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Hei hundefolk!  

Da er det jul igjen og nok et år er snart over. 

Det har vært litt laber aktivitet i klubben i år så 

jeg krysser fingrene for at det tar seg opp i 

2012. 

Ellers vil jeg minne alle om å ta hensyn til våre 

firbeinte nå når rakettene snart skal skytes opp! 

Håper å se dere alle på årsmøte og årsfesten! 

 

Ønsker alle en gledelig jul og et godt nyttår!:-) 

Med hilsen Leder Ann-Cathrin Nilsen 

mob 47 63 64 04 

 

Faste spalter: 
Hundetrening 
 Mandag og Onsdag 18:00-19:00 Hverdagslydighetstrening 

For alle aldre, størrelser og raser.  

Vi samles for å trene på lydighet på akkurat det nivå du og din 

hund er på. Hva du ønsker å trene bestemmer du selv. Det er 

ingen instruktør på disse treningene, men alle hjelper alle. Hvis du 

trenger hjelp med spesifikke ting slik som sosialisering, passering 

osv, si ifra så hjelper vi deg.  

 

Sted: Treningsbanen 

Kontaktperson: Stian Hansen, mob 97 65 55 20  

 

 Tirsdag og Torsdag 18:30-20:00 Agilitytrening 

for alle aldre, størrelse og raser.  

 

Heller ikke her har vi noen fast instruktør, men alle hjelper alle. 

Agility er en morsom sport hvor hundene lærer seg å mestre ting.  

 

Alle er velkommen!  

 

Sted: treningsbanen 

Kontaktperson: Per-Eirik Kristiansen, mob 41 41 15 27 

 Treningsbanen 

Bardu Hund har en flott treningsbane, inkludert komplett agilitybane.  

Treningsbanen vår ligger på Steiland og kan brukes gratis av alle medlemmene i klubben. 



Kode til låsen kan fås hos leder Ann-Cathrin Nilsen, mob 47 63 64 04 

Det er også mulighet for ikke medlemmer til å leie banen inkludert utstyr.  

Pris: 200,- pr dag eller 50,- pr time.  

 
Diverse: 

Årsmøte 

  

Årsmøte med etterfølgende årsfest for Bardu Hund blir lørdag 21 januar 2012. Saker som skal 

behandles på årsmøtet skal være styret i hende innen 07. januar 2012 og sendes til 
post@barduhund.com 
 
Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte og årsfest   
Det vil serveres mat på årsfesten, drikke tar hver og en med seg 
selv. Påmelding til årsfest innen 07. januar 2012 til 
post@barduhund.com 
 
Egenandel årsfest:  
100,- voksne  
50,- barn  
 
Mer info med klokkeslett og sted vil komme. Følg med på www.barduhund.com!  
 

 Årets hund og Årets ekvipasje 

  
I år som tidligere år kårer Bardu Hund Årets hund i følgende 
kategorier:  

- Årets utstillingshund 
- Årets mestvinnende veteran (utstilling) 
- Årets lydighetshund (en vinner pr klasse) 
- Årets Brukshund (en vinner pr klasse) 
- Årets Agilityhund (en vinner pr klasse) 
- Årets Rallylydighetshund (en vinner pr klasse) 
- Årets blodsporshund 
- Årets fersksporshund 

I tilegg så kåres Årets ekvipasje. Har du forslag til kandidat, send navn og begrunnelse til oss. Både 
resultater fra konkurranser ifbm Årets Hund samt forslag til Årets ekvipasje sendes til 
post@barduhund.com innen 01.01.2012.  

Champion 2011 
  

Bardu Hund ønsker å gi en liten oppmerksomhet til alle sine medlemmer 
som oppnår championat på sine hunder. Oppmerksomheten vil deles ut 
på årsmøtet.  
 
Har din hund blitt championat i 2011?   
Send en melding til post@barduhund.com  
 

Aktiviteter i julen! 



 

Det vil ikke være noen trening i julen, men banen er tilgjengelig for alle 

medlemmer til å bruke  Har du lyst til å trene sammen med noen så legg 

gjerne ut en melding på vår facebook-side (søk på Bardu Hund så finner du 

oss). Det er helt sikkert flere som har lyst å mulighet til å møtes en dag eller to i 

romjula!  

 

Turid Rugaas til Bardu Hund!  
  

Den 28-29 januar kommer Turid Rugaas til Bardu for å holde seminar om temaet  

Et godt hundeliv – hva er det? 
Dette blir et spennende seminar som strekker seg over to dager, og vi gleder oss stort  

Les mer om seminaret på www.barduhund.com 

Ting å tenke på i julen 
 

Sjokolade, julemat, julenøtter og krøllete pakkebånd. 
De hører alle til julen, men gjør også julen farlig for 
Norges hunder. På www.agria.no presenteres de 
største truslene for våre firbente venner.  

For hunden er julen en herlig tid. Hele ”flokken”, det vil si familien, 
er samlet. Det er tid til lek, kos og lange turer. Samtidig finnes 
mange risikoer i denne høytid. 

Hold sjokoladeesker utenfor snutehold for hunden og ikke gi etter 
når hunden bedende ber om en bit sjokolade. Sjokolade inneholder 
teobromin, et stoff som hunder er sensitive for og som kan 
forårsake sjokoladeforgiftning. Har hunden fått i seg mye sjokolade, 
som dessuten er mørk, kan den til og med dø. 

– Vær også forsiktig med den vanlige julematen. Pass på at ribba får kjølt seg ned på ett 
”hundesikkert” sted, ellers kan fristelsen bli for stor. Unngå å gi hunden bein som begynner på F: fugl 
eller fiskebein. Hunder har heller ikke godt av fet og salt mat, råder Lena Bjurström, veterinær på 
Agria Djurförsäkring. 

Andre saker som er vanlige årsaker til veterinærbesøk er pepperkaker, ustekte deiger, rå løk, rosin og 
stearin. Og støvsug nøye under treet – for hundemager kan ikke smelte granbar. 

Julepresanger og julepynt kan skade om det vil seg ille. Ødelagte julekuler av glass kan gi stygge 
skjæresår. Pakkebånd er morsomme å leke med, men om hunden skulle tygge i seg den kan tarmene 
snøres sammen og skjæres i stykker, med skadede tarmpartier som følge. 

– Pass også på att hunden ikke tygger i seg julepynt eller barnas leker. Man slutter aldri å overraskes 
over alle merkelige ting som plukkes ut av hundemager: valnøtter, legobiter, små leker, til og med 
støvkluter og nylonstrømper, forteller Lena Bjurström. 

 
 

Godt nytt 2012! 
Mens vi skåler i champagne og ønsker det nye året velkommen, er nyttårsfeiringen et eneste stort 
mareritt for mange hunder. De sterke lydene blir ubegripelige for dem, og de forstår ikke at det som 
skjer ikke nødvendigvis er farlig. Uansett hvis du har en hund som er redd på nyttårsaften eller ikke, så 

http://www.barduhund.com/


kan det være lurt å følge disse tipsene skrevet av Gry Løberg. Godt 
nytt år!  
 

Tips for nyttårsaften:  
1) Luft hunden tidlig på dagen og gi den et stort måltid med mat 

slik at den er god og mett. En sliten og mett hund vil være 
mer rolig enn en uthvilt og sulten. 

2) Legg til rette for hunden i et rom eller deler av et hus som er 
godt skjermet for lyder utenfra. Kjeller eller bad kan være 
eksempler på gode løsninger. Gi hunden mulighet til å 
gjemme seg under noe for å føle seg trygg. Et åpent bur eller 
en møbel kan fungere bra.  

3) Sett på radioen for å kamuflere lyder utenfra. Eller sett på 
musikk, gjerne med rytme og trommer.  

4) Vær sammen med hunden for å gi den støtte og trygghet. Men ikke overdramatiser eller trøst 
hunden.  

5) Bruk DAP – feromoner som gjør at hunden blir roligere. Begynn med dette noen dager før nyttår.  
6) Om hunden får panikk eller fobisk reaksjon kan man medisinere på selve nyttårsaften. Det er 

viktig at man tar kontakt med veterinæren i god tid, slik at man får tilpasset dosen. En feil dose 
kan føre til at hunden får motsatt reaksjon.  

7) Ikke straff hunden din om den er redd! Det bare bekrefter at det er noe å være redd for.  
8) Ikke gjør noe stort nummer av det, og ikke prøv å trøste hunden hvis den er redd. Dette belønner 

bare adferden.  
9) Ignorer enhver fryktadferd som oppstår uten at det smeller, men la gjerne hunden komme til deg 

for støtte.  
10) Blend for vinduer om hunden er i et rom med vindu. Da vil du skjerme den mot lysglimtene fra 

fyrverkeriet.  
11) Ignorer bråket selv og prøv å engasjere hunden din i en eller annen form for aktivitet.  
12) Om du kjenner en hund som ikke er redd for bråket og som går godt sammen med din egen hund 

så kan det hjelpe å la dem være sammen på nyttårsaften.  

Til salgs 
Bardu Hund har blå t-skjorter trykket ’Bardu Hund’ til salg. 
Størrelser fra XS til XXL.  
Pris: 120,-   
 
Vi har også runde merker til salgs, for å feste på vester, jakker og 
lignende. Pris: 100,- 
 
Bardu Hund selger også eksemplarer av Hunden Blå til kr 120,- 

"Hunden Blå" skal forebygge ubehagelige episoder mellom barn 

og hund. Så har du hund og små barn, kan dette være et nyttig 

hjelpemiddel. Nyttig gave til småbarnsfamilier med hund ! 

Ønsker du å kjøpe noe, send en mail til post@barduhund.com eller ta kontakt med Emma Nordberg, 

mobil 41462056 

 

God Jul og Godt Nytt År!!  
  

Bardu Hund ønsker alle sine medlemmer og hundevenner en fortsatt  



God Jul  

og Godt Nytt År!!  

 


