
 

 

 

Innendørslokale! 
 

 Vi er så heldige å ha funnet nye innendørslokaler hvor vi kan møtes for innetrening 
gjennom vinteren :-)  Bardu Hund leier fra 1.november til 1.april lokaler for innendørs 
trening av hund sentralt midt på Setermoen. Lokalene ligger i Bardu Senter, inngang 
på forsiden. Lokalene har toalett og kaffe/kos rom. Det er også plass for å ha med 
bur om man ønsker å ha det. Det er mulig til parkering av bil både på baksiden av 
kommunehuset og på parkeringsplassen ved Esso.    

 
For mer praktisk informasjon om hallen samt hallregler, se www.barduhund.com. 
Hvis du har noen spørsmål vedrørende hallen så send gjerne en mail til 
hallgruppa@barduhund.com eller ta kontakt: 

Hilde Eggen                                     92623829 
Gry Elstad                                        40074653 
Tone Kristiansen                              90606033 

Vi ønsker mere aktivitet i hallen :-) Har du lyst og mulighet til å dra i gang noen 
aktivitet eller være trivselsagent på noen treninger – ta kontakt med hallgruppa. 

Velkommen på trening! :-) 

 

    

http://www.barduhund.com/


 

 

 

Kjøpe-Selge-Bytte-dag! 
 

Har du noe hundeutstyr som du ikke lenger trenger? Eller kanskje savner du noe?  
Da er du hjertelig velkommen til kjøpe-selge-bytte dag hos Bardu Hund :-)  

Ta med deg hundestæsjet ditt som du ikke lenger trenger og møt opp i 
treningslokalene våre Onsdag 23 november kl 18:00-20:00.  

Det vil bli solgt kaffe og noe godt å bite i.  
 

Hvis du ikke har noe stæsj som du har lyst å kvitte deg med, så er du hjertelig 
velkommen innom likevel! :-) Kanskje du finner noe spennende du kan kjøpe til 

hunden din, eventuelt bare koser deg sammen med andre hundegale med kaffe og 
kake :-)  

 
 

Velkommen!  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Juleverksted! 
 

Julen nærmer seg med stormskritt, og Bardu Hund ønsker herved å invitere til en litt 
alternativ aktivitet, nemlig juleverksted :-) Har du noen hobbyting som du holder på 

med, og kunne tenke deg en sosial kveld sammen med likesinnede, så er du hjertelig 
velkommen til oss. Du tar selv med hva det enn er du har lyst til å holde på med, 

eksempelvis strikking, hekling, scrapping, maling, brodering osv. Hvis du ikke har lyst 
å la hunden være igjen alene hjemme, så er det også mulighet til å ta med bur å 
sette inne som den da kan ligge i. Kanskje du da også kan trene litt innimellom 

flekkene? :-)  
 

Det koster 20 kr per person og det vil bli servert pepperkaker og gløgg. Si gjerne ifra 
hvis du kommer :-)  

 
Dato: Mandag 28 november kl 18:00-21:00 

Sted: Bardu Hunds treningslokaler i Bardu Servicesenter 
 

Velkommen!  

 

 



 

 

 

 
Julegrøt! 

 
Tradisjon i tro så blir det julegrøt også i år! Det blir faktisk ikke jul uten! :-) 

Det blir servert risengryn grøt og rømmegrøt med spekemat attåt. Kanskje er det du 
som finner mandelen i grøten i år? :-)  

 
Vi møtes Tirsdag 13 desember kl 18:00 til julegrøt og sosialt samvær.  

 
Julegrøten er gratis for klubbens medlemmer.  

Det vil bli solgt lodd etter middagen, så husk å ta penger for å kjøpe lodd samt en 
liten pakke eller to til premie. 

 
Sted: Bardu Hunds treningslokaler  

Påmelding til Elin Uhre 97781873 eller Elin Bones 48158984 
 

Velkommen! :-) 
 
 

 
 
 



 

 

 

Nosework! 
 

Helgen 12-13 februar 2017 kommer Anne Marit Hagen til Bardu Hund for å kjøre 
introduksjonskurs i Nosework – spesialsøk for «vanlige» hunder! 
 
Pris  
medlem: kr 2000,- 
ikke-medlem kr 2300,- 
Observatør kr 500 

Prisen er inkludert kaffe/te og 
foregår innendørs. Påmelding 
sendes til post@barduhund.com 
og er økonomisk bindene. 
Dersom det er noe dere lurer på 
så ring Tone på 90606033 

 
NB! Noseworkkurset er allerede 
fullt, med det er mulig å sette seg 
på venteliste hvis man ønsker det :-)  

Litt om Nosework 
I Nosework får hunden brukt sin luktesans. Sporten/treningsformen går ut på at 
hunden skal søke etter spesifikke lukter i ulike miljøer. Siden lukten plasseres i ulike 
høyder og i ulike miljøer med varierende vanskelighetsgrad, så får hunden både 
mental og fysisk stimulering. Sporten krever verken avansert eller kostbar utrustning. 
Det er en aktivitet alle hunder og hundeeiere kan engasjere seg i. Det enste man 
trenger er interessen for søksarbeid. 

Sporten Nosework ble etablert i USA av grunnleggerne av NACSW (National 
Association ofCanineScentWork), Ron Gaunt, Amy Harrot og Jill-Marie O’Brien. 
Sporten kalles i Amerika for K9 Nose Work. Sporten er nå under etablering både i 
Norge, Sverige, Finland og Danmark, samt andre steder i verden. 

Sporten er inspirert av arbeid med søkshunder og har elementer som er hentet fra 
trening og arbeid med profesjonelle søkshunder. En av de mange utfordringene som 
møter yrkeshunder er at de møter nye omgivelser og scenarier daglig. Denne 
utfordringen reflekteres i sporten gjennom ulike søksmiljøer og detaljer ved hver 
lokasjon i trening og konkurranser. Nosework gir altså mange ulike søks-muligheter 
og utfordringer i treningssammenheng for deg og hunden din! Ta gjerne kontakt for 
mer informasjon via mail eller les mer her: 
http://www.hundehagen.no/b/nosework/  
http://www.nosework.no/ 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hundehagen.no%2Fb%2Fnosework%2F&h=eAQFLwxoLAQHA03ozKIy26gn8JUBjBN2WESO8E2DSlTaefQ&enc=AZMQE84AF95bszCueQiM2tomj6uB1JFk47UdAorkj3lATxfpI7Uz9ZkTMn0iKSuFTZnU6_bxLaroLRmR4_G49P6ny-pF5s2voHE-14-dkpDomc8IDyHOjq1DjNgWE-c9CwOBP8cCoyf79Ysqh8Uq_JNbaq_puhB7YlYCOYmMq-U879bEulrdQZ3Vj0W1C2vSgyU&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nosework.no%2F&h=mAQGmWXNuAQGqyEB4hjiII1ABL7eWYdGrz8MuT5leMij_hg&enc=AZOAy3uyifb9lgJX54mte3KqC1q21v2fRk7sI13nD_mU1oKUv3ycJkfMOJtZhmyfvkM-eTysyPwMd15-RfwxB1dYWbgnPMlos9LqWkpHWz4lUtSNlKSpaWPpJWclefk2UBSp2uObdP2pXEPrtI14GbYGVaIJWTlG6RS1nXa4wVS2xsA9Vzn07DbMxjDEjU-HC8U&s=1


 

 

 

 

TOALETT OG TØRKERULL!  

 

Vi har fortsatt toalettpapir og tørkerull i storsekk til salgs. Ta kontakt med Elin 
Uhre på mobil 97781873 hvis du ønsker å kjøpe. Gi gjerne beskjed til venner og 
bekjente at det er mulighet til å kjøpe toalettpapir og tørkerull fra Bardu Hund, slik 
at vi får solgt enda mere :-) Toalettpapiret og tørkerullen er av god kvalitet (vi 
henter fra Salgssentralen, merket er Katrin Plus) og utsalgspris vil være 

kr 350,- for en sekk med toalettpapir (42 ruller) 
kr 400,- for en sekk med tørkerull (32 ruller) 

Innbetaling gjøres til konto 4776 16 09579 
Merk innbetaling med Toalettpapir/Tørkepapir + ditt navn  

 
 

 

Sponsor! 

 

I 2017 så arrangerer Bardu Hund sin første agilitykonkurranse. I forbindelse med dette 
så har Tone Kristiansen v/agilitygruppa søkt om sponsormidler fra Troms kraft 
http://www.tromskraft.no/om/sponsing for å få kjøpt inn litt mer agilityutstyr. Forrige uke 
så fikk klubben en mail fra Troms Kraft hvor de ga oss den glade beskjeden om at de 
ønsker å sponse oss med kr 5000,- til mere agility utstyr. Herlig!! :-)  

Tusen takk til Troms Kraft for den generøse sponsingen!  

 

 

 

http://www.tromskraft.no/om/sponsing


 

 

 

 

 

Konkurranser 2017 

 

I 2017 så arrangerer Bardu Hund følgende konkurranser:  
 

Blodspor 24-25 juni 2017 
Agility + Agility hopp 12-13 august 2017 

Rallylydighet 12-13 august 2017 

 

Blodsporskonkurransen vil foregå i Bekkebotn (ev ene dagen i Sørdalen hvis det 
blir mange deltagere), mens agility, agility hopp og rallylydighet vil foregå på 
Setermoen, ved Barduhallen.  

 

 

Vi håper at så mange som mulig av klubbens medlemmer deltar på stevnene 
våre! :-) Hvis du har mulighet til å hjelpe til under stevnet (legge spor, bake kake, 
sitte i sekretariatet, skrive, sitte i kafeen, tidtaker, banebygger ..) så gi gjerne 
beskjed til de som nå sitter i arrangementskomiteene for de ulike stevnene;  

 
Blodspor:  Siv Heidi Rognmo, mobil 91171653 
  Line Sæther, mobil 90142748 
  Emma Nordberg, mobil 41462056 

Agility:   Tone Kristiansen, mobil 
90606033 
  Per-Eirik Kristiansen, mobil 
41411527 
  Gry Elstad, mobil 40074653 

Rally:   Hilde Eggen, mobil 92623829 
  Emma Nordberg, mobil 41462056 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

Aktivitet i hallen  

 

Her er aktivtetsplanen så langt angående treninger og arrangement i 
treningslokalene for november og desember:-)  

 

 

 

Vi ønsker mere aktivitet i hallen :-) Har du lyst og mulighet til å dra i gang noen 
aktivitet eller være trivselsagent på noen treninger – ta kontakt med hallgruppa 

 

Hilde Eggen                                     92623829 
Gry Elstad                                        40074653 
Tone Kristiansen                              90606033 

 


