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Takk for tilliten
Som ny leder for klubben vil jeg først benytte anledningen å takke alle som
stemte på meg, ikke bare èn, men to ganger ved årets generalforsamlinger.
Tusen takk!
Etter å ha vært ute av klubben i mange år pga. utenlandsopphold, har jeg åpne
øyne og stor grad av motivasjon for å jobbe med utviklingen av klubben og
service mot medlemmene. Styret består av personer fra hele landet, med ulik
bakgrunn, og vi møtes på Skype en gang i måneden for møter.
Aktiviteten ute i treningsgruppe er høy, og nivået på det arbeidet som blir gjort
et glimrende. Med treningsgrupper fra Tromsø i nord til Stavanger i sør varmer
det et dobermannhjerte å se at hundene våre blir brukt til sport og arbeid. På
utstillingene våre har det vært mange påmeldte slik at også inntektene er
sikret. Om jeg skulle få ønske noe for neste år må det bli at flere finner veien til
våre spesialutstillinger. Med påkostede dommere er alle tjent med å få en
kvalifisert beskrivelse av hunden sin.
For klubben har årets høydepunkt uten tvil vært Ingar og Chucks innsats på IDC
VM. Som en av de yngste hundene på mesterskapet vant denne utmerkede
ekvipasjen tittelen verdensmester for Dobermann. Gratulerer Ingar! Også på
IDCs årlige utstilling fikk kennel Nobel Line igjen en klassevinner. Gratulerer til
Ingrid og Glen-Are også!
I tiden som kommer vil arbeidet i klubben være fokusert på å skape et så godt
miljø i klubben som mulig. Gjennom aktiviteter som dobermannleiren og
fortsatt arbeid på utstillingene, kan vi alle møtes og skape et så godt miljø som
mulig. Mitt ønske er at alle skal dra mot de samme målene; å gi alle som har
dobermann mulighet til å møtes for konkurranse og sosiale aktiviteter.
-Kjell-Hugo Hanssen

4

LEDER, Kjell-Hugo Hanssen

NESTLEDER, Anne M. Husebø

Hei!

Hei jeg Anne & sitter i NDK sin utstillingskomite
å nå valgt inn som nestleder i NDK. Jeg
oppfylte min jente drøm med Dobermann i
2012 da min Ardens Wild Rose (Alice)ble født i
Italia etter å studert& blitt kjent med rasen
siden 2009 følte jeg med endelig klar. Vi reiste
ned til Milano å hentet henne & en kull bror
hjem. Lille Julaften 2014 fikk vi vår 2
Dobermann Leletton Lexus som da skulle
avlives av sin eier da han var nervøs agresiv å
aldring kunne slappe av.... det ble meg fortalt
at det var potensial i han om rette folk hadde
han så jeg ønsket å gi han en sjangs. Det har
vært mye svette å tårer men samtidig et spring
brett inn i treningsmiljø utstillings gjengen å
Dobermann miljøet. Vi trener aktivt med våre
dobermanner å trives både på treningsbanen å
i utstillingsringen like mye som det å gå i fjellet
er godt for både hund & eiere. Jeg vet også
hvordan det er å har følt det på kroppen hva ️
På vår rase kan forårsake derfor lot jeg mi
kjære Alice få slippe sine smerter i april 2016
men skjønner også er du gla i dobermann så
klarer du deg ikke uten så vi måtte ha en ny. Ei
lita jente så dagens lys 3.Mai.2016 så ble
Berlinetta Ferrari By Deahills en del av flokken
våres vi har vært både på utstilling å tatt
ferdselsprøven og trener til nye meritter.

Jeg er en ekte lofot-torsk. Selv om jeg har vært
borte mange år dras jeg til disse øyene i nord.
Nå har jeg landet her igjen med mine to
hunder, Kippis og Barbie.
Kippis er min 8. dobermann og som dere
forstår er det rasen i mitt hjerte. Jeg mener at
hundene våre skal være allsidig og arbeidsfør.
Helse og mentalitet står øverst på
prioriteringslisten når jeg velger ny valp, og
dette sier jeg til alle som spør om råd når de
skal kjøpe ny hund, uansett rase.
Kippis og jeg har vært med på mye; han er fra
Kriegerhof kennel i Finland, og har flere
mentaltester og helseundersøkelser. Han er
også vist på en rekke utstillinger med gode
resultater og vi har også deltatt på NDKs iponm. Nå har vi godkjent ipo2 og det uten å være
med i en fast treningsgruppe med
regelmessige treninger. Nå er han blitt seks år,
så målet med framtiden er at han skal få en fin
veterantilværelse.
Kjellis

- Anne
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SEKRETÆR
Annikken 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 BoxFantastic'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.

VARAMEDLEM
Kjartan Korshavn

Heisann! Jeg heter Kjartan og har nå
min andre dobermann. Han heter
Doffen og fyller snart 2 år. Kom over
en treningsgruppe i Trondheim for 1
år siden som trener RIK. Jeg ble fort
bitt av basillen og trener nå mot
ferdselsprøve i høst og satser på å
stille til IPO1 til våren. Vi er også
aktive på en del utstillinger. Jeg har
blitt veldig engasjert og interessert i
rasen. Gleder meg til å se hva jeg og
Doffen klarer å oppnå sammen.

RIK OG BRUKS ANSVARLIG
Ingar Andersen

Hei, jeg heter Ingar og har hatt
Dobermann siden starten av 80tallet. Han jeg har nå heter Chuck og
vi ble Norges første verdensmestere i
IPO i år. Bruker mesteparten av
fritiden på å trene hund, og holde
hundekurs, men vi får også tid til turer
i skog og mark. Min andre hobby er
jakt, så det blir mye turer og Chuck er
nesten alltid med. Jeg driver også en
kjøreskole og prøver å få kjørt litt med
motorsykkelen min hvis jeg får noe
ledig tid.

VARAMEDLEM
Lisbeth Berge Karlsen

Jeg heter Lisbeth Karlsen, jeg er
innehaver av kennel Esbelto
sammens med min mann Trond Are
Karlsen. Jeg har hatt mange
forskjellige verv i Dobermann
klubben i de siste 6 årene. Nå er jeg
vara i styret og leder av
utstillingskomiteen. Jeg har hatt
Dobermann i over 20 år og driver
oppdrett av rasen i tillegg til Afghansk
mynde.
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KASSERER
Mari-Anne Jacobsen

Hei jeg heter Mari-Anne Jacobsen, bor
i Tromsø. Jeg har hadd hund nesten
hele livet. Og vært innom flere raser.
Startet bruks med Schaefer og hadde
den rasen i mange år før jeg fikk min
første dobermann for 18år siden. Har
hadd verv i Schaeferklubben og
dobermann gruppa i Tromsø tidligere.

REDAKTØR: YVONNE HJELTNES
Hei alle flotte medlemmer av Norsk Dobermann Klub,
Jeg heter Yvonne og er blitt ny redaktør for dobermannposten. Jeg har hatt
dobermann siden 1997 og kunne ikke tenke meg å leve uten. Med mine
dobermann har jeg vært borti ulike aktiviteter, men pga. manglende gode
treningsmiljø har det blitt mer for moro enn for konkurranse. I dag har jeg
en schæferhund på snart 9 år og ei dobermanntispe på 2 år, og med disse
to har jeg og samboeren min det mye moro. Vi liker oss aller best i skogen,
men vi trener også lydighet, spor, rundering, feltsøk samt utstilling med
hundene våre. Når motet er kommet på plass så er det godt mulig vi våger
oss på konkurranse etterhvert også.
Jeg skal ærlig innrømme overfor dere at det å lage et blad sånn som dette
har jeg aldri gjort tidligere. Da jeg fikk oppgaven syntes jeg oppgaven virket
veldig skremmende, men etterhvert så ble oppgaven veldig spennende. Jeg
har fått mulighet til å snakke med mange flotte dobermannfolk underveis
og det synes jeg har vært en kjempe fin opplevelse. Jeg ser jo at vi har
masse flotte folk i klubben vår, mennesker som både er kunnskapsrike,
kreative, trivelige og med masse herlig humor. Jeg har ikke laget bladet
alene og jeg er enormt takknemlig for alle som har vært med og bidratt
med artikler, og håper at dere vil fortsette med det samt at andre gjerne
følger etter med sine historier og artikler.

LILL JEANETTE KRISTIANSEN
Mitt navn er Lill Jeanette. Jeg jobber som veterinær
assistent og atferds terapeut ved Hamar Dyreklinikk.
Jeg holder også kurs, foredrag og foretar hjemme
konsultasjoner. Jeg fikk min første dobermann for
rundt 15 år siden og har ikke vært uten siden. Jeg
mistet dessverre to av dem på kort tid grunnet kreft
og DCM, men har nå fått nytt håp gjennom min
"nye" hannhund, Rhino, på straks 4 år. Vi er aktive
innen utstilling og trener mot en IPO 1 nå om dagen.
Kjempe gøy! Jeg har vært redaktør for dobermann
posten for noen år tilbake og gleder meg til å igjen
være med. Jeg hadde da ett ønske om mer bredt
lesestoff og fokus på helse. Håper dette kan være av
interesse nå også. Rasen vår trenger jo all den
hjelpen den trenger på helsefronten. Jeg elsker rasen
vår og brenner for den av hele mitt hjerte! Gleder
meg til å jobbe videre med dere.

Jeg håper at jeg har klart å sette sammen et blad med ulike tema sånn at
flere kan finne tema som er av interesse. Jeg regner ikke med at jeg klarer
å gjøre alle fornøyd med en gang, men jeg er motivert til å lære-ogforbedre meg underveis. Jeg er derimot avhengig av at folk kommer med
tilbakemeldinger og ønsker. Tusen takk til dere i redaksjonen også, for godt
arbeid og all oppmuntring, er veldig glad for å ha dere med på laget og
gleder meg til videre samarbeid.
Ønsker alle en fin høst, God Jul og Godt Nytt år også ses vi igjen etter nytt
år i dobermannposten nr. 1 - 2019!
Mvh Yvonne Hjeltnes

P.S. siden jeg ikke har klart å få tatt et brukbart bilde sammen med hundene mine, legger jeg
ved en liten titt her:

KRISTIN SUNDSET
Hei alle sammen! Jeg heter Kristin, og kjøpte min
første hund for 4 år siden. Forelsket meg i rasen
dobermann ganske raskt når jeg drev å letet etter
den perfekte rase for meg (rundt 10 år siden). Kom
inn i et treningsmiljø her i Trondheim når hunden
min var rundt 7mnd. Ble raskt bitt av basillen å har
drevet aktivt med IPO siden da. Har lært så utrolig
mye på 3,5 år, vært på en del kurs og har gått en del
prøver. Sikter mot IPO NM enten i år eller til neste
år.
Vil si jeg er godt over gjennomsnittet interessert i
rasen å har en drøm om å starte eget oppdrett.

MINNEORD OM MARIANN ELVETHUN - KENNEL BLACK JAX

Från Organza fick Mariann sin stora stolthet,
KORAD LP II Neumunster JG Sieger 06 NO CH EEW06 BH Black Jax A Touch of Organza ”Maja”, som i
sin tur fick många fina barn med olika hanar.
Mariann var otroligt engagerad i rasen, och hon
besökte alltid stora evenemang såsom IDC,
Världsutställningar och stora raspecialer, både i
sitt eget land, men också på andra ställen i
världen. Oftast åkte vi några stycken, och vi hade
hemskt kul tillsammans.
På senare år blev Mariann intresserad av
tibetansk spaniel, och som vanligt hade hon med
sitt fantastiska hundöga turen, skickligheten och
förmågan till att genom hårt arbete också sätta
sin egen prägel på hundarna här.
Bla genom INTCH NORDCH Black Jax Forbidden
Paradoxal som vann stort, inte minst BIS på en
rasspecial och fick en hel del fina barn. Sonen
FINSK V-15 NOCH DKUCH SECH Black Jax Mystique
Alchimie är också en välkänd profil i tibbekretsar

.

Mariann Elvethun
1973 – 2018
Kennel Black Jax

Jag har blivit ombedd att skriva om Mariann
Elvethun, och har valt att göra det ganska
personligt. För Mariann var personlig.
Hon var intresserad av människor, nyfiken på livet
och hade ett stort och brinnande intresse för
hundar.
Som jag vet det så var leonberger en hundras hon
engagerade sig i, och sedan följde den stora
passionen – dobermann.
Från oss köpte hon CH Jean Dark Ungaro de
Jacomo och senare CH Korad Jean Dark Organza
som delägdes med mig.
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Första gången jag mötte Mariann var i mitt eget
kök för en sisådär 17 år sedan.
Jag minns det som om det vore igår.
Mariann fladdrade in i vårt hem, och våra liv,
nyfiken, färgglad, levnadsglad och stannade kvar
med besked och med skratt.

Hon skrattade bort smärtor, tårar och sorg. Hon
hade alltid med sig smärtstillande och erbjöd oss
all frikostigt dubbel medicin – ”man blir så
morsom och glad, bare smak!”
I många år levde Mariann med ett lidande jag inte
helt kan föreställa mig. Ett lidande ingen borde få
utstå.
Trots detta hade hon alltid ett leende, en kram
och intresserade ord att ge oss andra. Hon delade
med sig av framtidsplaner, tankar, livslust och
drömmar.
Mariann hade alltid livslust och drömmar och det
är en sak jag tycker är beundransvärd, viktig och
faktiskt också eftersträvansvärd.

Jag kommer ihåg min man som betraktade
norrmännen med intresse. Han sade pinsamt nog
till dem där vid vårt köksbord att han förstod att
de inte var riktigt kloka, för ingen som kör hela
vägen från Oslo till Stockholm bara för att köpa en
dobermannvalp, kan vara normal.
Jag skämdes nästan ihjäl.
Ronny log lite och Mariann lade av ett storskratt
och talade om för Anders att det var just det hon
var – klok.

Tidigt i vår bekantskap började vi prata i
telefonen. Vi pratade dobermann, parningar,
utställningar och helt enkelt om livet.
Timmar och åter timmar försvann och det blev
ofta en dyrköpt historia för våra män som blev
fullständigt rabiata över kostnaden telefon
Lilleström – Stockholm – Stockholm – Lilleström.
Det hindrade inte Mariann, och ofta ringde hon
viskandes för att inte Ronny skulle höra.
Mariann fanns alltid där, snäll, klok, och knasig.
Hon vaktade gärna på sina vänner och tyckte hon
någon behandlade oss dåligt var det full support
som gällde – JÄVLA SVENSK ASSÅ!! Hon ruskade
om ganska många verbalt, och de fulaste ord man
kan tänka sig kunde lätt komma ur frk Elvethuns
mun.

Hon hade minsann undersökt, letat, funderat och
kommit fram till att den bästa valpen fanns just i
vårt hus, och för hennes del kunde vi bo vart fan
som helst – Timbuktu, London eller Stockholm –
det kvittade, hon ville ha sin valp. Och som hon
lade till, hon ville ha den bästa.
Jag gav Mariann det bästa jag kunde. Och som jag
fick tillbaka!
En vän av rang. ♥
Mariann tog plats i mitt liv. Och hon gav.
Hon gav frikostigt av sig själv, ibland också när jag
inte ville ha…..! 😊
Mariann stöttade mig totalt och all in när jag var
arg på min man – ”absolutt, han er en dritt, en
SVENSK dritt!
Hon hjälpte mig uppfostra döttrarna om jag var
trött – ”Jenter, kom hit a! Mamma er gammal å
må fölge regler lissom, mammaer fölger regler.”
Viskar med de små;
”Kom a jenter, vi kjöper is og potetgull!

Jag tänkte ofta hur ett så stort och fantastiskt
hjärta kunde rymma sådana gräsliga ord? Och ja,
jag frågade Mariann om det ibland också, men
hon ryckte mest på axlarna och ville prata om mer
väsentliga saker.
Så just den frågan fick jag aldrig svar på 😊
Alla i gänget har hört henne hojta irriterat över
domslut och, eller domare, och det har hörts långt
över de tättbebyggda utställningslandskapen….
Det var jobbigt och hon och jag hade en tyst
överenskommelse – när grodorna började hoppa
lämnade jag platsen och tog en fika nånstans för
att slippa vara i närheten och skämmas.

Hon hittade utställningar, bokade resor, hotell
och snokade rätt på fina hundar. Engagerade oss
alla, även om vi inte riktigt hade ork. Även om
Mariann själv inte hade ork. Hon hittade orken!
Redan som tonåring blev Mariann kronisk sjuk,
och det var inget hon hade så stor lust att lägga
tid på. Varken prat om det eller egentligen att ta
hänsyn till det i sin vardag.

Ibland försökte jag prata vett med henne;
”Mariann, man säger inte så…….”
9

MINNEORD OM MARIANN ELVETHUN - KENNEL BLACK JAX

”Jo, jeg gjör det!”
”Men om folk blir ledsna då?”
”Da må de bara slutte å väre SÅ DUMME!”
”Men Mariann, kan du inte försöka tänka efter
före, så du inte behöver ångra dig efteråt?”
”Jeg angrer meg IKKE!!”
”Aha, men när du sagt de här sakerna kan det ju
kännas dumt?”
”Nejda, det kjennes bare mere dumt å ikke si noe.
Jeanett, det er likom bare noe som MÅ UT. Og når
jeg har fått det ut föles det lissom såååå godt!!”
Vi enades om att vi var oeniga i det där.

Samma dag som den väntande kattkullen
bestämde sig för att födas, begravdes min kloka
och viktiga vän. Samtidigt som jag satte mig i
planet på väg mot Norge fick jag en bild hemifrån
på den första kattungen.
Så förunderligt.
Mariann är för mig en helt fantastisk människa.
Hon har lärt mig så mycket om att behålla sin
glädje, sin nyfikenhet, sin barnslighet och sin
vuxenhet och förstås sina drömmar.
Att aldrig släppa sina drömmar, för då lever man
inte mer.

Vi enades aldrig heller i det där med reglerna
kring mina barn. De levde lyckliga och regellösa
när Mariann och Ronny var i närheten.

Jag är oändligt ledsen att mista Mariann. Och
oändligt glad att få haft en sådan klok och knasig
vän, och jag önskar henne en fin resa dit hon ska.
På alla vis försöker jag hedra min speciella vän
genom att vara positiv, tänka glada tankar och
minnas hennes ord om att ta hand om våra
hundar och värna om dem inför morgondagen.

Vi umgicks ibland ofta och ibland sällan. Men jag
hade alltid en god och stark vän i Mariann. I med
och i motgång.
Hon visste hur man var en god vän.
För en tid sedan bokade Mariann en vit
orientalkattunge av mig. Hon ville att den skulle
ha den där stabila Jean Dark mentaliteten sade
hon, och så skulle den vara SNYGG. Bäst i kullen.
Minst lika snygg som vår Happy.
Jojo, Happy blev tvåa på World Cat Show och jag
kände pressen komma krypande…. Mariann
ryckte bara på axlarna, skrattade åt mig och
frågade om jag kunde skynda på. Hon hade
massor av planer för sin lilla katt och ville inte
vänta.

Lev i frid Mariann. Lev, inte vila, du har vilat så
mycket och genom din sjukdom missat så mycket
som du velat gjort.
Där du är nu har ingen ont, och inget hindrar dig
längre från att göra allt det du så gärna vill.
Så lev i frid. ♥

Några månader senare kontaktade jag Mariann
och sade att ungarna i den kull jag sett ut åt
henne inte var helt kuranta, och att jag oroade
mig för dem. Hon skrattade och sade att hon inte
var helt kurant hon heller. Så de kunde passa fint
ihop, eller så tog hon en i nästa kull. Och sen ville
hon prata om roligare saker.
Jag lovade henne en hona i nästa kull. Snart. Fort.
Och den bästa. Såklart.
Mariann gillade inte att vänta.
Förstås blev det inte så.
Finaste Mariann ♥

Tekst og Foto: Jeanett Lemmeke, Kennel Jean Dark
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Norsk Dobermann klub, Leto
Letohallen 28.12.2018
Dommer: William Soedharman, Indonesia
Dette er NDK`s siste utstilling i 2018. Den er med
og teller på årets mestvinnende liste.
Vi håper å se noen nye ansikter og alle de ”gamle”
☺ Vil du hjelpe til på utstillingen så ta kontakt
med oss på mail eller telefon: 93084596
utstillingskomiteen ønsker dere VELKOMMEN
Manuell påmelding: 01.12.2018
Påmelding dogweb: 12.12.2018
Utsatt frist: 15.12.2018
Mail: utstilling.ndk@gmail.com
Ta kontakt på 93084596 hvis du lurer på noe

• FCI APAC Winner 2016
• Sieger and Siegerin at KDI National
Show in 2015
• Siegerin at KDI National Show in 2010
• Sieger at KDI National Show in 2014
• Top stud (Nachkommen) at KDI National
Show 2014
• Top stud (Nachkommen) at KDI National
Show 2015
• Couple of International Champions
(CACIB)
• Best In Show at Exposition Canine
National Dieppe, France in 2011
• Best In Group at City Of Birmingham
Champion Dog Shows, United Kingdom in
2014
• Germany (VDH) Champion
• United Kingdom Champion
• Luxembourg Champion
• Balkan Champion
Mr. William Soedharman is a dobermann specialiat
and FCI Group II, VIII and IX judge. He lives and works
in Jakarta, Indonesia. Interested with dogs since his
whole life, has had couple of German Shepherds and
couple of Pomeranians as a pet when he was a child.
Then fall in love and bought his first Dobermann in
2002, and since then being an active member and
treasury of Klub Dobermann Indonesia (KDI) since
2004, and treasury of Indonesian Kennel Club (Perkin)
2014-2017. Started breeding with Dobermann under
affix of (DOCKERMANN) since 2006 has produced
several Champions including:

• And many other European Champions.
Mr. William Soedharman has judged in
several dobermann breed specialist
shows and FCI CACIB show including:
• Dobermann Club of France
• Dobermann Club of the Cape (South
Africa)
• Hungarian Dobermann Klub
Championship
• Klub Dobermann Indonesia
• Perkin National CACIB 2015
• Indonesia Winner shows 2018
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Vår Utstillingen

Juniorklasse

BIR – Norwegian Spirit’s Aftershock
BIM – New York av Nobel
Line

1.Sky Spirit V. Nobel Line, Exc. JK 1.JKK CK4.BTK
2. Norwegian Spirit's Carrera Exc. JK 2.JKK CK
R.CERT
3. Leletton Rubina VG.JK 3.JKK
4. Norwegian Spirit's Carna VG.JK 4.JKK

Unghundklasse
Tisper:
BIR-valp Cali Garneva
BIM -valp Graaf Igor v. Kamaika

1. Norwegian Spirit's Aftershock, Exc.UK
1.UKK CK 1.BTK BIR

2. Qui Terret Extravaganza, Exc.UK 2.UKK CK
CERT 3.BTK
Hanner:
1. Qui Terret Error, Exc.UK 1.UKK CK 3.BHK
2. Qui Terret Excalibur, Exc.UK 2.UKK CK CERT
4.BHK
3. Esbelto's Donald Duck 0.UK
Foto: Kjell-Hugo Hanssen
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Åpenklasse

Veteran klasse

Hanner:

1. Beckers Mystique V Nobel Line Exc.VTK
1.VTKK

1. Leletton Lexus, Exc.AK 1.AKK CK
Tisper:

Valp

1. Berlinetta Ferrari By Deahills, Exc.AK 1.AKK
CK.
2. Norwegian Spirit's Beautiful Eira, VG.AK 2.AKK

Brukshundklasse
1. Grumium Delphinus, VG.BK 1.BKK
Foto: Ingrid Wesenberg

Champion klasse

BIR Cali Garneva
BIM Graaf Igor v. Kamaika

Hanner:

BIG3 Norwegian Spirit’s Aftershock

Foto: Kjell-Hugo Hanssen

1. New York V. Nobel Line, Exc.CHK 1.CHKK CK
1.BHK BIM
2. Esbelto's Carabinieri, Exc.CHK 2.CHKK CK
2.BHK

Foto: Yvonne Hjeltnes

Tispe:
1. Los Hushers Ceri, Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK

Gunn-Hege Pettersen og Norwegian Spirit’s
Aftershock aka Elsa knuste like godt til og ble
BIG3 senere på dagen. Vakre Elsa er fra GunnHege Pettersen sitt eget oppdrett Norwegian
Spirits.
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BIR junior: Esbelto`s Esperanza og
BIM Junior: Graaf Igor V Kamaika

Norsk Dobermann Klub, Trondheim 30.06.2018

Foto: Lisbeth Berge Karlsen

BIR: Ch Esbelto`s Blue Blood og
BIM: Ch Esbelto`s Carabinieri
Foto: Lisbeth Berge Karlsen

Beste Bevegelse: Norwegian Spirit’s Aftershock

BIR Unghund: Qui Terret Extravaganza
Foto: Lisbeth Berge Karlsen

RESULTATER
Juniorklasse:

Cert tispe og Beste hode: Esbelto`s Esperanza

HANNER:
1. Graaf Igor V Kamaika, Exc.JK 1.JKK CK CERT
3.BHK
2. Esbelto's Escobar, Exc.JK 2.JKK
TISPER:
1. Esbelto's Esperanza, Exc.JK 1.JKK CK CERT 4.BTK
2. Sky Spirit V. Nobel Line, Exc.JK 2.JKK CK
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Norsk Dobermann Klub arrangerer Grand Prix Trondheim 30.06.2018

Unghundklasse:

2. New York V. Nobel Line, Exc.CHK 2.CHKK CK
2.BHK

HANNER:
Esbelto's Donald Duck, 0.UK

TISPE:

TISPER:

1. Esbelto's Blue Blood, Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK
BIM

1. Qui Terret Extravaganza, Exc.UK 1.UKK CK
2. Norwegian Spirit's Carrera, Exc.UK 2.UKK CK
R.CERT

2. J'adore Gucci V Nobel Line, Exc.CHK 2.CHKK CK
2.BTK
3. Los Hushers Ceri, Exc.CHK 3.CHKK CK 3.BTK

Åpenklasse:
HANNER:

Veteranklasse:

1. Esbelto's Black Hawk, VG.AK 1.AKK

1.Beckers Mystique V Nobel Line, Exc.VTK 1.VTKK
CK

TISPER:
1. Norwegian Spirit's Aftershock, Exc.AK 1.AKK CK

Valp:

2. Nordic Craft's Amour, Exc.AK 2.AKK CK

1. BIR Valp, Cali Crareva
Brukshundklasse
1. Grumium Delphinus, Exc.BK 1.BKK CK 4.BHK
Foto: Lisbeth Berge Karlsen

Foto: Ingrid Wesenberg

BIR Oppdretter:
1. Esbelto

Championklasse
HANNER:

Gratulere alle med flotte resultater!!! 😊

1. Esbelto's Carabinieri, Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK
BIR
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L e i r s u n d 21.07.2018 N o r s k D o b e r m a n n k l u b a r r a n g e r e r :

DOMMER:

Josè Maria
Solé Bulò,
Spania .

BIR Unghund: Qui Terret Empire Strikes
BIM Unghund: Qui Terret Extravaganza

BIR: Qui Terret Extravaganza
BIM: Iro Di Altobello

Foto: Hege Pedersen

Beste hode og Beste bevegelse: Esbelto`s
Esperanza

BIR Junior: Esbelto`s Esperanza
BIM Junior: Graaf Igor V Kamaika
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L e i r s u n d 21.07.2018 N o r s k D o b e r m a n n k l u b a r r a n g e r e r :

ÅPEN KLASSE:

Resultater

Hanner:
1. Iro Di Altobello, Exc.AK 1.AKK CK 1.BHK BIM
JUNIOR KLASSE
Foto: Emilie Stølen

Hanner:
1. Graaf Igor V Kamaika, Exc.JK 1.JKK CK 4.BHK
2. Iztaris Armaros, Exc.JK 2.JKK
3. Iztaris Anvindr, Exc.JK 3.JKK
Tisper:
1. Esbelto's Esperanza, Exc.JK 1.JKK CK 4.BTK
2. Blankabelucci Aristokratupalikuonis, Exc.JK
2.JKK

UNGHUND KLASSE
Hanner:
1. Qui Terret Empire Strikes, Exc.UK 1.UKK CK
CERT 2.BHK
2. Qui Terret Excalibur, Exc.UK 2.UKK
Tisper:
1. Qui Terret Extravaganza, Exc.UK 1.UKK CK 1.BTK
BIR

2. Leletton Lexus, VG.AK 2.AKK
Tisper:
1. Newfords Keep Talking, Exc.AK 1.AKK CK 2.BTK
2. Berlinetta Ferrari By Deahills, Exc.AK 2.AKK CK
CERT

CHAMPION KLASSE:
Hanner:
1. Esbelto's Carabinieri, Exc.CHK 1.CHKK CK 3.BHK
2. New York V. Nobel Line, Exc.CHK 2.CHKK
Tisper:
1. Esbelto's Blue Blood, Exc.CHK 1.CHKK CK 3.BTK
2. Los Hushers Ceri, Exc.CHK 2.CHKK

Foto: Hege Pedersen
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L e i r s u n d 21.07.2018 N o r s k D o b e r m a n n k l u b a r r a n g e r e r :

NDK hadde også valpeshow for alle raser denne
dagen. Dobermann valpen: Esbelto`s Fear Factor
ble BIS2 under dommer Bjørn Erling Løken av 41
valper påmeldt.

Utstillingskomiteen vil takke for en kjempekoselig
utstilling.
Det var god stemning rundt ringen, masse
klapping og positive kommentarer fra publikum
og utstillere.
Selv om det ikke var det store påmeldingsantallet
så var ivertfall humøret tilstede på de som var der
:-)
Solen skinte og det var meget varmt, men vi
hadde vannbøtter rundt om på hele plassen så
ingen hunder gikk tørste
Dommer og ringpersonell var med og gjorde
denne dagen helt super.
Alltid blid og mange hælige kommentarer kom fra
de der de koset seg i solskinnet.
Vi håper dere kommer tilbake på neste års
Dobermann vinner, og at vi får flere som melder
på, vi skal ivertfall gjøre det vi kan for at dere skal
få en ny fin dag
Håper vi ses,
Utstillingskomiteen

Listen ser slik ut over de 4 beste
hannhunder og 4 beste tisper:
Hannhund:
1BH: Iro di Altobello
2BH: Qui Terret Empire Strikes
3BH: Ch Esbelto`s Carabinieri
4BH: Graaf Igor V Kamaika
Valp 4-6 mnd:
Esbelto`s FearFactor: HP BIR valp

Tisper:
1BT: Qui Terret Extravaganza
2BT: Newfords Keep Talking
3BT: Ch Esbelto`s Blue Blood
4BT: Esbelto`s Esperanza

Foto: Lisbeth Berge Karlsen, utenom de som står oppført på bilde
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27.05.2018 Sør-Rogaland Brukshund Klubb, Orre:

Secret Dreams Of Sirius Gvictor Neo
Exc. AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIR

05.05.2018 Ålesund, Nordic Dog Show:

Bonnie Belora Aristokratu Palikuonis
Hp, BIR Valp, BIG 4

Foto: Bjørn Oddane

02.06.2018 NKK Sandefjord

Iro Di Altobello
Exc. AK 1.AKK CK CERT 1.BHK Nordic Cert BIR

Foto: Eva Nymo

05-06.05.2018 Nasjonal dogshow Søråker Sverige:

Bona Liza Aristokratu Palikuonis
Lørdagen: HP, BIR Valp, BIG 1, BIS 2
Søndagen: BIR valp

Foto: Emilie Stølen

Foto: Hilde Lühnenschloss
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20 Mai 2018,
HP 2017

Schatzi tok idag hele 2 CERT i mästerklassen og
blev dermed svensk rallylydnad champion. Dette
er den første dobermann som har blitt norsk og
svensk champion.

Schatzi og Rozzi viser stolt frem sløyfene de har
fått på årsmøte til norsk rallylydighetsforbund.
Om ikke slike sløyfer gir inspirasjon til å trene så
vet ikke jeg. Du må være medlem i forbundet og
ta tre 1.premieringer med tre ulike dommere for å
sikre deg denne fine premien. De kommer ikke
automatisk men må søkes om og utdeles på
årsmøte til forbundet.

Rozzi tok sitt første svenske CERT idag etter å
syklet med henne på morgenen. Her må visst
energi forbrukes før det kan komme resultat😂
dommeren mente jeg burde syklet helt til
startstreken.

Rallyhilsen Schatzi, Rozzi og Elin Pedersen

Gratulerer Schatzi, Rozzi og Elin Pedersen med
flotte historiske resultater i Rallylydighet! 😊
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14-15.06.2018 Sandefjord Hundeklubb,

13-16.09.2018 FCI VM IPO, Lignano Sabbiadoro, Italia

Kathinka Lunde og Fortuna von Hohenzollern
bestod IPO 2 prøven denne dagen.

Ingar Andersen og Olex Chuck von Landgraf oppnådde
90/91/86 som da gav dem 267 poeng totalt.

BH IPO2 NO DK SE NORD UCH Fortuna von
Hohenzollern
Gratulerer Kathinka og Futura for kjempe godt
arbeid. Gratulere! 😊
02.09.2018 Norsk Schæferhund Klub Agder,
Veronica Wilhelmsen og Dobergaarden Forever
Zahara bestod ferdselsprøven denne dagen.

Gratulere Ingar og Chuck for kjempe fin plassering i
Italia. Vi gleder oss til å følge dere videre fremover.

Flere som vil vise frem resultater
de har oppnådd med egen hund?
Da er det bare å ta kontakt på:
dobermannposten1@gmail.com
Gratulere så mye til Veronica og Zahara! 😊
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REGLER FOR NORSK DOBERMANN KLUB TRENINGSGRUPPER

4. Medlemskap i NDK er en forutsetting for å være
medlem i en treningsgruppe. Alle medlemmer av
NDK i det geografiske området er potensielle
medlemmer for NDK TG NN. Medlemmer må selv
aktivt søke og melde seg inn i NDK TG NN lokalt.
NDK TG NN kan fastsette en lokal treningsavgift,
og man er ikke med i TG før denne er betalt. Når
man ikke betaler lokalavgift opphører
medlemskapet i TG (medlem i NDK om
medlemskontingenten er betalt der).
5. TG skal ha et minimum styre med leder,
bruks/RIK-ansvarlig og kasserer valgt blant TGs
egne medlemmer. Er TG på mer en 10
medlemmer skal det velges to styremedlemmer i
tillegg. Styret velges på et årsmøte for TG. TG
leder er TGs kontaktperson mot hovedstyret og er
treningsgruppens daglige leder.

Regler for Norsk
Dobermann Klub
treningsgrupper (NDK TG)

a. TG er en egen selvstendig økonomisk enhet.
NDK hefter ikke for TG gjeld, med unntak av aktiv
TG skal avholde medlemsmøter og årsmøte.
Referat fra disse sendes hovedstyret
(medlemsmøter kun når det har vært behandlet
saker).
c. TG skal innen 31/1 sende årsrapport (inkl.
medlemsliste) og regnskap til hovedstyret. Dette
legges frem til orientering for GF.

1. Det kan søkes hovedstyret (HS) om å få
opprette treningsgrupper (TG), når flere en 4
medlemmer i et geografisk område ønsker det.

d. TG skal informere hovedstyret om aktiviteter
som blir avholdt, disse vil bli lagt ut på NDK
hjemmeside.

2. Alle treningsgrupper i Norsk Dobermann klubb
(NDK) får navnet NDK TG NN (distriktets navn).
NDK TG NN skal også arbeide for etisk og praktisk
behandling av hund til glede og nytte for
samfunnet, samt bidra til å fremme positive
aktiviteter, utvikling av den enkelte hunderase og
ivareta hundens og hundeholdets interesser i
Norge.

e. TG søknader om prøver og kurs sendes til
hovedstyret, som er ansvarlig for saksgangen
videre.
f. For å trene gr. C skal gyldig lisens fremlegges for
rik-ansvarlig i TG.

3. TG skal til en hver tid følge NDKs og NKKs lover,
regler og bestemmelser. Medlemmene er
forpliktet til og sette seg inn i gjeldende lover,
regler og bestemmelser for de aktiviteter og
forhold de befatter seg med, slik det er
offentliggjort og fremgår av NKKs eller NDKs hva
det gjelder klubbinternt regelverk og
retningslinjer. Medlemmene skal opptre på en slik
måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

6. I disiplinærsaker/konflikter skal HS kontaktes,
men saken søkes løst lokalt med eventuell bistand
fra HS. itetsavgift til NKK ved Nasjonal prøve.
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Tekst og Foto: Rune Kristensen

Hei! Vi har i år avholdt to
prøvehelger i treningsgruppe
Tromsø og omegn, 1-3 juni og 1719 august.

NBF, Høsten 2018

Vi har fått mange deltakere ta
med flere forskjellige raser, i
forkant av hver prøve bruker vi å
ha en oppkjøring for alle
påmeldte til ferdselsprøven.
Målet er å få flere til start og
muligens få de videre i prøve
artene.
Vårprøven i RIK hadde flere
deltakere til ferdselprøven,
utholdenhetsprøven og
sporhundprøver, med litt kort
oppkjørings sesong ble sporet
utfordrende for flere ekvipasjer.
Den siste snøen lå lenge.
Høstprøven vår i RIK hadde
deltakerne på ferdselsprøven og
sporhundprøver, i tillegg hadde vi
NBF prøve samme helg med
startende i C og D spor.
Vi ønsker flere Dobermannpost
lesere til start så håper du vil ta
kontakt :-)

Stor takk til dommere,
deltagere og
medhjelpere.
Med vennlig hilsen
Rune Kristensen.
Kontaktperson for NDK
treningsgruppe
Tromsø og omegn
90035391 og
rfkriste@online.no
Vi setter pris på at du
følger oss på
Facebook :-)

UHP, Våren 2018
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Tekst og Foto: Anne M. Husebø

Hei, vår treningsgruppe heter Team Soma og det
er Marte Sørå som er leder, Anne M. Husebø som
er kasserer og Jeanette Overskeid som er RIK
ansvarlig. Vår treningsgruppe ble tilknytt NDK
01.03.2018. Vi holder til i Soma som ligger i
Sandnes i Rogaland. Det er også dette stedet
treningsgruppen vår har hentet navnet sitt fra.
Vi har i dag en treningsgruppe med 8 medlemmer,
hvor vi i gruppen har raser som Dobermann,
Malinois, Groenendael, Schæferhund, Rottweiler,
og Dogo Canario. I vår treningsgruppe trener vi
hovedsakelig mot IPO.
Vi hadde RIK grunnkurs 24-26 august 2018, og da
hadde vi 9 påmeldte og instruktøren var Morten R
Larsen. Vi planlegger å avholde MH til neste år og
kanskje noen rik prøver.
Bor du i området så vil vi gjerne ha flere
medlemmer, ta kontakt med oss på:
tgteamsoma@gmail.com
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Opptrening og fitnesstrening for hund
Tekst og foto: Rolf Hestetræet Ccft

Fitnesstrening for hund.
Det er sikkert mange som lurer på hva
fitnesstrening for hund er og hva det innebærer.
Fitnesstrening for hund er en skadeforebyggende
treningsform der man bygger hunden opp til å
tåle de belastningene de blir utsatt for i aktivitet,
trening og konkurranser og for å unngå skader.
Det jeg driver med kan best sammenlignes med
personlig trener for mennesker innenfor fitness
der man finner nivået man er på og lager et
sammensatt treningsprogram etter kundens
ønskede målsetting. De samme prinsippene
gjelder også for hund der man gjennomgår
historien til hunden sydom, skader etc. Evaluerer
hunden, sjekker muskler, bevegelser og tar en del
mål. Tester hunden innenfor utholdenhet,
balanse, styrke, fleksibilitet og mentale øvelser for
å finne det korrekte nivået for hunden før man
lager et treningsprogram for den. Treningen
passer de fleste hunder men det er litt
forsiktighetsregler for valper og hunder med
sykdom, ekstrem overvekt og lignende der det
gjøres i samarbeid med veterinær. Som trener har
jeg ikke lov å stille diagnose eller jobbe med
skadede/syke dyr uten at det foreligger en
klarering fra veterinær. Fitnesstrening baserer seg
på 5 elementer. Styrke, balanse, flekisbilitet,
cardio/utholdenhet og mental trening. I tillegg til
dette kommer metoder for oppvarming og
nedkjøring etter trening.

Har blitt oppfordret til å skrive litt mer om Hector
som jeg hadde en artikkel om i høstutgaven av
Dobermannposten 2017 og litt om hva
fitnesstrening for hund og hva det handler om.
Siden sist er Hector nå 4,5 år og har utviklet seg
mye det siste året både fysisk og psykisk i riktig
retning. Han har blitt en roligere hund og fysisk
har vi jobbet mye med å bygge opp
kjernemuskulatur og støtte muskulatur for
generelt få han i bedre form.
Selv ble jeg uteksaminert fra Universitetet i
Tennessee i fjor høst og er i dag CCFT sertifisert
fitnesstrener for hund som den eneste i
Skandinavia og er i tillegg Fitpaws Master Trainer
og Fitpaws spesial equipment expert.
Utdanningen er relativt ny og ble startet i 2014 da
produsenten av utstyret så mange klipp på nettet
av uvettig og skadelig bruk både av profesjonelle
og amatører. De tok tak i dette og samlet mange
eksperter innen arbeid med hund og laget en
standard for utdanningen. Sertifiseringen ble
innført fra 2016 og man finner mesteparten av
trenerne i USA men det begynner også å komme
en del i Europa.
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Oppvarming:
•
•

•

Ta hunden på en tur på 10-45 min for å få
blodomløpet i gang i musklene.
Start rolig og øk tempoet etter hvert. Jogg
gjerne. Alternativ er tredemølle 10 min
eller en sykkeltur i økende tempo til trav.
Legg inn noen elementer aktiv streching
som sitt-stå og sitt-dekk-stå. Gå gjerne litt
sikksakk, 8 tall og for eksempel stå på en
stein, tue etc med for eller bakbein og la
den strekke seg.

Et enkelt eksempel på styrketrening:
Stå-sitt-stå. Normalt vil en hund senke bakpart
ved hjelp av tyngdekraften og trekke forbeina til
seg. Når den reiser seg igjen flyttes forpart frem
og hunden bruker bekkenmuskulaturen til å reise
seg. Ønsker du å gjøre samme øvelse for å styrke
kjernemuskulatur gjøres øvelsen med låste
forbein og hunden må trekke bakparten til seg for
så å bruke kjernemuskulaturen for å reise seg.
Ønsker du å gjøre det vanskeligere plasseres
forbeina på et høyere nivå. Øvelsen gjøre 5x2
ganger.
Dekk- sitt- dekk. Styrker forparten av hunden.
Stå-dekk.stå. Styrker kjernemuskulatur og hele
kroppen.

•
•

Fleksibilitet er et av de mest forsømte områdene
innen trening av hund. Fleksible muskler og ledd
gjør bevegelsene lettere og kan minske faren for
skade. Er enkelt å utføre og er mye bøy og tøy
øvelser (aktiv streching). Godbitstrekk hode til
skulder, siste ribben og hofte. Gå 8tall. Hode
mellom beina og hode høyt opp er enkle øvelser.

Varm opp poter og tær ved å bøye de
frem og tilbake i bevegelsesområdet.
Bruk av dekken varmer ikke opp
hunden, men kan benyttes etter
oppvarming

Cardio trening forbedrer leveranse av oksygen til
muskler og vev slik at hunden kan prestere bedre.
For å få den beste effekten ut av treningen bør
den foregå i travfart opptil ca 15km/t for en db.
Det er mange måter å trene cardio på som
jogging, tur i skog og mark, tredemølle for hund,
svømming etc. Ha kontroll på hunden under
treningen og se etter trøtthetstegn.
Styrke, balanse, fleksibilitet og mentaltrening.
Disse fire bitene henger tett sammen og mange av
øvelsene kombinerer disse elementene.

Fleksibilitetsøvelse med hevede bakbein kan gjøres på en mur, trapp og
lignende.

Det finnes utallige kombinasjoner av øvelser man
kan gjøre innenfor fitnesstrening og man kan
tilpasse øvelser spesifikt til enkelte muskelgrupper
man ønsker å styrke.
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Balanse er hundens evne til å opprettholde
likevekt uten å miste kontrollen. En enkel
begynnelse er å la hunden stå/gå over en
madrass, luftmadrass eller lignende og la hunden
utføre stå, sitt og dekk øvelser, la den gå i sirkler
etc.

Balanseøvelse.

Her er noen eksempel på øvelser og man trenger
nødvendigvis benytte dette utstyret for trening.
Bruk gjerne det utstyret dere har for hånd eller
finn noe dere kan bruke når dere er ute på tur.

Her gjør Hector Stå-dekk-stå på 2 donuter med støtteringer. Krever mye
bruk av kjernemusklene, balanse og fleksibilitet.

PS: Husk å kjøre ned hunden etter dere har trent.
Gå en rolig tur etter trening i 5-10 min og legg inn
noen øvelser med aktiv streching slik at
muskulaturen får roet seg og du slipper en stiv og
støl hund etterpå.

STRETCHING FAKTA:
De mest vanlige former for stretching er:
✓ Aktiv Stretching
✓ Passiv Stretching
✓ Reflekstøying

Fleksibilitet: stasjonære forbein og gå sirkler med bakbeina.

Aktiv stretching: Tøying der hunden selv
strekker på seg f.eks. mot en godbit.
Passiv stretching: Der eier tar tak i en
kroppsdel og tøyer den.
Refleks tøyning: Man utløser reflekser som
gjør at hunden tøyer seg.
Det anbefales forkunnskaper ved annen
stretching enn aktiv stretching. Selv da bør en
forsikre seg om at hunden dette utføres på er
frisk og ikke har akutt skade.
(Red)

Kilde: Nordisk Heste- og Hundeterapi skole

Bakbeinsstrekk. Kan og gjøre sitt til stå.
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Fjellvettregler for hunden
Foto: Yvonne Hjeltnes
Tekst: www.mattilsynet.no

eller i verste fall blemmer. Dekk til hunden eller
bruk solkrem hvis det er veldig sterk sol.

Tilpass fart og turlengde etter hvor
trent hunden er. Den som følger
Turistforeningens fjellvettregler får en
tryggere skitur, men det er ikke bare
oss tobente som møter utfordringer i
vinterfjellet. Du må også passe godt
på hunden din.

3. Se opp for såre poter
Sjekk potene jevnlig og gi nødvendig stell og pleie.
Lang pels mellom tredeputene kan føre til at det
dannes is- og snøklumper. Potesalve kan forhindre
dette, og det kan også være lurt å klippe ned
pelstustene som stikker ut under labben på hårete
raser (ikke klipp vekk det mellom putene). Vær
særlig oppmerksom dersom du har ski med
stålkanter. Sørg for at hunden har velstelte klør.
Lange klør sprekker, brekker og fliser seg lettere
opp og klo-skader kan være veldig smertefullt.
Bruk potesokker dersom hunden har fått skader
eller sår. Sokker kan også forebygge, men de må
brukes riktig så de ikke forårsaker ytterligere
skader og sår.

1. Vis respekt for sola
Hunder kan også bli snøblinde dersom de utsettes
for sterk sol og UV-stråling. Hunder er ikke like
utsatt som oss mennesker, men enkelte
hunderaser (og hunder med nedsatt
tåreproduksjon) er mer utsatt for å bli snøblinde.
På fjellet er sola og strålingen sterk, så vær obs på
hvordan hunden ter seg. Snøblindhet viser seg
ofte ved at det begynner å renne fra øynene, som
blir røde og irriterte. Hunden kniper igjen øynene
og søker ofte til mørkere steder for å unngå lys.

4. Bruk riktig utstyr
Tilpass utstyret som sele eller kløv etter hund og
behov, slik at det ikke oppstår gnagsår eller
skader. Ha gradvis tilvenning til nytt utstyr, ikke lån
av andre.

2. Se opp for solbrenthet

5. Legg ikke ut på langtur uten at hunden er trent

Hunder kan bli solbrente, og tynnpelsede raser er
mer usatt enn andre. Ører og nese er særlig utsatt,
samt kroppsdeler uten hår og pigmenter.
Solbrenthet viser seg som skarpe røde merker

Også hunder blir slitne, husk at du sklir fort av
gårde på skiene. Tilpass fart og turlengde etter
hvor trent hunden er. Vis også hensyn til andre
turgjengere. Det er tungt for hunden å gå i løssnø
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og samtidig trekke pulk eller mennesker, tren godt
før langturer.
6. Vær rustet mot uhell
Ha med enkelt førstehjelpsutstyr som bandasjer,
potesokk, potesalve, sportstape og sårsalve.
Rådfør deg gjerne ved veterinæren din før du
reiser til fjells. Kanskje hunden trenger andre
medisiner eller har spesielle behov?
7. Se opp for frostskader
Hunder kan få frostskader og enkelte områder på
kroppen er mer utsatt, som ører, poter, hale og
kjønnsorganer. Dersom uhellet er ute må du ikke
forsøke å gni hunden varm - det kan ødelegge
huden. Frostskader må behandles av veterinær.
Hvis du har en tynnpelset hund kan det være lurt å
ha med noe den kan ligge på under lange raster
ute.

Normalverdien hos hund:

8. Pass godt på valpen i kulda

Pulsen er hjerteslagene til hunden. Normalt har
en frisk hund har 80-120 hjerteslag i minuttet.
Man kan kjenne pulsen ved å telle på hjertet eller
på det store hovedkaret på innsiden av låret.

For å vite når noe er galt med hunden, må du
først forstå hva som er normalt. Det anbefales
derfor at man sjekker dette på hunden når den er
frisk, slik at man kjenne godt til hva som er
normalt. Da er det lettere å se sykdomstegn.
Puls:

Ikke alle hunderaser er like godt tilpasset kulde.
Utetiden må tilpasses temperaturen. Valper har
ikke samme evne til å regulere
kroppstemperaturen som voksne dyr, så ta
spesielt hensyn til unge hunder. (Skjelving kan
være et tegn på at hunden fryser, men kan også
bare bety at den er oppspilt/glad.)

Pust:
En hund i hvile puster helt uanstrengt inn og ut
mellom 8 og 12 ganger i minuttet. Hvis hunden
puster med magen vil det sannsynligvis si at
hunden puster anstrengt.

9. Husk ekstra fôr
Hunden bruker mer energi når den er i aktivitet,
og den bruker også mer når det er kaldt, for å
holde kroppstemperaturen oppe. Det må du ta
hensyn til når du fôrer. Dersom dere er på en
krevende tur kan det vært lurt å gi ekstra fôr eller
tilsette ekstra fett i fôret. Husk flaske(r) med vann
og drikkeskål, også hunden blir tørst.

Sirkulasjon:
Slimhinnene skal være lett rosa. Det er lettest å
se i munnen. Ved å trykke lett på slimhinnen så
den blir hvit, og slippe og se at fargen blir normal
igjen (lyserosa) umiddelbart, får man sjekket om
blodsirkulasjonen i kroppen fungerer
tilfredsstillende.

10. Ikke gi hunden sjokolade

Temperatur:

Hunder tåler ikke stoffet teobromin, som finnes i
kaffe, te, cola, kakao og sjokoladeprodukter. Selv
små mengder sjokolade kan gi uregelmessig puls
og åndedrett, i verste fall kan hunden bli forgiftet.
Ligg unna sjokoladesnacks, husk de vanlige
godbitene.

Hunder har litt høyere temperatur enn oss
mennesker. De ligger på en gjennomsnittlig
temperatur mellom 38 og 39 grader i hvile. Man
kan ikke bruke nesen for å vurdere hvor varm
hunden er, temperaturen må måles med
termometer.
Info hentet fra www.dyreklinikk.no
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Feltsøk
Tekst og Foto: Eli Ringseth

Hva er feltsøk?
Feltsøk er et overværsøk etter
gjenstander i et overtråkket
området. Det er en av
spesialøvelsene i
brukshundprøve-programmet
(NBF). Området hunden skal søke
over er på 50 x 50 meter i de to
høyeste klassene (B og A), og 20 x
50 meter i de to laveste klassene
(D og C).
I «Generelle bestemmelser for
feltsøk» i NKK`s regler for
Brukshundprøver står det bl.a:
I et anvist område skal et
spesifisert antall gjenstander ikke
tilhørende føreren, være utlagt.
Fører har mulighet til å få påvist
feltets ytterkant. Hunden føres
under kontroll, med eller uten
line, fram til start. Fører
bestemmer selv hvor på
grunnlinja han vil starte. Hunden
skal søke opp gjenstandene,
apportere og avlevere dem til
føreren.

Det er i konkurransen ikke tillatt å
bruke godbiter, leke, klikker.
Hunden skal bære
dekken/tjenestetegn under
øvelsen.
Gjenstandene som brukes kan ha
ulikt materiale, størrelse og form.
Størrelsen skal være innenfor 5 x
5 cm og 10 x 20 cm. Skal ikke
være apportbukk, bringkobbel
eller metallgjenstand.
Eks. på gjenstander kan være
sokker, hansker, lommebok,
brilleetui osv.
Området skal tråkkes over av
hunder og funksjonærer før
øvelsen starter.
Oversikt over størrelse på feltet,
gjenstander og tid:

Klasse
D
C
B
A

Feltets størrelse
20 x 50 m
20 x 50 m
50 x 50 m
50 x 50 m
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Egenskaper hos en god felthund:
▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

Gjenstander
2 av 4
3 av 4
4 av 6
6 av 6

alle hunder som har et
«forhold» til «noe» kan vi
få til å søke felt!
generelt kan man si at
dersom en hund skal bli
en god felthund, må den
ha en stabil mentalitet.
tilgjengelighet; det er
lettere å jobbe med en
hund som ikke har brister
i de sosiale funksjonene.
miljøsikker; en felthund
skal takle mange ulike
miljø/underlag.
glad i å apportere, stor
byttedrift.
stor søkslyst/søksevne.
god konsentrasjon,
selvstendig, men førbar.

Maks søkstid
4 minutter
4 minutter
5 minutter
8 minutter

Feltsøk bygger på 3
«hovedklosser»:
1. søksutvikling
2. apportering –
apportere alle
gjenstander, og ha god
gjenstandsinteresse.
3. samordning – søk,
dirigering og miljø.

leken og kommer tilbake med
den.
Vi leker oss også en del med søk
etter kongler når vi er i skogen.
Jeg tar opp ei kongle som jeg
holder litt i hånden, og som jeg
legger ned sammen med mange
andre kongler. Slipper hunden og
lar den lete opp den kongla jeg
hadde tatt i.

«Kloss» 1 og 2 må være i orden
før samordning kan skje.

I tillegg til å søke systematisk i
feltet og det som allerede er
beskrevet er det nødvendig med
grunninnlæring som god kontakt
med hundefører og komme på
innkalling.
I feltsøk skal hunden lære seg å
gå helt ut i feltet og søke seg
innover mot hundefører. Hunden
skal kunne dirigeres i feltet, og
det skal være et samarbeid
mellom hund og fører.

Innlæring: Her en kort
gjennomgang av hvordan jeg har
trent inn feltsøk på mine hunder.
Jeg starter tidlig med valpen med
søksutvikling hvor jeg utnytter
valpens naturlige nysgjerrighet og
lyst til å bruke nesen sin. Vi leker
mye, og skaper
gjenstandsinteresse gjennom lek.
Eksempler på dette kan være at
jeg holder igjen hunden og kaster
en leke som kommet bort i
gresset. Slipper hunden som blir
nødt til å «koble på nesen» for å
finne igjen leken. Mye ros og
belønning når hunden finner

Innlæring av apportering starter
jeg også tidlig å lære hunden. Jeg
lærer de først å «holde fast» Her
starter jeg med å bruke en bit av
en akvarieslange. Når hunden kan
å holde den i et fast grep, uten å
tygge, kan vi gå videre på
innlæringa. Hunden må kunne
sitte med gjenstanden, gå med
den, komme på innkalling med
gjenstanden, før jeg lærer
hunden å gripe etter gjenstanden
ved å strekke seg ned mot bakken
for å ta den opp. Først da legger
jeg på kommando «apport».
Videre lærer jeg hundene å
«holde fast» ulike gjenstander.
Ulikt materiale og størrelse. I
feltsøk må hunden kunne
apportere alt som lukter av
menneske.
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Det er viktig at vi gjør en god
grunninnlæring slik at hunden
lærer seg å søke effektivt,
apporterer ulike gjenstander, og
at vi får til et godt samarbeid.
Når vi starter trening i «feltet»,
starter vi med en «korridor» på
ca. 10 x 50 meter som er tråkket
opp på forhånd, og som har et
merkebånd i hvert hjørne.
Tråkker opp ytterkanten på feltet
og inne i selve feltet. Gjerne
overtråkket av flere personer og
hund(er) i selve feltet. Målet med
å trene i «korridor», er at hunden
skal lære seg å søke i området
foran der hundefører står.

Feltsøk en morsom aktivitet for
hund og eier.

I starten legges feltet i et
oversiktlig område slik at det er
mulig å se hunden hele tiden.
De første gangene når gjenstand
skal legges ut, får hunden stå og
se på at fører/hjelper går ut i
feltet etter først å ha lekt opp
hunden med leken. Gir hunden
påvirkning for å øke interessen og
lysten til å finne gjenstand.
Legger alltid ut kun en gjenstand i
starten, og gjerne noe hunden
har et forhold til (leke), og legger
alltid gjenstanden ut på ca. 50
meter. Gjenstanden skal legges
slik at hunden ikke «ser» den og
finner den av den grunn, men at
den «tar» gjenstanden på
overværssøket.

Hvordan treninga legges opp
etter hvert, hvor mye påvirkning
hunden skal ha osv. må vurderes
ut ifra den enkelte hund.
Rutiner
Hunden assosierer raskt hva den
skal gjøre når vi har rutiner. Den
lærer raskt forskjeller på de ulike
søksøvelsene. F.eks bruk av sele
og sporline ved spor og
dekken/tjenestetegn ved feltsøk.
Det kan være lurt å starte tidlig å øve
inn rutiner på når en setter på
dekken/tjenestetegnet, hvordan
forbereder vi både oss selv og
hunden på jobben han/hun skal
gjøre.

Målet er at hunden på
kommando springer raskt ut i
feltet og søker effektivt, og
kommer raskt tilbake til
hundefører med gjenstanden.
Videre i søksarbeidet kan vi ha
flere «korridorer» som vi kan
flytte oss imellom. Vi trener
hunden til selvstendige søk rett
ut for fører. Viktig å trene i ulike
miljø/underlag, og med
fremmede gjenstander.

34

Jeg er opptatt av at hundene
mine skal ha både mental og
fysisk aktivisering. I tillegg til ulike
søksøvelser som feltsøk, spor og
smeller, trener vi lydighet og
rallylydighet. Målet er å trene
hundene mot konkurranse, men
det viktigste er å aktivisere de og
lære de ulike «ting». Så får vi se
hvor langt vi kommer og om det
blir å konkurrere i de ulike
hundesportene.
Foreløpig er det lydighet og
rallylydighet jeg har konkurrert i
med de to dober-jentene jeg har
nå.
Både hundene og jeg trives når vi
er i skogen og jobber sammen.
Jeg lar meg aldri slutte å fasineres
og imponeres av hundenes
luktesans og iver etter å jobbe.
Dobermann er en allsidig rase, og
som absolutt egner seg til å
trenes i øvelsene i
brukshundprøve-programmet!
Eli Ringseth og dober-jentene
Norah Of Ioximaxx og Nordic
Craft`s Amour «Alex»

Nå kjører vi 2 fotokonkurranser, der vi er på jakt etter
bilder fra sommeren og høsten med din Dobermann.
Ditt beste fotominne fra:

sommeren og høsten 2018
Det er styre og redaksjonen som vil stemme på ditt bilde.
Vinnerbildene vil bli publisert i dobermannposten og
vinnerne vil selvsagt motta flotte premier.
Bilde må være hos oss innen 1. desember 2018.
Merk mail med:

«SOMMER18» og/eller «HØST18»
Send ditt bidrag med navn og adresse til:
dobermannposten1@gmail.com
Følg med på facebook sidene til dobermannposten, de heldige vinnerne av
konkurransen vil bli lagt ut der i løpet av januar 2019.
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Tekst og Foto: av Anne-Berit Brandt

Jeg er Imidz Lord Fenix, men
alle kjenner meg som Frost.
Sammen med min
hundesøster Mia som er en
blandingshund fra Spania,
matfar Bjarne og matmor
Anne-Berit bor jeg i Oslo.

var gran jeg skulle markere da
jeg sto på plattformen, så da
ble det klikk og godbit. Jeg er
veldig glad i godbiter. Etter å
ha trent på plattformen en
stund, skulle jeg finne boksen

Jeg fyller 5 år til høsten.I
sommer har jeg for tredje gang
vært på ukeskurs med
Lundqvist Hundeskole. Jeg er
så erfaren at selv om jeg er
ung, er jeg med på veteranuka
😊 Matfar og matmor har
deltatt mange ganger, første
gang i år 2000, så dere
skjønner det er morsomt.
Det er tre treningsøkter (med
pauser selvfølgelig) hver dag
fra kl 10:00 til kl 18:00, og om
kveldene er det grilling,
konkurranser og andre
aktiviteter for to- og firbente.
Vi var på Skeikampen og
hadde flott hundetreningsvær
hele uka 😊
Det er mange valgmuligheter
når det gjelder hva vi skal
trene på, og vi valgte to
hovedområder. Jeg er av
brukslinjer, så det ene ble
spesialsøk. Har gått kurs i
dette tidligere, og treningene
blir tilpasset det nivået hver
enkelt ekvipasje er på. Ukas
duft var granbar. Jeg skjønte
fort av det
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med granbarduft gjemt ulike
steder på bakken. Som
dobermann er jeg jo veldig
opptatt av alt som skjer rundt
meg og vil helst ikke

Hun må ha altfor stor tillitt til
mine luktferdigheter.

Norske Hunders Landsforbund:
Sprint og lengdehopp

Romsøk hadde vi også. Det er
ganske vanskelig, så det skal
jeg trene masse mer på utover
høsten. Jeg skal nemlig på
videregående spesialsøkskurs i
oktober.

Foto: Lundqvist Hundeskole

gå glipp av noe som helst, så
det tok litt tid før jeg klarte å
konsentrere meg. Jeg ble
imidlertid flinkere og flinkere
etter hvert 😊
Det er mye som defineres som
spesialsøk, og vi trente på flere
varianter. Jeg var ikke med på
neseprøve-treningen, for da
var jeg sliten og måtte hvile
meg slik at jeg kunne prestere
bra på andre treninger.
En dag gikk vi blodspor. Jeg
fulgte sporene fint og fant
rådyrskankene i enden. De var
litt klissete, så jeg syntes ikke
noe om å bære dem. Det
overlot jeg til fører.
En treningsøkt var satt av til
spor på hardt underlag. Fikk til
det også, jeg, selv om det var
lukter etter både hunder og
folk der vi gikk.
Vi hadde en økt hvor boksen
med granbarduft ble gjemt på
ulike steder i terrenget. Jeg var
flink og snuste meg fram til
alle stedene.
Heldigvis var det noen som
grep inn da matmor plasserte
granbarduft-boksen i et
grantre!

Foto: Lundqvist Hundeskole

Det andre hovedområdet mitt
ble Rally Lydighet. Ganske nytt
for meg, men jeg var ivrig til å
jobbe. Posisjons-bytter i
forskjellige varianter mellom
sitt, dekk og stå, var lett. Lærte
også å utføre øvelsene på både
høyre og venstre side av fører.
Krevde litt mer konsentrasjon,
det. Jeg lærte vridninger og
kjegleøvelser, alle klasse1skiltene og noen i klasse2.
Snurre under marsj kunne jeg
fra før 😊
Synes selv jeg er blitt veldig
flink, men det gjenstår nok litt
før det blir feilfritt.
Fikk også prøvd meg på to av
aktivitetene til

Foto: Lundqvist Hundeskole

Jeg er jo bygd for fart, så det
var kjempemoro.
Ellers var jeg med på
språkslipp. Jeg traff mange firog tobente. Kjente en del av
dem fra før. Ble skikkelig
begeistret for ei brun labradorjente som jeg traff første gang
i fjor. Tenk, hun skal bli
diabeteshund, hun.
Ukeskurs med Lundqvist
Hundeskole kan absolutt
anbefales for alle typer
hunder. Både vi hunder og
menneskene våre koser oss
skikkelig. Det sørger de alltid
like blide og kreative
instruktørene for.
Vi gleder oss allerede til neste
sommers kurs 😊

Det skal bli spennende å høre forsettelsen til Frost og Anne-Berit på videregående
spesialsøk kurs, så følg med i neste utgave av dobermannposten…

37

Langbånd på hund i opptrening;
«Hva var det jeg sa» og «Du burde visst bedre»
Foto og Tekst: Mary Bolstad

med båndet etter seg, og enden på båndet
oppfører seg som piskeslag «wiplash» i horisontal
retning i bakkeplan rundt mine nakne ankler!
Hunden har nesten kommet fram til ballen rundt
10 meter vekk fra meg da jeg skriker
AUUUUUUUUUUU! Og hunder bråsnur og kommer
tilbake.. HELDIGVIS! Hadde han fortsatt ville jeg
ligget på ryggen med beina surret fast.
Ja, jeg burde visst bedre! Etter å ha eid hund i
mange somre med båndtvang, og bruk av
langbånd i skog og mark. Jeg burde ha visst at
langbånd tar ofte overraskende mange snarveier
rundt anklene til de som befinner seg i nærheten..
Men raske hopp og steppetrinn og ikke minst; langbukse/støvler har reddet meg for å bli skadet.
Til mitt forsvar; -denne sommeren har vært varm,
veldig varm. Så da tenker man at jeg tar sjansen; sandaler og shorts er greit i varmen, skal jo bare
ned på sletta i borettslaget og leke litt med Cato.
Men så var det denne båndtvangen da! Tar det
nye langbåndet og er veldig obs, så går det nok
bra..

Ikke mere lek i dag! Full fart med hund og bånd og
ball hjem! Nå er det førstehjelp på brannsår rundt
begge anklene som gjelder! Først en bøtte
småkaldt vann. Putte begge beina oppi, greit med
relativt små føtter. Sitte slik i et par timer, deretter
rense med Klorhexidin eller Pyrisept og rikelig med
Alovera gel og fuktige kompresser og plast rundt et
par - tre dager med hyppige skift. Så på apoteket
og handle inn mye dyre kompresser som ikke
fester seg til sårene. Heldigvis ingen infeksjon
takket være at langbåndet var relativt nytt og rent..
Etter 2 uker er den ene ankelen friskmeldt og den
andre på bedringens.

DET GÅR IKKE BRA! Det vil si: Cato er flink og sitter
pent når jeg står et par meter foran han og kaster
ballen noen meter foran oss. Jeg går rolig tilbake til
han ber han apportere eller ligge eller stå og så
hente ballen. Langbåndet er festet på hunden og
ligger løst på bakken et par meter fra meg. Han
henter ballen hver gang KUN etter ordre; DYYKTIG!
Så blir jeg litt for optimistisk; Ber Cato sitte og går
selv 5-6 meter foran han. Kaster ballen litt lengre
og den spretter i HØYE sprett bortover sletta..
UIMOTSTÅELIG for en dobermann som ELSKER
baller som spretter! Han suser forbi meg i turbofart

Så hva har jeg lært? Vel; tilbake til starten:
Jeg burde ha visst bedre!
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Slovakia 2018
Verdens mesterne IDC 2018, Ingar Andersen og Chuck
Dobermann World Championship – Weltmeisterschaft IPO 3
Slovakia 04-06.05.2018

HVA ER IDC?
Tekst: Lill Jeanette Kristiansen

IDC (Den internasjonale Dobermannklubben) er
en frivillig forening av klubber for Dobermannrasen med sikte på å forene regelverket for avl,
opplæring og eierskap av denne rasen. Klubben
ble grunnlagt i 1978 og har nå mer enn 30
medlemsland fra mange deler av verden inkludert
Nord-Amerika, Sør-Amerika, Afrika, Sørøst-Asia,
Japan og nesten alle europeiske land samt
Storbritannia (England).
To hendelser arrangeres årlig (Breed Show og IPO
VM) i regi av IDC og den stadig økende
deltakelsen av Dobermann-broderskapet er en
indikasjon på deres popularitet og statur.
Som det fremgår av dette brede spekteret av
land, er IDC virkelig internasjonalt, og kontakter
og foreninger etablert over landegrensene, samt
kulturelle og språklige barrierer bidrar ikke bare til
å fremme vår Dobermann, men de forbedrer også
internasjonal forståelse, goodwill og vennskap
blant de forskjellige menneskene og kulturer i vår
verden.
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Tekst: Lill Jeanette Kristiansen
Foto: Ingar Andersen

Ingar Andersen er i dag en voksen
mann med bred erfaring innen hund
og da spesielt dobermann. Han er
født og oppvokst i Tolvsrød, rett
utenfor Tønsberg. Han så opp til en
far som drev med harehund og jakt.
Interessen for jakt var ikke den
største hos Ingar, men da han var 12
år så han sin første dobermann
vandrende ute på en gård. En
helkupert dobermann hannhund.
Forelskelsen var ett faktum.
På 80 tallet kjøpte Ingar sin første
dobermann. Hunden var norskfødt
og fikk navnet Wendy. Ønsket om
hannhund var størst hos Ingar, men
hans daværende samboer ville helst
ha tispe «og da blir det jo oftest som
frua ønsker» ler Ingar. Tross dette
klarte han ikke å gi helt slipp på
ønsket om hannhund. Ved neste kull,
hos samme oppdretter, dukket det
Chuck og Wendy
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opp en hannhund som Ingar
bestemte seg for å kjøpe. To
dobermenn var da i hus og rasen
var like fantastisk som Ingar
hadde trodd den skulle være.
Dessverre ble Wendy påkjørt og
fikk store skader. Etter mange
operasjoner viste det seg at
hunden aldri ville kunne bli noen
konkurransehund, men hun fikk
fortsette å leve ett rikt liv som
familiehund, hos Ingars mor,
frem til 10 års alderen. Med
hannhunden konkurrerte Ingar
lydighet, men følte at han
ønsket noe mer. Så dukket
interessen for bruks opp. Ingar
satte i gang med trening
innenfor bruks, men dessverre
hadde hannhunden wobbler, og
var i tillegg skuddredd, så
resultatene begrenset seg. På
grunn av wobbler måtte derfor
hunden avlives da han var ca 8
år gammel.

En ny hannhund ble kjøpt, denne fikk
også kallenavnet Chuck, men hos
denne røk dessverre korsbåndene.
Etter operasjon som ikke var
vellykket måtte han slippe livet i ung
alder. Man skulle kanskje tro at
motet ville ta slutt etter så mange
vanskeligheter, men den gang ei.

I 1999 kom den første seriøse
konkurransehunden inn i Ingars liv,
denne gangen også en helkupert
hannhund som også fikk navnet
Chuck.

etterhvert.» forteller Ingar. Sammen
vant de NM og de kom seg til IDC VM
og endte opp med 9ende plass.
«Slett ikke verst for en hund med
såpass dårlig start!» ler Ingar.

Chuck den fjerde – Hainide Nemrod Chuck

Chuck den andre

Som en seig dobermann entusiast
brettet Ingar på nytt opp armene.
Denne gangen ville han prøve noe
nytt og fra Russland kom helkuperte,
2 år gamle Chuck (den tredje?) Dette
var en hund som definitivt hadde en
skrue løs forteller Ingar. Innen kort
tid holdt hunden på å drepe
harehunden til faren. Mangt ble
prøvd ut for å forbedre atferden til
hunden, men uten hell. Han ble
værende hos Ingar i ett knapt år,
men ble så omplassert da den ikke
fungerte på grunn av aggressivitet.

«Ingen i Norge kunne figurere på
denne tiden så det var vanskelig.»
forteller Ingar, men jakten på gode
figuranter lyktes etter hvert. Ingar og
han var med på 6 IDC med gode
plasseringer, inkludert en 2 plass, 2
FCI VM, 1 nordisk og ett
par NM. I tillegg deltok de på 3 tyske
mesterskap hvor de kvalifiserte seg
til det tyske landslaget. Ettersom at
Ingar var norsk statsborger var ikke
dette ett alternativ, men
prestasjonen er fortsatt storartet.
Denne hunden hadde opprykk til
klasse 3 lydighet og B i bruks. På
grunn av forbud mot kupering fikk de
ikke opprykk til A. I Norge er dette
den dag i dag den hunden i Norge
som har vært med i flest VM. Første
VM deltok de på rett etter at hunden
fylte 3 år og siste rett etter han fylte
9 år. «Tenk ett VM hvert år!» sier
Ingar henrykt! «En frisk og flott
hund!»

Yack

I 2009 kom Yack fra Italia. «Han
hadde dårlig drift når han kom, men
vi trente opp så driften ble veldig bra
Chuck den tredje

41

Yack

Irvin, en annen helkupert hannhund
var også innom livet til Ingar. «Irvin
fikk jeg når han var 14-15 måneder
og trente han ganske kjapt opp til
IPO 1.» forteller Ingar. Irvin gikk
absolutt ikke overens med Jack og
ble derfor adoptert av en kompis av
Ingar. «Yack var der først så det var
ikke en vanskelig avgjørelse»
forteller Ingar.
Dessverre døde Yack på vei til
trening av hjertestans da han var
rundt 5 år gammel.
Så kom kollegaen på veien mot
verdensmester tittelen valsende inn i
livet til Ingar! Chuck er fra oppdretter
Wendy Smith i solfylte California.
Han kom til verden 18.03.15 og
sammen med Ingar har denne kjekke
karen opplevd og oppnådd mange
bragder. De deltok i Nordnorsk
Mesterskap i 2017 og 2018. IDC VM
og FCI VM i september 2018. De fikk
wild card og er derfor kvalifisert til
IDC 2019!
«En kjempe sosial, gammeldags og
flott hund» forteller Ingar. «Glad i
folk og hunder, en fantastisk hund på
alle måter!» Ingar ler og sier at Chuck
har ADHD, selv til dobermann å
være.

Han har også vært meget behjelpelig
med å fikse alt det praktiske før jeg
kom ned. Så alt var i orden når jeg
kom.

Det er klart at man har lært seg litt
opp i gjennom alle disse årene med
Dobermann, og det viktigste er vel å
se individet.
Men at man gjør færre feil er også en
viktig del av treninga.»
«Men å nå dette målet er ikke mulig
uten den gode hjelpen jeg har fått av
mine trenings kamerater.

Olex Chuck vom Landgraf

Ingar er opptatt av å gi hundene sine
ett variert og fullkomment liv. Han
har hundene med på fjellturer med
kløv, går på ski, er på fisketurer og på
fuglejakt.
«Dobermann er kanskje ikke den
beste jakthunden» innrømmer Ingar,
men han har de med uansett. «Det
er jo en opplevelse jeg vil dele med
kompisen min.» En av Ingars tidligere
dobermenn apporterte fugl, så man
kan skal aldri si aldri. Chuck og de
andre hundene Ingar har hatt i livet
sitt har vært og er en del av familien.
De er med på alt og derfor blir de
også veldig allsidige. «Jeg trener ikke
bare IPO, men også spor og
ettersøk.» forteller Ingar. Han mener
det er svært viktig å gi hunden så
mange utfordringer som mulig, både
psykisk og fysisk. «På den måten
vokser de til sitt fulle potensiale.»

Må berømme spesielt Klaus og
Camilla, som har stilt opp nær sagt til
alle døgnets tider.
De har hjulpet meg på alle tenkelige
måter, og gitt oss en fantastisk støtte
og hjelp hele veien fram til pallen.
De var også med meg på VM, og tok
seg av alt det praktiske så jeg kunne
konsentrere meg fullt om
konkurransen og Chuck.»

Det med å bygge gode relasjoner og
lage gode klubbmiljøer er en veldig
viktig faktor for at de enkelte kan nå
sine mål.
Jeg har også fått masse support fra
gode venner og kjente fra nær sagt
hele verden, kanskje spesielt den
gruppa jeg trener fast med i nord
Norge.»
Hva ønsker du for dobermann rasen
og Norsk Dobermann klub spør jeg
nysgjerrig. «Mitt håp for rasen er at
de som driver med avl og utstilling,
kan se at den originale og
funksjonelle Dobermann, er det man
burde prøve å finne tilbake til. Er så
lei av å høre at en Dobermann som
kan omgås med mennesker og klare
å gå inn i en hall er en mentalt god
hund. Dette er det største bullshit
man kan si om denne rasen.

«Erik og Janne kom også ned og var
med hele tiden. Dette at de man
trener sammen med og omgås mye
med på fritiden, har muligheten til å
være med å supporte er ting som er
veldig viktig for meg.
Jeg har også hatt god hjelp av Martin
Barlik, fra Slovakia. Vi har trent
sammen i nesten hele Chuck sitt liv.
Noe som har fungert meget bra.
Foto: Erik Oxaal

Jeg spør Ingar hvordan det føltes å
bli verdensmester og jeg kan høre
han smile gjennom telefonen. «Det
tok ganske lang tid før jeg skjønte
hva det var å bli verdensmester, og
at “VI” hadde blitt det, som den
første ekvipagen i Norge.
Det er en spesiell følelse, men det er
jo noe jeg har jobbet mot hele tiden.
Denne gange har jeg fått en hund
som også har de kvaliteter som skal
til. Så har vi sammen klart å trene på
en slik måte at vi lykkes.

Dette er den eneste hunderasen som
er konstruert til å forsvare eieren sin,
og den er så langt fra dette som det
er mulig å komme nå. Hvis
oppdretter har en form for “stolthet”
og ikke bare skal selle hunder til gud
og hver mann, så må de også se
denne problemstillingen. Det er lett
å si at tiden har forandret seg, men
oppdrettere har kanskje den aller
viktigste jobben for rasen, nemlig å
bevare de egenskaper som denne
rasen skal inneha. Så får man legge
bort pengeboka og stikke fingeren i
jorda, og prøve å komme tilbake til
det som engang var en frisk og
funksjonell hunderase.»
«Jeg tror at den originale
Dobermann rasen, var en frisk hund.
De ble brukt mye av USA i
krigssituasjoner og hadde de hatt
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dårlig helse hadde man brukt en
annen rase.
Dette er jo blitt virkeligheten nå i
dag, og de er nesten ikke i bruk i
hverken politi eller militæret lenger.
Det samme merker vi som skal velge
ut en hund til IPO, det er nesten
umulig å finne en Dobermann som
duger.
De fleste ryker ut på mentalitet, og
de få som er i grenseland til å kunne
brukes i sport, er det en stor prosent
som faller fra med for dårlig helse.
DE DØR FØR DE BLIR 6 ÅR!
De har blitt for store og for tunge og
ligner lite på det opphavet som før
var en frisk funksjonell Dobermann.»
«Håper NDK kan bruke mer tid og
energi på å støtte opp om sine
medlemmer.
Prøve å få i gang tiltak som gjør at
medlemmene føler de blir tatt vare
på og hjulpet på sitt nivå. Mener det
er viktig å sette inn et støt på brukssiden, da dette er en brukshund. Det
betyr ikke at vi ikke skal tenke på
eksteriøret, men at vi får en eier som
kan være stolte av hunden sin, og
som kan få Dobermann rasen synlig
og frisk igjen.

Da kan man bygge opp et positivt
treningsmiljø, som alle kan føle seg
trygge i og som kommer til hjelpe
alle fremover. IPO er bare en av
trenings formene vi kan drive med,
alle de andre disiplinene er like viktig
og verdifulle for utøverne.»
Mitt aller siste spørsmål til Ingar var
hvorfor så å si alle hundene hans
bærer navnet Chuck? Ingar ler igjen
og sier at det er selvfølgelig på grunn
av Chuck Norris.
Ingar Andersen er utdannet
hundeinstruktør, funksjonsanalytiker
(testleder på funksjonsanalyse
inkludert K-test), han holder
grunnkurs og figurant kurs innen IPO
og er også figurant og har ZTP (tysk
godkjenning) godkjenning.
Han har reist rundt hele Europa og
holdt seminarer, han har figurert for
alle typer raser og han elsker hvert
sekund! «Jeg har lært så enormt
mye!» sier Ingar henrykt.

Dette SKAL jo være hoved målet til
en raseklubb. Bruke mindre energi
på egoene og masse energi på å få
med medlemmene på noe positivt»
Mitt neste spørsmål til Ingar var om
han hadde noen gode tips å komme
med til de som ønsker å trene og
kanskje konkurrere. «De som har lyst
til å trene sin Dobermann må
kontakte en klubb i nærheten, eller
ta initiativet og samle noen sjeler og
starte trening. Er de seriøse og
mener noe kommer de til å få støtte
fra NDK til å komme i gang.
All form for trening og alle nivåer er
like viktig. Som jeg sa tidligere, ingen
kommer fram uten hjelp og positiv
tenking. Det siste har vi nordmenn
litt problemer med, virker noen
ganger som at noen gleder seg om
andre mislykkes. Dette må vi prøve å
snu, og sammen prøve å glede seg
over at men lykkes.
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Han har fått se og observere
hundehold i mange forskjellige land
og fått oppleve forskjellige kulturer
og hvordan det påvirker hvordan
man har og jobber med hund. «Jeg
har lært utrolig mye om både atferd
og språk på.

Foto: Erik Oxaal

frist for medlems landene for å betale sin medlemsavgift til
IDC. Det gies ingen dispensasjon på dette. Det orienteres
om at Kypros ikke har betalt medlemsavgiften sin i 2017/
2018 og har frist til utgangen av september til å betale, hvis
ikke blir de ekskludert fra IDC. Avgiften på medlemskap i IDC
økes fra 0,30 euro pr medlem til 0,75 euro pr medlem fra
2019.
6. To nye søknader om medlemskap i IDC fra Spania og
Irland. Begge landene ble enstemmig valgt inn i IDC med en
prøveperiode på 2 år. Alle nye land har en prøve periode på
2 år.
7. Års beretning fra Avls ansvarlig: Mr.Norbert Daube. Han
sier at det over den siste tiden er ingen økning i frekvensen
av tilfeller av HD. Han oppfordrer alle til å HD røntge sine
hunder i Tyskland. Sier også at for å ta Kørung må hundene
fortsatt være øyenspeilet og fri for PHTVL/PHPV. I 2017 avla
232 hunder ZTP og 204 bestått. Daube kommer også med
en oppfordring til alle dommere og oppdrettere om å ta
hensyn til at alt for mange hunder har for runde og lyse
øyne samt for mye hengende lepper.

Referat IDC Kongressen
Kammeny Mlyn/Slovakia 07 September 2018
1. Åpning av Kongressen av IDC President: Mr.Hans
Wiblishauser. Mr.Wiblishauser takker den Slovakiske
Dobermann klubben for å være vert for IDC VM og
Kongressen og IDC Siegershow 2018. IDC feirer 40 års
Jubileum i år. Ved årets utstilling skulle Østeriske Mario
Mayerhofer være en av dommerene, men gikk desverre
bort for en stund siden. 1 minutts stillhet for avdøde. Ny
sekretær i IDC har blitt Evi Torfs fra Belgia og hun ønskes
velkommen av IDC Presidium og Kongressen. Mr.Hans
Wiblishauser gjentar at kuperte hunder født etter 01/08
2016 Ikke kan delta på IDC Siegershow samt avlegge ZTP og
det blir ikke gitt noen dispanser på dette. Han sier også at
han trakk seg fra FCI standardkomite i 2017 etter at FCI har
lagt mye press på den Tyske Dobermann klubben om å gjøre
om standarden vedrørende kupering. Etter at det har blitt
gjort så gir FCI dispensasjon for at hunder som er kuperte
etter 01/08 2016 kan stille på utstilling i land hvor det
fortsatt ikke foreligger noe forbudt mot kuperte hunder
fram til 2024. DV og IDC er svært uenige i FCI sin avgjørelse
av dette. Wiblishauser sier også at målet til Dobermann
verein (Tyske Dobermann klubben) og IDC er at på sikt så
skal alle medlemsland ha ZTP som avlskrav.

8. Årsberetning av brukshundansvarlig: Willi Cohnen.
Takker den Slovakiske Dobermann klubben for å være vert
for årets IDC VM. Gratulerer Ingar Andersen fra Norge med
Verdensmester tittelen, og Østerike med Verdensvinner
tittelen for lagseier. Sier også at sporforholdene under årets
VM var svært vanskelig og at 70% av hunden som
gjennomførte sporet ikke fikk betalt for den siste
gjenstanden.
9. Forslag fra den Danske Dobermann klubben om at
IDC/DV kan sende inn forslag til FCI om at sorte og brune
hunder stilles hver for seg over alt i Europa slik det gjøres i
dag i enkelte Europeiske land. Svar fra IDC: At det er opp til
den enkelte Nasjonale kennelklub og bestemme dette så
det må opptil hvert enkelt medlemsland å søke sin
Nasjonale Kennel klub om dette er ønskelig, men IDC mente
dette var positivt og det skal sendes en søknad til FCI om at
begge fargevariantene kan få hvert sitt CACIB, dvs CACIB for
sorte og brune hunder.

2. 27 medlemsland til stede på Kongressen og er stemme
berettiget

10.Framtidige IDC arrangement:

3. Vice president Mr.Roland Beunekens informerer om at
papirene angående delegatene og opplysningene om de
aktuelle Dobermannklubbene som blir sendt til hvert
medlemsland før kongressen ikke blir sendt i retur innen
tidsfristen fra neste år, får ikke delta på kongressen. I år så
var det 11 medlemsland som ikke hadde sendt i retur. Alle
endringer angående personer i styret, nye mailadresser osv
skal sendes til webmasteren til hjemmesiden til IDC slik at
den til en hver tid er oppdatert.

2019 IDC VM og utstilling Ungarn.

4. Referatet fra IDC kongressen 2017 i Ungarn godkjent
uten anmerkning fra noen av medlemslandene.

2023 IDC VM Polen

2020 IDC VM Italia
2020 IDC Utstilling Kroatia
2021 IDC VM Belgia
2021 IDC utstilling Slovakia
2022 IDC VM og Utstilling Nederland

2023 IDC utstilling Italia

5. Regnskap: IDC Presidium har godkjent regnskapet, hvis
noen av medlemslandene ønsker innsyn må det taes
kontakt med Roland Beunekens for avtale. 1 mai er siste

Kongressen ble avsluttet kl. 13.00
Referenter: Lisbeth og Trond Are Karlsen
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Det var 5 hunder fra Norge
som stilte på IDC totalt dette året:
Black Males:

Intermediate class:
Exc.3 - Dobergaarden Forever CORSANNI (Tahi-Reme Max Dobergaarden Forever Aicha)

IDC Show 2018

Brown Male:

Baby Class:
Vp.2 - Esbelto's FEAR FACTOR (Kriegerhof Lord Attila Esbelto's Blue Blood)

Black Female:

Youth class:
Exc. - CALI Grareva (Eutay del Nasi - Destiny's Phoenix
Inayra Inana)

Intermediate class:
Exc.1 - SKY SPIRIT v. Nobel Line (Morpheus v. Nobel LIne Secret Dream of Sirius Cu Noziro)

Honour class:
Exc.3 - J'ADORE GUCCI v. Nobel Line (Purgaj's Porsche di
Altobello - Beckers Mystiue v. Nobel Line)

Gratulere til alle med de flotte resultatene, og tusen
takk for at dere viser verden at vi har flotte
dobermann i Norge også.
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Reisebrev fra IDC 2018
Tekst og Foto: Lisbeth Berge Karlsen, Esbelto

Vi satte oss i bilen på Støren, to
hunder og to mennesker, vi satte
kursen mot Gardermoen.
Pga omkjøring så kom vi litt senere
enn ønsket til flyplassen, der dumpet
jeg av mann og to hunder.
Når jeg kom tilbake fra parkeringen
fikk jeg vite at den ene flykassen
hadde en liten sprekk i seg i kanten,
så vi fikk ikke fly med den!! Sprang
til sas for å kjøpe ny, de var tomme !!
Sprang tilbake og sa at vi tar alt
ansvar på oss, men nei, fremdeles
ikke.

Det måtte ringes til flyet for å høre
om vi fikk bli med, det var i siste
minutt, men vi kom med 😊 veldig
lenge siden jeg har hvert så stresset.
Det var deilig å komme til sol og
varme, noen dager litt varmt til
hundene men de taklet det utrolig
fint.
Det var førstereis tur for vår
lillemann ”Baloo”, han er kun 5 mnd
gammel men er en utrolig flott gutt
som har troen på seg selv og liker det
han får oppleve i verden.

Ringte til Linda Berge og hennes
mann løp ut i bilen i pysj bukser og
kjørte til Lillestrøm, der var de også
tomme, og de fleste butikker var ikke
åpen enda.
Ringte til Gunn Hege, hun var på
Lillestrøm så det ville ta for lang tid å
kjøre hjem til henne å hente en… så
ringte jeg sas cargo, har en snill
mann der inne jeg har en dialog med
i anledning den hunden vi har som
skal sendes til Australia.
JODA, han hadde mange han 😊 helt
utrolig at ikke sas visste det.
I mellomtiden hadde også Norwegian
ordnet med en ”låne flykasse” til oss,
så de gjorde sitt beste for oss der på
slutten.

Bilde av gutten på vi inn i flyet, ligger og
slapper av mens de gjør jobben sin 😊
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Første utstillingen var på Torsdag, da
var det duket for :
Dobermann Europe Club Winner
Show 2018, det er første gang det
blir avholdt en spesial i forbindelse
med IDC.
Esbelto`s Fear Factor (Kriegerhof
Lord Attila x Esbelto`s Blue Blood)
(eies av Gunn-Anett With Størseth,
Trond Are og Lisbeth Karlsen) blir:
Europa Club Winner Minor Puppie
2018

Var veldig koselig å møte de igjen.
Selv om vi bor i Norge så er det ikke
så ofte vi møtes da de bor i Bergen
og vi i nærheten av Trondheim.
Dommere under denne utstillingen
var: Rada Istvan, Norbert Daube og
Sergej Vanzha
Vi hadde med Pelle, men dessverre
er han ikke trent på dobbelthandling,
så det ble ingen finaleplass på han, vi
må nok hjem og trene på det til
neste gang ;-)
Fredag var IDC kongressen, referat
ligger i bladet.
Vi tok med hundene i parken, sol og
varme, vi hadde en flott dag uten
utstilling.

Er utrolig stolt av han, han har
deltatt på noen valpeshow og blitt
Bis 2, guppe vinner og NDK valpe
vinner. Rett og slett en pang start i
utstillingsverden har han hatt
Vi var på Galla middagen på lørdag
kveld, det var meget koselig med
mat, drikke, dans og venner fra hele
verden.
Det er så moro å se igjen gjengen fra
Tyskland, Finland, Danmark, Sverige,
Portugal, Serbia, Belgia osv – ikke
rart vi tar denne turen hvert år.
Så kom Søndagen og denne dagen
stilte Frank og Sue gutten sin
”Corsanni” igjen.
Han ble plukket ut til finalene senere
på ettermiddagen, da kom det store
smil fra matmor og matfar.
I finalen ble Doberguaarden Forever
Corsanni nr 3 i klassen sin. Som dere
kan se på bildet er far meget stolt.

Frank Georg Fosse og Sue var også
tilstede på denne spesialen, de stilte
"Dobergaarden Forever Corsanni" i
intermedia klassen
(Tahi-Reme Max x Dobergarden
Forever Cika)
De var meget spente på hvordan
gutten deres skulle gjøre det, og de
ble meget glade da han kom seg
videre til finalen senere på dagen og
ble: vice Europa club winner
intermedia 2018

På lørdag så startet IDC siegershow.
Dommerene denne gangen var :
Hans Wiblishauser, Rudi Killmaier,
Anna Tits og Gabriela Ridarcikova
Det var igjen vår lille ”Baloo” sin tur.
Han gjorde en fin figur i ringen og ble
Nr.2 i klassen sin:
IDC minor vice puppie sieger brown
2018 😊

Anbefaler å ta turen til IDC for alle
som har lyst til å se rundt 5-600
Dobermann samlet på en plass, det
er utrolig morsomt når man er så
glad i rasen sin å få oppleve dette.
Å være oppdretter å se på avkom
etter hannhunder man kan bruke i
avl er gull verdt. Man ser jo hva de
gir, og hva man liker og ikke liker.
Ja nå er det et år til neste gang,
gleder meg allerede jeg....
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Tekst og Foto: Monica Angelicen Larsen

Jeg blei spurt om jeg ville
skrive litt om hvordan det
var å ha en dobermann i
hus. Veldig interessant er
vel det første ordet jeg
kommer på :P Norwegian
spirit`s Carna er min første
renrasa dobermann og
valp av stor rase.
Etter mye søking etter den rette
rasen og den rette oppdretteren
havna jeg på Gunn-Hege Petteresen
som har Norwegian Spirit. Jeg så
etter en brun tispe, da jeg har falt
helt for den fargen. Det kom bare en
brun tispe i det kullet ho ventet og
jeg var så heldig at jeg fikk ho. Veien
opp til sånn ho er nå bare 17 mnder
har hvert hard. Jeg hadde gjort alt
jeg kunne av forberedelser, hadde
nok kunnskap om hund (trodde jeg)
og jeg gleda meg til å få ho i hus.
En dobermann tar mye plass og
energi, det vet jeg nå. I hvert fall
denne valpen her. Vi hadde kranglen
om at man ikke skulle bite mamma i
fingrene, tærene (de smakte ekstra
godt mente carna) ødelegge det nye

teppet (det skal jeg huske på til neste
valp kommer i hus, ikke kjøp nytt
teppe bare noen få uker før) ho
klødde mye i tennene og var som en
sugefisk med haitenner. Ho sugde
seg fast og nekta å slippe,
samtidig som de sylskarpe
tennene borra seg lengre og
lengre inn i tærene.
Men vi kom oss over det
stadiet også. Kan telle på
begge hendene hvor mange
uhell ho hadde de første
ukene. Ho var kjempe flink
med å si ifra når ho skulle ut,
satte seg ved døra eller satte seg
rett forran meg og stirra. Kontakten
var ho veldig god på. Ho satte seg og
kikka på meg, ho kunne holde
kontakten lenge selv om det var ting
rundt som var mye mer spennende
enn mamma.
Mine planer var mange før ho kom i
hus, men de forsvant som dugg for
solen. Jeg brukte all min våkende tid
på å få en valp til å oppføre seg
eksemplarisk i hverdagen. Jeg gjorde
bare vondt verre. Det at alle rundt
meg forventa at ho skulle oppføre
seg som en voksen hund siden ho var
blitt så stor, gjorde ikke ting bedre.
Men ho var jo bare valpen ennå. Det
å velge en rase som mange rundt
meg ikke ville ha noe med å gjøre
eller prøvde å snakke meg fra er ikke
lett da du skal oppdra denne lille
søte valpen. Ho var jo bare (og er)
verdens lykkeligste valp som ikke
skjønte hvorfor folk hilste og var så
glade for å se ho, men trakk seg
tilbake med en gang de fikk vite at ho
var en dobermann. En av de første
som hilste på ho når vi var innom en
butikk for å handle litt, da var ho
bare 8 uker gammel. Ho dulla meg
carna og syntes ho var såå skjønn, så
spør ho «hva slags rase er dette da?»
Jeg svarer stolt og smilende «en
dobermann» Ho som koser med
Carna hopper da et steg bakover og
lager en stygg grimase med hele
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ansiktet og sier «nei, huff» og noe i
retning av at det er jo en utrygg rase.
Mammahjertet mitt brister over at
folk kan være så uvitende og så
slemme i sine kommentarer. Som
mamma og pappa har lært meg,» har
du ikke noe godt å si, så la vær å si
noe» Så vi har måttet informere de
fleste som vi treffer på våres vei om
at sånn som rasen er fremstilt i
filmer er ikke den riktige sannheten.
Jeg kan ikke huske en person som
ikke har likt Carna og fått de over på
Team Dobermann. Nå som Carna er
17 mnder så er ting blitt mye roligre,
ho klarer å slappe litt mer av i løpet
av dagen. Er alltid villig til å trene
uansett hva det skulle være, gir aldri
opp. Ørene er plombert til tider, men
er belønninga god nok så er de på
plass. Selv om alle planene vi hadde
er vekke, så ligger de bak der og
gløder. Vi skal komme oss dit en dag,
det kommer bare til å ta litt lengre
tid enn det vi hadde planer om.

Det å ha en dobermann i hus kan til
tider være veldig stressende med
mye energi, gjenta seg 100 ganger,
labber som slår etter deg når ho vil
ha oppmerksomhet siden ho ikke har
fått det de siste 5 minuttene, noen

lojal, en som muntrer deg opp på de
mørkeste dagene med alle sine
sprell og så mye mye mer. Jeg kunne
skrevet en hel bok om hvordan det
er å ha Carna i hus, alle fordelene og
alle ulempene med ho. Det er nok
en rase man må virkelig elske for å
ha.
Jeg har funnet mine raser (chinese
crested og dobermann) På mange
måter er de veldig like, men noen
dager så er de veldig ulike også. Vi
har funnet våres rytme med trening,
tur, sosialisering, hverdagslydighet,
besøk osv. som funker utmerket for
oss.

klagende strofer i øret hender også,
drama queen, pikse på alle husdyra
og funker ikke det så pikser vi på
mamma, oppfinne nye leker fordi ho
kjeder seg siden det ikke har skjedd
noe på noen få minutter som
tydeligvis kjennes ut som mange
uker for ho, leken gå-i-søppla eller
finne skittne sokker er veldig
populær her.

Vi er så heldige å ha halv broren til
Carna her i byen våres, så de treffes
et par ganger i uka som regel. Der vi
slipper de løse så de får strekt på seg
og elter rundt. Ser de har veldig stor
Ser de har veldig stor glede av
hverandre og hvor glade de begge to
blir da de ser hverandre.

Men det som er så koselig med disse
er at de er så hengivende, elsker
oppmerksomhet, bare en kan ligge
inntil mamma i sofaen så er alt bra,
eller være med på alt, er alltid klar
for å trene, gir aldri opp, lydige,
snille, sosiale, alltid glade (unntatt
om man gjør narr av de, da kan de
være litt mugne) Gode beskyttere,

Vi driver litt med utstilling også, noe
vi begge syntes er gøy. Sist helg var
vi på Hamresanden og var den
eneste som stilte i rasen. Veldig synd
å ikke ha flere der. Første dagen fikk
vi en god kritikk, men det blei bare
en very good. Litt små skuffa gikk vi
ut av ringen.
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Men vi hadde en dag igjen. Dagen
etter kom og vi var egentlig bare
klare for å bli ferdig med dagen. Så
møter vi på en helt fantastisk
dommer som forklarer og forteller
hva vi skal gjøre. Jeg tenker bare at
kaster ho meg ut av ringen så gjør
det ingenting for ho var et friskt pust
i en ellers så kaotisk dag. Vi går ut av
ringen med excellent, CK, cert, BIR og
BIR jr. !!! Seieren hadde nok smakt
en del bedre hadde vi hatt noen å
konkurrere mot, men jeg er helt i
ekstase over hva vi fikk til denne
dagen! Jeg må få lov å skryte av oss
når vi klarer å få sånne resultater. Jeg
har stilt hunder før, men aldri fått
sånne resultater. Vi er et veldig godt
team. Takk for at vi fikk skrive litt om
våres hverdag.

OMPLASSERINGSHUNDEN:
baksetet og ventet tålmodig på at vi
skulle dra :D
Hun het egentlig Lilo på stamtavla,
men med en ny start ønsket jeg
henne et nytt navn. Inayja er arabisk
og betyr omtenksom.
Inayja var en voksen tispe på 5 år og
skulle omplasseres da eier var
narkoman og skulle legges inn for
avrusning.
Hun bar ikke nevneverdig preg av
noe urolig oppvekst heldigvis. Det
eneste jeg kanskje kunne sette i
forbindelse med historien var at hun
reagerte usikkert på maskuline,
mørke skikkelser som kom gående
mot oss og vedvarende rusing av
motor rundt/ved siden av oss.

I Hemsedal sommeren 2011

Tekst og Foto: Helén Cathrine Moløkken

Da min gamle katt på 16
år ble avlivet pga sykdom
og alderdom i november
2010, begynte jeg for fullt
å leke med tanken om å få
meg hund.
Jeg var fast bestemt på at jeg ikke
ville ha valp, da det ikke passet inn i
livssituasjonen min på den tiden. Jeg
hadde bare så vidt begynt å seg meg
rundt da ei bekjent (Jane) i en
lokalavdeling av Dyrebeskyttelsen
begynte å snakke om
dobermanntispa som hadde kommet
inn til en felles bekjent av oss som
drev hundeomplassering. Jeg så på
finn-annonsen et par ganger, hørte
på historiene Jane hadde å fortelle
om henne, men stresset ikke. Det
traff meg liksom ikke helt med en
gang.
Jeg har alltid hatt sans for både
schæfer, rottweiler og spesielt
dobermann, men vært litt skeptisk til

å overta en voksen da jeg har
opplevd at adferdsproblemer i større
eller mindre grad ofte er årsak til at
dem omplasseres.
Etter litt betenkningstid på et par
måneder bestemte jeg meg allikevel
for å reise for å såkalt «ta en titt».
Jeg ble solgt fra første blikk og det
tror jeg faktisk må ha vært gjensidig.
Hun var veldig kontaktsøkende, ivrig
og glad da vi var på besøk og
sjarmerte oss alle. Heidi, hun som
drev omplasseringen, sa flere ganger
at hun ikke hadde opplevd hunden
slik før, hverken ved private besøk
eller folk kom for å se på hundene
som var til omplassering. Jeg tenkte
hele tiden at det var et salgstriks,
men har i etterkant skjønt at det var
sant. Hun brydde seg aldri om andre
folk som hun møtte på, og hun måtte
alltid møte dem noen ganger før hun
viste glede.
To dager seinere, 19. februar 2011,
kom vi tilbake for å hente henne. Da
kontrakten var skrevet og hun hadde
fått på seg bilselen hoppet hun bare
inn i bilen av seg selv, satte seg i
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Ellers hadde hun et helt fantastisk
gemytt og jeg har ikke tall på hvor
mange jeg fikk omvendt av de som
var redd for eller usikker på rasen.
Hun viste tydelig glede mot de hun
kjente og hennes store sjarm var hun
smilte. Jo mer spesiell personen var
for henne jo større smil. Hun var stø
som fjell på både folk og hunder, de
hun møtte på tur overså hun som
regel, vi var på tur og det var det som
betydde noe! Hun kunne gå løs
omtrent hvor som helst, kom alltid
på innkalling. I løpet av kort tid
utviklet vi et helt unikt bånd, et bånd
jeg aldri tror jeg kommer til å få igjen
med en hund. Hun var min trofaste
turkamerat og min beste venn i over
fem år.

Høsten 2015

Inayja og Molly

Vi hadde så mange fine turer og
opplevelser sammen, så mange
kvalitetsstunder og hun var med på
jobb nesten hver eneste dag (jobber
som dyrepleier). Hun var
bodyguarden til cavalieren Molly
(hunden til ei venninne og tidligere
kollega) og hun ble et nøkkelverktøy i
prosessen med å tilvenne de mange
kattene jeg hadde i fosterhjem for
dyrebeskyttelsen til hund.
Vi deltok på vår første blodsporkurs
da Inayja var åtte år gammel og sto
sidestilt med samtlige dachs og
elghunder, hun var en racer og
imponerte kursholderen stort.
Dessverre rakk jeg aldri målet med å
godkjenne henne som
ettersøkshund.

mange andre med
omplasseringshund-eller katt si at
dem opplever, er den utrolige
takknemligheten man opplever disse
dyrene viser deg, hver dag, uansett
hva. En takknemlighet et dyr kjøpt
som valp eller kattunge aldri klarer å
formidle. Takknemlighet for å være
akkurat her, hos deg, og få den
kjærligheten, omsorgen, varmen,
aktiviteten og opplevelsene du girfordi den har opplevd at det ikke er
noe selvfølge. De fleste hunder som
omplasseres i dag kommer som regel
fra snille hjem, men mange
omplasseres jo fordi det mangler
kjemi, kunnskap eller tida ikke
strekker til. Det er også dessverre
noen som kommer fra dårlige hjem,
med utrygghet, uro, fysisk
mishandling og/eller omsorgssvikt i
større eller mindre grad. Alle de
hjemløse og vanskjøttede kattene i
Norge er et eget, tragisk kapittel jeg
ikke går inn på her.

Mange er skeptisk til det å overta en
omplasseringshund, og jeg kan forstå
skepsisen. Min personlige erfaring er
i alle fall kun positivt, og jeg kommer
definitivt til å ha omplasseringshund
igjen. Alt tror jeg bare handler om å
ha litt tålmodighet og om det å finne
den rette, det er viktig både for deg
og hunden.

Det er både positive og negative
sider med å kjøpe valp, det samme
gjelder for det å overta en voksen
hund.
Det kommer bare an på hvilken
person du spør; hvordan han/hun ser
på situasjonen, kanskje hvilken
livssituasjon personen er i og hva
slags bruksområde hunden er tenkt
til.

Gullerudtjernet 2015

Inayja ble brått syk våren 2016 og
etter noen få dager med sykdom
døde hun på operasjonsbordet.
Veterinæren mistenkte i etterkant
kreft i magen, men uansett hva som
var årsak klarte ikke det gamle
hjertet mer. Hun ble 10 ½ år
gammel. Savnet er like stort i dag
som dagen hun ble borte, 22.april
2016.
Jeg har hatt kattunger, jeg har hatt
tidligere og har nå voksne katter som
jeg har reddet selv eller adoptert fra
dyrebeskyttelsen. Jeg har hatt Inayja
som omplasseringshund, og etter
Inayja kjøpte jeg en dobermannvalp,
Nova. Den følelsen jeg sitter igjen
med selv, men som jeg også har hørt

Inayja og Pippi Hvitstrømpe, ca 10 uker gammel
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galskap eller hygge, eller begge delerTekst og Foto: Petter Andreas Hjortdahl

Vi kjørte direkte videre,
venstrekjøring var et lite
usikkerhetsspørsmål, men dette
gikk veldig greit. Men å komme
seg trygt gjennom diverse
rundkjøringer, det var en annen
sak. Vi overnattet i England, og
neste dag kjørte vi til Holyhead,
hvor fergen til Dublin går fra.
Ferden over Irske sjøen gikk
greit, stor ferge med flere
serveringssteder.

Hva får 4 mennesker til
å kjøre 4400km, ta 6
ferger, tilbringe flere
netter på moteller og
spise mye "veimat"?
Jo, lysten på å oppleve
noe nytt og
spennende, og kanskje
klare å få en ny tittel
på dogweb`n .

Irskesjøen er kjent for å være
ganske røff, men hadde flaks, så
turen var helt grei.

Galskap - definitivt!
Bilen er klar, 4 hunder i bur, mye
baggasje er pakket i takboksen og
oss 4, er klare for avreise fra Oslo.
Reisefølge denne gangen er
Hilde, Henrik, Elisabeth og Petter.

Vi har bestemt oss for å kjøre til
Malmø, over broen til Danmark,
videre nedover til Rødby,
deretter gjennom Tyskland,
Nederland, Belgia og til slutt
Frankrike. Vi hadde bestemt oss å
kjøre til Calais, derfra med ferge
eller i tunnel til England. Vi valgte
ferge, da prisen for å bruke
tunnel, var svært høy.
Dovers klipper har vi alle sett og
hørt om, de stiger mektig rett til
værs, og er et flott skue, særlig på
kvelden, når de er lyssatt. Ingen
streng tollkontroll inn i England,
derimot motsatt ut fra Calais.
Husk dette, om dere skal reise fra
Frankrike til England. De sjekker
alt rundt hundens pass, meget
nøye.
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Dublin er en flott by, mange
severdigheter og stort uteliv.
Mange nordmenn reiser hit for
en hyggelig weekend, her kan
man oppleve alt fra A til Å. Vi
reiste litt rundt, så på forskjellige
ting, og fant til slutt et gammelt
slott, hvor vi inntok en god lunsj.
Vi dro inn til selve bykjernen på
kvelden, hvor vi fikk med oss
hundeveddeløp og en god
gevinst.

3 uker ble tilbragt på sykehuset i
Dublin, så rett hjem med SAS,
deretter Ullevål sykehus. Hilde,
Henrik og Elisabeth var sammen
med meg i 3 døgn, før vi ble enige
om at de skulle reise hjemover. Vi
hadde med oss 4 hunder, så
logistikken rundt det hele, var
ikke så enkel. Den Irske
Kennelklubben var helt
fantastiske mot oss, kjørte og
hentet, betalte hotelrom, tilbød
oss kontanter og besøkte meg på
sykehuset. De har også fulgt opp
saken i etterkant, fantastiske
mennesker og organisasjon.

Lørdag reiste vi til utstillingen, og
stilte våre tre hunder, Tobbe
(Jesse James V Nobel Line) og
Rikke (Qui Terret Black Mamba V
Nobel Line) og Nikki (Juicy Fruit V
Nobel Line), mens Elisabeth stilte
sin flotte prinsesse, Peach. Jeg
hadde håpet at vi skulle få cert på

Tobbe og Rikke, men dessverre
fikk vi kun ex & ck på Tobbe, Nikki
fikk ex, mens Rikke ble beste
dobermann med cert. Stor jubel,
og hun ble deretter shortlistet i
gruppen. Dermed ble Rikke Irsk
Champion, en tittel som ikke er så
vanlig på norske hunder. Trøtte
og slitne reiste vi tilbake til
hotellet, spiste litt mat og sovnet
tidlig.
Vi våknet til litt regn og noen
mørke skyer, var dette et tegn på
at noe skulle skje? Vi reiste opp til
utstillingen, stilte hunder, men
fikk ikke cert på noen av våre
hunder. Må innrømme at jeg var
skuffet, men slikt har vi opplevd
tidligere. Jeg gikk tilbake til bilen,
snakker litt med Hilde, så faller
jeg om med full hjertestans.
Takket være svært dyktige
mennesker, venner og frivillige,
klarte de å få liv i meg, med god
hjelp av en hjertestarter. Uten
denne hadde jeg ikke overlevd
dette.
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Vi sjekket ut mulige reiseruter,
slik at de skulle slippe å kjøre så
mye i England. De valgte ferge
tilbake til Holyhead, så kjøre tvers
over til motsatt side av England.
Fra Hull går det nattferge direkte
til Amsterdam, med skikkelig
kennel ombord. Dette er nok et
bedre valg, enn å kjøre via
Frankrike, så ferge over den
engelske kanalen. Deretter kjørte
de andre via Malmø, hvor de
overnattet. Så hjem mot Oslo,
neste dag.
Heldigvis endte dette veldig bra
for oss alle, takket være rask
hjelp, kyndig hjelp og ikke minst
en hjertestarter. Hvorfor NDK`s
medlemmer ikke ville investere i
en slik maskin, er fortsatt en stor
gåte for meg og mine.

Etter at jeg falt om, ble det foretatt over 3000
kompresjoner ved gjenopplivingen. Det er
ganske nære døden spør du meg, og hadde
det ikke vært for hjertestarteren, så hadde jeg
ikke vært her i dag.

• Masse tålmodighet og godt
hummør!
VIKTIG – VIKTIG – VIKTIG
Du skal ikke bruke ordet apport
under innlæringen. Si minst mulig!
Bruker du ikke forsterker (klikker)
så holder det med ett ”bra” eller
”ja”. Ordet nei er forbudt! Det
fører bare til at du blir sint i
stemmen og du kan da risikere at
hunden ikke vil ta apporten.
Bare ignorer og ta vekk apporten
hvis hunden gjør feil. Den lærer
fort at når du tar vekk apporten, så
får den ingen godbiter……
Kommandoord settes ikke på noen
steder før øvelsen er helt ferdig.
TRENINGEN AV
DELMOMENTENE STARTER:

Foto: Bjørn Oddane

Tekst: Ghita Ommundsen Fossum,
gjengitt med tillatelse.

Denne øvelsen bygger vi opp over
prinsippet ”BAKLENGS KJEDING” som
går ut på å starte med å lære hunden
avslutningen på en øvelse først. Det
å belønne siste leddet i en øvelse
først, gjør at hunden ”går fra” noe
nytt (feks nest siste moment), til noe
kjent (siste moment). Dette har vist
seg å være veldig effektivt, og
belønningen blir en drivkraft i seg
selv for resten av kjeden.
På grunn av dette er baklengskjeding
veldig godt egnet til øvelser der det
inngår mange momenter, som feks
apportering, melding mm.
Man kan likevel ikke sette en øvelse
sammen baklengs, før hunden kan
alle delmomentene i øvelsen. Kan
den først det, skal det være lett å
kjede sammen øvelsen. Får man
problemer går man tilbake og

plukker ut det momentet som ikke er
godt nok. Så trener man mer på det.
Når det dårlige momentet er på plass
igjen, kan man sette sammen
øvelsen på nytt – baklengs.
HVA TRENGER DU AV UT STYR
TIL APPORTØVELSEN?
• En apportgjenstand.
• En skål med GODE, og helst myke,
godbiter.
• Del godbitene i små biter slik at
hunden bruker kort tid på å spise
dem.
• En god stol som du kan sitte på –
kan være en fordel…..
• Et lite bord som skålen med
godbiter kan stå på – da har du lett
tilgang til belønningen.
• En sulten hund d.v.s. at du ikke
forer hunden rett før treningen.
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1) Sett deg i stolen med hunden
sittende (eller stående) foran deg.
Den er nå sannsynligvis veldig
opptatt av skålen med godbiter (og
det er bra).
2) Ta apportbukken i en hånd og hold
den litt vekk fra hunden. Vent så til
hunden viser den minste interesse
for Apporten (heretter kalt A).
Ros/klikk og belønn (helst innen, fra
0,5 – til 2 sekunder.). Etter noen få
runder med dette, øker du kravet.
3) Nå skal hunden gape over A. Dette
gjøres også noen få ganger før du
igjen øker kravet.
4) Denne gangen skal hunden bite
fast i A. Husk på at du hele tiden
forsterker med stemme eller klikker
og belønner.
5) Når hunden så biter, er du
kommet til ”hold fast” fasen. Nå
gjelder det å drøye lengden (tiden)
hunden skal holde fast.
Erfaringsmessig er dette den
vanskeligste fasen - for de fleste.
Man må passe på å belønne ofte,
men ikke så ofte at man ikke
kommer videre - en vanskelig

balansegang. Uansett skjer det ingen
skade om man belønner for ofte, det
er verre hvis man gang på gang er for
sein - for da får jo ikke hunden
belønningen sin. Skjer det mer enn
to av 10 ganger at du må feile
hunden din, så gå heller tilbake i
øvelsen slik at hunden lykkes og får
belønning. Dette er veldig, veldig
viktig for å få en fin fremgang i
øvlsen.

Igjen ikke stirr på hunden. Fest
blikket ditt på skrått foran hunden,
eller se fremover. Da hjelper du
hunden til å lykkes. (Belastning i
form av å stirre på den kan heller
komme når hunden er tryggere på
øvelsen) Hvis du likevel velger å
legge på belastning (se på hunden,
presse den med kroppen din) nå, så
må du gå saktere frem og forvente at
tingene tar lengre tid.
8) Når så dette også er ett fint
delmoment, så kan man begynne
med å sette hunden (eller la hunden
stå) foran seg, holde A i venstre
hånd, og lede hunden ”på plass” i
utgangsstilling.

Foto: Yvonne Hjeltnes

6) Når hunden holder fast i ca. 30
sek. Kan du begynne på neste trinn.
Plukke opp. Hold A gradvis ned mot
gulvet foran hunden. Forsterk og
belønn når hunden gjør det du
ønsker (biter over A). Til slutt skal
hunden plukke opp apporten fra
gulvet og holde den fast til du gir
belønningssignalet. Men husk på å
hele tiden ta tingene gradvis. De
første gangene hunden plukker, er
det bra og belønning med en eneste
gang!! Så øker du gradvis kravene, til
hunden kan løfte A helt opp i hånden
din. Pass på at hunden aldri slipper
før forsterkeren kommer
(ord/klikker). Se på A for å hjelpe
hunden i gang hvis den får
problemer. Blikket ditt gjør ofte at
hunden forstår hva du vil. Ser du på
A så kan du heller ikke se på hunden
samtidig. Stirrer du på hunden så kan
det nemlig medføre at hunden
slipper A før du ønsker. Vær
tålmodig!
7) Når hunden nå har lært både å
slippe, holde fast og plukke, er du
kommet ganske langt i A treningen.
Nå er det på tide å trene på at
hunden kan sitte ”på plass” og holde
A.

4) Hunden griper - Hunden løper til
fører - Hunden setter seg i
utgangstilling – Hunden slipper +
belønning
5) Hunden løper ut - Hunden griper Hunden løper til fører - Hunden
setter seg i utgangstilling – Hunden
slipper + belønning
6) Hunden sitter mens fører kaster
apporten - Hunden løper ut - Hunden
griper - Hunden løper til fører Hunden setter seg i utgangstilling –
Hunden slipper + belønning

9) Deretter kan man legge ned A, og
la hunden plukke den opp og komme
i utgangsstilling med den.
10) Så legger man A gradvis lengre
ut. Det kan være en fordel å ha en
hjelper med til dette. Til slutt har
man den lengden man vil ha før man
får hunden til å hente A.
11) Så kan man kaste A og la hunden
hente den. Da kan man bare holde
hunden i halsbåndet. Så må hunden
ha lært sitt og bli før man kan ta hele
den fulle øvelsen.
12) Når man nå skal sette sammen
øvelsen, så starter man raskt med
det momentet vi her forklarte først,
og så bygger man øvelsen raskt (en
gang på hvert moment) til man har
en hel Apportøvelse fiks ferdig.
Mye å trene på, men gjør man denne
jobben grundig vil man sjeldent få
problemer med A siden.
BAKLENGSKJEDING AV APPORT :
1) Hunden slipper + belønning
2) Hunden setter seg i utgangstilling
– Hunden slipper + belønning
3) Hunden løper til fører - Hunden
setter seg i utgangstilling – Hunden
slipper + belønning
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Foto: google

7) Hunden sitter i utgangstilling Hunden sitter mens fører kaster
apporten - Hunden løper ut - Hunden
griper - Hunden løper til fører Hunden setter seg i utgangstilling –
Hunden slipper + belønning.
NÅ KAN DU SETTE KOMM ANDO
ORD PÅ ØVELSEN.
Du velger selv hvilke ord du vil bruke
og hvor du vil ha kommandoer. Selv
synes jeg ”hold fast”, ”slipp” og
”Apport” er mer enn nok ord i denne
øvelsen. LYKKE TIL!

Helse
Furunkulose
Tekst og foto: Lill Jeanette Kristiansen i samarbeid med veterinær Malene Adelsten Osufsen, Hamar Dyreklinikk

Furunkulose er ingen spesifikk diagnose, men innebærer en dyp betennelse og som oftest
en infeksjon i huden. Infeksjonen er så dyp at den har ødelagt hårsekken og bakteriene
spres ned i de dype hudlagene. Furunkulose oppstår som oftest på potene mellom tærne,
men kan også forekomme i ansiktet, i nærheten av kjønnsorganer og analåpning.
Tilstanden krever flere undersøkelser og prøvetakninger for at veterinæren skal kunne
fastsette årsaken. Noen hunder er så ille angrepet at de ikke kan behandles for dette og,
på grunn av smerter, må avlives.
Definisjon og årsak
Furunkulose er en hudlidelse
der hunden får små
verkebyller (furunkler) i huden.
Disse verkebyllene er som
regel fylt av puss, og anses
som små, lokale
hudbetennelser. Hårsekkene
sprekker og immunforsvaret
reagerer på dette som noe
fremmed. Den vanligste
årsaken til furunkler er en
bakteriell infeksjon. På
korthårige raser kan hårene
være skarpe og irritere huden
eller vokse innover og dermed
skape en betennelse. Irritert

og skadet hud er utsatt for
bakterielle infeksjoner. Den
vanligste bakterien ved
furunkulose er en bakterie
som er en del av hundens
normale hudflora,
Stafylococcus intermedius, EColi og andre bakterier kan
også forekomme. Korthårede
raser, som for eksempel
dobermann, er mest utsatt.
Hunder med gjentakende
furunkulose har ofte et
underliggende hudproblem
som for eksempel
allergi/atopi.

Mulige predisponerende
årsaker ved furunkulose
- Arrvev etter tidligere
sår/infeksjoner i huden
- Fremmedlegeme i poten
(glasskår, flis, eller lignende)
- Hormonelle sykdommer
- Allergi/atopi
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- Tett pels under potene som
blir skitten og fuktig
- Gjærsoppinfeksjon under
potene
- Overdreven slikking på
potene på grunn av for
eksempel atferdsproblematikk
(stress) eller smerter i skjelett
eller muskulatur
- Sinkmangel
- Lavt stoffskifte
(hypothyreose)

mikroskopet. Noen ganger er
det nødvendig å stanse ut en
hudbit (biopsi) og sende den til
undersøkelse for å sjekke for
denne parasitten.
Symptomer
- Halthet
- Overdreven slikking eller
biting på potene
- Håravfall flekkvis
- Rødhet i huden

- for mye proteiner i maten

- Furunkler (verkebyller)
mellom tærne. Sitter ofte dypt
i svømmehuden. Kan være
hele eller sprukne. Ofte flere
furunkler på samme eller ulike
poter samtidig

- Feil i immunforsvaret hvor
kroppen rett og lett angriper
seg selv

-Vegring for å bevege seg, da
spesielt på underlag som er
grovt som grus

- Overvekt
- Artrose i tåledd
- Feil i beinstilling

huden og gjør at pelsen
blir seig og klissete.
Definisjon og årsak
Våteksem, også kalt hot spot
eller akutt dermatitt, er en av
de vanligste hudlidelsene hos
hund. For å regnes som lokal
må våteksemet involvere
mindre enn 20 % av hundens
hud. Vanlig størrelse på
våteksem er 1 – 30 cm. i
diameter. For at våteksem skal
oppstå, må huden holdes
fuktig over en viss tid. Vanlige
utløsende årsaker er hyppig
bading, varmt og fuktig vær,
samt alle faktorer som får
hunden til å overdrevent slikke
på seg selv, som insektbitt,
flått, analkjertelbetennelse,
smerter i ledd, allergi også
videre.

- Hårsekkmidd (Demodex).

Våteksem
- Atferdsproblemer som
irritabilitet og utagering
ved håndtering av
områder som er infiserte.
Hvis huden mellom tærne til
stadighet utsettes for kontakt
med irriterende underlag (for
eksempel grov grus i
hundegården, skare snø, lange
skogsturer over flere dager,
trening på asfalt over lengre
tid også videre) kan det føre til
at Parasitten (Demodex canis)
som bor i hårsekkene kan føre
til dyp infeksjon mellom tærne
på flere bein. Parasitten er
som regel lett å finne –
veterinæren tar prøver fra
huden som undersøkes i

Den ene dagen er hunden
helt frisk, neste dag har
den en voldsom kløe på
en flekk. Kløen sitter
vanligvis på kinnet, halsen,
nakken eller hodet, men
kan egentlig forekomme
hvor som helst på
kroppen.
Pelsen er bustete på en
liten flekk. Flekken vokser
suksessivt og blir større og
større. Veske siprer ut fra
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Symptomer
Hunden krafser og klør seg
gjentagende. Rister seg og
viser ubehag. En del hunder er
svært ømme i området og kan
fremstå som sure og sinte ved
berøring. Barberer man bort
pelsen ser man at huden er
meget kraftig rødfarget og
irritert. Fortsetter hunden å
klø seg oppstår et sår. Huden
kan bli læraktig, før den ”dør”
og støtes bort.

- Områder med hud som er
rød, klissete og med punktvist
bortfall av pels, oftest på
hodet/ansiktet, hals, nakke,
lår, halerot og anal.
- Overdreven slikking eller kløe
på et eller flere områder
- Øm og sår hud hvor hunden
viser tegn på smerte
- Sur eller råtten lukt

Behandling og prognose
For at huden skal gro må
våteksemet få luft og tørke
inn. Pelsen over og rundt
våteksemet må barberes helt
ned og den skadede huden
renses godt. Våteksem kan
være veldig ømt og hunden
kan trenge noe beroligende for
å få gjort dette ordentlig.
Dersom våteksemet ikke er
større enn ca. en håndflate, vil
det som regel være
tilstrekkelig med barbering og
deretter daglig rens med
klorhexidin til det har tørket
helt inn. Det er viktig at
hunden ikke får slikket på
områdene. Krage må benyttes
om hunden slikker og ikke er
under observasjon. Er
våteksemen i ett område hvor
det ikke hjelper med krage,
kan man benytte en body eller
sette på en god potesokk på
den labben hunden pleier å klø
seg med. Dersom våteksemet

er stort eller har vært der en
stund, kan det ha blitt
infeksjon i tillegg. Antibiotika
kan da være nødvendig.
Avhengig av hva årsaken til
våteksemet er kan
smertestillende eller
kløestillende benyttes.
Prognosen for selve
våteksemet er veldig bra, men
det er viktig å utrede om det
er noen underliggende årsak,
særlig hvis hunden får
våteksem ofte.
Våteksem er vanligere i
sommerhalvåret og det er
viktig at hunden unngår bading
frem til området har grodd.
Det er vanskelig å si årsaken til
hvorfor en hund rammes.
Noen er plaget med
gjentagende våteksem og
dette er noe som kan være
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svært slitsomt og ikke minst
smertefullt for hunden.
Forebygging
For å forebygge våteksem er
det viktig å holde pelsen tørr
og ren. Kontroller at hunden
ikke har ulike parasitter (lus,
lopper eller flått) eller har fått
små sår som kan være
begynnelsen på våteksem. I ett
tidlig stadium av våteksem kan
man stoppe og få ned
betennelsen dersom man
barberer bort pelsen over det
irriterte området og vasker
med ett bakteriedrepende
middel som inneholder for
eksempel klorhexidin.
Veterinær bør oppsøkes
dersom infeksjonen spres
videre eller hvis hunden har
smerter.
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klubbhus, toaletter, god parkering og
masse gresssletter. De hadde også
engasjert egen kokk, som bodde på
stedet. Hun laget ferske rundstykker
til frokost begge dager, varm og
smakfull lunch og en flott 3 retters
middag, til lørdagskvelden. Alle
former for drikkevarer ble solgt, til
en utrolig billig penge.
Tekst og Foto: Petter Andreas Hjortdahl

Dugnadsånden var stor, så rigging og
gjennomføring gikk greit. Dog må det
sies at enkelte "barnesykdommer"
dukket opp, men dette er nok i
orden til neste år.

Skandinavias første "AIAD" ble i år
arrangert i Sæby Danmark, ca 15
minutter fra Fredrikshavn. Det var
folk fra flere land, Sverige, Tyskland,
Danmark og Norge, med totalt 43
hunder til start.
Danskene hadde fått tak i en meget
kjent dommer til denne
konkurransen, Attilio Polifrone,
italieners om dømmer over hele
verden. Meget blid og hyggelig
dommer, som ble godt likt av folket.
Det var også en dansk bruksdommer,
Michael Brandenhof, som var
meddommer på bruksdelen.

De fleste av oss bodde på
Svaleredens Camping, fin plass og
med flott beliggenhet. Campingen lå
15 minutters kjøring fra plassen der
konkuransen skulle avholdes.
Dansk Dobermann klubb, hadde fått
låne politihund foreningens lokaler
og treningsområde. Stedet var helt
perfekt for dette arrangementet,
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AIAD - hva er nå dette, det er en
todelt konkurranse, den ene dagen
med bitearbeide, overfall og
motprov, og neste dag ren utstilling.
Hva er så overfall, man går mot
skjulet og når hunden er ca 5 meter
fra skjulet, kommer figuranten
løpende, skrikende og fektende ut.
Hundefører slipper hunden og
hunden skal deretter angripe
figuranten og bite seg fast.
Hva med motprov, her skjuler
figuranten seg i skjulet, deretter
løper han ut og mot hund/fører, på
signal fra dommer slipper man
hunden, som så skal angripe
figuranten, og bite seg fast.

Vi hadde med oss Tobbe (Jesse
James V Nobel Line), som
gjennomførte en veldig bra
konkurranse, særlig bitedelen var jeg
veldig godt fornøyd med. Han ble
tilslutt 3 beste hannhund, som deltok
i selve AIAD konkurransen.

Vi fikk se noen bra hunder og noen
som ikke var så bra. Det var en tysk
hund, med gode meritter innen IPO,
som ble fullstendig overrumplet og
pilte av banen, fullstendig
skrekkslagen. Stakkars hund og fører,
de snek seg over Tyskegrensen, i ly
av mørket, samme kveld.

Karna Værum fikk en stor dag, både
som oppdretter og eier. Hun er
oppdretter av både BIR og BIM, så
jubelen var enorm. BIR ble Royal
Danish Envy Me, eies av Karna
Wærum, Royal Danish Endless
Emotion, ble BIM og han eies av
Mike P. Laursen.

Til dere som er proffe bruksfolk, så
bruker jeg nok feil ord og uttrykk,
beklager isåfall dette!
Søndagen startet med frokost, med
ferske rundstykker, masse pålegg og
det man måtte ønske seg av drikke
varer. Dette kan danske, kanskje noe
for oss her i Norge?

Vi vant Champion klassen med
Tobbe. Vår lille "smellkaramell" Tulla,
fikk excellent og ble 4 dje beste
junior tispe. Dette var vi ikke så
fornøyd med, men dommeren
dømmer, så da får vi bare prøve oss
igjen senere.

Dermed var det klart for
premieutdeling, og hvilket
premiebord som ble presentert for
oss. Jeg tror at alle deltagere fikk
pokal, og en eller flere
ekstrapremier. Flott tiltak, som
virkelig ble satt pris på.

BIR, Royal Danish Endless Emotion

Jeg tror de skal arrangere AIAD i
2019 på samme sted, da er det lett
for oss nordmenn, å delta.
Vi kommer gjerne tilbake - Det er
deilig å være norsk, i Danmark.

Jesse James v. Nobel Line in action
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SHAPING

Tekst: Ghita Ommundsen Fossum
Foto: Yvonne D. Hjeltnes

Nå har jeg nevnt dette ordet noen
ganger, og for så vidt forklart det
veeeelig kort også, men her skal dere
få en litt mer inngående forklaring i
hvordan man shaper hunden sin. Jeg
er ganske dårlig på
engelsk/amerikansk, men «Shaping»
betyr vel noe sånt som «skaping».
Og det er jo det vi gjør. Vi fremelsker
rett og slett en atferd ved hjelp av
belønning, altså skaper vi noe vi vil
ha. Jeg gjorde dette veldig bevisst
første gang da jeg fikk valpen Tex.
Han var bare 8 uker da jeg begynte å
shape han. Jeg shapet han for det
meste. Av lydighetsøvelser var det
hovedsakelig: «fri ved fot», «gå pent
i bånd», «Sitt», «kontakt» «dekk»,
«stå» og «bli» han ble shapet for.
Med andre ord «ting som er greie å
ha i hverdagen». (Legg merke til at
jeg ikke har skrevet

innkalling, dette fordi jeg faktisk ikke
trengte å trene på innkalling – med
måten jeg trente på, så fikk jeg
nemlig innkallingen gratis!) Vi fikk
mange beundrende blikk da han som
4 måneder gammel valp stod så flott
som bare det på utstilling - og løp
ved siden av meg med full kontakt.
Til og med dommeren kommenterte
det ;)) Tex kunne alle Lp øvelser til
og med klasse 3 da han døde 10
måneder gammel. Alt var innlært via
shaping.
Her er hovedtrinnene for å lykkes
med shaping:

TRINN 1. UTSTYR:
a) Tålmodighet i fleng
b) Ha bestemt deg for hva du vil
trene – og hvordan
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c) En hund i riktig modus (greit med
en sulten hund når man skal trene,
og en litt oppspilt hund i noen
øvelser, mens skal man trene f.eks.
bli er det ok om hunden er litt trøtt.)
d) En treningsplass der hunden
fungerer (fredelig, trygg plass)
e) Belønningssignalet du vil bruke
f) Gode, myke, små, godbiter

TRINN 2. BELØNN DET DU VIL
HA:
Vil du at hunden skal sitte så belønn
hunden i det den setter seg.
Belønner du når hunden sitter, så er
det blien du egentlig belønner. Det
er altså hva du belønner og timingen
av belønningen som er det viktige.
Derfor er det også så viktig å ha et
belønningssignal. Helst så kort som
mulig. Har du et bra belønningssignal
så har du god tid til å hente frem
belønningen etterpå - og du kan
være helt sikker på at du ikke får en

SHAPING
hund som bare jobber når den ser at
du har en belønning.

TRINN 3. TREN KORTE
ØKTER:
Dette er veldig viktig for læringen.
Det er bedre å trene for lite en for
mye. For det første vil dere da
stoppe mens hunden har det kjekt
(før den går lei) og dermed vil
forventningene til neste treningsøkt
øke. For det andre vil hundene få tid
til å "fordøye" det de har lært før
neste økt.

TRINN 4. PAUSER:
Når dere har pauser skal hunden
hvile. Da trenger den ro. Legg
hunden derfor i bur eller la den legge
seg i kurven sin (alt etter hvor dere
trener, og hvilket individ man jobber
med). Noen minutter er nok før man
kan ta en ny økt, men husk at
hundene også er individuelle – og
det kommer også ann på hvor vant
de er til å trene.

TRINN 5. KOMMANDOER:
Bruk minst mulig kommandoer
(ingen) når du shaper. Hunden skal
finne ut av tingene selv, du skal lede
den i riktig retning ved hjelp av
belønningssignal og belønning.
Trenger du å legge på kommandoer,
så skal dette først skje når du er
120% fornøyd med øvelsen – og alle
delmomentene (i lengre øvelser som
apport) er på plass....

Jeg hadde bestemt meg for at jeg
ville ha «flat dekk»* på han, og det
skulle være «klaskedekk»*. Jeg ville
heller ikke gi noen form for hjelp.

Tex virket noe forvirret og så
overrasket på meg, men han reiste
seg og spiste pølsebiten før han igjen
prøvde seg på sitten ;)

Tex hadde det med å sitte og tigge –
som de fleste valper (hunder), og da
var det jo bare å utnytte det. Særlig
når jeg stod og kuttet godbiter var
både han og Tara veldig klare ;)
Derfor foregikk dekktreningen på
kjøkkenet.

For meg gjaldt det å være tålmodig.
Veldig tålmodig. Jeg er egentlig ikke
sååå tålmodig, men nå visste jeg at
jeg måtte være det. Da vi fikk
gjennombruddet og han la seg ned
med flat dekk, ble det jackpot på Tex.
Dette var en liten skål med ekstra
gode godbiter. Så gav vi oss, men
seinere på dagen gjentok vi
prossedyren.

Samtidig så må man være veldig
tålmodig. Jeg passet på at jeg hadde
god tid før jeg startet treningen. Så
satte jeg meg på kjøkkengulvet
sammen med Tex. Tex var litt sliten
etter å ha vært ute og lekt. Likevel
tok det en ganske laaang stund før
han la seg ned. Da var han så trøtt at
han med en gang la seg helt flat.
Dermed var det belønningssignal (jeg
brukte klikker på Tex) og belønning
;))
Første gangen han fikk belønning for
dette ga jeg han belønningen der
han lå. Da måtte han bare løfte
hodet mens han spiste, og i det han
la hodet ned igjen fikk han et nytt
«klikk» (og belønning).

2 økt var nesten lik den første, mens
3 økt viste en voldsom fremgang.
Etter 4 økter begynte Tex å tilby
atferden selv helt fra starten av
(dette var dag 2), 3 dag kunne jeg
legge på kommando og makan til
klaskedekk er det vel bare Tara –
som jeg kjenner, som også har: D

Jeg har her tenkt å fortelle om
hvordan jeg shapet inn «flat dekk» –
på Tex.
Man bruker samme teknikk på all
shaping. Shaping av flat dekk:
Hvordan fikk jeg til dette? Jeg gjorde
det så enkelt at jeg belønnte all
atferd som jeg ville ha hos han. For å
trene inn dekken – som jeg den
gangen trodde ville bli litt vanskelig,
satte jeg meg på kjøkkengulvet med
en stor skål bitte små godbiter (tror
det var pølsebiter...) på benken.

Håper dette ga noen inspirasjon til å
prøve seg, for det er kjempegøy å
trene hund på denne måten! :D
Dette gjentok jeg ca. 5 ganger (Husk
dette er individuelt. Jeg shaper
ganske fort i forhold til mange andre,
bare så dere er klar over det.... –
men jeg har også hunder som takler
å trene sånn), før jeg bestemte meg
for å gå videre. Nå kastet jeg
belønningen litt vekk fra han slik at
han måtte reise seg for å få
belønningen.
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* Flat dekk: Hunden dekker helt ned. Også
hodet ligger helt nede på bakken.
* Klaskedekk: Hunden hiver seg ned i dekk,
det ser ut som om den bare «knekker
sammen» i alle beina samtidig.

GJENGITT MED TILLATELSE FRA FORFATTER

Tekst og foto: Hege Pedersen

Blodspor – en hobby jentene og
jeg storkoser oss med.
Alt begynte med at en jeg kjenner
sa at dette kom jeg ikke til å få til,
for man måtte kunne lese
hunder, bruke mye tid med
hundene og ikke minst ha RIKTIG
rase.... Da fikk matmor nesten i
ordets rette forstand blod på
tann, i hvert fall blod på hand....
Jeg meldte meg på kurs, møter
opp til avtalt tid, i vanlige klær,
sko med hæler og sminke, og
kommer inn i et klubbhus fylt
med jaktkledde folk med
gummistøvler, så dette begynte
bra. Kursdamen introduserte seg
selv, og ber alle andre gjøre det
samme...inkludert fortelle hvilken
rase de har. Jaktfolket har enten
drever, elghund, støver eller noe
annet fancy jaktdyr, og jeg hostet

frem dobermann, som fikk noen
av mannfolkene begynner å le.
Kursdama som også er dommer
stoppet dem og kunne fortelle at
den beste hunden hun noen gang
hadde dømt i en konkurranse var
dobermann, og i det øyeblikket
vokste jeg tre størrelser i stolthet
og smilte frekt til jaktgubbene
som lo av meg.
SÅÅÅÅ.... begynte kursdama og
forteller om hvordan man
behandler blodet, og at det bare
var å vispe det om det hadde
koagulert seg, mens jeg ble
hvitere og hvitere i trynet, brakk
meg og ble kvalm, jeg hadde
glemt noe vesentlig – jeg tåler
ikke blod... Deretter drar hun opp
en overraskelse av den magiske
kiwiposen – et elgbein! For så å
fortelle at disse kunne man bruke
om og om igjen, det er bare å
putte de tilbake i frysere etter
bruk. Oh holy shit! Må jeg
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oppbevare daue elgbein i
fryseren, og ikke minst TA på de...
Dette kom til å bli en utfordring,
det var vel det eneste som gikk
opp for meg på første kurskveld.
Uansett, her var det bare å bite
tennene sammen, holde for
nesen og manne seg opp, dette
skulle jeg klare! Så jeg fikk tak i
blod, fire avsagde elgbein og
begynte å spare på tomme
ketchup flasker. Jeg skal
innrømme at jeg foretrakk å gå på
fellestreninger hvor andre hadde
lagt ferdig sporet, hengt på plass
denne døde kroppsdelen og
bikkja bar den med tilbake til
start, men dette var jo bare en
gitt periode, før jeg måtte stå på
egne bein og utføre denne
blodige, illeluktende «jobben».
Og jeg gjorde det. Fylte
ketchupflasker med blod og brakk
meg, mens jeg holdt meg fast i
kjøkkenbenken.

Hentet kroppsdeler fra fryseren
og tenkte at dette er meget
makabert! Ut i skogen for å legge
spor, ti til tolv timer før jentene
skulle gå de om igjen og gjøre
matmor stolt, noe de gjorde til
gangs fra dag en med
blodsportrening.

risikere at for eksempel Mikkel
Rev har vært og stjelt, så godbiter
i lomma, det er et must!
De gangen jeg har med elgbein
nå, og det faktisk henger der når
vi kommer til slutten, da er beinet
bare en liten ekstra bonus de kan
få leke med om de selv vil.
Nå et år seinere så har jenten og
jeg kommet langt sammen, og i
september tok vi vår første
bevegelige blodsporprøve, og
besto med glans, og fikk super
tilbakemelding og dommeren
som er en bygdefant og innbarket
jeger måtte innrømme at dette
hadde han ikke trodd!
Hvorfor har jeg fortsatt? Jo det
skal jeg fortelle dere.

Det jeg etter hvert fant ut, var at
«belønningen» i enden, disse
avsagde ekle beina var faktisk
ikke nok for jenten, de fullførte
sporet, men lykken var ikke
komplett da de var ferdige, så da
begynte jeg å ta med godbiter jeg
visste de ville digge og kastet de
frem til sporslutt når vi kom frem,
og dette har vært med på å øke
lysten til jentene enda mer. Jeg
mener det er viktig med
belønning, og har man hengt ut
elg- eller rådyrbein kan man

Her jeg bor, midt i skauen, er det
langt til nærmeste treningsarena
for IPO, det jeg egentlig ville drive
med, og når kvalmen over blodet
ble mindre og mindre, så begynte
matmor også å kose seg med
blodsporet og vi slår minst fem
fluer i en smekk.
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1. Vi kommer oss ut i
skogen
2. Jenten får brukt hodet og
trent seg litt i ulendt
terreng
3. Vi får mestringsfølelse
4. Jeg klarer dette selv, og
er ikke avhengig av andre
for å få trent
5. Det kan trenes HVOR
SOM HELST
Så nå skal vi snart melde opp til
fersksporprøve, for å bli godkjent
ettersøkshund. Når det er i boks,
da kjører vi på med konkurransen
om å få championatet på begge
jenten.
Liker du deg i skog og mark?
Ingen å trene med? Lyst å bruke
hunden til noe den garantert
mestrer? Kjør på, begynn med
blodspor 😊 Mer informasjon om
dette kan du få hos en lokal Jakt
og fiske forening eller på NKK sine
nettsider. Det anbefales 😊
Hilsen Hege, Ellie og Ruth

Tekst: Morten Haave
Foto: Tjenestehundens hverdag

Ferdinand Strøm ble født i
Sørkedalen 30. juli 1878, og døde 29.
mai 1935.

Etter at han var ved artilleriet i 7 år
ble han ansatt i kongens tjeneste
som kusk i februar 1906 og var der
frem til han døde i 1935. Som
hundedressør har han utført et
overmåte stort og nyttig arbeid. I
1918 hadde han et stipendium i

København hvor han studerte
hundedressur. Han har dressert
sanitetshunder og lært opp
mannskaper, og ble i 1918 ansatt
som lønnet dressør i den norske
sanitet.
I tillegg til å dressere sanitetshunder
har han dressert politiets hunder, og
dette gjorde han helt gratis på grunn
av sin interesse for hunder. Som takk
for denne hjelpen har han fått
mange pokaler og begre som bevis
på politiets takknemlighet.
Det er også Ferdinand Strøm som har
æren for det første forsøk med
hunder som trekkdyr i militærets
tjeneste.
I Norge er det mye som tyder på at
det var Ferdinand Strøm som i stor
grad bidro til å starte opplæring av,
samt øke interessen for politihunder
i Norge. Ferdinand Strøm har vært
medlem i Norsk Politihundeforening
(senere Norsk Politihundelag) siden
han var med å stifte foreningen i
1916, og han var også formann i flere
år. Senere var han med å stifte
Drammen Forsvar- og
politihundeforening i 1924 hvor han
fungerte som instruktør. Foreningen
opphørte etter noen få år. I 1926 var
han med på å stifte Oslo Polit’s
Tjenestehundklubb.
Ferdinand Strøm er også stifteren av
Doberman-pincherklubben som var
hans egen raseklubb.
I Norsk Kennelklubbs tidsskrift for
1935 er det skrevet et minneskrift
hvor det står blant annet:
«Strøm var en skattet instruktør ved
alle kurser for utdannelse av
politihunder, og takket være hans
glimrende måte å lære fra seg på,
har vi i dag en meget god politi- og
sanitetshund.»
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Dette er den siste utgaven av
dobermannposten før jul, derfor tenkte jeg at
jeg ville ta med litt juleforberedelser sånn at
travle dobermann-eiere også kan finne litt
juleinspirasjon.
Tekst: Yvonne Hjeltnes
Foto: Google

HJEMMELAGET
BOUNTY SJOKOLADE (til
eieren)

TØRKET KYLLING (til hunden)

Disse er kjempe gode til å ha med
i lommen. De er helt tørre og
hunden digger disse. Perfekt å ha
med seg i lommen i Letohallen
ved juleutstillingen. 😊
Fremgangsmåte:
Rå kyllingfilet. Skjer så tynne
skriver som mulig av fileten. Hvis
du skjærer med kjøttfibrene så
blir kyllingkjøttet seigere og gir
hunden mer tyggemotstand.
Legg kylling skivene flatt på ett
stekebrett dekt med bakepapir.
Stek de på 100 grader i ca 2
timer. Følg med så de ikke blir
brent.
De skal føles tørre når de er
ferdige. Fine tørre godbiter der
du
Selv bestemmer størrelsen ved å
kutte de opp i passende biter.

Disse er så farlig gode at de
bør oppbevares på et trygt og
hemmelig sted frem til
julaften. De er også knall enkle
å lage, at selv den største
bakekløna vil få disse til uten
problem. Har du problem med
vekta, så hjelper de deg lett å
gå opp i vekt.
Ingredienser:
Kokosfyll:
•
•
•

400 g søt, kondensert
melk
250 g kokos
2 ts vaniljesukker
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Sjokoladetrekk:
400g Freias melkesjokolade
Pynt:
litt kokos
Fremgangsmåte:
Hell den kondenserte melken i en
bolle. Tilsett kokosen og
vaniljesukker. Rør godt sånn at alt
blir godt blandet. Sett bollen
kjølig, gjerne i kjøleskapet i 15
minutter sånn at blandingen får
stivnet litt.
Legg bakepapir utover på et
brett. Form kokosblandingen til
små, avlange biter med evt. en
spiseskje. Sett brettet kjørlig, evt.
i kjøleskapet i ca 1 time til bitene
har stivnet.
Smelt sjokoladen i en bolle i
vannbad. Dupp kokosbitene i den
rennende sjokoladen én og én.
Sett bitene på brettet med
bakepapir og dryss over litt kokos
som pynt før sjokoladen har
stivnet.

Allergi?

Hyposensitiv

Velg blandt 4 typer
Et av Europas beste Allergifór
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