferskspor, altså å følge etter levende dyr på 
jakt! 

Det har blitt både storvilt, småvilt, fugl og til og med villsvin for Ask, men 
vår store lidenskap, - der Ask virkelig knakk koden som jakthund, var på 
hjortejakt:

©'HW�HU�L�RYHUJDQJHQ�PHOORP�RNWREHU�RJ�QRYHPEHU��RJ�YL�EH¿QQHU�RVV�L�
det ville og vakre, men krevende landskapet i Stryn. Vinden utenfor gjør 
at det kraftige regnet piskes vannrett gjennom lufta, og gradestokken 
har krøpet ned mot 4 plussgrader. De andre fem jegerne er straks 
klare på postene sine oppe i fjellsiden, mens jeg og Ask gjør de siste 
forberedelsene i jakthytta før vi får klarsignal om at alle er på plass, og vi 
kan begynne å gå spor. 

Erfaringsmessig er det siste jeg gjør før vi går ut å kle på Ask jaktdekken 
og GPS halsbåndet. Dette betyr nemlig klar-ferdig-GÅ for jaktinstinktet 
hans, og den velkjente «tudelutten» som kommer fra GPS halsbåndet 
når jeg skrur det på, får han til å riste av iver etter å komme i gang. Når 
vi ikke er på jakt ville uværet som nå slår mot oss med en gang vi åpner 
ytterdøra vanligvis fått Ask til å kravle tilbake til kurven sin med halen 
mellom bena, men nå raser han ut som en virvelvind av samme styrke 
som vindværet utenfor. 

Han hopper inn i bilen nesten før jeg har åpnet bakdøra, og kommer med 
LYULJH�VPnSLS�KHOH�YHLHQ�WLO�SDUNHULQJHQ�L�HQGHQ�DY�VNRJVELOYHLHQ��8WH�
av bilen bruker ikke Ask lang tid på å orientere seg, uværet er blitt helt 
uvesentlig og alt fokus er på oppgaven vi har foran oss, - å prøve å spore 
opp hjorten, forhåpentligvis geleide den i retning der det sitter en jeger 
klar, - eller å selv få den på skuddhold. Jeg går som hundefører sammen 
med Ask, slipper han ikke løs. Grunnen er at han er høyere enn 40 cm 
i mankehøyde, som er høyeste tillatte mankehøyde for å kunne bruke 
han som løshund på hjort (og rådyr). Dette er for å ikke lungesprenge 
hjorteviltet med for raske hunder, - dyrene skal også ha en fair sjanse til 
å komme seg unna oss. 

,�WHUUHQJHW�HU�GHW�VOHLSW�RJ�JODWW��RJ�ÀHUH�VWHGHU�HU�GHW�Vn�EUDWW�DW�MHJ�
Pn�O¡IWH�RSS�KXQG�RJ�ULÀH�Sn�IMHOOK\OOD�RYHU�PHJ����IRU�Vn�n�NODWUH�HWWHU�
selv. «Aldri i livet at det kan ha gått hjort her», hvisker jeg til Ask mens 
jeg rister litt oppgitt på hodet. Men Ask er bestemt i sin sak. Med stram 
langline og nesa ned i bakken er det et tydelig tegn på at han går etter 
dyr, jeg stoler alltid på hunden. Som hundefører har man en viktig 
oppgave i å kjenne sin hunds kroppsspråk godt, vite når den søker, når 
den går på reelle spor, og når den er usikker og trenger rettledning. Man 
er ikke passasjer bak hunden, dette er lagarbeid på høyt nivå. 

Mens jeg skrever over vindfall, sklir i torva og drar hånda over ansiktet 
i et forsøk på å få vekk vannet, stopper plutselig Ask, nesa går i været. 
+DQ�VQXVHU�LYULJ�XW�L�OXIWD��'HU��'HU�VWnU�GHQ�MDPPHQ��HQ�ÀRWW�KMRUWHEXNN�
omtrent 80 meter lengre frem. Ask ser den, det kommer noen lave, dype 
knurrelyder nede i strupen, - han vet godt han ikke skal bjeffe på den slik 
som de løse hundene gjør, men fortsetter bestemt i sporene etter dyret. 
Jeg har ikke fri sikt til den og dermed ingen skuddsjanse. Hjorten har fått 
ferten av oss og traver lettbeint og elegant ut av synet. Jeg registrerer 
at dette er riktig retning etter hvor jeg vet jegerne på post sitter, og gir 
noen kjappe beskjeder på jaktradioen før jeg henger meg på den irske 
bulldoseren min som et slips gjennom det tøffe terrenget. Det tar ikke 

IRSK TERRIER
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PDQJH�PLQXWWHQH�I¡U�MHJ�K¡UHU�ULÀHVNXGGHW�VNM UHU�JMHQQRP�UHJQHW�IUD�
en av postene, og like etter kommer beskjeden på radioen om at en hjort 
er felt. 

Ask henger på og fullfører sitt perfekte ferskspor, og i enden av sporet 
ligger belønningen hans, nemlig hjortebukken vi har sporet de siste 
timene i surt og vått vestlandsvær! At vi er kalde og klissvåte er helt 
glemt, alt handler om det superstolte, magiske, litt tårevåte øyeblikket 
av å se sin egen, overlykkelige hund rive og ragge i hjorten. I dag klaffet 
alt.» 

Det er mye arbeid som ligger bak det å trene en jakthund. Jaktinstinktet 
ligger latent hos alle hunderaser, noen må bare preges mer enn andre. 
Historisk så er Irsk Terrier brukt som bekjemper av skadedyr som 
mus, rotter og grevling, samt til rev og til dels fugl. Men det betyr ikke 
nødvendigvis at de ikke virker til noe annet, - de må bare preges på 
det. Metodene som brukes er så mange, - selv er jeg tilhenger av å 
bygge opp hunden med selvtillit gjennom motivasjon og belønning, og 
XWHOXNNHQGH�GHW��3n�GHQQH�PnWHQ�¿NN�L�KYHUW�IDOO�$VN�UDVNW�MDNWLQWHUHVVHQ��
for når han ser at jeg er motivert og har det gøy, fanges hans interesse 
også. 

Dette samarbeidet vi to har på jakt har også uten tvil gjort oss et utrolig 
sterkt team også utenom jakta, siden vi stoler sånn på hverandre. 
Så nøl aldri med å ta med hunden på nye og spennende ting! Selv om 
Irsk Terrier ikke er en typisk storviltjeger, er Ask en bedre jakthund enn 
mange andre hunder av mer «korrekt jakthundrase», om jeg skal få være 
så freidig å si det selv. 

Det absolutt viktigste handler jo om å ha det gøy med superhunden sin, 
ha trua på den, og ikke minst ha trua på seg selv. Da får man til alt man 
vil!

 
High Five fra Stine og Ask!

NYE CHAMPIONS

©.DMVDª�1�'.�8&+�$*+,�$*+,,�$OFDSKL
V�-R\IXO�-RXUQH\��RSSGUHWWHU�
Malene Halsted Ask, Gjerdrum, eier Aina Borgenvik, Kristiansand, har fått 
enda en tittel – AGHII (Agility hopp).

©'DUF\ª��1�8&+�1-9����19�������2
5RZDQQH�'DUF\��*%�&+�6(�8&+
5HG�/XFLIHU�$W�%RQRVXH���125'�8&+�2
5RZDQQH�&DLRPKH���I¡GW�����MXQL�
������RSSGUHWWHU�$QQLND�9lQMH��6YHULJH��HLHU�+HOHQH�-HQVHQ�,QGUHÀ¡��
Sørskogbygda, ble norsk utstillingschampion på Norsk Kennel Klubs 
vinnerutstilling på Lillehammer 22. august. Der ble hun også Norsk Vinner 
2021.

©0LOOLª�1�8&+�5XELQHWWHV�%RKHPLDQ�5KDSVRG\��5HG�%UDQFK�6WDU-
dust���&�,�%��125'�8&+�$OFDSKL
V�-LII\�3RS�2Q�)LUH�, født 3. mai 2019, 
oppdretter Anette Bodin, Sverige, eier Elin Salamonsen, Lakselv, ble 
norsk utstillingschampion på Tromsø Hundeklubbs utstilling i Tromsø 28. 
august. 

Milli
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Milli

De gratuleres! 

VERDENSUTSTILLINGEN – WORLD DOG SHOW 2021 

8WVWLOOLQJHQ�EOH�DYKROGW�L�%UQR��7VMHNNLD�����RNWREHU��'RPPHU�IRU�,UVN�
terrier var Philip O'Brien, Irland. 32 Irsk terriere kom til bedømmelse av 
38 påmeldte hunder.      
 
Best i rasen��6(�&=�8&+�125'�-9����::����0HUU\PDF�*ROGHQ�
(\H�$JDLQ��$8�&+�6(�8&+�0HUU\PDF�;�7UD�7R�7DON�$ERXW���&�,�%��6(�
'.�),�1�1/�8&+�86�&+�6(�9�������::����0HUU\PDF�=LQQLD�2I�*ROG�
$JDLQ���RSSGUHWWHU�*HUWUXG�RJ�7KRPDV�+DJVWU|P��6YHULJH��HLHU�5LFNDUG�
+DJVWU|P��8SSVDOD��
 
Beste hannhund��6(�'.�),�8&+�&=�86�&+�125'�-9����125'�9����
::����0HUU\PDF�*ROG¿QJHU��+DQ�HU�NXOOEURU�WLO�WLVSHQ�VRP�EOH�EHVW�L�
rasen (samme eier). 

Beste junior��-::����5R\DO�5XE\V¶�0DGH�2I�)LUH��'(�9'+�1/�8&+�
KFTJGCH Rufus Look At Me! - Royal Rubys’ Just Like Fire), oppdretter og 
eier Carolin Smith, Tyskland.

Beste veteran��&�,�%��'(�.I7�9'+��/8�1/�&+�8&+�1/�'(�.I7��/8�&=�
VetCH VWW-21 Scooby-Doo Silvester von der Emsmühle (DE(KfT/VDH) 
8&+�::����1DSROHWDQR�YRQ�GHU�(PVP�KOH���9'+�(8:����,ULVK�)HOORZ�
Empire), oppdretter Karina og Hans Erhard Grüttner, Tyskland, eier Petra 
Platen, Tyskland.

Gruppen ble vunnet av en Bedlington terrier som også ble Best In Show. 

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

Julehilsen fra Anne 
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Så var det klart for årets siste Jack russellspalte. Vi starter med et innlegg 
fra Monica Eikrehagen. Hun er aktiv utøver i grenen blodspor sammen 
PHG�VLQH�WR�-DFN�UXVVHOO�WHUULHUH�1LYD�RJ�8QD���9L�JUDWXOHUHU�PHG�ÀRWWH�
resultater.
%nGH�1LYD�RJ�8QD�¿NN�L�DXJXVW�WLWWHOHQ�1RUVN�%ORGVSRUFKDPSLRQDW�1�%6�
CH (samme championatet som tidligere N VCH). I oktober tok vi turen 
over grensen til Sverige for å gå «viltspårprov», det svenske viltsporet 
er omtrent likt som det norske, den største forskjellen er sporoppsøk i 
en rute på 25x25 meter og skuddtest 50-100 meter før sporslutt på det 
svenske sporet. Begge hundene løste utfordringene på strak arm og ble 
premierte med hver sine 1. premier og Svensk Viltsporchampionat.  

N BS CH SE VCH Spirit Of Joy’s Testarossa  NO56600/10
+XQGHQV�IDU��,17�&=�6.�3/�+8�&+�&=*5�/HPRVD�+RSHV�0DQGUDNH
+XQGHQV�PRU���1�8&+��1�6(�9&+�19����'L]HURV�/RYH�,V�/RYH
Eier og oppdretter: Monica Eikrehagen

N BS CH SE VCH  Marklivet JR Una Baluba NO48967/19
+XQGHQV�IDU��1�6(�8&+�1-9����125'-9����6(-9����),-9����6(9����19�
19 NORD V-19 Knøtteliten’s Photo Finish
Hundens mor: Marklivet JR Electric Jack Jam
Oppdretter: Solveig Naadland
Eier: Monica Eikrehagen

JACK RUSSELl TERRIER
De som følger med, vet at RG Jack hadde sitt årsmøte den 31.10.21 
på Røde Korshuset i Lillestrøm. Årsmøtet gir medlemmer mulighet for å 
stemme på saker og å velge kandidater til styret. 

Det nye styret ser slik ut. 
Leder: Inger Lise Teigland
Styremedlem/nestleder: Maria Huseby Opheim
Styremedlem/kasserer: Kari Anne Lundberg
Styremedlem: Monica Berg
Styremedlem: Ingunn Lia Pedersen
6W\UHPHGOHP��,JRU�8WKXVOLHQ
Styremedlem: Ann Mari Nordahl
Vara styremedlem: Linn Myhre Sjøsåsen
Vara styremedlem: Gunn Eva Tryland Jacobsen

Valgkomité: 
Elisabeth Steffensen (1 år, leder), 
Monica-Kristine Pedersen (2 år), 
Kathrine Nordstrøm Halberg (3 år)

Revisor: Liv Katharina Barek

Vi ønsker nye styremedlemmer velkommen, og gleder oss til å fortsette 
jobben med å ivareta Jack russell terrieren i Norge. 

Avlskriteriene - premiering 
Styret fremmet sak om å endre krav om premiegrad 2 x exc., for 
hunder som skal brukes i avl, til en anbefaling om 2 x exc. Saken om 
premiekravet tas opp på bakgrunn av henvendelser i den perioden vi 
har hatt krav om 2 x exc. Et argument som går igjen, er at kravet om 
2 x exc. gjør det vanskelig for de oppdretterne som følger kriteriene å 
bruke forvertshunder og hannhunder som til daglig bor og lever som 
familiehunder i avl. Særlig nevnes hannhunder som oppdrettere har solgt 
som familiehunder, men som kunne vært nyttige å bruke for å få bedre 
VSUHGQLQJ�Sn�DQWDOO�KDQQKXQGHU�L�DYOHQ��8QQWDNVUHJHOHQ�KDU�Y UW�EUXNW�
for å unngå premieringskravet, men den setter større begrensning for 
oppdrettere med link. RG Jack setter noen rammer for hva vi vurderer 
som ønskelig og hensiktsmessig for rasen totalt sett, og så blir det 
opp til den enkelte oppdretter å følge opp. Det er tross alt den enkelte 
oppdretters ansvar å sørge for kvalitet i avlen. 
Det er fortsatt slik at oppdrettere skal jobbe mot å få sine avlshunder 
kvalitetsbedømt med premiegrad 2 x exc (alternativt 1 exc fra 
kvalitetsbedømming og en fra spor/hi). RG Jacks avlsanbefaling er 
IRUWVDWW�DW�EHJJH�IRUHOGUHG\U�VNDO�KD�RSSQnGG�PLQLPXP���H[F��Sn�RI¿VLHOO�
utstilling. Exc. oppnådd på FCI-godkjente utstillinger i utland eller på våre 
Jack russellspesialer teller med. Alternativt må hunden ha oppnådd 1 exc 
Sn�RI¿VLHOO�XWVWLOOLQJ������SUHPLH�IUD�KL�HOOHU�VSRU�

�� Hunder uten anbefalt premiering kan unntaksvis brukes i 
avl hvis oppdretter vurderer at dens avlsverdi er viktig i sitt 
avlsarbeid.

�� Hunder uten anbefalt premiering skal brukes i kombinasjon 
med hund som har 2 exc./1 exc + 1.premie hi/spor.

�� 8WHQODQGVNH�KXQGHU�VRP�EHQ\WWHV�L�DYO�VNDO�KD�RSSQnGG�
tilsvarende premiering i hjemlandet.

Oppdrettere bør kun unntaksvis velge å bruke hunder uten anbefalt 
premiering i avl, og det i kombinasjoner der den andre hunden har 
anbefalt premiering. En overgang fra krav til anbefaling vil allikevel 
nSQH�IRU�QRH�PHU�ÀHNVLELOLWHW�IRU�GHQ�HQNHOWH�RSSGUHWWHU�HWWHUVRP�
unntaksregelen fjernes. Den enkelte oppdretter får selv vurdere hvor 
mange kull de skal ha etter hunder uten anbefalt premiering.

Fortsatt er det kun opprettere med link som får valpeformidling. Det er 
derimot mulig å få valpeformidling via RG Jack/NTK på kull der ett av 
foreldredyrene mangler anbefalt premiering, selv om oppdretter står med 
link. 

Det er verdt å merke seg at et kull der ett av foreldredyrene ikke har 
2 x exc. (alternativt 1 exc fra kvalitetsbedømming og en fra spor/hi) ikke 
innfrir RG Jacks avlsanbefaling, og heller ikke skal benytte seg av dette 
kvalitetsstemplet når de annonserer sine kull på Kjøpehund. 
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Jubileum 2022 – Raseseminar og rasespesial 
I 2022 er det 20 år siden rasen ble godkjent i NKK. Vi kombinerer derfor 
feiring av rasens 20 år i Norge med raseseminar og rasespesial helgen 
den 4. og 5. juni 2022 på Torbjørnsrud Hotell i Jevnaker. Torbjørnsrud 
OLJJHU�YDNNHUW�WLO�YHG�5DQGVIMRUGHQ��RJ�YLO�JL�HQ�ÀRWW�UDPPH�IRU�YnU�
jubileumshelg. Her vil det bli mulighet for overnatting og særdeles god og 
lokalt produsert mat.  
Foredragsholder og dommer vil være Anne Livø Buvik. Hun er en erfaren 
dommer, og har også lang bakgrunn som oppdretter. Raseseminaret 
YLO�Y UH�IRU�DOOH�PHG�LQWHUHVVH�IRU�-DFN�UXVVHOO�RJ�LNNH�VSHVL¿NW�IRU�NXQ�
oppdrettere. Tema for seminaret vil kunngjøres senere. Vi håper også å 
få mulighet til å tildele cert på rasespesialen vår, men dette er ikke helt 
avgjort ennå.
Man kan velge å bli med på både seminar lørdag og utstilling søndag, 
eller kun en av delene. Etter seminaret vil vi spise felles middag, og nyte 
kvelden i hyggelig samvær. Selvsagt ønsker vi at så mange som mulig vil 
komme og ta del i Jubileumshelgen. 

Valpeoverskudd og prisnedgang
Etterspørselen etter valper har nå avtatt betraktelig, og markedet er 
mettet. Vi får svært lite henvendelser på mail og telefon fra personer 
på jakt etter valp. Oppdrettere rundt om gir også tilbakemelding om 
at etterspørselen har avtatt. Fra å «drukne» i henvendelser på mail og 
telefon er det nå knapt noen som tar kontakt. Samtidig ser vi at det er 
rikelig med valper tilgjengelig både på FINN.no og på NKK Kjøpehund. 
Prisene har også sunket noe. De registrerte valpene ligger stort sett 
mellom 25.000 og 22.000.  Den store valpeproduksjonen vi ser i 
kjølvannet etter corona vil nok presse ned prisene på valper ytterligere i 
løpet av høsten og vinteren. 

Mattilsynet 
Mattilsynet jobber med en forskrift om avl av hund. Forskriften 
skal fremme sunn avl og god velferd for hunder og hjemles i 
dyrevelferdsloven § 25. Forslaget ligger ute på Mattilsynets sider, og vi 
som driver oppdrett kan ha nytte av å vite om at det kommer en forskrift 
om avl av hund. Forskriften skal visstnok også fange opp den uregistrerte 
/blandingshundavlen. Avl av hund er ikke forskriftsregulert fra før, og det 
blir spennende å se hvordan forskriften blir tilslutt og hvordan den er 
tenkt håndhevet. 

FINN.no
$OOH�KDU�YHO�VHWW�DQQRQVHQH�©)LI¿�KDU�O¡SHWLG�RJ�V¡NHU�HQ�NM UHVWH��HOOHU�
Foffo ønsker å bli far». Søknad etter avlspartner på FINN.no har vært 
HW�WHPD�KRV�RSSGUHWWHUH�L�ÀHUH�nU��'HWWH�KDU�LNNH�QRH�PHG�DYOVDUEHLG�
eller rasearbeid å gjøre, og ofte er hundene langt fra det som ønskes av 
en JRT som skal avles på. Nå har imidlertid FINN.no satt en stopper for 
annonser der det søkes avlspartner. Det er bra!! 

Dommerkonferansen
Dommerkonferansen blir avholdt 12-13 februar 2022 på Olavsgård. Det 
er NTK som står som arrangør og denne gang er Jack russell terrier en 
av rasene som skal gjennomgås på konferansen. RG Jack har jobbet med 
revidering av rasekompendiet som skal brukes på konferansen, og det er 
her vi kan bruke vår kunnskap om rasen til å si noe om hva dommerne 
bør vektlegge, og hva som er obs områder. Konferansen har som mål å 
samkjøre dommerne i forhold til bedømmelse av rasen.  

Julegaver??  
Vi har klubbgensere, krus og handlenett med RG Jacks logo.
En liten gjentagelse fra tidligere. RG Jack kjøpte inn klubbgensere, 
handlenett og krus med RG Jacks logo på etter ønsker fra medlemmene. 
'HWWH�HU�ÀRWWH�MXOHJDYHU���9L�KDU�IRUWVDWW�HQ�JRG�GHO�LJMHQ�Sn�ODJHU��RJ�
MHJ�YLO�RSSIRUGUH�GHUH�WLO�n�VW¡WWH�5*�-DFN�JMHQQRP�n�NM¡SH�YnUH�ÀRWWH�
NOXEEDUWLNOHU���,QIR�¿QQHV�Sn�KMHPPHVLGHQ�YnU�

Bilder og historier fra medlemmer
+DU�GX�HQ�K\JJHOLJ�KLVWRULH�HOOHU�QRHQ�¿QH�ELOGHU�GX�¡QVNHU�n�GHOH�PHG�
resten av medlemmene er det bare å sende inn til 
jack@norskterrierklub.no. 

Da gjenstår å ønske God Jul og Godt Nytt År.

Inger-Lise Teigland, leder RG Jack

Hei alle Manchie venner Da var det tid for en ny spalte i terrier bladet og 
denne gangen sitter jeg på hytta vår i Sverige, som vi ikke har vært på, 
Sn���nU��2J�YL�KDU�InWW�QRHQ�ÀRWWH�K¡VWXNHU�EnGH�IRU�WR��RJ�¿UEHQWH��

Dessverre har det seg slik at teksten som skulle i forrige spalte ikke 
NRP�PHG��0HQ�GHW�JMRUGH�ELOGHQH��7XVHQ�WDNN�IRU�HQ�ÀRWW�KHOJ�VDPPHQ�
på Funweekend som ble avhold på Vestby sammen med Engelsk Toy 
7HUULHUQH��(Q�OLWHQ�RSSVXPPHULQJ�IUD�ZHHNHQG�YLO�GX�¿QQH�HW�DQQHW�
sted i dette bladet skrevet av raserepresentanten til Engelsk Toy Terrier, 
Marianne O. Hansen. 

Til dette terrier bladet har vi fått inn 4 bidrag. Først ut er Kari fra 
Kristianas World of Joy, så noen ord fra Kennel Tsar-Ping, så X-Pected 
Dine Mites ved Kirsti og Eirik Kahrs. Og tilslutt noen gode minner om 
Arthur fra Torunn Gløtta.

Hei, og kort innpå fra Kennel Kristianas World of Joy. 
Vi har fått en ny liten valp, Ivo, født 25.10.2021. Mamma, Wilma, er 
NMHPSHÀLQN�RJ�SDVVHU�JRGW�Sn��+HOGLJYLV�IRU�RVV�Vn�VND�,YR�ER�EDUH���PLQ�
unna. Som enebarn blir han noe bortskjemt og dulla med. 
Vi ønsker alle en riktig god jul og et fantastisk, herlig 2021

En liten hilsen fra Kennel Tsar-Ping
Endelig har hverdagen vi sårt ville ha tilbake, kommet sakte, men sikkert 
tilbake til sånn vi engang kjente den. Vi har endelig fått vært litt på hytta 
YnU�L�6YHULJH��QRH�VRP�YDU�VnUW�VDYQHW�DY�EnGH�WR��RJ�¿UEHQWH�L�KXV��
9DOSHQH�WLO�/LOO\�RJ�$O¿H�KDU�À\WWHW�WLO�VLQH�IDPLOLHU��,YD�WLO�$OWD��0D[�WLO�
*|WHERUJ�RJ�6WHOOD�WLO�6WRFNKROP��

MANCHESTER TERRIER
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6LGHQ�YL�DWWHU�LJMHQ�¿NN�ORY�WLO�n�UHLVH�WLO�GHW�VWRUH�XWODQG�LJMHQ��WRN�YL�PHG�
oss Ara til Sandviken, hvor hun rocket ringen og ble best i rasen med cert 
og CACIB. Da vi kom hjem igjen, snudde vi vel egentlig bare i døra og 
fortsatte vår lille roadtrip nedover til Polen hvor hun ble igjen ble best i 
rasen med cert og CACIB. Sammen med vår samarbeidspartner i Polen 
dro vi over til Tsjekkia til verdens vinner utstillingen hvor hun endte på en 
ÀRWW���EHVWH�WLVSH�PHG�UHVHUYH�FHUW�� 
*MHWW�RP�YL�HU�VWROWH�DY�GHQQH�ÀRWWH�IU¡NQD�YnU�

2022 er rett rundt hjørnet, og vi håper at vi igjen har muligheten 
til å gjennomføre Kennel treff og reise mer i det store utland, og 
forhåpentligvis vil både Bolt og Ara vil få sine Championat i løpet av året 
VRP�NRPPHU��2J�VHOYI¡OJHOLJ�NU\VVHU�YL�¿QJUHQH�IRU�QRHQ�VSHQQHQGH�
valpeplaner. Hvis alt går som planlagt. 
 
Vi har fått en bildehilsen fra Island fra Tsar-Ping’s Millennium Cara og 
Tibouchina’s Remount Control

Så med dette ønsker vi å takke alle våre 
YDOSHNM¡SHUH��I{UYHUWHU�RJ�YHQQHU�IRU�HW�ÀRWW�
samarbeid i året som har vært, og vi håper 
vi ser mange av dere i året som kommer 
Eva Trond og Ada Marie, Kennel Tsar-Ping

Hilsen fra  X-Pected Dine Mites 
Selv om det nå nærmer seg jul er Eirik og jeg og hundene nå på forsinket 
‘sommerferie’ i Spania. Vi har deilig norsk sommervær og 20 grader i 
vannet. 

Så dette nyter vi før turen går hjemover til Norge og den kalde årstiden.

Vår nye stjerne Alma, Bonwild 
Devil Herself, har gjort det bra 
på utstilling. Hun sikret seg noen 
¿QVNH�FHUW�I¡U�KXQ�NRP�KLW�RJ�Vn�
har hun fått seg både en Norsk 
Junior Vinner 2021 tittel (med 
cert) og to BIR med cert på 
terrierspesial helgen. Blir gøy å 
vise henne fremover!

Vår andre juniortispe Stacy, 
X-Pected Dine Mites Stay Cool, 
er litt yngre og er ikke så ferdig 
HQGD��0HQ�KXQ�¿NN�GD�¡YG�VHJ�OLWW�
på Terrierspesial helgen likevel. 
2J�¿NN�HQ�H[FHOOHQW�I¡UVWH�GDJHQ�
og en 2. beste tispe med CK og 
reserve cert andre dagen, så en 
helt grei start. Nå skal hun få lov til å modne litt før vi fortsetter. 
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På Norsk Vinner ble Vicky, CH Dogct Trailblazing River BIR og Norsk 
9LQQHU��7RUVWHLQ��&+�;�3HFWHG�'LQH�0LWHV�*HW�2YHU�,W��EOH�%,0�RJ�PHG�¿NN�
med det sin femte Norsk Vinner tittel på rad!  

Vil også benytte sjansen til å ønske alle en riktig god jul og et godt nytt 
år!
Juleklemmer fra Kirsti og Eirik
X-Pected Dine Mites

6n�VLVWH�LQQOHJJ�IUD�7RUXQQ�RJ�ÀRWWH�RUG�RP�$UWKXU� (CH Livi’n on Love’s 
Tristan)

Vi elsker deg Arthur-en vår, og savner deg ubeskrivelig mye!
 
Arthur, min kjære Manchester terrier, du krøp ikke bare opp i fanget mitt, 
du la deg på plass i hjertet mitt, og blir der for alltid. 
 
En hund med så mye personlighet skal man lete lenge etter. Jeg har 
mistet klippen i mitt liv. Du som fulgte meg på alle mine oppturer og 
nedturer. Du som jeg kunne regne med, mer enn noen andre. Du leste 
meg som en åpen bok, og var der for meg.
 
Vi snakket sammen og du la hodet ditt på skakke, fra den ene til den 
andre siden. Da jeg pratet med deg, var det akkurat som du forstod. 
Arthur, du sjarmerte alle i senk med ditt nydelige skjønne indre og ytre. 
Du var tillitsfull, glad, kosete, og hadde en hel unik væremåte.
Du har gitt lille krøllebølle Ludvig en god oppdragelse. Og han savner 
storebroren sin.
 
Torsdag kveld var en av de tøffeste dagene på veldig lenge. Det er så 
IRUIHUGHOLJ�YRQGW�QnU�GH�G\UHEDUH�¿UEHQWH�IDPLOLHPHGOHPPHQH�Pn�©In�ORY�
å slippe». 
Du ble over 12 år gammel, sliten, syk og kreften du opererte for noen 
år siden hadde spredd seg. I tillegg var du mer eller mindre blind, hørte 
dårlig, begynnende demens, var stiv og hadde vondt i kroppen.
 
Hvil i fred verdens beste Arthur, sønn, turkamerat og bestevenn.
Vi kommer aldri til å glemme deg kjære Arthur, og alt du ga oss. Hele 
ÀRNNHQ�GLQ�VDYQHU�GHJ��RJ�NM UOLJKHWHQ�GX�JD�RVV�

Jeg stryker over din mørke blanke pels,
men halen din slår ikke mer.
Øynene dine er lukket igjen

over øyne som ikke ser.

Ditt gylne hjerte har sluttet å slå,
aldri mer løpe, hoppe, gå.

Alt er slutt …, det er over nå.

Jeg legger hodet mitt ned mot ditt,
og tårene drypper som blod.
Aldri mer skal det bli som før, 

aldri mer «oss to».

Som isende kulde inni meg
kjenner jeg noe dør med deg.

Jeg må reise meg, sier de, - jeg går mot en dør.
Der ute går livet videre som før.

Jeg snur meg – du ligger så livløs og stille.
Du kan ikke komme, selv om du ville.

Skriket vil ut, men jeg lukker min munn.
Hvem var det som sa «BARE EN HUND» ….

Til sist vil jeg ønske alle en god jul og et godt nyttår !!
Eva
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MINIATURE BULL TERRIER
Hallo Minifolket  
Da var vi ved veis ende av 2021. Året begynte litt tregt, men heldigvis 
løsnet det litt etter litt og den siste tiden har vi nesten vært tilbake i  
normal gjenge.  Høsten ble hektisk med Mini Barn-hunt, Norsk Vinner 
utstilling, Openshow og Terrier Spesialen.  

15 August arrangerte vi Mini Barn-Hunt i samarbeid med Oslo Barn-hunt 
klubb. Formålet var å introdusere eiere med en relativt ny sport her i 
Norge, og vise at Mini er fullt brukbar til noe annet enn bare kosegris på 
sofaen. Og ikke minst være sosiale, møte andre eiere og bli bedre kjent.  
Det var påmeldt 8 Mini som var klar for en ny og spennende opplevelse.  

6R¿H�3ROPDU�HU�JRGNMHQW�EDUQ�KXQW�LQVWUXNW¡U�RJ�'RPPHU��KXQ�OHGHW�RVV�
gjennom en lærerik, gøyal og fartsfylt dag.  
Vi startet dagen med litt enkel teori, også var det tur for hver å en til å 
prøve seg i banen. Først er det introduksjon med rotten, bli kjent med 
OXNWHQ��)RU�GH�ÀHVWH�YDU�LNNH�GHWWH�VWRUH�SUREOHPHU���5DUW�KYRUGDQ�©WHU-
rieren» i alle bullene plutselig dukket opp..  Så var det noen runder på 
hver hund hvor vi kjørte søk hvor rottene hadde gjemt seg.   

Alle hundene var utrolig dyktige og at dette er en sport som passer for 
0LQL�YDU�GHW�LQJHQ�WYLO�RP���'HW�YDU�K¡\W�QLYn�RJ�DOOH�KXQGHQH�¿NN�IXOO�
WHQQLQJ�Sn�n�V¡NH�RJ�¿QQH�URWWHQH��� 

'HW�Vn�XW�VRP�RP�GH�ÀHVWH�NRVWH�VHJ��RJ�HNVWUD�J¡\�HU�GHW�DW�HWWSDU�DY�
GH�VRP�YDU�PHG�Sn�0LQL�%DUQ�KXQW�KDU�Y UW�Sn�ÀHUH�WUHQLQJHU�RJ�DOOHUHGH�
KDU�VWDUWHW�PHG�n�NRQNXUHUH�RJ�RSSQnGG�ÀRWWH�UHVXOWDWHU�RJ�Q\H�WLWOHU��� 

Norsk Vinner 
Norsk vinner ble i år som i fjor avholdt i august på NKK Lillehammer.  
Dommer var Wenche Eikeseth. Det var 11 mini påmeldt. 
 

  BIR/BIM Norsk Vinner 21 
 
Openshow 
)RU�I¡UVWH�JDQJ�L�nU�¿NN�YL�HQ�IRUHVS¡UVHO�IUD�%XOOWHUULHU�JUXSSHQ�RP�YL�
hadde lyst å være med på årets Openshow.  Selvfølgelig sa jeg ja.  Det 
ble en stor suksess.  Tatt i betraktning kort frist og fortsatt mye  
restriksjoner pga pandemien, ble det totalt 39 påmeldte Mini. Openshow 
ble avholdt på Disenå idretttsplass i strålende solskinn, og dommer for 
GDJHQ�YDU�/LVD�9LOOHQVLD��8.�� 

  BIS Bulibompa`s Quibix (høyre)   
 BIM: Glossy Black Capri (Venstre) med dommer Lisa Villensia  
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'HW�YDU�HQ�ÀRWW�EODQGLQJ�DY�PLQL�IUD�DOOH�DOGUH�RJ�EHJJH�NM¡QQ��+YRU�
yngste var 4,5 mnd og eldste var 11,5 år.  Gledelig var det at innreise-
UHVWULNVMRQHQH�YDU�OHWWHW�VnSDVV�DW�GHW�RJVn�NRP�ÀHUH�6YHQVNHU��$W�
svenskene nesten gjorde reint bord får vi bare ta med ett smil.  Da frister 
det sikkert nok til at de kommer tilbake til neste år. Planlegging av neste 
nUV�2SHQVKRZ�HU�DOOHUHGH�L�JDQJ��RJ�YL�KnSHU�DW�HQGD�ÀHUH�WDU�WXUHQ�GD��
Sted og Dato annonseres snart.  
 
Resultat Openshow. 

 
BIS: Bullibompa`s Quibix  
2 BHK: Glossy Black Apple Green  
3 BHK: Krokko-Dillens Yacare Hocioc Ancho  
4 BHK: Glossy Black Cordovan 

BIM: Glossy Black Capri  
2 BTK: Isabull`s Louis Hermannson  
3 BTK:  Javarkee Wee Martials Breed  
4 BTK: Omzadogs Miss Perfect 

BIS valp: Bullibompa`s Valencia Sans  
BIM Valp: Bullibompa`s Victorious  
BIS Junior: Glossy Black Cordovan  
BIS Senior: Isabull`s Louis Hermannson  
BIS veteran:  Javarkee Wee Martials Breed  
%HVWH�KRGH�+DQQKXQG���9LOW¿QGHUCV�&DWFK�0H�LI�<RX�&DQ� 
%HVWH�+RGH�7LVSH���%XOOLERPSDCV�8QLYHUVDO�6DQV� 
Beste bevegelser Hannhund : Glossy Black Cordovan  
Beste Bevegelser Tispe: TinyBulls Fugees  
BIS Oppdretter: Kennel Martials Breed  
BIS Avl hannhund:  Javarke We Viking  
BIS Avl Tispe: Martials Breed Getting Fabulous  
Beste Handler: Johanna Helsing 

 
Terrierspesialen . 
7HUULHUVSHVLDOHQ�YDU�L�nU�À\WWHW�WLO�6HSWHPEHU�L�0M¡QGDOVKDOOHQ�RJ�YDU�HQ�
dobbelutstilling arrangert av NTK og NTK avd Oslo/Akershus.  
Lørdag NTK: 9 påmeldte Mini: Dommer Per Kristian Andersen. 
BIR: Martial`s Breed I Love You. BIM: Javarke Wee Wild Magic for MB  
4 BIS Oppdretter:  Martial`s Breed  
Søndag NTK Oslo/Akershus:  7 påmeldte Mini: Dommer Johan Sandstrøm  
BIR: Javarke Wee Wild Magic for MB. BIM: Martial`s Breed Heaven and 
Hell  
2 BIS Oppdretter: Martial`s Breed  
4 BIS Veteran: Javarke Wee Martial`s Breed 

BIR / BIM  NTK Oslo/Akershus 
GRATULERER !   
 
Javarkee Wee Wild Magic for MB 

 
1RUVN�&KDPSLRQ���1�8FK� 
6YHQVN�&KDPSLRQ��6(�8FK� 
'DQVN�&KDPSLRQ��'.�8FK� 
Nordisk Show Champion    
1RUGLF�8FK� 
 

Martials Breed Heaven and Hell 

 

�1RUVN�&KDPSLRQ��18FK� 
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Tiny Amigos Moonlight Sparkle  

Estland Champion    
(67�8FK� 
 
 

 
Martials Breed Golden Child  

Dansk Champion    
'.�8FK� 

 
Krokko-Dillens Yacare Hocico Ancho 

 
Norsk Vinner 2021  
NV-21  
 

Maligårdens Dress to Impress 

Norsk Vinner 21   
NV-21  
Norsk Veteran Vinner 21    
NVV-21  

 
Gladiatorbulls All In One 

 
Norsk Veteran Vinner 21   
NV-21  

 
 

Martials Breed I am Zalto 

 
Norsk Junior vinner 
21   NJV-21  

 
Martials Breed I Love You  

Norsk Junior Vinner 21    
NJV-21  
 
 

Krokko-Dillens Yacare Hocico Ancho 

 
4 BIG   
NJFF 
Elverumsutstillingen  

Javarke Wee Martial`s Breed  

4 BIS veteran NTK 
Oslo/Akershus  

Martial`s Breed  

4 BIS Oppdretter  NTK  
2 BIS Oppdretter NTK Oslo/Akershus  
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Kenickie 

 
Nose Work   NW-1 
 

 
Garm de Canarios Fireball         Garm de Canarios Endless Winner 

Novice tittel  Barn-Hunt   RATN  
 

Knock Out Gladiatorbulls      Krokko-Dillens Yacare Hocico Ancho 

  Instinkt tittel Barn-hunt   RATI              Senior tittel  Barn-hunt   RATS  
 
'HW�HU�YHOGLJ�PRUR�n�VH�DW�ÀHUH�YHOJHU�n�GHOWD�L�IRUVNMHOOLJH�DNWLYLWHUHU�
med sine Mini's.  Det er Rally lydighet, Nosework, barn-hunt, blodspor og 
DJLOLW\��.MHPSHÀRWW�DW�EXOOHQH�InU�EUXNW�EnGH�NURSS�RJ�KRGH�� 
Send inn bilder og resultater, dessverre klarer jeg ikke å følge med på alt 
som skjer, så det er topp at dere tipser meg og sender meg oppdater-
inger slik at vi får det med i bladet.  
7XVHQ�WDNN�/L]�:HVWHUJnUG�VRP�KDU�ELGUDWW�PHG�ÀRWWH�ELOGHU�IUD�1RUVN�
Vinner. 
 
Så vil jeg bare avslutte med å ønske dere :  

God Jul  &  Godt Ny" År.  
 
Kjersti 

Instinct Tittel Barn-Hunt   RATI

NORFOLK TERRIER

En raserepresentants uttalelse til besvær!

I siste nummer av Terrierbladet (3/21) kunne vi på rasesiden til 
Norfolk terrier lese at Mona Woll trekker seg som raserepresentanten. 
Fratredelsen begrunnes med [...] dårlig samarbeid med oppdretterne og 
at jeg ikke har fått annerkjennelse for jobben jeg har gjort […]. 
Det får meg til å undres – og er en uttalelse jeg ikke ønsker skal stå 
uimotsagt. 

Mona Woll tiltrådde som raserepresentant i september/oktober 2020, og 
før det har gått ett år, fremsettes det beskyldninger om dårlig samarbeid 
med oppdretterne og misnøye over uteblitt annerkjennelse.
Jeg synes det er uheldig at Woll fremholder rasens oppdrettere, som 
vanskelige og/eller umulig å samarbeide med. Med erfaring som 
raserepresentant i perioden 2012-18, og kjennskap til mange (terrier)
oppdrettere, hverken tror eller opplever jeg at Norfolk-oppdrettere er 
særlig annerledes eller verre enn andre oppdrettere. Tvert om er mitt 
inntrykk at oppdretterne er på tilbudssiden og engasjerte til rasens beste. 
8W�IUD�GHW��RSSOHYHV�SnVWDQGHQ�VRP�EnGH�IHLODNWLJ�RJ�XQ¡GLJ�QHJDWLY��-HJ�
kan ikke skjønne at det kan være i Woll sin interesse (selv om hun er 
avgående), å snakke negativt og ufordelaktig om rasens medlemmer. 

Hvorfor ikke heller ha som mål å holde oppmerksomheten på hva en kan 
bidra med, også overfor oppdretterne? Og for ordens skyld,  
raserepresentanten skal hverken selge valper eller være valpeformidler, 
men fremme interesse for rasen, aktivisere medlemmene og være til 
hjelp for andre interessenter.

Det andre Woll fremholder er mangelen på anerkjennelse. Her er jeg rett 
og slett litt usikker på hva hun mener. Etter snart førti år innen frivillig 
arbeid, tør jeg påstå at frivillig arbeid først og fremst handler om «å 
gi» og ikke om «å få», men nettopp det å få lov til å bidra for noe en 
brenner, burde være anerkjennende nok. 
Når Woll ikke har som mål å bidra til positivt å fremme rasen 
eller dennes medlemmer, men er mer opptatt av «anerkjennelse, 
applaus og beundring» er det kanskje til rasens beste å få en annen 
raserepresentant.

Om en tenker på rasens fremtid i Norge, er det å håpe på en 
raserepresentant med et positivt engasjement! En som heier på 
oppdretterne spesielt og medlemmene generelt, ikke minst om vi fortsatt 
ønsker norskproduserte norfolkterriere. 

Hanne Tangenes.

Arkivfoto, fotograf Anne Johnsen
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NORWICH TERRIER
Hei alle sammen.   
Denne gangen har jeg vært heldig og fått masse post så slipper og skrive 
selv. I tillegg av de utstillinger som Lene og Kristin skriver om, har det 
vært par til og Ollie kan titulere seg nå Norsk og Dansk Champion. 

N & DK CH Doublepatch Lady Kornelia  
foto Elina J

Kort og greit kan jeg bare ønske alle God Jul og Godt Nytt År.  /Elina 

Puff, Farmarens Let Love Sparkle, født 24.10.19, har ikke mye  
utstillingserfaring siden landet har vært nedstengt store deler hav hans 
levetid.   Nå i sommer og høst har vi prøvd å ta igjen litt av det tapte. 

 Mens vi venter på tur

På utstillingen i Skudeneshavn på Karmøy i slutten av juli satt vi igjen 
med en excellent (dommer Svein Bjarne Helgesen)  og en excellent og 
cert (dommer Benny Blidh Von Schedvin). Så fulgte dobbeltutstilling i 
Bergen i september.  Bergen Selskaps- og brukshundklubb som arrangør 
med dommer Bjørge Espeland resulterte i en excellent på lørdagen og 
Norsk Terrier Klub som arrangør med dommer Ingrid Borchort på  
søndagen. Der ble resultatet CK CERT 1 BHK BIR – dermed var storcertet 
i boks!  
I oktober reiste vi til Skei i Jølster der Sunnfjord Hundeklubb stod som  
arrangør.  Puff var som i Bergen eneste representant for rasen. Det 
gjorde ingenting.  Dommer Zoran Roknic likte Puff og premierte ham med 
CK CERT 1.BHK BIR og BIG3.  

 

Vi øver på å stå pent før vi skal  
i ringen

3XII�HU�OHL�DY�n�VWn�¿QW�� 
men ser beundrende opp  

på dommeren

På utstillingstrening har Puff oppført seg som en liten og trassig pøbel og 
stort sett nektet å gå.  Lurer på om han skjønner når det er alvor fordi 
KDQ�KDU�JnWW�¿QW�KYHU�JDQJ�GHW�YLUNHOLJ�JMHOGHU�����.ULVWLQ

Julehilsen fra kennel Lotcheck 

I 2021 har det heldigvis vært litt mer aktivitet i «hunde-Norge» så vi har 
vært med på noen utstillinger og dermed fått treffe gamle og nye kjente 
igjen. Det er spennende å se nye valper komme til og vokse opp, og det 
HU�EUD�DW�ÀHUH�InU�¡\QHQH�RSS�IRU�UDVHQ�YnU���/LOOH�(EED��VRP�MR�EHJ\QQHU�
å bli stor, ble Norsk og Svensk champion på årets første utstilling i  
Sandefjord og Norsk vinner på Lillehammer. Hun har så langt vært med 
på 6 utstillinger med 5XBIR og 1xBIM som resultat og på en utstilling ble 
det også en plassering i gruppen som nr 3. 

N S uch NJV-19 NV-21 Lotcheck In Your Dreams – Ebba   
Foto: Anne Johnsen 

I oktober deltok vi på Kongsberg Hundeklubb sin utstilling i Mjøndalen 
og denne gangen var også Kicki med i veteranklassen. Hadde du spurt 
henne hadde hun nok blåst i snuten over at hun skal stille i veteranklasse 
for det er ingen aldringstegn å spore hos damen som har fylt 9 år. Kicki 
har alltid vært en showhund og ser ut til å elske å være med. Dommeren 
V\QHV�KXQ�YDU�HQ�ÀRWW�YHWHUDQ�RJ�VHOY�RP�KXQ�EOH�VOnWW�DY�EDUQHEDUQHW�
Ebba i raseringen, avsluttet hun dagen som 4.BIS veteran i sterk  
konkurranse med mange andre raser. 

Nord CIB uch Nojv-13 Nordjv-13 Helsinki jv-13 Nordv-14 SV-2014 DK 
V-15 NV-2017 NVV-2020 Cog-Wheel’s It Must Have Been Love – Kicki   

Foto: Anne Johnsen 

6RP�IRU�GH�ÀHVWH�DQGUH�Vn�HU�GHW�RJVn�KRV�RVV�ÀHVW�KYHUGDJHU�RJ�GH�
brukes til jobb og daglige gjøremål, men tur i skogen med hundene blir 
DOOWLG�SULRULWHUW�RJ�GHW�NRVHU�EnGH�WR�RJ�¿UEHLQWH�VHJ�PHG���-HJ�YLO�EHQ\WWH�
DQOHGQLQJHQ�WLO�n�¡QVNH�GHUH�DOOH�HQ�¿Q�MXO�RJ�HW�JRGW�Q\WW�nU���

Julehilsen fra Lene og norwichene 

 

Hverdagslykke  Foto Lene W. 
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Bestevenner  Foto Lene W.

Terrierspesialen 2021  
Terrierspesialen gikk av stabelen i Mjøndalen lørdag 18.september.  
Dommer for dagen var rasespesialist Per Kr. Andersen fra Norge som selv 
er tidligere oppdretter av rasen. Det var 7 Norwich påmeldt fordelt på 3 
hannhunder og 4 tisper.  
Beste tispe og BIR ble Lotcheck In Your Dreams (Porrigito Odin – Lot-
check I Love Your Yeah Yeah Yeah), eier og oppdretter Lene Weum.  
Beste hannhund m/cert og BIM ble Porrigito Odin (Porrigito Duudson – 
Porrigito Flirt), eier Odd-Geir Lyngstad, oppdretter Marja Salminen. 

 BIR N S uch NJV-19 NV-21 Lotcheck In Your Dreams  

 BIM m/cert Porrigito Odin  Fotograf: Anne Johnsen 

(Q�MXOHKLOVHQ�IUD�0HO]L�RJ�KDQV�¿UEHLQWH�ÀRNN���� 
Foto Jeanette R.

Amigo sender julehilsen til alle kjente    
Foto Ragnhild H.
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Raserepresentanten har valgt å ikke gjennomføre en Parsonweekend i år 
på grunn av Covid. Det ble åpnet opp i sommer og det aktive hundelivet 
har heldigvis startet opp igjen, men det kreves såpass mye planlegging 
å gjennomføre en slik weekend at det ble ikke mulig. Vi prøver igjen til 
neste år.

6¡OY�L�10�WLO�8QQL�RJ�(I¿
,�DXJXVW�WLNNHW�Q\KHWHQ�RP�DW�8QQL�RJ�(I¿�KDGGH�JnWW�QHVWHQ�KHOH�
veien til topps i NM i agility. Det er en bragd å hevde seg i det sterke 
agilitymiljøet i Norge, så dette er ikke hverdagskost. Jeg har fått en liten 
WHNVW�IUD�8QQL�KYRU�KXQ�IRUWHOOHU�RP�GHQ�GDJHQ�KXQ�RJ�(I¿�JLNN�WLO�V¡OY��

&DYDOOL�)R[�)DFWRU�(I¿�HU�HQ�3DUVRQ�5XVVHOO�WHUULHU�WLVSH�Sn���nU��(I¿�HU�
oppdrettet av Kenneth Rødsrud i Cavalli Kennel.  Norgesmesterskapet i 
agility ble i år avholdt i Sandnes i Rogaland.
Nytt av året og på grunn av  pandemien ble det også avholdt 
ODQGVODJVXWWDN�VDPWLGLJ��(I¿�OHYHUWH���JRGH�O¡S�XQGHU�KHOH�KHOJHQ�RJ�
ingen disk. I alt deltok det 63 small hunder på arrangementet. Søndagens 
KRSS¿QDOH�YDQW�YL��RJ�GHUPHG�YDU�YL�GH�VRP�VWDUWHW�VLVW�L�GHQ�HQGHOLJH�
DJLOLW\�¿QDOHQ��'HU�¿NN�YL����IHLO��HQ�IHOWIHLO�Sn�YLSSD�RJ�HW�ULY�Sn�KLQGHU�QU��
2. Det holdt til sølv individuelt!! (Vi var et riv unna gullet)
9L�¿NN�RJVn�ODQGVODJVSODVV�RJ�VNDO�UHSUHVHQWHUH�1RUJH�XQGHU�1RUGLVN�
mesterskap på Moelv i november.

-HJ�HU�NMHPSHVWROW�RYHU�SUHVWDVMRQHQ�YnU�XQGHU�nUHWV�10��(I¿�HU�HW�
fantastisk arbeidsjern og har stor kapasitet i agility. Hun er rask og 
kraftfull, men krever også mye av sin handler. Fremover nå er fokus 
hovedsaklig gode treningsøkter og holde kroppen og hodet hennes i topp 
form.

Min andre hund, Cavalli Sherwood Boys Robin, gjorde det bra i de lavere 
NODVVHQH��+DQ�¿NN�HQ����SODVV�PHG���IHLO��DY�L�DOW����KXQGHU��L�KRSS�
klasse 2 medium og vant agility kl. 1 medium (av i alt 18 hunder) og er 
nå en klasse 2 hund på heltid.

Parson Russell er jo en rase som egner seg godt til Agility, det har 
JMHQQRP�nUHQH�Y UW�ÀHUH�HNYLSDVMHU�VRP�KDU�KHYGHW�VHJ�VHOY�RP�GH�
ikke har fått edelt metall med seg i bagasjen. Tilbake i tid var Malin 
Waldenstrøm på landslaget med sine hannhunder, og Line Cocheron 
representerte også Norge i VM i Paris med sin tispe. Linda Haugvik, 

PARSON RUSSELL TERRIER
Marianne Harsjøen  Nørholm, Kristine Langen Stokmo i tillegg til den 
aktive «Tønsberg-gjengen» er også navn som dukker opp når man tenker 
Sn�DJLOLW\��'HW�HU�VLNNHUW�PDQJH�ÀHUH�VRP�EXUGH�Y UW�QHYQW��RJ�MHJ�
beklager til de som ikke kom med.
6LVW�¡QVNHV�8QQL�RJ�(I¿�PDVVH�O\NNH�WLO�QnU�GH�VNDO�UHSUHVHQWHUH�1RUJH�Sn�
Nordisk mesterskap i november.

Nye kull siden sist
������8SSHUGRJ��&XGQ�&]RUFLFD�(TXXV�;�5XVWLF�5XVVHOO�%REE\��
 3 hannhunder og 3 tisper
10.06 Russell Yards Myown Magical Miracle X Good Girl’s Speddy Dasher,  
 2 hannhunder og 4 tisper
22.06 I’m In Love, Attraktive Gullfaks X Russell Yards Wireless Detonator,  
 4 hannhunder og 2 tisper
04.07 Starcaps, Gia Starcaps vom Schwarzwald Poland X 
 Starcaps Quote of Nature, 1 hannhund og 3 tisper
������5lYIDOOHW��6|IIJULVHQV�9LWWUD�;�5HYHIRWHQV�)HOL[�)R[��
 2 hannhunder og 3 tisper
07.08 Rustic Russell, Rustic Russell Draupnir X Rustic Russell Ziggy 
 Stardust, 2 hannhunder og 3 tisper
22.08 Cavalli, Cavalli Artic Gibby X Cavalli Sherwood Boys Tuck, 
 1 hannhund og 2 tisper

Raserepresentanten ønsker alle en riktig god jul
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SILKY TERRIER

Hei alle silkyvenner. 

Nå er vinter årstiden her. Deilig å sitte inne foran peisen å mimre tilbake 
på året 2021, når vinden hyler rundt hushjørnet. Landet har åpnet opp 
RJ�YL�KDU�VDNWH�PHQ�VLNNHUW�NXQQH�VWDUWH�RSS�PHG�ÀHUH�KXQGHDNWLYLWHWHU�
og truffet vår hundevenner på reise igjen. 

Norsk Vinner ble i år også arrangert på Lillehammer, Birkebeinerstadion 
21.08. Dommer Arne Foss, 10 silky deltok 4 hannhunder og 6 tisper.
%LU�&�,�%�1�6(�86�8&+�86*U&+�%HQHOX[Z����19������ 
Enga's King Kompis  
%LP�1�'.�8&+�19����6LON\ODG\¶V�Tsarevna Anastasia
Norsk Junior vinner ble Dali’s Balenciaga 

Jeg blir å trekke meg som 
raserepresentant nå etter å ha hatt dette 
vervet nesten sammenhengende siden 
2011(med noen avbrekk). Mitt hode et 
gått litt tom for drivkraft. Men helt stille 
IUD�PHJ�EOLU�GHW�QRN�LNNH��+nSHU�ÀHUH�DY�
våre silky medlemmer hiver seg med og 
hjelper den nye raserepresentanten til å 
ha et innholdsrikt blad framover.

I starten av juni tok jeg en tur 
opp til Tromsø, Lui og Prada ble 
Norsk Champion vær sin dag der 
opp og det var stor stas.  Etter 
sommeren var over har jeg hatt 
noen utstillingsturer. Først på 
september gikk turen til Sverige, 
Leksand og da ble Prada BIR 
og Lui BIM begge ble Svensk 
&KDPSLRQ�RJ�¿NN�&$&,%��3n�
høsten ble det ny tur ned til Aars 
i Danmark Lui ble BIM og Dansk 
Champion med et Nordic cert. 
0LQ�UHLVHYHQQ�/LOO�¿NN�Sn�VLQ�©9LOMDª�6LON\�%HO�$LU¶V�'DQFLQJ�,Q�7KH�'DUN�

%LU�RJ�¿NN�HQGHOLJ�VLWW�VLVWH�1RUGLF�&HUW�IRU�n�IXOOI¡UH�125',&�&+$03,21�
tittelen sin. Er litt usikker men jeg tror dette er den andre Nordic Silky 
Champion vi har i Norge. Stor garttis til Lill og Vilja. Covid har jo satt alt 
på vente ei god stund.

Silky info 2021.
I følge nkk sin database (pr.01.11.21) er det i år født 44 valper, 15 tisper 
og 29 hannhunder fordelt på 13 kull. Det er da født gjennonsnittlig 3,4 
valper pr kull. Så hittil i år har det vært et gutteår. Det er også registret 
inn 3 importer til Nkk sitt register fra Sverige 2 gutter og 1 tispe. 

Det har vært 35 utstillinger i vårt langstrakte land, pluss egne valpeshow. 
Det har vært god deltagelse og til sammen har over 22 silky fått ck og 
plasserte seg i beste hannhund eller beste tispeklasse. Silky har også 
sparket fra seg i gruppene. Som jeg er kjent med har vi plassert oss i 8 
JUXSSH¿QDOHU�WLO�GH�YRNVQH��9L�KDU�RJVn���VLON\�LQQ�Sn�cUHWV�7HUULHU�OLVWH��
Jeg synes det er sterkt jobba med en så liten rase som vi har. Klapp på 
skuldra.

I databasen er det også registrert 36 øyelysinger i 2021, synes også det 
er bra at det er fokuseres på helse.

Årets silky 2021 vil publiseres på NTK hjemmesiden vår, bilder og liste 
kommer også i første nr i 2022.

Ønsker alle ei fantastisk fin jul og et godt nytt år.  
Hilsen Vibeke Letnes.
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KJÆRE SKOTTEENTUSIAST!
Hei alle sammen, da er oktober måned nesten over og vi har fått i bøtter 
og spann av regn de siste ukene, vinden har vi også fått kjenne og det 
blir mørkere og mørkere. Det er uten tvil høst og vi nærmer oss vinteren. 
Nesten alle bladene er vekke og det er vått i hagen, men det er ingen 
hindring for skotter som er på oppdagelsestur i hagen. 

NORSK SUKSESS I SVERIGE
OVER 40 SKOTTER var påmeldt i Gøteborg til den svenske raseklubben 
Skottefederationen sin aller første utstilling post pandemistart. Heldigvis 
KDGGH�DOOH�L�PLWW�UHLVHI¡OJH�VLWW�&29,'�VHUWL¿NDW�WLNNHW�LQQ�L�WLGH��VOLN�DW�
det var mulig å komme inn i Norge igjen etter utstillingen.
Det var helt fritt, og ingen kontroll på grensen inn i Sverige.
Lørdag 21 august var dagen og vi var den eneste utenlandske 
delegasjonen på utstillingen, Resten var svenske, foruten dommeren, 
rasespesialist Masa Siroka fra Slovenia.
Norske kennel Tatler gjorde bra ifra seg på utstillingen. Det var gøy, og 
det er en helt annen fornemmelse å vinne blant så mange skotteindivider 
6YHULJH��L�IRUKROG�WLO�KYD�YL�KDU�Y UW�YDQGW�WLO�KHU�KMHPPH��8WUROLJ�n�
plassere seg i teten av alle klasser påmeldt. Nedenfor ser du
ELOGHU�IUD�ÀHUH�DY�YnUH�VXSUH�UHVXOWDWHU�IUD�GDJHQ� 
Med hilsen Peter R Hewitt, kennel Tatler. 

 Tatler Trotwood (T). Beste tispevalp, klasse 4-6 mnd.

Tatler Tulkinghorn 
(H). BIS-valp av 
begge valpeklasser, 
både 4-6 og 6-9 mnd. 
Seks
påmeldte valper 
totalt. Tulkinghorn er 
kullbror til Trotwood.

Ni år gamle Tatler Turnberry (T). BIM og BIS-veteran.

Flere skotter til Bergen
,�IRUULJH�QXPPHU�DY�7HUULHUEODGHW�YDU�GHW�HQ�DUWLNNHO�RP�ÀHUH�VNRWWHU�WLO�
Bergen. Etter at dette kom på trykk kom det melding fra en av leserne: 
�-HJ�KDU�SO¡\G�JMHQQRP�7HUULHUEODGHW�L�GDJ�RJ�VNRWWHVLGHQH�YDU�¿QH��PHQ�
MHJ�VDYQHW�OLWW�LQIR�RP�KYRU�YDOSHQ�WLO�+HOHQD�NRPPHU�IUD���

Helena: Hei på alle som er hodestups forelsket i skotske terriere. 
Sannsynligvis kjenner vi allerede hverandre formelt sett via den 
DOOPHNWLJH�)DFHERRN��0HQ�MHJ�WURU�DW�GHW�OLNHYHO�¿QQHV�VNRWWHHQWXVLDVWHU�
som ikke er så store fans av den digitale verden. Jeg heter Helena,
NRPPHU�RSSULQQHOLJ�IUD�(VWODQG�RJ�À\WWHW�WLO�1RUJH�IRU���nU�VLGHQ�
Det at jeg en vakker dag skulle bli eieren av en skotsk terrier, skjønte 
jeg allerede for 14 år siden. Min daværende sjef hadde nemlig en skotsk 
terrier som het Gustav. Av og til var Gustav med på jobben, og takket 
være det kunne jeg bli nærmere kjent med denne rasen. Gjenkjennelsen 
var øyeblikkelig. Dette var min hund! Hvis jeg skulle ha et kjæledyr, måtte 
det bli en skotte, eller overhode ingen. I verste fall kunne jeg vurdert et 
akvarium som et alternativ. I februar i år følte jeg at nå var øyeblikket 
kommet, nå var jeg klar. Klar både materielt sett, mentalt og tidsmessig. 
Jeg begynte aktivt å undersøke eksisterende muligheter fra ulike kenneler 
L�(VWODQG��'HW�YDU�WR�W\SHU�VYDU�MHJ�¿NN��Ä9DOSHQH�HU�UHVHUYHUW³�HOOHU�Ä'HW�
SODQOHJJHV�LNNH�YDOSHU�L�nU³��

Derfor fortsatte jeg undersøkelsene i Finland og Latvia. Endelig hadde jeg 
ÀDNV��-HJ�IDQW�HQ�NHQQHO�GHU�PDQ�SODQOD�HW�NXOO�WLO�K¡VWHQ��RJ� UOLJ�WDOW��
jeg vet ikke hvordan, men jeg klarte å registrere meg i bestillingskøen. 
0nQHGHQH�JLNN��RJ�NDOHQGHUHQ�YLVWH�MXQL�PnQHG�GD�MHJ�SOXWVHOLJ�¿NN�
denne foruroligende telefonen fra mitt hjemland. Nei, det var ikke redsel 
eller angst jeg følte, det var forventning om noe spesielt, det ultimate 
opphisselsesstadiet. Dere alle kjenner sikkert til denne følelsen, en slags 
skjør og urolig blaffer som vokser og blir større og større for hver dag 
som går. Det er akkurat som adventstiden, når sjelefreden senker seg 
først på julaften når man sitter og åpner gaver.

Takket være Covid-19 og reiserestriksjonene var reservasjonen av en 
kjempesøt valp blitt opphevet. Jeg hadde nok beveget noe i hjerteroten 
til eieren av valpene under telefonsamtalen vår i vinter fordi hun hadde 
husket meg. Jeg vet ikke om det var skjebnen eller noe større, men 
takket være denne livsendrende samtalen kan jeg for øyeblikket si at 
livet mitt er helt perfekt akkurat nå. Eller som man sier i mitt hjemland: 
³'HQ�HQHV�O\NNH�HU�GHQ�DQGUHV�XO\NNH³��-HJ�VHU�¡PW�Sn�KXQGHQ�PLQ�RJ�HU�
takknemlig fra hele mitt hjerte for denne lykken jeg får oppleve.
Tusen hjertelig takk, kjære Viive Maranik fra Estland. Vi sees!

ROCCO��Ä+HL��PLQH�NRPPHQGH�RJ�QnY UHQGH�¿UEHLQWH�YHQQHU�³
La oss bli kjent! Jeg heter Marland Yardley, men hjemme blir jeg kjærlig 
kalt Rocco eller Roks. Akkurat nå, mens jeg skriver til dere, mine lodne 
venner, er jeg ni måneder gammel. Jeg ble født i Estland på en skrekkelig 
kald januardag i 2021. Jeg ble oppvartet, kjælt, lært opp og drettet av en 
fenomenalt sympatisk dame! Denne damen heter Viive Maranik, og hun 
har drevet sin kennel i over 30 år!

SKOTSK TERRIER
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+HU�HU�MHJ�I¡U�MHJ�À\WWHU�WLO�%HUJHQ��VDPPHQ�PHG�9LLYH

Jeg er på min første båttur, reisen hjem har startet

-HJ�KDU�DOOWLG�YLVVW�DW�MHJ�VNXOOH�À\WWH�WLO�1RUJH��-HJ�YDU�EDUH�LNNH�VLNNHU�
Sn�KYLONHQ�E\�MHJ�KDGGH�O\VW�WLO�n�À\WWH�WLO�GHU�L�1RUJH��'HW�WRN�PHJ�FD����
måneder å komme fram til at Bergen med sin vidunderlige kulturarv og 
sine fjell var det stedet hvor jeg kunne føle meg hjemme. Jeg vet ikke om 
det er skjebnens ironi, men akkurat som bestilt, har også en kjempekjekk 
familie bosatt seg i Bergen. Og vet dere hva, de har ventet på MEG i 
nesten 14 år! Og det aller viktigste – de snakker morsmålet mitt hjemme!
Voff voff!

Endelig er jeg hjemme i Bergen

Og slik liker jeg å sove 

Skottedikt
Etter et trimmekurs i 2014 skrev Harald Solholm dette diktet, som vi har 
fått lov å dele. 

Min Skotte

Min skotte er av den flotte,
Stilige, litt aristokratiske sorten.

Spenstig holdning, striglet i barten
Reservert, balansert, av den dannede sorten

Min skotte har to så flotte
spisse, meget vel ansatte ører

Båret på dens langstrakte, adelige hode
Stri, men så vennlig, du kan ikke tro det.

Min skotte kan fange en rotte
hvis den måtte, elegant med snert

Den har fortreffelig nese for å jakte
Om bena er korte, går den slett ikke sakte

Min skotte, for de som har forstått det
har mot som en staselig ridder

Den bærer sin hale som en løftet lanse
Her kommer jeg, du har ingen sjanse

Min skotte, min virkelig flotte
terrier ligger på skotskrutet pute

Unevrotisk trygg og elegant i kroppen
Min skotte er unik, den er toppen

7XVHQ�WDNN�+DUDOG��HQ�ÀRWW�EHVNULYHOVH�DY�PLQ�VNRWWH�

DINO forsetter å FORTELLE
Hei igjen dere, jeg har ikke glemt dere. Det er jo så mye som skjer at jeg 
vet ikke hvor jeg skal starte. Tror dere ikke at de 2 smågutta har vært 
på kurs, valpekurs. Mams kontaktet Britt Janne på Dyreatferdssenteret, 
Bergen tidlig i sommer og spurte om de hadde valpekurs. Det hadde de 
ikke hatt før, men hun tok opp ´ballen´ og allerede samme kveld kom det 
positiv tilbakemelding, de skulle lage kurs. 
Så i høst har smågutta gått i lære hos Britt Janne og Alexandra. Det har 
kun vært 4 valper på hver kurskveld, det var jo fantastisk for alle ble sett 
RJ�DOOH�¿NN�JRGH�UnG�RJ�WLSV��9L�NXQQH�NRQWDNWH�%ULWW�-DQQH�RJ�$OH[DQGUD�
mellom kurskveldene om vi hadde spørsmål eller problemer som vi møtte 
Sn��7LOEDNH�NRP�DOOWLG�OLNH�SRVLWLYH�RJ�¿QH�VYDU��VRP�SDVVHW�KYHU�HQNHOW�
YDOS��1n�Pn�MHJ�VL�DW�VPnJXWWD�HU�EOLWW�JDQVNH�ÀLQNH��VHOY�RP�MHJ�LNNH�KDU�
fortalt det til dem, de blir jo fort litt overlegne). Chip og Woody har fortalt 
meg følgende om kurset:

1. Vi har lært å holde kontakt med mams og paps, se på dem,  
det lønner seg, vi får GODIS. 

2. Vi kan ligge i ro på teppet vårt, da får vi også GODIS. 

3. Vi har lært midten, da står vi i ro, eller kan gå frem eller  
tilbake noen skritt, mellom bena, da får vi GODIS. 

4. Vi leker med favorittleken vår, og får GODIS. 

5. Vi har lært innkalling (ok den er ikke enkel, SÅ mye som 
forstyrrer et lite skotte hode), men vi får GODIS når vi kommer. 

6. Så har vi lært Target, da setter vi snuten mot hånden til mams 
/ paps, og vi får GODIS

Jeg kan bare informere om at det er kjøpt inn mange og store poser med 
GODIS de siste ukene, og tror dere ikke at de begynner å bli litt sære på 
hvilken GODIS de vil ha. Men en ting er sikkert favoritten til alle på 4 ben 
her i huset er JARLSBERG. Her er det ikke ost er ost eller hund er hund. 
Det skal være Jarlsberg og Skotsk terrier. 

Ellers er storebror Olly ikke enkel for tiden, han har fått teften av 
SLQQVYLQ��RJ�GHW�ERU�ÀHUH�L�KDJHQ��'HW�EHJ\QWH�HQ�VHQ�NYHOG�L�VOXWWHQ�DY�
august, vi var ute på vår siste luftetur i hagen og skulle snart i seng. Olly 
tok av, med snuten i gresset for han av gårde og hva fant han. 
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Gruppe- og BIS-plasseringer siden sist:  
Bonny Hill`s Bet You Love Me, eier Trond Storsveen, BIS 2 Junior 
NTK Terrierspesialen Mjøndalen 18.09, BIG 3 BSBK Bergen 25.09, 
BIS NTK avd. Vestland Bergen 26.09, BIG 3 Kongsberg Hundeklubb 
Mjøndalen 09.10. 
Brocaire’s She Got It All, eier Tina L. Bjørnewall, BIG 2 Valp NMASK 
Oppdal 25.09, BOG 3 Valp OHK Oppdal 26.09. 
N DK FI CZ UCH NJV-20 WW-21 Skorradals Ever On Amble, eier 
Birgitta Birgisdottir, BIG 3 World Dog Show, Brno Tsjekkia 01.10. 
N DK CZ UCH NJV-20 Skorradals Every Time For A Harley, eier 
Birigitta Birgisdottir, BIS 4 NTK avd. Rogaland Figgjo 05.09. 
Skorradals Pan America, eier Birgitta Birgisdottir, BIS Valp NTK avd. 
Rogaland Figgjo 05.09.  

Nye norske champions: 
1�6(�8&+�125'-9����1-9����%ODFNWKRUQ�6Z\QZUDLJ�2QH�$OZD\V�8SV��
eiere Tina L. Bjørnewall og Suzette J. Klingenberg 
&�,�%��),�6(�'.�+5�((�1�8&+�125'-9����)LQQVN\�2OLQGD��HLHU�0LD�)OLQN��
Finland 
),�1�8&+�/LQXP�*UDSH�+\DFLQWK��HLHU�6DUL�3HUlOl��)LQODQG� 
1�'.�),�&=�8&+�1-9����::����6NRUUDGDOV�(YHU�2Q�$PEOH��HLHU�%LUJLWWD�
Birgisdottir 
5HWWHOVH�IUD�7%������±�NRUUHNW�QDYQ��1�8&+�6NRUUDGDOV�(YHU�$PEOLQJ�
Albin, eier Kari Osland

Nye certvinnere: 
Bonny Hill's Be My Joy, eier Ida Therese Fosse 
Bonny Hill's Bet You Love Me, eier Trond Storsveen 
Brocaire's She's Everything, eier Tina L. Bjørnewall 
Brocaire's You Need A Man Around, eier Tina L. Bjørnewall 
Brocaire’s Welcome To The Future, eier Tina L. Bjørnewall

Utstillingsresultater i Norge: 
Norges JFF, Elverum, 14.08.21 
Dommer: Heidi Hagen, Norge (0 + 1) 
BIR Cert - Bonny Hill's Bet You Love Me, eier Trond Storsveen

Norsk Kennel Klub, Nordic Show, Norsk Vinneruts. Lillehammer, 
22.08.21 
Dommer: Marianne Holmli, Norge (2 + 4 + 6) 

          F.v. Ter-Abyrex Yanco og Finnsky Xsandra (BIR og BIM)  

%,5�1RUGLF�&HUW��19������1�6(�8&+�19�������7HU�$E\UH[�<DQFR��HLHU�
Anita B. Stensheim   
�%+.�5HV1RUGLF�&HUW���1�8&+�6NRUUDGDOV�(YHU�$PEOLQJ�$OELQ��HLHU�.DUL�
Osland 
�%+.�&.���1�'.�8&+�1-9����6NRUUDGDOV�(YHU\�7LPH�)RU�$�+DUOH\��HLHU�
Birgitta Birgisdottir 
�%+.�&.��199������&�,�%��125'�'.�8&+�1-9����19����������199����
7HU�$E\UH[�;�¿JKWHUV��HLHU�*XQQ�$QLWD�+XVE\�+HJVHWK 
%,0�1RUGLF�&HUW��19������&�,�%��1�'.�6(�),�125',&�8&+�1-9����
NV-20 Finnsky Xsandra, eiere Gunn Anita Husby Hegseth og Gunn 
Tronstadhagen 
2BTK Cert ResNordic Cert - NJV-20 Skorradals Ever On Amble, eier 
Birgitta Birgisdottir 

SKYE TERRIER
Et pinnsvin som hadde rullet seg sammen som en ball, med alle piggende 
ute. Men hva gjorde det, Olly var rasende, pinnsvinet skulle ikke være 
i hagen. Aldri har jeg eller mams sett Olly så sinna, han som er den 
snilleste og stilleste av oss alle sammen. Vi andre måtte jo heie på Olly, 
GHWWH�YDU�MR�J¡\��9L�¿NN�NMHIW�RJ�EOH�EHRUGUHW�LQQ��LNNH�DW�GHW�YDU�Vn�
enkelt, vi 4 samarbeidet og ville ikke fjerne oss fra pinnsvinet. Resultatet 
er at hagen ble skilt i to, og vi får ikke gå i den største delen av hagen 
om kvelden. Pinnsvinene må først gå i hi, før vi får lov å gå i den delen 
av hagen om kvelden. Nå er det bestilt pinnsvin hus, slik at de kan sove 
godt og overvintre i hagen. Mams har fortalt at de går i hi ila oktober 
eller senest i november, så da er det håp for oss på 4 ben å igjen kunne 
ta i bruk den delen av hagen om kvelden. 

I september tok jeg med meg smågutta og dro på utstilling, de ble 
LQWURGXVHUW�WLO�6KRZ�YHUGHQ�DY�PHJ��'HWWH�KDU�MR�MHJ�Y UW�PHG�Sn�ÀHUH�
JDQJHU��'H�VPn�VWLOWH�L�YDOSHNODVVHQ�RJ�¿NN�JRGH�NULWLNNHU��0DPV�KDGGH�
spurt Helena (hun som du akkurat har lest om) om hun ville handle 
Woody. Helena viste Woody på en utmerket måte, dette var hennes 
første møte med utstillings ringen og Woody tok 1 plassen begge dager. 
Men bare vent, kanskje det er motsatt neste gang tenker nok Chip, vi 
kommer nok til å prøve oss igjen i ringen.

Hilsen Dino, med påholden pote 

SKOTTEAKTIVITETER 2021 
Nov./des.: Skottekalenderen-2022 til salgs. 

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 Riktig God Jul. 

Ta vare på Skottene deres og hverandre, håper vi kan sees snart
  
Har dere noe på hjertet er neste TB deadline den 1 februar, håper å høre 
fra dere. 

Julehilsen fra Kristin H Meagher

Tatler Turveydrop – Woody  
med Helena 

Dundee Rhum Diplomatico – 
Chip med mams
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�%7.�&.���1�8&+�6NRUUDGDOV�(YHU�+DYH�,�1HYHU��HLHU�%LUJLWWD�%LUJLVGRWWLU 
�%7.�&.���&�,�%��1�'.�6(�+5�8&+�.%+-9����'.-9����+(-9����6(-9�
17 Skyeluck Finlandia, eier Birgitta Birgisdottir 
&.���1�6(�8&+�1-9����)LQQVN\�<YRQQH��HLHU�$QLWD�%��6WHQVKHLP 
%,6��+3�$YOVNODVVH���&�,�%��1�'.�6(�+5�8&+�.%+-9����'.-9����+(-9����
SEJV-17 Skyeluck Finlandia, eier Birgitta Birgisdottir 
HP Oppdretterklasse - Kennel Skorradals, eier Birgitta Birgisdottir 
BIR valp HP - Skorradals Pan America, eier Birgitta Birgisdottir 
2 HP - Skorradals Fair Trate For A Harley, eier Birgitta Birgisdottir

7HU�$E\UH[�;�¿JKWHUV��%,5�YHWHUDQ�

Skorradals-gjengen på Lillehammer

Norsk Schnauzer Bouvier Klubb avd. Trøndelag, Selbu, 29.08.21 
Dommer: Anne Tove Strande (0 + 1) 
BIR Cert - Brocaire's She's Everything, eier Tina Lisette Bjørnewall
1RUVN�.HQQHO�.OXE�,QW���2UUH������������,QJHQ�¿QDOHU� 
Dommer: John Walsh, Irland (1 + 0) 
%,5�&$&,%���&�,�%��1�'.�6(�),�8&+�+(9����),9����)LQQVN\�9LFWRULRXV��
eier Lisbeth Jensen
Norsk Terrier Klub avd. Rogaland, Figgjo, 05.09.21 
Dommer voksne: Mona K. Selbach, Norge (2 + 1 + 1) 
Dommer valper og BIS: Arne Foss, Norge 
%,6����%,5�&.���1�'.�8&+�1-9����6NRUUDGDOV�(YHU\�7LPH�)RU�$�+DUOH\��
eier Birgitta Birgisdottir 
%,0�&.���1�'.�),�8&+�1-9����6NRUUDGDOV�(YHU�2Q�$PEOH��HLHU�%LUJLWWD�
Birgisdottir 
BIS valp, BIR valp HP - Skorradals Pan America, eier Birgitta Birgisdottir 
BIM valp HP - Flanagan BVLGARI BY BVLGARI, eier Birgitta Birgisdottir
Norsk Terrier Klub, Terrierspesialen, Mjøndalen, 18.09.21 
Dommer: Pia Lundberg, Sverige (3 + 3 + 3) 
Dommer BIS Junior: Per Kr. Andersen, Norge 
Dommer BIS Avlsklasse: Maite Gonzalbo, Spania 
Dommer BIS Oppdretterklasse: Maite Gonzalbo, Spania 
Dommer Beste BIM: Pia Lundberg, Sverige 
BIS 2 Junior, BIR Cert - Bonny Hill's Bet You Love Me, eier Trond 
Storsveen 
��%7.�&.���1�'.�),�8&+�1-9����6NRUUDGDOV�(YHU�2Q�$PEOH��HLHU�%LUJLWWD�
Birgisdottir 
3 BTK Res Cert - Skorradals Every Single Time, eier Bente Søfting 
%HVWH�%,0����%,0�&.���1�'.�8&+�1-9����6NRUUDGDOV�(YHU\�7LPH�)RU�$�
Harley, eier Birgitta Birgisdottir 
��%+.�&.���1�8&+�6NRUUDGDOV�(YHU�$PEOLQJ�$OELQ��HLHU�.DUL�2VODQG 
��%+.�&.���86�*5&+�6(�1�'.�8&+�$PEOH�2Q�8SVLGH�2I�'RZQ��HLHU�
.DUHQ�-
$QWKRQ\��86$ 
%,6��+3�$YOVNODVVH���86�*5&+�6(�1�'.�8&+�$PEOH�2Q�8SVLGH�2I�'RZQ��
HLHU�.DUHQ�-
$QWKRQ\��86$ 

BIS 2, HP Oppdretterklasse - Kennel Skorradals, eier Birgitta Birgisdottir 
BIR Valp HP - Flanagan BVLGARI BY BVLGARI, eier Birgitta Birgisdottir 
BIM Valp HP - Skorradals Pan America, eier Birgitta Birgisdottir

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

Norsk Terrier Klub, avd. Oslo/Akershus, Mjøndalen, 19.09.21 
Dommer: Per Kr. Andersen, Norge (2 + 1 + 2) 
BIR Cert - Bonny Hill's Be My Joy, eier Ida Therese Fosse 
��%7.�&.���1�'.�),�8&+�1-9����6NRUUDGDOV�(YHU�2Q�$PEOH��HLHU�%LUJLWWD�
Birgisdottir 
%,0�&.���1�'.�8&+�1-9����6NRUUDGDOV�(YHU\�7LPH�)RU�$�+DUOH\��HLHU�
Birgitta Birgisdottir 
BIR Valp HP - Flanagan BVLGARI BY BVLGARI, eier Birgitta Birgisdottir 
BIM Valp HP - Skorradals Fair Trate For A Harley, eier Birgitta Birgisdottir

Bonny Hill’s Be My Joy (Foto: Anne Johnsen)

Norsk Miniature American Shepherd Klubb, Oppdal, 25.09.21 
Dommer: Carsten Birk, Danmark (1 + 2 + 1) 
BIR Cert - NORDJV-18 NJV-18 Blackthorn Swynwraig One Always 
8SV��HLHUH7LQD�/��%M¡UQHZDOO�RJ�6X]HWWH�-��.OLQJHQEHUJ� 
%,0�&.���1�6(�8&+�19�������7HU�$E\UH[�<DQFR��HLHU�$QLWD�%��6WHQVKHLP� 
BIG 2 Valp, BIR Valp HP - Brocaire's She Got It All, eier Tina L. Bjørnewall
Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Bergen, 25.09.21 
Dommer: Leif-Hermann Wilberg, Norge (0 + 1) 
BIG 3, BIR Cert - Bonny Hill's Bet You Love Me, eier Trond Storsveen
Oppdal Hundeklubb, Oppdal, 26.09.21 
Dommer: Sean Delmar. Irland (1 + 2 + 1) 
%,5�&.���&�,�%��125'�8&+�7HU�$E\UH[�;�3HUW��HLHU�$QLWD�%��6WHQVKHLP 
2BHK Cert - Brocaire's Welcome To The Future, eier Tina L. Bjørnewall  
%,0�&.���1�6(�8&+�125'-9����1-9����%ODFNWKRUQ�6Z\QZUDLJ�2QH�

Terrierbladet nr.4-2021.pdf   49Terrierbladet nr.4-2021.pdf   49 08.12.2021   12.5008.12.2021   12.50



52

$OZD\V�8SV��HLHUH�7LQD�/��%M¡UQHZDOO�RJ�6X]HWWH�-��.OLQJHQEHUJ 
BIG 3 Valp, BIR Valp HP - Brocaire's She Got It All, eier Tina L. Bjørnewall
Norsk Terrier Klub avd. Vestland, Bergen, 26.09.21 
Dommer: Ingrid Borchorst, Danmark (0 + 1) 
BIS, BIR Cert - Bonny Hill's Bet You Love Me, eier Trond Storsveen
Norsk Kennel Klub Int. Harstad, 02.10.21 
Dommer: Anne Tove Strande, Norge (1 + 1) 
%,5�&HUW�&$&,%���),�8&+�/LQXP�*UDSH�+\DFLQWK��HLHU�6DUL�3HUlOl��)LQODQG 
%,0�&HUW���&�,�%��),�6(�'.�+5�((�8&+�125'-9����)LQQVN\�2OLQGD��HLHU�
Mia Flink, Finland 
Kongsberg Hundeklubb, Mjøndalen, 09.10.21 
Dommer: Wera Hübenthal, Norge (0 + 1) 
Gruppedommer: Arne Foss, Norge 
BIG 3, BIR Cert - Bonny Hill's Bet You Love Me, eier Trond Storsveen

Utstillingsresultater i utlandet: 
Skye Terrier Club of Finland, Vantaa, 08.08.21 
Dommer: Robert Kanas, Slovakia (5 + 16 + 22)

F.v. Skorradals Ever On Amble og Buckwheater’s Killarney Fern  
(BIR og BIM) 

�)RWR��.DWL�/|QQVWU|P�
 
BIR Cert – NJV-20 Skorradals Ever On Amble, eier Birgitta Birgisdottir, 
Norge 
�%7.�&.���),�1�((�8&+�((�-&+�((-:����%XFNZKHDWHU
V�0DWFK�0H�,I�<RX�
Can, eier Hanna Granlund 
�%7.�5HV&HUW�±�1�6(�'.�8&+�-::����.%+-9����'.-9����125'9����
Gold Monarh Cho-Oyu, eier Birgitta Birgisdottir, Norge 
�%7.�&.���&�,�%��),�((�/9�8&+�125'-:����%XFNZKHDWHU
V�.DERRP�
Shake The Room, eier Hanna Granlund 
%,0�&.�±�&�,�%��),�6(�1�((�3/�/9�8&+�+(-:����125'-:����6(-:����
(8:����%XFNZKHDWHU
V�.LOODUQH\�)HUQ��HLHU�+DQQD�*UDQOXQG 
2BHK Cert – Skyeluck Grand Maestro, eier Anu-Maarit Jokinen 
�%+.�&.�±�&�,�%��),�'.�((�/9�/7�8&+�((�&=�-&+�-::����(8-:����
TLNJW-14 TLNW-14-15-16-20 LTW-15 EEW-16-17-20 LVW-17 Juger 
Edelweiss Keystone, eiere Julia og Mihhail Knut, Estland  
4BHK ResCert  - Skyeluck Dream Effect, eier Anu-Maarit Jokinen  
([���&.�±�%RQQ\�+LOO
V�%R\V�:LOO�%H�%R\V��HLHU�(LMD�.HPLOlLQHQ 
([���&.�±�/LQXP�2QFH�8SRQ�$�7LPH�,Q�7KH�:HVW��HLHU�0DUL�/DQJLQNRVNL 
([���&.�±�8OMDLQ�(OHFWUD��HLHU�7\WWL�.LYLUDQWD 
([���&.�±�&�,�%��),�6(�/9�8&+�/7�/9�-&+�6(-9����/7-:����5,*$:��������
Buckwheater's Evening Star, eier Anette Ahlbom-Sahari  
([���&.�±�/LQXP�*RRG�%DG�$QG�8JO\��HLHU�0DUL�/DQJLQNRVNL 
([���&.�±�),�1�8&+�/LQXP�7KH�,OOXVLRQLVW��HLHUH�0DUL�/DQJLQNRVNL�RJ�.LUVL�
Sainio 
Ex 2 CK – Skyeluck Grand La Dalia, eier Anu-Maarit Jokinen 
([���&.�±�&�,�%��),�%<�6(�58�/9�((�1�8&+�((�-&+�),:����)LQQVN\�
Starlet, eier Tiina Heino 
Ex 3 CK - Kingdom Princess Iz Psov Grada, eier Susanna Vuori 
([���&.�±�),�8&+�/LQXP�*UDSH�+\DFLQWK��HLHU�6DUL�3HUlOl 
([���&.���&�,�%��'.�.)7�9'+�58�((�/7�8&+�/7�-&+�((-:����125'-:����
EEW-14-16-17 BDJGSG-13 DE JW-13 BALTJW-13 LTW-16 NORDW-16 
LVW-17 Juger Edelweiss Jolly Jacqueline, eiere Julia og Mihhail Knut, 
Estland 
Ex 4 CK – Lucy, eier Anu-Maarit Jokinen 
([���&.�±�&�,�%��),�((�1�8&+�/LQXP�7KH�&RPLF 
Breeders Class 1 HP – Buckwheater, eier Hanna Granlund 
Breeders Class 2 HP – Skyeluck, eier Anu-Maarit Jokinen 
Breeders Class 3 HP – Linum, eier Mari Langinkoski 
Breeders Class 4 HP – Juger Edelweiss, eiere Julia og Mihhail Knut, 
Estland 

%,5�9DOS�+3�±�6NRUUDGDOV�8OWUD�&ODVVLF��$QX�0DDULW�-RNLQHQ 
��+3�±�%XFNZKHDWHU
V�5XI¿DQ��HLHU�+DQQD�*UDQOXQG 
2 HP – Skorradals Fair Trate For A Harley, eier Birgitta Birgisdottir, Norge

Skorradals Ever On Amble on the move… (Foto: Christa Matikainen)

)�Y��/LQXP�2QFH�8SRQ�$�7LPH�,Q�7KH�:HVW�RJ�%RQQ\�+LOO¶V�%R\V�ZLOO�%H�
%R\V��%,5�RJ�%,0�MXQLRU���)RWR��.DWL�/|QQVWU|P��

%RQQ\�+LOO
V�%R\V�:LOO�%H�%R\V��)RWR��.DWL�/|QQVWU|P�

6NRUUDGDOV�8OWUD�&ODVVLF��)RWR��.DWL�/|QQVWU|P�
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Skye Terrier Club UK, Birmingham, 24.09.21 
Dommer: Monica Barraclough (Wemoway) (16 + 17) 
BOB CC – Flannagan Energizer at Feorlig (IMP SK), eiere Kirsty Miller og 
Evan Ryan 
ResDCC – CH Esgia The Exciseman, eier Tom Pringle 
BOS CC - Veruamicus Ambrosia of Kyloran, eier Lorna Duncan 
5HV%&&���&+�*ORU¿QGHO�6KDGRZ�:LQJV�DW�.LO¿QDQ�6+&0��HLHUH�&KULV�DQG�
Tony Burscough 
Best puppy - Tarskavaig Speed Bonny Boat To Gallondean, eier Moira 
Barrass 
%HVW�9HWHUDQ���&+�*ORU¿QGHO�6KDGRZ�:LQJV�DW�.LO¿QDQ�6+&0��HLHUH�&KULV�
and Tony Burscough 
%HVW�9LQWDJH���*ORU¿QGHO�'HDFRQ�%URGLH�6+&0�9:��HLHU�&DWK�3DUNHU
Czech Terrier Club, Brno, 30.09.21 
Dommer: Alena Auerbach, Tsjekkia (1 + 1) 
%,5�&HUW���1�'.�8&+�1-9����6NRUUDGDOV�(YHU\�7LPH�)RU�$�+DUOH\��HLHU�
Birigitta Birgisdottir, Norge 
%,0�&HUW���1�'.�),�8&+�1-9����6NRUUDGDOV�(YHU�2Q�$PEOH��HLHU�%LUJLWWD�
Birgisdottir, Norge
World Dog Show, Brno Tsjekkia, 01.10.21 
Dommer: Robert Kanas, Slovakia (2 + 7) 
%,*����%,5�&(57�&$&,%�::������1�'.�),�8&+�1-9����6NRUUDGDOV�(YHU�
On Amble, eier Birgitta Birgisdottir, Norge 
&HUW�5HV&$&,%�±�'.�8&+�6N\HZDONHU¶V�4XLQWHVVHQWLDO��HLHU�7LQHD�7RIW�
Bergstrøm, Danmark 
Res Cert – Gabriella Kiora, eier Lenka Klimova, Tsjekkia 
WJW-21 – Gienah Bohemia Coko, eier Alzbeta Rigo, Tsjekkia  
%,0�&HUW�&$&,%�::����±�'.�8&+�6N\HZDONHU
V�5D]]OH�'D]]OH��HLHU�7LQD�
Toft Bergstrøm, Danmark 
&HUW�5HV�&$&,%���1�'.�8&+�1-9����6NRUUDGDOV�(YHU\�7LPH�)RU�$�+DUOH\��
eier Birigitta Birgisdottir, Norge

F.v. Skorradals Ever On Amble og Skyewalker’s Razzle Dazzle  
(BIR OG BIM)

Morris and Essex Kennel Club, Somerset NJ, 06.10.21 
Dommer: Sue Goldberg (17 påmeldte) 
Group 2 BOB - GCHB Gleanntan’s Sure Shot Greyjoy, eiere Frank Vulpis 
og Stanley Szwed 
BOS – CH Wondersky Blue Dragon, eier Brice M. Wonders 
BOW - Cragsmoor It's All Good At Déjà Vu, eier Eugen Zaphiris 
WD – Lucas (IMP EST), eier Karen J’anthony  
Selcet Dog – CH Jay-Roy Railway Rockn'Roll Fantasy, eier Robyn Hand 
Select Bitch – CH Gleanntan Graceful Dancer, eiere Maida Connor og Mike 
Pesare 
AOM – GCH Gold River Silver Bells At Elsmoor, eiere Julie Ordner og 
Karen L. Sanders

Gleanntan’s Sure Shot Greyjoy 

Hatboro 1, 07.10.21 
Dommer: Elizabeth Sweigarth (17 påmeldte) 
BOB - GCHB Gleanntan's Sure Shot Greyjoy, eiere Frank Vulpis og Stanley 
Szwed 
BOS – CH Wondersky Blue Dragon, eier Brice M. Wonders 
BOW – Cragsmoor Skye Boy Is That Good, eier Eugene Zaphiris 
WB – Gleanntan Across The Sea, eiere Maida Connor og Mike Pesare 
Selcet Dog – CH Jay-Roy Railway Rockn'Roll Fantasy, eier Robyn Hand 
Select Bitch – CH Gleanntan Graceful Dancer, eiere Maida Connor og Mike 
Pesare 
AOM – GCH Gold River Silver Bells At Elsmoor, eiere Julie Ordner og 
Karen L. Sanders
Hatboro 2, 08.10.21 
Dommer: Douglas A. Johnson (17 påmeldte) 
BOB - GCHB Gleanntan’s Sure Shot Greyjoy, eiere Frank Vulpis og Stanley 
Szwed 
BOS – CH Wondersky Blue Dragon, eier Brice M. Wonders 
BOW – Cragsmoor It's All Good At Déjà Vu, eier Eugen Zaphiris 
WD - Cragsmoor Skye Boy Is That Good, eier Eugene Zaphiris 
Selcet Dog – CH Jay-Roy Railway Rockn'Roll Fantasy, eier Robyn Hand 
Select Bitch – CH Gleanntan Graceful Dancer, eiere Maida Connor og Mike 
Pesare 
AOM - Cragsmoor Skye Boy Is That Good, eier Eugene Zaphiris 
Devon, Ludwigs Corner PA, 09.10.21 
Dommer: Jacqueline L. Stacy (20 påmeldte) 
BOB - GCHB Gleanntan's Sure Shot Greyjoy, eiere Frank Vulpis og Stanley 
Szwed 
BOS – CH Wondersky Blue Dragon, eier Brice M. Wonders 
BOW – Lucas (IMP EST), eier Karen J'anthony 
WB – Royalist Fairy Mischief At Dunvegan, eiere Alison MacLeod, 
Laurence Johnson, Karen Turnbull and Meghan Taylor 
Select Dog – CH Royalist Yon's Heart In The Highlands, eiere Christel 
Gray and Karen Turnbull 
Select Bitch – CH Gleanntan Graceful Dancer, eiere Maida Connor og Mike 
Pesare 
Montgomery Kennel Club, STCA Specialty, Macungie PA, 
10.10.21 
Dommer: John C. Ramirez (34 påmeldte) 
BOB - GCHB Gleanntan's Sure Shot Greyjoy, eiere Frank Vulpis og Stanley 
Szwed 
BOS – CH Wondersky Blue Dragon, eier Brice M. Wonders 
BOW – Gleanntan Dance Like No One’s Watching, eiere Amy Andrews, 
Maida Connor og Mike Pesare 
WD – F-Type Bohemia Coko (IMP CZK), eier Lora Cecere 
Select Dog – CH Royalist Yon's Heart In The Highlands, eiere Christel 
Gray and Karen Turnbull 
Select Bitch – CH Gleanntan Graceful Dancer, eiere Maida Connor og Mike 
Pesare 
AOM - GCH Gold River Silver Bells At Elsmoor, eiere Julie Ordner og Karen 
L. Sanders 
AOM - CH Jay-Roy Railway Rockn'Roll Fantasy, eier Robyn Hand

Gleanntan's Sure Shot Greyjoy (Shortlistet i BIS) 
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Rasegruppen i SBT hadde seminar og årsmøte 23.10.21                                                  
0DLMD�+HLQLOl��NHQQHO�0LONFUHHN��VWDUWHW�GDJHQ�PHG�WHPDHU�VRP�
anatomi,  type og oppdrettsetikk og Rasespesialist Bianca Janssen 
(Kennel Staffjoy's) kom hele veien fra Nederland for å holde sitt 
raseseminar for oppdrettere og staffeeiere. 
Det ble en lang dag da vi startet 10:00 og siste seminaret varte til ca 
16:30. Vi håper på like stort oppmøte på neste seminar. 
Med årsmøte i mellom ble dagen avsluttet med en hyggelig middag 
for medlemmer hvor man også kunne diskutere og stille spørsmål til 
foredragsholder Bianca Janssen. 
 
På årsmøte senere samme dag ble det valgt inn nye styremedlemmer og 
nytt styret i Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier har konstituert seg 
slik: 
 
Leder: Camilla Berger 
Nestleder: Silje Vo 
Sekretær: Marianne K. Homlong 
Kasserer: Ingeborg Havsø 
Styremedlem: Malin Paulsen 
Styremedlem: Katrine Haraldsen 
Styremedlem: Isabell Danielsen
 
Vara styremedlem: Thea Aaseth 
 
Valgkomitè:  
Julia Thompsen, Kristan Røed, Liv Berit Tunkvist 
 
Revisor: Carl-Fredrik Borg

5DVHJUXSSHQ�IRU�6%7�¡QVNHU�n�NRPPH�L�NRQWDNW�PHG�ÀHUH�HQWXVLDVWHU�IRU�
n�ELGUD�WLO�HW�ÀRWW�VWDIIHPLOM¡�RYHU�KHOH�ODQGHU���QVNHU�GX�n�ELGUD�PHG�n�
arrangere turer, aktiviteter eller annet, ta kontakt med oss. 
 
- Styret
staffordshirebull@norskterrierklub.no
-----
 
Rasegruppen for SBT avholdt 24. oktober i samarbeid med Siw Hauge et 
introkurs i styrketrening for hund. Over 5 timer ble ekvipasjene opplært 
i hvordan man trener korrekt styrketrening, og deltagere var storfornøyd 
PHG�NXUVHW��6%7�5*�VHU�IUHP�WLO�ÀHUH�VOLNH�NXUV�L�IUHPWLGHQ�L�VDPDUEHLG�
med Siw Hauge.

STAFFORDSHIRE BULL
TERRIER

Valpekull: 
������I¡GW����������HWWHU�&�,�%��6(�'.�1�8&+�86�86*5�&+�$PEOH�2Q�
8SVLGH�RI�'RZQ�RJ�1�6(�'.�8&+�-::����.%+-9����'.-9����125'9����
Gold Monarh Cho-Oyu. Oppdretter er Birgitta Birgisdottir, Avaldsnes 
(Kennel Skorradals). 
������I¡GW����������HWWHU�&�,�%��6(�'.�1�8&+�86�86*5�&+�$PEOH�2Q�
8SVLGH�RI�'RZQ�RJ�1�6(�'.�8&+�7/1-:����6(-9����&DOO�,I�<RX1HHG0H�
Moravia Campanella. Oppdretter er Birgitta Birgisdottir, Avaldsnes (Kennel 
Skorradals). 

Eksport: 
%LUJLWWD�%LUJLVGRWWLU�KDU�HNVSRUWHUW�6NRUUDGDOV�8OWUD�&ODVVLF��NUHPIDUJHW�
(drop) tispe til Anu-Maarit Jokinen, Finland. «Mona» er født 22.02.21, og 
HU�HWWHU�1�'.�8&+�1-9����6NRUUDGDOV�(YHU\�7LPH�)RU�$�+DUOH\�RJ�1�6(�
'.�8&+�-::����.%+-9����'.-9����125'9����*ROG�0RQDUK�&KR�2\X��

Det ble mye resultater denne gangen, så alle de andre innleggene jeg har 
mottatt må dessverre vente til neste nummer. Ønsketenkning! Slik er det 
selvsagt ikke… Som vanlig ingen innlegg, men kanskje det dukker opp 
noe til neste nummer? Det hadde vært så hyggelig med hverdagsbilder 
og historier for å unngå at spalten kun blir en resultatservice. Frist for 
innsendelse av stoff og bilder til neste TB er 31.01.22.
 
8WUROLJ�DW�MXOHQ�HU�UHWW�UXQGW�KM¡UQHW�QnU�GHWWH�OHVHV��7LGHQ�JnU�Vn�
ufattelig fort, og snart er også 2021 historie. La oss håpe på et ganske så 
normalt 2022, uten altfor stor smitteøkning, nye skumle muterte virus og 
påfølgende restriksjoner! 

STOP PRESS:
Resultater fra Nordisk Vinner og Dansk Vinner i Herning, DK.
DKK Nordic, Nordisk Vinner, 13.11.21
Dommer Mats Lindborg, Sverige (2 + 2 + 4)
%,*����%,5�1RUGLF�&HUW�125'9����±�'.�&=�8&+�'.�-&+�.%+-9����.%+9�
19 PJW-19 WW-21 Skyewalker’s Razzle Dazzle, eier Tina Toft Bergstrøm
2BHK Cert JunCert ResNordic Cert NORDJV-21 – Buckwheater’s Riddle Me 
7KLV��HLHU�/HQH�&HFLOLH�8JODQG
BIM Cert Nordic Cert NORDV-21 – Bonny Hill’s Bet You Love Me, eier 
Trond Storsveen
�%7.�5HV1RUGLF�&HUW�±�'.�&=�8&+�'.�-&+�6N\HZDONHU¶V�4XLQWHVVHQWLDO��
eier Tina Toft Bergstrøm 
�%7.�&.�±�'.�8&+�'.�9&+�.%+9����.%+99����6N\HZDONHU¶V�1R�([FXVH��
eier Tina Toft Bergstrøm
�%7.�&.�±�1�'.�),�&=�8&+�1-9����::����6NRUUDGDOV�(YHU�2Q�$PEOH��
eier Birgitta Birgisdottir
BIR Valp SL – Skorradals Firing On All Cylinders, eier Rikke Møller

DKK Int., Dansk Vinner, 14.11.21
Dommer: Anne Tove Strande, Norge (2 + 2 + 4)
Gruppedommer: Charlotta Mellin, Sverige
%,*����%,5�&$&,%�'.9����±�'.�&=�8&+�.%+-9����.%+9����3-:����::�
21 NORDV-21 Skyewalker's Razzle Dazzle, eier Tina Toft Bergstrøm
BIM Cert CACIB DKV-21 – NORDV-21 Bonny Hill's Bet You Love Me, eier 
Trond Storsveen
�%7.�5HV&$&,%�±�'.�&=�8&+�'.�-&+�6N\HZDONHU
V�4XLQWHVVHQWLDO��HLHU�
Tina Toft Bergstrøm
�%7.�&.���1�'.�),�&=�8&+�1-9����::����6NRUUDGDOV�(YHU�2Q�$PEOH��
eier Birgitta Birgisdottir
�%7.�&.�'.99������'.�8&+�'.�9&+�.%+9����.%+99����6N\HZDONHU
V�
No Excuse, eier Tina Toft Bergstrøm
BIR Valp SL - Skorradals Firing On All Cylinders, eier Rikke Møller
2 SL – Linum All That And More, eier Rikke Møller

Ønsker alle Skyes og familiene deres en riktig god jul!    
Hilsen Trond 
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Fra styrketrening for hundkurset.

 
Rasegruppen er stolte av å kunne presentere sin aller første utstilling med nasjonalt CERT. Rasespesialist Dean Cund,  

innehaver av kennelnavnet Chelmbull dømmer rasen og vi ser frem til en super dag i Bergen.

Barn Hunt blir en mer og mer populær sport blant Staffordshire Bull  
Terriere og er en ypperlig aktivitet for terriere. 

,�VDPDUEHLG�PHG�2VOR�%DUQ�+XQW�RJ�LQVWUXNW¡U�6R¿H�3ROPDU�KDU� 
5DVHJUXSSHQ�IRU�6%7�PXOLJKHWHQ�WLO�n�WLOE\�HW�LQWURNXUV�VOLN�DW�ÀHUH�NDQ�In�
innlæring i hva dette går ut på og lære seg treningsmetoder. 

Om Barn Hunt:
Barn Hunt er en relativt ny sport i Norge og sporten går ut på at hunden 
skal lokalisere rotter som ligger i gjemte rør i en bane bygd av høy, og er 
en kombinasjon av søksarbeid og agility (i Norge brukes det ikke levende 
URWWHU���+XQGHQH�VNDO�¿QQH�HW�JLWW�DQWDOO�WXEHU�PHG�URWWHU�Sn�HQ�JLWW�WLG��
'HW�¿QQHV�XOLNH�QLYnHU��LQVWLQFW��QRYLFH��RSHQ��VHQLRU�RJ�PDVWHU��$OOH�
nivåer er delt opp i størrelsesgruppene small, medium og large.

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

Dato: 15-16 januar
Lørdag: 10:00 - 15:00
Søndag: 2 grupperinger 10:00-12:00 & 12:30-14:30
Antall ledige plasser igjen: 9
 
Pris: Medlem av SBT RG: 1100,- Andre: 1500,- 
Påmeldingsfrist 09.01.22

Sted: Oslo Barn Hunts lokaler Birkelundveien 64, Hagan, Norge
Åpent for alle raser

Bindene påmelding via epost staffordshirebull@norskterrierklub.no og 
betaling til vipps 13990
Kurset forutsetter minimum 10 og max 12 deltakere og ved avlysning 
refunderes hele beløpet.
PASSER FOR ALLE OVER 4 MND

VelkomMen til Barn hunt 
intro kurs 15 - 16 januar 2022 

Påmeldingsfrist 09.01.22

Styret i rasegruppen ønsker dere alle en god jul  og ett go# nytt år.
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KORT OM TENTERFIELD TERRIER

Little Pimilly's Too-Ticki

7HQWHU¿HOG�7HUULHU�HU�IRUHO¡SLJ�HQ�XNMHQW�KXQG�L�1RUJH��'HW�¿QQHV�L�GDJ���
hunder, 3 voksne og 2 valper her i landet.

7HQWHU¿HOG�HU�HQ�OLWHQ�RJ�OHWW�WHUULHU�������²������FP�K¡\��RJ�YHNWHQ�VNDO�
være i proposisjon til høyden. Pelsen skal alltid være glatt. Temperament 
gir kvikke, lett lærte og glade hunder. Lojale, og liker å behage og kose 
med eier. Opprinnelses land er Australia. Rasen er ikke godkjent av FCI 
ennå. Rasen brukes til bekjempelse av mus og rotter. De kan fødes med 
ingen til lang hale. Farger er hovedvekt av hvitt med tricolor, lever og tan 
�¿QQHV�RJVn�QRHQ�In�JUn�EOn��

Barbro Skålvik

VELKOMMEN TICKI
I september i fjor hentet kennel Red Chilli hjem Little Pimilly's Too-Ticki - 
©7LFNLª���2SSGUHWWHUH�HU�$QQD�0DUNJUHQ�RJ�&DPLOOD�/lKGH�L�gVWHUKDPPHU��
Sverige.

Ticki har vært med på mye forskjellige aktiviteter i året som har gått 
VLGHQ�KXQ�EOH�PHGOHP�DY�ÀRNNHQ�PLQ��*UXQQWUHQLQJ�PHG�WDQNH�Sn�
blodspor og agility.

Hun er ei lita frøken som trenger tid til å fundere ut ting selv! Så en tur 
i skogen kan kreve en del pauser mens Ticki tenker ut hvordan en ny 
XWIRUGULQJ�VNDO�WDNOHV��2J�KXQ�YLO�LNNH�KD�KMHOS��EDUH�WLG�WLO�n�¿QQH�XW�DY�
det selv! Hun har pga coronasituasjonen hilst på mange mennesker, men 
In�KXQGHU��8W�LIUD�KHQQHV�PnWH�n�WDNOH�YHUGHQ�Sn��EHW\U�GHW�DW�KXQ�HOVNHU�
folk og er skeptisk når hun møter fremmede hunder!

tenterfield TERRIER

Vi har rukket å være med på noen utstillinger! Her gjør hun godt fra seg! 
Terrierspesialen i Trondheim, Gimo Nordic Dog Show, Terrierspesialen 
Mjøndalen! Har allerede 3 cert! Nye muligheter i Sandefjord i november!

Fra utstilling i Gimo

Blir spennende å jobbe videre med henne fremover!

 Familiemedlemmene Jack Russell Terrier fra venstre Red Chillis Rhea - 
Rhea, Little Pimilly's Too-Ticki - Ticki og Calixo's Chiquita - Terra

Barbro Skålvik
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WELSH TERRIER
Hei igjen!
I skrivende stund er det høst, men man skulle nesten tro det fortsatt var 
sommer med de temperaturene vi har her i sør i Norge for tiden. Her i 
huset er det full rulle med valper og nå reiser de om bare èn uke til sine 
nye hjem.

 
 

Gaia med sine nyfødte  En av gutta sover søtt

Så for oss har det ikke blitt noen utstillinger eller annet. Gaia skulle 
egentlig debutere i rallylydighet denne høsten, men så ble det valpekull 
isteden for for  henne. Annie skulle trenes mer på blodspor og starte på 
prøver etter hvert. Men nå får alt vente til neste år. Annie skal egentlig 
stilles ut på NKK Sandefjord, men hun blir nok ikke bra nok i pelsen. Men 
GHW�HU�ÀHUH�DQGUH�ZHOVK�WHUULHUH�VRP�GHOWDU�GHU�RJ�GHW�HU�K\JJHOLJ�RJ�
spennende.

Jenta og en av brødrene

Og Annie gjorde sørlendig av seg og var hos Vigdis Karlsen i Kristiansand 
fra før Gaia’s fødsel og en stund etterpå. Og hun hadde det bare helt 
herlig med  massevis av turer og mye kos. Men det var kos å få henne 
hjem igjen da.

    
 

Kos med Vigdis   Annie på tur  
 

2J�Vn�KDU�GHW�Y UW�ÀHUH�ZHOVK�WHUULHUH�L�DNVMRQ�Sn�XWVWLOOLQJHU�L�K¡VW��
Både på NKK Rogaland, NTK Rogaland, Terrierspesialen og Kongsberg 
+XQGHNOXEE��2J�PHG�¿QH�NULWLNNHU�RJ�UHVXOWDWHU�

Og så hadde vi årets welsh terrier treff i Drammen Hundepark i 
september. Ikke så mange som i fjor denne gangen, men det var veldig 
hyggelig med litt pelsstell, kaker og kaffe og mye koselig prat rundt 
ERUGHW��2J�KXQGHQH�¿NN�VHOYI¡OJHOLJ�OHNH�VDPPHQ�

RESULTATER:
Nkk Rogaland
Reigab’s wilma – Excellent, ck, cert, CACIB og BIR
High Flyer’s Vitus – Excellent, ck, cert CACIB og BIM
Vynnital’s Captain Of The Ring – Excellent, ck, res. cert

NTK Rogaland
High Flyer’s Vitus – Excellent, ck, cert og BIR
Vynnitail’s Captain Of The Ring – Excellent, ck, res. cert

TERRIERSPESIALEN
Danwelsh Diamond Pink Star – Excellent, ck og BIR
Ecco’s Oh My Sweetheart – Excellent, ck og BIM
Vynnitail’s Captain Of The Ring – Excellent
Vynnitail’s Dreams Come True – HP og BIR valp

Vynnitail’s Dreams Come True (Emil)

NTK Oslo/Akershus
Vynnitai’s Captain Of The Ring – Excellent, ck, cert og BIR

Vynnital’s Captain Of The Ring (Max)

Kongsberg Hundeklubb 
Vynnitail’s Captain Of The Ring – Excellent
Vynnitail’s Dreams Come True – HP og BIR valp

GRATULERER SÅ MYE ALLE SAMMEN!!

HER ER THELMA

Hils på Thelma (Ecco’s Pretty Woman), ei kvikk og nett welsh terrier 
WLVSH��+XQ�EOH�I¡GW�LQQ�L�HQ�V¡VNHQÀRNN�Sn���YDOSHU�VRPPHUHQ�������YHG�
kennel Ecco, av mor Zahri (Danwelsh Diamond Pink Star) og far (Ecco’s 
No One Else). Thelma er en klok frøken full av humør, nysgjerrighet og 
pågangsmot. I vante omgivelser er hun en kjærlig og livlig følgesvenn, 
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som alltid vil være der det skjer. Hun er svært selvstendig og tester 
stadig nye grenser, men er til gjengjeld svært lydhør for tilbakemeldinger. 
På tur trives hun aller best først i løypa, og er uredd for alt og alle hun 
møter på sin vei. 

Vann, vind eller høyder - ingen 
utfordring fremstår som for stor. Hun 
elsker lek av alle slag, både selvstendig 
og sammen med andre dyr eller 
mennesker. Hennes utforskertrang kan 
tidvis resultere i dype hull i gressplen 
HOOHU�EHGG��DOWHUQDWLYW�HQ�HJHQ�XWÀXNW�
på turen. Hun bestikkes imidlertid lett 
med godbiter, og viker aldri langt 
fra sine kjære..

HILSEN HEDDA OG HENRIK

Nytt fra Kennel Ecco!
Så har høsten kommet. Og det har vært stille for oss med utstillinger. 
Det vi så frem til var Terrierspesialen i Mjøndalshallen. Der skulle jeg 
stille Zahri og Oskar. Gledet meg til det, men det var strengt å komme 
inn for ingen ting var åpnet normalt ennå da den 18.september. Vera, 
min venninne med dvergdachser ble med meg, og vi måtte møte til 
bestemt tid. Det var hyggelig å vinke til gamle kjente, det var lenge 
VLGHQ�YL�KDGGH�P¡WWHV��2VNDU�YDU�I¡UVW�LQQH�RJ�¿NN�FN��6n�NRP�=DKUL�RJVn�
med ck i championklasse. Dommer var Per Kristian Andersen. Til slutt 
ble Danwelsh Diamonds Pink Star « Zahri « Bir og Oh My Sweetheart « 
Oskar» Bim. 

BIR Danwelsh Diamond Pink Star (Zahri)

Vandrepokalen fra Kennel Ecco ble med meg hjem igjen med boken som 
følger med. Nå er det bare å se frem til NKK i Sandefjord, hvis vi orker å 
GUD��9L�InU�VH��*2'�-8/�RJ�LNNH�JL�KXQGHQH�MXOHPDW��GHW�YLO�VL�ULEEH�
LILLEBA

+HU�HU�QRHQ�ÀHUH�ELOGHU�DY�YnUH��ZHOVK�WHUULHUH�

          Emil        Annie  
 

   Max 
Foto: Tore pettersen

Fanny har det gøy i hagen
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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
Ansvarlig for spalten: Hilde Gullaksen

Hei alle Westievenner.

Til tross for korona og alt det har medført har Rasegruppen fått avholdt 
de aktivitetene vi hadde planlagt for 2.halvår.  
«Høstens vakreste eventyr» som vi liker å kalle vår Westiehelg, gikk 
i år av stabelen helgen 10.-12.september. Det var 10. året på rad vi 
arrangerte dette medlemstreffet.
I år var vi på nytt sted, nemlig på Beitostølen Hytter og Camping. Det var 
med litt sommerfugler i magen vi byttet til høyfjellstreff, men heldigvis 
gikk det over all forventning. Været var litt til og fra med regn, men også 
det bedre enn det kunne ha vært, høyt til fjells midt i september.
Deltakerne koste seg både fredag og lørdag med samling i partytelt med 
bålpannekos og forfriskninger, og lørdagens tur i det vakre høstfjellet har 
det vært mange fornøyde tilbakemeldinger på.
Felles middag ble inntatt på Hytta Mat og Vinhus som ligger et steinkast 
fra hyttene. Vi ble servert en helt uforglemmelig nydelig viltgryte som 
YL�¿NN�L�VWRUH�PHQJGHU�RJ�Q\GHOLJ�VMRNRODGHIRQGDQW�WLO�GHVVHUW��6NDO�GX�
noen gang spise middag på Beitostølen så kan den koselige rustikke 
restauranten varmt anbefales!

8W�Sn�WXU�RJ�DOGUL�VXU��'HW�YDU�YDNNHUW�Sn�IMHOOHW�WURVV�OLWW�\U�LQQLPHOORP�

Endel av gjengen i «fri dressur» før avgang fellestur.

,�RNWREHU�¿NN�YL�HQGHOLJ�DYKROGW�WULPPHNXUV�LJMHQ�HWWHU�ODQJ�NRURQDSDXVH��
Syv spente deltakere, noen av de medbringende sine herlige ivrige 
partnere, samt instruktørene Torunn og Hilde, møttes hos Waggytail på 
Skarnes til en skikkelig jobbehelg. 
'H�ÀHVWH�YDU�KHOW�Q\H�Sn�DOW�VRP�KDU�PHG�WULPPLQJ�n�JM¡UH��PHQ�GH�YDU�

  På tur (Annie og Vigdis)  

Skippern på skuta (Max)

2J�Vn�JMHQVWnU�GHW�n�¡QVNH�GHUH�DOOH�HQ�¿Q�K¡VW�IRU�EnGH�WREHQWH�
RJ�¿UEHQWH�RJ�HQ�KMHUWHOLJ�*2'�-8/�
Hilsen Eli, Gaia og Annie (og de tre små nøstene)
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Vn�ÀLQNH�RJ�LYULJH�DOOH�VDPPHQ�DW�YL�LQVWUXNW¡UHU�EOH�VNLNNHOLJ�LPSRQHUW�
9L�WDU�LNNH�PHG�ÀHUH�GHOWDNHUH�Sn�HW�NXUV�HQQ�DW�YL�NDQ�In�KMHOSH�DOOH�XWHQ�
noe særlig ventetid. Det er virkelig gøy å lære bort trimmingens kunst og 

særlig når vi ser at de fortsetter å trimme hjemme.

Det var første gang vi hadde kurs i de nye lokalene til Waggytail. Et 

supert sted å holde kurs og en stor fordel at deltakerne kan handle riktig 

utstyr på stedet. Anbefales om noen av dere i andre rasegrupper/NTK 

avdelinger skal arrangere kurs e.l.

Vi planlegger nytt trimmekurs allerede i februar/mars. Meld gjerne din 

interesse via mail allerede nå. Dato bestemmes så snart NKKs terminlister 

for neste år er klar.

9L�¿NN�QHVWHQ�DOOH�PHG�Sn�©HWWHUª�ELOGHW��6XVDQWL�RJ�7HVVL�PDQJOHU�� 
de måtte dra litt før slutt.

Oppmerksomme deltakere ble instruert for hver del hunden de skulle 

 «gå løs» på.

Neste års aktiviteter blir noenlunde de samme som årets. Datoer er 

foreløpig, av grunn som nevnt over, ikke helt fastsatt enda. Vi er åpne for 

forslag om du har ønske om noe vi burde arrangere. Husk å sjekke hva 

din lokale NTK-avdeling har av tilbud, kanskje arrangerer de akkurat hva 

du ønsker deg. 

Februar/mars Trimmekurs 

Juni  Westietreff i Ekebergparken 

August  Westiehelg for små og store 

November Årsmøte og oppdrettersamling

Årets Westie - Når dette leses er årskonkurransen avgjort og vinneren 

offentliggjort på websiden vår. Vi kommer tilbake med bilder og nærmere 

presentasjon av vinnerne i neste TB.

I neste blad blir det også presentasjon av det nye styret for 2022 som 

skal velges på årsmøtet i slutten av november.

Er du på jakt etter valp eller trimmer til din Westie?
2YHUVLNW�RYHU�RSSGUHWWHUH�RJ�WULPPHUH�¿QQHU�GX�Sn�ZHEVLGHQ�YnU�

Hohoho...Doffen er i julestemning.  

Foto Terese Askerud

En riktig god jul og  
alt godt for det  

nye året
ønskes alle lesere fra styret i  

Rasegruppen. 

Billy og Vicco fra Eidsvoll er kledd og klar til vinterens gleder.

Foto: Torunn Lorentzen
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AVDELING
OSLO/AKERSHUS

 Kontaktinformasjon
E-post: oslo@norskterrierklub.no
Webside: www.norskterrierklub.no/avdelinger/oslo-akershus
Facebook: Norsk-Terrier-Klub-avd-OsloAkershus
Spaltist TB4-21: Hilde

Hei Terriervenner.  
Etter avdelingens årsmøte 01.09.21 ser styresammensetningen ut som 
følger: 

Leder   Hilde Gullaksen 
Nestleder   Kenneth Rødsrud 
Sekretær   Torunn Lorentzen 
Styremedlem/medl.ansvarlig Ingrid Helene Østvold 
Styremedlem  Øyvind Venedik 
Styremedlem  Irina Martinova 
Styremedlem  Sylwia Wozniak 

Vi har ikke varamedlem i år da en kandidat dessverre måtte trekke seg 
like etter valget.
Resten av avdelingens tillitsvalgte kan du se på websiden vår. 
 
Vi har allerede (pr. 1. nov.) hatt to styremøter. Etter snart to år med 
korona og så godt som ingen aktiviteter for medlemmene, er vi virkelig 
giret på å få avdelingen i full vigør igjen. Planen var å presentere 
aktiviteter for 2022 i dette nr. av bladet, men pga forsinkelser med NKKs 
terminlister må vi vente med å sette datoer, og vi kan derfor heller ikke 
booke instruktører, dommere, mm.
Litt kjedelig, men så snart listen over planlagte aktiviteter er klar vil vi 
offentliggjøre den via medlemsmail, web og fb.  
Som en teaser kan nevnes at neste år skal vi ha valpeshow for alle raser, 
og vi er medarrangør av Terrierspesialens dobbelutstilling og back in 
EXVLQHVV�PHG�ÀRWW�NDIH�XQGHU�KHOH�DUUDQJHPHQWHW��)RWRNRQNXUUDQVH��
diverse terrier-relaterte kurs, handlerkurs og match show er også 
aktiviteter vi vurderer for neste år.

Vår ringtrening/sosialiseringstrening er en populær aktivitet. Her er 
Westien Hugo og matmor Elin med for første gang våren 2021.

Selv under pandemien har vi, i vertfall periodevis og under strengt 
smittevern, hatt ringtreningene på Jessheim og i Sandvika. Og de siste 
månedene har treningene gått for fullt, takket være ildsjeler som bruker 
av sin fritid til glede for andre. Og dersom noen skulle lure – ingen som 
er tilknyttet avd. NTK-OA får fem øre for jobben de gjør, alt er basert på 
frivillighet og dugnadsånd! Jeg vil benytte sjansen her til å rette en stor 
takk til dere alle, og en ekstra applaus til instruktørene våre Kenneth, 
Øyvind, Kirsti og Erik.

Nå trenger vi tips fra dere! Treningslokale vi har brukt i mange år, 
Sandvika Folkets Hus, blir snart stengt for rehabilitering og vi har bare 
kontrakt ut november. Skal vi opprettholde ringtreninger i stor-Oslo 
mn�YL�¿QQH�HW�Q\WW�HJQHW�ORNDOH��'HW�Pn�Y UH�VWRUW�QRN��ELOOLJ�RJ�PHG�
parkeringsplasser. Vi trenger å leie det 1 time i uken. Vet du om noe 
som kunne passe? Da blir vi veldig glade for tips, for vi ønsker virkelig å 
opprettholde den populære treningen. Send oss en mail om du har noe å 
foreslå.

 

Arkivbilder fra en av årets ringtreninger på Jessheim.

-XOHQV�IDUHU�IRU�YnUH�¿UEHLQWH� 
Med julen like om hjørnet er det mye å huske på når man har dyr. I 
artikkelen under er det samlet endel info og gode råd om hva vi må 
passe på i høytiden. Kilde: Evidensia

-XO�RJ�Q\WWnU�HU�K¡\WLGHQ�GHU�PDQJH�DY�YnUH�¿UEHQWH�IDPLOLHPHGOHPPHU�
risikerer å bli alvorlig syke. Hvert år må hunder og katter til veterinæren 
etter at de har fått i seg julemat, juleblomster eller julepynt. I verste fall 
kan de få livstruende skader.

Det kan selvfølgelig være fristende å pynte til jul og la dy rene smake 
på godbitene som vi selv stapper i oss. Både julemat, juleblomster og 
julepynt kan imidlertid være livsfarlige, så det er viktig å være forsiktig.

8WRYHU�GH�IRUHE\JJHQGH�WLOWDNHQH��RSSIRUGUHU�YL�DOOH�G\UHHLHUH�WLO�n�Y UH�
ekstra oppmerksomme på dyrenes almenntilstand i advent- og juletider 
ettersom det hender at de får tak i mat og julepynt selv når du som 
dyreeier ikke ser det. Nedenfor har vi samlet de viktigste tingene du bør 
holde dyrene borte fra i løpet av julen.

Det er mange fristelser for våre kompiser – så pass på!

Her er listen over julens farer:

Fet og salt julemat
Fett og salt i små mengder er ingen fare, men ofte blir det litt mye av det 
gode. Ribben og pinnekjøttet er fristende og godt, men små beinrester 
kan lett sette seg fast i mage-tarmkanalen, og føre til smertefull 
forstoppelse. I verste fall kan forstoppelsen bli så kraftig at det kreves en 
åpning av buken. Beinfragmenter kan også sette seg fast i spiserøret på 
vei ned, og gi alvorlige skader. For mye fett fra julematen kan fremkalle 
en overreaksjon i bukspyttkjertelen og pankreatitt. Pankreatitt gir 
mavesmerter, oppkast og diare og kan i enkelte tilfeller være livstruende. 
For mye salt , som f eks i kraften til juleskinken kan også fremkalle 
oppkast og diare. Når det gjelder salt, behøves ingen store mengder 
julemat for at man skal komme opp i en skadelig dose i forhold til 
hundens vekt. Saltforgiftning kan i verste fall gi kramper, oppkast og 
bevisstløshet.

Deig fra julebakst
Gjærende deig er farlig ettersom den fortsetter å gjære i en varm 
dyremage, og stadig produserer etanol. Etanol absorberes raskt i blodet, 
og dyret kan da bli sterkt alkoholforgiftet. I tillegg til symptomer på 
beruselse, så synker blodsukker og blodtrykk, hvilket i sin tur kan lede til 

Terrierbladet nr.4-2021.pdf   59Terrierbladet nr.4-2021.pdf   59 08.12.2021   12.5108.12.2021   12.51



62

sjokk, kramper og død. Ferdigbakte boller er dog ikke farlige, men husk 
på at safran i store mengder kan være det. Det samme gjelder rosiner. 
Se lenger ned iartikkelen.

Løk
Julens oppskrift på Janssons fristelse, kjøttboller og andre ting inneholder 
ofte mye løk. All løk er giftig for dyrene, og kan forårsake anemi, i verste 
fall så alvorlig at dyret trenger en blodoverføring. Symptomene kan 
omfatte bleke slimhinner, oppkast, matvegring og kramper.

Nøtter
En nøtt kan sette seg fast både i halsen og i tarmen, og gi en livstruende 
tilstand. Hvis dyret har satt noe i halsen, får man selvfølgelig hastverk, og 
selv førstehjelpen som gjøres i hjemmet kan gjøre stor forskjell og redde 
liv. Se avsnittet om dette nedenfor. Hvis hunden din begynner å kaste 
opp, føler seg dårlig eller ikke vil spise, kan dette tyde på at noe har satt 
seg fast i tarmen, for eksempel en nøtt. Da stopper tarmbevegelsene 
opp, og dyrets almentilstand blir påvirket. I disse tilfellene haster det med 
å komme seg til veterinæren for undersøkelse, diagnose og nødvendig 
handling.
Macadamianøtten er ikke bare farlig fordi den kan sette seg fast, 
GHQ�HU�RJVn�JLIWLJ�DNNXUDW�VRP�GHQ�HU��8QQJn�GHUIRU�KHOVW�n�KD�GLVVH�
hjemme. Hvis hunden får tak i dem, kan de gi problemer med muskler 
og nervesystemer samt bivirkninger som oppkast, apati, svakhet, økt 
kroppstemperatur og skjelving.

Bittermandel
Vær ekstra forsiktig med denne. Hvis bittermandelen tygges i stykker, er 
det fare for forgiftning ettersom hydrogencyanid dannes i magen når den 
brytes ned. I alvorlige tilfeller kan det lede til lammelse i luftveiene med 
dødelig utfall.

Sjokolade
Det er hovedsakelig stoffet teobromin i kakao som er farlig for hunder 
og katter. Jo høyere kakaoinnholdet er, desto farligere. Dyrene våre er 
mye mer følsomme for teobromin enn vi mennesker er, og derfor kan til 
og med en lys sjokoladekake være farlig. Vi anbefaler derfor å unngå all 
type sjokolade til hunder og katter. Hvis dyret ditt likevel har fått i seg 
sjokolade, så kontakt veterinæren umiddelbart og anslå hvor mye, hvilket 
kakaoinnhold og hvilken type det handler om. Vanlige symptomer på 
sjokoladeforgiftning er oppkast, diaré, hjertebank og kramper. Det trengs 
ikke mye sjokolade før det blir farlig. Så lite som 30g mørk sjokolade kan 
inneholde en dødelig dose for en 5-kilos hund.

Rosin 
Det er egentlig ikke rosinene i seg selv som er farlige, men mugg som 
kan vokse på druene. Derfor er det umulig å vite om hunden kommer 
til å bli forgiftet eller ikke. Eventuell mugg er ikke synlig for deg som 
dyreeier, så farlige rosiner kan ikke sorteres vekk. Ved forgiftning skades 
nyrene såpass alvorlig at det kan lede til nyresvikt. Vanlige symptomer på 
forgiftning er oppkast, diaré, svimmelhet og magesmerter.

Glitter og gavebånd 
Disse er ikke giftige i seg selv, men de er morsomme å leke med og 
å tygge på. Spesielt for valper og kattunger som liker å tygge på nye, 
spennende ting. Hvis dyret får i seg glitter eller gavebånd, så kan det 
forårsake blokkeringer og alvorlige skader i hals, mage og tarmer. Derfor 
er det veldig viktig å holde denne typen materiale borte fra dyrene
 

Elektriske kabler og julelys
Selv disse er selvfølgelig også attraktive for dyrene å leke med og tygge 
på. Ingen av disse fører til forgiftning, men de kan likevel være nokså 
alvorlige og livsfarlige hvis de gir dyrene elektrisk strøm.
 

Juleplanter
Alle liljeplanter er farlige, og katter er ekstra følsomme. Hvis de spiser 
av plantene, kan det føre til akutte nyreskader. Juleroser er til og med 
såpass farlige at dyret kan dø. Julestjerner og julekaktuser kan forårsake 
oppkast og irritere luftveiene, mens amaryllis er mindre giftig. Ikke glem 
hyasinten, selv den er farlig for dyrene. Blomsterløkene er ekstra farlige, 
så hold plantene i en høyde som dyrene ikke når opp til.

Talgboller
Disse bollene med fuglemat inneholder mye fett, og er farlige å spise i 
så konsentrert form og mengde. For mye fett kan, som nevnt ovenfor, 
lede til betennelse i bukspyttkjertelen. Sørg derfor for at disse henger 
utilgjengelig og høyt opp. Selv nettet rundt talgbollene kan sette seg fast 
i tarmene og forårsake ubehag.

Levende lys
Husk at nysgjerrige hunder og katter som vil undersøke levende lys kan 
YHOWH�GHP�PHG�KDOHQ��HOOHU�WLO�RJ�PHG�VHWWH�I\U�Sn�SHOVHQ��8QQJn�GHUIRU�n�
ha tente lys innenfor dyrenes rekkevidde.
 
Kontakt dyreklinikk ved behov
Om du er usikker på om katten eller hunden din har fått i seg noe som 
er giftig, er det bedre å kontakte veterinær en gang for mye enn en gang 
for lite. 

Vi trenger bilder!
For å ha et billedarkiv til bruk i bladet, på web og Facebook trenger vi 
ELOGHU�DY�KXQGHQH�GHUHV��9L�¡QVNHU�ÀHVW�PXOLJ�DY�UDVHQH�UHSUHVHQWHUW�
og da er det dere medlemmer vi må spørre. Vil noen skrive innlegg til 
spalten vår, tema velger du selv, setter vi stor pris på det. Sidene våre i 
TB er til disposisjon for alle våre medlemmer. Bilder som skal trykkes må 
være min. 1 MB. Alt stoff sendes vår mailadresse.

Når dette leses skal du som hører til avdeling Oslo-Akershus ha mottatt 
medlemsmail fra oss. Om du ikke har det, skyldes det at vi enten mangler 
din epost-adresse eller at den vi har registrert på deg er inaktiv. På «min 
side» på nkk.no kan du enkelt gjøre endringer på adresse, tlf, mail osv. 
Pass på å oppdatere din egen info så du ikke går glipp av informasjon fra 
oss.

Vi ser frem til å treffe dere på våre aktiviteter i 2022.

Vår populære ringtrening/sosialiseringstrening på Jessheim 
fortsetter i 2022!
Vi trener hovedsaklig lørdager på Olaløkka Velhus, Vilbergveien 54, Sand 
på Jessheim.
Vi tar imot alle raser, men NTK medlemmer har selvsagt førsteprioritet. 
Prisen blir den samme hyggelige som i år.
Kr. 100,- for NTK medlemmer og kr. 150,- for ikke-medlemmer. 
Treningene ledes av Kenneth og Øyvind.
Første treningsdag i 2022 blir lørdag 08.01 klokken 12.00. Treningene 
annonseres på vår FB side hver uke og du melder på via VIPPS.

Vi håper at vi også kan fortsette å tilby trening i Oslo-området. Det er 
avhengig av om vi får et nytt treningssted, som nevnt lenger oppe i 
spalten.
Vi ønsker alle, nye og «gamle», hjertelig velkommen på trening hos oss!

Vi i avdelingens styre ønsker alle på to og fire  
en RIKTIG GOD JUL og GODT NYTT ÅR!

 
Beste hilsen Kenneth, Øyvind, Torunn, Ingrid Helene, Martina, Sylwia og 
Hilde.

Følg oss på FB og web for oppdateringer om aktiviteter.
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AVDELING ROGALAND

Vi kan snart se tilbake på nok et trivelig år. Fortsatt litt annerledes, men 
forhåpentligvis blir neste år et år med lite eller ingen restriksjoner, og fullt 
av hyggelige aktiviteter! 

Hunde-Norge har tilpasset seg den rådende situasjonen og det har vært 
mulig å gjennomføre mange aktiviteter med gode smitteverntiltak. Norsk 
Terrier Klub avdeling Rogaland gjennomførte 5. september vår årlige 
utstilling på Figgjo. Det var som alltid en veldig hyggelig dag, med mange 
¿QH�PHQQHVNHU�RJ�ÀRWWH�KXQGHU��,�nU�YDU�YL�Vn�KHOGLJH�n�In�0RQD�6HOEDFK�
RJ�$UQH�)RVV�VRP�GRPPHUH�WLO�YnU�XWVWLOOLQJ��5HVXOWDWHQH�IUD�¿QDOHQH��DOOH�
dømt av Arne Foss, ble som følger:

Best in Show

1. Debonaire's Dare To Dream, Yorkshire Terrier
2. Fransin Key Stone, Fox Terrier Ruhåret
3. Fanta Do Jardim Imbui, Terrier Brasileiro
4. Skorradals Every Time For A Harley, Sky Terrier

Best in Show valp (Dommer, Arne Foss)

1. Skorradals Pan America, Sky Terrier
2. Kjekstadmarka's Molli, Jack Russel Terrier
3. Khanstaff's A Great Conqueror, Staffordshire Bull Terrier
4. Sørcairn's Bobby, Cairn Terrier

Best in Show veteran 

1. Konstansiana's I Am Garp, Jack Russel Terrier
2. Wheatenhamran's Father To Son, Irish Softcoated Wheaten Terrier
3. Impressive Staffs Abby, Staffordshire Bull Terrier

Best in Show oppdretter 

1. Hard Rock Staffords

Best in Show avlsklasse 

1. Wipeoff's Breaking Bad, Staffordshire Bull Terrier

Gratulerer til alle vinnerne! Vi vil takke alle deltakere – vi håper å se dere 
alle tilbake neste år. Vi vil også rette en stor takk alle frivillige som stilte 
opp og som gjorde det mulig å gjennomføre utstillingen. 

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

Norsk Terrier Klub avdeling Rogaland vil ønske alle 
en riktig god jul og et godt nytt år! 

Vi ser frem til å møte dere alle igjen i 2022. 

AVDELING TRØNDELAG

Hei alle medlemmer.
Først vil vi si tusen takk for all hjelp vi har fått på våre arrangementer i 
������'HW�VHWWHU�YL�VWnU�SULV�Sn��8WHQ�KMHOS�RJ�HQJDVMHPHQW�IUD� 
medlemmene, så hadde vi ikke fått til så koselige og morsomme  
arrangementer. 
1n�HU�K¡VWHQ�KHU��RJ�GHQ�HU�YDNNHU�PHG�HW�ÀRWW�IDUJHVSLOO�L�QDWXUHQ��6W\UHW�
L�1RUVN�7HUULHU�NOXE�DYG��7U¡QGHODJ�KnSHU�DOOH�KDU�KDWW�HQ�¿Q�K¡VW��
Når dette leses, så er vinteren over oss i Trøndelag, og vi håper at alle 
medlemmer og hunder koser seg med snø og vinterlige aktiviteter. 
I forrige nummer av Terrier Bladet ble dessverre ikke Best In Show  
Veteran med i oversikten av BIS vinnere fra vår hovedutstilling 3. juli 
2021, så her kommer en oversikt. 
*UDWXOHUHU�WLO�ÀRWWH�%,6�9HWHUDQYLQQHUH�

BIS Veteran (Best in Show Veteran)

Amazing Staffs Charming Eagle
EIER: Silje Settemsdal, Norge OPPDRETTER:Christina D. Larsen, Danmark

BIS 2
Wheatenhamran's El Diablo

EIER: Janicke Sotnak, Norge OPPDRETTER: Janicke Sotnak, Norge

BIS 3

Kiblue's Maestro
EIER: Trude Kristiansen, Norge OPPDRETTER: Kirsti Fortun, Norge
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Vi arrangerte et forrykende og herlig valpeshow 23. og 24. oktober 2021. 
Valpeshowet ble arrangert i Messebygget – Midtsand, uten restriksjoner. 
Vi synes det var helt fantastisk å ha et show under normale forhold der 
man kunne slå av en prat med kjente og ukjente, og at det var mulig for 
publikum å komme og se på. 
Tusen takk for alle medlemmer som bidro med kaker, hjelp i parkeringen, 
og ellers for å få arrangementet til å bli vellykket.
Tusen takk til dommer Bernt Ludvig Wilmann og øvrig ringpersonell
8QGHU�VHU�GHUH�¿QDOHUHVXOWDWHQH

Best In Show
Afghansk Mynde

Esbelto's Keep Following Daddy
Eier: Solveig Mellemsæter            
Oppdretter: Lisbeth Berge Karlsen, Trond A. Karlsen

Best In Show 2
Kerry Blue Terrier 

Mc Duffyæs Sancy Diamond
Eier: Tor Eirik Huldt-Hagan                    
2SSGUHWWHU��5RVH�0DULH�6XQQDQYlGHU

Best In Show 3
Pointer
Statesman On Point
Eier: Karl Eddie Berge                            
Oppdretter: Vibeke Paulsen,  
Karl Eddie Berge

Best In Show 4
Dvergpuddel
Micane's Shock Wave
Eier: Martina Pallokat                               
Oppdretter: Martina Pallokat

Vi tar også med gruppevinnerne i 
gruppe 3

BIG Kerry Blue Terrier - Mc Duffyæs Sancy Diamond.

(LHU��7RU�(LULN�+XOGW�+DJDQ��2SSGUHWWHU�5RVH�0DULH�6XQQDQlGHU

BIG 2 Silky Terrier Paradise Passion - Golden Star.

Eier Linn Ydse Høsøien. Oppdretter: Elisabeth Kristjansdottir
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AVDELING VESTLAND
26. september. Utstilling.
Bergen Racketsenter på Bønes er blitt bygget om med padelbaner,
så det er ikke lenger plass til å arrangere hundeutstillinger der.
,PLGOHUWLG�¿NN�%6%.��VRP�YL�KDU�GREEHOXWVWLOOLQJ�VDPPHQ�PHG�
napp på Vestlandshallen, som nå blir det faste utstillingssted i årene 
fremover.

Til årets utstilling var det påmeldt 106 voksne og 13 valper.
Dommere var Ingrid Borchorst fra Danmark og Jari Partanen fra Norge.

Vinnerne ser du under.

BIS  Bonny Hill's Bet You Love Me

 
BIS VETERAN Konstansiana's I Am Garp

BIG 3 Border Terrier - Borderhouse Galentis. 

Eier: Tanja Lovise Homnes. Oppdretter: Tinna Grubbe

BIG 4 Cairn Terrier - Irmelin.

Eier: Wibeke Karlsen Stormoen. Oppdretter Wibeke Karlsen Stormoen

For BIR (Best i rase) og BIM (Best i motsatt kjønn) resultater for gruppe 
3, se hjemmesiden:
https://norskterrierklub.no/Avdelinger/trondelag/valpeshow-okt-2021/

Når dette nummeret kommer ut, så er Årsmøte avholdt og nytt styre i 
gang med forberedelser av aktiviteter for 2022. Oppdateringer vil komme 
både på Facebook og på hjemmesiden
Vi vil takk våre avtroppende styremedlemmer så masse for engasjement 
og kunnskap. Vi vil savne dere. Og vi kommer nok til å spørre om hjelp 
på forskjellige arrangementer. 
I neste nummer vil vi legge ut en artikkel om vårt Jule show –  
Veteran og maskerade show.
Det håper vi blir moro for både 2 og 4-bente

Skribent Janne Lønnum 
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AVDELING ØSTFOLD

Avdelingen har arrangert blodsporkurs på Gylder gård med instruktør 
Bjørn Corneliussen. Det var sju ekvipasjer med på en trivelig og lærerik 
dag. Først en teoretisk gjennomgang av både hvordan et blodspor legges 
og hvordan man går det med hunden sin. Alle hundene løste oppgaven 
på en god måte både de som aldri hadde prøvd før og de som hadde 
sporet litt fra før. Rasene som deltok var Miniature Bull terrier, Border 
terrier, Kerry Blue terrier, Parson Russell terrier og Staffordshire Bull 
terrier.  

Bilder fra blodsporkurset
 

Avdeling Østfold arrangerer matchshow i den nye oppvarmete 
hundehallen i Mysen 5. desember 2021. Dommere er Kari-Anne Horge og 
Mark Gavin.
Når dette bladet kommer i posten til medlemmene våre har avdelingen 
gjennomført årsmøte. Vi takker de avtroppende styremedlemmene og 
ønsker det nye styret velkommen, og lykke til i kommende periode.

BIS VALP Hjohoo's As Hjo Usually Do
 
Avdelingen avholdt årsmøte den 3. november.
Fremmøte fra medlemmene kunne vært bedre.
 
Styret i 2022:
Leder: Terje Eiliv Skaar
Nestleder: Anita Høysæter  
Kasserer: Edgar Waag
Styremedlem: Vivi Waag
Varamedlem: Birte Monsen
Varamedlem: Jorunn Hammer

AKTIVITETSPLAN 2022
Aktivitetene er åpne for alle medlemmer i NTK. Følg med på www.
norskterrierklub.no/avdelinger/vestland for oppdatering av datoer

8767,//,1*6�75(1,1*�)�/*(1'(�216'$*(5� 
23.3, 30.3, 6.4, 4.5, 11.5, 25.5, 7.9, 14.9 og 21.9 
Sted: Tertnes Videregående Skole,
Tid: Kl. 18.00 – 19.00. Pris: 30,- pr. gang. Ingen påmelding, møt frem!

����6(37(0%(5�17.���8767,//,1*�� Bergen
Bindende påmeldingsfrist 29.08.22. 
PM med info for elektronisk påmelding kommer på hjemmesiden, NTK 
Vestland.

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

Styret 
ønsker alle en 

riktig god jul og et godt 
nytt år
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Ta kontakt når du trenger hjelp til: 
• Fryse og lagre sæd, egen sædbank, internasjonale forbindelser. 
• Analyse av sædkvalitet, spesialisert på fersk, frossen og kjølt sæd. 
• Oppfølging i løpetid, drektighet, fødsel og med valper. 
• Progesteron med høyeste nøyaktighet, timing, celleanalyser. 
• Import og Eksport av frossen og fersk sæd, vi sender verden over. 
• Papirarbed for transport, import og registrering av valper. 

• Generelle konsultasjoner, poliklinikk for hund og katt 
• Vi er ditt lokale veterinærkontor i Våler 
• Hørselstest av voksen, unghund og valpekull, BAER test 
• Operasjoner, bløtvevskirurgi, vaksinasjoner, ID merking, 

tannbehandling, tannrens med ultralydscaler, ultralyd, øye, hud, ører 
• Anestesi med full overvåkning 
• Hunde og kattemat fra VOM, Royal og Hills 

Veterinærklinikk og Reproduksjon for hund     

Sires on Ice Norway er en spesialisert 
reproduksjonsklinikk for hund.  
Du ,nner Sires On Ice klinikker 
verden over, og du ,nner en i Norge.  
Metodene vi benytter er utviklet av 
forskere og veterinærer for Sires on 
Ice, dette gir optimale resultater og 
nøyaktige prosedyrer.  
Vårt mål er å gi deg som kunde og 
oppdretter de optimale resultater, 
den beste kundeservice og 
kompetanse. 

Bor du i nærheten kan du bruke oss 
som din lokale veterinærklinikk, 
spesielt for hunder og katter. Her har vi 
alltid gode tilbud, og vi er eneste 
klinikk i Norge som utfører Baer 
hørselstest. 
Du ,nner�oss 35 min kjøring fra Oslo, 

10 minutter fra Moss, Velkommen!  
   

er er utviklet av 
ærer for Sires on 

le resultater og
er.
som kunde og
ale resultateerr, 
vice og

an du bruke oss
rinærklinikk, 

k tt H h i

Gylderveien 330, 1592 Våler i Østfold-Viken 

www.siresonice.no 
post@siresonice.no 

TLF 40 40 32 44
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Støtt Norsk Kennel Klub
Koronakrisen har truffet NKK med full kraft, nå trenger vi din hjelp. NKK taler hundens og 

hundeeieres sak. Norsk Kennel Klub er en ideell organisasjon og får ingen statsstøtte. 
Vi ber derfor om et bidrag for å hjelpe oss gjennom den vanskelige koronatiden.   

- hundeeiernes organsisasjon

NKK er opptatt av å vise frem alle positive sider 
ved å ha hund, og vi arbeider for saker som  
angår norske hunder og hundeeiere. Vi jobber 
for en rettferdig hund elov, for hund og hunde-
eiers rettsvern og for at hundens naturlige plass 
i samfunnet ikke skal begrenses. 
 
Støtt vårt politiske arbeid

For hund og hundeeier

Hunder som kan leve et langt og sunt liv 
til glede for seg selv, sine eiere og samfun-
net er målet med ansvarlig hundeavl. Dette 
målet vil NKK søke å nå gjennom utdanning 
og opplæring av oppdrettere, fokusering på 
samarbeid og respekt, samt bevisst gjøring av 
hundeeiers ansvar.  
 
Støtt ansvarlig hundeavl

Ansvarlig hundeavl og 
informerte valpekjøpere

Hvordan kan jeg bidra?
Send ditt bidrag til Norsk Kennel Klub i Vipps-appen 
med nummer #22557 eller benytt QR koden til høyre.

Har du ikke Vipps? Du kan også bruke 
kontonummer: 1602.57.15601

Merk betalingen «Støtt NKK»

#22557

#22557
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Valpestadiet - en fantastisk forvandling.
Struktur, sosialisering og trening er viktig, fordi dette
kan hjelpe valpen med å utvikle seg til å bli en      
selvsikker og trygg hund. Det er veldig viktig at         
valpen får et spesialfôr som er tilpasset vekstfasen 
inntil den når voksen alder. Ved å skjønne vekststadi-
ene som valpen går gjennom, vil du lettere kunne 
forstå utfordringene den står overfor. Nøkkelen til en 
sunn utvikling i voksenlivet er å sikre at den får riktig 
balanse av næringsstoffer gjennom maten.

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

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

vandling.
, fordi dette
til å bli en     
g viktig at         
vekstfasen 

e vekststadi-
tere kunne 

kkelen til en 
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ralene som 
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r i fôret vil 
for et sunt

Nyhet! 
Prøv ROYAL CANIN® 

Puppy våtfôr! Dette er 
et fullfôr som består

 av lekre biter i en 
smakelig saus.
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NTK er organisert med rasergrupper for noen av rasene og rase-
representanter for noen. Her følger kontaktinformasjon til rasene, 
rasegrupper og distriksavdelinger. For de øvrige rasene som ikke har 
rasegruppe eller raserepresentant er det NTKs styre som må kontaktes. 
 
Raserepresentanter:

Australsk terrier: 
      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 
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
Terrier Brasileiro 
     Lise Kristin Tømte tlf. 40587073, brasiliansk@norskterrierklub.no
Welsh terrier: 
     Eli Næsset tlf. 91515790, welsh@norskterrierklub.no

Raser uten raserepresentant:  
Felles kontaktadresse: post@norskterrierklub.no

Amerikansk nakenterrier 
Dandie dinmont terrier 
Irish glen of imaal terrier
Kerry blue terrier
Lakeland terrier
Nihon Teria
Rat terrier
Sealyham terrier
7HQWHU¿HOG�WHUULHU
Toy fox terrier

Rasegrupper: 
Airedale terrier:
     Torgunn Haug, tlf. 41502273, airedale@norskterrierklub.no
Bull terrier:
    Ann Jeanette S. Bull, tlf. 93081111, bull@norskterrierklub.no
Cairn Terier:
     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
West highland white terrier:
     Hilde Gullaksen tlf. 98046386, westie@norskterrierklub.no 

Distriktsavdelinger: 

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

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

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

Ansvarlig for Årets terrier
     Trond Storsveen, tlf. 99359007, trond.storsveen@avis.no
 
Utstillingskomité
uk@ norskterrierklub.no 
     Eirik Kahrs, tlf. 95070167  
     Heidi Hagen, tlf. 90099745
     Annlaug Gjerde tlf, 97474944
     Geir Stuldalen, tlf. 94896451
     Marit Karsbhom, tlf: 93422497
Dommerkomité:    
     Trond Storsveen,  tlf. 99359007, trond.storsveen@avis.no 
     Kirsti Kahrs,         tlf. 98842280, kirsti.kahrs@gmail.com 
     Heidi Hagen,        tlf. 90099745, wenrick2@online.no

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

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

Kontaktliste

FLYTTEPLANER????
 

6NDO�GX�À\WWH�HOOHU�KDU�GX�SODQHU�RP�n�À\WWH��
gi beskjed om dette til medlemsansvarlig 

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

Så får du både Terrierbladet og Hundesport
i rett postkasse
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Bilder fra medlemmeneBilder fra medlemmene  

Fotograf

“Diva” 
Fotograf: Hege Helgås



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

Manusfrist for Terrierbladet  nr. 1- 22 er 1. FebruarManusfrist for Terrierbladet  nr. 1- 22 er 1. Februar

  GOD JUL OG GODT NYTT ÅRGOD JUL OG GODT NYTT ÅR


