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Vi takker for oss 

Birgitte & Anita 
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Redaktørens hjørne! 
Så er siste Tørrfisken klar til  
servering. Dette siste nummeret 
er noe senere ute enn vanlig, 
men er til gjengjeld noe fyldigere 
enn sine tidligere «artsfrender». 
 
Det er ikke helt uten vemod at jeg som redaktør nå 
skriver min siste lille hilsen i denne spalten, men det 
er også med et aldri så lite lettelsens sukk. Det skal 
ikke stikkes under en stol at arbeidet med å sette 
sammen og produsere DHKs kjære og mangeårige 
klubbavis har medført mye tid-krevende arbeid – 
både for Birgitte og undertegnede. Men med alle 
hyggelige tilbakemeldinger – som tyder på at 
Tørrfisken gjennom alle disse årene har vært et 
populært og kjærkomment element i klubbens liv og 
virke – har det også vært en givende jobb! 
 
Imidlertid må vi bare konstatere at utviklingen 
innen tidens nett-baserte teknologi, til en stor grad 
har gjort oss overflødige. Så derfor overlater vi 
heretter Tørrfiskens rolle i DHKs sosiale «liv» til 
Facebook, Twitter, Instagram og alt hva det nå 
heter – og har i grunnen ingen tvil eller mot-
forestillinger om at disse mediene vil fylle behovet 
for kommunikasjon mellom medlemmene og 
mellom medlemmer og klubbledelse, som denne 
klubbavisen hittil har dekket. 
 
Siden dette er siste nummer av Tørrfisken, så har vi 
i redaksjonen tillatt oss å bruke noen få sider til litt 
mimring over avisens liv og historie – i tillegg til 
(som vanlig) flere fyldige reportasjer og artikler om 
hva vi har bedrevet siden sist; Referat fra årsmøtet i 
mars, Ag-gruppas gode resultater, valpe-kursene 
våre, nybegynnerkurs i både AG og rally-LP – bare 
for å nevne noe. 
 
Så, da er det Tørrfisken servert for aller siste gang. 
Det er bare å forsyne seg! Håper det smaker! 
 
Satser på at dere heretter blir flittige brukere av 
Facebook – DHKs hjemmesider kan varmt 
anbefales som er «nær venn» 
    

Da takker jeg for meg og ønsker dere alle 
En riktig god sommer  

hilsen 
Anita 
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Leder  Birgitte Lysbakken tlf. 6493 0265 
Nestleder Trine Poulsson ” 4811 6963 
Kasserer Odd Arne Wilhelmsen " 9099 5198 
Sekretær Anita Henriksen ” 6493 3359 
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Styremedlem Tove Frogner ” 6493 4149 
   Varamedlem Wenche Andreassen " 4150 4712 
   Varamedlem Lovisa Plötz ” 9086 4337 
    
Gruppeledere: 
   - Lydighet Alle nivåer: 
  Birgitte Lysbakken  ” 6493 0265 
 - Rally lydighet:    
  Kjersti Pettersen " 4153 9517 
 - Agility   Alle klasser 
  Eva Tønnessen " 4021 0008 
   - Miljø/Handling: 
  Lilly Ann Myrvold " 9774 2884 
 
Hyttesjef Lars Blomberg ” 6493 3359 
Revisor:  Siri Sponberg 
Valgkomité: Eva Tønnessen, Kjersti Pettersen og  

Arild Forsberg 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utgittt av: Drøbak Hundeklubb 

Org.nr.: 980 935 884 
v/Birgitte Lysbakken 
Idunsvei 6 E, 1445 HEER 

  Bankgiro: 1617.20.78471 
 
Hjemmeside: www.drobak-hundeklubb.no 

Annonsepriser: 
 1/1-side (A4) kr. 250,- 
 1/2-side (A5) kr. 150,- 
 1/4 side (Rubrikk) kr. 100,- 
 Årsabonnement:  minus 10% 
Innleveringsfrister: 
 Nr. 1 Juni/Juli: 25. juni 
 Nr. 2 Desember 25. november 
 

Medlemskontingent: 
 Enkeltmedlem:   kr. 400,- 
 Juniormedlem (inntil 14 år)  kr. 200,- 
 Familiemedlemskap  kr. 500,- 
 
OBS  OBS                         VIKTIG                    OBS  OBS 
Medlemskontingenten + en grunnkontingent på kr. 160,- vil bli 
innkrevet sentralt av NKK, som sender ut en giro i januar måned. 
Nye medlemmer vil fortløpende få tilsendt giro fra NKK. 
Det skal altså ikke innbetales medlemsavgift direkte til DHKs 
bankkonto!! 



Kursplan for høsten 2015 
Tekst: / Foto: Birgitte Lysbakken 

 

 
Vi starter opp med valpekurs 21. august og 9. oktober 2015 
Gi valpen din en god start i livet. På kurset vil du lære å trene inn de viktigste ferdigheter en god 
og lydig hund bør ha. 
  
Vi jobber med innkalling, gå pent i bånd, hilse pent, sitt, dekk og være i ro-trening. 
Det å starte sosialiseringen og miljøtreningen tidlig gjør at valpen utvikler sitt språk og blir 
tryggere i ulike omgivelser. 
  
Vi konsentrerer oss mye om samspillet mellom hund og eier. Her skal det bygges et grunnlag for 
god kontakt, samarbeid under lek og trening, og positiv fysisk kontakt mellom deg og din hund. 
  
Grunnkurs for deg med en hund fra 7 mnd. 21. august og 9. oktober 2015 
Et grunnleggende kurs for alle med hunder over 7 mnd. Her vil forstyrrelsene være flere og 
større.  
  
Videregående treningen starter opp igjen 26. august 
Kurset bygger videre på grunnlaget fra valpekurset/grunnkurset i Drøbak hundeklubb. 
Kurset vil bli delt i 2 eller 3 grupper. 
  
En del for de som vil trene mot bronsemerkeprøven og hvor vi jobber med alle øvelsene slik at 
du får mulighet til å prøve å ta bronsemerket. 
  
I den andre og tredje gruppen vil vi jobbe mye med de samme øvelsene, men her vil det bli satt et 
større fokus på hverdagslydigheten. 
  
  
Vil du prøve rallylydighet? 
Introkurs i rally lydighet blir helgen 5. og 6. september 
  
Kurset er beregnet på ekvipasjer som er nysgjerrige på hva rallylydighet er og ønsker å komme i 
gang med treningen. Vi skal gå igjennom alle skiltene i klasse I og baner blir satt opp både lørdag 
og søndag. 
Kurset er en introduksjon til sporten, ikke til innlæring av grunnlydighet. Det er derfor et 
minstekrav at hundene kan gå pent i bånd samt dekk og sitt. 
 
Rally lydighet trening vil starte opp 24. august for de som har gått intro kurset 
Nå vil det bli fast trening med Rallylydighet i Drøbak Hundeklubb. 
Dette er en utrolig morsom sport både for to og firbente. Sporten har økt i omfang det siste året. 
 
  
Vil du prøve Agility? - Introkurs i agility blir helgen 29 og 30 august 
DHK's introduksjonskurs i agility passer for alle som vil vite hva agility er, og som ønsker å 
aktivisere seg selv og hunden sin. Dere vil lære hvordan dere kan trene på hindrene på en sikker 
måte slik at man unngår skader og utrygge situasjoner. Kurset avvikles i løpet av en helg med 
teori og praktisk trening på lørdag og søndag. 
 
For mer info og påmelding se hjemmesidene vår: http://www.drobak-hundeklubb.no/ 
  



Formannen har ordet 

Anita og jeg har bestemt at denne utgaven av Tørrfisken blir den siste i 
klubbens historie. Det er naturlig nok ganske rart å tenke på at første 
gang jeg hadde innlegg som formann i klubbavisen var i 1996. Jeg hadde 
ikke klart å delta så aktivt med bilder og reportasjer hvis jeg ikke hadde 
hatt Anita som redaktør. Hun har gjort en fantastisk jobb i alle årene hun 
har holdt på. I tillegg har Anitas samboer Lars Blomberg trofast hjulpet 
oss med kopieringen av avisen. Det har vært litt av et teamarbeid! 

På initiativ fra Eva Tønnessen sendte klubben inn til NKK forslag om at 
Harald Schelderup skal være Norges representant for agility i FCI i 
perioden 2015-2017. Harald vil med sin erfaring som bl.a. landslagsleder i 
agility, VM dommer i 2013 samt diverse andre dommeroppdrag både 
nasjonalt og internasjonalt være en verdig representant for Norge. Vi er stolte over å ha Harald 
som medlem i klubben og håper naturlig nok at han blir valgt! 

Da Trine Poulsson pga stort arbeidspress ikke lenger hadde tid til å være nestleder og instruktør i 
klubben, takket Kjersti Pettersen ja til dette styrevervet. Når vi vet hvor aktiv Kjersti er både med 
Rally lydighet og regelmessig instruktør både på valpe- og grunnkursene våre samt videregående 
treningen, er det utrolig at hun også påtok seg dette vervet. Dette er klubbens styre veldig 
takknemlig for. I tillegg vil vi naturlig nok også gjerne takke Trine for den flotte innsatsen hun i 
mange år har gjort for klubben. 

Vi er så heldige at flere vil bli instruktører i klubben. Dette er en utdannelse som klubben betaler 
mot at vedkommende en periode forplikter seg til å være instruktør i klubben. 

Jeg benytter anledningen og takker alle tidligere og nåværende instruktører for den fantastiske 
jobben de har gjort og gjør for klubben vår. 

I og med dette er siste Tørrfisken vil jeg gjerne oppfordre alle til å være aktive både på klubbens 
hjemmeside og facebook slik at vi alle kan følge med på alt det som skjer. 

Riktig god sommer alle sammen og vel møtt til alle aktivitetene til høsten. 

          Birgitte 

 
NIKITA OG ODD ARNE 

Odd Arne Wilhelmsen som eier firmaet Aries har i flere år levert 
DogNikita selolje, sjampo og potekrem gratis til mange av 
valpekursene våre – noe som har vært utrolig populært. Vi vil derfor 
i siste nummer av Tørrfisken rette en ekstra takk til deg for all støtte 
du har gitt til Drøbak Hundeklubb. 

       Birgitte 



 
 
 
 

 
REFERAT FRA ÅRSMØTE 11.03.2015 
 

1. Styreleder Birgitte Lysbakken ønsket velkommen 
 

2. Innkalling og Dagsorden godkjent 
 

3. Valg av møtedirigent: Lilly Ann Myrvold 
 

4. Valg av referent: Anita Henriksen 
Valg av to til å underskrive referatet: Tonje Mørkhagen og Helene Norstrøm Pettersen 
 

5. Valg av tellekorps: Eva Tønnessen og Arild Forsberg 
 

6. Opptelling av stemmeberettigede: 20 personer (inkl. Styret) 
 

7. Styres Årsberetning for 2014 godkjent.  
 

8. Regnskap for 2014 godkjent.  
Budsjett 2015 (og videre) blir nødvendig/viktig i f.m. Hall-prosjektet   
 

9. Korreksjon i DHKs lover, i h.t. merknader mottatt fra NKK, ble godkjent.  
 

10. Hall-prosjektet: (Se Vedlegg) 
Eva Tønnessen informerte om det arbeid som hittil er nedlagt og hvor prosjektet står pr. i dag. 
Skriftlig rapport legges ved dette referatet. En formidabel innsats er allerede nedlagt, først av av 
initiativ-taker Ida Asbjørnslett, og senere med tett oppfølging overfor de kommunale instanser av 
Eva Tønnessen og Birgitte Lysbakken. En Hall-komite er opprettet, bestående av Eva Tønnessen, 
Birgitte Lysbakken, Trine Poulsson, Harald Scheldrup + Arild Forsberg som økonomisk rådgiver. 
Dette er et stort og kostbart prosjekt og det var enighet om at et endelig vedtak om at DHK skal gå 
til anskaffelse av en innendørs trenings-hall må tas av Årsmøtet – eventuelt ved et ekstraordinært 
Årsmøte. 
 

11. Ingen forslag innkommet fra medlemmene 
 

12. Valgkomiteens forslag til styremedlemmer ble vedtatt/godkjent. (Se Vedlegg) 
Ny valgkomite for de neste 2 år ble: Eva Tønnessen, Kjersti Pettersen, Arild Forsberg 
Revisor Siri Sponberg ble gjenvalgt 
 

13. Årsmøtet ble som vanlig avsluttet med kaffe, kake og hyggelig prat, og med den årvisse utdeling av 
velfortjente diplom, blomster og gavekort til følgende: 

 
Årets ekvipasje Rally Lydighet: Shelley Tregay med Egg 
Årets ekvipasjer Agility:  Helene Norstrøm Pettersen med Penny 
 og Agility Nykommer:  Stine Mørkhagen med Isi 
 
Knut Engebretsen og Lilly Ann Myrvold:  

som begge nå trer ut av DHKs styre etter flere års tjeneste;  
fikk en vel fortjent takk for innsatsen med blomster og «noe attåt». 

 
Heer, 20. mars, 2015 

 
 

................Signert....................        ..................Signert...................               ..................Signert.................. 
Tonje Mørkhagen             Anita Henriksen     Helene Norstrøm Pettersen 
  

Drøbak Hundeklubb 
Org.nr.: 980 935 884 
v/Birgitte Lysbakken 
Iduns vei 6 E, 1445 Drøbak 
 



VALGKOMITEENS FORSLAG: 
 
Valgkomiteen har bestått av: Eva Tønnessen, Kjersti Pettersen og Lene Bjerknæs 
 
Leder    Birgitte Lysbakken  1 år 
Nestleder   Trine Poulsson   2 år* 
Sekretær   Anita Henriksen  2 år* 
Kasserer   Odd Arne Wilhelmsen  1 år 
Styremedlem   Tonje Mørkhagen  2 år* 
Styremedlem   Tove Frogner   1 år 
Varamedlem   Wenche  Andreassen  1 år* 
Varamedlem   Lovisa Pløtz   1 år* 
 
Merket med * = nyvalg 
 
Valgkomiteen velges av årsmøtet: Eva Tønnessen, Kjersti Pettersen, Arild Forsberg  
 
Revisor: Siri Sponberg  
 

 
 
Heder og ære + «nogå attåt»     En velfortjent takk for innsatsen  
til vinnerene av «Årets ekvipasje«        i styret til Knut og Lilly Ann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REVISOREN VÅR FYLLTE ÅR! 
Vår kjære revisor, Siri Sponberg, fylte 50 år den 6. april. Dagen ble 
feiret med familien i Thailand, så DHK måtte vente med bursdags-
hilsen til hun kom hjem. 
Siri har vært revisor i klubben i mange år og var til utrolig stor hjelp 
da vi skulle søke om spillemidler i forbindelse med byggingen av 
klubbhytta. 
Nok en gang gratulerer med jubileet og en stor takk for at du alltid 
stiller opp for oss, og med håp at vi får beholde deg i mange år 
fremover. 
      Birgitte 

 

Helene                 Stine                  Shelly 
Norstrøm            Mørkhagen        Tregay 
Pettersen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til  
Per og Pia's Hunde- og kattepensjonat! 

Per og Pia's hunde- og kattepensjonat ligger i landlige omgivelser i Hobøl, på grensen 
mellom Akershus og Østfold, i tilknytning til et lite småbruk. 

Hunde- og kattepensjonatet er blitt drevet i 25 år, og nærmeste nabo er skoger og jorder. 
Stedets beliggenhet ligger borte fra støy og mas, og danner en fin ramme rundt hundens og 

kattens ferieopphold. 

Åpningstider: Alle dager 10-12 og 18-19 

Alle hunder og katter som skal bo hos oss MÅ være vaksinerte innen det siste året og 
vaksinasjonspapirer MÅ fremvises ved innsjekking. 

Priser 
I pensjonsprisen er all fôring og daglig stell inkludert.  

Vi lover å behandle hver enkelt hund og katt på aller beste og sikreste måte. 

Hund 
Døgnpris pr. hund: 220,-  
2 hunder fra samme eier i samme bur: 390,- 
3 hunder fra samme eier i samme bur: 560,- 

Katt 
Døgnpris pr katt: 160,- 
2 katter fra samme eier i samme bur: 270,- 
3 katter fra samme eier i samme bur: 380,- 
 
Hos oss kan du betale med kontanter og 
bankkort, men ikke med kredittkort. 

 

Per og Pias Hunde- og kattepensjonat 
Mjærumveien 112, 1827 Hobøl 

Tlf.: 69 92 15 10  /  Mob.: 482 51 070 (sms)  /  E-post: hund@hund.no 
Hjemmeside:  www.hund.no 



Glimt fra vårens valpe- og grunnkurs 
Foto: Birgitte Lysbakken 

 

Kurs i mars: 
Med instruktørene Henni Haraldsen og Line Seim Larsen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sliten etter 
en laaang 

dag på 
valpekurs 



Glimt fra vårens valpe- og grunnkurs 
Foto: Birgitte Lysbakken 

 

Kurs i mai: 
Med instruktørene Kjersti Pettersen og Line Seim Larsen 

 



Glimt fra vårens valpe- og grunnkurs 
Foto: Birgitte Lysbakken        Kurs i mai forts..... 

 

Barnevakten sover søtt 



AG Nybegynnerkurs – 23. & 24. mai 
Tekst: Eva Tønnessen / Foto: Birgitte Lysbakken 

 

Flinke ferske folk 
I pinsehelga i mai hadde Anne Marit Røed og Eva Tønnessen 
nybegynnerkurs. Ti ivrige deltakere var med oss hele helgen. Etterpå har 
vi fulgt opp med tirsdagskurs, seks tirsdager på rad. På det meste har vi 
hatt 17 deltakere på kurset. 
 
Ida og Helene startet opp 
Opplegget er det Ida Asbjørnslett og Helene Norstrøm Pettersen som har 
«copyright» på, og det gir en stødig og god plattform for deltakerne. Alle 
nybegynnerkurs er hyggelige, men denne våren synes liksom Anne Marit 
og Eva at det har vært helt spesielt. 
 
Lydhøre og flinke 
Deltakerne har vært usedvanlig lydhøre, og hundene deres både talentfulle og flinke. Absolutt alle 
av både to- og firbeinte har mye på en agility-bane å gjøre. Så derfor håper vi at vi ser dere igjen, 
både gjennom fellestreningene i sommer på tirsdag og torsdag fra 1900 til 21.00, og fra høsten av 
på nybegynner-trening to ganger i uka. 

 
Neste kurs 
Neste nybegynnerkurs er siste helg i august 28-30. august. 
Påmelding skjer på hjemmesiden til Drøbak Hundeklubb. 
 
Takk 
Så da takker vi for oppmuntrende deltakelse til Susanne med Nico, 
Ingunn med Freya, Sandra med Emma, Bettina med Era, Elisabeth 
med Linus, Carina med Mocca, Hilde med Enya, Kate med Mita, 
Louise med Kira, Silje med Effie og Nina med Rosa.  
 

 
........ og her kommer noen flere glimt fra kurset; 
 

  



AG Nybegynnerkurs – 23. & 24. mai 
Tekst: Eva Tønnessen / Foto: Birgitte Lysbakken 

 

 

 
Miljø/Handling 
Tekst: Lene Bjerknæs / Foto: Arkiv & Ylva Lindahl 

 

Da har vi hatt den siste trening før vi tar en 
etterlengt sommerferie! 
 
Vi har i vår-halvåret hatt en gjeng med 
hyggelige folk og hunder som har trent 
sammen med oss. Vi har holdt på med litt 
hverdags-lydighet, litt utstillings-trening, litt 
spor, turer og diverse andre aktiviteter.. 
 
Vi satser på å starte opp igjen første mandag 
etter skolenes ferie er slutt. 
Gleder oss til å se "gamle" og nye igjen! 
 
Ønsker med dette alle en riktig god sommer! 

 
Med vennlig hilsen  
Lilly-Ann og Lene. 

 

 

Lene 

Lilly Ann 



Hva er Rally Lydighet? 
v/ Kjersti Pettersen 

 
Rallylydighet er en hundesport som oppstod i USA. I 
2005 ble Norsk rallylydighetsklubb dannet og i 2013 ble 
sporten godkjent av NKK. 
I Drøbak hundeklubb har vi fast trening på mandager 
1930. 
I rallylydighet går eier og hund en bane sammen i en 
bestemt rekkefølge. Banene består av 15-22 skilt med 
øvelser fra lydighet, agility og freestyle. Som i agility er 
banene nye for hver gang, slik at man aldri vet hvilke 
kombinasjoner som kommer, men eier har mulighet til 
å gå igjennom banen i 10 minutter før konkurransen 
uten hund. Alle starter med 200 poeng og blir trukket 
etterhver om man gjør noe feil. 
Det konkurreres offisielt i fire klasser. Etter hvert som 
man kommer oppover i klassene kommer det flere skilt 
med høyere vanskelighetsgrad. Om man ikke er klar for 
å starte å konkurrere i klasse 1 er det også en 
rekruttklasse hvor man kan belønne hunden visse 
steder underveis.  
Hovedfokuset til rallylydighet ligger på glede, samspill 
og gode holdninger. Eier har derfor lov til å rose og 
oppmuntre hunden så mye han eller hun vil under 
konkurransen. Sporten passer derfor veldig godt for alle 
hunder og eiere.  
 

 

Har du lyst til å prøve? 
Drøbak hundeklubb holder 
introkurs  Kurs høsten 2015 
Lørdag 5. september kl. 1100 til 
1500 
Søndag 6. september kl. 1100 til 
1500 
Vi skal gå igjennom alle skiltene i 
klasse 1 og noen i klasse 2.   
Vi starter med enkle baner på 
lørdagen, på søndag vil det bli en 
uformell konkurranse. 
Forkunnskaper: 
Kurset er en introduksjon til 
sporten, ikke til innlæring av 
grunnlydighet.  
Det er derfor et minstekrav om at 
hundene kan gå i slakt bånd, dekk, 
bli og sitt kommando. 
 
Instruktør er Kjersti Pettersen 

(godkjent NKK og NRL) 



Grillen var på plass og ble flittig 
brukt – sammen med Birgittes salat 

Klubbmesterskapet – søndag 21. juni 
Tekst: / Foto: Birgitte Lysbakken 

Klubbmesterskapet som ble holdt på Antrozoologi-senteret i Ås ble 
vellykket på alle måter. Kjempebra vær, selv om noen tordenskyer 
truet området en kort stund så holdt regnet seg unna. Det var utrolig 
gøy å se så mange hunderaser og så mange positive medlemmer samlet 
på en plass! 
 
Stevneleder Eva Tønnessen hadde full kontroll og Anita Henriksen 
var trofast skriver hele dagen, både for lydighetsklassene, bronse-
merket og for første gang i Rally lydighet. Flott gjort! 
 
Når det gjelder resultatlisten må vi fremheve noen resultater: 
Klubbmester ble Stine Mørkhagen med Isi og det er utrolig alle 
grenene hun gjør det suverent i. Lillian Tjølsen med Diva gikk klasse I 
for første gang. Ekvipasjen hadde nettopp tatt bronsemerket i lydighet 
og fikk en super 2. plass. Det skal bli kjempe spennende å følge med 
Lillian og Diva fremover. 
 
I og med at konkurransegruppen i lydighet har økt med seks ekvipasjer regner vi jo med at flere av oss 
stiller på klubbmesterskapet i 2016. Det skal bli gøy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masse folk og 
god stemning 
rundt ringen(e). 



Heidi Lundemo m/ Mumrik 

Stevneleder Eva Tønnessen og 
agilitydommer Thomas  Andersen 

Resultater klubbmesterskapet 
Tekst:Eva Tønnessen / Foto: Birgitte Lysbakken 

 

Bronsemerke, bestått: 
Lydighet    Agility 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AGILITY – totalt 23 deltakende hunder 
Dommer: Thomas Andersen 
 
Hopp 
 
Klasse 1 liten      Klasse 1 mellom 
1. Siv Strande m/Coda 54.17 (25,17 feil)   1. Stine Mørkhagen m/m Benita 33.63 

2. Rikke Tollefsen m/Bob 49.30 (15.30 feil) 
Klasse 2 liten       3. Rikke Tollefsen m/Taco 49.60 (15.60 feil) 
1. Anna Asbjørnslett m/Pia 34.10   4. Mari Mørkhagen/mBella 45.40 (21.40 feil) 
2. Øydis Kveta m/Olga 35.20 
3. Stine Mørkhagen m/Isi 42.50 (12,5 feil) 
       Klasse 2 stor 
Klasse 2 mellom     1. Anne Marit Rød m/Cora 34, 0 (5 feil) 
1. Eva Tønnessen m/Panza 36.4   2. Kari Birgit Nymoen m/Flax 38.2 (5 feil) 
       3. Wenche Andreassen m/Rambo 38.36 (5 feil) 
 
 
Agility 
 
Klasse 1 liten      Klasse 1 mellom 
1. Anne Marit Rød m/Sandie 58.03 (15.03 feil) 1. Stine Mørkhagen m/Benita 37.99 
2. Frøydis Hardeng m/Coda 108.76 (55.76 feil) 2. Mari Mørkhagen m/Bella 41.40 (5 feil) 
 
Klasse 2 liten      Klasse 2 stor 
1. StineMørkhagen m/Isi 50.16 (0,16 feil)  1. Kari Birgit Nymoen m/Flax 46.89 (10 feil) 
2. Yvonne Langerud m/Koda 48.66 (10 feil)  2. Anne Marit Rød m/Cora 50.38 (15.38 feil) 
3. Eva Tønnessen m/Lily 58.12 (13.12 feil) 
 
Klasse 3 stor 
1. Madeleine Dreier m/Wilma 48.78 

  

Anne Marit           Rikke 
Rød  m/Sandie     Tollefsen 
                              m/ Taco  



Anne Marit         Stine       Kari 
 

Stevneleder Eva T. har full 
kontroll  

1. og 2. plass 
 klubbmesterskapet i Lydighet : 

Stine Mørkhagen og Kari Birgit Nymoen 

Resultater klubbmesterskapet       forts.... 

 

SAMMENLAGT OG KLUBBMESTRE - i agility + hopp 
 
Klasse 1 liten   Klasse 1 mellom 
Nr. 1: Siv Strande &  Nr. 1: Stine Mørkhagen m/Benita 
          Frøydis Hardeng  Nr. 2: Mari Mørkhagen m/Bella 
          med Coda      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasse 2     Klasse 3  
Nr. 1: Stine Mørkhagen m/Isi  Nr. 1: Madeleine Dreier m/Wilma 
Nr. 2: Kari Birgit Nymoen m/Flax 
Nr. 3: Anne Marit Rød m/Cora 
 

 
 

LYDIGHET – 7 startende 
Dommer: Eva Tønnessen 
 
Klasse 1 
Nr. 1 & klubbmester Stine Mørkhagen m/Isi 186,5 poeng (1. pr.)  
Nr. 2 Lillian Tjølsen m/Diva 185 poeng (1. pr.) 
Nr. 3 Vanya Lind Hagavei m/Coockie Monster 161,5 poeng (1. pr.) 
Nr. 4 Øydis Kveta m/Olga 128 poeng (3. pr.) 
Nr. 5 WencheAndreassen m/Rambo 125 poeng (3. pr.) 
Nr. 6 Yvonne Langerud m/Koda 121, 5 poeng (3. pr.) 
 
Klasse 2  
Nr. 1 Kari Birgit Nymoen m/Flax 158,5 poeng (2. pr.) 

Cornelia Kavli m/Gaia 
fikk dommerens 

hederspris 



KLUBBMESTER TOTALT 2015 
Stine Mørkhagen 

Mari Nagel -       Stine          Kjersti          Susanne 
Røkholt          Mørkhagen    Pettersen    Erikson 
 

Resultater klubbmesterskapet       forts.... 

 

RALLY LYDIGHET - 13 startende 
Dommer: Karianne Fog Heen 
 
Nr. 1 & klubbmester  
Mari Nagel-Røkholt m/Enya 200 poeng (1. pr.) 
Nr. 2. Stine Mørkhagen m/Isi 198 poeng (1. pr.) 
Nr. 3. Susanne Erikson m/Nemi 178 poeng (1. pr.)  
Nr. 4. Vanya Hagavei m/Coockie 176 poeng (1. pr.) 
Nr. 5. Anne Marit Rød m/Cora 166 poeng (2. pr.) 
Nr. 6. Kari Birgit Nymoen m/Zuki 164 poeng (2. pr.) 
Nr. 7. Øydis Kveta m/Olga 119 poeng (3. pr.) 
 
Klasse 2 
Nr. 1. & klubbmester Mari Nagel Røkholt og Ingolf 
 
 
 
 

SAMMENLAGTMESTER TOTALT 
 

Poeng-beregninger er som følger: 
Rekrutt/bronsemerke bestått: gir 5 poeng 
Klasse 1   Klasse 2   Klasse 3 
1. premiering gir 10 poeng 1. premiering gir 13 poeng 1. premiering gir 16. poeng 
2. premiering gir 9 poeng 2. premiering gir 12 poeng 2. premiering gir 15. poeng 
3. premiering gir 8 poeng 3. premiering gir 11 poeng 3. premiering gir 14. poeng 
Det er altså premieringsgraden, og ikke plasseringen, som er tellende. Skalaen er lik for alle grener, 
og man må ha startet i minst to forskjellige grener for å telle med. 
 
 
Nr. 1 & klubbmester: Stine Mørkhagen m/Isi - 33 poeng 
 1. pr. Kl. 1 LP, 1. pr. Kl 2 AG og 
 1. pr. Kl 1 rally-LP  
  
Nr. 2: Øydis Kveta m/Olga - 26. poeng  
 1. pr. Kl. 2 hopp, 3. pr. Kl. 1 LP og 
 3. pr. Kl. 1 rally-LP, 
 
Nr. 3: Kari Birgit Nymoen m/Flax - 25 poeng 
 1. pr. Kl. 2 AG og 2. pr. Kl. 2 LP 
 
Nr. 4: Anne Marit Rød m/Coda -  22 poeng  
 2. pr. Kl. 1 rally-LP og 1. pr. Kl. 2 hopp 
 
Nr. 5: Yvonne Langerud m/Koda - 20 poeng  
 3. pr. Kl. 1 LP, 2. pr. Kl. 2 AG 
 
Nr. 6: Vanya Hagavei m/Coockie Monster -18 poeng  
 2. pr. Kl. 1 LP, 2. pr. Kl. 1 rally-LP 
  



Onsdagstreningene - hverdagslydighet 
Tekst: / Foto: Henni Haraldsen 

 

Tusen takk til alle som trofast og blide stilte opp på 
treningene hver onsdag denne våren! Vi hadde rekord i 
påmeldinger dette semesteret og det er vi veldig stolte av. 
Vi håper å se mange av dere igjen når vi starter opp til 
høsten (onsdag 26. august kl 19:30). Husk å melde deg 
på via våre nettsider. 
 

God sommer ønskes fra Line & Henni 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Frogn Smådyrpraksis tilbyr 10% på konsultasjon, honorar til alle  

medlemmer i Drøbak Hundeklubb. 

Klinikken har medlemslisten. 

Vanlige åpningstider er: 
Dagtid;       Mandag til fredag;    09.00-15.00 
Kveldstid;   Mandag til onsdag;   16.00-20.00 

Link til nettside 

LInk til Facebook 
 



Smeller 
Tekst: / Foto: Birgitte Lysbakken 

 

5. mars og 9. april var Kjersti Pettersen, Lilly Ann 
Myrvold og undertegnede på Smellerkurs hos Ylva 
Christensen i Asker for å se om dette var noe for klubben 
vår. Smeller er en hundesport for alle som liker 
søksarbeid, og utfordringen som ligger i at hver 
konkurranse byr på ukjente lukter og søksområder.  
 
Navnet ”Smeller” kommer fra objektet hundene får lukte 
på før de gjennomfører et sporsøk. Denne sporten er 
fortsatt i oppstartsfasen, men ”smeller” er utviklet for 
hundeeiere som savner et konkret mål å trene mot og som 
et alternativ til de andre grenene i hundesporten. DHK 
har planer om å prøve og sette i gang med et Smeller-kurs 
til høsten. 

 
 

Instruktør Ylva Christensen  

Kjersti og Mia gjør seg klare!  Seaco på Smeller-kurs – venter på sin tur  

Lilly Ann og Gustav i dyp konsentrasjon! 
Dette var spennende! 



 

Redaktøren har tillatt seg å «stjele» dette innlegget fra 
Amta 17. juni. «Vår» alltid positive ildsjel Kjersti 

Pettersens flerårige innsats for å få på plass en hunde-
park i vårt område, ser nå ut til å kunne bli en realitet. 

Flott jobba, Kjersti !!  



Drøbak Hundeklubb markerte seg under NM i agility 
Tekst: / Foto: Eva Tønnessen 

Drøbak Hundeklubb markerte seg på flere måter under årets Norgesmesterskap i agility. For 
første gang stilte klubben lag i lag-NM - vi stilte opp med frivillig dugnad for å redde finalene i 
klasse 1 og 2, og vi doblet antall som kom til finale, både klasse 1-2 og klasse 3. 
 
Under norgesmesterskapet i agility, som hvert år arrangeres i Drammen, er det kvalifisering for 
finalene lørdag. Søndag er det så finaler for lag og individuelt. Nytt fra 2014 er at det også kåres 
uoffisielle mestere i klasse 1 og 2. 
 
 
Lag-NM 
 
Både et lite og et mellom lag fra Drøbak hadde klart å kvalifisere seg for deltakelse under 
lørdagens lag-løp, men begge lag hadde bare med tre startende. Det betyr at alle måtte komme 
igjennom for at lagets kulle gå videre. To av tre løpere på begge lag gjorde sine saker bra, men 
dessverre ble det disk på en av de startende på begge lag, og dermed ingen finale søndag. Vi er 
likevel stolt av å ha to lag på startstreken. 
 
 
Individuelt NM 
 
Selve Norgesmesterskapet er åpent for 
alle som er kvalifisert for klasse 3. Etter 
to godt gjennomførte løp av både 
Catrine med Litchi og Madeleine med 
Wilma, viste det seg at begge to hadde 
nådd årets mål i klasse 3 stor, nemlig 
deltakelse i NM-finalen. 
 
For å få tellende resultat i NM må man 
ha tellende resultat (ikke diske) i begge 
løp, både hopp og vanlig agility, i finale-
løpene søndag. Det klarte Madeleine og 
Wilma med glans og sikret seg en super-
flott 13. plass - og vi må få lov å nevne 
at bare en liten vegring skilte dem fra 5. plassen.  
 
 
Drammensmestre 
 
De som vinner finalene i klasse 1 og 2 kan kalle seg Drammensmestere. Vi liker å kalle dem 
uoffisielle norgesmestre. I fjor hadde Drøbak to startende i disse finalene. I år hadde vi fire. I 
2014 fikk vi en mester ved Heike og Helene, i år ble det to mestre. 
 
Til finalene kom Madeleine med Pia, Margrete med My, Stine med Benita og Eva med Panza. Og 
etter to feilfrie runder av både Benita og Panza, kunne både Stine i klasse 1 mellom og Eva i 
klasse 2 mellom stige øverst på pallen og kalle seg uoffisielle norgesmestre i sine respektive 
klasser. 



 

 

 

 

   Bare det aller beste er godt nok 

   For DogNikita og hennes venner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Omega-3-fettsyrene i seleolje er strukturelt 
forskjellig oppbygd enn omega-3-fettsyrene 

fra fiskeolje. 

DogNikita selolje inneholder fettsyrene EPA 

og DHA som i fiskeolje, men i tillegg inne- 

holder den 4-6% av fettsyren DPA, som er 

spesielt gunstig for ledd og muskulatur. 
 

Anbe fAle s til Alle  hunde r 

 

 

Du bør også prøve DogNikita 
shampo og potekrem! 

 
 
 
 

Nettbutikk: www.arieshelse.no 



Instruktør Heidi Linnerud 

Lydighet konkurransetrening med Heidi ! 
Tekst: / Foto: Birgitte Lysbakken 

 

Heidi Linnerud trente konkurransegruppen både 7. og 14. juni. 
Konkurransegruppen er blitt utvidet med Wenche Skau, Stine og Tonje 
Mørkhagen og Sandra Gundersen. I tillegg er Line Seim Larsen, Torill 
Sander, Henni Haraldsen, Kjersti Pettersen og undertegnede med i 
gruppen. Kjempe gøy at gruppen vokser og at det er flere som vil være 
med. 
 
Heidi er en fantastisk instruktør som gir oss utrolig gode tips og masse 
motivasjon. Det at hun synes det er veldig hyggelig å trene oss er naturlig 
nok ikke et minus. Dette var helt topp og vi ser frem til de neste 
konkurransetreningene 1. og 15. august. 
 
 

Her er Heidi i full gang med gode råd og tips de de enkelte ekvipasjene 



Alle som har trent i «bronsemerke-gruppen» til Torill – litt av en gjeng! 
Å trene hund er gøy! 

Bronsemerkeprøve i lydighet 
Tekst: / Foto: Birgitte Lysbakken 

 

Onsdag 17. juni var det mulighet for å ta bronsemerket i lydighet og fire ekvipasjer klarte det. 
Undertegnede var dommer og det var så mye bra at her er det bare å satse på konkurranse og 
trene videre. Stor takk til ekvipasjene for at de er aktive i klubben vår og ikke minst en stor takk 
til Torill Sander som er instruktør for bronsemerkegruppen. 

          Birgitte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultatet ble: 
Nr. 1 Stine Mørkhagen Granum med Isi 160,5 poeng 
Nr. 2 Lillian Tjølsen med Diva  154,5 poeng 
Nr. 3 Wenche Skau med Alvin  149,0 poeng 
Nr. 4 Susanne Eriksen med Nemi  133,0 poeng 

Susanne                  Wenche             Torill                Stine              Lillian 

Så var bronsemerke «på plass»  

Gratulerer alle sammen 



Klar til innsats 
Muse-lorten er sjanseløs 

Rally lydighetstrening 
Tekst: / Foto: Birgitte Lysbakken 

 

Glimt fra 2. pinsedag og Rally lydighetstreningen med Kjersti 
Pettersen i spissen. Det var seks ekvipasjer som møtte opp. Utrolig 
flott at så mange ville trene i pinsen! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rengjøring av klubbhytta 
Tekst:Lysbakken og Henriksen / Foto: Birgitte Lysbakken 

 

Anita Henriksen og undertegnede påtok 
oss som vanlig vårrengjøring av klubb-
hytta som omfatter vinduspuss, vask av 
alle flater og gulv, og ikke minst fjerning 
av muselort i skapene.  
 
Rengjørings-teamet har gjort dette før og 
har lagt seg til godt innarbeidede rutiner; 
Birgitte er en mester i vinduspussing og 
Anita er ekspert med moppen – så 
arbeidsoppgavene er greit fordelt. Siden Birgitte dessuten er en racer på 
utløserknappen på kameraet, er også fordelingen mellom fotograf og foto-

modell avgjort på forhånd (derfor er det også bare beklageligvis den ene vaskedamen som er foreviget). 

Blir de ikke snart ferdig med å 
sette opp RL-banen da !! 



 



Tørrfisken – «over og ut» 
Tekst: Anita Henriksen / Foto: Arkiv & klipp fra gamle aviser 

 

Så er det klart for finale-nummeret av DHKs kjære klubbavis. Tørrfisken Nr. 1/2015 er også 
totalt nummer 147 i den lange rekken av klubbavisen som har vært produsert gjennom nær 39 år. 
Da må det være lov å mimre lite grann! 
 
Selv startet jeg beskjedent som «samlebånd-medarbeider i 1985; det var den gang avisen ble 
skrevet på ordinære skrivemaskiner og mangfoldiggjort ved hjelp av spritduplikator. 
Kombinasjonen av dunstene fra spritduplikatoren og den evige runddansen rundt «samlebåndet» 
(= spisestue-bord) forårsaket at vi sjelden var helt støe i ganglaget når vi tuslet hjem etter at de 
nødvendige eksemplarer av Tørrfisken var stiftet sammen (stort sett i riktig rekkefølge heldigvis) 
og klar for distribusjon neste dag. Distribusjonen foregikk i stor grad manuelt – en rekke 
medlemmer hadde bi-jobb som Tørrfisk-bud i sine nærområder. Porto-utgiftene måtte holdes 
nede på lavest mulig nivå. Her er det på sin plass å nevne at antallet medlemmer på den tiden lå 
på rundt 75-80, mens vi i dag har rundt 200. 
 
Etterhvert steg jeg i gradene og ble forfremmet til produksjonsavdelingen. Med min sekretær-
erfaring, god kjennskap til tekstbehandling og tilgang til nødvendig utstyr var det naturlig at jeg 
var medvirkende til at Tørrfisken sakte men sikkert ble trukket inn i «fremtiden» ved hjelp av 
disse midlene. Kopieringsmaskiner som jeg «tjuvlånte» på jobben gjorde også at spritduplikatoren 
kunne pensjoneres. Og slik har det utviklet seg videre – til dagens ganske avanserte hjelpemidler 
både når det gjelder tekstbehandling, bilde-manipulering og scanning.  
 
Med nr. 1/1989 debuterte jeg som redaktør – og siden har det vært umulig å bli kvitt meg. Den 
teknologiske utviklingen har fortsatt; en «milepæl» var da den første Tørrfisken i farger kom i 
2002. Idag lages en komplett PDF-utgave av Tørrfisken hjemme på PC’n og sendes direkte til en 
stor kopieringsmaskin – og ut derfra kommer avisen; ferdig brettet, stiftet og klar til utsendelse. 
Riktignok må jeg fortsatt sette på adresse-lapper og frimerker «for hånd» – men det er rene kose-
jobben, som utføres mens jeg sitter i godstolen og følger med på et eller annet favoritt-program 
på TV’n. Snakk om fremskritt!  
 
Jeg har brukt noen timer på å bla gjennom en del av mine gamle Tørrfisker og fikk bekreftet at 
avisen virkelig har fungert som en «historie-bok» over Drøbak Hundeklubb’s utvikling gjennom 
nesten 40 år. Det meste av store og små hendelser er omtalt; f.eks. navne-skiftet som skapte 
debatt, drømmen om eget klubbhus, som i dag er realisert og Drøbakmesterskapets utvikling fra 
starten i 1979 og frem til i dag. 
 
Noen få glimt fra fordums Tørrfisker er tatt med i denne siste utgaven. Det blir min siste opp-
gave som redaktør i en klubb-avis jeg ofte har vært dritt lei av å måtte jobbe med, men som jeg 
alltid har vært stolt av når sluttproduktet er sendt ut til dere medlemmer. 
 

Så – til slutt – er det bare å si tusen takk for meg. 
Håper dere som har vært med oss en stund vil savne Tørrfisken bitte-lite grann. 

 
Nå tar «de sosiale medier» over – som (foreløpig) siste skritt i utvikling av kommunikasjons-
teknologien. Jeg har tro på at DHKs hjemmesider vil bli en trofast «venn» blant alle Drøbak 
Hundeklubb’s medlemmer – og må jo innrømme at det er atskillig raskere og mer effektivt en 
skrivemaskin og spritduplikator.  





Tørrfisken – minner       Nr. 2/1994 

 



Tørrfisken – minner       Nr. 5/1987 



Tørrfisken – minner       Nr. 5/1987 



Tørrfisken – minner       Nr. 2/1987 

 



 

Vi ønsker nye medlemmer velkommen  
i Drøbak Hundeklubb 
 
 
Kataryzyna Djuvsland,  ............................................................................... 1444 Drøbak 
Tone Ellingsen,  ........................................................................................... 1449 Drøbak 
Hege Elnæs, ................................................................................................. 1448 Drøbak 
Galina Farstad, Bård Elle, Ksenia ............................................................. 1447 Drøbak 
Ingrid Victoria Halvorsen, Norvald Midtrød .......................................... 1430 Ås 
Jørn Ola Hansen,  ........................................................................................ 1449 Drøbak 
Bente og Mikael Jacobsen, , Anders, Susann........................................... 1446 Drøbak 
Siv Lien,  ....................................................................................................... 1446 Drøbak 
Julie Marie Loge ........................................................................................... 1823 Knapstad 
Anjelica Martinsen m/familie,  .................................................................. 1448 Drøbak 
Line Charlotte Myrvold, Emma Jasmin ................................................... 1443 Drøbak 
Christine Opaker,  ....................................................................................... 1448 Drøbak 
Trine og Terje Paulsen, Julie, Cecilie, Ida ................................................ 1406 Ski 
Pål Roaldsøy,  ............................................................................................... 1445 Drøbak 
Kristin og Fabian Robertsen m/fam, 2 barn........................................... 1447 Drøbak 
Arne Christian Sandsmark,  ....................................................................... 1407 Vinterbro 
Sissel Witnes Schultz,  ................................................................................. 1570 Dilling 
Tina Andrea Tronds,  ................................................................................. 1283 Oslo 
Caroline B-M Wiig m/familie,  .................................................................. 1449 Drøbak 
 
 
 

 

 

 

DRØBAKMESTERSKAPET OG VARER TIL KIOSKEN  
 

Drøbakmesterskapet holdes i år 12. og 13. september. For å 
få et så stort overskudd som mulig, ber vi om at de som har 
mulighet til det kjøper 1 pose vaffelrøre slik at vi kan lage 
vafler for salg i kiosken. 
 
Fint om det kan bli levert til en av instruktørene rett etter 
sommerferien. Det vil være til stor hjelp for oss. 
 
På forhånd – Tusen takk for hjelpen! 
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