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Dobermannposten sitt innhold står
for den enkelte forfatters eller
annonsørs regning og sammenfatter
ikke nødvendigvis med NDK’s eller
redaksjonens syn.

Medlemskap i NDK:
Medlemskontigenten skal betales til
NKK, som sender ut giro til alle
medlemmer. Medlemskontigenten
inkluderer medlemskap i NDK og
NKK, inklusiv medlemsbladet
Hundesport fra NKK og
Dobermannposten fra NDK.

Hvis nødvendig så forbeholder vi oss
retten til å korte ned innsendte
innlegg.

NDK sin hjemmeside:
www.dobermannklubben.no

01.September 2018

Web.ansvarlig: Anniken Venner

15.Januar 2019
Med forbehold og avtaler kan lages

Leder: Lisbeth Berge Karlsen
Sekretær: Anniken Venner
Kasserer: Vita Ramanovich
RIK ansvarlig: Vibeke Alver
Styremedlem: Tine Pettersen

Spørsmål om annonser rettes til:
Redaksjonen på mail
Dobermannposten@gmail.com

Varamedlem: Morten Rædergård

Annonser må betales før bladet
trykkes, så det utføres ved
innsending av annonser.

Valgkomiteen:
Trond Are Karlsen
Ken Arve Husebø
Gunn Hege Pettersen

Kontonummer: 1503.32.85431

Annonsepriser:
Side 2. kr. 500,1 helside kr. 350,½ side kr. 200,Nest bakerste side kr. 500,Bakside kr. 500,-

Nytt nå – to komiteer 😊
Utstillingskomiteen:

Brukshundkomiteen:

Lisbeth Berge Karlsen
Bente Line Nordtveit
Anniken Venner
Veronica Cloin
Anne Husebø

Vibeke Alver
Bente Line Nordtveit
Nora Marie Andresen
Veronica Cloin
Anne Husebø (NDK Campen)
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Lederen har ordet!!!
Hei alle sammen

Utstillingskomiteen har stått for alle
utstillingene avholdt i 2017.

Ønsker dere alle et godt nyttår !

Komiteen gjør en meget god jobb for klubben,
og begynner å få rutiner slik at de slipper å
rigge til langt på natt som de gjorde tidligere.

På vegne av styret så vil jeg takke for et fint år
i 2017
Lederen i NDK har gått fra sitt verv i 2017, så
jeg er fungerende leder fram til årsmøtet i
2018.

Fortsett med den fine jobben dere gjør, dere er
gull verdt, uten slike ildsjeler så hadde heller i
klubben hatt penger på konto.

Det har skjedd litt i klubben vår i året som har
gått, vi har fått en ny redaksjon til Dobermann
posten og de har gjort en meget bra jobb med
medlems bladet vårt, gleder meg til å lese det
neste.

Klubben har pr 31.12.2017, 209 medlemmer,
vi håper vi får flere i årene som kommer,
nedgangen ser ut til å ha stoppet opp slik at vi
holder oss rundt tallet 200, vi skulle gjerne hatt
flere og håper det kommer i årene fremover.

Brukskomiteen er oppe og går og er i gang
med planlegging av campen 2018, det ble
avholdt en bra og hyggelig camp i 2017 med
mange ivrige deltagere, nye og gamle.

Klubben støtter søknader fra treningsgrupper
og avdelinger økonomisk når vi får inn det, og
fortsetter å støtte økonomisk når hunder testes
for DCM.

Årets bruks Dobermann er nytt fra 2017,
dessverre er det ikke mange som har sendt inn
sine resultater men vi må begynne en plass, og
håper og tror dette blir bedre oppslutning rundt
når alle våre medlemmer får det med seg.

Det ble registrert 7 kull og 3 importerte hunder
i året som har gått, det er positivt når vi ser at
vi har flere oppdrettere som avler vår flotte
rase .
Tusen takk til alle som bidrar med klubbarbeid,
det er dere som holder liv og aktiviteter i
klubben slik at rasen vår har en felles
plattform, vi håper det blir flere av dere i året
som kommer

IPO NM for Dobermann ble vunnet av Ingar
Andersen og Chuck, gratulerer som Norges
mestere ☺
Vi har ekvipasjer som starter i LP, IPO, spor i
flere slag, SL, agility, rally lydighet osv, det er
meget morsomt å se hvor allsidig vår rase er,
fortsett å sende inn deres bidrag til Dobermann
posten slik at vi alle kan følge dere videre.

Hilsen
Lisbeth Berge Karlsen
Fungerende leder

Bergensgruppen har avholdt mentalbeskrivelse
(MH) i oktober med stort antall av Dobermann
påmeldt, hele 9 stk, noe som er meget positivt.
Det var også lang venteliste da og det ser ut til
at det blir mange Dobermann igjen i 2018, så
har du en Dobermann du vil ha testet, så meld
på nå for det er ikke mange plassene igjen.
De gjennomføre også sin utstilling i mai, hvor
Dobermann ble BIS ☺ gratulerer så mye
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Redaktøren har ordet!
Hei alle sammen og riktig godt nyttår.
Da er blad nr to i gang, og jeg sitter og tenker over året 2017, et år med gleder og utfordringer,
mye fokus på både hund og skole hos meg, og det er ikke alltid like lett å få logistikken på
plass, men det går nå på et vis.
Da første bladet datt ned i postkaser rundt om i landet var vi utrolig spente på reaksjonene fra
klubbens medlemmer, og responsen har vært så bra, vi har bare fått godord og masse ros, noe
vi i redaksjonen setter utrolig pris på ❤
Nå er 2018 i gang, og jeg som mange andre merker og blir påvirket av uroligheter innad i
klubben, noen er stille medlemmer, mens andre roper høyt, sånn vil det alltid være. Det er
sånn det blir når så mange personligheter skal drifte noe sammen, og det er ved
meningsutvekslinger vi skaper endringer, noen oppleves positive for noen og for andre
negative, men uten medlemmenes stemmer skjer det ingenting. Og det er i hvertfall negativt.
Mitt ønske til dere er at så mange som mulig møter opp på årets Generalforsamling, og
stemmer over de saker som blir sendt inn, stem det som føles rett for dere, men med tanke på
hva som er rett for rasen, for i bunn og grunn tenker jeg at vi alle har et felles ønske om å
ivareta rasen, finne ut mer om helseproblemer og skape bra mentalitet, og ikke minst….
….. KOSE OSS MED DEN FLOTTE HUNDEN VI FAKTISK HAR ❤
For å få skapt størst mulig bredde er vi evige takknemlige om dere medlemmer vil sende inn
bidrag til oss på mail dobermannposten@gmail.com og om dere som er på facebook følger
siden vår der som heter Dobermannposten.
Om det er historien om deg og din hund, reisebrev fra utstilling eller annen konkurranse, ja
det bestemmer du selv.
Og til dere som allerede har sagt ja når vi har spurt eller bidratt på eget initiativ TUUUSEN TUUUSEN TAKK ❤
Jeg har i denne utgaven tatt en sjefsavgjørelse, og det er forsidebildet på denne utgaven. Jeg
har hørt en fugl kvitre om at det normalt er årets mestvinnende som fronter årets første utgave,
men de som stikker av med den tittler får skinne inni bladet, i denne utgaven valgte jeg et
bilde fordi jeg synes det bildet er vakkert.
Bladet vil også bli delt inn i ulike temaer denne gangen, og vi i redaksjonen håper dere vil ike
oppsettet vårt ❤
Redaksjonen består av undertegnede, Lill-Jeanette Kristiansen, Kristin Sundset og Nora Marie
Andresen.
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Kunngjøring Generalforsamling 2018
Norsk Dobermann Klub avholder sin generalforsamling
fredag 27. april 2018 kl. 18:30. Sted: Letohallen, Dal.
Saksliste:
•
•
•
•
•
•
•

01/18 - Godkjenning av innkalling
02/18 - Valg av møteleder, referenter, tellekorps, underskrive protokoll
03/18 – Årsberetninger
04/18 - Regnskap 2017
05/18 - Innkomne forslag/saker. Benkeforslag godtas ikke.
06/18 - Budsjett 2018
07/18 – Valg. Benkeforslag godtas ikke.
Leder (1år) Nestleder (2år) RIK/Bruks ansv (1år) Kasserer (1år) Vara (2stk-1år)
Valgkomitee (3stk-1år)

MERK: Forslag/saker til GF må være sendt inn innen 18 mars 2018.
Forslag til kandidater sendes til valgkomiteen: ndkvalg18@hotmail.com
Saker sendes på mail til dobermannklubben@gmail.com eller pr post.

Norsk Dobermann Klub
Co/ Anniken Venner
Åsvegen 61
2034 Holter
Innkalling og sakspapirene sendes ut til medlemmene på registrert epost i NKKs
medlemsregister. Alle oppfordres til å registrere epost, vil lette kommunikasjonen med
medlemmene. I tillegg legges det ut på Facebook-siden og hjemmesiden
http://www.dobermannklubben.no
Spørsmål kan rettes til:
Fungerende leder: Lisbeth Berge Karlsen.
Tlf: 930 84 596
Epost: dobermannklubben@gmail.com /esbelto@hotmail.no
Med vennlig hilsen
Styret
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Det har som dere kanskje har lest på første side skjedd en del endringer i klubbens ulike verv,
derfor kjører vi på med en presetasjon i denne posten også, slik at klubbens medlemmer kan
sette et ansikt til alle navnene.
Jeg synes at de som bruker mye tid av sin fritid for at klubben vår skal kunne arrangere ulike
ting kan få litt heder og ære og en klapp på skulderen, for det er tidkrevende og til tider en lite
takknemlig jobb, man jobber og sliter helt gratis, og det er fort gjort at de samme blir spurt om
de vil hjelpe om og om igjen. Så kjære medlemmer, sitter dere der og lurer på om vi har bruk
for akkurat deg…rop ut i en mail til styret på mailadresse: dobermannklubben@gmail.com
Alt blir enklere når vi drar lasset sammen….

Presentasjon av utstillingskomiteen:
Anne Husebø:
Jeg har hatt Dobermann selv i 6 år,
og passet en del dobermann før for å bli kjent med rasen.
Jeg driver med Utstilling og IPO.
Har ei tispe vi er i inntrening til Ferdselsprøve og IPO med,
og en hannhund som vi har tatt ferdselsprøve med.
Er vi ikke på treningsbanen er vi som oftest å finne på fjellturer 😊

Lisbeth Berge Karlsen
Navnet mitt er Lisbeth Karlsen,
jeg har vert innvolvert i Dobermann siden 90 tallet.
Det er noen år siden jeg ble med i utstillingskommiteen
og trives veldig godt der.
Det tar mye av fritiden,
men det er verdt det når man ser på hva vi har fått til på disse årene.
Vi har lært mye på denne tiden og nå er rigging, bestillinger,
bookinger og avholdelse av utstillingene osv lettere for oss.
Jeg bor sammens med mine 7 hunder,
alle er en flokk som ligger sammens på stua,
min mann og mine to barn som hjelper til på alle mulige måter.
Vi stiller ut våre hunder i inn og utland og koser oss med våre venner når vi drar på tur.
Håper å se mange av dere i ringen i 2018, spesielt på NDK sine utstillinger 😊
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Veronica Cloin
Mitt navn er Veronica Cloin, og dobermann har vært rasen i mitt hjerte de siste 20 år.
Jeg importerte min første egne dobermann i 2002,
og har siden det reist verden rundt,
både på utstillinger og til treningssamlinger.
Mellom seg har mine hunder oppnådd mange internasjonale,
nasjonale championtitler og vinnertitler fra utstillingsringen,
samt bruksmeritter og dermed titler fra LP og IPO programmene.
Jeg er godkjent figurant for K test, FA og MH,
samt at jeg har sittet i styret hos NDK Bergensgruppen.
Mine hunder trenes innenfor IPO,
men er ellers gode og aktive familiehunder.
Mitt første valpekull så dagens lys i 2012,
og jeg har nå selv beholdt 2 stykker fra kennelens andre kull.
De er nå snart 4 mndr, og jeg ser frem imot mange kjekke opplevelser med dem
og resten av A gjengen!

Bente Line Nordtevit
Som liten vokste jeg opp med boxere. Jeg ville gjerne ha min egen hund,
men fikk beskje om at det måtte jeg spare til og betale selv.
I flere år var det kun penger som stod på ønskelisten min til jul og bursdager,
og jeg passet daglig hunder og tjente noen kroner på det.
Da jeg var 12 år hadde jeg endelig klart å spare opp nok penger,
og jeg ble stolt eier av min første egne hund - en herlig liten papillon.
At jeg gikk fra papillon til dobermann var for min del ganske tilfeldig.
DET var det ikke for min mann, der var det kun EN’ RASE, noe annet var uaktuelt.
Hjemme hos oss har våre dobermann altid vært endel av familien,
og tatt del i en aktiv hverdag.
Jeg elsker å gå lange turer på fjellet med den tobeinte,
og nyter å se den lykkelige hunden når den løper i firsprang i myr og lyng.
Vi har reist mye i inn og utland på utstillinger,
der vi har kost oss med familie og venner,
men også gjort det bra med hundene.
Opplevelsen på IDC da det ble spilt «Ja, vi elsker»
og det norske flagget ble heist opp bak oss, var stort!
Den opplevelsen glemmer jeg nok aldri.
Jeg har hatt alle roller i styret i NDK Bergen gjennom årene,
de siste 12-14 årene som leder.
Jeg har også vært noen år innom styret og utstilligskomite i hovedklubben.
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Anniken Venner:
Jeg heter Anniken, og har ett stort hjerte for Dobermann.
Jeg er oppvokst inn i en hundefamilie med jakt i fokus,
og ett lite oppdrett.
Jeg sitter som medinnhaver i Kennel Box-Fantastic's.
Jeg reiser mye rundt om i landet og utlandet på utstillinger
med hundene og samboer Morten.
Jeg kom raskt inn i klubben og fikk verv i utstillingskomiteen,
der jeg fortsatt sitter med invitasjoner til ringpersonell og teknisk team.

Presentasjon av brukskomiteen:
Bente Line Nordtveit:
Jeg har sammen med min mann Svein, hatt dobermann i 32 år.
Vi har 2 voksne sønner som har vokst opp med våre herlige hunder.
Trente LP og var endel av det aktive treningsmiljøet
som var i NDK-Bergensgruppen den gang vi begynte med rasen.
I 2004 fikk vi øynene opp for IPO sporten,
og var med på masse kurs og seminarer og vi virkelig elsket det.
Både min mann og jeg trente Falck som ble vår første IPO hund,
men prøvene som ble tatt på ham var det nok far i huset som stod for.
De neste hundene ble mine treningskompiser,
og jeg som har gått prøver med.
Pga mangel på det meste i Bergen når det gjelder IPO,
har det ikke vært få treningshelger Eva Skaar, jeg og hundene har lagt ut på.
På disse turene har vi kost oss glugg ihjel med masse trening,
fantastiske og hjelpsomme mennesker.
Mentaltesting av rasen vår,
og at det blir brukt som et avelsverktøy er noe jeg virkelig brenner for,
derfor utdannet jeg meg til MH/k-test dommer.
Jeg stolt og glad for at NDK Bergensgruppen i mange år har arrangert MH,
og at dobermannfolk kommer langveis fra år etter år,
for å være med på nettopp vår MH.

Veronica Cloin:
Les om meg i utstillingskomiteen 😉
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Vibeke Alver:
Hei.
Jeg heter Vibeke og sitter som RIK ansvarlig i styret NDK.
Har hatt hund stort sett hele livet, Schæfer, Amstaff,
Bullmastiff og Engelsk Bulldog.
Første hund i voksen alder falt på Dobermann,
og vi fikk vår første store kjærlighet i 2010!
En ble til 2 noen år senere, og flere blir det vell,
digger denne rasen!Falt først og fremst for rasens utseende og bruksområder.
For oss handlet det om en rase som kunne «være»med på alt, og dobermann passet perfekt!
Utstilling og trening ble en stor del av hverdagen, men det var treningen, spesielt bruks og
IPO som ble det store for oss.
Trener nå opp Briskas Jenny i IPO som er 2 år.
Så min interesse som styremedlem er å fremme bruksen i rasen vår.

Nora Marie Andresen:
Jeg heter Nora, og kjøpte min første Dobermann for tre år siden.
Det ble en rask læringskurve,
på tross av hvor mye jeg trodde jeg visste om hundehold før jeg fikk min Robin.
Vi har gjort mye gøy sammen, reiser til mange europeiske land,
utstillinger, kurs, treninger og konkurranser.
Vi har kost oss og lært mye underveis begge to,
og hun er den største grunnen til at jeg er så interessert i rasen fremdeles.
Det var et ønske siden tidlig alder å ha en Dobermann i livet,
og min kjære Robin har kun gjort interessen større.
Jeg har mange håp og ønsker for fremtiden,
men det er helt sikkert at den inneholder Dobermann.
Og nå har det kommet et herlig vesen til inn i livet våres,
så nå har jeg to dobermann tisper som beriker hverdagen min 😊

Anne Husebø:
Les om meg på utstillingskomiteen 😉

8

Brukskrav for Dobermann
For å oppnå brukskravet for Dobermann må et av følgende krav være oppfylt:
- Opprykk fra klasse D til C
- Brukshundprøve nordisk program
- Bestått NKKs kåringsprøve
- Bestått SchH 1
- Bestått SL1, RRP1, RSP1, SPH1, IPO-V
- B-godkjent redningshund fra Norske Redningshunder
For å bli utstillingschampion i Norge må et av disse kraven være fullført, noen litt mer
avanserte enn andre, men fullt mulig for alle å oppnå. Så kjære alle sammen, ønsker dere en
utstillingschampion, da er det bare å komme seg ut og ha det gøy med hundene. Husk at det er
brukshunder vi har, som liker og har behov for å bli brukt, så hvorfor ikke gjøre noe moro
sammen??
NDK har jo også startet med mestvinnende bruksdobermann, så da kan må få heder og ære
sammen med hunden uten å stille også, så dette er jo bare moro 😝 ❤

Masse masse lykke til ❤
Fra IPO NM 2017: Ingar Andersen og Olex Chuck Vom Landgraf vant IPO NM for
Dobermann med 263 poeng. De kom også på en 12. plass av 29 startende i IPO NM for alle
raser!
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Vi som arrangerer Dobermann-campen 2018 ønsker å få med så mange som mulig til å delta på en
hyggelig langhelg med andre Dobermann-interesserte. Det blir organisert trening, veiledning av
dyktige instruktører, sosialt samvær med likesinnede, kamerataften og åpent for alle klubbens
medlemmer uavhengig av nivå.
Har du akkurat fått valp i hus? Er du på din tredje Dobermann?
Ønsker du å bli kjent med andre eller kanskje lære noe nytt?
Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen!
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Dobermannposten ønsker alle deltakere
masse masse lykke til ❤
11

I uke 33 var det mange som sperret opp øynene da Frederikke Petronella Taasen(12) og Qui
Terret Error aka Lennox (1) ankom Barn og hund leir på Melnes gård i Enebakk arrangert av
Oslo hundeskole.
Det var en lærerik tur for både barn og hund - de lærte om fôr, lydighet, aguillity etc. og det
var selvfølgelig masse kos.
Det var totalt 55 barn og alle hadde de hver sin hund- enten egne eller lånte.
Gleden var stor ved hjemreise og det skulle bli utdelt pris for best samarbeid mellom barn og
hund... prisen gikk til Frederikke Petronella og Lennox! Juhuuuu!
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Dobermannposten ønsker NDK Treningsgruppe Troms
gratulerer med 10 års jubileum ❤
Her kommer en presentasjon fra Troms:
Norsk Dobermann Klub
Treningsgruppe Troms og Omegn

Treningsgruppa ble opprettet i 2008, vi er den nordligste gruppa i NDK.
Så det passer bra at vi får presentere oss på vårt 10 års jubileum.
Vi har hatt en kontaktperson og arrangement i nord siden 1981, så vi har mye lengre tradisjon
og fartstid.

Vi fikk en starthjelp til noe utstyr av NDK i 2008 og med ekstaordiner søknad til NKK og
arrangerte RIK prøver samme året. Vi har i hvert påfølgende år arranggert RIK prøver to
helger i året. I år skal vi også arrangere en prøve i klasse D og C i NBF spor og rundering.

Vi har oppover tidene arrangert kurs, match show, plutoløp, appelmerkeprøve og NKK`s
karaktertest, samt arrangert flere RIK grunn- og figurantkurs.
Vi består av en liten hundeengasjert gjeng som søker etter å utvikle de hundene vi har og få
det beste ut av hundene våre. Vi har for tiden tre dobermann som alle er unge og jobbes med.
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I tillegg flere i gruppen med andre raser. Vi har fra vår lille gruppe vært med deltagere på NM
og VM.
Vi er i hovedsak mest opptatt med spor og lydighet,
og veldig fokusert på spordelen.
Innimellom har vi også arrangert helger med
noe innhold av C arbeid, da vi ikke har hatt noen fast
figurant, er ikke det det vi bruker mest tid på.
Vi søker hele tiden etter dobermanneiere og andre
hundeeiere som ønsker å utvikle hundene sine prøveklar.
De som også ønsker å bidra og vil stille opp.
Vi har hatt Dobermann, schæfer, maller, tervuren, riesen,
bouvier, rottwailer, huskey, hvit gjeter,
dalmatiner, vannhund, wippet, daghs, flat, golden,
Bilde fra IPO VM i 2009, Vilde (Arakia’s me
og mange flere raser til start på RIK prøver.
and you) og fører og primus motor Gerd-May
For ekvipasjer som vil jobbe er det mange muligheter.
Solli.

Se muligheter og ikke begrensninger.
Vi har fantastisk natur rundt våre treningsområder, det finnes da enkelte utfordringer som på
våren 2017 da vi skulle arrangere prøve. Etter nøye vurdering kunne vi kjøre spor på bar mark
på et stort jorde, våren var utrolig sein. Dagen før prøven hadde reinsimler okkupert hele
sporområdet og kalvet der. Blir vel unødvendig å si at vi måtte i all hast finne reserveområde.
Gruppa har ingen faste spesialegnede fasiliteter og vi har dessverre ikke hatt det heller, vi har
derimot hatt og har mange avtaler med privatpersoner, bedrifter og skoler for å bruke deres
fasiliteter. Vi har til og med brukt sentrumsgata til treninger .Vi har holdt utstyret mobilt og
treningene på forskjellige plasser. På snø, asfalt, brostein, betong, grus eller gressjorder.
En stor takk til alle som promoterer, deltar ,instruerer og dømmer for vår gruppe.
Planer for 2018 :
RIK Grunnkurs 9-11 februar.
RIK Prøve 1-3 juni.
RIK og NBF prøver 17-19 august.
Vi blir også å kjøre valpe,hverdagslydighet og sporkurs.
Håper vi får se deg og din hund !
Med doberhilsen fra treningsgruppa i nord og kontaktperson
Rune F.Kristensen
rfkriste@online.no / 90035391
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UTHOLDENHETSPRØVEN - UHP (Ausdauer - AD)

Formålet med UHP-prøven:
Utholdenhetsprøven skal bevise at hunden er i stand til å yte en bestemt fysisk
anstrengelse. På grunn av hundens bygning kan de krevende anstrengelser kun bestå
av en løpsøvelse, om hvilket vi vet at den stiller store krav til de indre organer, især
hjerte og lunger samt bevegelsesfunksjonen. I tillegg kommer egenskaper som
temperament og hardhet også til uttrykk. At anstrengelsen overvinnes uten at hunden
blir utslitt, må anses for å være bevis på kroppslig sunnhet og tilstedeværelse av de
ønskede egenskaper. Begge deler er nødvendige betingelser for at hunden eventuelt
kan brukes i avl.
Adgangsbetingelser:
For å delta skal hunden ha fylt 16 måneder, og den må ikke være eldre enn 6 år.
Hunder som er syke, ikke i god form, samt løpske, drektige eller diende tisper må ikke
delta.
Gjennomførelsen:
Dommeren skal forvisse seg om at hundene er i god form. UHP-prøven kan kun
avholdes når temperaturen ute ikke overskrider +22 grader C. Prøven skal avholdes på
gater og veier av forskjellig beskaffenhet. På sykkel skal det tilbakelegges en strekning
på 20 km med en gjennomsnittshastighet på 12 - 15 km i timen. Dommeren og
prøvelederen skal følge hundene, enten på sykkel eller i bil. Hundenes identitet skal
kontrolleres ved start og ved avslutning. I pausene skal Dommer undersøke hundens
tretthetstegn eller nedslitte poter. Hundene skal i pausene ha mulighet til å bevege seg
fritt uten tvang. Hunder som under pote- og tretthetsundersøkelsen viser
vesensmangler, kan utelukkes fra videre deltakelse. Sterkt utmattede hunder, samt
hunder med nedslitte poter utelukkes fra videre deltagelse. Prøvedeltakerne skal følges
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av en bil som kan ta med hunder som ikke klarer anstrengelsene eller som utelukkes
fra videre deltakelse.
Antall hunder pr. dommer:
UHP-prøven avholdes uavhengig av andre prøver, og en dommer kan kun dømme 20
hunder på samme prøve.
Løpsøvelsen:
Hunden skal løpe i line ved sykkelens høyre side i normalt trav. Linen skal ha en
lengde som gjør at hunden hele tiden har mulighet for å tilpasse seg hastigheten. Bruk
av ”Springer” er tillatt. For høy hastighet skal unngås. Det er ikke feil om hunden går
fram i linen og trekker lett. Derimot er det feil hvis hunden henger etter og trekkes
med.
Pauser:
Etter 8 km holdes en pause på 15 min. etter ytterligere 7 km holdes en pause på 20
min. Etter avslutning av løpsøvelsen holdes en pause på 15 min, før dommeren kan
godkjenne prøven.
Bedømmelse:
Det gis ikke poeng etter predikater, kun bestått eller ikke bestått. Ved bestått tildeles
hunden utdanningsbetegnelsen UHP(AD), som føres inn i resultatheftet. Det kan
utdeles diplom til hundene som har bestått.
Prøven ikke bestått:
hvis hunden fullstendig mangler temperament, hardhet eller viser utmattelse ut
over det normale. - hvis hunden ikke kan holde en gjennomsnittshastighet på
12 km/t, men bruker vesentlig lengre tid.
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RALLYLYDIGHET
Jeg fikk en forespørsel om jeg kunne skrive litt om rallylydighet og vil takke
dobermannposten for tilliten. Kanskje noen har lest mine innlegg før om rallylydighet, håper
det. Med dette innlegget vil jeg fortelle om sporten og gi noen bra tips om facebookgrupper,
osv. Jeg har ikke gått noen kurs eller medlem i noen klubb som kan hjelpe meg, men å ha en
lydighetsbakgrunn og selvkritisk har jeg nådd langt med mine jenter.
Jeg har to dobermanntisper som ble de to første til å inneha rallychampionatet og vi jager etter
det svenske championatet på nyåret.
Tidsklemma. Ja den finnes og rallylydighet er en sport som man kan øve på i hagen når man
har noen minutter. Den krever ikke masse opprigging og hundene elsker det. Bedre sagt, tren
på en måte slik at hundene elsker det!

Rallylydighet, hva er det?
Rallyforbundets slagord er ”Glede-Samspill-Holdninger og de har et ønske om at øvelsene
gjøres på en naturlig måte og at det blir vist en positiv holdning.
Øvelsene kan bestå av momenter fra lydighet, freestyle og agility alt etter hvilken klasse man
går i.
Rally utføres ved at man orienterer seg etter 15-22 nummererte skilt som er satt sammen til en
bane av en dommer.
Man får briefe banen først og spørre dommeren om man har spørsmål men under
konkurransen er dommeren taus. Banene er aldri like og det går på tid derfor er det lett at man
går feil eller gjøre feil.
Min erfaring er at det er vi som gjør de fleste feilene ikke hundene.

Hva kan man oppå?
Det finnes mellomtitler i rallylydighet som
ved andre grener.
RL1,2,3 oppnås ved 3 første premieringer i respektive klasser.
Alle hunder som oppnår 3 stk 1.premieringer i elite
med ulike dommere oppnår championat.
Om du er medlem i norsk rallylydighetsklubb før
du begynner å sanke inn cert kan du få klubben hedersrosett.
Den er kjempestor og dette er noe du må søke om,
dette går ikke automatisk.
Rosetten gis ut på årsmøtet.

Eddy viser frem sin hedersrosett siden ingen dobermann har fått sin enda. Mine får de på
nyåret. Eier : Wibeke Van Megen.
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Hva trenger jeg for utstyr?
Utstyret varier etter hvilken klasse man går i.
Kjegler:
Jeg har brukt ulike farger og størrelser slik at hunden ikke bare skal være vant med en
kombinasjon.
Hoppehinder: Der har jeg også variert fra agilityhinder til lydighetshinder. Lengdehopp er
også en variant som du kan møte på i rally.
Slalom: Kan være vanskelig å lære hunden så har man ambisjoner bør innlæring startes tidlig.
Tunnel: Du kan møte på både rett og buet tunnel. Har du en agilitygruppe i klubben din kan
du låne en tunnel for å øve på. Husk bruk sandsekker.
Matskåler med netting: husk å legge fristende matbiter i skåla ikke bare tørrfor. En gang
opplevde jeg at dommeren hadde lagt FERSK VAFFEL. Jeg husker at det gikk skikkelig
dårlig det stevnet der med Schatzi (største matvraket ever).

Schatzi, Robin (eier Nora Andresen) og Rozzi viser frem hoppehinder og slalom som kan
brukes i rallylydighet.
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Stevner i Norge og utlandet
Du melder deg på rallystevner på nkk sine sider under prøver. Jeg vil også anbefale gruppa
”rally-lydighet stevner i Norge” der klubber legger ut informasjon om stevner og norsk
rallylydighetsklubb legger også ut litt informasjon.
Om du ønsker å konkurrere i Sverige f.eks må du starte
i nybegynnerklassen (kl 1) som det heter der,
selv om du er i klasse 3 i Norge.
De har andre regler og øvelser enn Norge.
Du må sette deg inn i de forskjellige reglene,
eks i Norge går rally på tid noe de ikke gjør i Sverige.
Om noen ønsker å prøve seg i Sverige kan dere bare ta kontakt med meg Elin Pedersen på
facebook slik at jeg kan gi dere noen gode tips. Tips som jeg fikk lære ”the hard way”.
De som å ønsker å konkurrere i Sverige finner en oversikt på stevner på www.sbktavling.se
Som ved andre grener må du registrere din stamtavle i svenske kennel klubben.
Jeg har nærmest kun positive opplevelser med å konkurrere i Sverige, vel tatt imot og kan
anbefales.

Nye regler for 2018
De nye reglene kan lastes ned på nkk.no. Nye øvelser, tempovekslinger og høyrehandling er
noen av det som er nytt. Norge begynner å ligne mer på Sverige men fortsatt er det ulikheter.
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Dobermann og rallylydighet
Her ønsker jeg å gi mine beste råd og spesielt når det gjelder vår rase som er oftest store og
noen ganger litt klumsete.
Når du har trent inn en øvelse er det viktig at du også setter opp et rallyskilt. Slik at du kan
trene inn avstanden mellom deg, hund og skiltet. Dette høres kanskje ut som en selvfølge men
når du skal begynne å snurre hund både på høyre og venstre side, eller 360grader rundt fører
forstår du hva jeg mener.
Min ene hund tar lite hensyn til skilt og alt skal gå raskt derfor kreves det en hel del av meg
som fører å tilpasse avstanden til skiltet samtidig være innenfor kravet. Denne øvelsen blir
spesielt viktig når det blir tempoveksling.
Tempovekslinger, gir opp hunden og gjør øvelsene i et hurtig tempo og deretter gli over i et
sakte tempo.
Lær inn flest mulig kommandoer med ord/ og el korte håndtegn. Mange hundeførere får feil
i konkurranser, dobbelkommando fordi vi viser for lange tegn med hendene.
Mine hunder elsker tunnel. Om din hund har tunnelsug så er det viktig å trene øvelser rett
foran en tunnelåpning.
Selv om jeg håper du ikke møter på dette problemet så er det greit å øve på en trang bane. Jeg
har selv opplevd innendørsstevne i Mjøndalshallen som var veldig trang for oss med større
hunder. Heldigvis har det bedret seg men har du trent på dette fra før øker muligheten for å
lykkes!
Kunne skrevet masse mer men nå har du såfall fått en smakebit på hva rallylydighet er og
noen tips på veien.
Norsk rallylydighetsklubb har akkurat oppdatert sine hjemmesider, ta en titt.
www.rally-lydighet.com
Rallyhilsen fra Elin Pedersen, Fredrikstad

20

Litt informasjon om RIK/IPO
RIK prøver arrangeres av NKK`s medlems klubber, som Norsk dobermann klub.
NDK har treningsgrupper rundt om i landet som har prøver under klubbens navn, disse
prøvene søkes om til NKK.
Man kan lese mer og utfyllende om dette på: www.NKK sine sider, regelverk for bruks/RIK,
Regler for internationale konkurranser. Ta gjerne kontakt med RIK ansvarlig: Vibeke Alver i
NDK hvis du har spørsmål om sporten.
Det er forskjellige grener under RIK, man trenger en ferdselsprøve for å starte på de
programmene, FP er inngangen til mange hundesporter i dag.
På begynnelsen av alle prøvene er det en ”Vesensprøve” av hunden.
Den består som regel av hilsning på dommer og sjekke at hunden din er tilgjengelig.
Der er det blant annet kontroll av hundens identitet, hunder som ikke klarer å gjennomføre
denne kontrollen blir diskvalifisert og kan ikke starte på prøven.
Gruppe A = spor
Gruppe B = lydighet
Gruppe C = forsvarsarbeid
FP = Ferdselsprøve (BH)
Ferdselsprøven er det du må ha for å kunne gå videre og starte på noen av de andre
programmene innen RIK. Den består av to deler, en lydighets del og en praktisk ferdselsdel.
- I lydighetsdelen så har man: lineføring, fri ved fot, sitt fra holdt, dekk med innkalling og
dekk med forstyrrelser. Man får poeng i de forskjellige grenene, og totalt er det max 60P.
- Ferdselsdelen = denne delen skal skje der det er bebyggelse og trafikk.
Det gis ikke poeng her, men helhetsinntrykket av hundens adferd i de enkelte øvelsene er
avgjørende for, om hunden skal bestå eller ikke.
Man har øvelsene: Forbiløpende person/møte med persongruppe, møte med syklist, møte med
biler, møte med joggere eller person(er) på rulleskøyter, møte med annen hund og hundens
adferd når den er alene
IPO forprøve – IPO- V: 100P i hver gren, 300P maksimalt sammenlagt
- Gruppe A = sporet er på 200 skritt, det er 1 vinkel og 1 gjenstand, man går ut sporet selv
- Gruppe B = lydigheten består av: Lineføring, fri ved fot, dekk med innkalling, apportering
på flat mark, hopp over hinder med tilbakehopp og dekk med forstyrrelser.
- Gruppe C = bevokning og standhals, forhindring av fluktforsøk av figurant, mot prøve under
bevegelse, og transport til dommeren.
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Når man går videre til IPO 1 så kommer det flere øvelser til i alle grener som hund og fører
skal utføre, jo høyere program, jo flere og vanskeligere øvelser.
I IPO 3 så starter man på konkurranse nivå og har muligheten til å starte på NM for
Dobermann, NM for alle raser, og andre prøver.
Her blir det også kvalifikasjoner mot et landslag. (se egne regler for dette på NDK og NKK
sine sider)
NDK har også mestvinnende i IPO 1 og 2 under NM for Dobermann
(Norgesmester blir man kun i IPO 3)

Man har flere programmer innen denne sporten:
SL 1 / 2 og 3 = består av Gruppe A og gruppe B
IPO 1 / 2 og 3 = består av gruppe A, B og C
SPH 1 og 2 = består av gruppe A
RSP 1 / 2 og 3 = RIK bruksprøve spor
RRP 1 / 2 og 3 = RIK bruksprøve rundering
AD = utholdenhetsprøve (sykling)
Alle hunder, uten hensyn til størrelse eller rase kan delta, så lenge hunden er i stand til å
gjennomføre en RIK prøve.
En hundefører kan kun delta på en prøve om dagen. En hundefører kan starte med maksimum
2 hunder ved en prøve, en hund kan kun oppnå en tittel ved en prøve.
Unntak: FP og IPO1, FP og SPH1, FP og RSP 1/RRP1

Det høres kanskje mye ut å sette seg inn i alt dette, men man trenger ikke å ”bite over” alt på
en gang 😊
Er du nysgjerrig på sporten, så dra på en prøve og ta en titt, det er morsomt og sosialt å trene
hunden sin. Man finner også mye informasjon på nettet og mange videoer på you tube.
Tekst: Lisbeth Berge Karlsen
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Navn

Poeng

Tellende prøver

1. Grumium Delphinus
‘Lloyd’ & Kristin Sundset

38p

5

2. Olex Chuck V. Landgraf
‘Chuck’ & Ingar Andersen

29p

4

3. Vankami Jeanineschatzi
‘Schatzi’ & Elin Pedersen

16p

2

4. J’adore Gucci V. Nobel Line
‘Gucci’ & Glenn-Are Haglind

10p

1

5. Ansochristo’s Enchantress
‘Frøya’ & Erik Oxaal

6p

1

6. Kriegerhof Kippis
‘Kippis’ & Kjell-Hugo Hanssen

5p

1
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Bilder av hunder fra mestvinnerlisten i aksjon med C-arbeide:

Lloyd i farta

Lloyd

Chuck trener på sveveteknikk

Her med alle fire poter godt plantet i bakken

Frøya i konkurranse modus, foto: N.H.Iversen

Frøya på trening

Kippis henger fast.

Kippis
24

Regler for årets bruks/sportshund Dobermann i Norge fra 01.01.2018
BH, Lydighet klasse 1 og 2, SL 1, Brukshund D, NKK kåringsprøve, agility lavest klasse
. Rally lydighet klasse1-3.RL1 osv
1. plass - 3poeng
2.plass - 2 poeng
3.plass - 1 poeng
BH-bestått - 2 poeng

Lydighet klasse 2+3, IPO 1+2, bruks c og b SL 2+3, agility høyest klasse, RL 2+3
1. plass - 4 poeng
2. plass - 3 poeng
3. plass - 2 poeng

Bruks A, IPO 3, lydighet elite
1. plass - 5 poeng
2. plass - 4 poeng
3. plass - 3 poeng

Det er 5 beståtte/godkjente konkuranser som teller pr ekvipage (vi plukker de 5 høyeste
av de du sender inn).
Dette gjelder for alle bruksgrenene som dere stiller i, som for eksempel: agility, nbf, ipo,
lydighet osv

Dere skal sende inn resultatene på mail til styret innen 31.12.2018, da det
ikke finnes en felles plass hvor resultatene kommer inn slik som dogweb
Hilsen
Brukskomiteen
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Norsk Brukshundsports Forbund – NBF
For mange av oss som ønsker å trene bruks, og kansje har låst tanken fast på IPO, men ikke
har forholdene lagt helt til rette og må reise langt for å komme på treninger, eller av andre
grunner rett og slett ikke får det til, så finnes det mange andre fine tilbud, og et av de er NBF.
NBF er en sammenslutning av klubber som utøver brukshundsport. De arrangerer hvert år
Norgesmesterskap for brukshunder innen spor og rundering. Det blir også arrangert Nordisk
Mesterskap mellom Norge, Sverige, Danmark og Finland. I NoM er hovedøvelsene spor –
rundering – rapport – forsvarshund – IPO , altså mye å velge mellom og ALLE har mulighet
til å trene på en av disse grenene.
NBF samarbeider med NKK, og skal ivareta brukshundsporten i Norge.
Så sitter du og lurer på hva du skal finne på sammen med din kjære pelskling, ta en titt på
NBF sin hjemmeside, snus litt rundt og finn det som passer for deg og din hverdag.
www.brukshundsport.no hvor jeg fant denne informasjonen.
Her er noen bilder fra treninger jeg har hatt med mine pelsklinger på rundering, spor og
feltsøk, nå jobber vi sammen og lærer noe nytt på hver trening, og målet er å konkurrere med
NBF:
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Veien til IPO3 med min aller første hund.
Jeg heter Kristin Sundset og bor i Trondheim.
Fikk min aller første hund for snart 5 år siden. Han
heter Grumium Delphinus men kalles til daglig
Lloyd.
Når jeg kjøpte Lloyd så ante jeg ikke hva jeg skulle
se etter i en stammtavle, eneste som var viktig for
meg var at oppdretteren virket seriøs. Jeg hadde
heller ingen planer med han annet enn at han skulle
være en familie hund.
Med tanke på min uvitenhet har jeg vært veldig
heldig med valg av hund. Lloyd er en fantastisk
familiehund, går supert sammen med barn og andre
hunder, gjør det bra på utstilling og fungerer veldig
bra innen bruks.

Når han var ca 7mnd møtte vi tilfeldig noen med dobermann på NKK Leangen som også
bodde i Trondheim, de inviterte oss til å komme på felles-treningene til Rottweilerklubben's
treningsgruppe i Trondheim. Vi dro dit samme uke og der fikk vi masse hjelp og tips innen
lydighet, og vi fikk også prøve litt bite arbeid for første gang. Jeg ble bitt av basillen, meldte
meg inn i klubben og fortsatte treningen. Satte meg først et mål om å bestå Ferdselsprøven.
Dette målet nådde vi 1 år etter vi begynte. Da var Lloyd 1,5år gammel.
Ble ikke mindre motivert etter å bestå vår første prøve, og satte meg derfor et videre mål med
å en vakker dag få til IPO1. Allerede et halvt år senere (etter vinteren) prøvde vi oss på IPO-V
(IPO forprøve/ en forenklet IPO1). Der gjorde Lloyd en strålende jobb i gr B (Lydighets
delen) og fikk 93 av 100 poeng. Gr A og C gikk OK med 71p i spor og 79 p i bite arbeid.
Selv om det gikk greit på denne prøven så tok det lang tid før jeg følte vi var klar for IPO1.
Besto SL1 med 71p i spor og 85p i lydighet noen mnd etter IPO-V, men IPO1 prøvde vi oss
ikke på før neste vår. Da var Lloyd akkurat fylt 3 år. Fikk 85p i gr B og 84p i gr C, men
dessverre gikk det ikke veien i gr A. Med nylig gjødslet spormark ble det for vanskelig for
Lloyd, og vi endte med 40p og ikke bestått. En veldig kjip start på sesongen, men vi ga ikke
opp av den grunn. Prøvde på nytt på sommeren og da klarte vi det, 88p i gr A, 85p i gr B, og
80p i gr C. Dette var helt klart et av mine stolteste øyeblikk.
3 mnd senere prøvde vi oss på IPO2, fikk bestått med hele 94p i gr B, 74p i gr A, og 86p i gr
C.
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Siden jeg selv var gravid med termin i januar, fikk jeg for
meg at jeg skulle prøve å få til IPO3 før fødsel, så 1 mnd
etter IPO2 så prøvde vi oss på IPO3. Der det igjen ble for
vanskelig spor terreng for Lloyd. Med langt gress, frost i
bakken og masse vilt tråkk i sporet så endte vi med 22p i
gr A, 87p i gr B, og 84p i gr C. Dette var siste prøven som
gikk i Trondheim for den sesongen, så da var det bare å
fortsette å trene spor frem til neste sesong.
Jeg hadde en plan om å starte IPO3 i april, men grunnet
fødsel i januar så fikk vi ikke trent så mye den vinteren, så
da var jeg litt impulsiv og meldte på LP1 isteden. Vi
hadde kun 1 uke på å trene mot prøven, og 3 dager før
prøven fikk jeg vite at programmet var endret og at det var
en ny øvelse med i klasse 1, fremadsending med stå "ruta"
hadde vi aldri prøvd før. Men med den super hunden jeg
har så var ikke det noe problem å lære på kort tid. Fikk 9
av 10 poeng på den øvelsen. Totalt fikk vi 187 av 200p, en
soleklar førsteplass og MASSE skryt av dommer.
Så ble det sommer og IPO3 sto for tur igjen. Mega uflaks med spor terreng atter en gang.
Marka ble klippet 2 dager før prøven, noe som er ganske vanskelig i seg selv for en hund,
men ikke nok med det så var det knusk tørr bakke, masse vind, sol og 28 grader i skyggen...
kan ikke bli værre spor forhold! Med hele 3 poeng i gr A fikk vi faktisk dagens beste spor av
totalt 7 ekvipasjer. Fullførte prøven med 88p i gr B og 86p i gr C.
Vi prøvde IPO3 på nytt for tredje gang 2 mnd etter sist prøve. Endelig var det ok spor terreng
og vi endte med 74p i gr A. I gr B var Lloyd altfor høy i drift, pluss litt førerfeil så ble det vår
dårligste lydighet med 77p. I gr C synes jeg selv Lloyd gjorde sitt beste gr C, men med en litt
streng dommer så endte vi med 82p. Super fornøyd var jeg med endelig bestått IPO3 på min
aller første hund ved 4års alder.
1 mnd etter startet vi i LP2. Med enda en fører feil så endte vi med en andre plass da vi nullet
på 1 øvelse, grunnet forsen kommando fra meg stoppet Lloyd med den ene bakfoten utenfor
ruta å da var løpet kjørt. Jeg var likevel veldig fornøyd med innsatsen til Lloyd da alle andre
øvelsene ble kjempe bra. Var kun 3poeng unna opprykk selv om vi nulla på 1 øvelse. Deltok
også på utholdenhetsprøven på samme dag med
resultatet bestått.
Vårt hovedmål nå er IPO NM for Dobermann.
Håper virkelig vi får til å delta i år.
Vi kommer også til å fortsette å konkurrere i
LP og sikter mot et Championat.

Lloyd fyller snart 5 år og heter nå
BH IPO-V SL1 IPO3 AD Grumium Delphinus
og har en meget stolt eier 😊
Hilsen Kristin og Lloyd
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Rallytur til Stockhholm og Karlstad
En ting som jeg synes er fantastisk med Sverige er at de har doble stevner. Jeg klarte å få til
en helg i oktober med hele to doble stevner i rallylydighet. Når man drar langt er det ekstra
deilig med flere starter pr dag.
Denne helgen skulle vi debutere i avansert klasse. Det som er spesielt med denne klassen og
oppover er at samtlige øvelser også skal kunne gjøres på høyre side. Schatzi som er en
gammel lydighetshund, krevdes høyrehandling litt ekstra trening.
Turen gikk fra Fredrikstad, fredag kveld.Vi kjørte til Västerås og der overnattet vi på det
hundevennlige hotellet Scandic hotell. Hundene fikk et gnagebein hver, fornøyde dobbiser.
Tidlig lørdag kjørte vi mot Stocholm og Håbo-Tibble. Jeg tok turen til Sverige helt alene så
fokus var på topp. Fant frem uten problemer. Jeg fikk virkelig utfordret meg selv da Rozzi,
yngstemann hadde løpetid. Det vil si at jeg må starte sist i begge startene. Det hadde ikke vært
noe problem om de kun hadde hatt en bane, men de hadde flere. Så jeg måtte ha begge banene
”i hodet”. Jeg tenkte for meg selv, dette er ekstremt om detta går bra så da går alt bra.
Det regnet litt da jeg gikk første banen med Schatzi, merket at hun var litt dempet og litt
ufokusert men vi kom oss igjennom. Den andre banen hadde jeg jobbet med ekstra med
motivasjon og det gikk mye bedre.
Schatzi klarte en 2.premiering på første løpet. Men andre løpet ble det en 12.plass og 85
poeng med 1premiering. Hurra første nappet mot mästerklassen. (høyeste klassen)
Rozzi som var høyløpen, var som en het dobermann med 120% arbeidslyst og samt tatt seg et
par red bulls. Vi kom oss igjennom banen med et bra resultat 5. plass og 6.plass av 30
startende. Begge løpene ble 1.premiering. Hurra. Ikke minst jeg husket banene tross for at jeg
gikk de raskt etter hverandre.

Tre små rosetter for 1.premiering.
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KARLSTAD
Turen gikk videre til Karlstad og dogoramahallen. Ingen match å kjøre så langt når man har
gjort et godt stevne med bra resultater.
Søndag morgen kjørte vi til dogoramahallen. Jeg som alltid er ute i god tid, fikk virkelig
kjenne pulsøkning da jeg ikke fant hallen. Adressen hadde jeg og til slutt fant jeg en annen
fortvilet person som også letet etter hallen. Klokken holdt på å dra ifra meg, heldigvis fikk
jeg syn på noen som luftet hunder og viste oss veien. Ikke lett å finne når hallen ligger
inneklemt mellom to industribygg og ikke er skiltet.
Veldig koselig liten hall og litt mindre forhold enn stevnet jeg kom fra i Stockholm. Da tiden
var knapp ble oppvarmingen ikke helt optimalt men kanskje man skjerper seg litt ekstra da?
Første løpet gikk helt supert der klarte vi følgende resultat
Rozzi: 2.plass med 1. premiering
Schatzi: 3.plass med 1 premiering

Andre løpet gjorde jeg noen feil men tross dette bra løp:
Schatzi : 1.plass og 96 poeng med 1.premiering
Rozzi: 5.plass og 1. Premiering.
Så under en helg tok jeg 7 stk 1.premieringer og 3 pallplasseringer. Jeg fikk også tittelen
”rallylydnad A” på begge hundene. Nå er vi klare for mästerklassen i rallylydnad i Sverige.
Jeg gleder meg til nye utfordringer med dobisgalsen i 2018.

Rallyhilsen fra Fredrikstad, Elin, Rozzi & Schatzi
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UTSTILLING…. HVA ER DET?
Utstilling litt enkelt forklart for de som er nysgjerrige, men ikke helt vet hva det er….. skrevet
av en som er nybegynner i gamet og heier på alle og gråter av glede for en god nr to
andreplass🙈 Så skyt meg ikke om jeg har misforstått noe her 😝.
Utstilling er et sosialt event for både hund og eier, ikke fordi hundene får løpe fritt rundt og
snuse hverandre bak og leke osv, for det får de ikke, men fordi de lærer ro på en fin måte med
venting og sosial trening med lydforstyrrelser og for de fleste litt alenetid i bur. De må også
tåle at en fremmed mann eller dame sjekker tenner og klemmer både her og der på kroppen.
Her kan man ikke være sjenert.
De tobeinte står rundt ringen og følger nøye med, uenig eller enig med dommeren, spiller
ingen rolle, dommeren avgjør og smak og behag er en viktig del av gamet.
Det er delt opp i flere klasser og går inn i ringen i denne rekkefølgen:
Hannhund valp 4-6 mnd
Hannhund valp 6-9 mnd
Beste hannhundvalp av de to klassene
Tisper valp 4-6 mnd
Tisper valp 6-9 mnd
Beste tispevalp av de to klassene
Så er det beste hannhund og beste tispa totalt mot hverandre, her velges da BiR og BiM valp,
men valpen må ha fått HP – hederspris – for å få stille i BiR/BiM valp (nytt fra 01.01.18)
Hannhund går alltid først og tispene sist, så til slutt er det beste hannhund mot beste tispa, og
BiR og BiM blir kåret.
Gruppene er delt opp slik;
Juniorklasse JK; 9 -18 mnd, kan få Cert men ikke CACIB
Unghundklasse AUK; 15-24 mnd.
Åpen klasse AK; Fra 15 mnd
Brukshundklasse BHK; For hunder som er brukspremierte, utenlandske hunder må fremvise
en WCC, altså en Working Class Certificat.
Championklasse CHK;
Veteranklasse VK; Åpen for hunder som har fylt 8 år. Disse konkurrerer ikke om CACIB.
I alle klassene har dommer mulighet til å dele ut CK, championat kvalitet til de hundene han
synes er fine. Man kan vinne sin klasse, men får ikke hunden CK går den ikke videre til beste
hannhund- eller tispeklasse.
Så går alle de beste hannhundene med CK mot hverandre, og så de beste tispene med CK mot
hverandre.
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Så kommer dagens høydepunkt hvor nervene ofte kan føles rundt ringen, hvem blir BIR og
hvem blir BIM?
BIR: Best i rasen
BIM: Best i motsatt
Er man på utstilling med flere raser blir man
tatt videre til gruppefinaler dersom man får BIR,
og vinner man gruppen sin og blir da BIG, best i gruppen,
da kommer man i showfinalen,
og dersom man er så heldig og vinner der, da blir man BIS, best in show.

Sløyfefargenes betydning;
Rød; Excellent
Blå; very good
Gul; good
Grønn; sufficient
Grå; 0.premie i kvalitetsklasse
Brun; KIP ( kan ikke premieres)
Rosa; CK (certifikatkvalitet)
Nasjonalfargene; Cert

Dommeren har mulighet til å del ut et CERT til en hannhund og en tispe på hver utstilling, vi
har lite cert og stort cert, stor cert får man på NKK utstillinger og på en av raseklubbens
utstillinger i løpet av året.
For å få bli utstillingschampion må man ha motatt minst to små cert og et stort. Cert reglene er
noe inviklet, så de velger jeg å ikke ta for meg her, for jeg har ikke helt forstått alt selv enda,
men dere finner alt om dette også inne på NKK sine sider 😉
Det er mye å sette seg inn i og forstå, men trøsten er at det er alltid noen som roper deg opp
om du er savnet i ringen, og de aller fleste er hjelpsomme og leder nybegynnere som meg
gjennom dagen, gir oss tips og støtter når nervene tar overhånd ❤ Moro er det i allefall ❤
By the way, denne informasjonen er delt av en dame som trodde BIS var Best In Sweden på
hennes første utstilling med dobermann….. JA…vi var i Sverige….tenk om vi faktisk var i
Norge da…
Håper dette fikk flere til å få lyst til å møte opp rundt utstillingsringen 😊
Klem Hege ❤
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Årets utstillings Dobermann 2017

Poeng

Utstillinger tellende

Utstillinger totalt

1. New York v Nobel Line

138

7

11

2. Jàdore Gucci V Nobel Line

124

7

9

3. Esbelto`s Carabinieri

95

5

5

4. Esbelto`s Blue Blood

93

5

5

5. Leletton Lexus

88

5

9

6. Berlinetta Ferrari By Deahills

85

5

9

7. Norwegian Spirit`s Aftershock

56

3

5

8. Qui Terret Excalibur

52

3

3

9. Imidz Lady Eleanor

51

3

5

10. Iro Di Altobello

49

3

7

1. Esbelto’s Donald Duck

58

3

3

2. Sky Spirit V Nobel Line

45

2

2

66

3

3

1. V Nobel Line

4

318

18

2. Esbelto

2

188

10

3. Qui Terret

4

101

6

Årets utstillings avlshannhund

Avkom

Poeng

Totale utstillinger

1. Kriegerhof Antheus

2

108

6

2. Oksamit De Grande Vinko

2

84

3

3. My-Laro`s Diesel Quattro

1

36

2

Årets utstillings valp

Årets Veteran
1. Ansochristo`s Caprice

Årets utstillings oppdretter
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New York v Nobel Line – årets utstillingshund

Ansochristo`s Caprice – årets veteran

Esbelto’s Donald Duck – årets utstillings valp

Kriegerhof Antheus – årets utstillings avlshannhund
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Disse reglene gjelder for årets mestvinnende utstillings Dobermann fra 01.01.201831.12.2018 (Det er endringer fra foregående år).
Resultatene blir regnet ut fra de beste resultatene fra 7 utstillinger, hunden må plassere seg i
BH/BT klassen.
Dette gjelder kun norskeide hunder.
Hvis noen har lik poengsum blir plassen delt mellom dem.
Rosetter og premier blir utdelt på kamerataften i forbindelse med NDK sin spesialutstilling i
juli.
Da NDK ikke har noen utstillinger i Nord-Norge, teller NKK Harstad like mye som NDK sine
utstillinger, dette gjelder også for NKK Stavanger.
De voksne hundene:
Vi deler ut rosetter til årets topp 10 hunder, her får alle også en premie.
Det blir også satt opp «topp 10 tisper» og «topp 10 hannhunder», disse vil få rosetter. (Årets
topp 10 har allerede fått rosett)
Valper:
Topp 10 valper får rosetter, vinneren får også en premie
Veteraner:
Topp 5 får rosetter, vinneren får også en premie
Oppdretter:
Topp 5 får rosetter, vinneren får også en premie
Avls hannhund:
Topp 3 får rosetter, vinneren får også en premie
Tellende utstillinger på valp:
Man kan delta på alle valpeshow i Norge, og må sende inn kritikken sin innen en’ mnd etter
utstillingen til: ndk.utstilling@hotmail.com.
I desember skal alle sende inn innen 31.12.
Det er resultatene fra de 7 beste utstillingene på din hund som blir tellende på listen til årets
valp.
BIR valp = 18 poeng
BIM valp = 17 poeng
BIR valp NDK sine utstillinger = 22
BIM valp NDK sine utstillinger = 20
Valpene (ikke BIR/BIM) som får HP får 10 poeng
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Veteraner:
Veteraner får poeng ut ifra sine plasseringer i veteranklassen (samme poengsum som
btk/bhk), man må ha exellent for å oppnå poeng.
De veteranene som plasserer seg i beste hannhund/tispeklassen er også med på topp 10, topp
10 hannhund/tispeliste.

Oppdretter:
Årets utstillingsoppdretter blir regnet ut fra de 7 beste avkommene til oppdrettet.

Avls hannhund:
Årets avlshannhund blir regnet ut fra de 7 beste avkommene til hannhunden.

Voksne:
Her teller kun NDK og NKK sine utstillinger.
BIR = 22 poeng NDK/ 18 poeng NKK
BIM = 20 poeng NDK/ 17 poeng NKK
2BH/BT = 18 poeng NDK/ 16 poeng NKK
3BH/BT = 17 poeng NDK/ 15 poeng NKK
4BH/BT = 16 poeng NDK/ 14 poeng NKK
Norsk Dobermann-vinner skiller seg ut og har 25 poeng til BIR, 23 poeng til BIM
20 til 2BH/BT, 19til 3BH/BT, 18til 4BH/BT

Her er Gunn Hege Pettersen i aksjon
med sitt egetoppdrett og skjønnhet
Norwegian Spirit`s Aftershock aka Elsa ❤

38

For oss som var med i arrangør gjengen startet utstillingen den 27.12 med oppmøte i
Letohallen, hvor vi i fellesskap rigget og gjorde alt klart for årets koseligste utstilling, som vi i
NDK synes romjulsutstillingen er, og som flere av utstillerene uansett rase også synes dette
er. Det ligger mange timer med jobb både før selve riggingen, med rigging og under de to
dagene som utstillingen er, men hva gjør man ikke for å kose seg sammen med andre i
miljøet, få kritikker man ikke er fornøyd med, eller juble for seier???
Utstillingen ble vellykket, og vi kunne pustet lettet ut og klappe oss selv på skulderen for vel
gjennomført kvelden den 29.12 og sette oss i bilene våre og kjøre med hevet hode fra
Letohallen denne gangen også ❤
Takk til alle som kom innom og alle som hjalp til, vi setter utrolig pris på alle og enhver ❤

Her er årets resultater:
BIR VALP: Blanca Belucci Aristokratu Palikuonis
BH BIR BIG BIS og Cert: Esbelto`s Carabinieri
BT BIM: Esbelto`s Blue Blood
BH2 R.cert: Qui Terret Excalibur
BH3: Leletton Lexus
BT2 Cert: Sky Spirit V Nobel Line
BT3 Imidz Lady Eleanor
BT4 Berlinetta Ferrari By Deahills
Res.cert: Qui Terret Extravagansa

Hovedsponsor Romjulsutstillingen 2017
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BILDER FRA ROMJULSUTSTILLINGEN:

Alt klart for at dagen kan starte ❤
BIR VALP:
Blanca Belucci Aristokratu Palikuonis

BIR: Esbelto`s Carabinieri
BIM: Esbelto`s Blue Blood

Beste oppdretter: Miriam Pedersen med Kennel Qui Terret
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Dobermann gjorde det bra i storringen også, noe som ikke er så vanlig, men som vi synes var
VELDIG MORO ❤ ❤

BEST IN SHOW: Esbelto`s Carabinieri
BEST IN SHOW OPPDRETTER: Miriam Pedersen med Kennel Qui Terret
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Et lite referat fra Dobermannklubbens utstillinger i 2017 .
Dessverre er det fremdeles en nedgang i antall Dobermann på utstillinger, men vi kan se at det
er flere som melder på når NDK og NKK har utstillinger og det er hyggelig.
På spesialen i 2017 var det kun 17 fremmøtte voksne hunder og 2 valper.
Det håper vi endrer seg kommende år, slik at vi får snudd det lave påmeldingsantallet.
Husk å sette av helgen til spesialen vår 21.07.2018 som finner sted på Leirsund der vi har hatt
den flere ganger før.
Husk også kamerataften fredagkveld med premieutdelinger.
Grand Prix vinner i Trondheim hadde 10 fremmøtte voksne og 2 valper.
Vi har avholdt våre to utstillinger for alle raser, i april var det 768 hunder hvorav 10 voksne
Dobermann og 4 valper. Det er hyggelig å se valpene komme igjen når de har blitt voksne.
Juleutstillingen er akkurat over og vi må si oss fornøyde med 1782 hunder da det var
verdensutstilling og nordisk utstilling rett før jul.
Her møtte 17 voksne dobermann og 4 valper, det er vi også fornøyde med, men kjekt om
antallet øker. Vi ønsker at våre utstillinger skal samle alle som har dobermann, også de som
trener/konkurerer med hundene sine. Hva med rekruttering inn i bruksmiljøet? Ikke alle vet
om eller har lett for å finne frem i jungelen. Jeg selv er aktivt på utstillinger, men våre hunder
blir også trent, og selv ble jeg kontaktet av ei innen bruks på utstillingen til NDK Bergen som
fikk meg bitt av treningsbasillen. Jeg ser hva det gir hundene og ikke minst styrker mitt
forhold til mine hunder. Det er en utrolig lærerik reise i mitt hunde hold .
Ønsker alle et riktig godt 2018 både i ringen og på banen .
Anne fra Utstillingskomiteen
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Dogs4All Lillestrøm 18.11.2017
Dommer: Juutilainen, Saija
På Dogs4All i 2017 gjorde styret en herlig jobb i forkant og fikk på plass en rasestand som
var oppe og gikk på lørdagen og søndagen.
Ildsjeler fra klubben, fra både bruks- og utstillingsmiljøet stilte opp og delte ut informasjon
om rasen og klubben denne helgen. Vi hadde trivelige hunder på stand, både tisper og
hannhunder i ulike aldere fikk skole seg i glansen av mennesker som beundret og var
nysgjerrige på rasen.
Det var laget plakater med informasjon om ulike bruksgrener, mange flotte bilder på veggene
og i bakgrunnen surret en powerpoint presentasjon med ytterligere informasjon og flere
bilder.
Begge dagene deltok NDK i raseparaden med både tisper og hannhunder, noe om var innebar
MYE venting og køgåing for noen få minutter inne på showområdet, men vi viste rasen vår og
fikk gode tilbakemeldinger ❤
Dette arrangementet er ikke gratis hverken i pengeverdi eller i innsats fra de som deltok, men
ga mye tilbake i form av positive meldinger fra publikum ❤
Et lite bildedryss fra dagen:

Her er Miriam med sin Boris på NDKstanden.

Dagens BIR og BIM ❤

Vi ønsker å gratulere alle med flotte resultater og håper enda flere vil bidra med litt av sin tid
og kunnskap til neste år ❤
Reslutatene for Dogs4All er på neste side 😊
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Junior-klasse hannhund
Jean Dark Xpec
Qui Terret Excalibur
Qui Terret Empire Strikes
Qui Terret Error
Black Jack Von Silverkrohn
Esbelto's Donald Duck

Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 3.BHK
Exc.JK 2.JKK CK 4.BHK
Exc.JK 3.JKK
Exc.JK 4.JKK
VG.JK
VG.JK

Junior-klasse tispe
Sky Spirit V. Nobel Line
Qui Terret Extravaganza
Norwegian Spirit's Aftershock

Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BTK
Exc.JK 2.JKK CK
Exc.JK 3.JKK

Unghund-klasse hannhund
Baron Bentley By Deahills
Iro Di Altobello

Exc.UK 1.UKK
Exc.UK 2.UKK

Unghund-klasse tispe
Berlinetta Ferrari By Deahills
Barracuda Hemi By Deahills

Exc.UK 1.UKK CK
VG.UK 2.UKK

Åpen klasse hannhund
Secret Dreams Of Sirius Gvictor Neo
Leletton Lexus
Qui Terret Devilish Dictator

Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK CACIB BIM
Exc.AK 2.AKK
Exc.AK 3.AKK

Åpen klasse tispe
Nordic Craft's Amour
Ilit Intizara V Alpha Nordic
Bugatti Veyron By Deahills
Swejenś Allyson

Exc.AK 1.AKK CK
Exc.AK 2.AKK CK
Exc.AK 3.AKK
VG.AK 4.AKK

Bruksklasse hannhund
Grumium Delphinus

Exc.BK 1.BKK CK

Bruksklasse tispe
Dobergaarden Forever Una
Imidz Lady Eleanor

Exc.BK 1.BKK CK CERT 1.BTK CACIB BIR
Exc.BK 2.BKK CK 4.BTK

Championklasse hannhund
Esbelto's Carabinieri
New York V. Nobel Line

Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BHK R.CACIB
Exc.CHK 2.CHKK

Championklasse tispe
Esbelto's Blue Blood
J'adore Gucci V Nobel Line

Exc.CHK 1.CHKK CK 3.BTK R.CACIB
Exc.CHK 2.CHKK

Veteranklasse tispe
Beckers Mystique V Nobel Line

Exc.VTK 1.VTKK CK
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Hvordan gikk det med Nanette og juniorhandlingen i 2017?
I forrige utgave av DP skrev Nanette et innlegg til oss om juniorhandling, som er en stor del
av hennes hundeverden. Nanette er en utrolig dyktig handler og er ofte å se i ringen med
mange ulike raser.
Bilde av Nanette Berge Karlsen som nr2 på årets NM for juniorhandlere i Norge.
Det var 33 handlere som hadde klart å kvalifisere seg til NM i 2017.
Nanette skal representere Norge på verdensvinneren i Amsterdam i 2018.
Nanette vant den første juniorhadling konkurransen som teller i 2018 under dommer: Viera
Vitkova
Hun er nå kvalifisert til NM i 2018, og vi ønsker henne lykke til ❤

46

WORLD DOG SHOW 2017, LEIPZIG TYSKLAND
I November 2017 gikk World Dog Show av stabelen i Leipzig, Tyskland. Vi hadde med oss
to hunder; Beckers Mystique V. Nobel Line "MILLIE" i veteranklasse, og Sky Spirit V.
Nobel Line "SKY" i juniorklasse.
Først ut, og helt motsatt av her hjemme, var Millie i veteranklasse. Millie viste seg fint, og
travet som bare Millie gjør. Hun falt i god smak hos dommeren, og ble belønnet med tittelen
Veteran Verdens Vinner 2017! Superstolte er vi av vår fine veteran.⭐
Så var det Sky sin tur i en stor Juniorklasse. De ble delt inn i to grupper, på respektive 10 og 9
hunder. Sky var blant de fire som gikk videre til "semifinale" fra sin pulje. Til slutt ble de 4
beste fra begge gruppene tatt inn sammen for å konkurrere om de 4 plasseringene i klassen.
Sky, med sine 10 måneder, var blant de yngste i klassen sin. Hun syntes åpenbart ting tok
ALT for lang tid, og på slutten var hun veldig ferdig med å stå og se pen ut. Hun ble takket ut
som siste hund før de fire siste som plasserte seg, og ble med det nr 5 av 19 stykker. Vi er
super stolte og glade over de fine jentene våre! 😊

Glenn-Are & Ingrid
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Speil Speil På Veggen Der…Hvem er vakrest i verden her?
Sommeren 2012 så vårt J-kull dagens lys. Vi hadde på forhånd bestemt oss for å beholde en
tispevalp, men valget var vanskelig i det som skulle vise seg å bli et jevnt kull. Vi hadde lenge
en favoritt i kullet, men noe gjorde at vi ikke var 100% sikre på valget vårt. Få dager før
levering ombestemte vi oss, og landet på den valpen som hele tiden hadde vært andrevalget
vårt. Hun som fikk navnet J`adore Gucci V. Nobel Line.
Gucci flyttet til forvert i Sverige på sensommeren 2012. Hun var en pen og lovende valp, men
utviklingen hennes var over all forventning. I 2013 vant hun det meste som Junior, hun ble
både junior og voksenvinner på flere rasespesialer, og på internasjonale vinnerutstillinger.
Hun toppet karrieren som junior med å bli IDC JUGENDSIEGERIN blant mer enn 50
Juniortisper i Romania i 2013. Dette skulle vise seg å bare være begynnelsen.
Omstendigheter gjorde at 2014 ble et stille år for Gucci. Hun ble sparsomt vist på utstillinger,
men hun ble bare vakrere og vakrere. I 2015 flyttet Gucci tilbake til oss, og det var starten på
et magisk eventyr. Gucci startet utstillingsåret sitt i mars 2015, med å bli BIR og Norsk
Champion på en International utstilling. Fra den dagen hun kom tilbake til oss, som 2 åring,
ble mesteparten av tiden brukt på trening. Det var mye å ta tak i -å begynne på 0 med en
voksen hund innebærer en del utfordringer, men med en super treningsgruppe i ryggen, hadde
Gucci god progresjon og utviklet seg svært bra på trening. I Juni 2015 tok hun ZTP i Sverige
med høyeste karakter, og ble også BIR på Nordisk Dobermann Vinner. En uke etterpå reiste
vi til World Dog Show i Milano, Italia. Der ble Gucci intet mindre enn beste tispe og
Verdensvinner, for ingen ringere enn den høyt anerkjente, og nå dessverre avdøde, Dr
Pierluigi Pezzano. En mann med mer kunnskap om dobermann enn noen andre. Dette gjorde
selvsagt at tittelen var så mye mer enn "bare" en verdensvinnertittel.
Etter WDS var IDC neste store utstilling for Gucci. Vi hadde ingen forventninger, her
konkurrerer man mot de beste av de beste. Gucci ble plukket ut til finalen fra championklasse
–og vant denne. Hun stoppet ikke der, men endte dagen helt på topp –som IDC SIEGERIN
2015. Det var en ubeskrivelig følelse, og antakelig noe vi ikke kommer til å oppleve igjen. Å
få oppleve det en gang er mer enn de fleste oppdrettere og dobermanneiere bare kan drømme
om.
Etter IDC 2015 var det en hel haug med internasjonale vinnerutstillinger, og Gucci vant alle
hun deltok på dette året. Man kan mildt sagt si at titlene haglet inn. Her må det også nevnes at
hun ble BIR på den prestisjetunge Bundessieger utstillingen i Dortmund. Vi var selvsagt
superstolte, men fokuset var nå først og fremst på trening. Nå var det på høy tid å vise at
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superjenten vår ikke bare var vakker, men også presterte på andre arenaer. I 2016 tok GlennAre og Gucci IPO1 & IPO2. De hadde beste IPO1 på Dobermann NM av 4 startende
ekvipasjer. Gucci viser gang på gang at hun er en veldig stabil hund. Hun har ikke en svak
gren, men er jevn og fin i A-B-C. Det ble også tid for noen utstillinger i 2016, og Gucci ble
både dansk, svensk, nordisk og internasjonal champion, i tillegg til at hun tok med seg alle
vinnertitlene i de skandinaviske landene der hun deltok – Svensk, Norsk og Dansk Vinner
2016.
2017 vår året hun var tenkt pensjonert fra utstilling, men ettersom hun fortsatt så ut som en
2åring så tenkte vi; tja, hvorfor ikke være så dristige å prøve oss på et par av de gjeveste
titlene hun ikke har? Så tenkt, så gjort. Etter hun hadde startet året med å bestå sin IPO3, vel å
merke. Juni 2017 dro vi tilbake til Italia. Til AIAD Sieger Show, den første til heder for
Pierluigi Pezzano; "36`Campionato Sociale di Allevamento AIAD e 1 Trofeo Pezzano". Dette
var åpenbart en spesiell utstilling for oss. Lørdag gjorde Gucci en fin figur i bitearbeid, som er
obligatorisk for å kunne være med å kjempe om tittelen AIAD Sieger/Siegerin. Søndag var
utstillingen, og Gucci viste seg kanskje bedre enn noen gang før. I finalen tok det 45 minutter
å kåre en vinner, i omkring 30 varmegrader. Det var nervepirrende –og veldig, veldig varmt!
Nok en gang toppet Gucci tronen, til en enorm jubel fra utrolig mange hyggelige dobermann
venner fra verden over. Jeg er så ufattelig imponert over og stolt av denne hunden. Hun gir og
hun gir og hun gir!
På vei hjem fra Aiad, hadde vi ett stopp til; DV Sieger Show 2017 i Brackenheim, Tyskland.
Også dette er en svært prestisjetung utstilling. Gucci gjør som så mange ganger før: går helt til
topps og blir DV Siegerin og BIR. Hva skal man si? For en hund! Det er på sin plass å nevne
at samtlige av disse store utstillingene dømmes av høyt respekterte rasespesialister, så jeg
velger å tro at hun ikke ikke har vunnet alt på ren flaks. 😉 I tillegg til alle BIR og titler dette
året, ble hun igjen, som i 2016, årets mestvinnende dobermann i Norsk Kennel Klub. I NDK
ble hun nok en gang mestvinnende tispe.
Det er ubeskrivelig stas å være oppdretter og eier av en hund som går inn i historiebøkene.
Hun har gjort veldig mye mer enn noen annen norskoppdrettet hund, men hun nøyer seg ikke
med å være best i Norge. Gucci er også, hva vi vet og har blitt fortalt, historiens mestvinnende
dobermann av de mest prestisjetunge titlene, på verdensbasis. Wow. Vår hund. Som vi har
laget;
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J`ADORE GUCCI V. NOBEL LINE:
MH, BH, ZTP-V1A
IPO3

NORWEGIAN JUNIOR WINNER 2013
SWEDISH JUNIOR WINNER 2013
PLACED 4.TH AT CRUFTS 2014
NORDIC DOBERMANN WINNER 2015
HERBSTSIEGERIN 2015
DANISH WINNER 2015
NORDIC WINNER 2015
BALKAN WINNER 2016
DANISH DOBERMANN CLUB
WINNER 2016
NORWEGIAN WINNER 2016
DANISH WINNER 2016
SWEDISH WINNER 2016
SWEDISH WINNER 2017

IDC JUGENDSIEGERIN
IDC SIEGERIN
WORLD WINNER
BUNDES SIEGERIN
AIAD SIEGERIN
DV SIEGERIN
ROMANIAN JUNIOR CHAMPION
NORWEGIAN CHAMPION
SWEDISH CHAMPION
DANISH CHAMPION
NORDIC CHAMPION
BULGARIAN CHAMPION
BULGARIAN GRAND CHAMPION
BALKAN CHAMPION
A.I.A.D. CHAMPION
INTERNATIONAL CHAMPION (C.I.B.)
INTERNATIONAL CHAMPION (C.I.E)
SWEDISH DOBERMANN CLUB JR.
WINNER 2013
SWEDISH DOBERMANN CLUB
WINNER 2013
DANISH DOBERMANN CLUB JR.
WINNER 2013
DANISH DOBERMANN CLUB
WINNER 2013

MOSTWINNING DOBERMANN IN
THE NORWEGIAN KENNEL CLUB
2016-2017
MOSTWINNIG DOBERMANN
FEMALE IN THE NORWEGIAN
DOBERMANN CLUB 2016-2017
MOSTWINNING DOBERMANN IN
THE HISTORY OF THE BREED
HD-A
EYES: CLEAR
HOLTER 24/H: NORMAL
ULTRASOUND OF HEART: NORMAL
Stolte eiere og oppdrettere:
Ingrid Wesenberg & Glenn-Are Haglind
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HUND:

HD:

AD:

ØYE ECVO:

Briska's Jenny

B

0

Casa Di Fera Bagheera

A

Dobergaarden Forever Yoshi

B

Esbelto's Carabinieri

B

Esbelto's Dallas

A

0

Esbelto's Damien

D

0

0

Gravin Iranka V Kamaika

PHTVL/PHPV: Påvist. Grad 1

Gravin Isabella V Kamaika

PHTVL/PHPV: Påvist. Grad 2-6

Humla Workingland

B

Ilit Intizara V Alpha Nordic

B

0 PHTVL/PHPV: Påvist. Grad 1

Kriegerhof Obama

Intet påvist

Nordic Craft's Amour

A

0

Norwegian Spirit's Aftershock

B

0

Norwegian Spirit's Armani

B

0

Qui Terret Error

C

0

Quiet Storm V. Nobel Line

A

Ronja Von Silverkrohn

A

0

Santa Julf Zen Zenith

B

0

Secret Dreams Of Sirius Cu Noziro

Intet påvist

Shirlalee Habanero

A

0

Smart Wood Hills Ducati

B

Intet påvist

Smart Wood Hills Ibiza

C

Intet påvist

Wida Wildflower V Liinika Stamm

A

0
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Vi går endelig mot sommer og lysere tider og det tar med seg noen
utfordringer som hoggorm og flått, så det har vår
egen Lill-Jeanette som har kompetanse og
erfaring fra dyreklinikken hun har jobbet og samarbeider med:

HOGGORMBITT

Mange hundeeiere frykter hoggorm og mange
unngår skogen på grunn av dette. Hoggormen
(vipa berus) er den eneste giftslangen vi har i
Skandinavia. Den biter kun i forbindelse med jakt
(på mat) eller hvis den føler seg truet, er redd
eller blir overrasket.

Hvert år blir ca 2000 hunder bitt av hoggorm i Norge. Bittene kan føre til alt fra lokal hevelse
til alvorlig sykdom og i noen tilfeller død. Avgjørende for hvordan situasjonen ender er basert
på hvor mye gift som injiseres og hvor fort behandling iverksettes.
Over 30 % av hoggormens bitt er såkalte «tørrbitt». Det betyr at det ikke kommer ut noe gift
når den biter. De gangene bittene inneholder gift, vil mengden variere fra gang til gang. Alder
og erfaring til den enkelte ormen vil også ha en betydning, det samme vil også hvordan bittet
treffer. Mange tror at de yngste ormene er mer giftige enn de voksne, men dette er bare en
myte. Sannheten er at de unge ormene ikke er mer giftige, men de mangler kontroll på hvor
mye gift de sender ut. De voksne vil ofte ha «tørrbitt» eller bare sende av gårde en liten dose
for å svekke eller skremme offeret sitt. De unge har ikke denne kontrollen og/eller erfaringen
og tømmer seg derfor oftest fullstendig for gift. Deres ofre vil derfor også føle mer på
konsekvensene. Hoggormbitt er vanlig fra vår til sein høst, i skogen, men også andre steder
som i hagen eller etter veien. De er flinke til å kamuflere seg og kan være vanskelig å se.
Ormens gift er en blanding enzymer og har to funksjoner, å paralysere og å drepe byttet.
Giften skaper indre blødninger, blod og lymfekar skades, dermed oppstår blødninger og
hevelse. Den påvirker blant annet immunforsvaret, blod- og muskelsystemet (inkludert
hjertet) og fører til blant annet smerter, hevelser, sår, slapphet, forvirring, pustestans og sjokk.
Hos store hunder går det ofte lengre tid før de eventuelt viser symptomer og det er heller ikke
så farlig for dem som det er for små hunder, eldre, syke og drektige hunder. For friske større
hunder er hoggormbitt sjelden dødelig hvis riktig behandling blir gitt tidsnok (innen ett døgn),
men for de resterende kan absolutt ett bitt være dødelig.
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Hundene blir oftest bitt i ansiktet eller i pote/bein.
Innen ca en time etter at giften er injisert vil symptomene komme.
Hunden blir ofte halt hvis den er bitt i pote/bein
og hevelse i bittområdet vil nå begynne å komme til syne.
Hunden er nå helt i starten av forgiftningsprosessen.
Hevelser vil kunne ses og innganger etter hoggtennene
vil kanskje kunne oppdages som to små prikker.
Dårlig blodsirkulasjon og sjokk kan oppstå,
oppkast og diare er vanlig etter middels til kraftige injeksjoner.

Som ved alt annet takler noen hunder giften bedre enn andre, men alle må få korrekt
behandling så snart som mulig. Oppfølging med kontroll hos veterinær er også viktig da
hjerte, nyre, og/eller leverproblemer ikke er uvanlig etter ett hoggormbitt. Dette må
undersøkes med blodprøver og eventuelt EKG.
I flere år har myten om at såkalte ormetabletter er det eneste man må gjøre hvis hunden har
blitt bitt av hoggorm, dette stemmer overhodet ikke. «Ormetabletten» (Prednisolon) er ett
kortisonpreparat som eventuelt kan senke prosessen noe og utsette hevelser en stund, men det
er absolutt ikke en fullstendig behandling. Hunden må, så fort som mulig, fraktes til
veterinær. Hvordan hunden behandles avhenger av symptomene. Fra hvile hjemme til
væskebehandling (for å «skylle» giften fortere ut av kroppen via urin og for å forebygge eller
behandle nedsatt blodsikulasjon og sjokkutvikling), med motgift/antiserum, smertebehandling
og nøye observasjon av temperatur, blødningsforstyrrelser, blodtrykk og hjerterytme. I tillegg
tas det blodprøver for å undersøke røde og hvite blodceller, blodplater, lever og nyreverdier.
Blodets koaguleringsevne (evnen til å stivne) og tegn på hjerteskader kan undersøkes med
spesifikke tester.
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Etter behandling skal hunden unngå all form for
anstrengelse i 14 dager. I tillegg skal man følge med på
om det oppstår senskader. Den vanligste er nyresvikt
som vil gi symptomer som blant annet økt drikking,
hyppigere urinering og vekttap. Senskadene oppdages
oftest i løpet av disse 14 dagene og det er viktig å ha en
god kommunikasjon med veterinæren. Time for kontroll
med blodprøver settes også opp i løpet av disse 14
dagene.

Førstehjelp:
✓ Se på klokken så du har kontroll på når hunden ble bitt.
✓ Har du prenisolon kan du gi det (1-2 mg/kg),
✓ Observer hunden din hele tiden og legg merke til atferd som ikke er vanlig (sjangling,
piping, sløvhet, diare, oppkast osv)
✓ Ring nærmeste veterinær og fortell hva som har skjedd, forbered dem på at du
kommer inn med en hund som trenger motgift. Det er dessverre slik at ikke alle
klinikker har motgift inne, men de kan eventuelt hjelpe deg med å finne ut hvilken
klinikk som har motgift. De store klinikkene har som regel.
✓ Er du ett stykke unna bilen, bær hunden hvis mulig. Evt la den gå sakte. Er bittet i ett
bein og hunden er for stor til å bæres, kan det skadde beinet bindes opp med ett stykke
tøy. Formålet er å skape så lite bevegelse og aktivitet som mulig i bittområdet slik at
giften spres saktere i kroppen. Er det veldig lang å gå ring etter skyss hvis mulig.
✓ Hovner hunden opp i ansiktet og/eller halsregionen, er det viktigere å komme seg
fortest mulig til veterinæren enn det å tenke på å hindre aktivitet. Hindrer hevelsene
luftveien vil hunden kunne kveles.
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FLÅTT

Mange hundeeiere grøsser ved tanken på flått. Etter
historier om for eksempel Lars Monsen som ble kraftig syk
etter flått bitt har skrekken kanskje blitt enda større. Men
det er ting man kan gjøre for å beskytte seg mot denne
parasitten.
Som vanlig varer flåttsesongen fra mars til oktober, den blir
aktiv når temperaturen blir over 5 grader. Det finnes mange
ulike typer flått, men den vanligste flåtten i Norge er Ixodes Ricinus. Den er best kjent som
skaumann og skogflått. Flått er ikke et insekt, men et edderkoppdyr som lever av å suge blod
fra vertsdyr som for eksempel menneske, vilt, hund m.fl. Flått finner man vanligvis i fuktige
og skyggefulle miljøer som skog, kratt og ved sjøen. Før var de mest vanlig på Sør og
Vestlandet, men nå dukker de opp på flere steder i landet.
Flåtten fester seg på vertsdyret og borer hodet gjennom huden
for å suge blod. Noen flått er bærere av sykdom som
borreliose og anaplasmose, men langt fra alle. Man kan
forebygge flåttbitt med forskjellige legemidler som man kan
kjøpe eller fås på resept hos veterinær.
Hvis man oppdager flått på hunden må man fjerne den. Det
enkleste er å ta tak helt inn mot huden, bruk eventuelt en pinsett og vri rundt. Har man ikke
pinsett tilgjengelig kan man bruke vaselin eller smør. Man smører ett tykt lag over hele
området flåtten sitter i. På denne måten får den ikke puste, den dør og faller av.
Til å begynne med er flåtten bare noen millimeter stor og kan være vanskelig å oppdage, men
etter et større inntak av blod er den ca 1 cm stor. Hodet og bena graver seg inn i huden på
dyret, mens kroppen/bakparten er synlig. Det er ikke så farlig om litt av munnpartiet på flåtten
skulle bli sittende igjen i huden. Den løsner og avstøtes som regel i løpet av noen dager, på
samme måte som når man får en flis i fingeren. Noen ganger kan restene bli innkapslet i
huden og det blir da en kul. Blir denne kulen betent og ubehagelig fjerner en veterinær denne
lett og hunden vil oftest få
antibiotika.

Å bli bitt av flått er i seg selv er ikke farlig. Det man
frykter med flåttangrep er bakterier og virus som flåtten
kan overføre og som kan forårsake en rekke alvorlige
sykdommer. Smitten overføres gjennom flåttens spytt og
kan bryte ut hele året ettersom at inkubasjonstiden kan variere fra noen dager til flere uker.
Den vanligste bakteriesykdommen er borreliose og anaplasmose. Disse sykdommene gir
mange forskjellige sykdomstegn, noe som gjør det vanskelig å stille diagnosen uten
blodprøve. Fjerner du flåtten innen 24 timer, reduserer du risikoen for overføring av smitte.
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HORMONELLE FORANDRINGER

Dette er vår historie om en lidelse man ikke hører så mye om.
Vi ønsker å dele denne erfaringen med dere,
da vi selv veldig gjerne skulle hatt denne informasjonen
for noen år tilbake.
Tispen vår - Gaby, har helt fra første løpetid 9 mndr gammel,
slitt med innbilt svangerskap.
Jurene hennes ble svære og hengete,
og tok seg aldri helt opp igjen til det opprinnelige
etter den første perioden med innbilt.
Heldigvis forandret hun ikke væremåten,
men periodene hun var innbilt ble lenger og lenger hun sleiket seg mye på jurene og dermed opprettholdt hun melkeproduksjonen sin.
I perioder brukte vi skjerm og også body på henne så hun ikke skulle skulle få muligheten til å
sleike seg.
Galastop ble anbefalt og prøvd flere ganger, men den ble hun veldig dårlig av. Vi smurte
jurene med en eddikblanding, uten de store resultatene. Vi reduserte mat og tilgang til vann og
mosjonerte henne noe voldsomt for at hun skulle bli mindre innbilt, uten at noe av dette gav
nevneverdige resultater.
Vi visste at tisper som er mye innbilt har større sjanse for å få jurkreft, så vi sjekket henne
ukentlig når vi likevel pusset tenner og klippet negler.
Heldigvis fant vi aldri noen klumper på henne der.
Gaby fikk et valpekull i 2014 da hun var nesten 4 år. Hun ble etter dette stygg i pelsen.
Nuppete små klumper, og lysere i den veldig mørkebrune fargen hun hadde tidligere. Vi har
ikke hatt tisper som er blitt brukt i avl før, så vi tenkte at det var en naturlig ting etter å ha fått
valper.
Men misfargingen og klumpene forsvant ikke. Så i april - mai 2016 begynte Gaby å bli litt
daff. Vi likte det lite og fulgte godt med på henne. Det var varmt og tørt i været en lengre
periode, så vi håpet på at det var mangelen på regnvær som gjorde henne litt slapp.
Jeg trente som vanlig med henne, og håpet hun snart ville være tilbake til sitt vanlige
energiske jeg, og meldte oss faktisk på IPO 3 på Norgesmesterskapet til Dobermannklubben.
I forbindelse med at hun skulle ha sitt andre kull på høsten ble det bestilt hjertetest (holter og
ultralyd) noen uker frem. På de ukene gikk hun fra å være litt slapp til å bli mye slappere. Vi
var svært bekymret for henne og var skikkelig nervøs for at hun var hjertesyk. Dagen kom da
vi skulle ta ultralyd og holter hos hjertespesialisten.
Vi fortalt om formen hennes og ble bedt om å ta med et skriv med gjøremålene hennes noen
timer hun hadde vesten på.
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Kveldsaktiviteten hennes som veterinæren fikk skriv på kan sees lenger ned i dette innlegget.
Gaby har alltid vært en energibunt som elsker å trene, løpe på fjellet og generelt være i
aktivitet.
Hun, som våre tidligere hunder, har fått mye mosjon og har vært i svært god form. Derfor var
det som ble notert ned da hun gikk med vest på svært nedslående.
Tur i bånd fra kl. 19.30- 20.13
Lukter litt/rusler rundt
Leker dralek fra kl. 20.20
Legger seg og hviler kl.20.23
Går videre i bånd kl 20.27-21.06
Fotballbane:
14 grader (vind, føles kaldere)
Løper fritt fra kl. 01.08
Kaster ball fra kl. 01.10
Legger seg og hviler kl. 01.12
Kaster ball fra kl. 01.14
Legger seg kl. 01.15
Kaster ball fra kl. 01.20
Et kast, la seg ned og hvilte
Kl. 01.22 kaste ball
Kl. 01.23 pause
Kl. 01.27 kastet ball
K.l 01.27 pause
GODE NYHETER: Hjertet hennes var tipp topp og vi kunne senke skuldrene. Det ble tatt
endel blodprøver og vi måtte smøre oss med tålmodighet en stund. Etter noen dager ringte
veterinæren oss og vi fikk beskjed om at Gaby hadde lavt stoffskifte og han anbefalte oss å
medisinere henne for dette.
Jeg innså på den tiden at noe NM med henne et par uker frem var fullstendig uaktuelt og
meldte avbud.
Noen dager senere hadde veterinæren fått eksakte prøvesvar og kunne fortelle at Gaby lå
innenfor normalen vedr stoffskifte men dog helt nederst på skalaen.
Vi bombarderte veterinæren med spørsmål som han ikke kunne svare på, det var hjerte han
var best på.
Vi rådførte oss i hundemiljøet og ble anbefalt en særdeles dyktig smådyrspesialist her i
Bergen. Han er forøvrig en av få i Norge som har mastergrad i smådyrmedisin.
Den nye veterinæren så vantro på oss da han fikk høre alderen hennes.
Hun så ut som en svært gammel hund både i bevegelser og utseende.
Hun var da blitt veldig lys i pelsen.
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Det viste seg ved gjennomgang av journalen fra den første veterinæren at det var endel prøver
som ikke var tatt av henne, så nå ble hver stein snudd for å finne ut hva som var grunnen til
problemene hennes.
Hun ble satt på stoffskiftemedisin i påvente av resultatene/dyrking av prøvene, hun hadde jo
tidligere fått konstatert at hun var lav på stoffskifte.
Den tidligere alltid så glade og tildels hypre hunden vår likte nå best å ligge i sengen.
I ukene som fulgte ble Gaby gradvis dårligere.
Det ble ingen bedring på Gaby med stoffskiftemedisin, men dette visste allerede veterinæren
vår når vi kom til ham neste gang.
Han hadde da fått svaret på alle prøvene; INGEN FUNN ❤
Etter forsøk på konservativ behandling, og utredning av Gaby fra topp til tå, stod den endelige
diagnosen likevel åpen.
En ekkel beskjed å få når vi hadde en hund som så tydelig var syk.
Skulle vi få beholde vår kjæreste gode bruning, eller skulle vi miste henne også så alt for
tidlig...
Eneste gjenværende alternativ var da å åpne henne, slik at veterinæren kunne se etter årsaken
til symtomene.
Timene vi ventet på telefon fra veterinæren mens han opererte henne, var lange og tunge.
-Etter det som føltes som en evighet ringte han endelig og kunne fortelle at han måtte fjerne
både livmor og eggstokker pga tilstanden på livmor var i så dårlig forfatning.
Dette pga langvarige hormonelle forandringer i kroppen. Det hadde rett og slett ødelagt
livmoren hennes.
Klipper og limer fra skrivet til vår veterinær:
«Det ble bestemt å foreta en såkalt eksplorativ laparatomi, dvs en prøveåpning av buken. Ved
å kunne ta de enkelte bukorganer direkte i øyesyn, kunne vi få mer informasjon, ta ut event.
biopsier eller foreta nødvendig inngrep etter behov.
Vi hadde med eiere i forkant diskutert muligheten av at det på bakgrunn av foreliggende
symtomer var mulig at livmor og eggstokker kunne fremvise forandringer, jfr. bestående
pseudograviditet/innbilt svangerskap, og således var disse organene i fokus. Like fullt var
avtalen klar: Var det forandringer, så skulle ikke Gaby gjennomgå to inngrep, men få gjort det
som eventuelt måtte gjøres, dvs. i dette tilfellet fjerne livmor og eggstokker, men også i
motsatt fall, dvs uten påvisbare forandringer på disse organene, ikke fjerne dem av hensyn til
videre bruk i avl.»
Allerede dagen etter den store operasjonen var Gaby piggere enn hun hadde vært på flere
måneder. Det var fantastisk!
Det fårete smilet hennes som vi ikke hadde sett på lang lang tid var tilbake.
LYKKE ❤
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Det tok ikke mange dagene før vi så at energien var på topp igjen og vi kunne begynne å trene
henne opp igjen til den spreke damen hun en gang var.
På kort tid begynte hun å mørkne i pelsen igjen, og alt falt på plass.
Dette er relevant for alle som har tisper, uansett om man ønsker å bruke dem i avl eller ikke.
Har dere en tispe som blir «veldig innbilt», så hold øynene åpne.
I vårt tilfelle ble disse periodene lenger og lenger.
Da hun ble operert var det kun et par uker igjen til løpetid. Melken sprutet mer enn en’ meter
da veterinæren trykket på jurene hennes.
Veterinærens klare anbefaling er at om man ønsker kull på en sånn tispe, få det gjort og fjern
livmoren.
Vi ante ikke risikoen ved at hun beholdt livmoren år etter år. Vi har vært utrolig heldig midt
oppi det hele, og er sykt takknemlig for at vi fremdeles har henne på tross av store
hormonendringer.
Dessverre førte dette til at vi mistet muligheten til avkom fra de linjene vi har hatt i over 30
år.
Svein og Bente Line Nordtveit
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Min første dobermann ❤
En spalte vi i Dobermannposten håper vil fortsette, men da trenger vi deres hjelp. Vi har lyst å
dele medlemmenes historier om seg og sin første dobermann, om det er av nyere dato eller for
25 år og x-antall dobermann siden, det spiller ingen rolle, vi vil bare høre om dere ❤

Hei
Jeg heter Hava Dubaeva, er 24 år, hestejente, og har min aller første dobermanm nå, han er 2
år gammel, ukastrert hannhund.
Opprinnelig fra Polen, importert til Norge 2015. Han heter Guru til vanlig, men på papiret er
han Askan Casa de Vanguardia. Han er etter Eria Pro Volter og Lambrini Elite House.
Guru kjøpte jeg ca. 3 uker etter han ble født, da hadde jeg lett etter den rette dobbisen for meg
i over 1 år. Etter å ha snakket med oppdretter og fått masse info om slekten til Guru var jeg
den heldige som fikk velge valp først, og valget falt ganske fort på den søte, lille, chubby
hannvalpen som i dag er min Guru.
Han er i dag en livsglad, ekstremt aktiv Dobermann som elsker å være med på alt. Elsker å
treffe nye hunder, er med meg i stallen hver dag og er så og si oppvokst rundt hester. Jeg
driver å sykler med ham, han elsker å trekke og det beste han vet er å få springe. Fremover vil
jeg prøve meg på spor med ham da dette har han vist interesse for og elsker å bruke nesen sin.
Også blir vi sikkert med på noen utstillinger bare for gøy ❤
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VI HAR ALLE ULIKE HVERDAGR MED VÅRE FIRBEINTE HJERTEVENNER ❤
Vi er alle kjent med at rasen vår kan virke skummel for de som ikke har opplevd de store
firbeinte hjertene våre på nært hold. Å ha en dobermann kan være en utfordring, det synes jeg
det er viktig å ikke legge skjul på. En hverdag med en «problemhund» er det mange som
ikke takler og gir opp, men det finnes også ildsjeler der ute som tar til seg en hund som viser
seg å streve litt over snittet i hverdagen, men som er fast bestemt på at deres firbeinte hjerte
skal bli, de er jo en del av familien, med eller uten sine problemer. Så derfor vil vi i denne
utgaven dele en historie fra en av klubbens medlemmer som har det akkurat sånn.
Dette er noe vi alle kan lære av, eller kanskje dele erfaringer fra ❤

Adolf- min bestevenn.
Jeg vil fortelle om min bestevenn Adolf.
Adolf er det jeg vil si .. litt sensitiv… han er nervøs. Å leve med en nervøs dobermann kan til
tider være veldig utforende. Vi kan aldri ta han med oss på en bytur for eks. Når vi har
gjester, må Adolf på vaskerommet i et bur. Han liker ytterst få mennesker, liker ikke andre
hunder, han liker egentlig ingenting annet enn mat , godis og familien sin.
Han er det jeg vil si en snakke hund. Når han vil deg noe, så bjeffer han deg i øret helt man
reagerer eller han får kjeft.
Han er akkurat som et barn til tider. Noen ganger må jeg telle til tre før han gidder å reagere.
Han blir kjempe fornærmet når han får tilsnakk og ikke får mat når han vil ha det.
Adolf var med meg på jobb hver dag til han var seks måneder, han har gått på valpe kurs og
hatt egen adferds instruktør. Men likevel er han nervøs og må for det meste skjermes.
På tross av alt dette er han min bestevenn. Eller det er bedre å si vår bestevenn.
Han bor i en familie med 4 barn i alder 10 mnd , 9,14,17 år. Han elsker å jakte på maten til
barna våre og kan bli nokså snurt om han ikke får en godbit.
På dagen når alle er ute og det er kun han og far hjemme, elsker han å ligge i sengen sammen
med far og se på tv. Noen ganger lager han mer leven enn ungene. Han får helt «tyssebyer»
og springer maraton i stua og krasjer i møbler så både hund og møbel ruller rundt.
Adolf har det aller best når barna har lagt seg og det er sofaheng tid. Da ligger han i mellom
mor og far under teppe sitt. Han snorker verre enn far og da har han det godt. Adolf hadde
gått gjennom ild og vann for familien sin.
Og så lenge Adolf lever og ikke biter barna, så får han leve med oss. Vi har innsett at Syden
turer eller turer uten Adolf ikke skjer før Adolf ikke er mer.
I Alle ferier er Adolf med oss. Familien er ikke den sammen uten han.
Han er vår beste venn tross alt maset hans.
Hilde
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Bilder av Adolf ❤
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Mai Lis og Lars på nye eventyr ❤
For oss i utstillingsmiljøet er Lars og Mai Lis kjente ansikt,
de har vært trofaste hjelpere på våre utstillinger i Letohallen
mange ganger, Mai Lis regjerer på «gulvet» og Lars styrer
sekreteriatet med stødig hånd.
30. april i år har Lars sin siste arbeidsdag i NKK
og en ny epoke som pensjonist starter,
men denne mannen har ikke tenkt å slå seg til ro, han og Mai Lis
har nemlig startet en bedrift sammen, og skal fortsette å jobbe side om side i hundemiljøet.
Hjemme i Grue har de forvandlet loftet på garasjen om til et kontor hvor de to sammen sitter
og jobber, smådiskusjoner, latter og venlige ord kastes frem og tilbake og sammen blir de til
slutt enige om hvordan de vil ha ting, og man kan virkelig kjenne på gleden de to har for det
de nå skal drive med, som er trykk på klær og lignende.

Nettbutikk og stands på utstillinger er noe av det de kommer til å satse på, og det vil bli fult
mulig for oppdrettere, klubber, lag og foreninger å bestille ting med sine logoer på i ulike
farger og med private bilder dersom det er ønskelig.
Mai Lis blir synlig på NKK utstillingen i Bø hvor hun skal dele ut flyers og håper at alt er
klart for stand på Letohallen tidlig i mars 😊
Jeg har allerede bestilt min første jakke, og gleder meg vilt og uhemmet til den blir klar ❤
Så nå er det bare å bestille produkter, besøke hjemmeside og benytt dere av gode tilbud fra
trivlige folk ❤
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Oppdretter Guiden
Alpha Nordic
www.alphanordicdobermanns.com
Black Jax

Torbjørn Antonsen og Tor Odd
Mehren

97690283/90527767
toroddmehren@hotmail.com

Mariann Elvthun

40458279

Box-Fantastic

Anita Rædergård og Anniken
Venner
Monika Steensland

Deahills
www.deahills.com
Elsrud

Hallgeir Hofve

Esbelto
www.esbelto.no
Iztaris
www.iztaris.net
Kamaika
www.kamaika.net
Liinika Stamm
www.liinikastamm.com
Nobel Line
www.nobelline.net
Nordic Craft
www.nordiccraftkennel.com
Norwegian Spirit

Trond Are og Lisbeth Karlsen

90165906
deahills@hotmail.com
94158878

Veronica N. Cloin

92092334
esbelto@hotmail.com
iztaris@hotmail.com

Anita Nilsen

kamaika@gmail.com

Linda Bjørnes

45021431

Glenn Are Haglind og Ingrid
Wesenberg
Siri Bersås og Terje Grødal
Gunn-Hege Pettersen

45792920/93049980
Ingrid_wesenberg@hotmail.com
92414097/95941784
Siri.bersaas@hotmail.com
46807081

Qui Terret

Miriam Pedersen

47645664

Schutzart

Laila Guldbrandsøy

tom@brukshund.net

Silverkrohn

Harald Sivertsen

90935465

Speedman

Elin Nordsveen Ophus og Kim 91627651
Frode Ophus Nordsveen
elindinio@hotmail.com

Workingland
www.zentinor.webs.com

Marita Holm

maritaholm@yahoo.no

Finnes det flere oppdrettere der ute som vi ikke har fått med, eller er det noe av
informasjonen som ikke stemmer, evt om dere vil ha med mere kontakt info, send oss gjerne
en mail på dobermannposten@gmail.com så blir det med/endret til neste blad.
Takk! 😊
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Kull født 2017
Født

Kull

T/H

Far

Mor

29.10.2016

170312

0/1

DK18480/2014 Tahi-reme Jedi

FI52475/12 Kriegerhof Kamilla

14.11.2016

172018

5/8

SLRDO-003275 Executive Eran Jahrestal

JR707897DOB Izrafel Okelani Ognena

01.01.2017

170914

8/2

SE21081/2014 Morpheus V. Nobel Line

NO60390/10 Secret Dreams Of Sirius Cu Noziro

12.02.2017

172154

1/5

NO44335/12 Roma Von Silverkrohn

03.04.2017

174069

4/2

JR705586DOB Bruno Vom Markischen
Leo
JR704886 Blackjack Bluffer Von Jahrestal

30.04.2017

173765

3/5

NO52042/11 Buddy Jr Av Elsrud

LV-31914/13 Imidz Lady Fidji

09.09.2017

177392

2/4

RKF3603998 Entre Amigos B' Yanka

16.09.2017

177805

4/2

METDOB10323/11 Xanto King Of
Darkness
NO55688/15 Esbelto's Carabinieri

28.09.2017

177783

4/4

PKRII115746 Bentley Z Padoku

KCAR02007208 Newfords Keep Talking

LV-28872/12 Imidz Lady Etual

DK14023/2014 Los Hushers Ceri

Registrerte importerte hunder 2017
Født

Kull

T/H ant Far

Mor

31.08.2012

170856

imp- 0/1

JR82778 Maxim Di Altobello

JR700943

11.04.2015

173409

imp- 0/1

FIN21605/07

Kriegerhof Urban Legend

RKF3405254

Smart Wood Hills Zoloto

18.07.2015

172920

imp- 1/0

PKRII115258

Eria Pro Volter

PKRII111474

Lambrini Elite House

25.01.2016

173407

imp- 0/1

FI58342/12

Smart Wood Hills Kaiser Konstantin

RKF2704100

Smart Wood Hills Sangria

21.03.2016

172001

imp- 1/0

RKF3083479

Santa Julf Helga

31.03.2016

177151

imp- 1/0

RKF3092877 Smart Wood Hills Kaiser
Konstantin
FI58342/12 Smart Wood Hills Kaiser Konstantin

25.05.2016

170577

imp- 1/0

JR711019DOB

Da Vinci El Greco Nero

JR711020DOB

18.06.2016

176120

imp- 1/0

UKU0034925

Oksamit De Grande Vinko

27.08.2016

171936

imp- 0/1

METDOB9579/10

10.10.2016

171142

imp- 0/1

NO45699/14

18.10.2016

178917

imp- 0/1

JR84578DOB

28.10.2016

175949

imp- 0/1

AKCWS25912208

Eiko Vom Landgraf

FI46066/11

07.11.2016

176133

imp- 0/1

VDH/DZB125297

Index Vom Hellerwald

DK08741/2012

09.01.2017

179060

imp- 0/1

DK18480/2014

29.04.2017

178677

imp- 0/1

METDOB352/15

14.08.2017

178774

imp- 0/2

NO53700/12

Tahi-reme Max

New York V. Nobel Line
Hazar Di Altobello

Tahi-reme Jedi

Kim Kaylee Del Nasi

FI41878/11

Kriegerhof Genova

RKF3842872

Graffin Effi Di Altobello
Pride Of Russia Avrora

METDOB10002/11

Queen Of Black Diamonds Chelsy

SE58195/2012

Tania De Akido San

JR706483DOB

Izrafel Maxy Maya

LV26199/11

Red Label's Nice Nitza
Black Ballerina Emma Grace

Leletton Harlet Harra

Grafit Diperlanera

METDOB249/12

Jesse James V Nobel Line

LSVKD2811/14

You Too King Of Darkness
Leletton Lili Marlen

Informasjoen er hentet fra Dogweb

Med dette takker vi for oss for denne gang, allerede godt i gang med neste utgave, som vi
håper kan bli like innholdsrik som denne.
Vi setter pris på tilbakemeldinger fra dere, vi er nye i gamet, og kan jo bare bli bedre, fordi
om vi selv klapper oss på skulderen og synes vi har gjort en kjempe jobb ❤
Fortsett å følg oss på instagram og facebook, og send oss gjerne mail på
dobermannposten@gmail.com
Kos dere videre og nyt vinteren frem mot sommeren.
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