
 

 

 

Rallylydighet! 
 

Bardu Hund arrangerer Rallylydighetskonkurranse  

lørdag 13. aug og søndag 14. aug 2016 :-)  

 

Sted: Gressbanen ved Barduhallen på Setermoen. 

Dommer: Roger Fredriksen 

 

Påmelding på web innen 1. aug 2016 

http://web2.nkk.no/no/konfigurasjonsmappe_forside_og_rammeverk/forside/snarveier/terminl

ister/prover/ 

Påmeldingsavgift kr 250,- pr ekvipasje. 

Prøven arrangeres etter NKKs regelverk for rallylydighetsprøver. Regelverk finnes på 

http://web2.nkk.no/no/tjenester/aktiviteter/lydighet_og_rallylydighet/ 

Det vil bli mulighet å kjøpe kaffe og noe å bite i på stevneområdet :-)  

Velkommen! :-)  

          

Lurer du på noe, ta kontakt med: 

Inger Løvlund, mail inger.ijl@gmail.com 

Tove M. Lundgård Liland, mail tove.liland@gmail.com 

Anne-Britt Andreassen, mail annebrid@yahoo.no 
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VOM Dog Run! 
 

Søndag 12. juni var Bardu Hund medarrangør i Nord-Norges første  
VOM DOG RUN som ble arrangert i forbindelse med Villmarksmessa på Setermoen! 
Annie Håkonsen, Hilde Eggen, Tone Kristiansen og Elin Uhre gjorde en formidabel 

innsats i regi av klubben! Hele 60 deltagere var med og sprang sammen med 
hundene sine. Gøy! :-)  

 
Gratulere til alle som gjennomførte løpet og kom i mål! 

 

  

 

  

 



 

 

 

Ordinær Blodsporsprøve 
 

Lørdagen 25. juni arrangerte Bardu Hund sin første konkurranse etter vi ble medlem i NKK. 
Ordinær blodsporsprøve ble arrangert i vakre Bekkebotn. Flinke og trivelige dommere, 
sporleggere, hunder og hundeeiere gjorde at vi fikk en finfin dag. Heldigvis var værgudene 
på vår side, så vi kunne sitte ute og spise deilig lapskaus og masse kaker mens vi ventet på 
at ekvipasjene skulle bli ferdige. Herlig! :-)  

 

  
 
Tusen takk til alle som var sammen med oss under dagen :-) Takk til de dyktige og trivelige 
dommerne våre; Halvor Berntsen, Halle Fossbakk og Helge Johnsen! Takk til de eminente 
sporleggerne våre; Ståle Bakkemo, Sindre Myrland, Siv Heidi Rognmo og Inger Løvlund :-) 
Takk til Line som var stevneleder, til Anne Lise for nydelig lapskaus og til alle kakebakere. 
Tusen takk til alle deltagere for at dere kom!! :-) Og ikke minst; tusen takk til våre sponsorer; 
Midt Troms Veterinærsenter (hovedsponsor), Ragnvalds Bierverv, Bapro, Kennel Nelvana og 
Dogdiggers.  

 

 
  

 
Det var 4 ekvipasjer som fikk 1. premie på 
lørdagen (hvor av en som også fikk HP), 5 
ekvipasjer fikk 2. premie, 2 ekvipasjer fikk 3. 
premie og 8 ekvipasjer fikk 0. premie.  



 

 

 

 

Vinner/fører i oransje; Kjell-Amund Prestmo med hunden Pondus :-)  

 

Vi hadde mange ulike raser representert (13 ulike raser), og de tre beste hundene var alle 

spaniel :-) Gøy! :-) Dagens vinner med 1. premie og HP ble unge og vakre Mi-Mio’s Oberon 

(Engelsk springer spaniel). Bare 15 måneder gammel, og fikk masse lovord fra dommer 

Halvor Berntsen.  Bardu Hund gratulerer så masse til både hund og fører Kjell-Amund 

Prestmo (og eier Beate Aas) for en særdeles godt gjennomført sporprøve! God tur hjem til 

Verdal igjen og masse lykke til videre!! Også stor grattis til dagens andre beste hund; RL1 

NVCH Krokhaug’s Wilhelmina (Cavalier King Charles spaniel) med eier/fører Linda Therese 

Kristoffersen fra Tromsø som også fikk en flott 1. premie med superfin kritikk :-) På tredje 

plass kom NVCH Nelvanas Easy Rider (Engelsk springer spaniel) med eier/fører Tina 

Haagensen (Siv Heidi Rognmo er også eier) fra Sjøvegan som også de fikk en flott 1. 

premie. På 4. plass, også hun med 1 premie, kom Copperdream Pennies from Heaven 

(Nova Scotia Duck Tolling Retriever) med eier/fører Stine Blegeberg. Gratulerer til dere også!  

 

                    

         Alle lørdagens ekvipasjer som fikk 1. premie. Vinner til høyre :-) 



 

 

 

 

Og gratulerer til alle andre flotte ekvipasjer, både de som ble premiert og de som ikke helt 

hadde dagen sin på lørdagen (det var mye utfordringer med masse elg i området + sauer, 

noe som flere ekvipasjer fikk merke). Utrulig flott dag, og dere er alle velkommen tilbake igjen 

ved en senere anledning!:-) 

 

 

TRENINGSHALL 

 

Det ble bestemt på medlemsmøtet at vi ikke lenger skal leie hallen. Hallen er nå vasket ut og alt 

utstyr er flyttet opp til treningsbanen. Hvis du hadde glemt igjen noe i hallen, så står det nå inne i 

konteineren og det kan hentes der.  

 

Det jobbes med å finne ny innendørstreningshall for videre trening vinterstid. Hvis det er noen 

som har tips, ta gjerne kontakt med Jens Ole Håkonsen (98665905), Tone Kristiansen 

(90606033) eller Hilde Eggen (92623829). 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRENING I SOMMER 

 

Vi fortsetter med treninger på treningsbanen vår ved Steiland. Nå er det jo sommerferie og 

mange er borte, men si gjerne ifra på Facebook-gruppa vår hvis du har tenkt deg opp å trene :-) 

Banen er åpen for fri bruk til alle medlemmer.  

 

GOD SOMMER!! :-) 

 

 

 

Veibeskrivelse til treningsbanen: 

For å komme dit så svinger du av E6 ved skolen, kjører over Sponga-brua og svinger til 

høyre. Kjør forbi innkjørsel til søppelfyllinga (denne er på venstre side) og fortsett en liten bit 

til. På høyre side har du (midt imot søppelfyllinga) en parkeringsplass ved elven. Skrått opp 

til høyre går det en vei opp bakken, og oppe på bakken så finner du treningsbanen vår :-)  

 

DUGNAD 

 

I slutten av august blir det dugnad på banen hvor vi skal få rettet opp gjerdet, ryddet osv. Litt 
kos må man også ha, slik at det blir også litt mat, kaffe og kaker :-)  
 
Info med dato blir lagt ut når det nærmer seg. Vi håper at så mange som mulig har mulighet 
til å bli med :-) Velkommen til dugnad! :-)  

 

 


