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Jeg vil begynne med å si: Tusen takk for tilliten til dere som stemte på meg som leder i NDK. Jeg har hatt de 

fleste verv innen styret i NDK og var klar over oppgavene som ventet meg. Jeg er også meget fornøyd med det 

sammensatte styret som nå jobber godt og driver klubben etter beste evne. 

Året 2019 er snart over.  

Også i år vant Ingar Andersen NM for Dobermann, og på IGP VM for Dobermann i Ungarn kom den flotte 

ekvipasjen på en hederlig 5 plass med beste gruppe B. Stort grattis, tror jeg har alle medlemmene i ryggen når 

jeg sier at vi er stolte over at NDK kan sende dere til VM år etter år. Dere er virkelig litt av et team 👍🏿 -

Desverre satt «hundesykdommen» kjepper i hjulene for IGP VM for Ingar.  

Vi har fått en ny treningsgruppe på østlandet, velkommen skal dere være 😊 Ellers er det aktivitet i Stavanger, 

Tromsø, Tønsberg og Bergen med mentaltester, kurs, seminarer, prøver og trening. Her er våre medlemmer 

selvfølgelig hjertelig velkommen. 

NDK skal, etter gammelt, arrangere MH på østlandet i høst. Det gleder vi oss til, med mange dobermann 

påmeldte. Utstillingen vår i april er vel blåst, og våre to spesialutstillinger i Trondheim og Lillestrøm (Grand Prix 

vinner og NDK vinner) var svært vellykket, med flotte representanter som vinnere av klassene og BIR/BIM. 

Da gjennstår bare vår kjente juleutstilling. Vi trenger folk som kan komme og jobbe på utstillingen. Som dere 

sikkert vet er det utstillingene som drifter klubben vår økonomisk. Ta kontakt med meg eller en annen i 

utstilligskomiteen om du ønsker å gjøre en innsats i romjulen. Vil oppmuntre alle til å melde på sine hunder, 

slik at vi får flest mulig dobermann med 😎 

Desverre ble det ikke camp i år. Vi jobber med å sette opp en campkomitee, og håper vi neste år kan invitere til 

Dobermann Camp igjen. Også her trengs flere hjelpere, håper noen føler seg kallet. 

Til neste år blir det spesialutstilling i fbm NKK Stavanger, så dobbelutstilling der altså.Også i Bergen blir der 

dobbelutstilling i juni. Dette utenom de faste utstilllingene til NDK. Så mye nytt og spennende i vente altså 🤩 

Minner om at dere som stiller på prøver med hundene deres må huske å sende inn resultatene til 

brukskomiteen slik at dere er med på mestvinnende listen for Dobermann i 2019. Lydighet, agility, rally 

lydighet, IGP osv Det var flere representanter fra Norge på årets IDC dogshow. Gratulere med flotte resultater. 

Det var totalt ca 500 dobermann påmeldt. 

Husk dere som stiller på valpeshow og bruksprøver må sende inn deres resultater for å bli med på 

mestvinnende listen i 2019 til utstillingskomiteen og brukskomiteen ndk.bruks@gmail.com / 

utstilling.ndk@gmail.com (dette pga resultatene ligger ikke på dogweb) Regler for mestvinnende listene ligger 

på NDK sin webside. (www.dobermannklubben.no) 

Jeg vil til slutt takke medlemer som sitter i diverse verv og komiteer for en kjempefin insats. Dobermannposten 

og NDK sin webside fortjener også å bli nevnt her. Kjempeflinke jenter som jobber med dette. Vi kunne ikke 

vært mer fornøyde med det flotte arbeide dere legger ned i dette. Da vil jeg runde av med å si lykke til på de 

siste arangemangene i 2019, og håper vi ser flere av våre medlemmer i 2020 

 

Lisbeth Karlsen 

Leder NDK 

 

Lisbeth Louisa Karlsen Berge 
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LEDER 

Lisbeth Louisa Berge Karlsen 

NESTLEDER 

Anne Husebø 

SEKRETÆR 

Bente-Line Nordtveit 

Jeg heter Lisbeth Louisa Berge 

Karlsen, er 43 år og bor på Støren i 

Midtre Gauldal. Jeg gift med Trond 

Are Karlsen, og har to barn - 

Nanette og Benjamin på 16 og 19år. 

Vi har hatt Dobermann i 24 år, og 

hatt oppdrett av rasen de siste 7 

årene. Jeg har hatt flere verv i NDK 

tidligere - vara/sekretær/ leder, 

samt redaktør i DP og 

utstillingskomite. 

Hei, jeg heter Anne Husebø sitter 

som nestleder for 2 året. Har hatt 

Dobermann siden 2012 og sitter i 

utstillingskomiteen i tillegg. Vi er 

allsidige og trives best på toppturer, 

treningsbanen, spormarkene. Drar 

gjerne på utstillinger rundt omkring 

også.  

Jeg heter Bente Line Nordtveit, og 

har hatt dobermann i mange år. Nå 

har vi en gammel hund, som jeg 

dessverre ikke kan trene med 

lenger, men det å trene hund er 

noe av det kjekkeste jeg vet. Jeg 

brenner for mentaltesting av hund, 

og synes det er et viktig redskap å 

bruke ved planlegging av avel. Jeg 

sitter i styre NDK Bergensgruppen, 

og i utstillingskomiteen til 

hovedklubben. 

KASSERER 

Mari-Anne Jacobsen 

STYREMEDLEM 

Ingar Andersen 

VARAMEDLEM 

Siw M. Waagbø 

Siw Monica gift 3 barns mor . Eier 

sammen med min mann Esbelto's 

Ghost. Bor i Melhus i Trøndelag. 

Fikk vår første Dobermann i 93 og 

har siden hatt flere hunder. Vår 

interesse er utstilling og har begynt 

med spor trening 

Hei, jeg heter Ingar og har hatt 

Dobermann siden starten av 80- 

tallet. Han jeg har nå heter Chuck 

og vi ble Norges første 

verdensmestere i IPO. Bruker 

mesteparten av fritiden på å trene 

hund, og holde hundekurs, men vi 

får også tid til turer i skog og mark. 

Min andre hobby er jakt, så det blir 

mye turer og Chuck er nesten alltid 

med. Jeg driver også en kjøreskole 

og prøver å få kjørt litt med 

motorsykkelen min hvis jeg får noe 

ledig tid. 

Hei jeg heter Mari-Anne Jacobsen, 

bor i Tromsø. Jeg har hadd hund 

nesten hele livet. Og vært innom 

flere raser. Startet bruks med 

Schaefer og hadde den rasen i 

mange år før jeg fikk min første 

dobermann for 18år siden. Har 

hadd verv i Schaeferklubben og 

dobermann gruppa i Tromsø 

tidligere. 
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Camilla Aguilar Hege Pedersen 

Mitt navn er Camilla Aguilar. Bor i 

Ullensaker kommune. Har hatt flere 

Dobermann tidligere, ingen hund 

nå. Jeg har hatt verv i NDK 

Bergensgruppen tidligere, - 

varamedlem i styret. Utdannet 

figurant på K- test, MH og FA. Samt 

testleder på MH. Brenner for 

mentalitet på hund. Et viktig 

avlsverktøy. Fortsatt like 

interessant og lærerikt om ikke 

mer, som da jeg startet med dette 

for snart 10 år siden. Har vært med 

å arrangert mentaltester i 2 år. 

Dobermann er den rasen som ligger 

nærmest mitt hjerte 💕 Fantastiske 

hunder, og en allsidig rase. 

Svein Nordtvedt Gunn-Hege Pettersen Veronica Nakken Cloin 

Mitt navn er Veronica Cloin, og jeg 

har hatt dobermann siden 2002. 

Sammen med mine hunder har det 

vært mange eventyr både 

innenlands og utenlands. Jeg er 

svært glad i allsidigheten i rasen vår 

og har trent SPH og IPO, rast rundt 

på utstillinger samt at jeg er 

utdannet MH/K-test figurant. Har 3 

egne hunder nå, hvor 2 av dem er 

eget oppdrett. 

Mitt navn er Gunn-Hege Pettersen. 

Jeg har Kennel Norwegian Spirit, og 

fikk min første dobermann i 2002. 

De to første var etter linjer fra 

kennel Doberguard og Strolls. Har 

siden da vært mer eller mindre aktiv 

med rasen, med utstillinger i inn og 

utland, litt avl i tillegg til å ha hatt 

de som en del av familielivet. Vi har 

nå en tispe fra eget oppdrett. Jeg 

har sittet i valgkomiteen i ett år nå, 

og har tidligere vært med i styret. 

Mitt navn er Svein Nordtveit og jeg 

har hatt dobermann i 32 år. Jeg har 

trent IPO og også vært endel på 

utstilling i inn og utland. Jeg bruker 

og har brukt alle våre dobermann 

på hjortejakt. Det er en fantastisk 

og allsidig rase vi har.  Ingen over og 

ingen ved siden av 💕 

Dobermann rasen kom snikende 

inn i hjertet mitt i 2013, og fra 2015 

har det aldri vært mindre enn to i 

dette hjemmet. Jeg synes ideen om 

denne komiteen var glimrende og 

er takknemlig for at jeg fikk 

spørsmål om å være med. Jeg 

personlig mener mentalitet og 

helse er de viktigste avlsfaktorene, 

og at vi som dobermann eiere 

burde sjekke alt dette før hundene 

blir brukt i avl, og på denne måten 

være med på å utvikle rasen i riktig 

retning. 
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Hallo alle flotte medlemmer av NDK,  

Da er vi kommet til siste nummer av dobermannposten i 2019, og jeg synes at vi 

denne gangen også har klart å få med veldig flotte inspirerende artikler fra de flinke 

medlemmene i klubben vår. Tusen takk til alle sammen, og fortsett med å trene 

hund og bidra til dobermannposten. 😊 Jeg vil rette en ekstra stor takk til Veronica 

Cloin for både diskusjoner rundt planlegging av bladet og hjelp til layout.   

Vi vil gjerne ha flere artikler, ta pennen fatt og skriv om din dobermann. Har du en 

morsom historie, trenere dere på noe spesielt, konkurrerer du med din hund, eller 

har du lyst å fortelle hvordan din hverdag med din Dobermann er, så ikke vær 

sjenert. Ta kontakt! Redaksjonen ønsker veldig gjerne å få med akkurat din historie i 

bladet.  

Ettersom dogweb ikke har et greit system hvor en kan hente ut resultater på 

konkurranser fra de ulike dobermann, så er dere nødt for å sende inn resultatene og 

bilde til oss i dobermannposten sånn at vi kan få det med i bladet. Hvis du i tillegg 

ønsker å være med på listen over mest vinnende bruks dobermann, så må du sende 

resultatene inn til bruks komiteen i tillegg.    

Ønsker alle medlemmene en riktig god høst, og en fantastisk jul og et riktig godt nytt 

år.  

Hilsen Red. 

Yvonne Hjeltnes 

   

Yvonne Hjeltnes 
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Dear Kennel Club Chair’s and Committee’s 

My apologies for a belated thank you note, but I only 

returned to my home in Cape Town on 5 May 2019. 

My hearfelt thank you for inviting me as well as the honour 

of Judging at your spectacular shows!  Your shows ran like 

clockwork and I particularly loved the speedy and efficient 

ring stewards and scribes. In fact, everything was so easy and 

slick. 

I can assure you that your Kennel Clubs put up a world class 

event which ran like clockwork and with fabulous attention 

to detail in all ways.  Well done to the teams for a superb 

effort.   

As Judges, we were spoiled for choice with your hospitatility 

and fabulous food. The Judges Gift is very unique and 

extremely special. THANK YOU! 

Thank you for absolutely amazing assignments, lovely dogs to 

judge and a superb weekend.  Even your weather was 

perfect! 

Please would you pass on my thanks to all concerned 

 Kind Regards 

DONNE LUCAS 
SOUTH AFRICA 
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Dal, Letohallen, Søndag 28.04.2019 
 
Dommer: Donne Claire Lucas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Valpeklasse (6-9mnd) 

TISPE: 

Amazing Queen Von Silverkrohn, HP 1.BTK BIR. 

 

 

Juniorklasse 

HANNHUNDER: 

1. Excellent CK 1.BHK CERT BIR, Esbelto's Fear 

Factor.
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2. Excellent CK R.CERT, Diamonds Paw Swe Armani 

 

Unghundklasse 

HANNHUND: 

1. Excellent CK,  Iztaris Armaros 

TISPE: 

1. Excellent CK 3.BTK R.CERT, Esbelto's Esperanza 

 

Åpenklasse 

HANNHUND:  

1. Excellent CK 4.BHK, Secret Dreams Of Sirius 

Gvictor Neo 

TISPER: 

1. Excellent, CK 1.BTK CERT BIM, Blanka Belucci 

Aristokratu Palikuonis 

 

2. Excellent, Norwegian Spirit's Beautiful Eira 

 

Championklasse 

HANNHUNDER: 

1. Excellent CK 2.BHK, Qui Terret Excalibur 

2. Excellent CK 3.BHK, Qui Terret Error 

TISPER: 

1. Excellent, CK 4.BTK, Sky Spirit V. Nobel Line 

2. Excellent CK, Berlinetta Ferrari By Deahills 

Brukshundklasse 

TISPE: 

1. Excellent CK 2.BTK, J'adore Gucci V Nobel Line 

 

Denne gangen var det den unge hannhunden 

Esbelto’s Fear Factor aka’ Baloo som vant.  Senere 

på dagen vant han gruppeplasseringen og endte 

tilslutt opp som BIS3. Gratulere så mye til oppdretter 

og eier Kennel Esbelto. 

 

 

 

Beste Hannhund: 

1. Esbelto’s Fear Factor 

2. Qui Terret Excalibur 

3. Qui Terret Error 

4. Secret Dreams of Sirius Gvictor Neo 

 

Beste Tispe: 

1. Blanka Belucci Aristokratu Palikuonis 

2. J’adore Gucci v. Nobel Line 

3. Esbelto’s Esperanza 

4. Sky Spirit v. Nobel Line 
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RESULTATER: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valpeklassen: 

Hanner:  

1. Alibaba Von Silverkrohn, HP 1.BHK BIR 

 

Juniorklasse: 

Hanner: 

1. Esbelto's Fear Factor, Excellent. 

Tisper: 

2. Jean Dark You Are Divine, Excellent, CK 

2.BTK R.CERT 

 

Unghundklasse: 

Tisper: 

1. Esbelto's Esperanza, Excellent, CK 1.BTK 

CERT 

 

Norsk Dobermann Klub, Laurdag 29. Juni, Støren. 

Dommer: Frank Christiansen, Norge 
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Åpenklasse: 

Hanner: 

1. Esbelto's Black Hawk, VG 

 

Championklasse: 

Hanner: 

1. Esbelto's All Over Serengetti, Excellent, 

CK 1.BHK 

2. Qui Terret Error, Excellent, CK 2.BHK 

 

Tisper: 

1. Esbelto's Blue Blood, Excellent, CK 3.BTK 

2. Norwegian Spirit's Aftershock, VG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste hannhund: 

1. Esbelto’s All Over Serengetti 

2. Qui Terret Error 

 

Beste tipser 

1. Esbelto’s Esperanza 

2. Jean Dark You Are Divine 

3. Esbelto’s Blue Blood 
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Leirsund 13.07 2019 

Dommer: Martin Gschwindl 

 

BIR VALP 4-6mnd 

1. HP, Esbelto's Ghost 

BIM VALP 4-6mnd 

1. HP, Esbelto's Guess Who 

 

BIR VALP 6-9mnd 

1. HP, Alibaba Von Silverkrohn 

BIM VALP 6-9mnd 

1. HP, Amazing Queen Von Silverkrohn 

 

 

 

 

 

 

BIR - BEST I RASE 

Dobergaarden Forever Corsanni 

BIM - BEST I MOTSATT KJØNN: 

Qui Terret Extravaganza 

 

  

BESTE JUNIOR: 

Diamonds Paw Swe Armani 

Diamonds Paw Swe Ajana  
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BESTE UNGHUND: 

Iztaris Armaros 

Esbelto’s Esperanza 

 

 

BESTE VETERAN: 

Gaby V. Nobel Line 

  

 

 

OPPDRETTERKLASSE 

1. HP, Esbelto, Lisbeth Berge Karlsen, Karlsen Trond 

Are - Norge 

 

 

 

BESTE PAR: 

Qui Terret Excalibur og Qui Terret Extravaganza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valpeklasse 4-6 måneder 

HANNE: 

1. HP, Esbelto's Ghost 

TISPE: 

1. HP, Esbelto's Guess Who 

 

Valpklasse 6-9 måneder 

HANNE: 

1. HP, Alibaba Von Silverkrohn 

TISPE: 

1. HP, Amazing Queen Von Silverkrohn  

 

Juniorklasse 

HANNER: 

1. Excellent CK 3.BHK R.CERT, Diamonds Paw Swe 

Armani 

2. Excellent Box-fantastic's The Black Panther 

 

 



16 
 

TISPER: 

1. Excellent, CK, Diamonds Paw Ajana 

2. Very good, Klara V Alpha Nordic 

Unghundklasse  

HANNER: 

1. Excellent CK, Iztaris Armaros 

2. Excellent CK, Esbelto's Fear Factor 

TISPER: 

1. Excellent, CK 2.BTK R.CERT, Esbelto's Esperanza 

2. Excellent, CK 4.BTK, Iztaris Anvindr 

 

Åpenklasse 

HANNER: 

1. Excellent CK 4.BHK, Esbelto's Black Hawk 

2. Excellent, Chaco Baron Av Elsrud 

TISPER: 

1. Excellent, CK 1.BTK CERT BIM, Qui Terret 

Extravaganza 

2. Excellent, Leletton Rubina 

 

Brukshundklasse  

HANNE: 

1. Excellent, CK 1.BHK CERT BIR, Dobergaarden 

Forever Corsanni 

 

Championklasse 

HANNER: 

1. Excellent, CK 2.BHK, Qui Terret Excalibur 

2. Excellent, Qui Terret Error 

3. Excellent, Esbelto's All Over Serengetti 

TISPE: 

1. Excellent, CK 3.BTK, Esbelto's Blue Blood 

Veteranklasse 

1. Excellent, CK, Gaby V Nobel Line 

 

 

 

Beste Hannhund: 

1. Dobergaarden Forever Corsanni 

2. Qui Terret Excalibur 

3. Diamonds Paw Swe Armani 

4. Esbelto's Black Hawk 

 

Beste tispe: 

1. Qui Terret Extravaganza 

2. Esbelto's Esperanza 

3. Esbelto's Blue Blood 

4. Iztaris Anvindr 
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NUCH RL1 RL2 Nordic Craft’s Amour «Alex» og Eli Ringseth 15.06 

Namsos og omegn Hundeklubb, 190 poeng 1.pr og nr 1 i klassen. 

16.06 Steinkjer Hundeklubb 191 poeng og nr 2 i klassen. 17.08 

Fosen Brukshundklubb (bildet) 200 poeng og nr 1 i klassen. 18.08 

Fosen Brukshundklubb 194 poeng og nr 4 i klassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCH RL 1 Black Ballerina Grith har blitt norsk utstillingschampion 

og fått 2 stk 1.premier i RL 1 i sommer og har dermed oppnådd 

mellomtittel RL 1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BH NUCH RL 1 RL 2 Workinglands Humla har blitt norsk 

utstillingschampion, hun har også oppnådd tittel RL 1 og RL 2. Ved 

forrige konkurranse oppnådde hun førstepremie i rally klasse 1. 

Hun har også klart å få 3 stk 1. Premier i rally klasse 2. I sommer 

fikk Humla 2. Premie i klasse 3.   

 

Workinglands Kleo har fått 2 1.premier i klasse 1 rally.    

 

06.10.19 Harstad, Esbelto’s Esperanza oppnådde Excellent CK 

1.BTK CERT Nordic Cert BIR og kan dermed titelere seg som Norsk 

Utstillings Champion.   
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Tekst: Veronica Cloin og Mari-Anne Jacobsen 

Uansett om man er førstegangs kjøper 

eller en erfaren hundeeier, er det smart å 

undersøke mest mulig før man tar steget 

og kjøper en valp. Vær ærlig ovenfor deg 

selv og oppdretter om hva du ønsker av 

hundeholdet - en dobermann er en allsidig 

hund, men det er variasjoner i linjer på 

drifter og temperament avhengig av hva 

man vil gjøre med sin hund. 

 

 

 

 

 

✓ Titler: Nei titler arves ikke, men har 

foreldredyrene oppnådd gode resultater så 

viser det at de er rasetypiske, og innehar de 

kvaliteter man ønsker for valpene. 

✓ Helse: Genetikk er aldri enkelt, og man kan 

aldri være sikret mot sykdom. Men foreldredyr 

skal være testet frisk, og papirene skal være 

tilgjengelige for valpekjøper. 

 

Spør etter:   

• HD ( A eller B hofter betyr HD fri) 

• Øyne (PHPV/PHTVL, PRA, PPM, RD og katarakt 

testet fri) 

• VWD (DNA testet fri eller bærer. Er hunden 

bærer skal den alltid pares mot en fri hund) 

• DCM (EKG/Holter testet fri innenfor de siste 

15 mndr)  

• Thyroid (TT4 eller Tgaa testet normal) 

• CAH ( Kronisk leversykdom, foreldredyr bør 

være testet) 

• Forsikringsselskaper melder og fra om økende 

korsbåndskader - avl på hunder som har blitt 

operert for dette anbefales ikke. 
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• Mentalitet: I motsetning til CH titler, er 

mentalitet arvelig på flere områder. En god 

oppdretter vil bruke hunder i avl som er 

mentaltestet. For norskeide hunder innebærer 

dette en K test, MH eller FA test. Brukes det 

utenlandske hunder så har de fleste land sine 

avlsegenhetstester - ZTP er den mest vanlige. 

NDK har i samarbeid med NKK utviklet RAS 

(rasespesifikk avlstrategi)- her påpekes det på 

mentalitet det som er ønskelig for rasen. RAS finner du 

på en egen side under AVL. 

Oppdretteren:   

En valp arver 50% av egenskapene fra sin far og 50% 

av egenskapene fra sin mor. 

Men siden tispen i tillegg vil prege valpene de første 8 

ukene, er det svært viktig at hun er et godt individ. 

Dersom det er mulig reiser du på besøk til oppdretter 

før valpene er født eller etter at valpene er fyllt 3 uker. 

Studer mor til valpene - er hun rolig eller usikker, åpen 

eller reservert, vennlig eller aggressiv? Hvordan tispen 

oppfører seg vil både nedarves og læres av valpene. 

Kjøp aldri valp et sted der tispen virker redd eller 

aggressiv. Kjøp aldri en redd, sky eller syk valp. Unngå 

valper som har vokst opp med liten daglig nærkontakt 

med mennesker og i et veldig skjermet miljø.  

Valper trenger daglig, positiv kontakt med mennesker 

for å bli sosiale og de må kunne takle litt liv og røre for 

å raskt gli inn i en vanlig familie.  

Hunder som hele tiden er ute i en kennel får ikke 

samme erfaringer og sosialisering som valper som får 

være en del inne sammen med oppdretter og dens 

familie. 

Pass på at valpen har fått ormekur flere ganger før den 

forlater oppdretter. Det skal være rent og pent i 

valpekassen og valpene skal virke fornøyde og 

tillitsfulle. 

Kjøp aldri en valp uten en veterinærattest - denne 

attesten skal ikke være eldre enn en uke ved levering. 

Og ikke glem - en dedikert oppdretter vil stille mange 

spørsmål tilbake, da de er genuint interessert i at 

valpene deres skal få gode hjem. Under BRUKSHUND 

menyen på NDK sin webside, finner man informasjon 

over avdelinger og treningsgrupper for NDK og alle er 

velkommen med sin dobermann, være seg valp eller 

voksen. 
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Tekst og foto: Rolf Hestetræet, Certified Canin Fitness Trainer 

 

Hei igjen. 

Har blitt oppfordret til å skrive 

litt om oppvarming og 

nedkjøring etter aktivitet enten 

det er lek, trening eller 

konkurranse og belyse 

viktigheten av en god 

oppvarming for å hjelpe hund 

og eier til å finne det rette 

nivået der de kan prestere 

optimalt og ikke minst 

forebygge skader. 

Oppvarming er både for hund og eier. Mange eiere 

bygger opp en spenning i kroppen før de skal delta 

på en aktivitet og kan til tider være nervøs/stresset 

på hvordan det skal gå. Hunder merker godt eiers 

sinnsstemning og lar seg påvirke av dette. Ved å 

tilegne seg en god oppvarmingsrutine reduserer man 

disse faktorene og kroppen til begge er klar både 

fysisk og psykisk.  

Oppvarming er en samlebetegnelse på aktiviteter du 

utfører før du tar fatt på hovedaktiviteten. Det skal 

være en trinnvis overgang fra hvile til arbeid. Derfor 

bør du varme opp i begynnelsen av en treningsøkt, 

eller foran en konkurranse. Oppvarming kan alt etter 

aktivitet deles i 2 deler, en generell del og en  

spesiell del som er rettet mot de elementene man 

trener på. 

 

 

 

Hva gjør oppvarming med hundens kropp? 

1) Muskel og kroppstemperatur øker: Dette gjør 

musklene mer elastisk. Muskler vil trekke seg 

sammen med mer kraft, og slappe av i en raskere 

hastighet etter en sammentrekning. Med varmere 

muskler, vil hunden din styrkes og farten økes. En 

varmere kropp og økt muskel temperatur vil også̊ 

redusere risikoen for en muskelstrekk eller 

belastning ved å øke bevegelsen av muskelfibre.  

2) Økning i hjerterytme og pustefrekvens: Det øker 

blodtrykket slik at mer oksygen og energi blir levert 

til musklene.  

3) Utvider blodkar: Oppvarming fører til at 

blodårene utvider seg, som i sin tur reduserer stress 

som fysisk aktivitet fører til på̊ hjertet, og øker 

blodsirkulasjonen i hele hundens kropp.  
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4) Øker ledd temperaturen: Det betyr hundens ledd 

vil være bedre i stand til å flytte seg trygt gjennom 

hele spekteret av bevegelse.  

5) Øker nerveimpuls hastighet: Nerveimpulser 

beveger seg raskere og åpner for en rask responstid 

og økt hastighet.  

6) Øker mentalt fokus og samarbeid: Når du utfører 

en oppvarmings rutine, hjelper det hunden din til å 

fokusere og forberede seg mentalt på̊ øvelsene eller 

aktivitet som er i ferd med å bli utført. Du etablerer 

forbindelsen med hunden din og lar hunden sitt sinn 

forbli positiv, avslappet og med en økt grad av 

konsentrasjon.  

Hva er en god generell oppvarmingsrutine? 

En god oppvarmingsrutine inneholder mange 

elementer som kardio, fleksibilitet, balanse, styrke 

og mentalt. Når man starter med oppvarming 

begynner man i et rolig tempo og får i gang 

sirkulasjonen i de store muskelgruppene og får 

kroppen i gang.  

 

Hva er en generell oppvarming? 

Øk tempoet gradvis og stopp gjerne og legg inn noen 

av øvelsene som er nevnt under. Øvelsene gjøres 3-5 

ganger under oppvarmingen. Lengden på en 

oppvarmingsrutine er litt avhengig av aktiviteten du 

driver på med. Som en pekepinn bør generelle delen 

av oppvarmingen ta 15-20 min før du begynner med 

den spesifikke oppvarmingen. For C delen i IGP som 

er den mest belastede for de store muskelgruppene 

og leddene vil det kreves en lenger oppvarmingstid 

og den kan godt ta opptil 45+ min.  

Oppvarming bør man også gjennomføre ved 

utstillinger og MH tester. Mange tar hunden på en 

liten luftetur slik at den kan gjøre fra seg og bli litt 

kjent med omgivelsene også er det tilbake til buret 

til man starter. Bruk litt tid på oppvarmingen og se 

om du merker noe forskjell. 

Egenerfaring: Hector som jeg har skrevet om før er 

avlet på brukslinjer der begge foreldrene deltok i 

IPO/IGP VM i 2015 er veldig arbeidsom og har et 

høyt energinivå. Normalt når jeg trener utstilling og 

blodspor så bruker jeg normalt 30 – 60 min til 

oppvarming og for å få energinivået hans ned på et 

nivå der han kan prestere godt. Jeg har også testet å 

gå blodspor kun med en liten lufterunde før vi gikk 

sporet og opplevde at han raste gjennom vinkler og 

fant ikke sporet igjen etter opphold i sporet. Har 

også gjort det samme på ringtrening noen ganger og 

opplever en vilter krabat som har litt problemer med 

å komme nedpå.  
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• Ta hunden på en tur på 10-15 min+ for å få 

blodomløpet i gang i de store 

muskelgruppene.  

• Start rolig og øk tempoet etter hvert til trav 

tempo. Jogg gjerne. Alternativ er tredemølle 

5-10 min eller en sykkeltur i økende tempo 

til trav.  

 

Et lite utvalg av øvelser man kan velge fra: 

✓ 8-tall gjennom bena eller rundt 

kjegler/trær(nakke, ryggrad, hale) 

✓ Spinn/sirkler (H & V) (ryggrad, 

bakben, muskler som styrer inn/ut 

bevegelse av hvert bein) 

✓ Lett tautrekning - på nivå med 

hundens nakke (innside & bakside 

lår, nakke) 

✓ Potene foran på en stol strekk 

(ryggmuskler, fremside lår og 

muskler som trekker bakbeina 

framover) 

✓ Bøy forpart ned til bakken (skulder, 

bakside skulder, bakside lår) 

✓ Hode til hoften (H&V) (ryggmuskler) 

✓ Hode strekker seg opp og ned og til 

siden(nakke) 

✓ Lateral trinn (venstre og høyre 

skulder, hofter, muskler som styrer 

inn/ut bevegelse av hvert bein, 

kjernemuskulatur 

✓ Wave / High 5 (skuldre, albuer) 

✓ Knebøy - forhøyede føtter, hund i 

kvadratisk sittestilling, hunden 

skyver inn i en hindring uten å 

sparke tilbake bakbenene (framside 

lår, bakside lår, hofter, muskler som 

trekker bakbeina framover, 

kjernemuskulatur) 

✓ Gå baklengs (bakside lår, 

kjernemuskulatur, forbedrer 

bevisstheten bakbenene) 

✓ Sitt til stå, dekk til stå og dekk til sitt 

(større ledd og kjernemuskulatur) 

Passiv oppvarming 

• Passive bevegelser (PROM) av tær og 

karpusledd - tåskader er vanlige hos 

prestasjonshunder. Sørg for å forsiktig bøye 

/ utvide og spre tærne på hver pote som en 

del av oppvarmingen og nedkjørings rutine. 

For å varme opp karpusleddene kan du bøye 

/ forlenge leddet og deretter rotere den 

forsiktig i begge retninger 2-3 ganger. 

• OBS. Dekken varmer ikke opp musklene til 

hunden og kan brukes etter du er ferdig med 

oppvarmingen. Husk å ta av dekkene et par 

minutter før du skal delta på aktiviteten slik 

at musklene får akklimatisert seg til 

omgivelsene. 

Nedkjøring 

• Etter at hunden har vært i aktivitet bør 

hunden få gå seg ned slik du unngår stiv 

muskulatur og får fjernet avfallsstoffer i 

muskulaturen.  

• Spasertur 10min raskt til rolig tempo.  

• Aktiv strekking. Fleksibilitetsøvelser se 

øvelser for oppvarming 

• Passiv strekking når hunden har roet seg ned 

og musklene er fortsatt varm.  

Lykke til med treningen og oppvarmingen videre og 

har dere spørsmål eller ønsker tips om fitness 

trening er det bare å ta kontakt med Fitdogs på 

Facebook. Ta gjerne kontakt med redaksjonen om 

det er andre tema dere ønsker bli tatt opp. 
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Tekst og foto: Eli og Bjørn O.  
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Foto: Bjørn Oddane  
Tekst: Kiropraktor Andrea Nordbø, Vetrinærkiropraktor, sertifisert av 

IAVC (International Academy of Veterinary Chiropractic) og AECC (Anglo 

European Chiropractic College). 

 

 

Er kiropraktikk noe for mitt dyr? 

Dersom ditt dyr har en ryggrad og et 

nervesystem så er kiropraktikk noe for ditt dyr! 

Vi lever for å forebygge, behandle og 

vedlikeholde våre firebeinte venner. De har 

dessverre ikke samme mulighet som oss for å gi 

beskjed om hva de kjenner av smerter og 

irritasjoner og trenger derfor funksjonelle tester 

for å plukke opp på problemer forhåpentligvis 

FØR de oppstår.  

 

 

 

 

Typiske problemer vi ser hos hunder er:  

- Stivheter i bakbein, forbein, rygg, nakke 

- Svakheter og smerter i rygg- og nakke 

pga for eksempel prolaps 

- Usymmetrisk gange, løping og hopping. 

- Lavere prestasjon i konkurranse som 

agility, lydighet, søk og jakt 

 

Mitt navn er Andrea Nordbø og når jeg startet 

min utdannelse innen kiropraktikk i 2012 var det 

dyre-kiropraktikk som var min hovedgrunn for 

valg av retning. Å få mulighet til å hjelpe dyr 

med problematikk som de selv ikke kan gi 

beskjed om, UTEN å måtte sprøyte/operere eller 

bruke annen kirurgiske inngrep var 

hovedgrunnen til dette. Vår store lidenskap er 

forebyggende arbeid for hest og hund i 

hovedsak og ser utrolige resultater av økt 

livskvalitet når dette blir tatt på alvor.  
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En typisk vedlikeholdende plan vil være for et 

velfungerende dyr rundt 1 gang i måneden til 1 

gang hver tredje måned, dette kommer an på 

hvert individuelle dyr. Det vil alltid bli gitt 

øvelser og råd for hvordan dyret ditt best mulig 

kan holde på behandlingen og øke sjansene for 

god helse.  

 

Hva er kiropraktikk? 

Kiropraktikk er en form for manuell behandling 

hvor områder av ryggraden (og ekstremitetene) 

blir sjekket, lokalisert og behandlet når 

nødvendig ved justering. I samspill med dette 

gjennomgås også muskler og sener og dette blir 

behandlet med bløtvevs-teknikker, traksjon og 

veiledning til eier. 

 

Kiropraktikk behandling blir brukt for å gi tilbake 

bevegelse i dysfunksjonelle ledd. Dette vil 

redusere smerte og aktivere reseptorer i 

nervesystemet. Kiropraktikk justeringen 

gjenopprettet strukturell og funksjonell 

integritet og aktiverer kroppens medfødte 

potensial. Dyr beveger og føler seg bedre, har 

forbedret immunitet og atletiske evner. 

 

Det er en skånsom behandlingsform som 

oppleves for dyret som behagelig. 
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Hofteleddsdysplasi (HD) er en relativt 
vanlig leddlidelse hos hund, som det 
også er forbundet mange myter og 
meninger med. HD er forårsaket av 
løshet i hofteleddet. Denne løsheten gir 
unormal belastning og slitasje i leddet 
med artritt, forkalkninger og smerte 
som resultat. I dag er det mye vi vet om 
HD, men det er også mye vi mistenker 
eller slett ikke vet om denne vanlige 
årsaken til halthet og stivhet i bakparten 
hos hund. I denne artikkelen skal vi 
forklare litt rundt temaet, og 
forhåpentligvis klargjøre litt for deg som 
har hund med HD. 
 
Tekst og foto: Elin Kristiansen, Hønefoss Dyrehospital 

 
Hva er hofteleddsdysplasi? 
For å forstå hva HD er, må vi først forstå hvordan 
hofteleddet er bygd opp og fungerer. Hofteleddet 
er et ”Ball and Socket” ledd. ”Ballen” er lårhodet 
mens ”skåla” er hofteskåla som ligger på bekkenet 
og omgir lårhodet. Et lite ligament inni skåla holder 
de to delene sammen. Dessuten omgis leddet av en 
leddkapsel som gir leddet stabilitet. Leddflatene er 
dekket av et glatt lag av leddbrusk som gir 
støtdempning. Alle disse faktorene jobber sammen 
slik at leddfunksjonen skal bli så fleksibel og stabil 
som mulig. HD er resultatet av unormal utvikling av 
hofteleddet hos unge hunder. Lidelsen kan være 
ensidig eller affisere begge hofter. Kort forklart kan 
man si at lårhodet ikke ”passer” helt til hofteskåla. 
Hofteskåla er for grunn og lårhodet lite og ujevnt. 
De fleste dysplastiske hunder er født med normale 
hofter, men pga genetiske og andre miljøfaktorer 
begynner bløtvevet rundt hoftene å utvikle seg 
unormalt etter hvert som hunden vokser. Muskler, 
bindevev og ligamenter som skal støtte opp leddet 
blir for slakke. Resultatet er at lårhodet ikke holdes 
på plass, men beveger seg ut fra sin normale plass i 
hofteskåla og gjør leddet ustabilt. 
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Hva er symptomene ved HD ? 
Noen hunder viser symptomer tidlig i livet ved bare 
noen måneders alder, andre først når de blir eldre 
og forkalkninger utvikler seg rundt leddet. Mange 
har for eksempel problemer ved 10-12 mndrs alder 
når hoftesleddet remodelleres, for så å gå inn i en 
bedre periode før symptomene igjen opptrer rundt 
4-5 års alder. Symptomene er typiske for hva man 
ser ved artritt og forkalkninger. Hunden har ofte et 
annet bevegelsessett, og unngår bevegelser der 
den må bøye eller strekke bakbeina fullt ut. Mange 
løper med en slags ”kaninhopp-bevegelse”. 
Trappegåing eller å hoppe inn i bilen kan ofte by på 
problemer. De halter eller er stive og smertefulle i 
bakparten etter aktivitet, eller etter at de har stått 
opp om morgenen. Med litt bevegelse vil ofte 
muskulaturen ”varmes opp” slik at de beveger seg 
bedre. Noen halter tydelig og mange senker 
aktivitetsnivået. Etter som lidelsen forverres vil 
mange miste muskelmasse i bakparten og kan 
behøve assistanse for å komme opp. Mange eiere 
tilskriver dette normale aldersforandringer, men 
etter at behandling er satt i gang blir mange 
overrasket over å se hvor mye bedre og smertefri 
hunden blir. 
 
Hvem får HD? 
HD kan man se hos hunder, katter og mennesker. 
Hos hunder er det primært en lidelse som har 
betydning for mellomstore og store hunderaser, 
men som vi også ser hos mindre raser. Også hos 
blandingshunder forekommer HD, spesielt dersom 
hunden er en mix av to hunder som er utsatt for å 
utvikle lidelsen. Enkelte raser er overrepresentert, 
som for eksempel labradorer, schæfere, rottweilere 
men også hos lettere raser som setter-rasene ser vi 
sykdommen relativt ofte. 
 
Hva er risikofaktorene? 
Det er flere faktorer som spiller inn når det gjelder 
hvem det er som utvikler denne lidelsen. Arv, 
ernæring og aktivitet er alle inne i bildet.  
 
Arv: En genetisk bakgrunn er involvert i utviklingen 
av HD. Dersom en av foreldredyrene har HD, har 
valpene en større risiko for å utvikle lidelsen. Også 
bakover i linjene kan det ligge bærere av HD, slik at 
en valp kan få HD selv om både foreldre og 
besteforeldre er fri. av så mange hunder som mulig 
for å kartlegge utbredelsen av HD i linjene. 
 
Ernæring: En viktig faktor som kan øke risikoen er 
rask vekst i hos valper i alderen fra 3 til 10 
måneder. Hø kalori, høy protein og økt kalsium i 
dietten har gitt økt forekomst av HD. Balansert 

fôring i valpestadiet med et godt og riktig 
sammensatt valpefôr er derfor viktig. Til store 
hunderaser er det utviklet egne valpefôr (Large 
Breed valpefôr), som kan hjelpe til å reduserer 
risikoen for å utvikle HD og andre leddlidelser. 
Fedme/overvekt vil også kunne øke alvorligheten 
av HD hos hunder som er genetisk predisponert. 
Det å bære på ekstra vekt vil fremskynde 
degenerasjonen av leddet. 
 
Aktivitet: Hunder med en genetisk predisponering 
har økt forekomst av HD dersom de utsettes for 
mye aktivitet i ung alder. Samtidig vet vi at hunder 
som er godt muskelsatt har mindre risiko for å 
utvikle lidelsen enn hunder med liten muskelmasse. 
Moderat aktivitet som styrker muskulaturen over 
hoftene, som svømming, er en god ide, mens man 
bør unngå aktiviteter der det er mye belastning på 
leddet. Et eksempel på dette vil være hopping og 
bruk av trekk med belastning. Slike aktiviteter bør 
man vente med til hunden er godt utvokst. 
 
Diagnose 
Diagnosen HD hos hunder som viser kliniske 
symptomer på artrose og smerte stilles gjennom en 
kombinasjon av fysisk undersøkelse og røntgen. 
Veterinæren kan kjenne løsheten i leddet og få 
frem smerte gjennom å bøye og tøye på leddet. 
Når hunden er over 12 mnd (18 for enkelte store 
raser) foretas en rutinemessig røntgenundersøkelse 
av hoftene. HD-røntgen foretas som en del av 
avlsarbeidet i Norge, - for å kartlegge forekomsten 
av sykdommen slik at man kan velge ut avlsdyr som 
i minst mulig grad skal overføre sykdommen til 
avkommet. Det er ikke bare viktig å røntge de 
hunder man har planer om å bruke i avl, men så 
mange som mulig for å skaffe seg en oversikt over 
nedarving. 
 
Grader av HD 
HD graderes i dag i Norge i A, B, C, D og E – hofter, 
hvorav A og B er fri med C, D og E i stigende 
alvorlighetsgrad. En hund med svak grad av HD, kan 
gå gjennom hele livet uten å vise symptomer, slik at 
en HDdiagnose er noe hunden kan leve godt med 
hele livet. En hund som har sterk grad HD vil høyst 
sannsynlig på et eller annet tidspunkt i livet vise 
symptomer. De kliniske symptomene er ikke alltid 
sammenfallende med røntgenresultatet, og det er 
viktig å vurdere hvordan den enkelte hund fungerer 
med lidelsen, - svak, middels eller sterk. Det er 
derfor viktig å sørge for HD-røntgen 
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Kirurgi ved HD 
For de hunder som er sterkt plaget av HD uten at 
noe hjelper, og der eier er interessert i å gjøre noe 
for å bedre hundens livssituasjon, kan kirurgi være 
et alternativ. Det er flere kirurgiske metoder for 
behandling av HD, avhengig av alvorlighetsgrad og 
alder. I Norge er det imidlertid sjelden aktuelt, da vi 
i dag flere mindre invasive metoder å behandle HD 
på som i de fleste tilfeller gir tilfredsstillende 
resultat. 
 
Behandling 
Det ikke noe som helt kan stoppe utviklingen av 
HD. Gjennom riktig diett, aktivitet, kosttilskudd, 
betennelsesdempende medisiner og 
smertebehandling kan vi imidlertid påvirke 
progresjonen av de degenerative forandringene i 
leddet. En hund med HD kan fungere godt og ha et 
langt og fullverdig liv, det er på ingen måte ”kroken 
på døra”! Siden sykdommen er arvelig betinget må 
det poengteres at hunden ikke skal brukes i avl, - 
selv om den fungerer bra. 
 
Nedenfor har vi listet opp noe av det som verdt å ta 
hensyn til, samt hvilke behandlingsalternativer som 
i dag finnes for HD. 
 
HD forebygges slik: 
• Regelmessig og moderat aktivitet som bygger 
muskulatur og belaster leddet minst mulig 
• Vektkontroll 
• Gode, myke liggeplasser lett å komme inn/ut av 
• Akupunktur - Gullimplantasjon 
• Fysioterapi/massasje 
• Omega 3 - fettsyrer 
• DMARDS - Disease Modifying Osteoarthritic Drugs 
(Cosequin,Arthroflex, Cartrophen m. fl.) 
• Leddfôr (Hills j/d, Mobility Support m.fl.) 
• Smertestillende/betennelsesdempende 
medisiner (Rimadyl, Metacam m,fl.) 
 

Hvordan kan jeg som eier hjelpe min hund med 
artrose? 
Hofteleddsdysplasi (HD) er en relativt vanlig 
leddlidelse hos hund, som det også er forbundet 
mange myter og meninger med. HD er forårsaket 
av løshet i hofteleddet. Denne løsheten gir unormal 
belastning og slitasje i leddet med artritt, 
forkalkninger og smerte som resultat. I dag er det 
mye vi vet om HD, men det er også mye vi 
mistenker eller slett ikke vet om denne vanlige 
årsaken til halthet og stivhet i bakparten hos hund. 
I denne artikkelen skal vi forklare litt rundt temaet, 
og forhåpentligvis klargjøre litt for deg som har 
hund med HD. 
 
Hva er artrose? 
Når brusken i et ledd ødelegges og vi i tillegg får 
forandringer i beinvevet som ligger inn mot leddet, 
kaller vi det artrose. På røntgen kan vi se 
beinpåleiringer (forkalkninger) som legger seg 
rundt leddet og at leddspalten kan bli smalere. 
Artrose kan vi få i ett eller flere ledd. Smerte, 
stivhet eller halthet er de mest fremtredende 
symptomene. Artrose kan ikke kureres, men det er 
mye vi kan gjøre for å lindre symptomene. 
Hensikten med denne artikkelen er å sammenfatte 
litt om hva DU kan gjøre for å bedre hverdagen til 
din hund med artrose. Vi har samlet litt om hva vi 
anvender til behandling av denne vanlige lidelsen 
hos hund, slik at du også bedre kan bli med å 
bestemme hva som vil fungere best for deg og din 
hund. Det kan dreie seg om både 
betennelsesdempende og smertestillende 
medikamenter, kirurgi, kosttilskudd og behandling 
som akupunktur, fysioterapi og massasje. 

 
Hvilke leddlidelser snakker vi om? 
Artrose kan ha mange årsaker, - de kan komme 
som en følge av en arvelig leddlidelse eller fra en 
tidligere skade. 
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Hos hund ser vi ofte i artrose i forbindelse med: 
• Hofteleddsdysplasi (HD) 
• Albueleddsdysplasi (AD) 
• OCD Skulder, Hase, Kne 
• Patella-luksasjon 
• Spondylose rygg 
• Som følge av ligamentskader (for eksempel 
korsbåndsskader, sidebåndskader) 
 
Vektkontroll 
Vektkontroll er det første man må tenke på dersom 
man har en hund med artrose. Alle medikamentelle 
og kirurgiske behandlinger vil ha bedre effekt 
dersom hunden har riktig vekt. En hund som har 
vondt i leddene sine, vil også bevege seg mindre og 
ha økt risiko for å bli overvektig. Derfor, som eier er 
slanking og hjelpe hunden å holde idealvekta det 
viktigste du kan gjøre for hunden din, - uansett 
leddproblem eller ikke. Mange dyreklinikker har et 
eget vektkontroll-program som hjelper deg med 
dette. 
 
Aktivitet - trening 
Aktiviteter som gir god bevegelse og bygger 
muskelmasse uten for mye belastning på leddene 
er det beste. Svømming (evt. vanntredemøller), 
turer i bånd i skog og mark på mykt underlag er fine 
aktiviteter som ikke gir mye belastning. Det er 
viktig med regelmessig aktivitet. Studier hos 
mennesker har vist at regelmessig trening gir 
tilsvarende effekt som medikamentell behandling 
med smertestillende medisiner. Unngå aktiviteter 
som gir ensidig eller stor belastning av leddene, 
som hopping, trekk eller brå vridninger. Daglig 
aktivitet er viktig; lange turer kun i helgene er ikke 
bra dersom hunden er støl resten av uka og nesten 
ikke kan bevege seg utenfor sofaen…. Oppvarming 
og uttøyning etter aktivitet er gunstig.  
 
Varme og myke liggeplasser  
Mange mennesker med artrose synes at 
symptomene er verre i kaldt og fuktig vær. Slik kan 
det også være for hunden din. Sørg for å holde 
hunden din varm, - enten dere er ute på tur eller 
kommet hjem. Ha et godt varmt dekken i bilen slik 
at hunden ikke sitter og blir kald i bilen på vei hjem 
igjen etter tur. Ta også hensyn til liggeplassen til 
hunden. En god varm seng som gir god støtte til 
leddene kan hjelpe mange hunder med artritt. 
Spesielle ortopediske senger finnes som 
distribuerer vekta likt og redusere trykket på ledd. 
De er også lettere for hunden og komme inn og ut 
av. Plasser liggeplassen i en del av huset som er lun 
og ikke utsatt for trekk. 
 

Massasje/Fysioterapi 
Dyrlegen eller en hundefysioterapeut kan vise deg 
hvordan du kan gi massasje som hjelp for stive 
muskler og sørge for god bevegelse i leddene. I 
perioder kan det også være bra å gå til en 
hundemassør/fysioterapeut som kan jobbe dypere 
i muskulaturen og evt. anvende stimulering med 
TENS eller laser. Husk på at hunden kan ha smerter 
i muskulaturen, så begynn forsiktig og bygg opp et 
tillitsforhold. Start bare med å stryke området og 
jobb deg opp til å forsiktig kna musklene rundt 
leddet med fingertuppene med en sirkulær 
bevegelse. Glem heller ikke ryggen, - halthet og 
skjev belastning kan raskt forplante seg og gi øm 
muskulatur i ryggen. Varmepakninger over 
området kan også hjelpe.  
 
Gjør daglige aktiviteter lettere  
Å gå opp og ned trapper kan ofte være vanskelig 
for artrosepasienter. Mange bygger eller kjøper 
ramper som kan legges på trapper som gjør det 
lettere for hunden å komme ut for å gjøre sitt 
fornødne eller komme inn i bilen. Sørg også for 
underlag hjemme som er stødig for hunden å gå på, 
- slik at den ikke sklir unødig for eksempel på en 
glatt parkett.  
 
Akupunktur - Gullimplantasjon 
Akupunktur er en behandlingsform som er blitt 
vanligere de senere årene ved behandling av ledd- 
og skjelett sykdommer. Akupunktur virker 
smertestillende og betennelsesdempende, samt 
hjelper kroppen å bli kvitt avfallstoffer gjennom å 
øke blodsirkulasjonen i muskulaturen rundt ømme 
ledd. Akupunktur bedrer bevegeligheten og det 
generelle energinivået, og hjelper hunden til et mer 
aktivt liv slik at den både kan ta av vekt og bygge 
muskulatur. Gullimplantasjon er en form for 
akupunktur der vi legger inn små gullstykker på 
akupunkturpunkter. Disse gir en kontinuerlig 
stimulering av punktene samtidig som gullet i seg 
selv har en gunstig innvirkning på leddet. Mange 
hunder responderer meget bra på behandlingen 
som er helt uten bivirkninger. Hunder med 
leddproblemer utvikler dessuten ofte 
Triggerpunkter eller muskelknuter i muskulaturen. 
Disse medvirker til smerte og halthet og kan være 
vanskelig å behandle ved konvensjonell behandling. 
Akupunktur har vist seg effektivt for å løse opp 
disse muskelknutene. 
 
Kirurgi 
Ved noen leddlidelser er det aktuelt å gå inn i 
leddet kirurgisk. Dette kan være for å fjerne løse 
bruskbiter, reparere på leddbånd eller ved HD å 
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korrigere på leddfunksjonen. For hunder med HD 
kan det også være aktuelt å sette inn en kunstig 
hofteprotese, men det er sjelden dette er 
nødvendig her i Norge. Mange leddproblemer 
opererer vi nå artroskopisk, dvs. vha 
kikkhullskirurgi. Dette gjelder særlig kirurgi for å 
fjerne løse bruskbiter i leddene. Andre opereres på 
konvensjonell metode, for eksempel 
patellaluksasjon og korsbåndskader. Felles for de 
fleste leddlidelser er at utviklingen av artroser vil 
fortsette også ette r kirurgi. Selv om kirurgi er 
utført, er det derfor fortsatt viktig å ta hensyn til de 
tingene vi har nevnt i denne folderen, det være seg 
vektkontroll, aktivitetsregulering eller bruk av 
støtteterapi som akupunktur, massasje, 
kosttilskudd eller andre smertestillende medisiner. 
 

 

Kosttilskudd og medisiner 
Det er etter hvert blitt mange kosttilskudd og 
medisiner tilgjengelig for behandling av leddlidelser 
hos hund. Dette er en oversikt over noen av de som 
er mest vanlig brukt. Her vil veterinæren din kunne 
veilede i forhold til hva som er mest aktuelt for 
nettopp din hund. De fleste kosttilskudd er ufarlige 
og uten bivirkninger, mens ved bruk av NSAIDS 
(Non Steroidal Antiinflammatory Drugs) skal man 
være oppmerksom på at de fleste av disse skilles i 
hovedsak ut gjennom nyrene. Det er derfor viktig å 
monitorere de indre organers funksjon vha 
regelmessig blodprøver dersom disse brukes 
kontinuerlig. Innenfor denne gruppen av medisiner 
er det imidlertid flere typer, slik at man har 
mulighet til å tilpasse slik at din hund får den 
medisinen den tåler best. Glukosamin og 
Chondroitin: Gir bruskdannende celler de 
byggesteiner de behøver for å lage ny brusk og 
reparere skadet brusk. De er ikke smertestillere, 
men jobber med å reparere brusken. Det tar minst 
6 uker før disse produktene begynner å virke, og de 
fleste hunder bør få disse resten av livet for å 
hindre videre brusknedbrytning. Man har sett gode 
resultater ved behandling av både mennesker og 
dyr med disse. 
 
Pentosan Polysulfat (Carthrophen): Virker 
betennelsesdempende og motvirker nedbrytning 
av brusk, beskytter brusken ved å fremme brusk og 
leddvæskeproduksjon, samt øker blodforsyningen 
til ledd. Dette gis som ukentlige injeksjoner i 4 uker, 
deretter hver 3-6 måned. 
 
Omega-3 Fettsyrer: Disse er mye i bruk i 
veterinærmedisin ved behandling av atopi (allergi). 
Siden de virker betennelsesdempende har de også 
gunstig effekt ved osteoartritt. Disse kan gis som 
tilskudd (flytende, kapsler) 
eller tilsatt i fôr (Hills J/D). 
 
NSAIDS – Antiinflammatoriske medisiner (for 
eksempel Rimadyl, Metacam, Zubrin,Quadrisol): 
Dette er effektive smertestillere og 
betennelsesdempende medisiner utviklet til hund. 
De er reseptpliktige og pga potensielle bivirkninger 
må man holde seg innen foreskrevet dosering. 
Periodisk oppfølgning med blodprøver for å sjekke 
lever- og nyrefunksjon er å anbefale ved 
langtidsbruk. 

Artikkel er gjengitt med tillatelse fra 

forfatter. Artikkelen var første gang 

utgitt i Buhunden desember 2007. 
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Tekst og foto: Siw Waagbø 

Planene har ligget der en stund om å dra til Ungarn å 

stille "Ghost" som er vår hund (Esbelto`s Ghost) Natt 

til Onsdag 4 september kjører vi til Gardemoen med 

vår oppdretter Lisbeth og Trond Are Karlsen .  

Både jeg og Knut er urolig for å fly med hund . Han er 

jo babyen vår og har aldri flydd før og vi har mange 

skrekk tanker i hode , men det gikk faktisk bra med 

både to og 4 beinte . (vi hadde med reisevant følge 

da) 

 

 

Da vi ankom onsdag der vi skulle ligge får vi beskjed 

om at vi får bare to leiligheter da det har blitt noe 

tull med bestillingen . Vi vet det kommer flere folk 

som skal være sammen med oss ,men vi får bare 

gjøre det beste ut av situasjonen å finne oss i å leve 

intime i dagene vi er der og noen måtte velge å ligge 

andre plasser .  

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag er det Ungarsk Spesialutstilling å vi er 

spente på hvordan dette blir for Ghost som er rett 

under 6 mnd . Han går videre å får finaleplass og vi 

er superstolte av plasseringen hans og suverent 

jobbet av handler og oppdretter Lisbeth . 

Gaby som er 8 år gammel var kjempeflink i ringen og 

ble nr2 i finalen av de brune veteran tispene. 

 



36 
 

 

 

På kvelden er vi sosiale, Nanette kommer med taxi 

fra flyplassen da hun måtte på skole. Men det var 

ikke noe problem. 

 

Vi får også hilse på de som har faren til Ghost, Nik og 

Tanja fra Serbia . De var utrolig koselige mennesker å 

vi får lovnad om å hilse på Ghost`s pappa som 

kommer på Lørdag .  

På Torsdag slår bomben fra Norge om dødsfall og 

sykdom på hunder hjemme . Det skremmer oss å 

lese alt som skjer å vi angrer nesten på at vi reiste 

nedover . Jeg sier til min mann Knut Magne og de vi 

reiser med at hadde vi visst dette på tirsdag hadde 

jeg ikke reist til Oslo med Ghost .  

Ryktene sprer seg og vi møter masse spørsmål som 

vi ikke kan besvare . En skjønner frykten og uroen 

som sprer seg blant de andre som er der nede . 

Vi møter Frank og hans kone som er nedover for å 

stille sin hund .Det er trivelig å møte flere norske 

der, + alle danskene og svenskene de dro sammens 

med. De var meget bekymret over det som skjedde i 

Norge. 

Fredagen kom og noen dro og representerte Norge 

på IDC kongressen. Vi forsto det slik at den kunne ta 

sin tid . Etterpå dro hele gjengen + noen dansker og 

spilte mini golf, det var selfølgelig golf spiller Allan 

som gikk av med seieren. Det ble tidlig i seng den 

kvelden da vi skulle i ringen på Lørdag. 
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For meg Og Knut Magne var det første gangen vi 

hadde sett så mange Dobermann på en og samme 

plass . Vi sto pal hele dagene å så på alle hundene og 

vi ble utrolig slitne både i beina og i hode .  

På Lørdag var det IDC og utstillings dag for Ghost . 

Jeg var så spent at jeg visste ikke opp ned på meg 

selv . Jeg merker at Knut er stresset han å når vi ser 

at det er 25 i klassen hans . Her blir det tøft å 

plassere seg da det er bare 4 som kommer til finalen. 

 

 

Gutten er litt "spinnvill" på morgenen og Lisbeth må 

bruke goooood tid på å jobbe han ned slik at han 

løper med sine poter plantet godt på bakken, hun 

greide det til slutt, heldigvis før vi skulle inn i ringen 

;-) 

På utsiden av ringen har vi god hjelp av Trond Are , 

Bente Line og Svein . Lisbeth stiller Ghost og Nanette 

hjelper til i ringen . Han blir trukket ut til finale av 

dommer: Attilio Polifrone, å jubelen er stor og tårer 

av stolthet bare triller . Jeg husker Bente Line gir 

meg en god klem å kommenterer at ja her griner vi 

litt . 

Jeg vet det er stort for oss som eier han , men det er 

større for oppdretteren vår .Vi kommer fra lille 

Norge å stiller mot mange topp oppdrettere vi bare 

har sett navnet på når vi har vært på nettet . Å høre 

Russerne heie på Ghosty som de kaller Ghost var en 

merkelig opplevelse og de kom å gratulerte oss med 

plasseringen . 

Mens vi ventet på Finalen så møtte vi de som har 

pappaen til Ghost, "Bel Nome Bodin" som er ghost 

sin far . Å få se han , ta på han og se at han var en 

skikkelig flott Dobermann var stort for oss . Han 

hadde vi jo bare sett på bilder før , så å få oppleve 

han og kose med han var morro . 
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Under Finalen ble Ghost nr 2 og det var en ellevill 

opplevelse å innse at han hadde danket ut 23 

hunder . 

 

 

På kvelden var vi på Galla middag alle sammen å da 

kom Robert og Eva som måtte ligge i Budapest . 

Norge var godt representert for å si det slik . Det var 

god mat , dans og musikk ut i de seine nattetimer , 

 

 

På Søndag var det utrolig spennende å se alle de 

store Dobermann hundene som skulle stilles . Å 

oppleve jubel og skikkelig buing når folk ikke var 

fornøyd var en absurd opplevelse . Vi er liksom ikke 

vant til slikt i Norge . Enkelte tok av litt vel mye rundt 

ringen :-) morro å se på da 

 

Men sånn er det visst på IDC, gledestårer, jubelrop 

og mye følelser i bildet var det. 

Jeg fikk meg et stikk eller noe i ankelen, det sa pang 

og den hovnet opp, men det stoppet meg ikke fra å 

stå å se på alle finalene, har jeg reist på IDC så skal 

jeg jaggu meg få med meg alt også. 
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På Mandag drog vi til Budapest å skulle være til 

tirsdag . Når vi ankom der vi hadde leid leilighet er 

utleier umulig å få tak i og det ender at vi må legge 

oss inn på Hotell . Det er flere fra Norge som har leid 

leilighet samme plass å det er bare tull å ingen får 

leilighetene man har betalt for . Mitt råd om du 

reiser til Budapest er å bestille Hotell og ikke leilighet 

!! 

Det vi opplever i Budapest er at ingen har bånd på 

hundene sine når en går i parker eller i gatene . Vi 

fikk nok litt sjokk der da vi ikke er vant til dette og 

bestandig har Ghost i bånd der nede . Ghost 

imponerer med hvor stødig han er i hodet sitt og 

takler alt dette nye på en enestående måte .  

På kvelden møttes vi hele gjengen å drar på Sir 

Lancelot for å spise mat og ha en hyggelig kveld, det 

ble det. Med flammeslukere og allsang satt vi der 

med smekkene våre og hauger med mat på 

tallerkenen, ingen klarte å spise opp maten sin. Vi 

skålte i krus og vi fikk en følelse av å ikke være i året 

2019. 

Må innrømme det var deilig å flate ut på 

hotellsengen når kvelden var over. 

Vi rakk shopping i Budapest før vi fløy hjem på 

Tirsdag kveld og det var godt å lande på Norsk Jord . 

Der ventet 6 timers kjøretur hjem til Melhus som 

besto av å sove på skift eller prate om det vi har 

opplevd som vi ikke helt enda skjønner hvor stort 

det faktisk er .  

Minner for  livet , nye vennskapsbånd er skapt og vi 

har allerede lagt nye reiseplaner for neste år  :-)   

Hilsen Siw 

 

 

IDC sieger: Grafit Di Perlanera 

IDC siegerin: Kalina Von Den Bollenruthen 

IDC sieger brun: Legend Goes On Astor 

IDC siegerin brun: Basha Gravera 

 

IDC youth sieger: Unesco V. Residenzschloss 

IDC youth siegerinn: Doberguaarden Forever Karas 

IDC youth brun sieger: Vivat De Vinko Armaggedon 

IDC youth brun siegerinn: Quara Quenda Di 

Prisconte 
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Å fotografere våre 4 beinte venner er alltid 

morsomt, noen ganger fine oppstillings 

bilder eller morsomme øyeblikk. Ofte 

tenker vi åh, hvorfor får jeg ikke så fine 

bilder som andre, enten blir himmelen 

hvit, og objektet (hunden) sort og vi får 

ikke frem de fine tegningene eller 

uttrykket vi så i det øyeblikket vi trykte av. 

Tekst og Foto: Mari-Anne Jacobsen 

Noen få tips å ta med seg på veien er, tenk lys, 

plassering og bakgrunn. Først kan vi ta for oss 

lyset ute, har vi solen bak oss eller bak hunden. Vil 

du ha utrykket i ansiktet, de fine tegningene osv. 

med på bildet, pass på at lyskilden er bak deg, er 

solen bak hunden, vil du få motlys som oftest gjør 

hunden sort og himmelen kan fort bli blass. 

Selv liker jeg best soloppgang og solnedgang, da 

er himmelen ofte gylden, og skaper en perfekt 

bakgrunn med litt dybde. Tenk komposisjon, å ha 

alt i senter av bildet er ikke alltid det perfekt bilde, 

dynamikken blir ofte bedre med hunden litt ut i 

siden av bildet. Lek deg frem ta mange bilder når  

 

du først er i gang. Du kan gjerne også prøve å 

skape en naturlig ramme til bildet slik at fokuset 

rettes mot hovedmotivet ditt. Du kan lage 

spennende bilder ved å fotografere gjennom 

åpninger i trær, ha hunden stående ytterst på en 

bro ol. Eller noe som gjør at bildet får en dragning 

ut mot objektet, det kan skaper en fin dybde, 

samtidig som det gjør bildet spennende og livfullt. 

 

Nedenfra og opp viser helhet 
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Dagens mobiltelefoner har gode kamera og man 

kan bruke det flittig. Det er enkle redigeringer i 

alle mobiltelefoner, er du ikke fornøyd med bildet 

tatt med mobil, bruk redigerings funksjonen, prøv 

med auto redigering, er du ikke fornøyd, og bildet 

er kanskje mørkt, lek deg frem med skygge 

funksjonen, den gjør det mørke litt lysere, dra 

gjerne ned lyseområder slik at de blir mørkere. 

Det er mange muligheter og et utall av apper som 

kan brukes. Lek komponer og rediger, det fine er 

at alle programmer har en angre knapp, som da 

setter deg tilbake til originalen. 

Nøy deg ikke med et bilde trykk av mange mens 

du beveger telefonen eller kamera. Har du 

kamera og er usikker på innstillinger manuelt, kjør 

på auto, og klikk i vei, enkelt å redigere der også 

med samme nesten funksjonene som beskrevet 

ovenfor. 

Bildene fortjener noe etterbehandling. I de aller 

fleste tilfeller kan bildene bli en god del bedre ved 

å justere litt på lys, farger og kontrast før du 

legger de ut på sosiale medier eller trykker de 

opp. Ofte er det kun små justeringer som skal til 

for å heve kvaliteten noe. 

Fotograferer du stillestående eller statiske 

motiver kan kameraet gjerne stå på kameraets 

standardinnstilling når det gjelder fokus. Da låses 

fokus når du trykker utløseren halvveis ned. Men 

fotograferer du motiver i bevegelse, f.eks. en 

hund som kommer løpende mot deg, kan det 

være lurt å bruke følgefokus. Hvis ikke risikerer du 

at hunden allerede er ute av fokus idet du tar 

bildet. 

Med følgefokus jobber kameraet og objektivet 

kontinuerlig med å holde motivet ditt i fokus, selv 

når det beveger seg, helt til bildet er tatt.  Vet du 

ikke hvordan du setter kamera i følgefokus, bruk 

Google og Youtube, det er mange flinke som 

legger ut beskrivelse av hvordan du gjør det, 

finner innstillingene til ditt kamera. Skriv hva ditt 

kamera heter og Focus mode, da finner du det 

som gjelder akkurat ditt kamera. 

Mange har ikke stativ eller orke ikke drasse det 

med seg, for å få bilder uten bevegelse, vil jeg 

anbefale deg å holde kamera eller telefon nær  

 

kroppen, ingen klarer å være helt stødig på strak 

arm. Dette øker sjansen for å få klare bilder. 

Bilder i bevegelse er alltid gøy. Fotograferer du 

hund som løper mot deg må du kanskje opp i 

1/2000 sek eller raskere for å få skarpe bilder. Det 

er motsatt om du fotograferer rolige hunder, hvor 

du kan klare deg med en lukkertid på rundt 1/250 

sek. 

Bruker du, f.eks. telezoom, jo raskere lukkertid 

trenger du for å få skarpe bilder. En regel er å 

bruke en lukkertid som tilsvarer objektivets 

brennvidde. Det vil si at på et objektiv på 200mm 

bør man bruke en lukkertid som er raskere enn 

1/200 sek. Med et 50mm-objektiv bør man bruke 

en lukkertid som er raskere enn 1/50 sek. Men du 

må gjerne velge enda raskere lukkertider. 

Bilde tatt i høyden 



42 
 

Blenderåpningen (F5.6-11) avgjør hvor mye av 

bildet som skal være i fokus. Stor blenderåpning 

gir liten dybdeskarphet. Liten blenderåpning gir 

stor dybdeskarphet. Liten blenderåpning gir 

skarphet fra helt foran til helt bakerst. Men det 

betyr ikke at det gir best bilder. 

Lek prøv test ut, bli litt frustrert, jeg har en gylden 

regel, jeg sletter ikke bilder med en gang, jeg lar 

de ligge en stund på PC, så kikker jeg på de ved en 

senere anledning, noen ganger ser jeg da på 

bildene med nye øyne og tenker, ja det var jo ikke 

så dårlig som jeg tenkte. 

Rediger dra lys, skygge, kontrast, opp og ned til du 

tenker det ble fint. Jeg har merket meg at veldig 

mange tenker ah… mye farger lager spenning. 

Mye er ikke det beste, en solnedgang som står og 

skriker i alt for mye farger etter redigering, er 

oftest ikke naturlig og ser noe dradd ut. 

Vær forsiktig der ikke dra for mye i farge spakene, 

er du usikker, la bildet ligge, se på det litt senere, 

da har du nye øyne, og oppdager ofte ting du ikke 

la merke til tidligere. 

 

Tenk komposisjon, hva ønsker jeg med bildet, hva 

vil jeg skal være i fokus. Vil du ha en vakker hund 

som skinner i solnedgang, ja da skal hunden være 

i fokus solnedgangen skal ligge bak som et teppe 

og dra det vakre i hunden med seg som en helhet. 

Hvordan du står og hvilken vinkel du holder 

kamera har også mye å si for hvordan bildene blir. 

Hvor ofte har en ikke opplevd at hunden blir rar, 

helt svart hund uten tan tegninger, salrygga, tynn, 

uten muskler når en står opp-ned og knipser 

bilder. Gå nærmere motivet, sett deg ned eller 

legg deg ned med kamera, evt. knips fra siden, 

eller få hunden opp i høyden. Har det gøy og prøv 

ut nye vinkler, og du skal se at du klarer å fange 

opp nye spennende motiv av hunden din.    

Knips knips om du bruker kamera eller 

mobiltelefon spiller ingen rolle, nyt gleden over å 

forevige minner og morsomme øyeblikk. Rediger 

feil og lær av feil, fotografering og bilder er 

morsomt og lager minner. 

Ha en riktig god høst/vinter, håper dere tar 

mange bilder, post ut dine bilder, la folk se hvor 

fin hund du har, og va dere bedriver tiden med, ha 

det gøy. 

Portrett i vind, kan laga morsom effekt 

Avstandsmåler bilde for å få med omgivelsene 

Nedenfra og opp, for å 

få uttrykket til hunden 

moro bild 
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Tekst og foto: Anne-Berit Brandt  

 

Hei       Her er jeg igjen; Imidz Lord Fenix, til daglig 

kalt Frost.  

 

I sommer har jeg vært på veteran-ukeskurs med 

Lundqvist Hundeskole for fjerde gang. På 

Skeikampen var vi mange hunder, både små og 

store. Det var til og med en som var større enn 

meg! Nero heter han, og vi deltok stort sett på de 

samme aktivitetene innen nesearbeid. 

 

Trente litt lineføring. Jeg er ikke alltid så flink til å 

gå pent i bånd, så den type trening trenger jeg. Vet 

ikke om jeg ble så mye flinkere, men jeg kan gå 

pent hvis jeg vil, altså       

 

En dag var det raske posisjonsbytter fra for 

eksempel sitt til dekk, dekk til stå, stå til dekk, sitt 

til stå, stå til sitt og dekk til sitt. Har trent litt etter 

at vi kom hjem, og jeg er ganske god til det om jeg 

skal si det selv. 

 

Innkalling var gøy! Jeg tenkte at nå spurter jeg alt 

jeg kan når matfar roper og glemte helt at det var 

ei dame som holdt i andre enden av linen. Det var 

like før hun fikk seg en flytur, men det gikk bra. Hun 

har humor og lo godt av meg. Hundene hennes er 

to labradortisper som jeg trener spesialsøk 

sammen med. Jeg liker dem godt, jeg …..  

Trente også motivasjon, belønning og 

bakpartskontroll. Litt momenttrening ble det også 

tid til. 

 

Jeg er som dere vet, av brukslinjer og trives best 

når jeg kan bruke den store nesen min. 

Mesteparten av tiden ble derfor brukt spesialsøk og 

spor-trening. 

 

Når det gjelder spesialsøk, startet vi med innlæring 

av ny lukt, kryddernellik. Det er jo en duft det er 

praktisk å kjenne igjen både i vann, skog og 

innendørs       Brukte plattformen til det. Det er 

forholdsvis enkelt å bytte lukt, og jeg er blitt mye 

bedre til å markere enn jeg var i fjor. 

 

Her ser dere matfar Bjarne, instruktør Trine og 

meg: 

 

 
 

Vi hadde romsøk. Hadde da en liten plastboks med 

en kvart bomullspad smittet av kryddernellik-lukt. 

Instruktøren hadde gjemt den godt på ulike steder i 

rommet. Her ser dere meg i aksjon mens jeg 

grundig undersøker en stol. 
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Gikk blodspor to dager. Selve sporet følger jeg alltid 

fint, både der det er blod og ikke. Har vist liten 

interesse for skanken i enden av sporet tidligere, 

men på siste trening denne uka, tok jeg den i 

munnen og bar den stolt tilbake til instruktørene. 

Interessen var fanget       

 

 
 

Smeller-aktiviteten gikk ut på å først lukte på en 

skinnlapp med lukt av eier og så finne den gjemt i 

en av mange pappesker som var plassert på 

bakken. Man må være konsentrert og ikke bry seg 

om alt som skjer rundt omkring. Litt vanskelig for 

meg, da, som alltid helst skal ha med meg ALT som 

skjer. 

 

Vi hadde to aktiviteter med vannsøk. 

På den ene skulle vi finne en hard godtbit som 

instruktøren holdt under vann.  

På den andre skulle vi lokalisere en liten plastboks 

med kryddernellik-duft. Jeg klarte selvfølgelig 

begge deler helt fint. Markerte til og med. 

 

 

Fikk også en økt med erfaring på ulikt underlag. Det 

var sand/grus, asfalt og gress. I tillegg var det på 

parkeringsplassen foran hotellet, så det var masse 

forstyrrende lukter etter biler, mennesker, hunder 

og sauer.  

 

Fredag gikk vi id-spor. En annen kursdeltaker gikk 

ut sporet. Det var to vinkler, og hele sporet ble 

merket med merkebånd. I enden av sporet lå det 

godbiter. Det var ikke vanskelig i det hele tatt! Jeg 

skulle gjerne gått spor etter alle som var på kurset, 

jeg. 

 

Lørdag gikk jeg blindspor for første gang. Sporet 

hadde to vinkler og ble merket ved start og slutt, 

samt ved vinklene. Fant fint fram til godbitene i 

enden. Det gjorde de andre hundene også, og 

eierne våre var kjempeimponerte. 

 

Som tidligere år, har jeg fått mange nye erfaringer 

og treningstips. Vi trente tre ganger daglig og i 5-6 

timer hver dag. Jeg ble veldig sliten, og sov godt om 

natten. Det gjorde for så vidt eierne mine også       

 

 
 

Utover høsten har er jeg blitt lovet at jeg skal gå 

spor i skogen og at vi skal fortsette å delta i 

Lundqvist Hundeskoles treningsgruppe for 

spesialsøk. Kanskje blir det også et nivå 3-kurs. Jeg 

gleder meg       
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FRYSMARKERING: 

 

Under er beskrevet hvordan Frost lærte 

frysmarkering. 

 

Han er klikkertrent, så jeg brukte klikker og 

godbiter, men det går like bra med ros og ev. annen 

belønning enn mat.  

I og med at Frost synes alt er gøy og har lett for å 

stresse seg opp, måtte godbitene være sånn passe 

gode. Etter en perfekt treningsøkt som ikke var for 

lang, fikk han i begynnelsen luksusbelønning som 

for eksempel tørket lever eller kalkun før vi tok en 

pause. 

Oppholdet mellom øktene varierte fra noen 

minutter til en dag eller to slik at han ikke skulle tro 

dette var rutine.  

 

Det gikk ganske fort å lære inn. 

 

Metoden steg for steg: 

Steg 1  

✓ La en mynt på gulvet. 

✓ Så fort hunden viste interesse ved for 

eksempel å ta et skritt mot mynten, så eller 

snuste på den, klikket og belønte jeg ved å 

kaste godbiten på gulvet. 

✓ Når hunden igjen viste interesse for 

mynten, klikket og belønte jeg på samme 

måte som over. 

✓ Slik fortsatte jeg til hunden forsto at det å 

snuse på mynten, førte til belønning, 

 

Steg 2  

✓ La mynten på gulvet. Når hunden snuste på 

den, belønte jeg i nærheten/over mynten.  

✓ Hunden så på meg. Når den vendte nesen 

mot godbiten igjen, belønte jeg igjen. 

✓ Forsatte på denne måte: Snus- belønn- 

snus - belønn 

 

Steg 3:  

✓ Byttet mynten med en boks med luktobjekt 

(pads smittet med duft av sitronte) 

✓ Samme som steg 1 

✓ Belønnet så for å holde snuten på/over 

boks i 2 -10 sek 

✓ Plasserte boksen forskjellige steder i 

rommet, sto selv litt unna og belønte for å 

markere funnet og holde frys i stadig lengre 

tid.  

 

Steg 4: 

✓ La så på forstyrrelser som å ta på hunden 

på forskjellige steder, løfte på hundens 

ben, bevege meg i varierende avstand fra 

hunden, få andre til å forstyrre og belønte 

hunden for å fryse markeringen uansett 

hva som skjedde rundt. Dette kan man 

holde på med i det uendelige  

 

Eksempel på innlæring av forstyrrelsen «ta på 

forbeinet under frysmarkering» 

 

✓ Tok på forbeinet og belønnet når snuten 

var over duftobjektet 

✓ Gjentok dette tre-fire ganger 

✓ Når snuten var over duftobjektet, rørte jeg 

lett på hundens forbein og belønnet at 

snuten ble værende i markeringsposisjon. 

Hvis hunden så på meg, ventet jeg med 

belønningen til den markerte på nytt 

✓ Deretter økte jeg 

tiden med 

berøring av 

forbeinet mens 

hunden 

markerte og  

holdt denne 

posisjonen. 

Varierte også 

intensiteten i 

berøringen. Det 

tok ikke lang tid 

før jeg kunne 

løfte opp 

hundens forbein 

mens den 

frysmarkerte       



46 
 

Tekst: Kari-Anne Undlien 
Foto: Bjørn Oddane 

 

Hva er et sporsøk?  

Et sporsøk foregår ved at hunden 

undersøker luktpartikler som 

ligger festet i underlaget langs 

bakken. Å følge et spor ligger helt 

naturlig for hunden, de er født 

med denne egenskapen. Men det 

vi kan lære den, er å forfølge 

spesielle lukter. Hunden kan lære 

å følge menneskespor, blodspor, 

harespor, rådyrspor, – eller hva 

fantasien måtte inspirere oss til 

;o)  

På bakken finnes det en blanding 

av mange forskjellige lukter. 

Dette kaller vi luktbildet.  

Et menneskespor vil for hunden 

ikke bare inneholde lukt av 

menneske. Her er luktbildet 

veldig sammensatt og kan bestå 

av både knust vegetasjon, stein, 

jord, vann, trerøtter, bark, mose, 

gress osv i tillegg til vår 

menneskelukt som igjen består av 

hudpartikler, svette, partikler av 

tekstiler vi har på oss etc. I f.eks 

et blodspor kommer blodlukten i 

tillegg.  

Det er derfor lurt å huske på at 

når vi går spor i nye terreng og på 

nye underlag blir luktbildet for en 

fersk sporhund helt ny erfaring. 

Og som med alt annet vi gjør når 

vi trener hund: vi senker 

kriteriene når situasjonen er ny.  

 

 

 

Det er imidlertid viktig å variere 

terreng og underlag vi går spor 

på, for da vil hunden gradvis 

diskriminere selve 

menneskelukten (eller 

blodlukten, alt ettersom) som 

den ”røde tråden” i det totale 

luktbildet uansett hvor vi går 

spor, og vi får generalisert 

sporøvelsen slik vi ønsker den.  

Når hunden følger luktpartikler 

som føres med vinden, kalles det 

overværssøk. Vi ønsker ikke 

veldig mye overværssøk når 

hunden skal løse en ren 

sporoppgave. Da skal den gå mest 

mulig med nesen ned og hente 

informasjon fra bakken. 

Eksempler på hunder som 

benytter en kombinasjon av både 

overvær- og sporteknikk er 

ettersøkshunder og jakthunder.  

Denne artikkelen handler om 

grunnleggende innlæring av rent 

sporsøk, og kan være et passende 

utgangspunkt for deg som vil 

satse på konkurransespor, eller 

bare ha en koselig aktivitet 

sammen med hunden i skogen.  

Sporsøk er en forholdsvis billig 

hobby, og gir mye morro for 

penga :o)  

* 

 

 

 

Steg 1 – Innlæringen av 

luktbildet  

Jeg foretrekker å starte 

innlæringen i gress eller på 

stubbåker. Men andre kan synes 

det er ok med jordbunn (pløyde 

jorder om høsten er en drøm for 

noen) asfalt, eller vanlig 

skogbunn. Mulighetene er 

mange.  

Hva slags utstyr trenger vi 

for å gå spor? 

• Ei line på 10-15 meter (bør 

være behagelig å holde i 

og gli lett mellom busk og 

kratt)  

• En god sele (gjerne en 

sporsele, men vanlig 

sykkelsele er helt ok)  

• Godbiter til innlæringen – 

f.eks bittesmå pølsebiter 

på max 1x1cm (evt 

sporpinner/gjenstander)  

• Merkebånd å merke lengre 

spor med (fargerike 

tøyremser av gamle laken, 

tremerkebånd fra 

felleskjøpet, remser av 

plastposer…eller bare 

vanlig dopapir) 

Spor for Nybegynnere 

Foto: Google 
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Fordelen med å starte på gress, 

synes jeg, er at godbitene blir 

skjult av gresset og hunden må 

derfor skru på nesen for å finne 

de små godbitene.  

* 

 

Finn et uberørt gressparti i 

skogen eller hagen.  

Se for deg et 1x1m kvadrat på 

bakken: Tråkk først opp 

”rammen” til kvadratet. Tråkk 

deretter rammen full av fotspor. 

Strø til slutt en neve av de bitte 

små pølsebitene rundt i 

kvadratet.  

Du henter hunden og kobler på 

den lange linen. Still hunden og 

deg selv opp med fronten mot 

kvadratet du tråkket opp, og la 

hunden fritt få snuse og 

undersøke bakken. Kontroller på 

forhånd at dere har vinden i 

ryggen (mål vindretningen med 

en tøyremse e.l. før du legger ut 

sporet.) Er hunden god og sulten, 

finner den fort frem til godbitene 

inni kvadratet. Du kan evt gi den 

et lite ”hint” ved å romstere litt 

med hånden i gresset første 

gangen. Hunden vil deretter 

veldig fort søke videre på 

egenhånd.  

 

Om hunden finner på å søke 

utenfor kvadratet gjør ikke det 

noe. Det finnes jo ingen godbiter 

der, så den vil ikke bli forsterket 

for å søke feil. Etterhvert vil de 

fleste (sultne!) hunder 

selvstendig søke tilbake til 

kvadratet hvor godbitene ligger. 

Her er det mao ingen grunn til 

verken å korrigere, mase, eller 

lokke på hunden. Feiling er 

positivt for hundens læring: for å 

forstå hvor det lønner seg å søke, 

må den også få erfare hvor det 

ikke lønner seg å søke.  

Om du likevel ønsker å ha litt 

kontroll over hunden, kan du 

justere dette med lengden på 

lina.  

Du avslutter økta når hunden har 

spist opp alle (i hvert fall de 

fleste) godbitene. 

Gi hunden pauser mellom hvert 

kvadratsøk.  

* 

Startproblemer?  

Dersom du opplever hunden som 

veldig tung å få i gang, kan du evt 

lage et nytt kvadrat, hvor hunden 

får lov til å stå på sidelinjen å 

observere. Da vil den som regel, 

styrt av nysgjerrighet, lettere 

søke seg inn i kvadratet og finne 

godbitene.  

* 

Steg 2 – Å følge et spor  

Du ser det tydelig på hunden når 

den er klar for Steg 2:  

- den søker fokusert og rolig inni 

kvadratet med nesen i bakken 

hele tiden  

- den holder seg mer og mer 

konsekvent inne i kvadratet, eller 

søker seg fortere og fortere inn 

igjen om den går utenfor.  

- den er aktiv i søket og leter etter 

godbiter til kvadraten er tømt  

- hunden logrer rolig med halen, 

og du kan også på noen hunder 

høre høylydt sniffing eller 

klukking i nesa. Hunden jobber! 

:o) 

* 

Å følge sporet videre:  

Lag et nytt godbitkvadrat som i 

steg 1, men denne gangen 

tråkker du i tillegg opp en liten 

smal sti UT av kvadratet. Vi skal 

nå lære hunden å forfølge 

luktbildet den er satt på.  

Legg en godbit i hvert fotspor. 

Stien mellom kvadratene kan 

være i størrelsesorden 1-3 meter 

lang.  

Avslutt stien med enda et godbit-

kvadrat.  

Sporet ser nå slik ut:  

 

Sett hunden på søk i det første 

kvadratet og la den jobbe seg 

ferdig der.  

La den fortsette søket UT av 

kvadraten og inn på godbit-stien, 

gi den god tid til å utrede stien på 

egenhånd (evt gi et bittelite 

"hint" med hånden om det viser 

seg nødvendig) 

Hunden søker seg nå via godbit-

stien INN i den siste kvadraten. La 

den avslutte med å gjennomsøke 

denne til alle godbitene er 

funnet.  

* 

Foto: Yvonne Hjeltnes 
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Progresjonen videre:  

En naturlig progresjon videre kan 

være å øke lengden på stien 

mellom kvadratene.  

Og/eller du kan legge flere 

kvadrater etter hverandre bundet 

sammen med godbit-stier av ulik 

lengde i mellom.  

Du kan (bør) også variere med å 

legge stiene i vinkel ut av 

kvadratet. F.eks slik:  

 

Du bør også gradvis minske 

størrelsen på kvadratene slik at 

de til slutt blir til små 

godbitdepoter. På den måten blir 

kvadrat-sporet seende mer og 

mer ut som et vanlig spor 

(kvadratene er bare en 

midlertidig hjelp i innlæringen 

som fases gradvis ut)  

 

Godbitene skal også etter hvert 

vekk og erstattes med 

gjenstander: Først legger vi 

godbitene med større og større 

mellomrom (ikke lenger i hvert 

eneste fotspor). Utfasingen av 

godbitene må skje gradvis så vi 

ikke får inn stress og frustrasjon i 

søket vårt før hunden har en godt 

og korrekt etablert søksadferd. Så 

bruk god tid på utfasingen.  

Etterhvert som du legger lengre 

spor som også går i ulike 

retninger vil du få behov for å 

merke hvor du har gått. Her 

benytter du merkebåndene. Merk 

heller litt for mye enn for lite, slik 

at du slipper å rote deg bort. 

Venn deg først som sist til å følge 

med på hunden fremfor 

merkebåndene. Merkebånd er 

bare for kontrollens skyld.  

 

 

Hvor lenge bør sporene ”hvile” 

før vi setter hunden i søk?  

Luktpartiklene vi etterlater oss 

når vi tråkker opp sporene til 

hunden ”svever” lenger i lufta når 

det er tørre forhold. Under 

fuktigere forhold (rå høstlukt, 

etter nylig regnskyll osv) fester 

luktpartiklene raskere til marken. 

Dette kan være nyttig å ha i 

bakhodet når hunden enda er 

ganske fersk på sporsøk slik at vi 

unngår innblanding av søk på 

overvær på dette stadiet.  

Det hevdes (uten at jeg har noen 

referanser eller annen 

dokumentasjon på dette) at det 

for helt nybegynnerhunder er 

enklest å gå sporet, enten helt 

ferskt, dvs. innen 5 minutter. 

Alternativt la det ligge ca. 1 time 

for å la luktpartiklene ”feste” seg 

skikkelig på marken.  

Det er greit å holde et øye på 

klokka på de aller første sporene, 

men ikke bind deg for mye til 

timer og minutter. Selv om det er 

kjekt med noen 

tommelfingerregler å forholde 

seg til i starten så er det til 

syvende og sist variasjon som 

utvikler hunden i sporet. 

Artikkelen er gjengitt med 

tillatelse fra forfatter og er 

tidligere publisert på 

forfatters blogg: 

http://karia-

belgerbloggen.blogspot.co

m/2008/07/spor-for-

nybegynnere.html 
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Tekst og foto: Inger-Lise Strømsvåg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tim var en Dobermannpincher av tysk avstamning. 
Han kom til min far Kåre Strømsvåg 9 mnd. gammel som 
den gang på 60-tallet var politi og hundetrener ved 
Sunnmøre Politikammer. Tim var innkjøpt av en lege ved 
Ålesund sykehus for å være selskap/vakthund for sin kone 
som var ufør. 
 
Han forsto etterhvert at dette var en hund med spesielle 
behov og evner, og som burde brukes. Han passet ikke 
som selskapshund eller vakthund. 
Min far fikk da tilbudet om å overta han for å prøve han 
som tjenestehund. 
 
Dette ble svært vellykket, og min far forsto fort at dette 
var en utrolig lærevillig og klok hund og med et supert 
gemytt. 
 
Tim var en hund med en utrolig nese for spor og ettersøk. 
Han var smidig og rask, veldig intelligent og tok lærdom 
fort. Ved hjelp av « mors vafler» lærte han absolutt alt en 
politihund den gang trengte og litt til. 
 
Hans bragder var mange i politiets tjeneste. Han fant 
mennesker som var kommet bort både sommer og vinter, 
og han var disponibel for Røde Kors som lavinehund. 
 
Han hadde en utrolig luktesans og fantastiske evner til å 
finne bortkomne mennesker, dyr og verdisaker. Mange 
kunne takke han for liv og helse. 
 
 

 
 
Han ble trent på høyder, balansering og hans slanke 
smidige kropp gjorde at han var dyktig til å komme seg 
fram både i naturen og i bygninger. Han var en allsidig og 
rask politihund som kunne brukes til det meste. 
 
Tim var en trygg politihund med sterk psyke som lyttet til 
kommando hele tiden, men han varslet klart ifra om 
personer var ruset eller farlige. Det fikk min far erfare 
flere ganger og gjorde hans jobb tryggere. 
 
Tim var en godt dressert politihund, men også en 
fantastisk familiehund. Han elsket barn, og vi alle elsket 
han. 

 
Min far jobbet også med barn og ungdom, og Tim fikk 
være med på skoler og barnehager hvor far fortalte om 
politiets og politihundenes arbeid. 
 
Tim var også min følgesvenn på turer som ungdom på 
byfjellet i Ålesund og gjennom byens gater på kveldstid. 
Da var jeg trygg, for jeg visste at hunden passet på meg og 
lyttet til mine opplærte kommandoer også, men de fleste 
jeg møtte kjente til Tim og var glad å få hilse på han å 
klappe han. 
 
Dette er min historie om politihunden og familiehunden 
TIM som var en stor del av min barndom og oppvekst med 

mange gode minner      
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Tekst og foto: Elin Pedersen 
Først og fremst er jeg så heldig å 

ha en dobermann som har blitt 

10 år. Som vi mennesker så har 

hunden ulike forutsetninger når 

de kliver inn i alderdommen. 

Noen hunder har skader som de 

tar med seg inn i alderdommen 

eller kroniske sykdommer som 

kan være av ekstra balast.  Andre 

hunder er heldig og er i fin form. 

Uansett form det viktigste er å 

forebygge skader enn å behandle 

de! 

 

 

Hvilke hensyn bør tas? 

Det er fint med skånsomme aktiviteter som ikke 

er så belastende for hunden. Den skal aktiviseres, 

men på en god måte. 

Ta hensyn til de signalene den gamle hunden gir 

deg. Noen hunder trenger oftere hvilepauser. 

Tren kortere økter. Ikke alle eldre hunder orker 

samme tempo lenger og spesielt ikke de lange 

treningsøktene. 

Det er viktig at hunden ikke blir overvektig på sine 

eldre dager. Kanskje du må se over hva slags mat 

den får kontra aktivitet? En tykk og passiv hund 

blir fort veldig gammel. 
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Skånsomme aktiviteter 

Det blir ofte satt fokus på fysisk aktivitet, men 

mentaltrening er også viktig slik at ikke hunden 

forfaller kognitivt. 

Spor- en fantastisk øvelse for den eldre hunden. 

Men hvorfor ikke velge lettere terreng som ikke er 

så kupert og vanskelig? Om motivasjonen ikke er 

helt til stede kan man vel gå tilbake til pølsespor 

igjen. 

Lydighet- korte økter og gjør øvelsene enklere for 

hunden. Eks send hunden til ruta på kortere 

avstand, kanskje til og med bruke touchmatta slik 

at hunden lykkes. Bruk av hjelpemidler er lov for å 

hjelpe pensjonisten. 

Agility- senk hoppebaren evt legg den ned på 

bakken. Gjennom å velge skånsomme linjer i 

banen kan man unngå skader. Senk ned farten 

ved å ta et felthinder av gangen.  

Svømming- en skånsom aktivitet. Bruk 

svømmevest så blir det lettere for dem! 

Balansetrening- en fin og skånsom aktivitet som 

også kan gjøre innendørs. 

 

Hjelp til å begrense seg? 

Nå kan jeg bare snakke ut ifra mine erfaringer, 

men jeg har en tispe med fortsatt mye driv i. Der 

må jeg som eier begrense hunden slik at hun ikke 

skader seg. Noen ganger henger gasspedalen seg 

opp og hun finner ikke bremsen. Om jeg ikke gjør 

dette vet jeg at hun kan skade seg eller bli 

fryktelig stiv i musklene. 

 

Oppfølging av den eldre hunden 

Det er viktig at den eldre hunden får sin 

seniorsjekk av veterinær. Ta kontakt om det er 

endringer i avføring eller tissemønsteret. 

En tur hos kiropraktoren kan gjøre at hunden 

belaster rett og ikke må kompensere med andre 

muskler. 

Gjennom å tøye musklene etter større aktivitet 

kan det minske mulighetene for stivhet hos 

hunden. Viktig å lære seg hvordan dette gjøres 

korrekt. 

Vurdere behovet for kosttilskudd for ledd. 

Tannpuss og sjekk av tenner. 

Kanskje hunden trenger hjelp til pelsstell og 

rengjøring? 

Ta vare på den gamle hunden!! 
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Tekst og foto: Eli Ringseth 
I fjor høst ble vi kjent med en ny hundesport; Barn 

Hunt. Barn Hunt er en ny sport i Norge, en sport som 

kommer fra USA og som vokser i popularitet over hele 

verden. 

I Barn Hunt skal hunden lokalisere og påvise skadedyr 

(rotter). Sporten tester fart, agility, jakt- og 

sporegenskaper og førers evne til å lese hundens 

signaler. Hund og fører skal jobbe som et team i 

ringen.  

Barn Hunt foregår på en låve, eller oppsatt ring som 

inneholder miljøet på en låve. Ringen er et avgrenset 

område etter angitte mål i forhold til de ulike nivåene i 

sporten. De ulike nivåene har ulike 

vanskelighetsgrader, og en kan oppnå titler og 

utmerkelser. 

I de laveste nivåene er det tre beholdere/tuber, èn 

som er tom, èn med reirmateriale fra rotte og èn hvor 

det ligger en død rotte. Hunden skal lære seg å 

markere på riktig tube med rotta i. Markeringstreninga 

ligner på smeller/spesialsøk. 

I starten ligger tubene åpent, men når hunden forstår 

hva den skal søke etter, gjemmes tubene. I 

konkurranse har en angitt tid.  

 

 

 

PÅ LÅVEJAKT MED DOBER-JENTENE 
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Dober-jentene mine har trent på nivå «Novice». På 

dette nivået skal de gjøre tre momenter, markere èn 

rotte, ha vært èn gang oppe på halmballene, og ha 

vært gjennom oppsatt «tunnel» av halmballer. Jeg 

som hundefører har lov til å vise med håndtegn at de 

skal opp på halmballene, og jeg må si ifra til dommer 

når hunden har funnet tuben med rotta.  

 

 

I trening og konkurranse er det et fastsatt startpunkt 

hvor hunden skal være i ro, halsbånd evt sele tas av 

hunden. Det er ikke lov å holde fast hunden etter at 

båndet er tatt av. Fører gir tegn når han/hun starter og 

klokka settes da i gang.  

I Norge er sporten ennå en uoffisiell hundesport. Det 

er ca. 5 steder i landet hvor det er tilbud om trening. 

I Trøndelag har det vært tilbud om trening på en 

gård i Verdal.  

Dober-jentene mine synes Barn Hunt er kjempe gøy. 

Norah hadde tidligere trent smeller/spesialsøk, og 

skjønte fort hva dette dreide seg om. Hun har en fin 

og tydelig markering, og jobber raskt i søket. 

Alex er roligere i søket, men jobber ivrig og 

målrettet. Hun er også tydelig i sin markering da hun 

river i halmen og fnøser når hun finner tuben med 

rotta. På trening har de også fått lekt med tuben for 

å øke interessen. Alex synes også det er stas å få 

bære tuben tilbake til startpunktet       

Dober-jentene og jeg synes det er moro å prøve nye 

aktiviteter, og barn hunt har falt i smak 

     Dessverre har ikke interessen blitt så stor her 

i området, slik at det for øyeblikket ikke er noe 

tilbud om trening.  

Anbefaler å ta med hunden på denne sporten om 

du bor i et området i landet hvor det er tilbud om 

kurs/trening. Søk også gjerne på «barn hunt for 

dogs» på youtube, der ligger det flere filmer fra 

USA med dobermann       

Eli, Norah og Alex. 
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Tekst og foto: Kjell-Hugo Hanssen 

Da jeg bestemte meg for å importere 

ny valp fra di Perlanera kennel i 

Ungarn, måtte jeg undersøke hvilke 

regler som gjelder for å få valpen 

hjem.  

Hvorfor importere? 

Det finnes mange gode oppdrettere i Norge og 

Sverige. Når du kjøper valp fra Norge eller Sverige kan 

du ta hjem valpen ved 8 uker. Det er lite 

som slår følelsen av å hente ny 

dobermann og begynne harmonien med 

en gang valpen er leveringsklar.  

Import fra EU-land: 

Det finns derimot mange grunner til å 

importere fra en kennel lengre unna: 

• Du finner ikke den 

kombinasjonen du er ute etter i 

Skandinavia.  

• Du vil gjerne ha valp fra en 

spesiell oppdretter. 

• Du vil ha en kupert hund.  

• Du er ute etter spesielle 

kvaliteter hos hunden.  

• Du vil ha nye linjer inn i avel, feks. fra 

Amerika/Asia.  

• Du vil ha valp etter èn spesiell hanne/tispe. 

osv... 

Årsakene er som sagt mange for å ville importere.  
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Velge valp:  

Selv valgte jeg å kontakte Istvan Rada i Budapest da 

jeg skulle ha ny valp. Han er en seriøs og svært vinstrik 

oppdretter, med en gjennomtenkt strategi når det 

gjelder hvilke dyr han setter sammen. Dette har 

spesielt vist seg de senere år, da han har hatt 

klassevinnere, vinner, og vunnet oppdretterklassen 

flere ganger på IDC. Jeg er sikker på at di Perlanera 

kennel vil gjøre det bra på årets utstilling i Budapest.  

Rada hadde også vært dommer for Kriegerhof Kippis 

(min tidligere hund) ved to anledninger, så han visste 

godt hvem jeg var da jeg kontakten han for å forhøre 

meg om valp. Rada fortalte at han nettopp hadde et 

nytt kull som han kunne anbefale 100%.  

Etter noen undersøkelser og grundig studium av 

foreldredyrene, og lovnad fra oppdretter at jeg skulle 

få den beste valpen, bestemte jeg meg for å satse på 

en valp fra O-kullet fra di Perlanera kennel.  

Priser: 

Valpeprisene varierer svært ute i Europa. Hos mange 

oppdrettere kan prisene variere også innad i kullet. 

Hvis du f.eks. vil ha den beste valpen, dvs. velge først, 

hanne eller tispe, må du regne med å betale mer enn 

om oppdretter velger en valp etter at de beste er 

valgt.  

Prisene varierer fra ca. 1000€ til 2000€.  I tillegg må du 

regne utgifter til veterinærbesøk, vaksinasjonene og 

oppholdet etter fylte 8 uker fram til du henter valpen. 

Med flybillett tur/retur, hotell, toll og eventuelt 

reiseboks vil utgiftene ofte komme opp i 35-40 000 før 

du er hjemme med din nye skatt. 

Vaksine og ormekur:  

Når du importerer en valp fra et EU-land må valpen 

vaksineres og ormebehandles før den får komme 

hjem. Dette innebærer også rabies-vaksine.  

Valpen må være 3 måneder når den vaksineres for 

rabies, deretter tar det 21 dager før blodprøve blir 

tatt, og dersom det er blitt dannet antistoffer mot 

rabies, kan valpen komme til Norge. Før det skjer må 

også valpevaksine og ormekur være på plass.  

Hjemreise:  

Det letteste er å reise hjem med fly. På Gardermoen 

finns mottakerapparat via toll-verket, og de ordner det 

slik at hunden blir registrert inn i landet. Du må 

påregne å betale toll for hunden. Denne er på 20% av 

kjøpesummen. Ha med kontrakt på kjøpet, og husk 

EU-passet. Dersom du har fått «eksport pedegree» hos 

oppdretter er dette også et viktig verdipapir, men ikke 

et krav i tollen. Kjøpekontrakt og EU passet er derimot 

det.  

Gode råd:  

- Sjekk hjemmesiden til mattilsynet.no Her 

finns den informasjonen du trenger i forhold 

til lovene ved import av kjæledyr.  

- Vær sikker på at du får den hunden du har 

bestilt. Den beste måten er å få 

registreringsnummeret på valpen før du reiser 

og henter den.  

- Vær sikker på at valpen har det bra hvis andre 

enn oppdretter passer valpen fra den er 8 uker 

til den er klar til eksport. Be om bilder og 

video.  

- Sørg for at valpen har godkjent reisekasse ved 

fly-transport.  

- Tollen må betales på stedet/grensen. 

Lykke til med dine valg av ny valp     
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Tekst og foto: Elin Pedersen 
Jeg var på kåringsprøve i september hos 

schäferhundklubben av Romerike. Godt med nye 

utfordringer da jeg aldri har tatt kåringsprøven 

før. 

I utgangspunktet hadde jeg tenkt å stille med 

begge hundene mine men på grunn av sykdom 

hos min eldste hund Schatzi, valgte jeg kun 

unghoppa Rozzi. Det var flest schäferhunder men 

også rottweiler, kelpie og springer spaniel. 

Vi trakk et lodd hver og vipps visste vi hvilket 

nummer vi var i startrekkefølgen. 

Jeg må si at jeg hadde en meget bra dommer som 

var jordnær og gav ut tips også. Dette gjorde at 

jeg fikk en meget god opplevelse av prøven og fikk 

kanskje lyst til å fortsette med bruks? 

 

 

 

Lydighetsdel 

Lydighetsdelen består av enkle øvelser som: 

 

✓ Tilgjengelighet 

✓ Lineføring 

✓ Innkalling fra sitt 

✓ Dekk fra holdt 

✓ Apportering 

✓ Hopp over hinder 

✓ Fellesdekk 3 min 

 

Det som er viktig å tenke på er at man kan faktisk 

feile i en øvelse. Det du må ha er minimum 72 

poeng i lydighetsdelen.  

Dette gikk fint for oss og da fikk gå videre til 

spordelen !!! 
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Spor 200m 

Vi dro sammen i kolonnekjøring til stedet der 

sporet skulle foregå. Noen startet å legge ut spor 

mens andre måtte vente litt. Det er greit å øve 

på at sporet ligger ulikt lenge da det ikke alltid 

ble 15min liggetid. Det var jeg som gikk ut sporet 

og brukte appen dog track (ikke noe krav). 

Et annet bra tips var å skrive navnet på 

markeringslappene for start og slutt gjerne 

festet i en klesklype. Da vet du eksakt hvilket 

bånd som er ditt. 

Rozzi var ganske giret i sporet, gav bånn gass. 

Både jeg og dommeren var svett ved slutten av 

sporet. Her må jeg trene på mer ro og fikk tips 

om å gå et sporkurs på jordet for å roe ned 

tempo. Hun fant begge sporgjenstandene og jeg 

hadde valgt noen lommebøker. Det er regler for 

hvor store apportene kan være. Jeg observerte 

at noen hadde litt vanskeligere apporter i sporet 

som var mye mindre enn tillatt. 

 

 

 

 

Andre tips 

Heldigvis fikk jeg kjøpt resultatbok hos 

schäferhundklubben fordi der skal 

kåringsresultatet føres inn. Vaksinasjon ble 

sjekket og det er jo vanlig men de trengte også 

stamtavlen til hunden som de skulle notere 

på.  

Lykkelig dro vi hjem til Fredrikstad 

 

Takk for oss 

Elin Pedersen & Rozzi 
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Tekst og Foto: Hege Pedersen 

Når man er aktive med hundene 

sine er det viktig å ha satt seg noen 

mål for hva man ønsker å oppnå fra 

år til år, for å legge litt press på seg 

selv, og for å få en mestringsfølelse 

om man klarer det selvfølgelig.  

Jeg hadde i 2018 som mål at Ruth (Qui Terret 

Extravaganza) skulle komme på mestvinnerlisten til 

NDK, spilte ingen rolle om det var først eller sist, hun 

skulle bare være med, og det gjorde hun til tross for 

at vi ikke reiser på mange utstillinger, så det var 

moro. I og med at jeg brenner for at rasen vår skal 

ha bruksegenskaper fordi den er en BRUKSHUND, så 

var målet mitt i 2019 å jobbe med hunden og se om 

vi fikk lært oss masse nytt dette året.  
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Vi startet sesongen med RIK-grunnkurs, noe som var 

svært lærerikt for både hund og fører. Den første 

kvelden bestod av teori hvor vi fikk en gjennomgang 

av hvorfor vi måtte ha RIK-grunnkurs og hvordan IGP 

sporten var bygd opp. De to påfølgende dagene var 

vi aktive med hundene og fikk introdusert IGP spor, 

lydighet og c-arbeidet, eller bitearbeid som noen 

sier.  

 

Det som fasinerte meg mest med kurset var å se hva 

bitepølse og jobben med å vekke interessen rund 

dette gjorde med hunden. Jeg er som person en litt 

engstelig type når det kommer til hunden min, jeg vil 

ikke at hun skal oppleve noe negativt og ønsker ikke 

å miste den stødige hunden jeg har, så når kursleder 

tok frem pisk og skulle hetse litt med biteputa hadde 

jeg en indre kamp med meg selv fordi jeg var redd 

hunden ikke skulle takle smellet fra pisken, men 

valgte klokelig å holde kjeft, og gjorde som jeg fikk 

beskjed om, holde bikkja og slippe når figuranten ga 

beskjed om det. Og fy fader så moro, for hunden ble 

ivrigere enn jeg noen gang hadde opplevd henne, 

hun virkelig fikk lyst på den puta som flagret foran 

henne. Etter dette har biteskinn blitt hennes favoritt, 

og er den belønningen hun får når hun gjør noe 

ekstremt bra, for den er toppen av toppen i hennes 

øyne. 

 

 

Vi hadde en grundig spor innlæring også avsluttet vi 

med ulike lydighetsmomenter, som også ga meg 

mye å jobbe videre med. 

Så om noen sitter på hånda og lurer på om det er 

noen vits med RIK-grunnkurs, for dere ikke skal trene 

IGP, så anbefaler jeg på det sterkeste at dere gjør 

det dersom dere har mulighet, for det var utrolig 

moro og vi fikk mange nye metoder vi kunne jobbe 

videre med uavhengig om vi skulle drive med IGP 

eller ei, men nå har vi i det minste muligheten til det 
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Etter dette kurset var neste mål ferdselsprøven, en 

prøve man må bestå for å få lov å trene IGP, 

samtidig som det er en tittel man får på stamboken 

til hunden.  

Jeg sliter mye med kroppen og kan til tider ikke gå 

lange strekninger, og kommer meg ikke opp i rett 

posisjon, ser ut som en eldgammel dame med 

pukkelrygg og dritbleie i gangen, så jeg har fra 

hunden var valp latt andre trene med henne slik at 

det ikke skal gå utover trening og utvikling hos 

hunden. Så derfor hadde jeg med meg en hjelper på 

et ferdselsprøve kurs, og hun skulle ta prøven for 

meg i mai. Noe som ikke gikk helt etter planen, for 

det hadde ikke Ruth lyst til den dagen, så hun bestod 

ikke. Dette plaget meg ikke noe nevneverdig, for jeg 

kjenner hunden min så godt, at jeg visste det før de 

startet. For å si det sånn så var Ruth den eneste 

hunden dommeren ga nytt navn den dagen, og hun 

ble døpt om til Moroklumpen.   

Vi trente på videre og meldte på ny prøve i juni, 

denne gangen med litt bedre tro på hundens 

dagsform, så var ikke dommeren fornøyd, noe jeg 

med flere som var der reagerte på, men dommers 

avgjørelse er dommers avgjørelse.  

Jeg synes Ruth og fører var flinke, men ble enig med 

meg selv og fører at nå venter vi til høsten, så får vi 

lært Ruth at rumpa SKAL være nede hele tiden så 

lenge fører har bedt om det        

Sommeren kom og gikk, og plutselig var det siste 

prøve på terminlista innenfor mitt område, og jeg 

meldte på igjen og sa i fra til fører at den 29.9. 

klokken alt for tidlig må du være klar, hvorpå fører 

svarer at den datoen er jeg opptatt, hvorfor det??? 

F@3n... Da må jo jeg gå selv….  

Jeg pakker jentene i bilen og reiser til Lillestrøm med 

høy puls, kvalme oppstøt, brekniner, tårer i blikket, 

og pulsen nevner vi ikke…  

Vi var første par ut i langdekk, og jeg var så å si sikker 

på at vi dermed var første par ut… Men Ruth lå 

plantet og vi fikk gjennomført programmet og fikk til 

slutt BESTÅTT!!!! Herremin som jeg jublet, vi greide 

det, og vi greide det SAMMEN   

 

 

Ellers har vi dessverre ikke fått konkurrert i NBF i år 

på grunn av høstens grusomme hundesykdom, vi var 

meldt på til tre prøver, men alle ble dessverre avlyst. 

Så da blir NBF målet til neste år og muligens vi 

smaker litt på IGPV eller IGP1.  

 

Bruks er så mor folkens, så ikke sitt og lur på om 

dere kan, for det kan dere. Og det vi ikke kan, det 

lærer vi og hundene våre sammen. 

Vi har en rase som er avlet for å bli brukt, og den har 

så mange flotte egenskaper som fortjener å bli 

stimulert, så om det er RL, LP, SL, IGP, blodspor eller 

trekking som er deres favoritt, det spiller ingen rolle. 

Og om det er for konkurranse eller bare for moro, 

det spiller heller ingen rolle, bare dere koser dere 

sammen. 
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1. Hva heter du og hvor gammel 

er du? 

Ingrid Holm Gabrielsen og jeg er 

snart 8 år 

2. Hva liker du å gjøre på 

fritiden? 

Jeg liker å trene hunder, leke og 

spiller også håndball. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kan du fortelle litt om konkurranse partneren 

«hunden» din? 

Jeg trener Dobermann Maroo (NUCH RL 1 Black Ballerina 

Grith) som snart er 3 år og noen ganger Luger (A-Yaromir 

Yegor) som snart er 2 år.  Jeg stiller også ut Whippet i 

barn og hund av og til.  Jeg har bare konkurrert med 

Maroo til nå i annet enn utstilling og vi trener mot Rally-

lydighetskonkurranser. Maroo er veldig snill, veldig glad i 

mat og noen ganger litt for ivrig når vi trener. Hun går så 

nært når hun går fot at hun skyver meg sidelengs fordi 

hun er så ivrig. Derfor må vi varme mye opp og øve mye. 

Maroo er en artig hund å trene med siden hun alltid syns 

er like gøy som meg å trene.  

4. Hva er det morsomste du gjør sammen med hunden? 

Trene og kose 

5. Hvordan synes du det var og konkurrere? 

Det var spennende og artig. Det var fint å få prøve det 

man har øvd på, og se Maroo prøve så godt hun kan.  

6. Har du planer for andre konkurranser fremover? 

Jeg skal være med på et helgekurs i rallylydighet snart, 

og neste rallylydighetskonkurranse for barn som blir til 

vintern. Det gleder jeg meg til. 

 

 

Denne gangen har vi vært så heldige at vi har 

klart å kapre et lite intervju med ei flink og 

tøff ung jente som var på sin første rally 

konkurranse barn og hund 10. Oktober 2019. 

Vi gratulere Ingrid Holm Gabrielsen og 

dobermannen Maroo med flotte prestasjoner 

på banen. Vi gleder oss til å følge med på hva 

Ingrid og Maroo kan finne på videre.   
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Tekst og foto: Elin Pedersen 
Mange hunder kan pipe eller lage lyd i ulike 

anledninger uten at det er et problem. Men har 

du først fått en hund som lager lyd og du skal i 

ringen å konkurrere kan det bli en tøff 

utfordring. 

 Valpetiden 

Det er jo ikke unaturlig at en valp kan pipe litt i 

ulike situasjoner som: 

• Være alene i buret når andre hunder 

løper på utsiden 

• Vente på maten 

• Det skjer ikke noe spesielt 

Selv om du opplever litt piping på valpen er det 

ikke noe du behøver å legge merke til. 

Plutselig er lyden fra hunden kraftigere og 

hyppigere, du innser at du har et pipeproblem. 

Eva Bodfält legger også stor vekt på å bygge opp 

en sterk og trygg relasjon til valpen. Hun 

påpeker også viktigheten av kroppskontakt med 

valpen som igjen skaper trygghet. 

Valpen skal lære seg at det aldri lønner seg å 

pipe, uansett hjemme eller trening.  

 

Vær konsekvent. Husk rett modus på hunden 

når du starter trening! 

Ulike typer pip 

Pip under trening er oftest under kategoriene: 

• Forventning 

• Frustrasjon 

Begge variantene kan forekomme både til 

hverdags og på trening. For om du har lyd på 

trening så har du kanskje lyd hjemme også? 

Lyd kan komme når man skal ut døren, 

begynner å lage mat eller du tar på deg 

hundetreningsklær. 

Du har et pipeproblem, hva nå? 

Du må kartlegge din egen oppførsel og hunden 

sin, kanskje får noen andre til å observere 

samspillet? 

Hva slags tiltak kan iverksettes: 

1. Pass på så du aldri får det frem 

Hva skjer før pipingen? Studer hunden. 

Gjesping, anspente muskler, hodebevegelser 

etc. 

Lyd til hverdags og i ringen 
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Passe aktivitetsnivå før trening, få vekk litt 

overskuddsenergi. Omvendt lokking, korte økter 

med lek. Variere belønningspunktene. 

2. Ignorer det 

3. Belønn noe annet 

Shape ro- hunden tilbyr sitt uten noen form for 

hjelp eller tilbakemelding. 

4. Gi det en konsekvens 

Lag en regel for treningen, uansett hva dere 

trener på, bryt på samme måte hver gang. Siv 

Svendsen valgte å avbryte aktiviteten ved å ta 

tak i halsbåndet til hunden og sa «oj oj Så dumt 

at du lagde lyd». Hun satt med hunden til den 

var stille 10 sekunder sammenhengende. 

Det var ikke hva Siv sa som hadde gjorde 

utslaget men at hun gjorde SAMME handling 

HVER gang hunden pep. 

Når du bryter opp er det viktig at hunden 

forholder seg passiv og rolig og dermed rose 

hunden for det. Om pipingen skulle oppstå igjen 

må du repetere handlingen om igjen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din påvirkning 

Har du tenkt noen gang på at du er også med å 

påvirke hunden med ditt humør, væremåte og 

handling? Eva Bodfäldt vektlegger følgende: 

• Hva gjør du for at hunden skal trives på 

din venstre side? 

• Hva gjør du for at hunden skal kjenne seg 

trygg og rolig? 

 

‘Kan lyd forebygges? 

Et godt tips er å belønne passivitet og ro ved 

øyenkontakt med hund. Gjerne legg inn 

forstyrrelsesmomenter. Hold fokus på ro ikke 

momentet i øvelsen. På denne måten kan man 

trene aktivt med forebygging av lyd. 

Med dette tiltaket kan du ta tak i det før det kan 

bli et problem. Lettere å forebygge enn å løse 

veletablerte problemer. 

Håper artikkelen gav inspirasjon til trening og 

tips til hvordan du kan angripe lydproblemet. 

Vennlig hilsen, Elin Pedersen 

Kilder: Siv Svendsen «Lyd i trening», «Pip & gnäll» Jeanette Forssman 
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 Foto og tekst: Eva Skaar 

Jeg var 13 år og vi har hatt dobermann i huset før, 

men det var før jeg ble født. Jeg var mye alene 

hjemme da min far reiste mye til England med 

jobben og vi pratet om at det ville være trygt å ha 

en hund i huset, da ble det Dobermann. Jeg hadde 

som liten blitt passet av en Dansk dame som hadde 

en tispe og da jeg var 9 år gammel passet jeg den i 

ferier når hun skulle hjem til Danmark. Vi hadde så 

fantastisk moro sammen. 

Jeg valgte en fra Berit Iversen og som het Sportys 

Black Guy født 4 juli 1984  

 

Det er en del som jeg tenker på med Guy som jeg 

aldri kommer til å glemme. 

Jeg hadde hest på stall Sletten ca.2 km unna fra der 

jeg bodde og hadde Guy med til hesten og hesten 

var ikke mye begeistret for lille Guy. Så det var ikke 

så ofte han var med i stallen. Han var en rampe gutt 

og for å få litt kontroll på han begynte vi å trene 

med Dobermann klubben og Alf Skaar med 

hverdags lydighet. Vi begynte treningen på Bergen 

hus festning og etter hvert ble det trening på By 

garasjen, der gikk vi på rad og rekke og ble 

kommandert av Alf og trente på sitt, Dekk, stå og 

passering.  

Og da han var 6 mnd tok jeg han med på gåtur med 

skolen turen ble så lang at og måtte bære han halve 

dagen. 
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En annen gang var jeg innom min mor sin butikk på 

juleferie i Stavanger og det var travelt og lille 

Julaften jeg satte Guy inn på Spiserommet for å 

hjelpe til min mor i butikken, det jeg ikke visste var 

at det sto en stor hvit dame (bløtkake) som de 

ansatte skulle få til Lunsj. For å si det sånn det ble 

ikke noe bløtkake den dagen.  

 

Og som den gang han stjal en kakemann fra en gutt 

på 3-4 år kakemannen var like stor som gutten. Og 

vi gikk ned over gågaten i Stavanger og der sto han 

plutselig med kakemannen til gutten i munnen.  Vi 

kjøpte selvfølgelig ny til gutten med en unnskyld. 

Han var en flink vakt hund vi bodde ganske øde på 

Flesland det var bare 3 fast boende resten var 

hytter der vi bodde og hver gang det var lyd av bil 

som nærmet seg var Guy rask til å hoppe opp i 

vinduskarmen for å se hvem som kom han bjeffet 

hvis han ikke gjenkjente bilen, var det en noen i 

familien var det ikke bjeffing men pipping og 

dansing foran døren til de kom inn da var det bare 

å stille seg mot veggen ellers ville han lett dytte deg 

overende.  

Og da jeg ble gammel nok til å kjøre bil og 

bomstasjonene dukket opp i Bergen med personer 

som satt i boder på størrelse av en utedo og fikk 

tror det var 5 kr for hver passering inn mot 

sentrum,  så hendte det at vi fikk passere gratis da 

Guy stakk hode sitt ut av bilvinduet       den gang 

var det ikke så vanlig å sikre hunder i bilen i bur. det 

er blitt mer vanlig de siste 20 årene. 

 

Guy likt godt å få dråpene fra tome vin og øl 

flasker en dag jeg kom fra skolen lå alle 

vinflaskene strødd ut over gulvet på kjøkkenet da 

Guy hadde fått opp døren til kjøkkenet og veltet 

alle flasker og søppelet lå strødd utover hele 

huset..  

En sommer ferie skulle vi reise med båt til Sverige 

da vi la til i Tregde hadde Guy blitt litt dårlig i 

magen muligens pga høye bølger. Og ca ved 4 tiden 

om natten måtte han på do, Jeg fikk han i land, 

men når vi skulle tilbake i båten satset han ikke nok 

slik at han nådde ikke båten med bare to labber og 

ikke fire han skled ned fra bauen og ned i sjøen, 

måtte få stakkaren til å svømme til baksiden av 

båten og dra han opp på akterenden og det synet 

han var ikke noe bader for å si det sånn tror nok 

det var noen av båtene som lå ved kai ble vekket av 

plask og lokking.hjerte mi 

Guy satte spor i Hjerte mitt fra 4 juli 84 til 5 juli 89 

og hadde sannsynligvis DC 
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Alpha Nordic 
Torbjørn Antonsen 

Mob: 97 69 02 83 
tmantonsen@alphanordic.no 

www.alphanordic-dobermanns.com 
 

Box-Fantastic 
Anita Rædergård og 

Anniken Venner 
Mob: 45866812 

annivenn@gmail.com 

 

Deahills 
Monika Steensland 

Mob: 90165906 
deahills@hotmail.com 

www.deahills.com 
 

Esbelto 
Trond Are og Lisbeth 

Karsen 
Mob: 92092334 

esbelto@hotmail.com 
www.esbelto.no 

Iztaris 
Veronica N. Cloin 

iztaris@hotmail.com 
www.iztaris.net 

 

Kamaika 
Anita Nilsen 

Kamaika@gmail.com 
www.kamaika.net 

 

Nordic Craft 
Siri Bersås og Terje Grødal 

Mob: 92414097/95941784 
Siri.bersaas@hotmail.com 

www.nordiccraftkennel.com 

Qui Terret 
Miriam Pedersen 

Mob: 47645664 
 

Silverkrohn 
Harald Sivertsen 

Mob: 90935465 

Speedman 
Elin Nordsveen Ophus og 

Kim Froede Ophus 
Nordsveen 
Mob: 91627651 

elindinio@hotmail.com 

Workingland 
Marita Holm 

maritaholm@yahoo.no 
www.workingland.no 

 

 

VIL DU HA DITT KENNEL 
NAVN HER, TA KONTAKT 

MED OSS. 

VIL DU HA DITT KENNEL 
NAVN HER, TA KONTAKT 

MED OSS. 

VIL DU HA DITT KENNEL 
NAVN HER, TA KONTAKT 

MED OSS. 

VIL DU HA DITT KENNEL 
NAVN HER, TA KONTAKT 

MED OSS. 

 

Hvis du ønsker å tilføre eller endre noe ta kontakt på: dobermannposten@outlook.com 
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Allergi?  Velg blandt 4 typer 
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Dr. Clauders / Choice1 AS
Gamle Trysilv. 5
N-2406 Elverum
T.   +47  62111002
mail@dr-clauders.no
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