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Vi ønsker alle våre medlemmer  

En riktig god sommer! 

 

 
 
 

Nr 1 / 2014 Juni/Juli 38. årgang 
 

Vi Gratulerer! 
Årets   

Klubbmester totalt! 
Kari Birgit Nymoen og Flax 



Redaktørens hjørne! 
Så ble det endelig et sommer- 
nummer av Tørrfisken i år også. 
Må innrømme at det har trukket 
litt ut med forsendelsen denne 
gangen, men den som venter på 
noe godt ... osv...  
 
Det må sies at vi denne gangen har mottatt veldig 
lite stoff «utenfra», noe som er ganske skuffende. 
Det aller meste av selvprodusert tekst og bilder er 
det journalist og fotograf Birgitte Lysbakken som 
skal ha æren for. Vil imidlertid gi en takk til Eva 
Tønnessen som (etter milde påminnelser) leverte 
sitt bidrag med info om agility-gruppas gjøren og 
laden. 
 
Så, kjære hundevenner, også denne sommeren ser-
veres en Tørrfisk-salat satt sammen av et bredt ut-
valg ingredienser som f.eks. Årsmøte-referat, 
Klubbmesterskap, egne kurs av ymse slag  og 
kurs/treninger med eksterne instruktører. I 
mangel av innslag fra egne rekker har vi også tillatt 
oss å «stjele» et par – for DHK meget aktuelle - 
artikler fra Follo Avisen.  
 
Bilder er det heldigvis en god del av. Fotograf 
Birgitte er både rask og ivrig på utløserknappen, 
noe som har resultert i ganske mange timers 
«pirke-arbeid» for undertegnede med å tilpasse 
bildene både i format og tekstsammenheng. 
 
Skulle gjerne hatt bilder av samtlige av DHKs 
klubbmestere. Fikk et tips om at det lå «ute på 
nettet» på et eller annet «fotoalbum», men jeg må 
innrømme at jeg nå - i godt voksen alder - henger 
litt etter når det gjelder kunnskap og ferdigheter 
innen den data-teknologiske utviklingen. Jeg over-
later derfor til dere lesere å selv gå inn på DHKs 
hjemmeside og evt. bla gjennom det som måtte 
finnes av bilder der. 
 

Så – da sier jeg bare «Vel bekomme» 
og håper Tørrfisken smaker. 

 
En riktig god sommer ønskes dere alle 

hilsen 
Anita 

DRØBAK HUNDEKLUBB 
Avisen 
I redaksjonen: 
  Redaktør/journalist, layout, trykk, distribusjon:  Anita Henriksen  6493 3359 
  Research, journalist og fotograf:    Birgitte Lysbakken 6493 0265 
           
 
       
     
  
 
 
 
 

Klubben: 
Leder  Birgitte Lysbakken tlf. 6493 0265 
Nestleder Trine Poulsson ” 4811 6963 
Kasserer Odd Arne Wilhelmsen " 9099 5198 
Sekretær Anita Henriksen ” 6493 3359 
Styremedlem Lilly Ann Myrvold ” 6493 5112 
Styremedlem Tove Frogner ” 6493 4149 
   Varamedlem Knut Engebretsen " 6493 2908 
   Varamedlem Lovisa Plötz ” 9086 4337 
    
Gruppeledere: 
   - Lydighet Valp/Nybeg./Øvet: 
  Trine Poulsson " 4811 6963 
       Konkurranse: 
  Birgitte Lysbakken  ” 6493 0265 
 - 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  

Lene Bjerknæs 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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!! 

 



Formannen har ordet 
 
Aktiviteten er nå så stor i klubben at det trenes både formiddager 
og ettermiddager i tillegg til kveldene. Det er først og fremst 
agility som har tatt helt av noe som er utrolig gøy, og med all 
aktiviteten kommer flotte resultater. Ref. NM og deltakelsene der 
– fantastisk! I tillegg drar Helene Pettersen og Penny også i år til 
European Open. Kjempe spennende å se hvordan det går. 
 
Klubben startet med Rally Lydighet i fjor og i og med at flere av 
de som trener agility og lydighet også deltar på dette, er vi blitt 
mye bedre kjent med hverandre på tvers av de forskjellige 
grenene. 
 
Klubbmesterskapet som ble holdt for andre gang i år gjør også sitt til at miljøene 
spleises sammen. 
 
Klubben prøver å få til en hall og som tidligere nevnt startet Ida Asbjørnslett opp 
med dette prosjektet i fjor. Hallkomiteen er i år utvidet med Eva Tønnessen og 
undertegnede. Eva og jeg har sammen med Helene Pettersen og Madeleine Dreier 
hatt møte med politikerne i Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur og 
håper også på et møte med teknisk etat i kommunen etter sommerferien. Vi får 
krysse alt vi har og håpe på at vi om ikke altfor lenge har en hall å trene i. 
 
Det er mange ekvipasjer som regelmessig trener hos oss og føler de setter stor pris 
på hva klubben gjør og kan tilby. Så derfor en stor takk til alle instruktørene våre. 
Dere gjør en kjempe jobb alle sammen. 
 
Riktig god sommer til alle og vel møtt etter ferien! 
 

          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   



Bronsemerket i Lydighet 
Tekst/Foto: Birgitte Lysbakken 

 
Det er fantastisk å oppleve når ekvipasjer som har trent hos oss i lang 
tid lykkes å ta bronsemerket i lydighet. Kjempegøy er det også at en 
av instruktørene, Line Seim Larsen, benyttet anledningen til å ta 
bronsemerket. Under prøven er det mulig å oppnå totalt 180 poeng. 
 
 
 
 
 
 

Onsdag 11. juni  
klarte følgende ekvipasjer bronsemerket: 
Nr. 1 Ellen Nygaard med Ludvik 151    poeng 
Nr. 2 Wencke Skau med Faiko 143    poeng 
Nr. 3 Thea Moberg med Freddy 128,5 poeng 
 
 
 
På bildet (fra venstre): 
Thea Moberg m/Freddy, dommer Birgitte Lysbakken, instruktør 
Torill Sander, Wencke Skau m/Faiko og Ellen Nygaard m/Ludvik 
 
 

 
 
Onsdag 18. juni  
klarte følgende ekvipasjer bronsemerket: 
Nr. 1 Line Seim Larsen med Nudie 172    poeng 
Nr. 2 Maria Oldeman Lund med Sora 155,5 poeng 
Nr. 3 Kari Kaldahl med Tommy 138    poeng 
 
 
  På bilde (fra venstre): 

Maria Oldeman Lund m/Sora, instruktør Torill 
Sander, Line Seim Larsen m/Nudie og Kari 
Kaldahl m/Tommy 

 
 
 
 

GRATULERER ALLE SAMMEN! 
 

          Birgitte 
 

Instruktørene Gry Torp, og Torill Sander og dommer 
Birgitte Lysbakken planlegger hvordan arrangementet 

skal gjennomføres 



 
 
 
 
 

 
REFERAT FRA ÅRSMØTE 12.03.2014 

 
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: Madeleine Dreier og Gry Torp 
 

6. Opptelling av stemmeberettigede: 17 personer (inkl. Styret) 
 

7. Styres Årsberetning for 2013 godkjent. 
 

8. Regnskap for 2013 godkjent. 
 

9. Oppdaterte lover i h.t. NKKs lovmal for medlemsklubber ble godkjent.  
 

10. Ingen forslag innkommet fra medlemmene 
 

11. Valgkomiteens forslag til styremedlemmer ble vedtatt/godkjent. Se Vedlegg. 
Ny valgkomite for de neste 2 år ble: Eva Tønnessen, Kjersti Pettersen, Lene 
Bjerknæs 
Revisor Siri Sponberg ble gjenvalgt 
 

 
Heer, 13. mars, 2014 

 
 

 
 
 
 

.................................................        .................................................            .................................................... 
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:  Therese Larsen, Lovisa Plötz og Torill Sander 
 
 
Leder   Birgitte Lysbakken  2 år* 

Nestleder  Trine Poulsson   1 år 

Sekretær  Anita Henriksen   1 år 

Kasserer   Odd Arne Wilhelmsen  2 år* 

Styremedlem  Lilly Ann Myrvold  1 år 

Styremedlem  Tove Frogner   2 år* 

Varamedlem  Knut  Engebretsen  1 år* 

Varamedlem  Lovisa Pløtz   1 år* 

 
Merket med * = nyvalg 
Valgkomiteen velges av årsmøtet 
Revisor: Siri Sponberg 
 

 
 
 
Årsmøtet ble som vanlig avsluttet med kaffe-prat og deilig sjokoladekake fra Tove Frogner, og 
med den årvisse utdeling av velfortjente diplom, blomster og gavekort til følgende: 
 

Årets ekvipasje Lydighet: Ida Asbjørnslett med Kira 
Årets ekvipasje Rally LP: Lovisa Plötz med Luna 
Årets ekvipasjer Agility: Helene Norstrøm Pettersen med Penny, 
  og  Eva Tønnessen med Betty 
 
Kjersti Pettersen  fikk en hjertelig takk med blomst og gavekort for sin 

kjempeinnsats med å introdusere Rally Lydighet i DHK, med både 
kurs, trenings-kvelder og uhøytidelige konkurranser. 

 
Lene B. Bjerknæs takket denne gang nei til gjenvalg og mottok blomst og en hjertelig 

takk for mange års innsats i DHKs styre 
 
 

 
 

 

 Ida         Kjersti     Lovisa 
Eva Lene 

Helene 



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. 

Bare det aller beste er godt nok 
for DogNikita og hennes venner

ANBEFALES TIL ALLE HUNDER

Du bør også prøve DogNikita 
shampo og potekrem!

Nettbutikk: www.arieshelse.no



Torill og Ova!! 

AG-dommer Kurt-Ove 

Steinseth med stevne-

leder Eva Tønnessen 

Fra venstre: 
Vanya Lind Hagavei m/Jiraya 
Ida Asbjørnslett m/Zuki Fra Venstre: 

Heidi Sungodt m/Mumrik, Vanya Lind Hagavei m/Coockie Monster,  
Margrete Brynem m/My, Ida Asbjørnslett m/Zuki, Tina Johannessen m/Nikke 
Veslemøy Hegland m/Evita og Rikke Tollefsen m/Bob 
+ Torill Sander m/Ova (på bildet i teksten ovenfor) 

Klubbmesterskapet – søndag 29. juni 
Tekst/Foto: Birgitte Lysbakken 

Arrangementskomiteen, som besto av Eva Tønnessen, Kjersti Pettersen, Anita 
Henriksen og undertegnede, hadde noen travle dager før klubbmesterskapet, men 
fikk så mange gode og hyggelige tilbakemeldinger at strevet ble raskt glemt. 

For en gjeng! Det er utrolig flott å være leder for en klubb med så mange positive 
personer. Det var flere ekvipasjer som bare hadde snust litt på andre grener enn de 
til vanlig trener på, men prøve skulle de! 

Kan ikke la være å nevne Torill Sander og Ova som 
vanligvis trener i konkurransegruppen for lydighet. 
Hun hadde bedt Eva Tønnessen vise dem slalåmen i 
agility, noe som Eva gjorde en ettermiddag før klubb-
mesterskapet. Da Torill fikk se agility-banen for bronsemerket på klubb-
mesterskapet mente hun bestemt at dette kom hun ikke til å prøve. Det var 
en haug med ”apparater” hun aldri hadde sett! Diskusjonen gikk høyt på 
sidelinja, og hvem var det som likevel tok med seg Ova og klarte banen med 
alle ”apparatene” og fikk bronsemerket i agility? Du er utrolig Torill! 

Utrolig er også Anita Henriksen, som godt voksen i alder deltok med Heike på rekrutt agility, rekrutt Rally 
LP og klasse I i lydighet. Virkelig imponerende! 

Tusen takk til alle som deltok og gjorde dette til en flott dag.     

         Birgitte 

 

Det ble også arrangert bronsemerke-prøver i f.m. klubbmesterskapet, og følgende 
ekvipasjer besto (med glans): 

 Lydighet:    Agility: 									
  



Resultater fra klubbmesterskapet 

Rally LP: 

Klasse Rekrutt (11 startende) 
1. og Klubbmester: Vanya Lind Hagavei og Jiraya (1. premie) 
2.  Yvonne Langerud og Koda (1. premie) 

Klasse 1  
1. og Klubbmester  Kari Birgit Nymoen og Flax  200 poeng  
2.  Henni Haraldsen og Sushi   196 poeng  
3.  Catrine Bjerch og Litchi     193 poeng  
4.  Torill Sander og Ova     193 poeng  
5.  Vanya Lind Hagavei og Cockie Monster   191 poeng 
6.  Catrine Bjerch og Wii     190 poeng  
7.  Helene Pettersen og Penny    186 poeng  
8.  Frida Hansen og Denis     184 poeng  
9.  Frida Hansen og Klara     180 poeng  
10.  Hanne og Emil      155 poeng 

Klasse 2 
1. og Klubbmester  Lovisa Pløtz og Luna   172 poeng  2.		 Ida	Asbjørnslett	og	Zuki		 	 	 169 poeng  

 

 

Lydighet:  

Klasse I: 
1. og Klubbmester  Catrine Bjerch og Wii  188,0 poeng 
2.  Lovisa Pløtz og Luna     183,0 poeng 
3.  Ellen Marie Nygaard og Ludvig    177,5 poeng 
4.  Kari Helene Ågård og Tessa    161,0 poeng 
5.  Frida Hansen og Klara     158,0 poeng 
6.  Anita Henriksen og Heike    147,0 poeng 
 

Klasse II: 
1. og Klubbmester  Torill Sander og Ova   188 poeng 
2.  Kari Birgit Nymoen og Flax    177 poeng 
3.  Ida Asbjørnslett og Kira    140 poeng 
 

Klasse III: 
1. og Klubbmester  Maria Persson og Chili  245 poeng 
2.  Henni Lind Haraldsen og Sushi    238 poeng 
3.  Eva Tønnessen og Pepita    151 poeng 

 

  

Dommer Kjersti Pettersen mellom  
Vanya Lind Hagavei  - Klubbmester Rekrutt (t.v.) 

og Kari Birgit Nymoen Klubbmester Kl. 1 

Lovisa Pløtz – 
Klubbmester Kl. 2 



Resultater fra klubbmesterskapet 

Agility klasse 1 
Liten Mellom Stor 
1. Madeleine Dreier og Pia  1. Eva Tønnessen og Panza 1. Kari Birgit Nymoen og Flax 
2. Frida Hansen og Klara 2. Helene Pettersen og Heike 2. Kari Helene Ågård og Frodo 
3. Hanne Skammelsrud og Emil   3. Catrine Bjerch og Wii 
 
Agility klasse 2  
Liten Mellom Stor 
1. Eva Tønnessen og Zoe   1. Kari Helene Ågård og Tessa 
2. Yvonne Langerud og Koda  
 
Agility klasse 3  
Liten 
1. Helene Pettersen og Penny  
 
Hopp klasse rekrutt: 
Liten Mellom Stor 
1. Frida Hansen med Klara  1. Rikke Tollefsen og Bob 
2. Tina Johannessen og Nikkei  
3. Margrethe Brynem og My 
4. Henni Lind Haraldsen og Sushi  
 
Hopp klasse 1:  
Liten Mellom Stor 
1. Margrethe Brynem og My 1. Eva Tønnessen og Panza 1. Catrine Bjerch og Wii 
2. Hanne Skammelsrud og Emil  2. Kari Helene Ågård og Frodo 
 
Hopp klasse 2: 
Liten Mellom Stor 
1. Yvonne Langerud og Koda 1. Vanya Lind Hagavei og Jiraya Madeleine Dreier og Wilma 
2. Frida Hansen og Doris 
 
Hopp Klasse 3: 
1. Helene Pettersen og Penny 
2. Eva Tønnessen og Betty 
 
 
KLUBBMESTERE SAMMENLAGT – AGILITY: 
 
Rekrutt (bronsemerke + hopp rekrutt) 
1. og Klubbmester  Rikke Tollefsen og Bob 
 
Klasse 1 (agility + hopp) 
1. og Klubbmester  Eva Tønnessen og Panza 

2. Catrine Bjerch og Wii 
3. Kari Helene Ågård og Frodo 

 
Klasse 2 (agility + hopp) 
1. og Klubbmester  Yvonne Langerud og Koda  Nr 1 (og klubbmester) Rally LP – kl.1 
        Nr. 2   Lydighet – kl.II 
Klasse 3 (agility + hopp)      Nr. 1   Agility 1 stor 
1. og Klubbmester  Helene Pettersen og Penny 
 

Årets klubbmester «All Round»: 

Kari Birgit Nymoen og Flax 



Miljø og Handling 

De populære og «godt besøkte» 
mandagstreningene, dyktig, trygt og 
sikkert ledet av Lilly Ann Myrvold og 
Lene Bjerknæs, har nå tatt  sommer-
ferie. Forsommerens fine og varme 
vær ble til fulle utnyttet med bl.a. en 
felles tur ned i Båthavna i Drøbak. 
Lilly Ann og Lene takker sine trofaste 
«elever» for samværet denne våren 
ønsker vell møtt til nye treningskvelder 
etter skoleferien. 

 

 

 

 

 

DRØBAKMESTERSKAPET OG VARER TIL KIOSKEN 

Drøbakmesterskapet holdes i år 6. og 7. 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 i god tid før stevnet. 

Det vil være til stor hjelp for oss. 

 

Styret i Drøbak Hundeklubb 



Nybegynnerkurs i agility 2.-4. mai 

Tekst: Ida Asbjørnslett og Helene Pettersen / Foto: Birgitte Lysbakken 

 
Det var 9 deltakere på kurset. En hyggelig helg med flinke 
deltakere - sol hadde vi også! 
 
De fleste som var med på nybegynnerkurset har fortsatt på 
mandagskurset og begynner å bli riktig så flinke!  
 
Vi gleder oss til å følge dere videre. 
               

        Hilsen Ida & Helene 	



Glimt fra vårens Valpe- og Grunnkurs 
Foto: Birgitte Lysbakken 

 
Noen glimt fra vårens Valpe- og Grunnkurs som ble avholdt i mars. 
Instruktører var Torill Sander og Kjersti Pettersen 
 

 

  



Glimt fra vårens Valpe- og Grunnkurs 
Foto: Birgitte Lysbakken 

 
Noen glimt fra vårens Valpe- og Grunnkurs som ble avholdt i mai. 
Instruktører var Line Seim Larsen og Kjersti Pettersen 
 
 
 
 



 



Instruktør Nina Eide 

..... til Kjersti og Mia....... 

.... til Trine og Molly....  ..... til Henni og Sushi ... .. 

Nina og konkurransetreningene i lydighet 
Tekst/Foto: Birgitte Lysbakken 

 
Konkurransegruppen i lydighet dro i vinter til Drammen hundepark for å 
bli trent av Nina Eide en søndag i januar, februar og mars. Dette var så 
vellykket at vi ba Nina komme til oss i Drøbak to ganger i juni og to 
ganger i august. Vi satser også på at vi får innetrening med henne i 
Drammen til vinteren. Nina er utrolig inspirerende og har masse kunn-
skap om trening av hund. 
 

Nina deler inn treningen på følgende 
måte: Grunntrening, momenttrening-
/øvelser, kjeder/utholdenhetstrening 
og konkurransetrening. Det var mye av 
dette de fleste av oss ikke hadde inne.  
 
Grunntreningen for eksempel går bl.a. ut på å utvikle mange 
gode belønninger – en hund som er lett å belønne er lett å 
trene! Leke og belønne like lenge som treningen er et utrolig 
viktig tips. 

 

 
Takk for at du kommer til oss Nina! 

Vi er blitt kjempe motivert og gleder oss til treningene fremover! 
 
    Hilsen konkurransegruppa i LP 
 

Tips og gode råd til 
 Caroline og Chanel ........ 



Agility - med tre lag 
Tekst: Eva Tønnessen / Foto: Margrethe Brynem 

 

Drøbak hundeklubb får i løpet av høsten lag i både liten, mellom og stor klasse i agility. 
Det har vi aldri hatt før. 
 
På klubbmesterskapet i juni klarte 8 ekvipasjer bronsemerket i agility, og på vår 
treningsdag i Ås 18. mai stilte 26 hunder på startstreken i treningskonkurranse. 
Utviklingen i både bredde og topp er overveldende for tiden, og vi storkoser oss på 
trening. 
 
Kort om toppen 
Så er Helene Pettersen og Penny igjen tatt ut til å representere Norge under European 
Open (europamesterskapet i agility) nå i juli. Denne gang er det Ungarn som er 
vertsnasjon. 
 
Under NM i agility i Drammen helgen 30/5-1/6 hadde vi en ekvipasje med i finalen, og 
jammen plasserte ikke Eva Tønnessen og Betty seg som nummer 4 i liten klasse. At 
tidligere omtalte Helene Pettersen med Heike ble Drammensmester i agility  klasse 1 
mellom og Madeleine Dreier havna på pallen i klasse 2 er minst like bra. 
 
Mange napp og god utvikling 
Klubbens utøvere har fått med seg mange opprykksnapp gjennom våren, og flere cert har 
det også blitt - både til Helene Pettersen, Eva Tønnessen og Mari Elvevold. 
 
Alle utøverne har det siste halvåret vist en imponerende utvikling, og det er for mange til 
å nevne alt, faktisk. Ingen nevnt – ingen glemt, men det er morsomt at alle har klart å 
løfte seg så mye på såpass kort tid. Følg oss på Facebook så får du med deg resultatene 
NÅR det skjer. Agility-gruppa Drøbak Hundeklubb heter vi der. 
 
Når vi samtidig klarer å få 8 av 9 utøvere gjennom en bronsemerkebane, og ag-gruppa får 
årets totalmester i klubbmesterskapet, ved Kari Birgit Nymoen og Flax, ja da er vel det 
meste slik det skal være. 
 
Obs – obs til AG gruppa 
Vi trener felles hver mandag og torsdag fra 19-22.00 fram til midten av august. Husk si fra 
i blogg hvis du kommer. 
 
Husk også å si fra til Madeleine Dreier at du KAN jobbe under Drøbaksmesterskapet, og 
ikke glem at vi kjører prøvekonkurranse i august i forkant av stevnet så vi får testet alle 
funksjoner og jobber. 
 

  



Agility - med tre lag         forts. ..... 
Tekst: Eva Tønnessen / Foto: Margrethe Brynem 

 
Her er noen glimt fra trenings-konkurransen 18. mai:  

 

Koda på feltet 

Heidi og Clutch 

Anne Marit og Cora 

Cathrine og Litchi 

Harald og Sky 

Arild og Max 
Mari debuterer som dommer 

Grillparty  !!! 

Lille My er mascot 



Dette var gøy!! 
Tekst/Foto: Birgitte Lysbakken 

 
Siste treningskveld for gruppen i videregående hverdagslydighet og 

gruppen som trente til bronsemerket var 4. 
juni – og det var litt av en «bane», med 
diverse utfordringer, som instruktør Line 
Seim Larsen hadde satt opp. Til å hjelpe seg 
hadde hun med instruktørene Henni 
Haraldsen, Kjersti Pettersen og Torill 
sander. 
 
Utfordringene besto bl.a. av to lekehunder i 
bur, noe rart på en stol under et teppe (som 
viste seg å være et hyggelig menneske), 
merkelige underlag som hundene skulle trå 

på, godis i skål som hunden ikke skulle prøve å ta, en plastkjelke som ble 
trukket, osv. 

Alle fikk tilbakemeldinger av Line; 
om hunden sin, samarbeidet 
mellom hund og fører og – ikke 
minst – tips om hva de burde jobbe videre med. 
 
Gjett om vi fikk mange positive tilbakemeldinger?!  -  
Deltakerne var kjempe fornøyd. 

 
Håper vi ser mange av dere på trening også etter sommerferien! 

           Birgitte 

 
 



Dette var gøy!!         forts.... 

 
Gruppen som har trent videregående lydighet sammen med instruktør Line Seim Larsen: 

Instruktørene Henni Haraldsen og Kjersti Pettersen liggende foran 
 

 
Gruppen som har trent til bronsemerket: 

Instruktør Torill Sander i rosa genser 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 



To flotte dager  
Tekst/Foto: Birgitte Lysbakken 

 
Lørdag 31. mai og søndag 1. juni var Line Seim Lars, Henni Haraldsen, 
Tina Andersen og undertegnede fra klubben samt tre andre ekvipasjer 
på kurs hos Mona Kjernholm, som er en utrolig dyktig svensk 
instruktør. Hun er veldig opptatt, men Line hadde klart å få henne til 
klubben og det ble to flotte dager.  
 
Mona la stor vekt på grunntreningen (noe som Nina Eide presenterte 
for oss første gangen vi trente med henne i Drammen). I tillegg stor 
fokus på detaljene, planlegge, trene og iaktta, hvordan kommunisere når 
hunden gjør feil uten at den mister motivasjonen, gode rutiner, 
utholdenhetstrening og økende grad av forstyrrelser.  
 
Få vanskelighetsgraden på treningsøktene meget stor etter hvert – da går konkurransene som en 
lek! 
 
Full konsentrasjon fra kl. 10.00 til kl. 17.00 begge dagene. Kjempe gøy! 

           Birgitte 

 
 
 
 
 
 

Line Seim Larsen 
og Nudie 

Henni 
Haraldsen 
og Sushi 



 



Gry 

Henni 

To nyutdannede instruktører 
Tekst: Birgitte Lysbakken / Foto: privat 

 

Gry Torp og Henni Haraldsen 
ble i våres ferdig utdannet som 
Instruktør I i regi av NKK. 
Supert at vi får flere som kan 
stille opp som instruktører i 
klubben vår. 
 
GRATULERER BEGGE TO! 
  

 

 
 

 
Glimt fra kurs i Rally Lydighet 
Foto: Birgitte Lysbakken 

 
Instruktør og 
ihuga Rally LP 
entusiast, Kjersti 
Pettersen, hadde 
samlet en interes-
sert og lærevillig 
gjeng med to- og 
firbente elever på 
introduksjons-
kurset i april. 

 
 

 



Nikita, Snorre og Seaco trives sammen, og elsker å gå på tur sammen med Nathalie Nielsen 

Førstemann fram. Det er ikke noe å utsette 
på aktivitetsnivået til de firbeinte  



 

Vi ønsker nye medlemmer velkommen  
i Drøbak Hundeklubb 
 
 

 
Margit Baltzersen,  1445 Drøbak 
Jorid Bøe Bergsbakken,  2918 Ulnes 
Lise Faye-Petersen,  1444 Drøbak 
Arild Forsberg,  1540 Vestby 
Eirik Tord og Grethe Haga Jensen, Vilde og Vidar 1447 Drøbak 
Camilla Johannesen,  1444 Drøbak 
Elise Marie og Thor Johansen,  3482 Tofte 
Aina Nordahl,  1440 Drøbak 
Maria og Espen Oldeman Lund,  1445 Drøbak 
Harald Schelderup,  1540 Vestby 
Reidun Wasrud,  1430 Ås 
Hege Wikerøy-Bjanes,  1447 Drøbak 
Kaia Øhre,  1454 Fagerstrand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARS AS godkjent bilverksted 
tilbyr medlemmer av Drøbak Hundeklubb 20% rabatt på all service, reparasjoner,  

EU-kontroll mv! 
 
Timebestilling og forespørsler:  
Tlf.:  22 16 46 00 
SMS:  93 000 464 
Fax:  22 16 59 16 
E-mail:  cars@carsas.no 
Hjemmeside: www.carsas.no 
 

Cars AS 
ORG NO 979 607 245 MVA 

Godkjent bilverksted – PKK/EU-kontroll - Motorverksted - V8 Båtmotorverksted - Delesalg/Delelager - Speedshop - Superflow 
Bremsebenk - Godkjent Lærebedrift 

Besøksadr.: Tomtavn. 9 (Kykkelsrud Industriområde), 1449 Drøbak 
Postadr.: Postboks 1083, 1442 Drøbak 
Åpningstider: Hverdager kl 0800 - 1600 



 


