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Redaktørens hjørne! 
Så er «Tørrfisk-julestria» over for  
denne gang, og 2. utgave av av 38.  
årgang av vår kjære klubb-avis er  
klar for «avgang». Som mangeårig  
medarbeider og redaktør innrømmer 
jeg uten falsk beskjedenhet at jeg er 
mektig stolt av at DHK har klart å  
holde liv i denne publikasjonen uavbrutt gjennom så 
mange år. Tror ikke det er mange hundeklubber som 
«slår» oss. Så spørs det nå bare om det fortsatt er «liv 
laga» for Tørrfisken i tiden fremover, med så sterk 
konkurranse fra hjemmesider, facebook, twitter og hva 
det nå heter alt sammen. 
 
Året 2014 har vært et «jubel-år» for DHK:  
- Aldri har vi hatt så mange deltagere på kursene 

våre - både valp-/grunnkurs, og 
nybegynnerkurser i agility og Rally LP. 

- Overskuddet etter DM – både totalt og i kiosken 
- var nesten doblet fra tidligere år.  

- «Nykommeren» Rally LP er blitt veldig populært 
og ble også en stor suksess under DM (ikke minst 
takket være en meget engasjert Kjersti Pettersen). 

- Agility melder om rekord-deltagelse både på inne-
treningen denne høsten og med mange 
debutanter i konkurranseringen. 

 
Alt dette – og mere til – kan dere lese mere om i vårt 
fyldige julenummer. Artiklene viser tydelig at DHK er 
en meget aktiv hundeklubb, med dyktige og engasjerte 
instruktører og andre frivillige innen administrasjon og 
ledelse.  
 
Drøbak Hundeklubb utmerker seg også ved så abso-
lutt å være «en klubb for alle». Blant de firbente har vi 
et bredt spekter av raser og alder og våre aktive to-
bente medlemmer spenner i alder fra barn til meget 
godt voksne. Det er også typisk for miljøet i klubben 
at mange av våre medlemmer både trener og konkur-
rerer i to eller flere av de «grener» innen hundesport 
hvor vi har tilbud – alt fra lekfull og veldig sosial 
miljø/handling (mandagstreningene) til meget seriøs 
og målrettet trening innen både LP og AG.  På denne 
måten har vi (meget bevisst) unngått å oppleve splid 
mellom de forskjellig gruppene – noe vi dessverre har 
sett tendenser til i mange andre hundeklubber. 

Godt jobba alle sammen – og ha en velfortjent juleferie 
 

Ønsker dere alle en Gledelig Jul og 
et Godt Nytt År 

hilsen 
Anita 
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Formannen har ordet 

Flere rekorder i år! Antall ekvipasjer på kurs har totalt vært 84! Valpe- og 
grunnkursene med 55 ekvipasjer, rally Lydighet med 9 ekvipasjer og 
agility grunnkurs med 20 ekvipasjer. Rekordoverskudd på DM: kr. 62.000!  
 
Under Norwegian Open i november tok DHKs agility-gjeng de fleste 
pallplassene! For en aktivitet og for noen resultater! 
 
Når det gjelder hall har Eva Tønnessen og jeg vært på to kveldsmøter i 
kommunen vedr. kommunens prioriteringsplan innen idrett og friluftsliv 
2015-18, i tillegg til presentasjonen av klubben som vi gjorde tidligere i 
høst. Hundehall er nå satt opp kommunens på liste, og Eva og jeg 
kommer til å følge opp videre når planen skal vedtas -  og vil stille opp på 
komitemøter, samt i kommunestyret. DHK trenger virkelig en hall med 
den store aktiviteten som er i klubben. Dette er utrolig viktig. 
 
Foruten kurs og trening innen agility, lydighet, rally lydighet, miljø- og utstillingstrening, er det 
flere medlemmer som har firmaer med hund som fokus. Det gjelder Trine Poulsson med 
hundebutikken på Seiersten, Nathalie Nielsen med bl.a. hundelufting for alle i Frogn som har 
behov for det - hver dag eller noen dager i uken, og Odd Arne Wilhelmsen med både selolje, 
shampoo og potekrem m.m. for hunder. 
 
Aktiviteten neste år blir garantert ikke mindre, og det er på sin plass nok en gang å takke alle 
instruktørene og resten av styret for all den jobben som gjøres for Drøbak hundeklubb.  
 

Tusen hjertelig takk for i år -  
og med de beste ønsker for julen og godt nytt år ser jeg frem til et fantastisk 2015. 

 

          Birgitte 

 

Dette bare må bli «hole in one» …. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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   



NKK’s Adferds-seminar 25. og 26. oktober 
Tekst/Foto: Birgitte Lysbakken 

 
De av instruktørene i klubben som hadde anledning fikk tilbud om å delta på seminaret og hvor 
klubben betalte kr. 500 av seminaravgiften. Anita Henriksen, Line Seim Larsen, Trine Poulsson, 
Ida Asbjørnslett, Kari Birgit Nymoen, Kjersti Pettersen og undertegnede fikk to hyggelig og ikke 
minst interessante dager sammen. I tillegg til instruktørene var det flere av medlemmene som 
hadde meldt seg på: Tonje Mørkhagen, Vivi Christiansen, Nathalie Nielsen og Sandra 
Gulbrandsen. 
 
Seminaret hadde følgende program:  

 Atferd-analyse og tolkning når det gjelder hund. Mitt problem eller ditt? 
 Normal og uønsket atferd hos hund – bare miljø eller også arv? 
 Mennesket og hundens relasjoner. 
 Viktigheten av eierens forståelse av hunden. 
 Ulven og hunden – sannheter og myter. 
 Instruktørens viktige rolle og hvordan bli bedre.  
 Mentaltest av hunder + testing av hunder til bruk i politiet.  
 Den viktige leken.  
 Stress og aktivitetsnivå. 

 
En del hadde vi kunnskap om, men det var flere gode tips å ta med seg for oss – ikke bare når 
det gjelder våre egne hunder, men også for å kunne formidle rådene videre i regi av klubbens 
forskjellige kurs. 
          Birgitte 
 



Kursplan for våren 2015 
Tekst: Birgitte Lysbakken 

 

Vi starter opp med valpekurs 6. mars og 8. mai 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 7-8 mnd. 6. mars og 8. mai 2015 
Et grunnleggende kurs for alle med hunder over 7/8 mnd. Her vil forstyrrelsene være flere og 
større enn på de vanlige valpekursene.  
Har du en hund som er over 7/8 mnd. er dette kurset for deg. 
 
 
 
 

Videregående treningen starter opp igjen 18. mars 
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 før sommerferien. 
 
I den andre og evt. tredje gruppen vil vi jobbe mye med de samme 
øvelsene, men her vil det bli satt et større fokus på hverdags-
lydigheten. 

 
 
 
 

Miljø- og utstillingstreningen 
starter opp første mandag etter skolestart i januar.  
 
Miljøtrening passer for alle uansett alder rase eller kjønn. Vi 
jobber mye med sosialisering, kommunikasjon, hundens språk og 
adferd, alt igjennom lek og moro.  
 
For de som er interessert i utstilling har vi også et opplegg for 

dette. 
 
 

  



For både liten og stor ….… 

Kursplan for våren 2015      forts……... 

 

Rally lydighet trening vil starte opp 30. mars 
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 rallylydighet?  
Introkurs i rally lydighet blir helgen 11. og 12. april 
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. 
 

 
 
Vil du prøve Agility? 
Introkurs i agility blir helgen 22., 23. og 24. mai  
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 på fredag og praktisk trening på lørdag og 
søndag. 
 

For mer info og påmelding se hjemmesidene vår: 
 http://www.drobak-hundeklubb.no/ 

 
 
Miljøtreningen tar juleferie 
Tekst:Foto: Lilly Ann Myrvold 

 
Miljøtreningen takker for et fint 
høstsemester . Ønsker alle gamle og nye 
ekvipasjer en riktig god jul. 
 
Vi starter opp igjen på Høiåsbanen første 
mandag etter skolestart i januar. 
Og husk: været ser alltid dårligere ut 
igjennom et vindu!! Så på med turklær og 

finn roen i skog og mark.😄👍  
 
hilsen Lilly Ann og Lene 
 
 



 



Kjersti Pettersen 

Rally-året 2014 – For et år !! 
Tekst: Kjersti Pettersen / Foto: Birgitte Lysbakken 

 
Det er blitt holdt to fulle intro kurs i rally lydighet i 2014. I tillegg har vi trent en 
gang i uken i to timer hvor det i gjennomsnitt har vært ca. 14 ekvipasjer fordelt 
på alle klassene. 
  
Under DM i september vant DHK første plass i lagkonkurransen samt første 

plass i rekruttklassen. Utrolig gøy og ikke overraskende!  
  
Jeg stortrives som instruktør i rally lydighetsgruppen og føler vi er blitt en sammensveiset gjeng 
som det skal bli spennende å trene i 2015.   
  
 



En praktfull vår er etterfulgt av en fabelaktig høst i 
DHKs agilitygruppe! 
Tekst/Foto: Eva Tønnessen 

 
Vi har hatt intet mindre enn 7 debutanter i høst, og noen av dem er allerede på full fart oppover i klassene. 
Stine med Isi debuterte i august og er klar for klasse 2. Mari med Bella og Rikke med Bob har fått mange 
fine plasseringer -  Mari sågar på pallen flere ganger. Heidi og Mumrik har startet èn gang med flott 
resultat på Kløfta -  og der vågde Lenka med Debbie seg også til start. Under Norwegian Open ble 
endelige lille My til Margrethe gammel nok til å starte, også hun er allerede klar for klasse 2. Penny til 
Maria har også debutert - rett etter at hun oppnådde tittelen Internasjonal Utstillings-Champion! 
 
I tillegg er det altså slik at DHK nå har to lag som kvalifisert til NM i lag-agility. Riktig nok har bare 3 av 4 
mulige ekvipasjer nok kvalifisering på begge lag, men det er mange muligheter til å få fullt lag, og kanskje 
flere lag? 
 
 
Noen glimt fra en travel høst  
 
Pall-resultater i Arendal i september: 

 
Det store laget og mellom-laget kapret 
andreplass søndag. Det lille laget vant.  
Liten- og mellom-lag fikk NM-napp,  
de store får det snart. 
 

 
Vanja og Øydis med 2. plasser. Mari, Catrine 
(siste napp til klasse 2), Madeleine og Helene på 
toppen og Eva med en tredjeplass. 
 
 
 
 
Norwegian Open i oktober: 
Norwegian Open var en fantastisk opplevelse - i hvert fall for meg - og jeg tror 101 prosent av de andre 
deltakerene. Hele Kongsvingerhallen fylt til randen med hundrevis av "agility-tullinger" på 2 og 4 bein. 
Masse superflinke folk fra hele Europa og supertopp ramme rundt finaler søndager der man virkelig fikk 
se agility i verdensklasse.  
 
Når man også selv får konkurrere mot store og små, erfarne og uerfarne hunder, ja da blir det bra. DHK-
gjengen tok godt for seg av premiebordet også denne helgen, men her i rapporten nøyer vi oss med å 
nevne pall-plasseringene: 
 
  



Rapport fra Agility-gruppen       forts. ………… 

Tekst/Foto: Eva Tønnessen 

 
Lørdag: 
Agility:   Vanya & Jiraya med 2. plass, og Øydis & Olga med 3. plass 

Helene & Heike og Eva & Panza fikk begge 1 napp i Ag 1 
Hopp Kl. 1:  3.plasser til Stine & Isi, Maria & Mickey og Mari & Midi – Alle feilfri !!  

I tillegg fikk Madeleine & Pia med seg to napp. 
 

Søndag: 
DHK avsluttet forrykende: 
- Madeleine & Pia og Margrethe & My fikk h.h.v. 2. og 3. plass i Hopp 1 liten 
- Eva & Panza fikk 2.plass og Maria & Mickey 4. plass i Hopp 1 medium. 
- Tidligere på dagen hadde Vanya & Jiraya skaffet seg nok en 2. plass i Agility 2. 
 

Og i Finalen 
 -   der var Helene & Penny; som en av 16 små hunder som fikk være med (av totalt 100), SUPERT!  
Penny hadde riktignok tatt litt for mye Møllers Tran og hadde det bittelittegranne for travelt, men 
superdupert at dere VAR der. 
 
 
Kløfta i november 

Så glad blir man når man får siste napp til klasse 2.  
Kari Helene & Tessa og Frodo kapret h.h.v. 3. og 6. 
plass på Kløfta - begge feilfrie og er dermed klare for 
klasse 2 også i hopp.  
Og på fjerdeplassen er du Wenche! 
Rambo er også klar for klasse 2, når Wenche synes farta 
er bra nok. 
 
Resultater fra Kløfta sånn litt hulter til bulter.  
Margrethe & My 2 plass i hopp.  
Helene & Heike 2 plass hopp mellom. 
 

Og ikke nok med det: 
AG l 1 mellom: Eva & Panza nr 7, Mari & Bella nr 9 og Rikke & Bob nr 13.  
Av nesten 40 plasseringer hadde DHK 4 blant de 13 beste - hipp hipp.  
 
Og ikke nok med det:  
Øydis & Ågot ble nr 2 i hopp 2, Eva & Betty nr 5 i hopp 3 m/hopp-cert!! 
Begge de små lagene kom på resultatlisten med 3. og 4. plass!!! 
 
Men ikke nok med det: 
Mellom-lag 1 vant, og Mellom-lag 2 ble nr 5!! Da har Drøbak lag til NM både i liten og mellom!! 
 
Og så gikk vi agility: 
I klasse Liten 1:  
ble Margrethe & My nr 5. Veslemøy & Evita gikk sitt beste løp og ble nr 8 - og så moro å se!  
Tina & Nikki med BEST tid av alle, bare noe smårusk som ga litt feil, og litt smårusk på Stine og Isi, men 
resultat. 
I klasse Mellom 1: 
klinte Eva & Panza til og vant hele 4 tideler foran Helene & Heike på 2. plass.  
Heidi & Mumrik gikk et kjempeløp, Mari & Bella det samme, bare noe smårusk fra plasseringer helt der 
oppe, men rundt 9-11. plass av 35 er BRA! 
 
Madeleine & Pia debuterte i klasse 2 i agility med en 6. plass, og Helene & Penny avsluttet med nest beste 
tid i agility 3 liten - bare små tideler etter vinner, men med et kjedelig riv i tillegg ble det 6. plass. 
  



Rapport fra Agility-gruppen       forts. ………… 

Tekst/Foto: Eva Tønnessen 

 
Innetrening, lørdag og teori 
 
På trening har vi også satt ny rekord. Aldri har flere vært påmeldt vinterens innetreningen i ridehallen. Vi 
har med oss nesten 10 nybegynnere, og en rekke videregående og konkurranseutøvere. Mange 
nybegynnere gjør flotte framskritt, og det skal bli morsomt å følge dem neste år.  
 
Vi har hatt to lørdagstreninger i samarbeid med rally og lydighetsgruppene. Fantastisk å se så mange ulike 
ekvipasjer fra Drøbak i sving samtidig. Og utrolig deilig å trene uten stress på skuldrene. 
 
Teorikveld om mental trening har det også vært tid til. Hovedforedrag ved Harald Schjelderup. Vi var 20 
stykker med hyggelige innslag fra lydighetsgruppa. Vi fikk nyttige tips og delte egne erfaringer oss i 
mellom. Det blir flere teorikvelder til neste år. 
 
Og så kan vi vel avslutte med å fortelle at agilitygjengen på tirsdager går tur sammen og driver «hemmelig» 
intervalltrening på Høiåsbanen. Det skal bli spennende å se virkningen av vårt nye hemmelig våpen for å 
nå nye høyder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 



Høstens valpekurs 
Foto: Birgitte Lysbakken 

 
Helgen 29-31 august 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instruktører var Gry Torp 
(over & t.v.) og Line Seim 
Larsen (over & t.h.). 
 
Som vanlig hadde de en 
hyggelig og lærevillig gjeng 
med to- og firbente elever. 



Høstens valpekurs 
Foto: Birgitte Lysbakken 

 
Helgen 17-19 oktober 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Instruktør Line Seim Larsen 

Instruktør  Henni Haraldsen 
demonstrerer øvelsen «på teppet» 

med sin egen Sushi. 



Høstens valpekurs 
Foto: Birgitte Lysbakken 

 
Helgen 17-19 oktober 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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



Drøbakmesterskapet 6. og 7. september 
Tekst/Foto: Birgitte Lysbakken 

 
Det var ikke bare det at været var på vår side – strålende sol både lørdag og søndag - men stevnet 
ble en kjempe suksess på alle måter takket være den fantastiske innsatsen som mange av dere 
gjør. 
 
I år var det flere utfordringer siden vi ikke fikk leie Heer grendehus. Dermed måtte både strøm 
og container skaffes på andre måter. Det som reddet oss i år, slik at det var mulig å få gjennom-
ført DM, var at vi fikk leie garderobene med toaletter og møterom i DFIs lokaler på Høiås. Uten 
deres velvillighet hadde det vært vanskelig å få gjennomført stevnet. Samarbeidet med DFI har i 
mange år vært utrolig viktig for, oss også når det gjelder bruk av Høiåsbanen. 
 
Som vanlig brukte Anita Henriksen og jeg sommeren med forberedelser som bestillinger og 
diverse innkjøp sammen med Knut Engebretsen, som - i tillegg til å ha ansvaret for agility 
påmeldingene - ble sendt på Harry-tur til Sverige for å kjøpe mineralvann. Anita hadde også 
ansvaret for alle påmeldingene i lydighet.  
 
Nytt av året var at vi skulle ha Rally Lydighet i stedet for valpeshow, og for Kjersti Pettersen ble 
det ganske så sikkert en helt uvanlig sommer. Mye å tenke på – mye å forberede og få gjennom-
ført. Kjersti  - du sto med glans – resultatet var utrolig bra. Antall deltakere i Rally Lydighet var 
106 ekvipasjer og de var storfornøyde! At DHK i tillegg vant rekruttklassen og lagkonkurransen 
er imponerende etter så kort tid med Rally Lydighet på klubbprogrammet. 
 
Tusen hjertelig takk alle sammen:  
- Til stevnelederne Lilly Ann Myrvold, Kjersti Pettersen og Knut Engebretsen.  
- Til parkeringsgjengen Odd Arne Wilhelmsen, Gry Torp og Åse Knudsen.  

Ekstra takk til Odd Arne som også stiller opp med bil og henger i forbindelse med 
tilriggingen fredag kveld + oppryddingen på søndag til tross for familietreff.  

- Til Tove Frogner og Trine Poulsson for hjelp i sekretariatet 
- Til Anita Henriksen som skriver og utregner i LP-ringen for klasse III og Elite,  
- Til Nathalie Nielsen og Alexander Hoel, skriver og utregner i LP-ringen for klasse I og II 
- Til Elin Horten som for andre året stiller opp som ringsekretær uten å være aktiv i klubben. 

 
Tusen hjertelig takk også til alle hjelperne i Rally lydighet; ringsekretærene Veronika Pedersen og 
Therese Pettersen, utregnerne Terje B. Skrinde, Grethe Tandberg, Henni Haraldsen, Torill 
Sander og Ellen Marie Nygaard og tidtagerne Wenche Skau og Stine Nygren. 
 
Det ble rekordresultat når det gjelder salget i kioskene.  
Tusen takk til alle som ga oss kaffe og vaffelrøre – det hjelper veldig på resultatet av overskuddet 
og i år ble det rekord. Overskuddet på kiosksalget ble vel kr. 11.000.-. Lilly Ann Myrvold; vi 
klarer oss ikke uten deg! I tillegg til å være stevneleder sammen med Kjersti Pettersen på lørdag er 
du primus motor for kiosken begge dagene, og med ditt tempo og enorme energi er det ingen 
som slår deg. 
 
Det er imidlertid flere å takke når det gjelder kiosken: Lene Bjerknæs, Vivi Christiansen, Ellen 
Marie Nygaard, Wenche Andreassen, Ylva Lindahl med sønnen Jo, Susanne Abelsen med 
datteren Jannat og hennes venninne Karoline. 
 
Tidligere år har overskuddet vært ca. kr. 39.000 I ÅR BLE DET KR. 62.000! 
 

HELT UTROLIG! TUSEN HJERTELIG TAKK – DERE ER UNIKE! 
 
  



 

Drøbakmesterskapet 6. og 7. september 

Vi forbereder oss ……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mamma Birgitte klargjør 
sekretariatet, mens Seaco 
tålmodig venter «på tur» 

Parkeringsvaktene 
Odd Arne Wilhelmsen og 

Gry Torp 

Tilrigging fredag: 
her klargjøres ril Rally LP 

Lilly Ann og Lene i full sving med skureklut 
og do-børste 

Strøm må til! 
Lars Blomberg og Gry Torp 
jobber med den saken 

Trine kommer med fòr 
fra DM-sponsor Hills 

Riggegjengen –Lars Blomberg, Knut 
Engebretsen, og Tove Midtlien Frogner 

jobber med godt humør 



Drøbakmesterskapet 6. og 7. september 

Lørdag var det Lydighet og Rally Lydighet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ring Kl. III og Elite: 
Konkurranseleder Liv McDowell  

og dommer Rune Bjerkelund 

Rally LP: 
Stevneansvarlig Kjersti Pettersen 

 med dommerne Merete Kristensen og 
Irene Heggen 

Gode hjelpere er på plass i 
Rally-ringen 

Nathalie Nielsen, Alexander Hoel og 
Elin Horten i Kl. I & II ringen 

Dommer kl. I & II  
Anne Marit Traaholt m ed 

dommer-elev 

Kiosken er populær. 
Det ble rekord 

overskudd i år!! 
 



DHKs vinner-lag !! 

Frida Kristin Hansen tok både 1. og 
6. plass med sine Jack Russels  

Drøbakmesterskapet 6. og 7. september 

…. og her er noen resultater for DHKs egne ekvipasjer: 
 
Lydighet: 
Lydighet - Kl.I 
Vanja Lind Hagavei Coockiemonster   7. plass / 123 poeng 
Ida Asbjørnslett  Candidaes Meant 2 Be  9. plass / 94 poeng 
  
Lydighet – Kl.II 
Tina Andersen  Seamist on Ice   4. plass / 153,5 poeng 
Ida Asbjørnslett  Force Gal. Furstin Ameise 6. plass / 134,5 poeng 
Kari Birgit Nymoen Flax     8. plass / 121 poeng 
  
Lydighet – kl.III 
Tina Andersen  Lurvetufsas Lets see the Blue 1. plass / 230 poeng 
Henni Haraldsen Sushi    5. Plass / 176 poeng 
 
 
 
Rally Lydighet: 

Klasse 1 
Frida Kristin Hansen Clara   200 p. / 1. pr / 1 plass 
Kari Birgit Nymoen Lucky Number One 200 p. / 1. pr / 3 plass 
Maria Kristiansen Exotic Moonshine 200 p. / 1. pr / 5 plass 
Frida Kristin Hansen News   198 p. / 1. pr / 6 plass 
Vanya Lind Hagavei Cookiemonster  198 p. / 1. pr / 8 plass 
 
Sjelden har jeg sett så mange soler og 
smiletegn på et kritikkskjema. 
Alle fikk direkte opprykk til klasse 2 - 
Kjempestolt av dere. 
 
Klasse 2: 
Lovisa Pløtz & Darja fikk 180 poeng 
Det ble 1. premie, 11. plass 
og direkte opprykk til klasse 3 
 
Og ….. 
DHK vant lag konkurransen !!!! 

Lovisa Pløtz, Ida Asbjørnslett, Kari Birgit Nymoen, Maria Kristiansen 
og Vanja Lind Hagavei (som dessverre ikke var tilstede da bildet ble tatt) 
 - de fikk 598 poeng av 600 mulige !!!!  - Gratulerer! 
 
 
 
 
  

Tina Andersen og 
Lurvetufsas …… 

Vant Kl. III 

Det ble også avholdt 
uoffisiell konkurranse i 
Rekrutt-klassen, og 
vinner ble DHKs egen: 
Shelly Tregay med sin 
Tsjekkiske rottehund 
«Egg». 

Vi gratulerer! 



Arbeidsoppgavene fordeles 

Drøbakmesterskapet 6. og 7. september 
Tekst: Eva Tønnessen/Foto: Birgitte Lysbakken 

Søndag var det Agility……. 
 

Vi har aldri hatt flere startende, aldri sett flere blide mennesker både inne 
i ringene og utenfor. Søndagen med agility under Drøbaksmesterskapet 
ble akkurat like trivelig og bra som lørdagens arrangementer. 
 
Som vanlig kom gjengen fra Moss med utstyr og mannskaper, og bidro 
godt inn i hele arrangementet. Og våre egne DHK’ere både jobbet og 
konkurrerte så det neste luktet svidd. 
 
Vi hadde to trivelige dommere i Gondola Guttormsen og Seppo Savikko. 
Neste år kommer Gondola tilbake mens Seppo dessverre ikke kunne. I 
stedet kommer en annen finne, Anders Virtanen. På dommerområdet har 
vi et svært nyttig samarbeid med Oslo og Omegn Dressurshundklubb. 

 
Men først og sist:……..  
Tusen takk til alle superflinke hjelpere fra DHK, som stod på hodet fra morgen til kveld for å sikre oss 
nok et nydelig gjennomført stevne. Ekstra klapp på skulderen til stevneleder Knut Engebretsen og gutten 
på data, Lars Blomberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dommer  
Gondola Guttormsen 

Dommer  
Seppo Saviko 

Speaker Rune Huseby 
(og damene) 

Ringpersonalet 
bruker øye og 

noterer ….. 

I data-teltet registreres 
resultatene av Lars Blomberg og 

Knut Engebretsen 

Resultatlistene er spennende 
lesing for deltakerne 

… og så var det premie-utdeling! 



Drøbakmesterskapet 6. og 7. september 

…også fikk vi forhånds-reklame i lokal-avisen; 
 
 
 
 
 

Stor  takk til  Amta 
som alltid gir oss god PR i forbindelse 

med Drøbakmesterskapet 



Nybegynnerkurs Agility i september 
Tekst: Anita Henriksen og Ida Asbjørnslett / Foto: Birgitte Lysbakken 

 
Det ble en utrolig hyggelig helg der instruktørene, Ida Asbjørnslett og 
Kari Birgit Nymoen, fikk «besøk» av en gjeng lærevillige og flinke 
«elever» - både på to og fire! Gøy og utfordrende ble det også å skulle 
jobbe med så mange forskjellig hunde-raser - og også stor aldersforskjell 
blant hunde-eierne. I løpet av helgen så vi stor fremgang blant det aller 
fleste av ekvipasjene og det er veldig positivt at mange av kursdeltakerne 
i ettertid har fortsatt med å trene agility på våre faste treningskvelder. 
 

Høyt opp og langt fram  
for en liten tass  
(som også skal nedover igjen!!) 

Instruktørene 
Kari Birgit 
 
og Ida 
 
hadde en fin 
helg med 
lærevillige og 
flinke elever. 



Balansetrening og kroppskontroll 
Tekst: Ylva Lindahl / Foto: Ylva Lindal og Idun Huseby 

 
Alle hunder trenger trening: utholdenhet, styrke, 
hjerne trim, lukt og balanse. Grand danois med 
sin store og til dels klumpete kropp (Hvem sa 
det?), trenger absolutt å ha kroppskontroll. 
 
Oda (Night Flight’s Jämmer Och Elände) var 
en engstelig valp som unghund. Vannskålen på 
nytt sted? – Skeptisk. Gå ut av bilen, ut på 
parkeringsplassen? – Ikke tale om! Gå forbi det 
busskuret? – Nei, vet du hva? Jeg går en omvei. 
Mor holder en plastpose i hånda? – Åh, gid, 
best å styre unna. Standard haleposisjon på den 
hunden ute i den store verden var haletippen 
godt opp under magen.  
 
Da kom Nora Skotaam (valpeformidler i Norsk grand danois klubb og oppdretter av rasen) med 
et tips: – Tren balanse; hunden blir tryggere på seg selv. 
 

Som sagt, så gjort; Vi trente, hver dag ute 
på tur. Sitte bamse, hoppe over hinder, 
men aller mest Odas spesialitet: stubbe. 
Først de lave, brede, så de litt høyere og 
smalere stubbene. Da det var i boks, fikk 
hun prøve å sitte bamse på stubbene, en 
tilleggsutfordring. Det trengte ikke være en 
stubbe heller, en større stein eller lignende 
gjorde nytta, det også. Og hva med å gå fra 
sittende til stående på alle fire bena på 
stubben og bøye hodet ned til stubben og 
ta godbiten som lå der? Hunden blir tydelig 
glad og stolt over å gjennomføre øvelsene. 

Godbiter er viktig etterpå for å forsterke dette. 
 
Vi begynte veldig forsiktig for at hun ikke 
skulle falle under øvelsene. Det er 
unødvendig å risikere skader eller frykt for 
øvelsen. Spesielt med valper må en være 
forsiktig da ledd og sener er ekstra 
ømfintlige hos disse.  
 
Å hoppe over hinder pleier ikke å være så 
vanskelig, bare begynn med de lavere 
hindrene og avanser etter hvert. Hunden må 
få nok plass til tilløp. Husk også på at grand 
danoisen er en tung hund, og den må derfor 
ha varmet godt opp før hoppingen tar til. 
Valper (av grand danois) bør dessuten ikke hoppe over hinder som er høyere enn 20–30 cm. 
 



Balansetrening og kroppskontroll      forts. ….. 

 
Når hunden skal sitte oppå noe, er det viktig at stubben, steinen 
eller hva en enn bruker, står støtt. Hunden vil ofte ikke prøve en 
gang hvis hinderet er ustøtt. Men naturlig nok er stubber stødige 
med mindre de er gjennommorkne. Først kan hunden prøve å 
sette frambeina på stubben. Vis tydelig at det venter godbit ved 
endt deløvelse. Neste gang må kravene være litt høyere. Nå kan 
hunden for eksempel stå på stubben med alle bena. Når dette er i 
boks, kan hunden prøve å sette 
seg på stubben. Bruk 
kommandoen for sitt. Det er her 
balansetreningen virkelig slår inn. 
Oda er slik at på bar pakke ”må” 
hun trippe med bakbena riktig så 
mange ganger før hun kan sette 
rumpa ned. Dette fenomenet blir 
ikke mindre når hun sitter på 

stubben, men omsider setter hun seg ned. Hun liker dessuten 
best å ha hasene utenfor kanten (selv om stubben er stor). Det 
virker som om hun liker å ha kontroll på den bakre stubbekanten. 
Husk å fri ut hunden før den får gå ned igjen. Øvelsen er ikke 
over før du har gitt klarsignal om det; og når dere har kommet så 
langt, kan hunden godt få bli sittende en stund før du frir ut. Er 
dere flere som går tur sammen, er det kjempemoro å simultansitte på hver sin stubbe. 
 

For at hunden skal kunne ”sitte bamse” 
på stubben, må øvelsen først tørrtrenes på 
flat bakke. I denne øvelsen er det viktig å 
gå sakte fram for at hunden ikke skal falle 
bakover. Som med mange andre øvelser, 
bygges denne opp bit for bit. Hunden må 
i utgangspunktet kunne sitte før øvelsen 
trenes inn. Hold godbiten over hodet slik 
at hunden kan strekke seg opp mot den. 
Først belønnes det for en pote opp fra 
bakken – så kanskje hunden letter 
forsiktig på begge forbena neste gang? 
Sett navn på øvelsen når hunden letter på 

begge forbena. Etter hvert som hunden får dreisen på øvelsen, må du kreve mer av den for hver 
gang. Ideelt sett skal hunden sitte på bakbena med frambena løftet og med en knekk i 
håndleddet. Oda løfter frambena godt opp i været som om hun tok bølgen. Uansett er øvelsen til 
for å trene rygg og balanse. 
 
Oda fikk med tiden bedre kroppskontroll og ble tryggere på seg selv. Helt sikkert har alderen og 
annen sosial trening også hjulpet, men kan det ikke ha en sammenheng, mon tro?  



 

 

 
Nå er det mulig å bestille
hettejakke og t‐skjorte med Drøbak 
Hundeklubbs logo igjen! 

Drøbak	Hundeklubb	ønsker	å	tilby	deg	hette‐jakke	og	t‐shirt	med	
klubb	logo	til	en	gunstig	pris.	
Jakken og t‐shirten er i unisex utgave.  

Stort trykk på ryggen med DHK logo, liten logo foran. 

Levering når det er minimum 20 i bestilling.  

Bestillingen er bindene. Kun kr: 350,‐ for settet. 

Bestille gjør du på hjemmesidene til klubben. 



Har hund som jobb – Nathalie Nielsen 
Tekst/Foto: Birgitte Lysbakken 

 
Nathalie Nielsen og 
hennes hundeluftefirma er 
et utrolig tilbud som alle 
med hund i Frogn 
anbefales å benytte seg av. 
Det er ikke alltid vi har tid 
til å gi hundene våre en 
skikkelig tur hver dag, 
men dette kan Nathalie ta 
seg av enten det er fast en eller flere dager i uken eller en gang i blant. 
 

Det er ikke tvil om at hundene storkoser seg. Hver gang Nathalie kommer stormer Seaco til bilen 
for å sjekke ut at alle kompisene er på plass. Hennes hundekunnskaper og erfaring er til stor glede 
for hundene og ikke minst til god nytte for oss hundeeiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Har hund som jobb – Trine Poulsson 
Tekst/Foto: Birgitte Lysbakken 

 
Trine Poulssons hundebutikk på Seiersten er helt 
spesiell. Du får ikke bare kjøpt hundeutstyr og 
for, men du får utført kloklipp, leie av 
trimmebord og klippere, og ikke minst benytte 
en vaskeautomat for hund. I den kan du velge å 
vaske hunden selv eller få den vasket.  
 
I tillegg kan du få svar på det meste som gjelder 
hundehold. Godt for alle hundeeiere å vite hvor 

de kan gå for å få gode råd. 
 

Hvor blir det hundelufter’n !! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 



DHKs planer om ny hall er «på kommune-kartet» 
Tekst:Foto: Amta v/Terje Lundefaret 

 
 Bra jobba!! 
Takket være innsats og stå-på 
vilje fra DHKs Eva Tønnessen 
og Birgitte Lysbakken (som har 
«sittet på nakken» til diverse 
personer i kommune-styret) er 
våre planer og ønsker om en 
treningshall nå kommet på 
kommunens «saks-liste». 
Vi glemmer heller ikke Ida 
Asbjørnslett’s initiativ og innsats 
i starten av dette prosjektet! Nå 
er det «bare» å stå på videre - det 
er lys i enden av tunnellen! 
Reds anmerkning 

… og snipp, snapp, snute, så var 
eventyret ute. 

….. og nå er det bysselalle. 
Nei, lille frøken – nå er det rett hjem 

og til køys! 



Anita Henriksen 

Tove M. Frogner 

Vi gratulerer de to jubilantene – Hurra for Tove og Anita 
Tekst/Foto: Birgitte Lysbakken 

 
Gratulerer med 70 års dagen Anita, som du hadde 13. oktober. Tenk at du i nesten 
30 år har vært klubbens sekretær med alle de oppgavene som det medfører, og ikke 
minst Tørrfiskens redaktør, i tillegg til en av hovedhjelperne på alle Drøbak-
mesterskapene. Du var også i flere år alene om agilitytreningen i klubben. Din 
innsats slår alle rekorder og vi er utrolig takknemlige for at du fortsatt står på og er 
der for Drøbak Hundeklubb.  
 
 
 

 
 
 

 
Gratulerer også til deg Tove med 50 års dagen, som du hadde 19. 
november. Det kanskje ikke alle vet er at Tove var veldig aktiv i 
klubben for en del år siden. Tove og jeg dro og konkurrerte i lydighet i 
flere år og hadde mange flotte og ikke minst spennende opplevelser 
sammen. Tove er nå medlem av klubbens styre. Dette var hun også for 
over 20 år siden, noe som er utrolig hyggelig - og ikke minst en flott 
ressurs for Drøbak Hundeklubb.  

 
 

Begge ble ”klubb-feiret” på styremøte 15. oktober. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tusen hjertelig takk……… 
for blomster og hilsener i f. m. 70 årsdagen i oktober. Det varmet 
virkelig et «gammelt» hjerte! 
 
Gjør for ordens skyld oppmerksom på at vedlagte «kontrafei» viser 
en atskillig yngre utgave av bursdags-barnet (og naturlig nok noe 
mer flatterende) enn det jeg fant av mer «oppdaterte» utgaver.

     Hilsen   Anita 

 



 

Vi ønsker nye medlemmer velkommen  
i Drøbak Hundeklubb 
 

 
Susanne Abelsen  .................................................................................................................... 1448 Drøbak 
Sonja Bergstrøm og Terje Vestad Mehmet ........................................................................ 1448 Drøbak 
Anne Irene Bollestad  ............................................................................................................ 1408 Kråkstad 
Hege H. Divon  ...................................................................................................................... 1540 Vestby 
Karin Folkøy ........................................................................................................................... 1444 Drøbak 
Cornelia  Fridell Kavli  .......................................................................................................... 1412 Sofiemyr 
Anja Gulbrandsen og Martin Engen  .................................................................................. 1447 Drøbak 
Trude Becher Husby  ............................................................................................................. 1430 Ås 
Ole-Fredrik D. Juell  .............................................................................................................. 1440 Drøbak 
Egil Kjellberg  ......................................................................................................................... 1445 Drøbak 
Tine Klynderud  ...................................................................................................................... 1449 Drøbak 
Kjersti Elisabeth Lunde m/fam.  ......................................................................................... 1443 Drøbak 
Bjørg H.S. Løberg  ................................................................................................................. 1448 Drøbak 
Tone Moholt  .......................................................................................................................... 1447 Drøbak 
Carina Nilsen  .......................................................................................................................... 1450 Nesoddtangen 
Marie Persson  ........................................................................................................................ 0489 Oslo 
Astrid D. Rødsand  ................................................................................................................ 1450 Nesoddtangen 
Louise Simonsen  ................................................................................................................... 1440 Drøbak 
Heidi Vibeke Spilhaug Thorsen  .......................................................................................... 1449 Drøbak 
Siv Strande og Frøydis Hardeng .......................................................................................... 1401 Ski 
Silje Merethe Sørvig m/familie ............................................................................................ 1449 Drøpbak 
Elin Thomstad  ....................................................................................................................... 1440 Drøbak 
Julie Hermine Bianca Tveiten  .............................................................................................. 1540 Vestby 
Linda Tveiten  ......................................................................................................................... 1540 Vestby 
Anne-Britt Ulvøy  ................................................................................................................... 1400 Ski 
Morten Wallestad, Anja og Mia Wallestad ......................................................................... 1444 Drøbak 
Truls Werner  .......................................................................................................................... 1454 Fagerstrand 
Siw Karin Aasland  ................................................................................................................. 1446 Drøbak 
 
 
 

Vi gratulerer 
Ny internasjonal champion i Drøbak Hundeklubb 

 
"Penny" tok sitt siste CACIB i Danmark i helgen 
og fikk dermed tittelen Internasjonal utstillings-
champion. 
Hun heter nå Int Nord uch Nordjv-12 Dkv-13 
Sev-13 Belmara's Yo Mama's A Pajama  
Eier er Maria Kristiansen. Penny trener aktivt 
agility og debuterte i konkurranse-ringen i høst. 
 
Foto: Sofie Vega Wollbraaten 
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