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Vi ønsker alle våre medlemmer  

En riktig god sommer! 
 
 
 

Nr 1 / 2013 Juli 37. årgang 
 

Klar for sommerferie !!! 



Redaktørens hjørne! 
Kjære alle hundevenner, 
Ja så er endelig første utgave 
av Tørrfiskens 37. årgang klar 
«til servering» . Vær så god å 
forsyn dere – vi har litt av  
hvert å by på: 
 
Valpe- og Grunnkursene har, 
som alltid, vært populære, og instruktørene Trine, 
Line, Torill og Gry har hatt fullt belegg på alle vårens 
fire «elev-kull». Det trenes for full både i lydighet på 
flere nivåer og, ikke minst, innen agility hvor DHK har 
vært med på å «frembringe» en ekvipasje som skal 
delta i EM i Belgia i juli. Vi i DHK ønsker Helene og 
devergpinscheren Penny lykke til og mye moro under 
mesterskapet. 
 
Agilitygruppas nybegynnerkurs blir behørig kommen-
tert og illustrert (undertegnede var selv med og får 
fortsatt åndenød bare ved minnet) 
 
Også har vi jo hatt klubbmesterskap i både LP og AG 
+ «kombinert» - meget uhøytidelig konkurranse, men 
også veldig positivt å få samlet klubbens forskjellige 
aktiviteter til et felles arrangement og bli bedre kjent 
med hverandre! 
 
En takk til Idun Huseby for en fin og informativ 
artikkel om hennes «hundeliv» med tre store «dansker» 
i huset. Hun var også på AG-kurset og jammen var det 
imponerende å se store Lill (!!) ta seg over og gjennom 
de forskjellige hinderne. Ser for mitt indre blikk 
Helenes Penny og Iduns Lill i full fart gjennom AG-
banen. Kom ikke her å si at agility bare er for bordere 
og sheltier!!! 
 
Så må vi ikke glemme at DHK i løpet av våren og 
forsommeren har «fostret» hele 10 nye bronse-
merkevinnere; 6 LP-ekvipasjer og 4 AG-ekvipasjer 
besto prøvene. Vi gratulerer så mye. 
 
Miljø-/Handling gruppen har som vanlig vært i full 
aktivitet med mange deltakere hver mandag gjennom 
hele våren/forsommeren. Sommerhilsen fra de dyktige 
og inspirerende instruktørene Lilly Ann og Lene (med 
noen gode råd å huske på) har vi selvfølgelig med. 
 
Så håper jeg dere alle får en liten hyggestund med 
sommerens nummer av Tørrfisken. Vi «sees» igjen til 
høsten (som starter med Drøbakmesterskapet!!) 
 

En riktig god sommer ønskes dere alle 
hilsen 
Anita 
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Formannen har ordet 
 
Vi har fått en utrolig aktiv klubb og det er mye som skjer – ref. 
alle reportasjene i dette nummer av Tørrfisken. 
  
Tilbakemeldingene fra agility- og valpe- og grunnkursene er 
kjempe bra og Kjersti Pettersen har bl.a. laget noen flotte 
evalueringsskjema som blir sendt samtlige som går på kurs hos 
oss. Kjersti har også tatt initiativet til Rally-lydighet, utdannet 
seg som instruktør i denne grenen og starter opp kurs 2. 
september. Det blir veldig spennende med en ny aktivitet i 
klubben. 
 
Agility-treningen blomstrer som aldri før med mange flotte 
resultater. Kan ikke unngå å nevne Helene Pettersen med Penny som er tatt ut til 
individuelt og lag i agility-EM i Belgia. Dette er klubb-rekord! Lykke til begge to! 
 
Det blir en spennende tid fremover når det gjelder prosessen med å få til en hall 
like ved klubbhytta. Ida Asbjørnslett har vært initiativtaker og jobber så det 
nærmest gnistrer av henne for å få fullført dette prosjektet. Det ville vært fantastisk 
å få til en innehall. 
 
Seaco og jeg har gått flere kurs med stort utbytte. Det har tidligere vært runderings-
kurs og i år Rally-lydighets-, agility-, jakt- og ukeskurs i konkurranselydighet hos 
Line Sandstedt på Antrozoologisenteret i Ås. Kjempe gøy å jobbe med hund! 
 
Så en stor takk til dere alle som stiller opp for klubben vår og gjør all aktivitet 
mulig. Tusen takk! 
 
Ønsker alle medlemmene en riktig flott sommer. 
          Birgitte 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klinikken har røntgen og ultralyd og EKG, et enkelt laboratorium for sjekk 
av blod, urin, finnålsbiopsier og celleutstryk. Vi opererer med forskjellige 
narkoser, noe injeksjonsanestesi og noe gassnarkose (vesofluran). Det er 

omtrent 3500 til 4000 besøk hvert år på klinikken. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi har timebestilling; Vennligst ring 64932308 for å få time.  
 
 
 

Åpningstider; 
Dagtid;            Mandag tom fredag     09.00 til 15.00 

Kveldstid;        Mandag tom torsdag    16.00 til 20.00 

Telefon;  64932308  /  Faks;    64906700   



Et av våre nyeste medlemmer  i 
Miljø‐gruppa, Gustav , gleder seg til 
å bli bedre kjent med dere utover 
høsten, men først , ferie!!!!!!!

Sommerhilsen fra Miljø/Handling 
 
 
Lilly Ann og Lene på miljøtreningen takker for et fint 
vårsemester. 
Ønsker gamle og nye folk og hunder en flott sommer. 
Takk til alle som har bidratt til at vi nok et semester har hatt 
lærerike og trivelige mandagskvelder. 
 
Så en liten huskeliste: 
 
 Nyt hver dag, uansett vær og hvor du måtte være, denne 

sommeren får du aldring igjen! 
 

 Alle liker vi å finne nye steder å utforske, hunden din også, 
så da den med! 

 
 Ingen hunder i varme biler ! Den skal ligge og kose seg 

under bordet på ute restauranten! 
 
 Mangt kan kjøpes for penger, men ikke en hunds logring, den må vi gjøre oss fortjent til. Så 

også godvilje og respekt fra de uten hund, husk ta hensyn, bruk pose og respekter 
båndtvangen. 

 
 Minst en gang om dagen: se på hunden din og tenk, det var jo jeg som fikk den beste, 

vakreste og morsomste!! 
 
 
Til slutt må vi minne om Drøbakmesterskapet 7-8 september. Trenger all hjelp vi kan få, så ta 
kontakt om du kan hjelpe til med denne helgen. 
Er også takknemlig om så mange som mulig sponser oss med en pose kaffe og vaffelrøre, som 
kan leveres når treningen starter opp i slutten av august. 
 
GOD. SOMMER 
 
Lilly Ann og Lene 
 

 

Ingen sak med bilferie bare 
pausene er mange og byr på 
sånne opplevelser. 



 
 
 
 

REFERAT FRA ÅRSMØTE 13.03.2013 
 
 

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:  
Knut Engebretsen og Helene Norstrøm Pettersen 
 

5. Valg av tellekorps: Lene B. Bjerknæs og Leif Erik Sander 
 

6. Opptelling av stemmeberettigede: 13 personer (inkl. Styret) 
 

7. Styres Årsberetning for 2012 godkjent. 
 

8. Regnskap for 2012 godkjent. Det ble overskudd i 2012. 
Klubben har en god og ryddig økonomi. 
 

9. Ingen forslag innkommet fra medlemmene 
Medlemskontingenten i Drøbak Hundeklubb forblir uendret 
 

10. Valgkomiteens forslag ble vedtatt/godkjent. 
Ny valgkomite for de neste 2 år ble: Lovisa Pløtz, Therese Larsen og Torill Sander 
 

11. Årsmøtet ble som vanlig avsluttet med kaffe-prat og deilig sjokoladekake fra Lilly Ann og 
med den årvisse utdeling av velfortjente diplom, blomster og gaver til følgende: 

 
Årets ekvipasje Lydighet: Eva Tønnessen med Penny 
Årets ekvipasje Agility: Helene Norstrøm Pettersen med Penny 
 
Kjersti Pettersen   
fikk en velfortjent blomst og en hjertelig takk for den formidable jobben hun har gjort med 
modernisering og oppgradering av klubbens hjemmeside. 
 

Heer, 25. mars, 2013 
 
 

................................................. ................................................. .................................................... 
Knut Engebretsen          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: 
Sara Gundersen, Therese Larsen og Lovisa Pløtz 
 
Leder   Birgitte Lysbakken  1 år 
Nestleder  Trine Poulsson   2 år* 
Sekretær  Anita Henriksen  2 år* 
Kasserer  Odd Arne Wilhelmsen  1 år 
Styremedlem  Lilly Ann Myrvold  2 år* 
Styremedlem  Lene B. Bjerknæs  1 år 
Varamedlem  Knut  Engebretsen  1 år* 
Varamedlem  Tove Frogner   1 år* 
 
Merket med * = nyvalg 
 
Valgkomiteen velges av årsmøtet 
 
Revisor: Siri Sponberg 
 
 
 

Årets ekvipasje Agility: 
 
Helene Norstrøm 
Pettersen og Penny 

 

Årets ekvipasje Lydighet: 
 
Eva Tønnessen og Penny 

 

Kjersti Pettersen 
fikk velfortjent blomst og en 

hjertelig takk for den 
formidable jobben hun har 
gjort med modernisering og 
oppgradering av klubbens 

hjemmeside 



Lill på utstilling 

Billy, N SE Uch Tikitoos Baron De Ley BIS 4,

Mine Grand Danois og jeg 

Tekst og foto: Idun Huseby 
  
Jeg var på agility kurset deres  3-5 mai, og da lurte Birgitte på om jeg ville sende noen bilder 
og fortelle litt om hva hundene og jeg driver med. 
  
Med alle hundene mine har jeg deltatt på valpekurs, grunnkurs og VG 1 kurs, og noen har også 
gått VG 2 kurs. For samme hva man ønsker å trene er det greit å ha det grunnleggende inne. 
  

Lill  -  Int. Nord Uch SV-08 SE N Vch NV-12 Tikitoo`s 
Amorosa er Norges første Grand Danois som er blitt Norsk 
Viltspor Champion. Det ble hun i 2010 og Svensk Viltspor 
Champion i 2012. 
Kåret til Året`s Aktivitets GD  av Norsk Grand Danois 
Klubb i 2007 - 2009 - 2010. 
Tok Bronsemerke i Agility i 2007. Deltatt på nybegynnerkurs 
og videregåendekurs i agility, og vært på flere kurs med 
Thomas Thiesen og Jan Egil Eide/ Jenni Lethinen. 
Året`s Mestvinnende tispe  og nr : 2 på Norsk Grand 
Danois sin Mestvinnerliste i 2012. Lill ble Norsk Vinner i 
2012 i en alder av 7,5 år :-)  
Lill og jeg har også vært med på treningsgruppa til “Din 
Beste Venn” i flere år, der  er det variert og kjempefin 
trening. Der har vi vært med på alt fra freestyle, spor, agility, 
rally lydighet, kantarellsøk, togturer og oppvisninger. 
Vi var også med på Show gruppa til “ Din Beste Venn”, hvor vi var med på flere oppvisninger. 

  

Billy - N SE Uch Tikitoo`s Baron De 
Ley, ble Året`s Mestvinnende Grand 
Danois i 2012. 
Ble BIM på Året`s Rasespesial og BIS 4 
NKK Drammen, BIG 3 Våler, BIG 2 
Nesbyen. 
Deltatt på en bevegelig blodsporprøve og 
fikk 1.pr. 
Deltatt på nybegynnerkurs i agility. Og vært 
mye på treningsgruppa til  “ Din Beste 
Venn” 

  

Mille -  SE N Vch N SE Uch Tikitoo`s Baileys ble Svensk og Norsk Viltspor Champion i 
2012. 
Deltatt på nybegynnerkurs i agility og flere kurs hos Jan Egil Eide og Jenni Lethinen. 
og deltatt på Freestyle kurs hos “ Din Beste Venn”. 
Freestyle er en super aktivitet for store tunge hunder, for der kan man lage øvelser og 
kombinasjoner som passer til hver enkelt hund. Og finne musikk som passer til. 
Mille har også vært mye på treningsgruppa til “ Din Beste Venn”.  
Og blitt kåret til Året`s Aktivitets GD av Norsk Grand Danois Klubb i 2011 og 2012. 
  
  



Lill; rasens første viltspor‐champion!

Mine Grand Danois og jeg....................................................forts. 

 
En Grand Danois kan brukes til det meste bare man trener positivt og variert. Dem blir fort lei 

hvis man terper og terper, men med lek og 
variert trening og masse godbiter blir dem 
med på det meste :-) 
Blodspor er super trening for hunden, og 
dem synes det er kjempegøy! Og det er noe 
ALLE hunder i alle aldre kan gjøre. Vi 
begynte med korte spor på ca 50 m som 
bare hadde ligget noen timer. Til å legge spor 
på ca 700 -800 m på kvelden og gå dem 
neste dag. Når vi klarte det meldte vi oss på 
til bevegelig blodsporprøve. 
 

Eksempel på blodspor : 
Sporet skal være minst 600 meter langt. 
4 x vinkel 
1 x blodopphold 
1 x blodopphold i rettstrekke 
1 x sårleie, ikke i blodopphold 
En hund som oppnår 3x1. premie på spor, en premie må være på ordinær prøve og minst 
2x2.premie på utstilling ( en premiering må være tatt etter 15 mnd) får tittelen Norsk Viltspor 
Champion. 
  
I skogen er vi hele året, om vinteren gjerne med skisparken, den er genial :-) Har ordentlig 
trekkseler på hundene, og full fart ut vi skiløypene. Om sommeren har jeg hjul på sparken og 
trekkseler på hundene, og full fart på grusveier/gangveier. Veldig behagelig måte å trimme 
hundene på, dem trekker og jeg står og koser meg :-) Dem er flinke til å trekke en stund, men når 
dem blir slitene så er ikke Grand Danois en topp trekkhund . . . .  . . .da stopper dem og lurer på 
om ikke jeg har tenkt å gå av sparken ;-) 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Bilder av Idun og Lill finner du også i reportasjen fra vårens agility nybegynnerkurs 

(red.s anmerkning)  

Lill foran sacco‐vognen  Mille og Billy med hjulsparken 



 
TEAM PENNY! 

Et godt støtte‐apparat er viktig når 
man skal konkurrere på høyt nivå ‐ 
uansett idrettsgren. Helene har en 
flott gjeng «i ryggen» når hun og lille 
Penny nå drar til Belgia for å gjøre en 
så bra innsats som mulig i en meget 
morsom, men også krevende, gren 
innen hundesporten. 
Alle hundevenner og «fans» i DHK 
ønsker lykke til i Belgia og håper dere 
begge får en flott opplevelse – uansett 
sluttresultat! 



Klubbmesterskapet søndag 30. Juni 

Tekst: Birgitte Lysbakken/Eva Tønnessen/Anita Henriksen – Foto: Birgitte Lysbakken 
 

Vel 20 personer hadde tatt turen for å stille opp på det første Klubb-
mesterskapet på mange år. Hensikten med dette arrangementet var først og 
fremst å bli bedre kjent med hverandre - vi som regelmessig trener og/eller 
konkurrerer i klubben innen både agility og lydighet.  

Vi ønsket å lage en uhøytidelig konkurranse hvor så mange som mulig kunne 
være med i både LP og AG. Det ble til to egenkomponerte vanskelighetsgrader 
i LP og tre AG-baner med forskjellig vanskelighetsgrad. For å kunne få en 
sammenlagt poengsum for både agility og lydighet startet alle AG-ekvipasjene 
ut med et visst antall poeng, og så ble tiden og antall feil i banen trukket fra 
denne poengsummen. Den ekvipasjen med flest poeng igjen ble vinner. Vi 
hadde det også slik at ingen disket, men en såkalt «2-disks feil” ga ti poeng i 
fratrekk, mens en vanlig feil ga 5 poeng i minus. Klassene var også litt annerledes; Rekrutt for de uten 
bronsemerke, èn for klasse 1 og 2 sammenslått og så eliteklasse. Det var også lagt inn muligheter for raske 
«opprykk» - m.a.o.; den som ville fikk starte i flere klasser. Nytt av året var at vi også ville kåre 
sammenlagt-mestere. Her ble poengsummene fra lydigheten og agility slått sammen og vektet, slik at 
begge grener skulle telle like mye. Eva jobbet hardt med kalkulatoren sin, benyttet høyere matematikk og 
finurlige formler, men resultatlista viser at regnestykket til slutt ble ganske rettferdig. 

Vi var heldige med været og det ble en veldig fin dag med konkurranser i agility og lydighet. Kjersti 
Pettersen, som nylig har utdannet seg til instruktør i Rally-lydighet fortalte litt om denne artige 
kombinasjonen av LP og lek med hund, og hadde satt opp en liten bane hvor de som ville kunne prøve 
seg – noe de aller fleste gjorde. Det var mange som «på stedet» meldte seg på kurset som starter opp til 
høsten. 

Etter all aktiviteten var det grilling. Det ble en riktig trivelig og vellykket søndag som absolutt ga mersmak. 

Dette må vi gjøre flere ganger. 

  

Stevneleder		Eva Tønnessen



 

Så over til resultatene ........................... 

Lydighet:  
Bemanningen i begge klassene var:  
Dommer Trine Poulsson, skriver Birgitte Lysbakken og tidtager Leif Erik Sander 

Klasse 1 
Tannvisning, Lineføring, Innkalling,  
Hopp over hinder + Helhetsinntrykk (Max  80 poeng): 
 
  1. Ida Asbjørnslett med Kira  78.5 poeng  
  2. Kjersti Pettersen med Mia 77,5 poeng 
  3. Knut Mathisen med Bibbi  74,0 poeng 
  4. Vanya Hagavei med Jiraya 72,0 poeng 
  5. Madeleine Dreyer med Wilma 70,5 poeng 
  6. Helene Pettersen med Penny 69.5 poeng 
  7. Heidi Nilsen med Clutch  66,5 poeng 
  8. Anita Henriksen med Heike 62,0 poeng 
  9. Kari Helene Ågård med Tessa 60,0 poeng 
10. Eva Tønnessen med Betty 57,0 poeng 
11. Wenche Andreassen med Rambo 55,0 poeng 
12. Kari Helene Ågård med Frodo 53,5 poeng 
13. Øydis Kveta med Olga  44,0 poeng 

Klasse 2 
Fellesdekk, Fri ved foten, Innkalling, Stå under marsj, 
Apportering + Helhetsinntrykk (Max 140  poeng): 
 
1. Torill Sander med Ova  131,5 poeng 
2. Ida Asbjørnslett med Kira  128,5 poeng 
3. Karianne Johansson med Chili 131,0 poeng 
4. Henni Haraldsen med Sushi 116,0 poeng 
5. Kari Birgit Nymoen med Flax 114,0 poeng 
 

 

Agility: 
Dommere var Eva Tønnessen og Helene N. Pettersen 

 
 

Sammenlagt: 

 

  

Klasse Rekrutt: 
 
1. Heidi Nilsen med Clutch 
2. Anita Henriksen med Heike 
3. Øydis Kveta med Olga 
4. Kjersti Pettersen med Mia 
5. Toril Sander med Ova 
6. Birgitte Lysbakken med Seaco. 
7. Henni Haraldsen med Sushi 

Klasse 1 & 2: 
 
1. Kari Birgit Nymoen med Flax 
2. Ida Asbjørnslett med Kira 
3. Karianne Johansson med Chili 
4. Kari Helene Ågård med Tessa 
5. Kari helene Ågård med Frodo 
6. Wenche Amundsen med Rambo 
7. Heidi Nilsen med Clutch  
8. Madeleine Dreyer med Wilma

Klasse Elite: 
 
1 Eva Tønnessen med Betty 
2. Karianne Johansson med Chili  
3. Helene Norstrøm Pettersen med Penny 
4. Kari Birigi Nymoen med Flax 
5. Ida Asbjørnslett med Kira 
 

Klasse Rekrutt: 
 
1. Heidi Nielsen med Clutch    106,5 
2. Anita Henriksen med Heike  84,2 
3. Øydis Kveta med Olga   78,0 
4. Kari Helene Ågård med Tessa  69,1 
5. Kari Helene Ågård med Frodo  63,7 
6. Kjersti Pettersen med Mia   63,4 
7. Wenche Ammundsen med Rambo  63,2 
8. Madeleine Dreyer med Wilma  61,1 
9. Toril Sander med Ova   56,8 
10. Henni Haraldsen med Sushi  13,7 

Klasse Elite: 
 
1. Ida Asbjørnslett med Kira   95,9 
2. Eva Tønnessen med Betty   83,1 
3. Karianne Johansson med Chili  81,5 
4. Kari Birgit Nymoen med Flax  79,5 
5. Helene Norstrøm Pettersen med Penny 76,9 
 

 



"Resultat fra NKK Bø til neste Tørrfisk: 

 Vinner av Lp klasse 2 og eneste med 

1.premie, 168 poeng for dommer Jan 

Odd-Geir Sørmarken var Boxer 

Engelaiz Valpolicella og Kristin Halle." 

Klubbmesterne: 

fra venstre: 

Torill Sander og Ova    Lydighet klasse 2 
Kari Birgit Nymoen med Flax   Agility Klasse 1 & 2 
Ida Asbjørnslett med Kira   Lydighet klasse 1 og Sammenlagt Elite 
Heidi Nilsen med Clutch   Agility Rekrutt og Sammenlagt Rekrutt 
Eva Tønnessen med Betty   Agility Elite 

Vi gratulerer samtlige deltagere med innsatsen og vinnerne med resultatet 

Vi prøver igjen til neste år – dette var jo gøy! 

 

 

En «gla-melding: 

Av og til tikker det inn «gla-meldinger» til 
redaksjonen fra stolte DHK-hundeeiere om 
fine resultater oppnådd på et av de mange 
stevnene som arrangeres rundt om i Norge i 
løpet av året. Det er alltid like hyggelig å bringe 
dem videre.   



Ernæringskurs 20. mars 
Tekst/Foto: Birgitte Lysbakken 

Vi var så heldige å få hjelp av Trine Poulsson 
som fikk Kristian Bjaberg hos Royal Canin til å 
komme og holde foredrag om ernæring når det 
gjelder hund. Det ble en interessant kveld med 
mange spørsmål fra medlemmene. Det var ikke 
så mange som hadde anledning til å komme, 
men de 10-12 medlemmene som var der var 
ivrige og lydhøre. Mange gode tips og til 
ettertanke at det er et stort problem med 
overvekt hos hunder. Vi tenker vel ikke alltid på 
hva vi gir hunden spesielt vi som trener en del 
og som motiverer med godbiter. 

 

 

 

Hundelufting med  
kompisen vår Nathalie! 
  
 

 

Hilsen fra noen av oss firbeinte 
som er så heldig å få være med 
Nathalie Nielsen på tur - flere av 
oss hver dag, og andre noen dager 
i uken.  

Lykken er å ha en eier som vet 
om dette og tar kontakt med 
Nathalie. Gjett om vi er heldige? 

 

 



Birgitte og Seaco på agility grunnkurs 3., 4. og 5. mai. 

Instruktører: Ida Asbjørnslett og Helene Pettersen. 

Jeg vil gjerne trene på forskjellige måter med Seaco 
og foruten rundering, rally- og konkurranselydighet 
samt deltatt på freesbee- og jaktkurs meldte jeg oss 
på agility grunnkurs i klubben. 

Det var litt av en utfordring for et godt voksent 
menneske som jeg. Riktignok opprettet vi en 
gruppe for alle over 50+ og for mitt 
vedkommende 50 +++. Problemet var bare å ha 
pust nok til å gi kommandoene til Seaco som sto på alt han kunne mens matmor fløy pesende rundt på 
banen og Ida ropte braaa – løøøøp – inn med rompa og ut med armen eller var det omvendt? 

Det var en kjempe flott gjeng som hadde meldt seg på kurset og det ble totalt 12 ekvipasjer som i pøsende 
regnvær lørdag ved hjelp av de to entusiastiske instruktørene Helene og Ida hadde humøret på topp hele 
dagen. Søndag ble det strålende sol, men denne fantastiske gjengen hadde garantert klart to dager med 
dårlig vær, men innrømmer jo at det var herlig å slippe regnet på søndag. 

Dette ga mersmak – kondisjonen må bedres! 
         hilsen Birgitte 

 

Også Heike med matmor Anita på slep hadde meldt seg 
på vårens agility nybegynner kurs. Jeg visste hva jeg gikk 
til, har drevet med og konkurrert i agility i mange år, og 
gruet meg på egne vegne (havnet jo i gruppe 50+++ jeg 
også), men visste at for lille Heike var dette en aktivitet 
midt i blinken. Så da var det bare å glemme at man ikke 
er hverken 30, 40 eller 50 år lenger og stå på med det 
som fantes av kondis og krefter i en godt voksen kropp. 
Det gikk greit med innlæring av hinderne og Heike fikk 
masse ros – han tok alt vi prøvde oss på uten å nøle – 
ikke redd for å prøve noe nytt og ukjent! 
Kombinasjonene av 6-7 hindre etter hverandre greide vi 
fint begge to (med det mener jeg at jeg fortsatt hadde 

pust nok igjen etter siste hinder til å gi Heike den rosen han virkelig fortjente).  

Den store styrkeprøven kom helt til slutt på søndagen. Da ble det satt opp en bane som dekket stort sett 
hele omkretsen av appellplassen – og den skulle løpes begge veier! Fortløpende!! Første runde gikk sånn 
noenlunde, jeg klarte å gi kommandoene som skulle til for å vise Heike veien gjennom «løypa». Men de 
siste hindrene på runde to måtte Heike greie på egen-labb. Da sto matmor igjen midt i banen, med 
hendene på knærne, svimmel og uten pust igjen. Mener jeg prøve å rope til Heike at han ikke måtte løpe 
så fort, for mamma greier ikke å følge med!  
Men dæven så gøy vi hadde det – og så stolt jeg var av Heike! 

En hjertelig takk og stor ros til våre to flotte instruktører Helene og Ida – og en hilsen til alle mine 
kjempehyggelige med-elever som gjorde at Heike og jeg hadde en super helg oppe på appellplassen. 

         hilsen Anita 



 Her kommer en masse bilder fra agility-kurset – vi lar dem tale for seg selv: 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRØBAKMESTERSKAPET OG VARER TIL KIOSKEN 

Drøbakmesterskapet holdes i år 7. og 8. september. For å få et så stort 
overskudd som mulig ber vi om at de som har mulighet til det, kjøper 1 pose 
vaffelrøre eller 1 pose filterkaffe slik at vi kan lage vafler og kaffe for salg i 

kiosken. 

Fint om det kan bli levert til en av instruktørene rett før eller etter 
sommerferien. 

Det vil være til stor hjelp for oss. 

 

Styret i Drøbak Hundeklubb 



Glimt fra vårens valpe- og grunnkurs 

Foto: Birgitte Lysbakken 

To fulle valpe- og grunnkurs har vært avholdt i løpet av 1. halvår. Vi lar bildene tale for seg selv. 

 

  

Instruktør  

Torill Sander 

Instruktør 

Line Seim Larsen 



 

Instruktør 

Trine Poulsson 

Instruktørassistent 

Gry Torp og instruktør 

Toril Sander 



Jaktkurs med Benedicte og Cathrine – kjempegøy! 

Tekst/Foto: Birgitte Lysbakken 

1. og 2. juni spleiset Torill Sander, Kjersti 
Pettersen, Line Seim Larsen, Trine Poulsson 
og undertegnede på et jaktkurs med Benedicte 
Skaarnes og Cathrine Tveten. 

Jeg hadde en del sommerfugler i magen da jeg 
ikke helt ante hva jeg egentlig gikk til. Det ble 
to utrolig flotte dager. At det var så mye ro-
øvelser hadde jeg ikke tenkt på forhånd og jeg 
skal si vi alle fikk igjen for at vi har trent mye 
hverdags-og konkurranselydighet sammen med 
masse forstyrrelser. 

Benedicte og Cathrine kunne fortelle at de var imponert over nivået vårt og det er alltid flott å få 
tilbakemeldinger på at treningene våre gir resultater uansett hvilken ”gren” vi velger. 

Jeg trodde jeg skulle besvime da Seaco etter at dummy’n (byttet) ble kastet i enden av 
appellplassen og det ble fyrt av skudd dro av gårde over hele plassen i en rasende fart, plukket 
opp byttet og kom i samme fart tilbake til meg og la byttet i hendene mine! Gjett om matmor var 
stolt! 

Dette ga mersmak og Torill og Trine har gått enda et kurs med Benedicte og Catrine. 

           Birgitte 

 

 

En «gla-melding»: 

Jeg debuterte med unghunden min Solsvingens Chablis, 
Chili, i LP kl. I i Bø 12-13 januar. Det resulterte i 168 poeng 
lørdag og pene 186 poeng søndag. To førstepremier! God 
start på karrieren:) 

Legger ved bilde av Chili med sløyfen vi fikk for 2 plass i 
klassen søndag. 

Mvh Karianne Johansson 

 

Vi gratulerer med innsats og resultat! 



Bronsemerket i lydighet onsdag 19. Juni 

Tekst/Foto: Birgitte Lysbakken 

Det var syv ekvipasjer som i pøsende 
regnvær forsøkte seg på bronse-merket. At 
det var seks som klarte merket var utrolig bra 
under slike værforhold. 

Dommere var Birgitte Lysbakken, Trine 
Poulsson og Torill Sander. Torill dømte 
tannvisningen og Trine enkeldekken. Skriver 
var Kjersti Pettersen og utregner Henni 
Haraldsen. 

Resultatene ble følgende (høyeste oppnålige 
poengsum er 180 poeng): 

Nr. 1: Nathalie Nielsen med Issi  176,5 poeng 
Nr. 2: Gunhild Knustad med Kaisa  154,0 poeng 
Nr. 3: Eivind Voldene med Stella  148,0 poeng 
Nr. 4: Eli Zahl med Trixie   145,5 poeng 
Nr. 4 Anita Henriksen med Heike  145,5 poeng 
Nr. 6: Knut Mathisen med Bibbi  141,0 poeng 

 

Bronsemerket i agility mandag 24. Juni 

Tekst/Foto: agility-gruppa 

Mandag 24 juni hadde vi bronsemerke prøve i 
agility. Anniken Jensen var dommer.  
 
Følgende fire ekvipasjer greide kravene  
 
Hanne Moe og Emil 
Wenche Andreassen og Rambo 
Anette Brandsnes og Timmy 
Karianne Johansson og Chili 
  
 
 
 
 
 

GRATULERER ALLE SAMMEN! 

 



 

Aries Blåbær med kapsler fra blåbærekstrakt. 

Blåbær inneholder mye antocyaner, som er en kraftig antioksidant.  Antioksidanter er viktig 
for immunforsvaret, kolesterolet, samt for muskler og ledd.  

Pris kr. 159,00 pr boks. Hver 6. boks GRATIS! Ved hver bestilling følger det med en 

«Verdikupong» 

Ikke abonnement du bestiller etter behov. 

 Bestill på www.ariesnettbutikk.no 

 

 

DogNikita produktene får du hos: 

Dyrenes Wash And Go 

Seiersten Sentrum 1 
(ved siden av Pizza Baron) 

 

 



Vi ønsker nye medlemmer velkommen  
i Drøbak Hundeklubb 
 
 
 
Iselin Andersen,  1550 Hølen 
Aurora Ericsson,  1555 Son 
Susanne G. Erikson,  1443 Drøbak 
Synøve Ertresvaag,  1450 Nesoddtangen 
Christine Helene Hansen,  1455 Nordre Frogn 
Liv og Per Jacobsen, Per og Jeanette 1444 Drøbak 
Tina Stovner Johannessen,  1430 Ås 
Kristin Killingmo,  1458 Fjellstrand 
Anne Grethe Kleven,  1400 Ski 
Gunhild Knustad,  1430 Ås 
Tove-Janita Kringstad,  1448 Drøbak 
Mairi Lisland,  1445 Drøbak 
Heidi Lundemo,  1446 Drøbak 
Camilla Martens Meyer,  1454 Fjellstrand 
Heidi Nilsen,  1454 Fagerstrand 
Iselin Normann,  3475 Sætre 
Elizabeth Norstrøm og Geir Simonsen 1440 Drøbak 
Veronica Iselin Olsen Pedersen,  1445 Drøbak 
Kirsti Pettersen,  1540 Vestby 
Andrea Hasle Risting,  1454 Fagerstrand 
Unni Sandberg,  1454 Fagerstrand 
Wenche Skalle m/familie,  1448 Drøbak 
Wenche Skau,  1445 Drøbak 
Nina Tollefsen m/familie,  1444 Drøbak 
Rolf Ole Tomter,  1440 Drøbak 
Shelly Tregay,  1454 Fagerstrand 
Eivind Voldene m/familie,  1448 Drøbak 
Marianne Økland,  1445 Drøbak 
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