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Hei medlemmer ☺ 

Hurra, det snør :) Håper alle er like glade over dette som hunden 

min i alle fall er. Hun ruller, graver og fnøser i snøen, koser seg 

som bare det. Problemet er snø/isklumper som setter seg fast 

under potene, men det har vi løst ved å barbere vekk en del av pelsen som stikker fram mellom ”tærne”. 

Kanskje et tips til andre som også sliter med dette?  

 

Faste spalter: 
Hundetrening 
 Bruks: har tatt pause fram til våren. Mer info kommer nærmere 

oppstart.  
Utstilling: har tatt pause fram til våren. Mer info kommer 
nærmere oppstart. 
Agility: treningen hver tirsdag fra 1730-1930 med instruktør og 
torsdag fra 19-21 uten instruktør.  
Hverdagslydighet: Hver mandag: 1800-1830: minihunder,  
1830-1900: større hunder. 
Konkurranselydighet: Hver torsdag kl 1800-1900 ut november, 
i uke 49 starter klikkerkurs (se under diverse) 
Rally: utsatt på ubestemt tid.  
 

Utstillinger i nærområdet 
  

Ingen utstillinger i nærområdet før til våren!   
 

Diverse fra styret 
 Innkjøp av utstyr 

Styret godkjenner innkjøpsliste sendt fra lydighets- og bruksgruppa.  
Gruppene får selv ansvar for å sjekke pris og handle inn utstyr der det er rimeligst.  
 
Brøyting på treningsbanen 
Det er bestilt brøyting til treningsbanen. Pål Aasvang gjør dette.  
Han brøyter mandag, tirsdag, onsdag og torsdag før kl 17:30.  
 
Lys på banen 
Det må kjøpes inn lyskastere og skøyteledning slik at Stian får igjen sitt personlige utstyr.  
Det må skrives søknad til kommunen angående permanent strøm og lys.  
 
Bod til oppbevaring av utstyr 
Skal vi gå til innkjøp av container eller bod? 
Norsk Småfeservice selger stålhall til 19500,- + mva. Disse er 4x6m. Denne er lett å flytte og dermed 
også salgsbar hvis vi ikke lenger har bruk for den. Dette må avklares fort- vinteren er i anmarsj :-) 



Årets Hund 
Årets hund gjelder for: 
beste utstillingshund 
beste lydighetshund kl 1, 2, 3 og elite 
beste brukshund kl D, C, B og A 
beste blodsporshund 
beste fersksporshund 
beste agilityhund 
beste rallylydighetshund (alle klasser) 
Medlemmer som ønsker å være med om dette, må selv sende inn sine resultater. Dette kan 
sendes på epost til Emma Nordberg på emma.nordberg@telenor.no  
 
Åpen Post 
Det oppfordres til at folk sender inn ønsker om saker som skal taes opp til behandling. Disse kan 
sendes når som helst til leder Solveig Steines so-stein@online.no , men hvis de med sikkerhet skal 
behandles på førstkommende styremøte så må de være leder i hende en uke før. 
 

Aktivitetsgruppene våre: 
• Utstilling  
• Rallylydighet/lydighet 

• Agility  

• Bruks 

Dersom noen har lyst å være med i en av 

aktivitetsgruppene så vil det velges nye grupper 

på årsmøtet i januar! Bli med, det er moro! :) 

 

Diverse: 

Julebord 
 Bardu Hund arrangerer julebord for alle medlemmer 6. desember 

2008. 
Det blir i Nedre Bardu samfunnshus og pris pr deltaker er kr 400,- for 
voksne og kr 100,- for barn som må betales ved påmelding. Frist for 
påmelding er 27. november 2008. Påmelding er bindende og kan 
gjøres på www.barduhund.com. Har du ikke tilgang til internett ring 
Bengt på nr 90569390 
Betaling gjøres til konto nr: 4776 16 09579. 
Husk å merke innbetalingen “Julebord 
(ditt navn)”.  

Julebordskomiteen oppfordrer medlemmene til å delta på julebordet 
og la dette bli en markering på et særdeles aktivt første år i klubben. Vi 
samles og spiser god og tradisjonell julemat og koser oss i lag. Mer 
informasjon og program om julebordet kommer senere, så følg med 
på bloggen fremover!  
Velkommen!! :-) 



Din hund er en ulv… men hvem er du? 
 Salangsdalens Jeger og Fisk får opp Runar Næss, en av Norges fremste eksperter 

på ulv og hund, til å holde foredrag angående tanker om ulv, hund og 
menneske.  
Runar vil snakke om 
- Valpeutvikling 

- Jaktadferd 
- Kommunikasjon/språk 

- Dominans og lederskap 
Sted: Polar Zoo Tid: Onsdag 26 nov kl 19:00 
For medlemmer i Salangsdalen Jeger og Fisk er arrangementet gratis. Øvrige: 100kr 
Ingen påmelding, betaling ved fremmøte.  
Det blir salg av kaffe og kake. 
 

 
Freestylekurs!  
 Dette kurset er tidligere annonsert på www.barduhund.com men på 

grunn av diverse årsaker så er det utsatt, ny info er som følger:  

Øverbygd Hundeklubb arrangerer Freestylekurs den 21.-22. 
februar.  
Instruktør er Nina Haaland. Teori og praksis foregår innendørs i 
Målselv (Øverbygd), nærmere informasjon senere.   
Kurset koster 800,-  
observatør kr 400  
Påmeldingsfrist er fredag 8. februar. 
 
Hva er freestyle? 
Freestyle er rett og slett en form for dans med hund. Til 
forskjell fra f.eks tradisjonell konkurranselydighet foregår det 
hele i en atskillig mer løssluppen form. Hund og fører skal gå et 
selvkomponert program til selvvalgt musikk. Hunden kan blant 
annet gå slalåm mellom beina, rulle rundt, hoppe over bein, 
armer eller igjennom, o.s.v.  
Har du lyst til å lære deg freestyle så er dette en unik mulighet! 
For mer info eller påmelding, kontakt Monica på mobil 40833533 
 

 
Temakveld: Trekk, kløv og potestell 
 Tirsdag 25. november arrangerer Bardu Hund temakveld. 

Temaet denne gangen er Trekk, kløv og potestell.  
Sted: Kommunehuset, lille møtesal  
Tid: 19:00 
Ingen påmelding. 
Medlemmer av Bardu Hund gratis, øvrige kr 50,- som betales ved inngang.  
 
Velkommen!! :-)  

 
 



*********************************************************** 

Det er nå ca 5 uker igjen til julaften, kos dere i førjulstiden og ikke stress med alle forberedelser. Trening 

og aktivisering av hunden (og dere selv) er like viktig nå som ellers i året :)  

Ha en fin adventstid! 

 

Mvh 

Ann-Kristin Sørgård 

redaktør, Bardu Hund 

Klikkerkurs  
 Bardu Hund skal kjøre 2 klikkerkurs med oppstart i uke 49. Det blir fordelt med 3 

treninger før jul, og 3 treninger etter jul. Sted blir enten treningsbanen eller 
innendørs på Bardufoss - dette blir deltagerne enige om. 
Instruktør blir Gunn-Anita Fossli (utdannet instruktør via Canis, jobber i dag som 
hundefører og instruktør i forsvaret).  

Nybegynnerkurs:  
Onsdager kl 1800-2000. 
Min antall deltagere: 5 stk. 
Max antall deltagere: 8 stk. 
Pris 1200,- for 6 ganger 
Påmelding via www.barduhund.com 
 

Konkurranselydighetskurs:  
(klasse 1, 2 og 3) 
Torsdager kl 1800-2000. 
Min antall deltagere: 4 stk. 
Max antall deltagere: 6 stk. 
Pris: 1400,- for 6 ganger 
Påmelding via www.barduhund.com 
 

Ønsker du å lære om klikkertrening så er nybegynnerkurset absolutt noe for deg! :-) 
Har du som ambisjoner om å konkurrere med hunden din, så meld deg på 
konkurranselydighetskurset!  
Ønsker du å vite mer om kurset, ta kontakt med Emma Nordberg, mob 41462056. 
 
 

Årsmøte 28. januar 2009 
 På nyåret blir det Årsmøte i Bardu Hund 

Det vil bli enkel servering. 
Sted: Kommunesalen Kl: 18:00 
 
 


