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Redaktørens hjørne! 
Så er endelig årets siste Tørrfisken  
klar for trykking. Som vanlig har 
det vært en trivelig, men også en tid- 
krevende jobb å sy sammen alle de 
flotte bidragene som har kommet 
inn til redaksjonen. 
 
Før jeg bytter ut redaktør-verktøyet, PC’n, med noe 
mer passende «redskap» for denne tiden på året (som 
forkle, kjevle, egg, mel, sukker og bakepulver) er det på 
sin plass og dele ut litt «takk og amen» til noen av alle 
de som har sendt inn sine  bidrag til klubbavisen vår.  
 
En stor takk til vår meget produktive fotograf, Henni 
Haraldsen, som leverte inn nærmere 200 bilder fra 
konkurransene under DM. Det tok sin tid å velge ut de 
ca. 25 som det ble plass til i en (synes undertegnede) 
meget fyldig  rapport fra DHKs årlige store «krafttak», 
Drøbakmesterskapet. 
 
Takk også til Torill Sander for en «oppfølger» i 
historien om «gulljenta» Ova. Fantastisk å se så flotte 
resultater – ikke minst helsemessig - av den omsorg og 
trening som er lagt ned for å gi Ova et godt, relativt 
smertefritt og meningsfyllt hundeliv. 
 
Kurs- og treningsvirksomheten innen både LP, AG 
Miljø/Handling, og nå også Rally-LP, har vært høy og 
er behørig omtalt i flere innlegg, bl.a. fra Birgitte 
Lysbakken, Eva Tønnessen og Kjersti Pettersen – takk 
for det! 
 
I redaksjonen setter vi også stor pris på å motta «Gla-
meldinger» om resultater oppnådd på de forskjellige 
konkurransearenaer, som dere medlemmer sender oss. 
 
Styret i DHK – ikke minst gjennom styreleder Birgitte 
Lysbakkens initiativ – har lenge jobbet bevisst for å 
skape et godt samarbeid mellom alle deler av klubbens 
aktiviteter. Det er utrolig gledelig å kunne konstatere at 
vi har lykkes i jobben; mange av våre instruktører og 
medlemmer jobber og trener nå aktivt på tvers av alle 
«skille-linjer». Det varmer et gammel «DHK-hjerte»! 
 
I denne positive «ånd» står det bare igjen for meg å 
takke alle våre instruktører og andre frivillige for inn-
satsen i året som har gått, og ønske både dere og alle 
våre medlemmer: 
 
En Gledelig Jul og et Godt Nytt År! 
 

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 Lene B. Bjerknæs ” 6493 2688 
   Varamedlem Knut Engebretsen " 6493 2908 
   Varamedlem Tove Frogner ” 6493 4149 
    
Gruppeledere: 
   - Lydighet Valp/Nybeg./Øvet: 
  Trine Poulsson " 4811 6963 
       Konkurranse: 
  Birgitte Lysbakken  ” 6493 0265 
  Trine Poulsson " 4811 6963 
   - Agility   Alle klasser 
  Eva Tønnessen " 4021 0008 
   - Miljø/Handling: 
  Lilly Ann Myrvold " 9774 2884 
 
Hyttesjef Lars Blomberg ” 6493 3359 
Revisorer: Siri Sponberg 
Valgkomité: Therese Larsen, Lovisa Pløtz, Torill Sander 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utgittt av: Drøbak Hundeklubb 
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 1/2-side (A5) kr. 150,- 
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 Enkeltmedlem:   kr. 400,- 
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OBS  OBS                         VIKTIG                    OBS  OBS 
Medlemskontingenten + en grunnkontingent på kr. 140,- 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 
 
 
Det er fantastisk hvor stor aktivitet det er i klubben vår. Miljø- og 
utstillingstrening, agility- og lydighets trening på alle nivåer og full fart 
med Rally lydighetskurs og trening for første gang i år. Resultatene 
kommer; Helene Pettersen var med i EM i agility i Belgia, Helene og Eva 
Tønnessen deltok i NM i agility, Kjersti Pettersen og Lovisa Pløtz er i 
klasse II i Rally lydighet. Henni Haraldsen har opprykk til klasse III i 
lydighet og Torill Sander går i klasse II i lydighet med veldig nært 
opprykk til klasse III på siste konkurranse. Flere går i klasse I og noen 
skal debutere neste år. 
 
Gratulerer masse til Andrea Johansen (mangeårig instruktør og 
styremedlem i klubben) og Stian Åmodt med Kristian som ble født 31. 
oktober i år! 
 
Så den triste nyheten; Louis - engelske staffordshire bull terrier - til Pernille, Trine og Christopher 
Poulsson måtte avlives fredag 22. november. Det er alltid like trist når unge hunder må avlives 
pga alvorlig sykdom. Louis var en herlig og helt spesiell staff og gjorde det utrolig bra i 
konkurranseringen. 
 
Vil så nok en gang takke alle instruktørene som i all slags vær stiller opp for klubben vår både når 
det gjelder kurs og treninger. Uten dem hadde det ikke vært en så aktiv klubb som DHK er blitt. 
Tusen hjertelig takk alle sammen! 
 
Jul og nyttår nærmer seg og det er på sin plass å ønske alle en riktig god jul og alt godt for det nye 
året. 2014 blir garantert nok et aktivt år i klubben. 
 
Vel møtt! 

          Birgitte 

 
 

 
 

Ååhh, så store tenner du har – og null hull !! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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   



Nybegynner-kurs i agility 
Tekst: Ida Asbjørnslett & Helene Pettersen / Foto: Birgitte Lysbakken 
 

 
I høst hadde vi igjen et 
nybegynner kurs i agility, 
det ble en fin helg med 
mange flinke, hyggelige 
og lærevillige ekvipasjer:) 
Mange av deltagerne har 
blitt med på videre 
trening, og nå også på 
inne-treningen. Vi er 
stolte av nybegynnere 
våre, de har kommet 
langt på kort tid! 
 

Vi gleder oss til fortsettelsen, 
hilsen Ida og Helene :) 

 

 

Her er noen få glimt fra høstens Agility nybegynner-kurs 

Instruktør  
Helene Pettersen Instruktør 

Ida Asbjørnslett 



Høstens Valpe-/Grunnkurs 
Tekst: Anita Henriksen / Foto: Birgitte Lysbakken og Henni Haraldsen 
 
Våre tradisjonelle valpe- og grunnkurs har gått for nærmest «fulle hus» på onsdagene-kveldene 
også denne høsten. Instuktørene Trine Poulsson (teori-kurset), Line Seim Larsen, Kjersti 
Pettersen, Henni Haraldsen, Torill Sander og Gry Torp har hatt rundt 25 valper/unghunder «til 
behandling». Disse kursene danner et meget godt grunnlag for all videre trening som DHK kan 
tilby sine medlemmer – ikke bare innen lydighet, men også når det gjelder f.eks. agility, Rally-LP 
og forskjellige retninger innen brukshund. Våre dyktige og dedikerte instruktører har all grunn til 
å være stolt av jobben de har gjort (og gjør) for å skape et godt grunnlag som hund og eier kan 
jobbe videre sammen på – at de har lykkes, kommer også tydelig frem gjennom tilbakemeldinger 
vi har mottatt fra svært mange av kursdeltagerne (ref til annen artikkel i avisen). 
 
 
Som vanlig har vi gjort et skjønnsomt utvalg blant de mange bildene som ble 
tatt, og lar dem tale for seg selv: 

 



Høstens Valpe-/Grunnkurs .................................................  s. 2 

 

og hva er 
passordet 



 



Hund i balanse – del 2 
Tekst/Foto: Toril Sander 
 
I fjorårets julenummer fortalte jeg om min Golden Retriever 
tispe Ova  (født januar 2008) og hennes HD (grad 3). Høsten 
og vinteren 2011 var Ova ganske dårlig, men vi kom i kontakt 
med supre hjelpere på Aktiv Dyreklinikk i Nittedal. Veterinær 
Signe og akupunktør Heidi hjalp oss med både kiropraktikk, 
akupunktur, glucosaminer, catrofen-injeksjoner og trening på 
fitnessball. Ova ble mye bedre av denne behandlingen og vi var 
i full gang med LP trening igjen. 
 
Vinteren kom og Ova ble dårligere. Kulden var ikke gunstig.  Så 
igjen meldte tanken på tidlig ’pensjonering’ seg og at vi heller 
skulle kose oss med vanlige turer i skog og mark på hennes 
mestringsnivå. 
 
Vi fortsatte med behandling hos Aktiv Dyreklinikk og trening på fitnessballen . 
 
Da våren kom var Ova ganske dårlig og det var på tide å gjøre opp status hos dyrlegen. Vi 
snakket litt frem og tilbake og Signe stiller spørsmålet; ’Har dere vurdert gull?’ Hun forteller at de 
har veldig god erfaring med å operere inn gull rundt hofteleddene. Gullet skal ha en betennelses- 
og smertedempende virkning. 
’Hvorfor ikke’, tenkte vi. Her skal alt prøves. Hun er tross alt godjenta vår og gull verdt  
 
Vi avtalte tid for operasjon og i mai fikk Ova operert inn 12 små knappenålsstore gullklumper 
rundt hvert  hofteledd. I tillegg fikk hun også en liten gullklump på hvert bakben på ’lever 3’. 
Lever 3 er et akupunkturpunkt og formålet var å gi Ova litt mer energi i tillegg til smerte-
lindringen. 
 
Etter ca 4 uker kunne vi allerede se at Ova hadde det bedre og etter hvert ble hun bare sprekere 
og sprekere. Vi hadde fått en helt ny hund!  GULLJENTA vår!    
Og med dette steg igjen håpet om at vi kunne forsette med konkurransetrening  
 
Og trening ble det! Full fart med både konkurransetrening og retriverjakttrening!  Ova bare elsker 
å løpe i skogen eller svømme i vannet på jakt etter dummies som mamma har gjemt!  
Vi har fått en hund som synes det er kjempegøy å jobbe fordi hun ikke lenger har smerter.  
 
Ova og jeg startet i Drøbaksmesterskapet i september, selv om ikke alle øvelsene satt helt inne.  
I november startet vi igjen på et stevne i regi av Drammen Brukshundklubbs og gjorde det veldig 
bra! Det ble en flott 7. plass, 2.premiering og - ikke minst - vi fikk toppkarakter (10) i 
helhetsinntrykk! Bare det i seg selv var en 1.premie for meg og gulljenta mi.  
 

Nå er vinteren igjen i anmarsj og jeg er jo veldig spent på hvordan Ova vil 
klare seg gjennom kuldeperioden, men har stor tro på at det skal gå bra!  Ova 
og jeg skal kose oss masse og gjøre mange morsomme ting sammen i årene 
som kommer!  
 
 
Hilsen fra 
Torill og Ova 



Lilly Ann og Anita 
sorterer premier på 

torsdagen 

Odd-Arne og medhjelper Knut Engebretsen Fredrik & Lars 

Lilly Ann Myrvold 

Lene Bjerknes gjør klar 
vaffelrøre 

Drøbakmesterskapet 7. og 8. september 
Tekst/Foto: Birgitte Lysbakken 
 
Det ble jobbing gjennom sommeren som vanlig for Anita Henriksen, Knut 
Engebretsen og undertegnede for å tilrettelegge og planlegge DM samt 
foreta registreringene til de forskjellige konkurransene. 

 
 
Tilriggingen gikk på skinner fredag 6. september med Anita Henriksen, Lilly-Ann Myrvold, Lene 
Bjerknæs, Knut Engebretsen, Lars Blomberg og Fredrik Nagel Røkholdt. I tillegg sjauet Kjersti 
Pettersen, Trine og Christopher Poulsson, Torill Sander, Helene Pettersen og Madeleine Dreier alle 
for-premiene – må ha vært flere tonn! 
 

Lilly-Ann 
Myrvold var 
stevne-leder på 
lørdag samtidig 
som hun og 
Lene Bjerknæs 
hadde ansvar 
for kiosksalget 
både lørdag og søndag sammen med gode hjelpere. I år ble det rekordsalg! 
Kjempe bra!  

 
Hovedansvarlig for parkeringen samt all transport av utstyr fra og til hytta er 
som alltid Odd-Arne Wilhelmsen. I sekretariatet lørdag satt Siri Sponberg og 
på søndag delte Trine Poulsson og Gry Torp jobben i sekretariatet. 
 
På lørdag var Nathalie Nielsen skriver med Line Seim Larsen som utregner i 
lydighetsringen for klasse I og II. Ringsekretær var Elin Horten som for 
første gang gjorde denne jobben – Elin du er bestilt til neste år så sett av 
datoen! 
 
I ringen for klasse III og Elite var Anita Henriksen som vanlig skriver/utregner og i valpeshow-ringen 
skulle Gry Moen ha vært skriver, men ble syk. Det kunne ha blitt et stort problem for oss da ikke alle 
kan påta seg jobben med å skrive kritikkskjemaer. Mannen til Gry, Rickard Gjersøe, stilte sporty opp 
– en ekstra takk til deg for det! En ekstra takk må også rettes til alle som var med på å samle inn alle 
for- og gavepremiene – så mange og flotte premier har vi aldri hatt. 
 
Undertegnede dro på ferie på lørdag 6. september, men var ikke et øyeblikk i tvil om at DM skulle bli 
en kjempe suksess med så mange gode hjelpere.  
 
TUSEN HJERTELIG TAKK FOR INNSATSEN MED ET OVERSKUDD PÅ KR. 36.000! 
 

            Birgitte 

Torill Madeleine Helene Helene, Trine og Kjersti 



Trangt, men god stemning rundt valperingen 

Dommer Kurt Espeland  
koste seg med valpene 

i det fine været 

Drøbakmesterskapet 7. og 8. september................................. side 2 
Tekster: Anita Henriksen / Foto: Henni Haraldsen 
 
Fotograf Henni leverte inn en minnepinne med nærmere 200 bilder, og redaktøren håper at de bildene 
som tilslutt er blitt valgt ut, vil gi våre lesere et lite innblikk i hva som gikk for seg på Høiås-banen 
denne nydelige og varme helgen i september. 
 
Lørdag var det Lydighet og Valpeshow på programmet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valpeshow: 
Dommer Kurt Espeland og ringsekretær Kate Iren Bekk hadde 55 valper fordelt på 33 raser til 
bedømming, og skriver Rikard Gjersøe (som hoppet inn som reserve da kona Gry Moen ble syk) 
hadde nok å gjøre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lydighet Kl. I og II: 
Dommer Arild Eriksen dømte kl. I og II og hadde h.h.v. 16 og 12 ekvipasjer til bedømming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kiosk-sjef Lene gir sine blide kioskdamer 
de siste instrukser 

Stevneleder Lilly 
Ann var høyt og 
lavt og overalt 

hele helgen 

Siri Sponberg hadde 
ansvaret for sekretariatet 

på lørdagen 

Line og Nathalie holder orden på 
poenger og resultater 

Dommer Arild Eriksen 

Ida og Kira 
vant LP kl.I 



Ansvarlig for data- og 
resultatservice: 
Lars Blomberg 

Dommer Arild 
Berntsen 

Anita Henriksen og Lars Blomberg 

«Speaker» 
Rune Huseby 

Drøbakmesterskapet 7. og 8. september................................. side 3 
Tekster: Anita Henriksen / Foto: Henni Haraldsen 
 
Lydighet Kl. III og Elite: 

Dommer Arild Berntsen hadde h.h.v. 11 og 13 
ekvipasjer til bedømming i kl. III og Elite, noe 
som faktisk er rekordhøyt antall i disse to 
klassene. Skriver og utregner Anita Henriksen 
fikk derfor med seg Lars Blomberg i ringen, 
som tok med PC’n for å teste ut NKKs 
DogWeb konkurranseprogram, og fungerte 
også som en solid kontroll under utregningen 
av resultatene!  
DHK hadde dessverre ingen ekvipasjer i de to 
øverste LP-klassene i år. 
 
 

Resultater DHK-ekvipasjer i LP:  
Kl. I:   Kl. II: 
Ida Asbjørnslett med Kira Nr. 1 175 poeng  Henni Haraldsen med Sushi Nr. 2 166 poeng 
Kjersti Pettersen med Mia Nr. 7 152 poeng Torill Sander med Ova  Nr. 9 125 poeng 
 
 

Søndag var det Agility «for alle penga» 
Som vanlig stilte gjengen fra Moss opp med en bane (hvor 
det dessverre var hinder som ikke ble godkjent av dommeren, 
men det fikset vi med eget utstyr) og noen mannskaper (vi 
fyllte på med egne folk) Det var litt av en kabal å få til å gå 
opp siden flere av våre egne folk skulle starte i konkurransene 
samtidig som de også måtte påta seg andre oppgaver utover 
dagen. Men alle problemer ble løst, konkurransene gikk unna 
og vi høstet mange lovord for både gjennomføringen av 
stevnet og – ikke minst – for våre generøse premiepaller. 

 
Intet vellykket agility-stevne uten en 
dyktig «speaker» til å binde det hele 
sammen, lede premie-utdelingene, gi 
beskjeder om briefinger og holde 
deltagerne oppdatert om «ståa» i de forskjellige ringene. En dyktig speaker er i 
stor grad medvirkende til at alt «flyter» og sørger for en proff avvikling av 
stevnet. Speaker Rune Huseby – velkjent og anerkjent i AG-kretser – utførte 
denne oppgaven med sin vanlige sikkerhet, muntre kommentarer og grundige 
kjennskap til det norske AG-miljøet.  
 

Under et AG-stevne er det ikke bare på selve banen det går fort for seg. Også 
resultatene etter hvert løp kommer inn til «data-teltet» på løpende bånd (d.v.s. 
beina til bl.a. Knut Engebretsen) og Lars Blomberg har resultatene for hver klasse 
klar kun få minutter etter at klassen er ferdig. Imponerende – syntes både 
deltakere, dommere og stevneledelsen. Takk til disse to gutta (og selvfølgelig 
resten av løpegjengen) som i høy grad var medvirkende til at totalt over ca. 400 
starter gikk unna på rekordtid og alle rakk frem til søndagsmiddagen, selv etter 
nedrigging og opprydding! Vel blåst alle sammen! 
  

Kiosk-leder Ylva Lindahl med sine to blide 
medhjelpere og sjarmtrollet Jo August  

(som er veldig glad i pølser) 



Dommer  
Alan Hansen 

Wenche Skau         Heidi Nilsen    Anette 
                                                  Brandsnes  Seierspallen AG1S 

Kari Helene Ågård m/Tessa på 2.plass! 

Dommer  
Peter Holmberg 

Helene og Penny 
gjør seg klar til å gå i 
ringen 

Madeleine Dreier og Tina Johannessen med 
ansvar for og full kontroll over premie-utdelingene 

Drøbakmesterskapet 7. og 8. september................................. side 4 
Tekster: Anita Henriksen / Foto: Henni Haraldsen 
 
Ring 1 – Stor: 

Danske Alan Hansen var dommer for 155 enkeltstarter pluss 6 lag à 4 starter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ring 1 – Mellom og Liten: 

Svenske Peter Holmberg var dommer for 167 enkelt-
starter pluss 8 lag á 4 starter. Med seg i ringen hadde han 
Linn Hagberg Torgersen som debuterte som 
ringsekretær – en oppgave hun løste som en hel-proff!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultater DHK-ekvipasjer i Agility:  
 
AG Liten1 
Nr. 4 Margrete Brynem med Stella 

AG Liten 3 
Nr. 6 Eva Tønnessen med Betty 

AG Stor 1 
Nr. 2 Kari Helene Ågård med Tessa (med napp) 
Nr. 7 Madeleine Dreier med Wilma 
Nr. 8 Kari Helene Ågård med Frodo 

AG Hopp Liten 1 
Nr. 2 Anna Asbjørnslett med Pia (med napp) 

AG Hopp Liten 2 
Nr. 9 Magrete Brynem med Stella 

AG Hopp Liten 3 
Nr. 2 Helene Pettersen med Penny (CERT) 
Nr. 11 Eva Tønnessen med Betty 

AG Hopp Stor 1 
Nr. 5 Madeleine Dreier med Wilma (med napp) 
Nr. 12 Kari Helene Ågård med Tessa 
 

Siri Lie Olsen og Øydis Kveta: 
«Øye» og skriver 

Knall-debut som 
ringsekretær for 
Linn Torgersen 



 

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» 

  

Bestill på www.ariesnettbutikk.no 

 

 

DogNikita produktene får du hos: 

DYRENES WASH AND GO! 

Seiersten sentrum 

 

 

 



Kjersti og Mia i aksjon i Rally LP ringen 

Nybegynner-kurs Rally-LP 
Tekst: Kjersti Pettersen / Foto: Birgitte Lysbakken & Kjersti Pettersen + (bildetekster: red.) 
 

Rallylydighet er kommet for å bli i DHK! 

Rallylydighet er en utfordrende og spennende hunde-
sport som består av mange forskjellige øvelser dvs. 
totalt 66 øvelser fordelt på fire klasser; klasse I, 2, 3 og 
Elite. En og samme bane består av et utvalg av 15-20 
av disse øvelsene. Vanskelighetsgraden øker etter hvert 
som du kommer opp i klassene. 

Vi er nå ferdig med høstens kurs som var et pilotprosjekt og hvor vi 
var så heldige å få Anniken Jensen til å holde teorien. Det har vært en 
herlig gjeng på totalt 10 ekvipasjer som i tillegg til helgekurset har fått 
trene hver tirsdag. Det som er så morsomt med denne sporten er 
blant annet at her finner du mange forskjellige raser – flere enn du ser 
i konkurranseringen i agility og lydighet. 

Under Drøbakmersterskapet 
2014 kommer klubben til å ha et 
dobbelt stevne i Rallylydighet i 
tillegg til agility- og lydighets-
konkurransene. Det gleder vi 
oss til!   

Håper så mange som mulig vil komme på trening i 2014 og 
melde seg på stevnet i september 2014. 

Nye kurs for første halvår 2014 er satt opp i tillegg til faste treninger på tirsdager. For mer info sjekk 
hjemmesidene til Drøbak hundeklubb. 

I tillegg kan du lese mer om rallylydighet på Norsk Rallylydighetsklubbs hjemmeside under ”Om 
Rallylydighet” hvor du både finner reglene og alle øvelsesskiltene. 

☺SAMSPILL – GLEDE - HOLDNINGER☺ 

 

Anniken Jensen kan mye om 
Rally LP, og delte sine teoretiske 

kunnskaper .............. 

..........med interesserte kursdeltagere 

Kjersti er en engasjert instruktør i en hundesport hun tydeligvis er «bitt» av! 



En liten «bukett» med noen av DHKs dyktige og blide lydighets-instruktører 
 

«Tusen takk fra alle oss som har hatt både glede og nytte av deres 
innsats og «stå-på» vilje uansett vær- og føreforhold.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
. . . .  og her er noen av reaksjonene fra de som har vært med på høstens kurs/treninger : 
 
"Supert kurs - god individuell oppfølging - flinke instruktører - gledet oss til hver onsdag - masse god 
veiledning - tydelige og gode tilbakemeldinger - lærerikt og gøy - lært masse om hvordan trene hund -
 gleder oss til treningen starter opp til våren - positivt at instruktørene samarbeider og rådfører seg med 

hverandre - masse lærdom - tålmodige og flotte instruktører."  
  

Fantastiske tilbakemeldinger og verdens beste reklame for klubben vår! 
  

 
 
LP konkurranse-trening med Eva Tønnessen 
Tekst/Foto: Birgitte Lysbakken 
 
Det er en motivert og takknemlig gjeng som trener lydighet på 
konkurransenivå med Eva på onsdager, dvs. av og til må vi 
trene alene, men de gangene Eva er der - og hun kommer så 
ofte hun kan - finner hun frem flotte løsninger og gir masse 
motivasjon. Tusen takk Eva, for at du i din travle ”hunde-
hverdag” deler kunnskapen din med oss så ofte du kan. 
 
Klem fra Line, Torill, Kjersti, Henni, Sara, Lovisa og Birgitte 
 

 

Kjersti Pettersen Torill Sander 

Henni Haraldsen 

Line Seim Larsen 

......... pluss Gry Torp – som dessverre ikke var tilstede da bildet ble tatt! 



«Gulljenta» Ova 
Tekst/Foto: Birgitte Lysbakken 
(Ref. artikkelen «Hund i balanse – del 2» annet sted i Tørrfisken, som viser hvorfor jeg har skrevet «Gulljenta») 
 
Lørdag 9. november dro jeg og Seaco til Drammen Hundepark 
for å se Torill Sander og Ova konkurrere i klasse II. Det var 
kjempe spennende da jeg visste Torill håpet å gjøre det så bra at 
hun fikk opprykk til klasse III. Det ble ikke opprykk denne 
gangen – de manglet kun noen få poeng, men det var en 
fornøyelse å se dem gjennomføre den ene øvelsen etter den 
andre med fantastiske karakterer: to 10-ere og tre 9-ere. At de 
fikk 0 poeng i øvelsen ”Hopp over hinder” var uflaks da Ova 
alltid har gjennomført denne øvelsen veldig bra. De fikk 

imidlertid 10 poeng i helhet og det 
var det få ekvipasjer som fikk i 
Drammen Hundepark denne 
lørdagen i klasse II. Det kom ukjente bort til Torill for å vise hvor impo-
nert de var over den flotte gjennomføringen av øvelsene.  
 
Vi som trener og har trent lydighet på konkurransenivå vet hva som ligger 
bak av trening. Kravene er kjempe store og det Torill har oppnådd er 
beundringsverdig. 
 
Jeg benyttet anledningen til å trene flere øvelser med Seaco i ringen da 
konkurransen var over + at han nå har vært to ganger i Drammen Hunde-
park og opplevd miljøet der. Torill og Ova var i hallen på fredag slik at 
Ova ville kjenne seg igjen på lørdagen. Dette er også en viktig del av 
treningen – ingen hall er lik! 
 
Lykke til videre Torill og Ova! 

          Birgitte 

 
 
 

Torill og Ova venter på å komme inn i ringen 

Fornøyd med resultatet!! 

Hvis ikke hundelufter’n vår kommer tilbake snart må vi 
gå på tur på egne labber - vi måååå også!! 



Rambo 

Jiraja 

Flax 

Madeleine & Wilma 

Stella 

Agilityfolk - ikke helt som alle andre.... 
Tekst & Foto: Eva Tønnessen 
 

Det er en vanlig søndag på den mørkeste tiden av året. Det nærmer seg 
jul og ”vanlige” mennesker bruker vel en søndagskveld til juleplan-
legging og andre hyggelige inne-aktiviteter, men agility-folk er ikke som 
alle andre.  
 
En mørk søndagskveld stiller intet mindre enn 40 hunder på trening, 
med sine nesten 30 førere. 20 nybegynnerhunder og 20 konkurranse-
hunder er på plass i ridehallen på Drøbak ridesenter. I år har vi utvidet 
innetreningen. Nybegynnerne trener søndager fra 18-20 med faste 

instruktører. Konkurransegruppa trener også søndag fra 20-22.00, men også torsdager fra 20-
22.00. Vi trodde vi kanskje tok i litt, og at det ville bli litt glissent på treninga etterhvert, men nei 
da. Her er det fullt oppmøte og intensitet hver treningskveld. 
 
Mange debutanter 
I år har vi hatt mange debutanter ute i konkurranseringene. Wenche 
med Rambo startet første gang i august i Fredrikstad. Hanne med Emil 
prøvde seg på Drøbaksmesterskapet. Vanja med Jiraya og Kari Helene 
med Frode og Tessa starter sesongen allerede i mars. 

 
Både Kari Helene med begge sine to, og 
Vanja med Jiraja har sågar fått med seg 
mange opprykksnapp (feilfrie løp i klasse 1, 
de må man ha tre av for å komme videre til klasse 2, red.anm.) Tessa til 
Kari Helene skulle egentlig ikke konkurrere, men plutselig gikk hun så 
bra på trening, og vips ble det start på henne også og feilfrie resultat i 
stor klasse. 
 

Vi er rett og slett utrolig stolte av dere alle sammen. 
 
Yvonne har fått med seg en seier i høst, men er mest opptatt av 
skolegang for å bli ambulansesjåfør. Med på laget i høst har vi også 
fått Frøydis med sine to jack russel terriere. Også hun med seier i 
Tønsberg. 
 

Og så har jeg ikke glemt deg, 
Madeleine med Wilma. Dere debuterte 
tidlig på året, og resultatene har ikke 
uteblitt. På Norwegian Open var det 
klart for klasse 2 debut - og ikke minst 
- den eneste Drøbak-ekvipasjen som kom til finalen. 25 av 140 kom 
med, deriblant Madeleine og Wilma. Way to go! 
 
Til Sverige og klasse 2 
Et lite utvalg av gruppen var i sommer i Karlstad og fikk brynt oss 
mot de beste svenskene. Ida og Kira med det resultat at de endelig 

er ordentlig klasse 2 ekvipasje.  Det vet vi smakte godt. Chili og Karianne fikk også med seg et 
opprykksnapp i Karlstad. Vi andre fikk med oss mye læring og gode erfaringer. 
 



Penny 

Litchi 
Betty 

Agilityfolk - ikke helt som alle andre....     s. 2 
 
 
Erfaringer høstet også Helene og Penny da de debuterte på det uoffisielle 
norske landslaget i det europeiske mesterskapet (EO). Da verdensmester-
skapet gikk i Sør-Afrika i år, og få fra Europa våget å dra dit med sine 
hunder, var det EO som var et reserve-verdensmesterskap. Og midt i det 
sirkuset - Penny og Helene. 
 
Tre i NM 
Vi skulle også egentlig vært tre stykker i NM-kvalifiseringen i november 
på Dogs4All, men Litchi til Cathrine ble syk dagen før og fikk start-
forbud. Litchi er helt frisk nå, men det var surt for Cathrine. 
 

Helene med Penny og Eva med Betty 
(som klatret fra klasse 1 til klasse 3 i 
våres) fikk prøve seg. Vi gikk begge to 
gode hopp-løp og lå godt an til en 
finaleplass før agility-løpet. Men etter 8 
timers venting på neste løp, var nervene 
våre kommet litt i ulage gitt, så det ble 
disk på oss begge. Den gode nyheten er 

at vi får en ny sjanse i Drammen allerede om et halvt år, og da........... 
 
Trening og intervall 
Da står vi foran en ny sesong. For noen starter det opp allerede 10., og 11. januar, og så går det 
rett og slett slag i slag utover. Masse god trening inne i ridehallen. Nytt av året er at vi har innført 
intervall-trening for de tobente på slutten av treninga. Vi har nemlig innsett at vi MÅ bli raskere 
til bens også selv, hvis vi skal klare å hamle opp mot de beste, og det har vi tenkt til å klare. 
 

 

Koda 

Pia 
Wiiii 



Rally-LP i Drammen lørdag 2. november 
Tekst/Foto: Birgitte Lysbakken 
 
Seaco og jeg dro avgårde for å se på Rally-lydighet i 
Drammen lørdag 2. november. Grunnen til at vi dro var 
fordi Kjersti Pettersen med Mia og Lovisa Pløtz med Luna 
skulle konkurrere. Ida Asbjørnslett skulle også ha vært 
med, men var dessverre blitt syk. 
 
Det er Kjersti Pettersen som tok initiativet til at klubben 
også skulle satse på Rally-lydighet både med kurs og 
trening noe som var en kjempe god ide. Det er flere som 
nå regelmessig trener denne grenen hos oss og vi kommer 
til å ha denne konkurransedelen på DM til høsten i 2014. 
 
Kjersti og Mia hadde ikke dagen sin i Drammen og det skjer naturligvis av og til. Hundene våre er 
ikke roboter og Mia hadde ingen energi til å gjennomføre øvelsene. De har tidligere opprykk fra klasse 

I og konkurrerer i klasse II. 
  
Det var kjempe gøy at Lovisa og Luna som debuterte i Rally-
lydighet gjorde det så bra; de fikk 4. plass av totalt 20 deltakere 
med 197 poeng av 200 mulige. Dette medførte at de også kunne 
gå over til klasse II og konkurrere der. Resultatet da var 8. plass 
og ett poeng fra opprykk til klasse III dvs. 189 poeng av totalt 
200 mulige. Lykke til videre! 
 
Rally-lydighet krever ikke like stor nøyaktighet og er heller ikke 
like utfordrende som det å trene konkurranselydighet, men det 
er utrolig positivt å se så mange forskjellige hunderaser 
konkurrere. Det er både leonberger, weimaraner og andre raser 
som vi ellers ikke ser i lydighetsringen, og som på denne måten 
blir trent regelmessig. Gleden over flotte resultater er naturligvis 
like stor som i andre konkurransegrener. 

           Birgitte 
 

 

 

Miljø/Handling 
Lilly Ann og Lene takker for mange hyggelige 
treningskvelder på mandagene gjennom høsten, 
og ønsker alle sine «elever» en god jul og et godt 
nytt år. Treningene er nå avsluttet for året, men 
tar til igjen ved skolestart i 2014. 
 
 
 



Naturfag på timeplanen, og elevene sitter 
(eller ligger) som tente lys ............. 

«Lærer*n 

AG-trening med 
Helene 

Heike og damene 
Tekst: Anita Henriksen / Foto: Nathalie Nilsen, Helene Pettersen m.fl. 
 
Jeg begynte å få mistanke om at Heike hadde draget på damene allerede da han som  1 år gammel junior 
sto på utstillingsbordet og «nusset» på den ferme hollandske dommer-damen, som ble helt bedåret og 
utbrøt: «are you trying to seduce med?» Det ble riktignok bare blå sløyfe, men en kritikk med kommen-
taren «A born seducer»!  

Siden har han fortsatt sin sjarmoffensiv 
blant Drøbak Hundeklubbs damer. Først ut 
var Nathalie Nilsen – vår eminente lufte-
pike som henter Heike to ganger i uken og 
tar ham med på (jogge)tur i skog og mark 
sammen med en flokk andre andre fir-bente 
venner. Det er også sjelden at Nathalie sier 
nei hvis Heike trenger en overnatting eller 
tre når mamma skal ut på «vift» en helg en gang iblant. Bilder 

og kommentarer mottatt (bl.a. via Facebook) viser tydelig at de to har funnet tonen. 
 
På nybegynnerkurs i agility «blinket» han seg ut instruktør Helene Pettersen og det 
tok ikke lang tid før jeg fikk forespørsel om hun kunne få lov til å ta ham med på 
AG-trening. Av helsemessige årsaker kan jeg dessverre ikke lenger selv drive med 
denne hundesporten, hvor jeg har vært aktiv i mange år, og det var derfor med stor 
glede og takknemlighet at jeg sa «yesss, gjerne» til forespørselen – ikke minst for 
Heikes skyld! Så nå bedriver han AG-trening hver torsdag og/eller søndag til sent på 
kveld. På treningene har han også fått med seg Madeleine Dreier på «Team Heike» og 
jeg har fått meget positive tilbakemeldinger (bl.a. fra sjefstrener Eva Tønnessen) om 
stor fremgang – nå planlegger de visst også å starte i konkurranser til våren!! Vi passer 
nøye på at hverken Helenes egen hund – dyktig lille Penny, eller Madeleines (store) 
Wilma – «lider» av å ha fått en mellomstor konkurrent – en meget viktig forutsetning! 
 
Nå prøver visst Heike seg også på Maria Kristiansen – som solide rykter sier er en dyktig handler, og som 
også trener agility – kanskje han har lyst til å prøve å «forføre» en og annen utstillingsdommer igjen!? 
 
Som Heikes mamma er dette ment som en hyllest og en stor takk til disse jentene/damene som er villig til 
å hjelpe meg i «jobben» med å gi herlige Heike et sundt og innholdsrikt hundeliv. En stor klem til dere alle! 
 

          Anita og Heike 

 

 

 

 

 

Vær-så-snill, får vi komme inn og feire jul 
sammen med dere...... vær-så snill! 

En porsjon julegrøt til, 
takk! 

God jul til deg også, 
kamerat! 



Med naboene på tur! 
Tekst: Birgitte Lysbakken / Foto: Odd-Arne Wilhelmsen, eier av schäfer’n Nikita  
 

Jeg er så heldig å ha flere nære 
naboer som har hund og hver 
lørdag og søndag drar vi avgårde 
på tur. Er det godt vær på søn-
dagene tar vi med oss mat og 
drikke. Vi er så heldig at en av 
naboene er lommekjent i hele 
Frogn og omegn og både hundene 
og vi får sett nye steder. Et slikt 
naboskap tror jeg ikke er helt 
vanlig, men utrolig godt å ha. Vi 
hjelper hverandre ellers også med pass og turer når det trengs.  

          Birgitte 

 

Noen “gla-meldinger” tar vi med .................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Endelig på hjemmebane på 
Drøbakmesterskapet 2013 satt seieren. 
Jeg og Force Galaxie`s Furstin Ameise 
"Kira" vant LP 1 med 175 poeng. Veldig 
gøy å få til det på eget stevne og da er det 
bare å jobbe mot klasse 2! 
Ida 

Sender inn bildet av Penny med 
hopp CERTET hun tok på 
Aurskog i går – søndag 4. august:) 
Helene 

 

 

Gratulerer så mye  
til Eva Tønnessen og vakre 
Alphi som i går ble 1.AK og 
Norsk Champion søndag 6. 
oktober : 

Jack Russellen, "News" - som er ny i 
klubben - vant Agility kl.1 liten på 
Tønsberg Hundeklubbs stevne i helgen 
19-20 oktober :) 
hilsen fra 
Frida Kristin Hansen 



Vi ønsker nye medlemmer velkommen  
i Drøbak Hundeklubb 
 
 
 
Elisabeth Andersen  ............................................................................................. 1406 Ski 
Margrethe Brynem  .............................................................................................. 1430 Ås 
Linn Dahl  ............................................................................................................. 1449 Drøbak 
Mari Elvevold  ...................................................................................................... 1443 Drøbak 
Frida Kristin Hansen  ............................................................................................ 1540 Vestby 
Lenka Jansen  ...................................................................................................... 1450 Nesoddtangen 
Marianne D. og Steinar Karlsen  .......................................................................... 1446 Drøbak 
Marit Kristiansen  ................................................................................................. 1448 Drøbak 
Arild Njåmo m/familie  .......................................................................................... 1405 Langhus 
Sylvi Ofstad Samstag  .......................................................................................... 1440 Drøbak 
Vanja Olsen  ........................................................................................................ 1440 Drøbak 
Christine Opaker og Andreas Vingås  .................................................................. 1448 Drøbak 
Ann-Charlotte Persson  ........................................................................................ 1458 Fagerstrand 
Therese Qvale  .................................................................................................... 1440 Drøbak 
Maria Sivertsen  ................................................................................................... 1400 Ski 
Terje Bojsen Skrinde  ........................................................................................... 1445 Drøbak 
Lillian Tjølsen  ...................................................................................................... 1454 Fagerstrand 
 
 
 
 
 

Het tej akke og t -skj orte med Drøbak Hundeklubb logo 
 
Drøbak Hundeklubb ønsker å 
t ilby deg Het tej akke og t -
skj orte med klubblogo t il en 
gunst ig pris. 

Jakken og t -skj orten er i 

unisex utgave. 

DHK logo t rykket  stort  på rygg 

og liten på front .  

Det  vil også bli en tekst  

nederst  på ryggen. 

 

 

Levering så snart  det  har kommet  nok best il l inger.  

Kun kr: 350,- for set tet .   

Drøbak Hundeklubbs hettejakke er i sort 

Bestill Hettejakke og t-skjorte med Drøbak Hundeklubb på hjemmesiden til DHK 

 



 


