
 
Infoblad for Bardu Hund Nr 2 – juni 2009 

 

Hei alle hundevenner! 

Det har vært og er stor aktivitet i klubben. 

Både på kursene og på treningene har det vært godt oppmøte og treningsbanen på 

Steiland blir flittig brukt. Men ennå er det plass til flere. Følg med på bloggen. 

Villmarksmessa arrangeres 12.-14.juni og Bardu Hund stiller med egen stand for 2. gang. 

Kom gjerne innom for å slå av en prat. 

 Bardu Hund samarbeider med Lions på messa og vi har bruk for flere hender i dette 

samarbeidet som også gir litt penger i kassa vår. Meld deg til Tone snarest hvis du kan 

avse noen timer på messedagene. Mange av våre aktive medlemmer er i Tromsø på hundeutstilling og 

lydighet denne helga og vi ønsker alle lykke til.  

Til slutt vil vi ønske alle to- og firbeinte medlemmer velkommen til felles St.Hans feiring  på Steiland. Ta 

med det dere vil spise og drikke, noe å sitte på/i og så møtes vi på treningshaugen til en trivelig kveld 

rundt bålet, felles tur i Elveparken og lek på banen!  Vi sees. 

Hilsen Ranko og Elin 

Faste spalter: 
Hundetrening 

 Bruks: Sporkurs for nybegynnere pågår.  

Utstilling: Onsdager kl 17:30 (bak Forsvarsmuseumet)   

Agility: Treninger tirsdager fra kl 18:00.  

Hverdagslydighet: Hver mandag: 1800-1900, Det er endringer i 

opplegget rundt hverdagslydigheten – se blogg for mer info. 

Konkurranselydighet: Hver torsdag kl 1800-1900 (uten instruktør) 

Konkurranselydighetstrening vil utgå etter mai måned. For de som 

vil trene konkurranse vil det i stedet være mulig å melde seg på 

SMS-gruppe slik at vi fra gang til gang bestemmer når og hvor vi 

trener. Dette da store deler av konkurranselydighetsgruppa trener 

redningshund nå på sommerhalvåret. 

Utstillinger i nærområdet 

  

12 juni Norsk Dalmatiner Klubb 

13. juni Tromsø Hundeklubb 
Det er flere små utstillinger i nærområdet, sjekk NKK sine sider for 

detaljer.   

Etterlysning – Barn og Hund 
 Bardu Hund ønsker å starte opp med en egen «Barn og hund gruppe». 

Vi etterlyser derfor barn/ungdom og voksne som kan tenke seg å være 

med på å starte opp en slik aktivitet. Har du lyst og tid, en til to ganger 

pr. mnd. så ta kontakt med Elin på tlf. 977 81 873. Vi kommer tilbake til 

saken på medlemshelgen i aug/sept. Håper å starte opp allerede i høst, 

dette kan lett bli veldig gøy! 

Diverse fra styret – åpen post 



  Åpen Post 
Det oppfordres til at folk sender inn ønsker om saker til behandling. Disse kan 

sendes når som helst til leder Elin Uhre på elinuhre@start.no  

Kurs 
 Sporkurs: Pågår, oppstart 2. juni. Instruktører Emma og Stian. Medlem 

kr 500,- Ikke medlem kr 700.  

Blodsporkurs 26-28 juni med ekstern instruktør Helge Johnsen  

Foredrag: Vi planlegger en hel dag med foredrag med kjente Runar 

Næss (ekspert på hund og ulv) og Tess Erngren (hundpsykolog). 

Preliminær dato er 12 sept. Dette blir en dag som dere ikke må gå glipp 

av! :-) Søndag 13 sept vil det være mulig å booke Tess for utredning 

/konsultasjon hvis man har problemer av diverse av diverse slag, samt 

mulighet for å besøke de sosialiserte ulvene. Mer info kommer. 

Diverse: 

Villmarksmessa 
 Nå har vi nok folk i Bardu Hund teltet, tjoho! Håper alle som er på messa kommer innom for en 

liten prat. Vi skal i år som i fjor ha en liten bane 

stående – ta gjerne en treningsøkt. Jo flere hunder og 

aktivitet vi har, jo flere kommer innom og hilser på.  

 

Fra teltet (som er nytt av året:-) vil vi reklamere for 

klubben vår, selge klubb t-skjorter, ha gode tilbud til 

nye medlemmer, mini natur sti med premier sponset 

av vår gavmilde og trivelige samarbeidspartner 

Veterinærsenteret.  
(På bildet ser to av fjorårets blide representanter, Bengt og Ellen)    

                                          

Kan også nevne at Yvonne og Kompis:-) er godt i gang med å lage et Bardu Hund fotoalbum, slik at 

vi kan både reklamere og mimre litt.    

 

Til slutt, vi har som jeg tidligere har ”gnålet” om, fått en henvendelse fra Lions om messevakter. 

Dersom det er noe som kan ta ei økt, kontakt: tone@dogdiggers.com eller 90606033.  

Ledige vakter: 

Fredag 16:00 20:00 Dørvakt Hallen Elin Uhre  97781873 
  18:00 20:00 Messelotteri     

Lørdag 09:30 14:00 Rydding telt 
Håvard Uhre 
Halvorsen   

  12:00 16:00 Kiosk Harald Kristiansen 90727360 
  14:00 18:00 tilbringer kiosk     

Søndag 10:00 14:00 messelotteri     
  09:30 14:00 rydding telt Elin Uhre    

Ny champion!  
  

NUCH. NELVANA`S SNOWHITE  IN BLACK - "MIRA" 

 

Mira fik tittelen sin i april i Harstad. Eies av Siv Heidi Rognmo og 

Dag Halvar Hauge på Sjøvegan. Gratulerer! 

 

 

 



  11:00 15:00 rydding toalett herrer  Kyrre Halvorsen   
  12:00 16:00 vakt i hallen     
  12:00 16:00 Kiosk     
  12:00 16:00 kaffe utstillere     
  14:00 18:00 Kiosk     
  14:00 18:00 Kiosk     
  14:30 19.00 matsalg     
  14:30 19:00 matsalg     

Det blir en funksjonærinngang langs veien inn til Barduhallen fra NORD. Vaktene vil der få en 

konvolutt med matbilett og adgangskort. 

Bardu Hund T-skjorter 

 Vi har fremdeles mange t-skjorter igjen, størrelser fra XS til XXL.  

Pris: 120,-  Ønsker du å kjøpe t-skjorte trykket med Bardu Hund? 

 

Ta kontakt med Emma Nordberg (mob: 41462056 eller mail 

emma.nordberg@telenor.com) eller kjøp på messa:-) 

Veterinærsenteret melder om  

  

Hills: 20% rabatt til BARDU HUND medlemmer, og i tilegg kommer gode 

rabatter i form av lojalitetskort i en kampanjeperiode.  

Specific: 25 % rabatt på alt hundefòr i form av lojalitetskort. 

 

Dette gjelder for Bardu hund uansett - og ikke bare på messa. Vi er 

jo veldig glad dersom Bardu hund henter sitt for på klinikken, og 

ikke på messa:-)  

 

 

Agility bildene i dette dokumentet er fra kurset nå i vår.  

Med vennlig hilsen Tone Kristiansen 

 

Bardu Hund Teltvakter 
Bruk av banen skal foregå under oppsyn av teltvaktene (vær spesiell obs på bruk av bommen)   
Ta gjerne hundene med, men sørg for å ha bur eller noe slik at hunden kan få hvile 
Alle vakter tar med en kaffekanne eller to.   
Siste teltvakter pr dag må huske å trekke natursti vinnere 

Fredag Personer Hunder 
    

16:30  - 20:00 Stian Nelly     
16:30  - 18:30 Tone Thea     
16:30  - 20:00 Emma Fanny     
17:00  - 20:00 Gro Bella/Scott     
Lørdag Personer Hunder 

 
Søndag Personer Hunder 



09:45:12:30 Gro Bella/scott  0945-12:30 Siv Kajsa 

09:45-12:30 Stian Nelly  0945-12:30 Tone Thea 

09:45-12:30 Siv Kajsa   0945 - 12:30 Stian  Nelly 

12:30-15:30 Tone Thea  12:30-15:30 Lill Theo 

12:30-15:30 Yvonne Kompis 
 

12:30-15:30 Hege Maja 

12:30-15:30 Lill Theo  12:30 -16:30 Gro  Bella/Scott 

15:30-18:30 Elin  Ranko 
 

15:30-18:30 Hanne  Ken 

15:30-18:30 Hilde Liv Bjarmi 
 

Pakke sammen Stian   Nelly 

15:30-18:30 Anne Lise Frida  Pakke sammen Elin /Kyrre  Ranko 

 

 

 


