
 

 

 

Agilitykurs 
Kun 2 ledige plasser med hund!  

Mange ledige plasser som observatør!  

Bardu Hund kjører agility-kurs for nybegynnere og lett øvet helgen den 16-17 april. 

Kurset vil foregå innendørs og tidspunktene vil være: 

Lørdag 16. April 12:00 – 18:00  

Søndag 17. April 09:00 – 15:00 

Om kursholderen: Tonje Sollied Johansen er 37 år og trener til daglig i Tromsø Hundeklubb. 

Hun har én border collie som nyter pensjonisttilværelsen, og én fire år gammel shetland 

sheepdog (Seff) som hun satser høyt med. Tonje har holdt aktivt på med agility i 12 år. 

Hennes treningsfilosofi er at agility skal være gøy for både fører og hund, og hun støtter seg 

på utelukkende positive treningsmetoder. Uavhengig av hvilke mål du har med agilityen din 

(alt fra å bare aktivisere hunden din litt til å prestere i internasjonale konkurranser) så vil du 

få nyttig feedback og råd om hvordan du best kan legge opp treningen din. 

 

Pris medlem 1250,- 

Pris Ikke-medlem 1550- 

Pris observatører 600,- 

Prisen er inkludert kaffe/te. Påmelding sendes til 

post@barduhund.com og er økonomisk bindene. 

Dersom det er noe dere lurer på så ring  

Tone på 90606033  

 
Velkommen!!:-) 

 

 

 

 



 

 

 

Intro i massasje på hund 
Mandag 18 april Kl 18:00-20:30 så får vi besøk av flinke Anne Marie Vesterhus som skal 

fortelle og vise oss litt om hverdagsmassasje på hund :-) Her kan vi få svar på spørsmål slik 

som:  

Hvorfor masserer vi hunden? Hva skjer i kroppen til hunden ved 

massasje? Når kan vi massere hunden og når bør vi ikke massere 

den? Anne Marie viser også noen enkle massasjegrep før eierne 

får prøve på sine egne hunder:-)  

Kurset foregår inne i hallen. De som har små hunder og egne 

bord som de kan stå på, kan ta med seg dette. Hvis ikke, så kan 

hunden sitte/ligge på gulvet. 

Pris med hund: 400,- for medlemmer  

    500,- for ikke medlemmer 

Pris observatør: 150,- for medlemmer  

    200,- for ikke medlemmer 

Maks antall deltakere med hund: 6 

Anne Marie er autorisert Hundemassør fra Nordisk Hundemassasjeskole og driver Silvers 

Hundemassasje her på Setermoen :-)  

Bindende påmelding til post@barduhund.com innen fredag 15 april.  
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STYRET 

Disse sitter i styret for Bardu Hund i 2016 

Leder: Jens-Ole Håkonsen 

Nestleder: Hilde Eggen  

Sekretær: Ragnvald Tollefsen 

Kasserer: Elin Uhre 

Styremedlem: Ellen Øgård 

Vara1: Tove Liland 

Vara2: Annie Håkonsen    

Hvis det er noe som dere lurer på, ikke vær redd for å ta kontakt   

 

PÅSKEFERIE! 

 

Torsdag 17 mars er siste fellestreningen før vi tar påskeferie   

Det betyr at fellestrening utgår tirsdag 22 mars, onsdag 23 mars og torsdag 24 mars. 

Fellestreningene starter opp igjen etter påske, dvs tirsdag 29 mars.  

 

De som har halvårsavtale har selvfølgelig mulighet til å benytte seg av hallen også gjennom hele 

påska  Hvis du ikke har halvårsavtale enda men har lyst til å tegne det, ta kontakt med 

hallgruppa@barduhund.com. Mer om halvårsavtale kan du lese på bloggen under Innendørs 

treningshall: www.barduhund.com 

 

VINTERVETT REGLER!  

 

NKK har lagt ut en artikkel om hva man bør huske på i forhold til påskeferien  som kan være lur å 

få med seg  Dere finner hele artikkelen her:  

http://web2.nkk.no/Tips+til+trygge+p%C3%A5sketurer.b7C_wlrKZ7.ips 
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Vintervettregler: 

• Ikke legg ut på lengre tur enn hunden har grunnkondisjon til, og ikke glem at 
hunden blir raskere sliten av å gå i løs snø 

• Husk pauser 

• Bruk riktig tilpasset sele, og glem ikke at valper og unghunder ikke skal trekke 

• Klipp hår mellom tredeputene, og bruk potesalve og sokker for å unngå kutt og såre 
labber 

• Ikke la hunden trekke på speilblank is 

• Husk riktig klær dersom hunden din trenger påkledning for ikke å fryse 

• Sterk sol fører ofte til røde øyne og solbrenthet bruk solbriller til hunder med 
øyeproblemer og solbeskyttelse beregnet på barn til raser med hvit pels og 
upigmentert hud, og vurder å bruke solbriller om hunden din har øyeproblemer. 

PS! Husk å plukke opp etter hunden din i skiløypa! 

 

 

FAMILIEMEDLEMSKAP 

 

Som dere vet så er Bardu Hund nå medlem av NKK, 

og for å bli medlem i klubben så melder man seg inn 

via Min Side hos NKK. Hvis det er flere i familien som 

ønsker å bli medlem i klubben så koster dette 100 kr pr 

person, og dette må meldes inn via vår sekretær 

Ragnvald Tollefsen, mail rto@ragnvalds.net. Send han 

en epost, så ordner han slik at familiemedlemmet blir 

lagt inn. Når familiemedlemmet er blitt lagt inn, så vil 

dette komme opp som Medlemskrav på Min Side hos 

den som er hovedmedlem og betales så på vanlig 

måte herfra.  
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MEDLEMSFORDELER VETERINÆRSENTERET 

Visste du at du som medlem i Bardu Hund har en rekke fordeler hos Veterinærsenteret Midt-

Troms?  

Medlemsfordeler for hundeklubbens medlemmer:  

Rabatt på hundefôr: 

 25% rabatt på Specific hundefôr + «Gull» lojalitetskort motsvarende 20% rabatt = 45% 

rabatt på veiledende utsalgspris 

 20% rabatt på Hills hundefôr + lojalitetskort motsvarende 10% rabatt = 30% rabatt 

 10 % på Royal Canin hundefôr, minimum. Oppdretterrabatter kommer i tillegg 

 10% rabatt på Eukanuba hundefôr + lojalitetskort motsvarende 12% rabatt = 22% rabatt 

 15% rabatt på Vom og Hundemat 

Generelt kan det inngås individuelle avtaler med faste kunder fra klubben, og etter mengde 

fôr bestilt. Utover dette gis det ikke flere rabatter samtidig, med unntak for kampanjer så 

som » kjøp en, få noe med på kjøpet». Merk at veiledende utsalgspriser er veiledende, og at 

utsalgspris fra nettsted/butikk eller klinikk varierer sterkt. 

Rabatt på undersøkelser og behandlinger for medlemmer:  

 100% rabatt på honorar ved ultralydundersøkelse drektighet etter dag 30. 

 50% rabatt honorar på røntgen for valpetelling, etter dag 45 i drektighet. Digital 

røntgen 

 50% rabatt honorar på AD/HD, eller rygg-røntgen. Digital røntgen / erfarne veterinærer. 

 25% rabatt honorar vaksine 

 25% rabatt honorar valpepakke: / helsekontroll/vaksine/id/pass 

 25% rabatt på honorar seniorsjekk inkl. analyse av blodprøver 

Rabatt på planlagte behandlinger ved veterinærsenteret:  

10% rabatt på honorar ved planlagte rutinemessige behandlinger: 

 Kastrering og sterilisering (medisinsk indisert) 

 Rabatt på honorar ved fjerning av tannstein med ultralydscaler, polering og puss 

 Operasjon jursvulster og hudtumører 

 Rutineoperasjoner øye, slik som cherry eye, entropion, ektopion, diamond eye, 

distichiasis, tristichiasis, svulster øyelokk. 

 Rutine helseoppfølging slik som tømming av analkjertler, kloklipp, spyling av 

tårekanaler. 



 

 

 

 Reproduksjons oppfølging med  progesterontest, mikroskop, 

fastsettelse av korrekt parrings-insemineringstidspunkt og inseminering. 

 Tannoperasjoner og tanntrekking, inkl. persisterende melketenner 

Er du medlem i Bardu Hund – husk å si fra neste gang du besøker Veterinærsenteret Midt-

Troms slik at du får benytte deg av den flotte samarbeidsavtalen vi har  

 

 

 

PÅGÅENDE KURS 

 

Valpekurs 

Tirsdager mellom 18:00-19:30 så er det valpekurs.  

Det betyr at felletreningen for LP/Rally er flyttet til 19:30-21:00 frem til at valpekurset er ferdig den 

19 april.  

 

Her er noen bilder fra kursets flinke deltagere   

     
 

   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

AVSLUTTEDE KURS 

 

HMT intro 

Det ble kjørt HMT intro lørdag 27 februar og 8 dyktige ekvipasjer deltog  Det planlegges å sette 

opp en HMT test i løpet av mai. Alle som har lyst til å prøve seg på den skal bare hive seg i 

treninga  Lurer du på hva HMT er så les gjerne her: www.hundmedborgartestet.org/sv-SE 

prøver å ha følgende faste treningstider – men det kan være at man må endre tidspunkt/dag av 

og til - så følg også med på bloggen og på Facebook. 

Her er noen bilder fra introen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUN FÅ SEKKER MED TØRKERULL IGJEN! 

For å tjene litt ekstra penger til klubben (siden vi nå har fått treningshall :-)) så er det bestemt at vi 

skal selge sekker med toalettpapir og tørkerull. Nå har vi kun noen få tørkerull pakker igjen.  Vi 

henter fra Salgssentralen, merket er Katrin Plus og utsalgsprisen er kroner 400,- for en sekk med 

32 ruller. Ta kontakt med Emma Nordberg 41462056 dersom du vil ha:-) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANNET 

Offisiell åpning av hall 

25 februar hadde vi offisiell åpning av hallen, det ble en veldig trivelig kveld med overraskende 

mange besøkende. Gode kaker fra Elin og Elin og for-sekker sponset av Veterinærsenteret var 

perfekt for en kveld som denne. 

  

 

  

 

 

 



 

 

 

   


