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Leder: Einar Langrusten
Granveien 89,2742 Grua, Tlf: 41381114 
E.post: langrustene@yahoo.no

Nestleder: Grete Aase
Ramsvollsvegen 12,5518 Haugesund, 
Tlf: 92202631, E.post: greteham@hotmail.com 

Styremedlem: Thomas Vibeto
Venusvei 11, 3226 Sandefjord, Tlf: 90882833, 
E.post: thomas.vibeto@gmail.com 

Styremedlem: 
Tina Oline Bratsberg Rygge, Carsten Anker v. 1, 
2074 Eidsvoll Verk, Tlf 95708146,  
E.post: tinarygge_93@hotmail.com

Styremedlem: Bjørn R. Myrholmen
Hedrumveien 1805,3282 Kvelde, 
Tlf: 99729583, 
E.post:bmyrholmen@gmail.com  

Varamedlem: Geir Westrum
Marøyvegen 5,5937 Bøvågen, 
Tlf: 93295631, E.post: ge-we@online.no

Varamedlem: Hugo Henriksen
Vokterveien 6.8613 Mo i Rana, 
Tlf: 97480885, E.post: huhenrik@live.no  

Valgkomite:
Leder: Svein Olav Rasmussen
Audun Glomseth
Kaja Videng
Vara: Per Hoff

Kasserer/sekretær: Liv Arnhild Myrholmen, 
Hedrumveien 1805 3282 Kvelde. 
Tlf: 98231237
E.post: bmyrholmen@gmail.com

Revisor: Else Lang - Ree, 
Loftet, 2412 Sørskogbygda
Vararevisor: Odd Hellevik

Kontakter utstilling:
Leder: Tina Oline Bratsberg Rygge
Medlem: Grete Aase
Kasserer: Liv Arnhild Myrholmen

Sporansvarlig: Liv Arnhild Myrholmen
Tlf: 98231237
E.post: bmyrholmen@gmail.com

Ansvarlig redaktør av Bassetposten:
Merete Lien, E.post: merlien@online.no

Raserådsekretær: Morten Opsahl, 
E.post: mortenopsahl@me.com

Hjemmesiden og Facebook:
Einar Langrusten tlf 41381114
E.post: web@norskbassetklubb.no

Distriktskontakter:
Nord-Norge: Hugo Henriksen, 
Vokterveien 6, 8613 Mo i Rana, 
Tlf: 974 80 885, E.post: huhenrik@live.no

Trøndelag: Truls Tangstad, Gamle Stor-
gate 19, 7650 Verdal, Tlf: 918 04 228
E.post: truls.tangtad@verdal.kommune.no

Vestlandet: Grete Aase, Ramsvollsvegen 12,
5518 Haugesund, Tlf: 92202631 
E.post: greteham@hotmail.com

Østlandet: Leif Rakkestad, 
Leversbyveien 172, 3330 Skotselv, 
Tlf: 400 49 445, E.post: l-rakkes@online.no

Sørlandet: Kjell Erklev, Gunhildsvei 46, 
4633 Kristiansand, Tlf: 91380226
E.post: mail.rag.erk@hotmail.com 

Adresse NBaK: Einar Langrusten, 
Granveien 89, 2742 Grua, Tlf: 41381114, 
E.post:langrustene@yahoo.no  

Raseråd / Valpeformidling
Basset Hound:
Robert Kvalvåg Tlf: 90840525
E.post: robert_kvalvag@yahoo.no
Merete Lien, Tlf: 41310241
E.post: merlien@online.no
Kaja Videng, Tlf: 92207294
E.post: support.basset@myrpytten.no
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Påmelding til drevprøver:
Bevegelig prøve: Liv Arnhild Myrholmen
Hedrumveien 1805, 3282 Kvelde, T: 98231237, 
E.post: bmyrholmen@gmail.com, evt: 
liv.arnhild.myrholmen@larvik.kommune.no

Ordinær prøve Vega: Hugo Henriksen
Vokterveien 6, Mo i Rana Tlf: 97480885
E.post: huhenrik@live.no

Ordinærprøve Østlandet: Leif Rakkestad,
Leversbyveien 172, 3330 Skotselv, 
Tlf: 40049445, E.post: l-rakkes@online.no

Sporprøver og utstillinger: 
meld på via terminliste/web, nkk.no
Drevprøver: 
avgiften betales til NBaK sin konto: 
1822 08 74032
Bet.fra utlandet: enten etter avtale eller:
IBAN:NO12 1822 08 74032
BIC/SWIFT Adresse: SHEDNO22XXX

Annonsepriser medlemmer:
1/1 side kr 300,-
1/2 side kr 200
Championatomtale 1/1 side kr 100,-

Ikkemedlemmer / kommersielle
1/1 side kr 500,-
1/2 side kr 400,-
4 innrykk samme annonse - 25%

NB! Annonser må betales senest dagen 
manusfristen går ut.
Til konto: 1822 08 74032

Medlemskontingent:
Hovedmedlem kr 350,-
Familiemedlem kr 125,-
Medlem vervet av oppdretter (1. år) kr 100,-
Kontingent til NKK kommer i tillegg.

Henv. kontingent / innmelding NBaK:
Liv Arnhild Myrholmen, Hedrumveien 
1805, 3282 Kvelde. Tlf 98231237
E.post: bmyrholmen@gmail.com

Stoff til Bassetposten sendes redaktør 
Merete Lien, merlien@online.no.
Bilder bør sendes via e-post. 
Bildene bør være i høy oppløsning og 
sendes i full størrelse.

Ansvarlig utgiver av Bassetposten er 
Norsk Bassetklubb.

PR komitè: Kari Anne og Liv Arnhild 
Myrholmen - ansvar  utsendelse av 
nyheter og Bassetposten.

Besøk våre nettsider:
www.norskbassetklubb.no
Du finner oss også på facebook:
Norsk Bassetklubb

Petit Basset Griffon Vendeen:
Mari D Haukland, Tlf: 91167494 - 95767785 
E.post: Mari.d.haukland@gmail.com
Geir Lasse Aune Tlf: 93210070
E.post: geir.lasse.aune@gmail.com
Per Hoff Tlf: 95967260. 
E.post: per@hoffvoff.net

Basset Fauve De Bretagne:
Wenche Leirvåg, Tlf: 98011334
E.post: oleirva@broadpark.no
Merete Karry B Hansen, Tlf: 45264512
E.post: mkerry.hansen@gmail.com
Jon Bruberg, Tlf: 91859339
E.post: joa@bassetfauve.net

Basset Artesien Normand:
Morten Opsahl, Tlf: 93023565
Kaja Videng, Tlf: 92207294
E.post: support.basset@myrpytten.no
Inna Johnsen, Tlf: 90619399
E.post: incator@yahoo.no

Basset Blue de Gascogne:
Mona Olsen, Tlf: 97904797
E.post: skautussa@msn.com
May Bardal, Tlf: 99049405
E.post: maybardal@hotmail.com
Theresa Tidem Varberg, Tlf: 92297181
E.post: theresavalberg@gmail.com

Grand Basset Griffon Vendeen:
Kjerstin Mostue, Tlf: 48091978
E.post: kjerstinmo@gmail.com
Anne Lise Soleide, Tlf: 41270246
Mail: alsoleide@hotmail.com
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Grua 07.12.19

Jeg har nå sittet som leder siden 
april. 
Det har vært mye å sette seg inn, og 
utfordringene har vært mange og jeg 
har lært og opplevd mye.
Regner med at fortsettelsen vil bli 
den samme!

Leder

Send inn stoff til bladet

Manusfrist neste utgave av Bassetposten 
10. februar 2020

En opplevelse jeg sitter igjen med 
til nå er Vega prøven 2019! Jeg fikk 
selv oppleve Vega, med egen hund.  
Fantastisk flott natur, rammene rundt 
selve prøven var godt gjennomtenkte 
og arrangementet veldig bra. 
Med 32 antall påmeldte til den or-
dinære prøven dette året, førte det 
til rekordmange påmeldte og det var 
både Svenske og Norske deltagere. 
Selv om min hund ikke gjorde det så 
bra, ble det satt ny klubbrekord med 
57 poeng. Gratulerer! 

Jeg derimot, kommer tilbake til neste 
år!

Østlandsprøven måtte dessverre utgå 
dette året på grunn av store snø-
mengder. ”Værgudene” kan dess-
verre ingen styre! Men vi kommer 
sterkere tilbake til neste år.

Til slutt vil jeg ønske dere alle en rik-
tig god jul og et godt nytt år.

Einar Langrusten
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Bekjentgjøring av 

Årsmøtet 2020 
Det inviteres til årsmøte i NBaK 28.mars 2020 

på Quality Hotel Grand Farris, Larvik.
Årsmøtet starter kl 14.oo

Årsmøte-middag og utdeling av priser er beregnet å starte kl 19.00 

Styret har i 2019 bestått av:
Leder: Einar Langrusten (ikke på valg)

Nestleder: Grete Aase (på valg, velges for 2 år)
Styremedlem: Thomas Vibeto (ikke på valg)

Styremedlem: Bjørn Myrholmen (ikke på valg)
Styremedlem: Tina Oline Bratsberg Rygge (på valg, velges for 2 år)

1.Vara: Geir Westrum (på valg, velges for 1 år)
2. Vara: Hugo Henriksen (på valg, velges for 1 år)

Revisor: Else Lang Ree (ikke på valg)
Vararevisor: Odd Hellevik (på valg 1 år)

Valgkomite:
Kaja Videng 2 år igjen

Audun Glomseth  1 år igjen
Svein O. Rasmussen, leder (nytt medlem velges for 3 år)

Vara valgkomite: Per Hoff (på valg for 1 år)

Forslag på kandidater til valg skal sendes 
leder av valgkomite pr.post innen 01.02.2020 

til Svein Olav Rasmussen, Sigvart Skalds Vei 17A, 4327 Sandnes. 
Epost: svein.olav.rasmussen@lyse.net

 
Innsending av saker til årsmøte skal være styret v/leder i hende pr post 

eller e-post innen 01.02.2020: Einar Langrusten, Granvegen 89,2742 Grua. 
Epost: langrustene@yahoo.no

Priser for overnatting Quality Hotel Grand Farris 
Helpensjon kr 1150,- inkl.lunsj lørdag, tre retters middag lørdag og 

overnatting til søndag med frokost.  
Tilleggs døgn fredag/lørdag  kr 795,- for rom/frokost.

Kun lunsj: kr 265,- Bare middag: kr 475,-
Bestilling til Kari Anne Myrholmen. 

Epost: kari.anne.myrholmen@choice.no
Mvh. Leder for NBaK : Einar Langrusten
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Styremøtereferat NBaK.
Nytt styre i NBaK
05.05.2019, Kl 13.00-17.00
Sted: Nebbenes
Norsk Bassetklubb
Referent: Sekretær/Kasserer: 
Liv Arnhild Myrholmen
Deltakere: Leder: Einar Langrusten, 
Nestleder: Grete Aase, 
Styremedlem: Thomas Vibeto, 
Styremedlem: Bjørn Myrholmen                                            
Varamedlem: Geir Westrum
Fraværende: Tina Oline Bratsberg Rygge. 
Forkortelser: EL - GA -TV - BM - TR - GW

1: Velkommen til nytt styre/ god-
kjenning av dagsorden.
Leder ønsket velkommen til nytt styre 
og håpet på et godt samarbeid. 
Saker som blir diskutert blir i styret 
og skal ikke bekjentgjøres. 
Leder er styrets talsperson.
Konklusjoner: Dagsorden godkjent

2: NBaK Vedtekter
Status: Vi har ikke godkjente vedtek-
ter av NKK pr.d.d.
Konklusjoner: Leder undersøker om 
hvor langt dette er kommet i proses-
sen ifra det forrige styret.

3: Raseråd-RAS
Status: Mangler dokumentert RAS på 
NKK sidene for BAN-BLEU-PETIT.
Lage en oversiktlig navnliste på 
Raseråd for hver rase bestående av 
3 medlemmer og en felles raseråd-
sekretær.

Konklusjoner: 
TV lager liste. Nestleder tar opp-
gaven med å ta kontakt med hver 
enkelt av de som er i dag for en prat 
og kartlegge deres behov for hva de 
trenger av påfyll.

4: Utstilling Hokksund 1.6.19
Status: Utstillingsleder: Leif Rakkestad, 
dommer: Arvid Gøransson,
ringsekretær: Bjørn Sønsteby, 
skriver: Eva Lill Brattlie.
Må lage en ny rampe - BM.
Sponsing: GA -TV.
Deltagerpremie.
Certpremier.
BIR og BIM premier.
BIS Valp.
BIS Senior.
Barn og Hund.
Matkomite. Sosiale - Kjell Erklev/Kari 
Anne Myrholmen - GA-
Målestokk - bestilt-
Dommerkort - bestilt.
Gjort avtale med Øvre Eiker kommune.
Sendt melding til Mattilsynet.
Gjør avtale med en lokal veterinær.

Konklusjoner:
Fordelt oppgaver, alle som kan være 
tilstede bidrar slik at vi får arrange-
mentet i havn.
Trenger flere hjelpere for rigging 
mat, vi organiserer dette når dato`n 
nærmer seg.
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5: Utstilling Hokksund 2020 blir på 
Hokksund 7.6.20
Status: Få på plass dommer, utstillings-
komite m/leder/sekretær/kasserer.
Konklusjoner: GA finner et forslag på 
dommer,  styret: utstillingskomite.

6: Jubileumsutstilling 2021- 35 års 
jubileum
Status: Søknadsfrist 1.2.2020
Konklusjoner: Sette ned en komite, 
som jobber videre med tid og sted

7: Kontaktperson videre i JD
Status: Ann Kristin Bratsberg Rygge er 
pr.d.d. NBaK sin representant.
Konklusjoner: Vurdere om en fra 
styret blir i fortsettelsen.

8: Representant på RS
Status: November 2019.
Konklusjoner: Leder representerer NBaK

9: Regnskap 
Status: Gjennomgang av regnskapet 
pr 30.4.19.
Konklusjoner: Redigere budsjett kr 
25.000 ifra Kurs/seminar til posten 
for GF-Styremøter.

10: Drevprøver 2019
Status: Vega Cacit-prøve - sept.
Prøveleder: Hugo Henriksen.
Østlandet des., prøveleder: Leif 
Rakkestad. Bev.prøver sept.-des. 
prøveleder: Liv Arnhild Myrholmen.
Konklusjoner: Har hatt kontakt med 
Hugo.Tar kontakt med Leif.

11: Blodspor/ferskspor 2019
Status: Bevegelige prøver i år. 
Prøveleder på vestlandet: Per Gunnar 

Vidhammer. Hele landet: Liv Arnhild 
Myrholmen.
Konklusjoner: Noen påmeldinger så langt.

12: Utdannelse av nye drevdom-
mere/Revidering av regelverk
Status: Trenger noen flere dommere 
i Trøndelag. Ønsker å endre krav for 
1.pr. hare til en time, gj.fra høsten 
2020.
Konklusjoner: Undersøke om det er 
noen som er villig til å bli dommer. 
Vi søker NKK om regelendring, også 
at kastrerte hunder ikke har rett for 
å delta på våre drevprøver slik at vi 
opprettholder policy `n om hvorfor vi 
avholder drevprøver.

13: Søknad om prøver for 2020
Status: Søknadsfrist 31.10.19
Konklusjoner: Klarlagt innen 1.10.19 
hvilke prøver vi skal ha og hvor.

14: Kontaktpersoner - arb.oppgaver
Status: Leder har hatt kontakt.
Konklusjon: De er veldig fornøyde 
med å bli sett. Grete Aase overtar 
kontaktperson for Vestlandet etter 
Hilde Floen Westrum. Styret takker 
for hennes innsats.

15: Informasjon ut til medlemmer
Status: Hjemmesiden – Facebook 
sida – Bassetposten?
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Konklusjoner: Leder sjekker opp 
hjemmesiden og rydder opp i facebook-
sida ang. administrator og hvem som 
har tilgang. Mange ønsker bladet 
tilbake, vi jobber med å få det tilbake 
i en eller annen form.

16: Verving av medlemmer/beholde 
medlemmer
Status: Oppfordre valpeselgere til å 
verve og bekjentgjøre aktiviteter og 
de stedlige gruppene.
Konklusjoner: For å få en tilhørighet i 
klubben er det viktig at vi har en opp-
datert hjemmeside å henvise til slik at 
den info`n som trengs er lett å finne, 
det samme med facebook.
Finne ut en grei måte hvor medlem-
mer inviteres til å  kunne stille 
spørsmål, som er viktig for dem.

17: Evaluering av Camp Villmark
Status: Masse folk innom stand.
Konklusjoner: Fortsette med stand 
til neste år. Ta kontakt med Norske 
Redningshunder om deling av stand 
da dette fungerte bra.

18: Stand på Prestøya Elverum. 
Nordiske Jakt og Fiskedager
Status: 8 -11 august. 
Konklusjoner: Stand på Prestøya 
som vanlig er bestilt, Mattilsynet er 
informert og vi samler oss som før og 
tar et felles ansvar for standen.

19: Stand Dogs for All
Status: Felles stand med JD i novem-
ber. Årsmøtevedtak.
Konklusjoner: Ansvarlig: Tina Oline 
Bratsberg Rygge

20: Samlinger
Status: Ønsker at grupper rundt om i 
landet kan ta ansvar for å rigge sam-
linger for alle våre medlemmer.
Konklusjoner: Sørlandsgruppa har 
samling for alle som har mulighet for 
å kommer til på Bjørnestad i Kristian-
sand 14-16 juni. Tema: spor m.m  + 
sosialt – felles grilling. 
Mulighet for overnatting i telt, vogn, 
bobil. Det legges opp til å kunne gå 
en bevegelig prøve for de som ønsker.

Eventuelt:
Status: Ønsker å få bekjentgjort ra-
sene våre som gode jakt- og familie-
hunder.  
Konklusjoner: Leder tar kontakt med 
Jakt og Fiske for om mulig å få til 
reportasje ved avholdelse av våre 
drevprøver. Vega- Østlandet – evt. bli 
invitert med på en bevegelig prøve.

Neste styremøte: 
31.5.19 Hokksund fredag kveld.

Liv Arnhild Myrholmen
Kasserer/sekretær
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31.05.2019, Kl 18.00-19.30 
Sted: Hokksund
Norsk Bassetklubb
Referent, Sekretær/Kasserer:
Liv Arnhild Myrholmen
Deltakere: Leder: Einar Langrusten, 
Nestleder: Grete Aase,                                   
Styremedlem: Thomas Vibeto                                       
Styremedlem: Bjørn Myrholmen 
Styremedlem: Tina Oline B. Rygge                                         
Forkortelser: EL - GA -TV - BM - TR 
 
1: Velkommen til styremøte/God-
kjenning av dagsorden
Konklusjon: Dagsorden godkjent.

2: Gjennomgang av  referat forrige 
styremøte
Status: Tilbakemelding og evt endringer 
av saker ifra forrige styremøte.
Konklusjoner: Vedtekter: Fått opplys-
ning om at disse er sendt inn til NKK 
på nytt med noen endringer. Leder 
må få en kopi for å kontrollere at 
endringene ikke er vesentlige, må evt.
være stavefeil eller ordlyd, da det kun 
er årsmøtet som har myndighet for å 
kunne godkjenne.
Representant i JD: etter avstemming 
ble det vedtatt at Thomas Vibeto 
overtar dette vervet etter Ann Kristin 
Bratsberg Rygge, han skal være kon-
taktpersonen mellom NBaK og JD.
GA  jobber med å få på plass repre-
sentanter i de ulike raseråda der det 
mangler eller blir endring av personer.

Styremøtereferat NBaK.

RAS er innsendt på noen av rasene 
våre, de nye raseråda må begynne 
jobben med å få skrevet og godkjent 
RAS der de mangler og en gjennom-
gang av de vi allerede har for en evt.
endring.
Tilgangene til Facebook sida vår skal 
nå være endret til de som styret har 
bemyndiget til å kunne skrive og 
legge ut info. Må få endret adminis-
trator.

3: Utsendelse av Bassetposten
Status: Fått tilbakemelding på at en 
god del medlemmer ikke har mottatt 
bladet.
Konklusjoner: Må sikre oss at alle 
medlemmene våre får denne tilsendt 
og at personvernet blir ivaretatt. 
Medlemmene må også være flinke til 
å oppdatere mailadressene sine.

4: PR-ansvarlig
Status: Kari Anne Myrholmen i sam- 
arbeid med Liv Arnhild Myrholmen 
har sagt seg villig til å sende ut en del 
nyttig info., stoff  som kan være av in-
teresse for våre medlemmer, i tillegg  
være ansvarlig for utsendelsen av 
bladet. (jfr.saken over).
Konklusjoner: 
Styret godkjente dette,  all info. vil bli 
sendt ut fra epost-adressen  til Norsk 
Bassetklubb .
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5: Hjemmeside
Status: Opprydding i gammelt stoff
Konklusjoner: Web.master vil oppda-
tere etter hvert som vi sender henne 
nytt stoff.

6: Nye medlemmer
Status: Forslag om vervepremie.
Konklusjoner: Vervepremier vil bli 
trukket ut blant de som verver flest 
medlemmer til klubben vår.
Dette må legges ut på hjemmesiden 
og i bladet og sendes ut som beskjed 
til hvert enkelt medlem.
Starter 1.1.2020.
Vinnerne vil bli trukket ut på utstill-
ingen på Hokksund hvert år.
De som verver og hvem de verver må 
de sende direkte til klubbens kasserer 
som vil lage en oversikt.

7: Eventuelt     
Status: 
Representanter til RS, saker og valg. 
Konklusjoner: EL og TV oppdaterer 
seg i henholdsvis til NKK og JD. 

8: Regnskap  
Status: Legger ved regnskap pr. 
31.5.2019. 
Konklusjoner: Er ajour iht budsjett.
Kasserer ønsker å gjennomgå nåvær-
ende retningslinjer og takster for ut-
betalinger med styret på neste møte.

9: Utstilling Hokksund 1.6.19
Status: Kvelden før dagen.
Konklusjoner: Mange påmeldte, alt 
personell og alle tillatelser på plass, 
mange fine gaver og premier til vin-
nere og til utlodning. 
TV har skaffet klubben spon-
soravtale med Sportmann`s 
Pride til alle våre arrangementer.                              

Mange som blir med på felles bespis-
ning og sosialt samvær.
Sekretær skriver en rapport om ar-
rangementet og GA tar ansvar for å 
sette dette sammen med bilder og 
legge ut dette til våre medlemmer.

10: Utstillingskomite
Status: Komite for Hokksund 7.6.2020  
- og Jubileumsutstilling 2021.
Konklusjoner: Utstillingsleder er 
TR sammen med GA og kasserer/
sekretær.
Fordeling: TR skaffer ringsekretær og 
skriver (elekt.kritikker)
GA skaffer dommer.
Sekretær lager og får på plass alle 
avtaler, rosetter og kataloger.
Opplegg og ramme rundt arrange-
mentet er alles ansvar.

11: Årets hund utstilling Veteran 
Status: Hvordan det skal poengsettes 
Konklusjoner: Det skal være samme 
utregning som for de andre med 
unntak av at vi godtgjør med 2 ekstra 
poeng dersom Veteranen blir vinner 
av utstillingen.

12: Referat av styremøtene.
Status: Bekjentgjøring av referat av 
styremøtene.
Konklusjoner: Skal legges ut for 
medlemmene. 

Liv Arnhild Myrholmen
Kasserer/sekretær
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09.08.2019, Kl 18.00-19.30 
Sted: Elverum
Norsk Bassetklubb
Referent: Sekretær/Kasserer: 
Liv Arnhild Myrholmen
Deltakere: 
Nestleder: Grete Aase,                                   
Styremedlem: Thomas Vibeto                                       
Styremedlem: Bjørn Myrholmen 
Styremedlem: Tina Oline B. Rygge 
Vara: Geir Westrum                                        
Fraværende Einar Langrusten
Forkortelser: EL - GA -TV - BM - TR - GW

1: Velkommen til styremøte/ 
Godkjenning av dagsorden
Konklusjon: Dagsorden godkjent

2: Gjennomgang av  referat forrige 
styremøte
Status: Tilbakemelding og evt endrin-
ger av saker ifra forrige styremøte.
Konklusjoner: 
Vervepremier på nye medlemmer: 
Fine premier.
Gjeldende fra 1.1. -31.5.20 og fra  1.6 
– 31.12.20
Ansvar alle.
Nye drevprøveregler Drevprøve 
for Basset(gj.fra høsten 2020): Når 
NKK har fått endret Fellesbestem-
melsene får vi tilgang til å endre selve 
regelverket.

3: Raserådsamling
Status:Det nye raserådet sammen 
med styret må ha en samling
Konklusjoner: Iløpet av februar 2020. 
Finne foredragsholdere og sende ut 
forslag til dager for 
samling innen nov.2019.
Hilde Westrum vil ut av 

raserådet for Grand. 
Kjerstin Mostue takker ja. 
Og styret takker henne som tar job-
ben som nytt medlem og samtidig 
takker Hilde for det hun har lagt ned 
av arbeid. 
4: Antall utstillinger i Norge
Status: GW setter opp ei liste over 
hvor mange og hvor i landet Basset 
pr i dag kan delta på utstilling. Er en 
formening om at vi i dag kan stille på 
for mange. Rasene våre blir ikke bedre 
av dette. Dessuten er dette en med-
virkende årsak til at vi får dårligere 
deltagelse på vår Hokksundutstilling.
Konklusjoner: Gjør oss opp en 
konklusjon og hvem vi ikke skal svare 
ja til når vi har eksakte tall.

5: Hjemmeside
Status: Blir ikke bedre enn vi gjør den.
Konklusjoner: Oppfordre medlemmene 
til å sende inn.

6: Dogs 4 all
Status: Årsmøtevedtak  på at vi skulle 
ha stand sammen med alle de andre 
jakthundklubbene i JD.
Konklusjoner: Det foreligger i utgangs-
punktet ikke en slikavtale om felles-
stand. TV tar ansvar for standen og 
inviterer inn andre klubber. NBaK blir 
«eier» av standen. Kasserer sender 
regning til de andre klubbene. 

7: Regnskap 
Status: Gjennomgått regnskap.
Konklusjoner: Er ajour iht budsjett.
Gjennomgikk vedtatt takster for ut-
betaling ved møter, dommerutgifter,
repr. etc.

Styremøtereferat NBaK.
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8: Stand Elverum
Status: Ansvar for stand
Konklusjoner: Gutta rigget standen og 
alle tar ansvar og tar sine vakter. Vaf-
felpressa er i gang! Mange besøkende 
på torsdag, mindre i dag fredag grun-
net dårlig vær. Mange nye som er nys-
gjerrig på bassetene. I år er vi heldig 
og har alle raser til stede.

9: Prøver for 2020
Status: Må søke innen 31.10.19
Konklusjoner: Fortsatt uklart hva vi 
gjør med blodsporprøver.
Vi søker om bevegelige prøver blod/
ferskspor for Vestlandet og for hele 
landet.
Ønske om at vi må få til et 
klubbmesterskap i en eller annen form 

hvor alle kan delta. 
Forslag på sted er Kristiansand hos 
Kjell og Ragnhild og resten av Sør-
landsgruppa.
Vi tar kontakt og førhører oss om de 
har kapasitet.
Drevprøver blir ordinær: Vega Cait - 
Østlandet ikke avgjort.
Bevegelig drevprøver fra 1.9 – 20.12.20

Status: Bekjentgjøring av referat av 
styremøtene. 
Konklusjoner:  Skal legges ut for 
medlemmene.
Møte nr 1 og 2 for det nye styret er 
sendt web.master.og Bassetposten.

Liv Arnhild Myrholmen
Kasserer/sekretær

Bilde av en lovende liten Bleu- gutt: Skautussa’s Myrflangre, eier Grunde Tidem.
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Nok en fantastisk uke på Elverum er 
over. Vi kan lene oss tilbake og mimre 
over alle de flotte opplevelsene hver 
og en har hatt. 
Hyggelig var det at i år var det påfyll 
med mange nye basset venner, og da 
de fleste kom tidlig i uka fikk vi mye 
tid til og bli enda bedre kjent. 
Trivelig at Kåre som lager våre flotte 
premier hadde tid til et par dager 
sammen med oss, og gav oss mulighet 
til og få kjøpe av hans produkter. 
Ekstra spiss på uka er ungene som fra 
liten alder er med i gjenge og kommer 
tilbake som ungdom- gode barndoms-
minner dette!

Dressur og pelsstell- samlinger på 
kvelden med god mat og drikke lager 
god stemning og samhold. 
På stand var det som vanlig mye kaffe 
og gode vafler som ble fortært sammen 
med en god basset prat. 
Mange av klubbens flotte medlemmer 
kom på besøk, men jammen var det 
mange andre som  er nysgjerrig på 
rasene våre. Derfor var det veldig 
kjekt i år at vi kunne presentere alle 
seks rasene her på Elverum. 
Nye medlemmer ble kapret.
Stemningen økte mer og mer etter-
hvert som de flotte resultater kom 
tilbake fra ringene. 
Vi gratulerer alle og særlig BIR og 
BIM vinnerene med resultatene. 

De Nordiske jakt- og fiskedagene Elverum 2019

Basset-telt Beste Petit tispe, Aasetoppen Flexi

BFDB: Arma Venandi’s Rio Carnival, Excellent, 
CK 1.BHK CERT BIR, BIG2

Godtfolk
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Vi møtte fulltallig opp for og heie 
Terje Marstein med sin Ludde frem 
for og kjempe om tittelen årets jakt-
hund. Han nådde nesten helt opp, 
ble nr 2 Et fantastisk resultat av den 
unge hunden.
Søndag var det valpeshow hvor flere 
av Basset rasene var representert. 
Gratulerer med flotte resultater til 
alle valpene.

I barn og hund hadde vi kun en rep-
resentant og det var Mariell med sin 
Otto. De to vant i finalen. gratulerer 
med seieren og en flott handling. 

Vi takker for i år, og gleder oss til å 
treffe dere alle igjen til neste år her 
på Elverum og prestøya. En stor takk 
til alle som bidro på stand. 
Mvh Norsk Bassetklubb

Årets jakthund 2019. Nr.1 norsk elghund grå: 
ON Kvikk, nr.2: BAN Hjortefall’s Duke, 
nr. 3: norsk elghund sort, Rocky. 

BBDG,valp: BIR: Skautussa’s Myrflangre,
BIM: Skautussa’s Huldreblom

BAN. BIR: Java-jemima Av Solfjelltun, Excellent, 
CK 1.BTK CERT. 
BIM: Hjortefall’s Duke, Excellent, CK 1.BHK CERT

PBGV. BIR: Bluff’s Jaktkompis, Excellent, CK 1.BHK.
BIM: Flexi, Excellent, CK 1.BTK CERT.

BH: Kassiopeia Von Bernibass, Excellent, CK, 
1.BTK BIR. (Vi har desverre ingen bilder av BH).
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Vegaprøven, Drevprøve  for Basset 
Cacit 2019.
Fakta: Vegaprøven 2019 gikk som  
planlagt første uke i september 
1 september 2019.

Det var i år en rekordstor påmelding, 
med påmeldt 64 starter, bevegelig og 
ordinær Basset prøve.
Dette gjorde at noen dessverre ikke 
fikk gå bevegelige prøver. Etter en 
vurdering av prøveledelsen, ble vi 
enige om at alle svenske hunder, fikk 
ikke gå bevegelig prøve. Dette med-
førte at noen av de svenske hundene 
ble trukket i samråd med prøvele-
delsen. Det ble ingen konsekvenser 
for noen av disse hundene. Vi ønsker 
at alle kan gå, men terreng og dom-
merkabalen gikk ikke opp. 
Vi beklager det.
Uansett , ble det en rekordstor 
drevprøveuke totalt, med både sven-
ske og norske hunder.
Det stilte 32 Hunder til start på den 
ordinære prøven.

Fordeling av antall raser:
Petit Basset Griffon Vendeen: 20 stk
Basset Fauve de Bretagne: 6 stk
Basset Artesian Normand: 5 stk
Basset Blue de Gasgogne: 1 stk
I tillegg gikk 17 hunder bevegelig 
prøve. Dette blir 49 starter totalt. 
Prøvene blir behandlet på dommer-
konferansen i Larvik utpå nyåret.

På grunn av den store påmeldingen, 
fikk vi avtale med de vellvillige og 
hyggelige Vegajakt, som ga oss lov 
til å starte allerede 1. september 

med bevegelige starter. Det er ingen 
selvfølge at dette kan gjøres flere år, 
men i år fikk vi det til. Derfor fikk våre 
hunder muligheten til å få såpass 
mange starter. Vegajakt stoppet all 
annen jakt hele denne uken, så det  
gjør de til vår største sponsor av 
arrangementet.
Rorbu-kabalen ble meget vanskelig, 
men vi klarte å få overnatting til alle 
innen rimelig avstand til vært hoved-
kvarter på Nes Cafe.

Nå går det mot jul og de fleste har i 
år gått prøver hele høsten.
Vi har vært litt tilbakeholden med å 
hedre og feire de fantastiske resulta-
tene som kom under prøven. Det har 
en årsak. Midt i prøven, når alle had-
de ankommet prøveområdet, som er 
ei øy ute i havet en times gange fra 
fastlandet, fikk vi en bombe midt i 
fanget. Det var da veterinær, mattil-
synet i samråd med NKK, stanset alle 
drevprøver, utstillinger og sporprøver 
med øyeblikkelig virkning.
Vi var allerede i gang med våre prøver, 
alle hadde ankommet, og alle hun-
dene hadde mer eller mindre vært 
eksponert med hverandre. Ingen 
var syke ifølge våre rapporter. Men 
det ble aksjonert fra prøveledelsen 
med umiddelbar virkning. Det ble 
tatt kontakt med veterinær på stedet 
(Vega). Liv Arnhild Myrholmen som 
var NKK representant på prøven, 
hadde direktekontakt med NKK. Det 
ble utarbeidet, i et hastemøte med 
prøveledelsen, en handlingsplan på 
hvordan vi skulle opptre og informere 
samtlige deltakere på prøven videre. 
Vi fikk instruksjoner fra veterinær 
og NKK, på hvordan prøven skulle 
avholdes videre. 

Vegaprøven 2019
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Leder i Bassetklubben Einar Langrusten med 
Petit Balder før prøvestart.

Oscar Leirvåg med Fauve Noor De Vellemont.

Sigmund Frigård med Petit Lotte

Bodil ogOlav Høyem med BAN, Balder av Solfjelltun. På toppen av Middagsskarheia.

Morgan Eriksson med Eboriffe Allan Rust.
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Siden vi allerede hadde startet, fikk 
vi grønt lys til å fortsette prøven 
under forutsetning at deltakerne 
selv fikk ta en avgjørelse om de ville 
forsette eller avlyse prøven og dra 
hjem. Dette var senarioet, det ble 
innkalt til et ekstraordinært møte 
på Nes Cafe samme dag. Alle tilst-
ede valgte å bli, og Vega-prøven ble 
besluttet å fortsette under de tiltak 
som ble igangsatt. Jeg må bare som 
prøveleder si at å få en slik sak midt 
i en prøve, er dramatisk. Men takket 
være de stødige personene vi har 
i prøveledelsen, med formannen i 
Norsk Bassetklubb tilstede, ble det 
ingen panikk. Det står respekt av at 
ingen trakk seg fra prøven, så neste 
dag var vi i gang som normalt. 
Jeg skal ikke gå i detaljer på at ting 
skjer på sosiale media. Vi forholder 
oss til de fagelige instansene vi hadde 
kontakt med. Da må alle ha forståelse 
at vi ikke kommenterer allt på f.eks. 
facebook. Prøven gikk som normalt 
ute i skogen, og vi fikk tidenes beste 
prøveresultater.

Sølvi Therese Dahlberg og  Ole Magnus Økdal med BAN Hjortefalls Anna.

Morgenbilde fra Nes på Vega.

Dommere, fra Hovedkvarteret på Nes cafe.

Premieutdeling, Dommer Liv Arnhild Myrhol-
men, Magne Fuglvåg, prøveleder Hugo 
Henriksen og Jens Overvik.
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Vinner av Vegaprøven 2019 ble 
Briskelias Aggi til Magne Fuglvåg med 
1 pr Rå 57 EP D Cert og Cacit. 
(bildet til høyre).

Fantastiske resultater, i flott jaktvær.
Vi Gratulerer alle med flotte resul-
tater. 5 stk Drevcert ble uttdelt.

Hugo Henriksen, Prøveleder.

Oppsummert:
1 stk Trukket, 6 stk 0 pr.
Bleu Nea Taxi av Lillealm Erik Holthe 3 pr Rå 37 EP
Petit Rainstone Habile Lars Friberg  3 pr Rå 40 EP
Ban Nonskarets Aya Per Gunnar Vidhammer 3 pr Rå 42 EP
Petit Rainstone Imperial Tor Bråten 2 pr Hare 40 EP
Fauve Åstdalens Mira  Kåre Vik  2 pr Rå 43 EP
Ban GL Heia Odmund Refvem  2 pr Hare 39 EP
Petit Eboriffe Allan Rust  Morgan Eriksson 1 pr Hare 42 EP
Ban Nonskarets Birte Grete Solheim 1 pr Hare 43 EP
Ban Hjortfalls Anna Sølvi Therese Dahlberg  1 pr Rå 43 EP
Petit Bustebartens Crazy Odin Lars Huso  1pr Rå 43 EP
Ban Balder av Solfjelltun Olav Høyem 1 pr Rå 43 EP
Fauve Tarpans Lotte Børge Hansen 1 pr Rå 44 EP
Petit Around Dont drink and drive  Christer Blomquist 1 pr Rå  44 EP
Petit CB Capri Svein Olav Rasmussen 1 pr Rå 45 EP
Fauve Noor de Vellemont Wenche Oscar Leirvåg  1 pr Rå 46 EP
Fauve Åstdalens Rambo Øystein Bråten 1 pr Rå 48 EP
Petit DV Emil Sigmund Frigård 1 pr Hare 49 EP
Petit Ismans Dizel Daniel Nyhlander 1 pr Rå 51 EP
Petit Ismans Diana Daniel Nyhlander 1 pr Rå 51 EP
Petit  Valley Morten Birkeland  1 pr Rå 51 EP
Petit Bøjentans Zafira Sturla Østensen 1 pr Rå 52 EP D Cert.
Petit Around  A Smile for a Whale Christer Blomquist  1 pr Rå 52 EP D Cert
Petit Bluffs Lucky Leonardo Ove Jørstad 1 pr Rå 53 EP D Cert
Petit Jæger Stein Ivar Langrusten  1 pr Rå 56 EP D Cert
Petit Briskelias Aggi Magne Fuglvåg  1 pr Rå 57 EP D Cert.
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Kynologikurs
Ønsker du å lære mer om hund ?
Regionen inviterer til KYNOLOGI-kurs fra fredag kveld 28.2. til søndag 
1.3.2020 i Larvik.
Kursleder: Per Harald Nymark, (velkjent eksteriørdommer i inn- og utland.), 
Nymark har NKK’s hederstegn i GULL.
Kursavgift kr 1000,- 
settes inn på konto 1506 12 17646, mrk. Kynologikurs og navn.

Kynologikurs er obligatorisk for de som ønsker å bli eksteriørdommere, og er 
læren om hunderasers typepreg og anatomi, alt ettersom hundenes bruksom-
råder. Norsk Bassetklubb vil delta med avlsrådsmedlemmer for alle sine raser!

Kurset avholdes på Quality Hotel Grand Farris, Storgata 38, 3256 Farris.
Priser helpensjon: kr 1265,- i enkeltrom. Dobbeltrom kr 1065,-. 
Inkludert er frokostbufet, kaffebufet m/frukt/kake/popkorn i pausene, 
lunsjbufet m/kaffe, og 3 retters middag.
Dagpakke, ikke-boende: kr 450,-, inkl. Lunsjbufet og kaffebufet m/frukt/kake/
popkorn i pausene. For middag betales kr 395,-.

De som kommer fredag etter lunsj, og deltar fram til avslutning, betaler for 2 
x helpensjon. Kommer du før lunsj, betales for 2 x helpensjon + en dagpakke.
For bestilling til hotellet, kontakt Kari Anne Myrholmen, mobil 90549737, 
e-post: kari.anne.myrholmen@choice.no.
Velkommen til hundekurs for nytte og glede !!

NKK-reg. Telemark & Vestfold i samarbeid med Norsk Bassetklubb.
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En liten julehilsen 
og bønn fra avlsrådet BFDB
Raserådet for BFDB  ønsker kontakt med de som kan være interessert i å ha 
anlednig til å benytte hanhundene vi har i avl. 
Vi vet det finnes mange gode emner der ute, så ikke nøl med å sende inn.

Vi ønsker at dere legger ved informasjon om hunden.

Hundens navn:

Reg nr:

Eier / adresse / tlf:

Drev resultater 

Spor resultater:

Godkjent ettersøk:

Utstilling resultater:

Kjent sykdom:

Har hunden blitt brukt før til parring: 

Annet :

Send til avl.bfdb@outlook.com

Samtidig vil vi oppfordre alle de som tenker å parre tispene sine til å sende 
inn til oss så vi vet hvor vi kan henvise potensielle valpe kjøpere.
Vi ønsker med dette alle BFDB eiere og selvfølgelig alle andre basset folk en 
riktig god jul og et godt nytt år!

Mvh Avlsrådet BFDB: 
Merethe, Jon og Wenche
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Her er vår historie om når vi gikk til 
anskaffelse av vår første Petit: 
Våren 2009 ble det enighet i familien 
om å gå til anskaffelse av hund.
Vi leste oss opp på flere ulike raser, 
men endte til slutt opp med en Petit 
Basset Griffon Vendeen. Etter en del 
telefoner med diverse Bassetfolk 
endte vi opp hos Petitheias kennel 
i Søgne. De ventet kull på sensom-
meren og vi var heldige nok til å stå 
på valpeliste hos dem. Vi var usikre 
på om vi fikk lov å kjøpe valp og vi 
ringte derfor ned for å få bekreftelse. 
Det var en selvfølge at vi skulle få 
kjøpe valp av dem ettersom vi hadde 
vist så stor interesse. Den tispa vi 
valgte var en skjønn prinsesse og fikk 
navnet Petitheias Chilli. Alle i famil-
ien var spente når vi skulle ned for å 
hente henne med hjem til Sandnes. 
I utgangspunktet var det en jakt og 
familie hund vi skulle ha, men vi ble 

også fort hekta på utstilling. 
Far i huset gikk i skogen med Chilli i 
langt bånd, dette angret han fælt på i 
ettertid, da det ble svært vanskelig å 
få godkjent fersksporprøve på grunn 
av at dommere ikke godkjenner 
los i bånd. Det ble en hard lærdom 
med mange turer i skogen, men det 
lykkes til slutt. Vi hadde også hørt 
om drevprøver og bestemte oss at vi 
også skulle satse på disse. Vi meldte 
på drevprøve i snøvær, det gikk så 
bra at vi kjørte på og fikk Chilli opp 
til championat på drev. I 2015 deltok 
Chilli på NM drev, her gjorde hun det 
såpass godt at hun endte på en 3. 
plass. Så mye glede Chilli har gitt oss, 
både i lynne og som tur/jaktkamerat 
skal en lete lenge etter. Chilli er et 
fantastisk familiemedlem som nå har 
blitt 10 år. Hun er nesten like ivrig 
den dag idag som hun var for åtte år 
siden. 

Petit Basset Griffon Vendeen

Chilli Capri
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Vi valgte også å ha valpekull på Chilli. 
Vi har hatt to kull, det første kullet 
ble det 5 valper og det andre på 7. Ett 
kull på 7 valper er tre ganger så mye 
jobb som med ett kull på 5. 

Det siste kullet ble utført med keis-
ersnitt, her holdt vi på å miste alle. 
Da gjaldt bare en ting: å holde Chilli i 
live. Den syvende valpen kom ut liv-
løs, og denne valpen måtte vi jobbe 
med i nesten 10 minutter før vi fikk 
liv i den. Denne valpen fikk navnet CB 
Capri og den valgte vi å beholde selv. 

Og da var vi i gang igjen, vi kjørte 
land og strand på utstillinger, 
drevprøver og på samlinger sam-
men med bassetfolket. En hund er 
veldig kjekt, to hunder er kjekkere, 
men det blir litt mer bråk. CB Capri 
prøver hele tiden å overdøve Chilli, 
men de går veldig bra i sammen, 
Hun er blitt ett familiemedlem som 
finner seg til rette over alt både i 
buret, sofaen eller i armkroken. De 
to første jaktsesongene til Capri har 

overgått all forventning. Matfar lærte 
av første hund at det kunne være 
lurt å få godkjent ettersøkshund før 
en begynte jage. Capri er godkjent 
som ettersøkshund og har allerede 
stilt på 3 drevprøver, og blir innstilt 
til jaktchampion i januar. Det vi har 
merket med denne rasen er at de har 
ganske sterke meninger og at de er 
noe sta. Det krever konsekvent opp-
dragelse (noe som ikke er så veldig 
lett med en så søt hund). Begge mine 
hunder har blitt kalt for esel, kan ikke 
skjønne det. Vi kan ikke si oss annet 
enn fornøyd med denne rasen - alt 
utenom at pelsen krever en del stell 
gjennom hele året. 
CB Capri skal til våren møte sin make 
Rainstone Imperial og vi håper at det 
klaffer og at det kommer en gjeng 
søte små, vi takler 7 til. 

Hilsen Petitheias Chilli og CB Capri
Svein Olav Rasmussen og 
Laila Marie Foldøy

Chilli og Capri



24

To gode venner
Hundene mine, BFDB Storylines Hot 
Dog “Otto” og BBDG Skautussa’s Myr-
flangre, eller bare (Bare) Egil 
(F: 29.03.19) er de beste venner. 
Egil har fått mye kred på Facebook i 
det siste. Mye fordi han vet å stikke 
seg frem og finner på masse hyss.
Den som virkelig fortjener en 
gullmedalje er fauven Otto! Maken til 
hund får jeg aldri igjen! Han er bare 
helt fantastisk! Snill som dagen er 
lang, tålmodig og grei. Ikke minst er 
det sikkert som banken at han finner 
vilt i skogen hver gang. Han er et 
unikum av en familiehund! 
Håper han blir 100år!
Egil 4. BEST IN SHOW på Norges 
største utstilling!!! Dogs 4 all.
Så utrolig stolt og rørt!

Theresa Tidem “Bare” Egil storkoser seg på et villsvinskinn.
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Trøndelag hundefestival 2019

Meget gode resultater fra Trøndelag 
hundefestival, både i gruppene og 
Best in show. Det var desverre svært 
få bassets påmeldt, noe som kanskje
kan skyldes at bassetrasene var 
påmeldt kun den ene av dagene. 
Håper det blir en endring på det i 
2020.
Merete Lien

BAN: Lundalosen’s Anton, Excellent CK 1.BHK 
CERT BIR. Anton ble også BIG 1 og BIS 4!

Dommer: Annamaria Tarján, Ungarn. BH: CH Spillebrokk’s Charming Darling Excellent CK 1.BTK BIR. 
You Gotta Lotta’that av Esta Cado: Excellent CK 2.BTK CERT. 
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Norgesmesterskap i grooming

30.11. var det Norgesmesterskap i 
Grooming. Merethe Kerry B. Hansen 
stilte opp i napping, begynnerklassen 
med Arma Venandi’s Spitsbergen Star 
(Aka Stella). Merethe vant sin klasse 

og NM Best in Show! Dette er en flott 
måte å vise frem en av våre raser på 
Vi ønsker masse lykke til på veien 
videre! Gleder oss til å følge dere på 
Groomania i 2020.

Valpeshow. BBDG: Skautussa’s Narrmarihand, 
HP 1.BHK BIR, BIG 2

BFDB: Sætertunets Taiga, Excellent, CK 1.BTK BIR
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Første fall for egen hund
Jeg står der skjelvende og hører Ronja komme mot meg i full los. Det ryker av 
løpet i det jeg knekker hagla, og plutselig strømmer det på med minner. 
Alle timene jeg har hatt i skogen i disse 3 årene som jeger raser plutselig gjen-
nom hodet som lysbilder....og så, tar følelsene fullstendig av.

opplevelsene til nå – ble samlet i ett 
intenst øyeblikk. Jeg var mildt sagt 
euforisk.
Det er nå 3 år siden jeg tok 
jegerprøven, og gudene skal vite jeg 
har hatt mange timer i skogen siden 
da. Spesielt på rådyrjakt.
Min første rådyrjakt fant sted 27. 
September 2016. Jeg var førstegang-
sjeger, og var invitert med av NJFF og 
God Morgen Norge på TV2 – til en 
reportasje om nettopp rådyrjakt og 
den positive utviklingen av kvinnelige 

Stine Hagtvedt ”Jegerstine”

JAAAAAA! roper jeg, og løper Ronja 
i møte på fallet. Stolte tårer renner 
i strie strømmer nedover kinnet, 
og jeg roper igjen; JAAA! Jeg setter 
meg ned på knærne og stryker fin-
grene gjennom pelsen på det vakre 
rådyret, mens jeg roser hunden min 
ustanselig. Hun er tydelig stolt. Det er 
vi begge – stolte som påfugler.
Der og da falt alle brikkene på plass. 
Jeg hadde felt rådyr for min aller 
første jakthund, for første gang. Alle 
timene i skogen, all trening, alle 
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jegere i Norge. Den dagen kommer 
jeg nok aldri til å glemme. Den dagen 
endret nemlig livet mitt…
Klokken var vel rundt 6 da vi møttes 
den morgenen. Jegerne, fotografen, 
reporteren med den hvite lua, og jeg 
– en rimelig nervøs og veldig spent 
førstegangsjeger. Hva hadde jeg i 
vente?
Etter et lite intervju foran bålet 
var det så tid for jakt. Jeg skulle 
være med Anne Mette Kirkemo 
(fylkessekretær i Buskerud JFF) på 
post, og med oss hadde vi fotografen, 
og reporteren Knut. Det tok ikke 
lange tiden fra hunden ble sluppet 
til det ble los. Men, selv for en helt 
blank førstegangsjeger ble det raskt 
åpenbart at det var liten sannsyn-
lighet for at losen skulle komme vår 
vei. Det er nemlig ingen fordel å ha 
med seg en fotograf som til stadighet 
må flytte på seg, og en skikkelig 
skravlesyk reporter når man sitter på 
post. Men, lyden av losen gav meg 
like fult gåsehud fra første boff. Jeg 
var hypnotisert!

Da sendingen var over og TV2 hadde 
forlatt skogen tok vi fatt på en ny 
runde, og denne gangen fikk jeg sitte 
alene. Jeg husker jeg satt musestille 
i min egen kropp og bare ventet på 
å høre musikk i skogen igjen, men 
den lyden jeg straks skulle få høre var 
hverken fra los eller rådyr. Det knaket 
plutselig i tetta bak meg, etterfulgt av 
en slags pesing og prusting. Det kom 
nærmere, og jeg satt der stiv som en 
statue med puls i 120. 

Ut av tetta, bare 7 meter fra meg 
braste det plutselig ut en flott elgku. 
Hun stoppet opp og kikket på meg, 
mens lyden av prustingen kom stadig 
nærmere.
Gåsehuden reiste seg raskt på hele 
kroppen – i det kongen selv steg frem 
bak kua. Jeg husker jeg følte meg 
enormt….liten, der jeg satt på en tue 
og kikket opp på disse majestetiske 
dyrene. De stod der noen sekunder 
og så på meg, men det var tydelig at 
oksen hadde klare planer for hva som 
skulle skje videre den dagen, og de 

Gjengen på post.
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to prustet seg straks videre innover i 
skogen. FOR ET ØYEBLIKK!
Selv om det ikke ble noe rådyr dro 
jeg allikevel hjem med sekken full av 
opplevelser, og på toppen av det hele 
skulle det vise seg at jeg også hadde 
truffet blink på en helt annen arena 
denne dagen, nemlig kjærligheten.
Den snakkesalige reporteren med 
den hvite lua, Knut Torgersruud Jr. – 
svarte JA(!) – da jeg fridde til han nå 
i høst.

Det ble mange timer med rådyrjakt 
videre den høsten, både på smygjakt 
i Aurskog og som gjestejeger i Vest-
fold. Jeg var også på skogsfugljakt, 
duejakt og revejakt. Men, lyden av 
rådyrlos hadde hypnotisert meg fra 
første sekund og to år senere kom 
dermed Ronja Jr. inn i livet mitt, som 
min aller første jakthund.
Ronja, er en Basset fauve de 
bretagne og en drivende hund som 
jeg ønsket å bruke til både rådyrjakt 
og blodspor. Å skulle trene jakthund 
var nytt for meg, så her var det bare 
å starte i det små med dressur og 
trening, søke råd og erfaring – og ikke 
minst; komme seg ut i skogen.
1,5 år senere feller jeg rådyr for 
min aller første jakthund på Frosta i 
Trøndelag, kun 2 timer etter at Arne 
Jørstad hadde felt første dyret for 
henne.

IKKE NOK MED DET…
Uken etter fikk pulsen atter kjørt seg, 
da jeg meldte oss opp til blodspor- 
og fersksporprøven. Gjett hva –> VI 
GREIDE DET, og Ronja er med det nå 
også offentlig godkjent ettersøks-
hund.
Å få oppleve så mange gode resul-

tater av all trening og samarbeid 
med sin firbeinte jaktvenn på en uke 
er rett og slett så RÅTT, at jeg knapt 
finner ord for det, annet enn at jeg er 
ekstremt takknemlig.

På disse 3 årene har jeg hatt en 
enorm reise, og ryggsekken er nå 
så proppet av fantastiske jakt- og 
naturopplevelser at jeg knapt greier 
å forstå alt jeg har vært så heldig å få 
være med på.
Livet som jeger har uten tvil vært en 
enorm berikelse for meg, og jeg kan 
knapt vente på alle opplevelsene som 
bare ligger der ute og venter. 

Om du går med en liten drøm å ta 
jegerprøven har jeg et klart og tydelig 
budskap: GJØR DET, GJØR DET, GJEN-
NOMFØR DET!

Ronja 
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Grete og Kjell David Aase stilte med 
sine to petiter Heika og Flexi. Espen 
Myklebust kunne ikke være med, så 
petiten Kita ble ført av hans “stri-
hårete” venn Svein Erik Tønnesen 
og så stilte undertegnede med BAN 
Nonskarets Biscuit. Her snakker vi 
om gode sporhunder som har prest-
ert veldig bra på sporprøver i Norge. 
Likvel ble det flere runder med tren-
ing på det svenske sporet i forveien, 
bare for sikkerhets skyld. Selv om 
vi følte oss godt forberedt tror jeg 
samtlige var spente på hvordan dette 
skulle gå. Kanskje med unntak av Es-
pen da, som hadde lagt opp sin egen 
taktikk denne gangen. Tenk å hyre en 
erfaren hundemann for å stille hun-

Fire basseter og en strih. dachs en tur over grensen på spårprov i Sverige. Grete Aase, Kjell David 
Aase med hundene Heika og Flexi BPGV, Tom Kjetil Ims med BAN og Svein Erik Tønnessen med dachs.

den i Sverige?  Det er stilt spørsmål 
til om han overlot Kita til reiseleder 
Svein Erik fordi han stolte fullt og helt 
på hunden sin, eller om det var fordi 
han ikke turte annet enn å hyre inn 
en profesjonell fører :o)

Fredag 02. august møttes vi på Suk-
ken camping i Ørje, til grilling og 
en veldig hyggelig sommerkveld. 
Hundene hadde for lengst vært hos 
veterinæren for en dose med mak-
kekur og værmeldingen var god for 
prøvedagen, så alt skulle være klap-
pet og klart.  Nå var det siste sjans til 
å spørre Espens proff om regler og 
detaljer.

På spårprov i Sverige
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Lørdag morgen er vi tidlig oppe for å 
kjøre til møtestedet i Sverige. 
Selvsagt er det Espens proff som 
viser vei. Han har ordnet avtale med 
dommerne Jan-Eric og Leif. Det er 
rikelig med rådyr og en rev å se langs 
veien denne morgenen. Vanligvis er 
det en nytelse å se vilt. I dag vil jeg 
heller kalle observasjonene lak-
serende med tanke på risikoen for 
utfordringer med ferskspor i løypa. 
Uansett - vi kommer frem i god tid 
og ønskes velkommen av noen svært 
hyggelige og imøtekommende entusi-
aster hjemme hos Jan-Eric og hans 
fru. I tillegg er det med en elev og en 

aspirant. Etter hvert bærer det ut i 
skogen for å fullføre oppdraget. 
Sporene er lagt med god avstand fra 
hverandre langsetter en skogsvei. 
Svein Erik starter først med Kita for 
Espen. Dommeren Leif og aspiranten 
Bertil anviser boksen (25x25 meter) 
hvor sporstarten skal utredes. Jeg 
rekker bare å ta et par bilder før 
Kita resolutt trekker hele delegas-
jonen med seg og forsvinner mellom 
trærne. Det går ikke lenge før det 
smeller fra startpistolen og tilbake 
kommer tre smilende karer og en 
dyktig hund med skanken i kjeften. 
Det ser ut som at Espens taktikk er 

Grete Aase stilte sine PBGV under dommer Jan Erik Nilsson. Han hadde med en 
dommerelev Jossefin Hegdahl. SVCH NVCH Aasetoppen Heika, SVCH NVCH  Aasetoppen Flexi og 
SVCH Aasetoppen Kita. Alle 3 oppnådde SVCH .
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blitt til suksess, uten at resultatet er 
kunngjort ennå.
Samtidig er den rutinerte Grete 
lenger inne i terrenget og går med 
sine hunder for dommeren Jan-Eric 
og eleven Josefin. Derfra høres det 
skudd i det fjerne. Det virker altså 
som at det går bra der borte også. 
Vanligvis kan det være slik at av fem 
ekvipasjer så er det lett noen som 
ikke har dagen. Jeg må innrømme 
at jeg begynte å regne statistikk og 
tenke at det kunne være logisk om 
Biscuit og husse var den prosentan-
delen som ikke ville lykkes i dag. 
Hvordan kunne jeg være så dum å 
ikke leie inn en proff hundfører på 
Svensk spor slik Espen gjorde? Snart 
var det vår tur og bekymringene 
viser seg heldigvis å være grunnløse. 
Biscuit sporer godt og selvstending. 
Jeg går bakerst på lina og følger med. 
Hunden får lett tap i de lange op-
pholdene av blod. Hun er ikke vant 
med slepesporet ennå, men ringer 
istedet stort rundt tapet med en fin 
teknikk. Underveis påviser vi noen få 
bloddråper, uten at det har betydning 
for bedømmelsen i Sverige. På siste 
strekket blir det viltkjenning, men 
vi kommer oss gjennom det også. 
Skuddtesten mot slutten av sporet 
gjør henne bare mer ivrig siste biten 
til sporslutt. Jammen kom nykom-
lingene også til mål og dommeren 
later til å være fornøyd. Til slutt 
er det Svein Erik som går det siste 
sporet med dachsen Chi. Full kontroll 
selvfølgelig. Så bærer det tilbake til 
basen hos Jan-Eric for å vente på 

resultatene. Der venter allerede Grete 
og Kjell David med store smil og 
vifter med rosetter og diplomer for 
to førstepremier. Begge hundene har 
klart det med glans! Etter noe som 
føles som en evighet kommer endlig 
Leif og Bertil ut fra kontoret med sine 
kritikker. Det viser seg at alle fem 
hundene har oppnådd førstepremie 
og er innstilt til SVCH så snart det kan 
løses ut. Utrolig gøy at det gikk så bra 
med alle sammen.

Tilbake på Norsk side av grensen ven-
ter Randi og Per Gunnar Vidhammer 
på oss. De harogså tatt turen til Suk-
ken mens de er på ferie i området. 
Dermed er vi oppe i seks personer og 
like mange basseter. Alt er duket for 
nok en trivelig kveld i godt selskap. 
med feiring av de gode resultatene.

Neste dag, søndagen, benyttet vi 
anledningen til å dra til Båstad utstill-
ingen før turen gikk videre. Der var 
det flust med jakthunder og deriblant 
påmeldt 12 basseter av alle slag 
hvis jeg talte riktig. En veldig poulær 
utstilling som arrangeres for 45. gang 
i år. Også på utstillingen gjorde Grete 
det skarpt med Flexi som fikk Excel-
lent. 

Tusen takk, særlig til Svein Erik og 
den svenske prøvearrangøren for at 
vi fikk være med på dette! Det ga 

Mvh 
Tom Kjetil Ims.
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Postkort fra Danmark
Hej i Norge. 
Jeg synes, at I skal have en hilsen. Jeg 
er en norsk basset hound på 3 år som 
bor i Løkken i Danmark. Egentlig hed-
der jeg “Shotgun Blues av Esta Cado”, 
men mit kaldenavn er “Happy”. Fak-
tisk er jeg eneste basset i hele byen, 
så jeg er kendt af mange.
Jeg elsker at være på stranden. Ikke 
at jeg svømmer! Næ jeg sopper til 
navlehøjde - det vil sige til ca. 3,5 cm 

vanddybde! Jeg er faktisk også 
ret glad for at knase blåmuslinger 
og krabber. Og så er jeg vild med 
turisterne. Faktisk har jeg udviklet 
en teknik til at få mest mulig op-
mærksomhed. Jeg smider mig fladt i 
sandet med snude, ører og det hele 
og nægter at gå videre før turisterne 
er godkendte, og eventuelt deler 
deres is mere eller mindre frivilligt 
med mig. 
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Min yndlingshobby er spor og sch-
weiss. Så det bruger jeg mest muligt 
tid på. Her har jeg mødt flere skønne 
schweiss-bassets fra Sverige, Norge 
og Finland. Jeg har bestået overnat-
ningsspor og hvis jeg engang bliver 
champion, lover min mor, at vi rejser 
til Norge og går schweissprøve. Jeg 
har også taget 1000 m. kaninslæb-
sprøve. Det er super sjovt med de 
kaniner. Frisk fært er bare uover-
truffent lækkert. Så jeg planlægger at 
introduceret kaninslæb på min årlige 
basset sportræningsweekend her i 
Løkken.

Hvert år drager jeg en uge til mit 
hjemland, for min familie er pjattet 
med at stå på ski. Jeg er bare pjattet 
med at holde ferie og komme på 
fjeldet. Her udlever jeg mine norske 
rødder fuldt ud. Spiser fenalår og 
rømme og snakker med så mange 
norske hunde som muligt for at holde 
sproget ved lige.
Jeg er glad for at bo i Løkken i det her 
lille land Danmark. Skulle I komme 
forbi med jeres familie, viser jeg 
hjertens gerne de bedste luftesteder 
frem - både på stranden og i skoven.

De bedste hilsner fra Happy og 
servicecrew, aka familien Træholt.
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Det skulle bare være 

En «helt vanlig» paringstur 
til Hova, i Sverige,..men ble så mye, mye mer…, 
skrev jeg i Bassetposten nr. 2 i 2012.

Den gang var jeg der for å pare vår 
En Chambord de Bèrenice (Ch) med 
Gunilla Svensson’s meritterte Pelltor-
parns Akilles. Nå var både Edel og jeg 
igjen hos Gunilla og Per Svensson i 
samme ærend, men for å pare vår 
Hunters B A N’s Desta med Vitruvi-
ans Don, for øvrig første forsøk på 
kull på Desta.                                                             
Vi ankom Hova tirsdag, 22.10. om 
ettermiddagen, som avtalt for å la 
hundene bli litt kjent med hverandre.  

Hjemme hos Svensson’s ble vi møtt 
av to hester, en ponni, en elghund, ti 
pudler og 4 voksne BAN’s, samt gode 
samtaler og minner. 
Da Desta’s løpetid ble «utsatt» av 
ulike årsaker, måtte vi la «jakt være 
jakt»  i Setesdal. På veien til Hova fikk 
vi meldinger på telefon fra jaktlaget, 
om at nå var det skutt en elg og to 
hjortebukker – så nå var det bare å 
stoppe på hjemturen og hente med 
seg kjøtt!

Toy pudlene, velkomstkomiteen hos familien Svensson. 
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Første paring ble gjennomført onsdag 
23.10 og så de to påfølgende dager – 
alt fungerte naturlig og greit – så da 
var det bare å vente ca. 30 dager for 
å få tatt ultralyd….fingrene krysses.
Hvis vi lykkes, så vil det bli valper til 
JUL….
                                                 

Pauser mellom slagene.

Mellom paringene, brukte vi mye tid 
sammen med Gunilla og Per – 
spesielt Per og hans tidligere virk-
somhet og alle hobbier. Både Gunilla 
og Per, er opptatt av jakt og oppdrett 
av BAN – det har vært avgjørende å 
få gode resultater innen utstilling,  
jakt- og drevpremiering. Over det 
siste året har de hatt  mye ulv i sitt 
område, som har skapt store proble-
mer  i så hensende…
Ellers jaktes det med hund, på bjørn, 
ulv, gaupe, villsvin, og Hjortedyrene, 
hjort, elg, dovhjort og rådyr.
Gunilla har drevet med hunder innen 
oppdrett, jakt, utstilling over hele 
Europa og har hatt stor suksess – 
spesielt med sin Pelltorparns Akilles 
(Akke).  Det samme er hun nå i ferd 
med å oppnå med Vitruvians Don, 
og innen rasen Toy puddel. I tillegg 
driver hun også med ridehester i 
nærmiljøet og ellers i Europa. Hun er 
en flott, engasjert og redelig dame, 
med mye kunnskap og omsorg for 
andre…Ja, la henne lenge leve!

                                                        

Gunilla’s 50 års dag

Første paringsdag.

Andre paringsdag.
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Faktisk, når vi var ferdige med Desta’s 
paring på fredag, så ble Edel og jeg 
invitert til hennes familie-selskap, 
for å feire Gunillas 50 års dag, om 
kvelden – det var en stor opplevelse 
som vi satte svært stor pris på!

Per på jobb for Regimentet            

Per’s verksted – hjelmer/våpen               

I hele Per’s voksne liv har han vært 
en del av Livgarden i Det Kongelige 
Regiment,  i Sverige – da som ridende 
til hest. Som det fremgår av bilde 
av ham i «full mondur», så er både 
hjelm og våpen en av Per’s store hob-
byer. Senere har han privat fortsatt 
med å reparere hjelmer, samt også 
laget nye, etter hvert som det var 
behov for det, for regimentet.

Støpt kule
                                                        

Terje klar for prøveskudd

Gamle våpen fra flere kriger som 
Sverige har vært deltagere i, tilbake 
til 16 – 1700 tallet har han samleob-
jekter fra. Jeg fikk faktisk selv anledn-
ing til å få «prøveskyte» en bajonett 
rifle under kyndig  veiledning av Per, 
han har selv støpt kulene som ble 
brukt da. Våpenet ble brukt i krigen 
mellom russere og svensker i 1807….
nå endte den til slutt godt for svensk-
ene, som allerede i 1808 gjenerobret 
landeområdet….
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«Flyfoto» over Setesdal og Jæren.

Vel, etter en uke med fine opplevelser hos våre naboer i øst, ble vi møtt av et fan-
tastisk syn av himmelen i over 1000 meters høyde – mellom Setesdal og Jæren……

Vennlig hilsen
Edel og Terje Korneliussen

Meld på til

Årets Hund 2019
Påmeldinger tsendes til Espen Wathne: 

Espen.Wathne@nov.com

Resultater må være Espen i hende senest 1. feb. 2020.

Send også inn for søknader om avl og oppdretter priser. 
Nytt av året er årets utstillingshund veteran, 

etter de samme kriteriene som de andre prisene.
Drev regnes ut av dommerkollegiet i januar 2020.

Skjema finner du fra neste side.

 Mvh Styret 

mailto:Espen.Wathne@nov.com
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Regler for kåring av “Årets hund” i de forskjellige kategorier vedtatt av 
styret i Norsk Bassetklubb 14/4-20I0.

Til kåringen  må eier selv sende inn resultatene, da klubben  ikke kan bruke sa 
mye ressurser pa å skaffe seg oversikt  over alle konkurranser som arrangeres.

For drev oppgis de to beste resultatene ut fra tabellen som gjengis nedenfor. 
For spor oppgis de 3 beste resultatene ut fra tabellen  som 
gjengis  nedenfor.
For utstilling  oppgis de 5 beste NORSKE resultatene ut fra tabellen som gjen-
gis nedenfor. Skjema for utstlling finnes til slutt i regelverket.
Frist for innsending 31/1 påfolgende år. Resultatene sendes Norsk Basset-
klubbs Ieder pr post eller e-post. 
Ved bruk av e-post oppgis de samme data som det spørres om på 
skjemaet.

Kun  hunder eiet av medlemmer i Norsk  Basseklubb kan  delta  i konkurransen. 
Dersom eier  har meldt  seg inn i løpet  av året, gjelder kun  de konkurranser 
som  hunden har deltatt i ETTER at eier  meldte seg inn. Eier  er selv ansvarlig 
for at de opplysninger som er gitt er riktige. Dersom opplysningene er feil, er 
det opp  til styret å avgjøre om innsendte skjema skal  aksepteres eller strykes 
fra konkurransen.

Drev:
3. premie gir 5 poeng
2. premie gir 10 poeng
1. premie gir 15 poeng
1. premie m/dcert gir  20 poeng

I tillegg kommer 
egenskapspoengene. 
Maks 2 tellende resuItat.

Spor:
Samme  prinsipp som for drev 
(HP i stedet for CERT),  men med 
maks 3 tellende  resultat.

Årets hund

Utstilling:
Kun plasseringer i BHK og BTK teller. 
Grunnpoeng:
I  poeng for 3 hunder  i samme  
klasse, 2 for 5 eller flere 
(frammøtte hunder, ikke påmeldte).

5. BHK / BTK gir I poeng
4. BHK / BTK gir 2 poeng
3. BHK / BTK gir 3 poeng
2. BHK / BTK gir 4 poeng
1. BHK / BTK gir 5 poeng

BlR gir 2 poeng + 1 ekstra  for hver 5 
(frammøtte, ikke  påmeldte) i rasen.
+ 2 poeng ekstra for BIS pa 
Bassetspesialen. Maks 5 resultater 
teller. 
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Avls- og oppdretterpriser
Styret har vedtatt nye regler for avls- og oppdretterpriser etter 
endringene i utstillingsreglene som ble innført fra 1.1.2011.
Vårt nye regelverk tas med i sin helhet så man har disse å forholde seg til ved 
søknad om slike priser.

Oppdretterpriser eksteriør
Vedtatt på NBak’s styremøte 13.09.2012
Norsk Bassetklubb vil med oppdretterpriser i eksteriør stimulere til oppdrett 
av hunder med godt eksteriør og gode bruksegenskaper, samt fremme delt-
agelse på prøver og utstilling for å kartlegge oppdretternes arbeid.
Prisene deles ut i gull, sølv og bronse. Prisene kan bare deles ut en gang i hver 
valør. Prisene tildeles av NBak’s styre. Eiere av avlshunden er selv ansvarlig 
for å søke. Søknad sendes styret. Med søknaden skal følge liste over hundens 
navn, reg.nr. og hvor og når resultatene er oppnådd. Søker må være medlem 
av Norsk Bassetklubb. Prisene gjelder kun for Bassetrasene.

Krav til den enkelte pris:
Kun høyeste poeng for den enkelte hund teller i følgende tabell:
Bronse: Minst 80 poeng med høyst 8 avkom under minst 2 tisper Sølv: Minst 
140 poeng med høyst 14 avkom under minst 3 tisper Gull: Minst 200 poeng 
med høyst 20 avkom under minst 4 tisper
Av summen får høyst 1/3 av poengene være vunnet utenfor Norge. Dette 
gjelder ikke for hunder oppdrettet i Norge. Høyst 1/3 kan være vunnet som 
tilleggspoeng.

Grunnpoeng:
NUCH - 10 poeng
Cert/CK - 8 poeng
1.pr før 1/1-2011, Very Good etter 1/1-2011 - 3 poeng 2.pr før 1/1-2011, 
Good etter 1/1-2011 - 1 poeng
Tilleggspoeng
1.premie spor/drev - 1 poeng HP spor/ Drev Cert - 2 poeng 1.pr agility/ lydi-
ghet - 1 poeng BIS Nbak - 2 poeng Gruppevinner NKK - 2 poeng
Med oppdretter menes innehavere av kennelnavn. For oppdrettere uten ken-
nelnavn gjelder personer som står oppført som oppdrettere av alle de hunder 
som teller til prisene.
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Avlspriser eksteriør
Vedtatt på NBak’s styremøte 13.09.2012

Norsk Bassetklubb vil med avlspriser i eksteriør stimulere til oppdrett av hun-
der med godt eksteriør og gode bruksegenskaper, samt fremme deltagelse på 
prøver og utstilling for å kartlegge oppdretternes arbeid.
Prisene deles ut i gull, sølv og bronse. Prisene kan bare deles ut en gang i hver 
valør. Prisene tildeles av NBak’s styre. Eiere av avlshunden er selv ansvarlig 
for å søke. Søknad sendes styret. Med søknaden skal følge liste over hundens 
navn, reg.nr. og hvor og når resultatene er oppnådd. Søker må være medlem 
av Norsk Bassetklubb. Prisene gjelder kun for Bassetrasene.

Krav til den enkelte pris:
Kun høyeste poeng for den enkelte hund teller i følgende tabell:
Hannhunder:
Bronse: Minst 75 poeng med høyst 8 avkom under minst 2 tisper Sølv: Minst 
130 poeng med høyst 14 avkom under minst 3 tisper Gull: Minst 180 poeng 
med høyst 20 avkom under minst 4 tisper

Tisper:
Bronse: Minst 50 poeng med høyst 5 avkom under minst 2 hanner Sølv: Minst 
70 poeng med høyst 7 avkom under minst 2 hanner Gull: Minst 100 poeng 
med høyst 10 avkom under minst 2 hanner

Grunnpoeng:
NUCH - 10 poeng
Cert/CK - 8 poeng
1.pr før 1/1-2011, Very Good etter 1/1-2011 - 3 poeng 2.pr før 1/1-2011, 
Good etter 1/1-2011 - 1 poeng

Tilleggspoeng
1.premie spor/drev - 1 poeng HP spor/ Drev Cert - 2 poeng 1.pr agility/ lydi-
ghet - 1 poeng BIS NbaK - 2 poeng Gruppevinner NKK - 2 poeng
Av summen får høyst 1/3 av poengene være vunnet utenfor Norge. Dette 
gjelder ikke for hunder oppdrettet i Norge. Høyst 1/3 kan være vunnet som 
tilleggspoeng.
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Viltsporoppdretterpriser
Vedtatt på NBak’s styremøte 13.09.2012

Norsk Bassetklubb vil med viltsporoppdretterprisene stimulere til oppdrett av 
hunder med godt eksteriør og gode bruksegenskaper, samt fremme delt-
agelse på prøver og utstilling for å kartlegge oppdretternes arbeid.
Prisene deles ut i gull, sølv og bronse. Prisene kan bare deles ut en gang i hver 
valør. Prisene tildeles av NBak’s styre. Eiere av avlshunden er selv ansvarlig 
for å søke. Søknad sendes styret. Med søknaden skal følge liste over hundens 
navn, reg.nr. og hvor og når resultatene er oppnådd. Søker må være medlem 
av Norsk Bassetklubb. Prisene gjelder kun for Bassetrasene.

Krav til den enkelte pris:
Kun høyeste poeng for den enkelte hund teller i følgende tabell:
Bronse: Minst 50 poeng med høyst 8 avkom under minst 2 tisper Sølv: Minst 
90 poeng med høyst 14 avkom under minst 3 tisper Gull: Minst 130 poeng 
med høyst 20 avkom under minst 4 tisper
Av summen får høyst 1/3 av poengene være vunnet utenfor Norge. Dette 
gjelder ikke for hunder oppdrettet i Norge. Høyst 1/3 kan være vunnet som 
tilleggspoeng.

Poeng
De tildeles for alle avkom som har fått minst 2.premie før 1/1-2011, Good et-
ter 1/1-2011 på utstilling etter fylte 24 mnd. Etter følgende tabell:

Grunnpoeng:
1. pr spor med HP - 9 poeng 1. pr spor - 8 poeng
2. pr spor - 5 poeng
3. pr spor - 3 poeng

Tilleggspoeng
1 pr på utstilling før 1/1-2011, Very Good etter 1/1-2011 etter fylte 24 mnd. 
1poeng CK på utstilling etter fylte 24 mnd 2poeng
Viltsporchampionat 2poeng

Med oppdretter menes innehavere av kennelnavn. For oppdrettere uten ken-
nelnavn gjelder personer som står oppdrettere av alle de hunder som teller til 
prisene.
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Viltsporavlspriser
Vedtatt på NBak’s styremøte 13.09.2012

Norsk Bassetklubb vil med viltsporavlsprisene stimulere til oppdrett av hun-
der med godt eksteriør og gode bruksegenskaper, samt fremme deltagelse på 
prøver og utstilling for å kartlegge oppdretternes arbeid.
Prisene deles ut i gull, sølv og bronse. Prisene kan bare deles ut en gang i hver 
valør pr. hund. Prisene tildeles av NBak’s styre. Eiere av avlshunden er selv 
ansvarlig for å søke. Søknad sendes styret.
Med søknaden skal følge liste over hundens navn, reg.nr. og hvor og når re-
sultatene er oppnådd. Søker må være medlem av Norsk Bassetklubb. Prisene 
gjelder kun for Bassetrasene.

Krav til den enkelte pris:
Kun høyeste poeng for den enkelte hund teller i følgende tabell:

Hannhunder:
Bronse: Minst 50 poeng med høyst 8 avkom under minst 2 tisper Sølv: Minst 
90 poeng med høyst 14 avkom under minst 3 tisper Gull: Minst 130 poeng 
med høyst 20 avkom under minst 4 tisper

Tisper:
Bronse: Minst 30 poeng med høyst 5 avkom
Sølv: Minst 45 poeng med høyst 7 avkom etter minst 2 hannhunder Gull: 
Minst 65 poeng med høyst 10 avkom etter minst 2 hannhunder
Av summen får høyst 1/3 av poengene være vunnet utenfor Norge. Dette 
gjelder ikke for hunder oppdrettet i Norge. Høyst 1/3 kan være vunnet som 
tilleggspoeng.

Poeng:
De tildeles for alle avkom som har fått minst 2.premie før 1/1-2011, Good et-
ter 1/1-2011 på utstilling etter fylte 24 mnd. Etter følgende tabell.
Grunnpoeng:
1. pr spor med HP - 9 poeng 1. pr spor - 8 poeng
2. pr spor - 5 poeng
3. pr spor - 3 poeng

Tilleggspoeng
1 pr på utstilling før 1/1-2011, Very Good etter 1/1-2011 etter fylte 24 mnd. 
1poeng CK på utstilling etter fylte 24 mnd 2poeng
Viltsporchampionat 2poeng
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Jaktoppdretterpriser
Vedtatt på NBak’s styremøte 13.09.2012

Norsk Bassetklubb vil med jaktoppdretterprisene stimulere til oppdrett av 
hunder med godt eksteriør og gode bruksegenskaper, samt fremme delt-
agelse på prøver og utstilling for å kartlegge oppdretternes arbeid.
Prisene deles ut i gull, sølv og bronse. Prisene kan bare deles ut en gang i hver 
valør. Prisene tildeles av NBak’s styre. Eiere av avlshunden er selv ansvarlig 
for å søke. Søknad sendes styret. Med søknaden skal følge liste over hundens 
navn, reg.nr. og hvor og når resultatene er oppnådd. Søker må være medlem 
av Norsk Bassetklubb. Prisene gjelder kun for Bassetrasene.

Krav til den enkelte pris:
Kun høyeste poeng for den enkelte hund teller i følgende tabell:
Bronse: Minst 50 poeng med høyst 8 avkom under minst 2 tisper. Sølv: Minst 
90 poeng med høyst 14 avkom under minst 3 tisper. Gull: Minst 130 poeng 
med høyst 20 avkom under minst 4 tisper.
Av summen får høyst 1/3 av poengene være vunnet utenfor Norge. Dette 
gjelder ikke for hunder oppdrettet i Norge. Høyst 1/3 kan være vunnet som 
tilleggspoeng.

Poeng:
De tildeles for alle avkom som har fått minst 2.premie før 1/1-2011, Good 
etter 1/1-2011 på utstilling etter fylte 24 mnd. Etter følgende tabell:

Grunnpoeng:
1pr drev m/Cert - 9 poeng 1 pr drev - 8 poeng
2. pr drev - 5 poeng
3pr drev - 3 poeng

Tilleggspoeng
1 pr før 1/1-2011, Very Good etter 1/1-2011 på utstilling etter fyllte 24 mnd. 
1poeng CK på utstilling etter fyllte 24 mnd 2poeng
Drevchampionat 2poeng

Med oppdretter menes innehavere av kennelnavn. For oppdrettere uten ken-
nelnavn gjelder personer som står oppdrettere av alle de hunder som teller til 
prisene.
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Jaktavlspris
Vedtatt på NBak’s styremøte 13.09.2012

Norsk Bassetklubb vil med jaktavlsprisene stimulere til oppdrett av hunder 
med godt eksteriør og gode bruksegenskaper, samt fremme deltagelse på 
prøver og utstilling for å kartlegge oppdretternes arbeid. Prisene deles ut i 
gull, sølv og bronse. Prisene kan bare deles ut en gang i hver valør pr. hund. 
Prisene tildeles av NBak’s styre. Eiere av avlshunden er selv ansvarlig for å 
søke. Søknad sendes styret. Med søknaden skal følge liste over hundens navn, 
reg.nr. og hvor og når resultatene er oppnådd. Søker må være medlem av 
Norsk Bassetklubb. Prisene gjelder kun for Bassetrasene.

Krav til den enkelte pris:
Kun høyeste poeng for den enkelte hund teller i følgende tabell:

Hannhunder
Bronse: Minst 50 poeng med maksimalt 8 avkom under minst 2 tisper Sølv: 
Minst 90 poeng med høyst 14 avkom under minst 3 tisper
Gull: Minst 130 poeng med høyst 20 avkom under minst 4 tisper

Tisper
Bronse: Minst 30 poeng med høyst 5 avkom
Sølv: Minst 45 poeng med høyst 7 avkom etter minst 2 hannhunder Gull: 
Minst 65 poeng med høyst 10 avkom etter minst 2 hannhunder
Av summen får høyst 1/3 av poengene være vunnet utenfor Norge. Dette 
gjelder ikke for hunder oppdrettet i Norge. Høyst 1/3 kan være vunnet som 
tilleggspoeng.

Poeng:
De tildeles for alle avkom som har fått minst 2.premie før 1/1-2011, Good et-
ter 1/1-2011 på utstilling etter fylte 24 mnd. Etter følgende tabell.
Grunnpoeng:
1pr drev m/Cert - 9 poeng 1 pr drev - 8 poeng
2. pr drev - 5 poeng
3pr drev - 3 poeng

Tilleggspoeng
1 pr før 1/1-2011, Very Good etter 1/1-2011 på utstilling etter fyllte 24 mnd. 
1poeng CK på utstilling etter fyllte 24 mnd 2poeng
Drevchampionat 2poeng
Samtlige priser deles ut i forbindelse med Norsk Bassetklubb’s Generalfor-
samling hvert år. Søknader sendes styret innen 1 Mars det året det søkes på 
prisene.
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Dato:    Dommer: Sted: Premie:      Antall frammøtte hunder i rasen:

Dato:  Dommer: Sted: Premie:       Antall frammøtte hunder i rasen:

Dato:    Dommer: Sted: Premie:      Antall frammøtte hunder i rasen:

Dato:  Dommer: Sted: Premie:       Antall frammøtte hunder i rasen:

Dato:  Dommer: Sted: Premie:       Antall frammøtte hunder i rasen:

Rase:

Hundens registrerte navn:

Registreringsnummer:     Fødselsdato:         Eier:

De 5 beste norske resultatene fra gjeldende utstillingssesong:

Hundens poeng i henhold til regelverket:  _________

Undertegnede erklærerer at de oppgitte opplysningene er i samsvar med 
de til enhver tid gledende bestemmelser for kåringen av “Årets hund” i den 
kategori hunden er innmeldt.

Dato: ________ Sted: __________

Eiers underskrift:_____________________________

Årets utstillingshund
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Rase:

Hundens registrerte navn:

Registreringsnummer:     Fødselsdato:         Eier:

De 5 beste norske resultatene fra gjeldende utstillingssesong:

Hundens poeng i henhold til regelverket:  _________

Undertegnede erklærerer at de oppgitte opplysningene er i samsvar med 
de til enhver tid gledende bestemmelser for kåringen av “Årets hund” i den 
kategori hunden er innmeldt.

Dato: ________ Sted: __________

Eiers underskrift:_____________________________

Årets utstillingshund veteran

Dato:    Dommer: Sted: Premie:      Antall frammøtte hunder i rasen:

Dato:  Dommer: Sted: Premie:       Antall frammøtte hunder i rasen:

Dato:    Dommer: Sted: Premie:      Antall frammøtte hunder i rasen:

Dato:  Dommer: Sted: Premie:       Antall frammøtte hunder i rasen:

Dato:  Dommer: Sted: Premie:       Antall frammøtte hunder i rasen:
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Rase:

Hundens registrerte navn:

Registreringsnummer:  Fødselsdato:      Eier:

De 2 beste resultatene fra gjeldende prøvesesong:

Hundens poeng i henhold til regelverket:  _________

Undertegnede erklærerer at de oppgitte opplysningene er i samsvar med 
de til enhver tid gledende bestemmelser for kåringen av “Årets hund” i den 
kategori hunden er innmeldt.

Dato: ________ Sted: __________

Eiers underskrift:_____________________________

Årets drevhund

Dato:             Poeng:         Premiegrad evt. m/dcert:      

Dommer: 

Dato:             Poeng:         Premiegrad evt. m/dcert:      

Dommer: 
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Rase:

Hundens registrerte navn:

Registreringsnummer:  Fødselsdato:       Eier:

De 3 beste resultatene fra gjeldende prøvesesong:

Hundens poeng i henhold til regelverket:  _________

Undertegnede erklærerer at de oppgitte opplysningene er i samsvar med 
de til enhver tid gledende bestemmelser for kåringen av “Årets hund” i den 
kategori hunden er innmeldt.

Dato: ________ Sted: __________

Eiers underskrift:_____________________________

Årets sporhund

Dato:        Premiegrad evt. hp:   Dommer:

Dato:        Premiegrad evt. hp:   Dommer: 

Dato:        Premiegrad evt. hp:   Dommer: 
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Vi ‘feirer‘ 20 år med rasen i år. Vår første Petit som ble stamtispa vår, 
Hårkollens Happy Go Lucky fikk vi i 1999. 

På årsmøte i Norsk Bassetklubb i år mottok vi Oppdretterpris i GULL
 for både eksteriør og spor. Gull for jakt- avl hadde vi fra før. 

Vi takker alle flinke valpekjøpere som har premiert hundene sine, 
uten deres engasjement hadde vi ikke oppnådd dette! 

Vi ønsker alle valpekjøpere og hundevenner en 

Riktig God Jul og et fremgangsrikt Nytt År !

    De beste ønsker fra 

Bluff’s Kennel.
Solvor Bakken

Norsk vinner 2019
4. generasjon,
Bluff Common Cici

Hj.side: bluffskennel.dinstudio.no
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ønskes alle fra Kennel Kalvskinnet
Vi har planer om valper under året 2020, etter 

You Gotta Lotta’That av Esta Cado. Merete Lien, 413 10 241.

Gledelig Jul og riktig godt nyttår!.
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En julehilsen fra 

Kennel Nonskaret!
Nonskarets Aya, C.I.B, N SE VCH N SE UCH 

og mor Samira av Solfjelltun N SE VCH 
ønsker alle Basseter og deres familier en riktig god jul 

og et godt nytt år! 
Nonskarets Aya venter også på dommer møtet på nyåret, 

da hun er innstilt til sin 
3 første premie som vil utløse jakt-championatet. 

Vi planlegger kull på Aya ved neste løpetid i januar 2020.

Hilsen 
Randi og Per Gunnar Vidhammer
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En riktig God Jul 
og et Godt Nytt År

ønskes fra Kennel Hunters B A N

Vi skal ha et nytt valpekull til våren 2020. 

Edel og Terje Korneliussen.

E-post: www.bassetartesiennormand.no
Mårveien 7, 4340 Bryne

Tlf: 909 96 470

Cita

Desta
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Ny Finsk JCH og Nordisk JCH 

NOJ(D)CH SEJCH Mörka Skogs Kyrre Caspersson
reg.nr: SE30492/2014

Kyrre ble vinner av Basset-SM 2018 og fikk 
3. Plass i Småhund-SM 2018.

Far: Ismans Ozzy
Mor: Mörka Skogs Hedwig Yngvesson

Oppdretter: Roger Nilsson og Cecilia von Braun, Sverige

Eier: Tarjei Bråtveit
Solbergveien 411, 1480 Slattum, Tlf: 916 94 564

e-post: tarjeibr@online.no
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Mörka Skogs Zorba Melkersson, som 
er 1 år og 8 mnd. gammel, er nå 
kvalifisert som svensk jaktchampion. 
Etter å ha gått 3 jaktprøver, på 3 
dager, i 3 ulike terreng, med 3 ulike 
dommere i Sverige. I i tillegg fikk han 
en Very Good på utstilling. Zorba har 
også en 1. premie på drev i Norge 
så han er også kvalifisert til Norsk 
jaktchamp. Jaktprøvene i Sverige 
godkjennes hver måned så for Zorba 
blir drevprøve resultatene godkjente 

i begynnelsen av desember. 
Den norske jaktprøven som han gikk 
i begynnelsen av oktober må vi nok 
vente helt til i januar før de godkjennes 
av NBaK’s dommerkollegie!
Zorba har gått til sammen 4 jaktprøver 
(i 2019) og har minimum hatt en 
1. premie drev per jaktprøve! 
Det er jeg godt fornøyd med!

Mvh Tarjei Bråtveit

Jaktprøveresultater i Sverige
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Hagehuggern AS støtter rekrutteringsarbeidet Norsk Bassetklubb 
gjør gjennom Vegaprøven.

Hagehuggern AS 
Trefelling, stubbefresing, flishugging, beskjæring og 
hagearbeid. Fullforsikret. Gratis befaring. 
Trond Sturla B. Østensen. 3721 Skien.  Tlf: 99 59 26 99

   Sponsorannonse
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   Sponsorannonse
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Medlemsverving
Året 2019 hadde NBaK en økning i 
medlemmer på 5 %! I 2020 ønsker vi å 
fokusere ekstra på dette. Vi vil påskjønne 
de som verver flest nye medlemmer.
Beste verver oppdrettere og 
Beste verver medlemmer.

Vi deler opp året i 2: 1.1. - 31.5. 
utnevnes på Hokksundutstillingen.
1.6. - 31.12. utnevnes på Årsmøtet 2021.

Dere som verver må sende en oversikt 
til Liv Arnhild Myrholmen 
epost: bmyrholmen@gmail.com

NB:
Medlemmer har nå mulighet til å støtte NBaK ved å gi 
sin grasrotandel til klubben gjennom Norsk Tipping.

Norsk Bassetklubb gir litt tilbake 
til Vega for gjestfriheten. NBaK har 
kjøpt trinn nr. 843 i Vegatrappa. 
Dette trinnet vil få NBaK sitt merke 
etterhvert. 

Vegatrappa
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Vi ønsker å takke alle som stiller opp 
og sponser Norsk Bassetklubb. 

Her er både små som store. Alle 
bidrag tas imot med stor takk. 
En ekstra takk må vi gi Hagehuggern 
As som sponser oss på Vega. 
Dette betyr mye for klubben. 

Takk til alle sponsorer!
En stor takk til Sportsman’s Pride er 
hovedsponsor ved våre arrangementer.  
Annonser bak i bladet.

En stor takk til Quality Hotel som 
bidrar med fantastiske tilbud og 
gaver til 
våre arrangementer.
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En herlig samling finske Grand Basset Griffon Vendeen.

Her et bilde fra Norsk Bassetklubbs stand ved  
Dogs4all 2019. Vi hadde mange besøkende!

BIR NV 2019 Arma Venandi’s London Calling

Bodil og Olav Høyem tak turen innom. Her 
med BIR og NV 2019 G-balder Av Solfjelltun

BIR BH: Russiskoppdrettede: Pridebass Tropical 
Paradise og Eier Jelena Kirejeva, Latvia.
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Fredag 15. november: Norsk Vinner 
2019, titlene Norsk Vinner, Norsk 
Juniorvinner og Norsk Veteranvinner 
tildeles beste tispe og hannhund i 
hver rase. 

Dommer: Frank Christiansen 
Basset Hound
BIR: Latroonis Diabolos Dextera 
EIER/ OPPDRETTER:
Ann-kristin Bratsberg Rygge 
Norge

BIM: Cola Cao Dramijos 
EIER: Pirjo Harmoinen, Finland, 
OPPDRETTER: David Srsen Tsjekkia

BESTE JUNIOR: Latroonis Gazaae
EIER / OPPDRETTER:
Ann-kristin Bratsberg Rygge 
Norge

BESTE VETERAN: Gucci Gloomy Clown, 
EIER: Ann-kristin Bratsberg Rygge, N.
OPPDRETTER: Petr Braunstein, Tsjekkia

HANNER
Juniorklasse 1, Latroonis Gazaae
Excellent, CK 3.BHK R.CERT

Championklasse 1, Cola Cao Dramijos 
Excellent CK 1.BHK CERT Nordic Cert BIM

Veteranklasse 1, Gucci Gloomy Clown
Excellent, CK 2.BHK R.Nordic Cert

TISPER
Juniorklasse 1, Latroonis Garrulitas
Very good

Unghundklasse 1, Pridebass Tropical 
Paradise, Excellent, CK 2.BTK CERT 
R.Nordic Cert

Championklasse 1, Latroonis Dia-
bolos Dextera, Excellent, CK 1.BTK 
Nordic Cert BIR

2 , Spillebrokk’s Charming Darling
Very good, 

Veteranklasse 1, Very good, Lulubel-
le’s Glory

Basset Fauve de Bretagne
BIR: Arma Venandi’s London Calling 
EIER / OPPDRETTER:
Merethe Kerry B Hansen, Norge

BIM: Arma Venandi’s Spitsbergen 
EIER/ OPPDRETTER:
Merethe Kerry B Hansen, Norge

OPPDRETTERKLASSE 
1, HP Arma Venandi 
Merethe Kerry B Hansen - Norge

AVLSKLASSE 
1, HP, Whistlewood’s Paris Market

Dommer: Hans Almgren. 
HANNER
Unghundklasse 1, Arma Venandi’s 
London Calling, Excellent CK 1.BHK 
CERT Nordic Cert BIR
2,  Arma Venandi’s Rio Carnival, 
Excellent.
3, Arma Venandi’s Tokyo Drift, Very 
good

TISPER
Unghundklasse1:  Arma Venandi’s 
Spitsbergen Star, Excellent CK 1.BTK 
Nordic Cert BIM 

Åpenklasse  Ikke møtt, Doris

Brukshundklasse 1,  Jägardrömmens 
Fanta
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Championklasse 1, Kiwi, Excellent 
CK 2.BTK CERT R. Nordic Cert.
2, Whistlewood’s Paris Market
Excellent,

Basset Bleu de Gascogne
BIR valp: Skautussa’s Myrflangre
EIER: Grunde Tidem Norge,
OPPDRETTER: Mona Olsen, Norge

Dommer: Hans Almgren 
HANNER
Valpeklasse 6-9 måneder 1,  
Skautussa’s Myrflangre HP 1.BHK BIR 

Basset Artesien Normand
BIR: G-balder Av Solfjelltun 
EIER: Olav Høyem, Norge
OPPDRETTER:Inna og Thor Johnsen, N.

BIM: Java-jemima Av Solfjelltun  
EIER/OPPDRETTER:
Inna og Thor Johnsen, Norge

Dommer: Hans Almgren
HANNER
Championklasse 1, G-balder Av Sol-
fjelltun, Excellent, CK 1.BHK Nordic 
Cert BIR

TISPER
Unghundklasse 1, Java-jemima Av 
Solfjelltun, Excellent CK 1.BTK CERT 
Nordic Cert BIM

Petit Basset Griffon Vendeen
BIR: Bluff’s Common Cici
EIER/OPPDRETTER: Solvor Bakken, N.

BIM: Black Majesty Ingenious 
EIER/OPPDRETTER: Iva Raic, Kroatia

BESTE JUNIOR
Black Majesty Ingenious 
EIER/OPPDRETTER: Iva Raic, Kroatia

BESTE VETERAN
Bluff’s Go On Tippi
EIER: Birger Jensen, Norge
OPPDRETTER: Solvor Bakken, Norge

Dommer:  Hans Almgren. 
HANNER
Juniorklasse 1, Black Majesty Ingenio-
us, Excellent CK 1.BHK CERT Nordic 
Cert BIM 
2, Very good, Ff Lukas

Åpenklasse 1, Lövhögens Q-floke 
Excellent

TISPER
Åpenklasse 1, Ebouriffe Cotton And 
Button, Excellent CK 3.BTK CERT 

Championklasse 1, Bluff’s Common 
Cici, Excellent CK 1.BTK Nordic Cert 
BIR

Veteranklasse 1, Bluff’s Go On Tippi 
Excellent CK 2.BTK R.Nordic Cert 

VALPER
BIR: Bluff’s Nostalgiske Nita 
EIER: Hanne Tvestad 
OPPDRETTER: Solvor Bakken, Norge

HANNER

TISPER
Valpeklasse 6-9 måneder 1,  Bluff’s 
Nostalgiske Nita HP 1.BTK BIR 

Grand Basset Griffon vendeen
BIR: Minskuhoff´s You Only Live Twice 
EIER/ OPPDRETTER: Maria Aaltovirta, 
Finland

BIM: Minskuhoff´s Grand Une Fa-
randole EIER/OPPDRETTER:
Maria Aaltovirta, Finland

BESTE JUNIOR
Debucher Notre Choix
EIER: Maria Aaltovirta, Finland
OPPDRETTER: Vivien Phillips, UK

BESTE VETERAN
Minskuhoff´s Grand Notre-dame 
EIER/ OPPDRETTER: Maria Aaltovirta, 
Finland
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OPPDRETTERKLASSE 
Oppdretter 1, HP Minskuhoff´s, 
Maria Aaltovirta - Finland

Dommer:  Hans Almgren 
HANNER
Juniorklasse 1: Debucher Notre Choix
Excellent 

Unghundklasse 1:  Minskuhoff´s We 
Are The Champions, Excellent CK 
2.BHK R.CERT R.Nordic Cert

Championklasse 1, Minskuhoff´s You 
Only Live Twice, Excellent CK 1.BHK 
CERT Nordic Cert BIR

Grand Awards Johan Gustavsson 
 
TISPER
Juniorklasse 1: Magic Surprise V Tum-
tums Vriendjes

Unghundklasse 1: Minskuhoff´s The 
Show Must Go On, Excellent CK 2.BTK 
CERT R.Nordic Cert 

Åpenklasse 1:  Minskuhoff´s For 
Your Eyes Only, Excellent CK 4.BTK 
R.CERT 

Championklasse 1: Minskuhoff´s 
Grand Une Farandole, Excellent CK 
1.BTK Nordic Cert BIM

Ikke møtt Miss Magic V Tum-tums 
Vriendjes

Veteranklasse 1: Minskuhoff´s Grand 
Notre-dame, Excellent CK 3.BTK 

Gruppeplasseringer Fredag Dogs4all: 
Grand Basset Griffon Vendeen: 
Minskuhoff´s You Only Live Twice, BIG 

Basset Bleu De Gascogne:
Skautussa’s Myrflangre BIS 4, VALP 

Basset Hound:
Gucci Gloomy Clown, BIS 4, VETERAN 

Lørdag & søndag 16. - 17. november: 
internasjonal eksteriørutstilling med 
Crufts kvalifisering.

Basset Hound
BIR: Pridebass Tropical Paradise 
EIER: Jelena Kirejeva Latvia
OPPDRETTER: Khudoleeva E. Russland

BIM: Gucci Gloomy Clown 
EIER: Ann-kristin Bratsberg Rygge, N.
OPPDRETTER: Petr Braunstein, Tsjekkia

BESTE VETERAN: Gucci Gloomy Clown
EIER: Ann-kristin Bratsberg Rygge, N.
OPPDRETTER:Petr Braunstein, Tsjekkia.

HANNER
Dommer: Oscar Wilhelm Nilssen
Championklasse 1: Cola Cao Dramijos 
Excellent CK 2.BHK CACIB

Veteranklasse 1: Gucci Gloomy Clown  
Excellent CK 1.BHK BIM 

TISPER
Juniorklasse 1: Ellie Saab Dramijos
Very good
Latroonis Garrulitas, Sufficient

Unghundklasse 1,  Pridebass Tropical 
Paradise, Excellent CK 1.BTK CACIB BIR

Championklasse: Spillebrokk’s Char-
ming Darling, Ikke møtt

Veteranklasse 1: Lulubelle’s Glory
Fauve, Very good

Basset Fauve de Bretagne
BIR: Arma Venandi’s Spitsbergen Star 
EIER/ OPPDRETTER: Merethe Kerry B 
Hansen, Norge

BIM: Arma Venandi’s London Calling
EIER/ OPPDRETTER: Merethe Kerry B 
Hansen, Norge

BESTE VETERAN: Shiroblam Sucha 
Suprise EIER / OPPDRETTER:
Elisabeth Strömberg , Sverige
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OPPDRETTERKLASSE 
Ikke møtt Arma Venandi  Merethe 
Kerry B Hansen, Norge

AVLSKLASSE 
Ikke møtt Whistlewood’s Paris Market

Dommer: Oscar Wilhelm Nilssen
HANNER
Unghundklasse 1, Arma Venandi’s 
London Calling, Excellent CK 1.BHK 
CERT CACIB BIM
2: Arma Venandi’s Tokyo Drift, Very good
Ikke møtt, Arma Venandi’s Rio Carnival

TISPER
Unghundklasse 1, Arma Venandi’s 
Spitsbergen Star, Excellent CK 1.BTK 
CACIB BIR

Åpenklasse
Ikke møtt Doris

Brukshundklasse 1: Jägardrömmens 
Fanta, Excellent

Championklasse 1: Whistlewood’s 
Paris Market, Excellent CK 2.BTK R.CACIB
2: Kiwi,  Excellent

Veteranklasse 1: Shiroblam Sucha 
Suprise, Excellent

VALPER
BIR: Whistlewood’s Merry Go Round 
EIER: Anne-grete Ingvaldsen, Norge 
OPPDRETTER: Elisabeth Strömberg, S.

HANNER

TISPER
Valpeklasse 6-9 måneder 1:  
Whistlewood’s Merry Go Round HP 
1.BTK BIR

Basset Bleu de gascogne
BIR: Skautussa’s Myrflangre 
EIER: Grunde Tidem, Norge
OPPDRETTER: Mona Olsen, Norge

HANNER
Valpeklasse 6-9 måneder 1:   
Skautussa’s Myrflangre, HP 1.BHK BIR
2, Accordéoniste Famille Bleue

Basset Artesien Normand
BIR: Java-jemima Av Solfjelltun 
EIER/ OPPDRETTER: Inna og Thor 
Johnsen, Norge

Dommer: Oscar Wilhelm Nilssen
HANNER
Championklasse 1: G-balder Av Sol-
fjelltun Excellent

TISPER
Unghundklasse 1: Java-jemima Av 
Solfjelltun, Excellent CK 1.BTK CERT 
CACIB BIR

VALPER
BIR: Lillefroya-medoss Av Solfjelltun 
EIER/OPPDRETTER:
Inna og Thor Johnsen, Norge

HANNER

TISPER
Valpeklasse 6-9 måneder 1, 
Lillefroya-medoss Av Solfjelltun,
HP 1.BTK BIR

Petit Basset Griffon Vendeen
BIR: Bluff’s Common Cici 
EIER/ OPPDRETTER: Solvor Bakken, 
Norge

BIM: 
Taglines Doublethefunwithsoletrader 
EIER: Sara & Eirin Robertson, Norge. 
OPPDRETTER: Anders Tunold-hanssen, N.

HANNER
Juniorklasse 1: Ff Lukas, Very good

Unghundklasse 1: Black Majesty 
Ingenious,  Excellent CK 2.BHK CERT 
R.CACIB  
Åpenklasse 1: Lövhögens Q-floke
Excellent
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Championklasse 1: Taglines Doublet-
hefunwithsoletrader, Excellent CK 
1.BHK CACIB BIM

TISPER
Åpenklasse 1: Ebouriffe Cotton And 
Button, Excellent
Championklasse 1: Bluff’s Common 
Cici, Excellent CK 1.BTK CACIB BIR

Valper
HANNER

TISPER
Valpeklasse 6-9 måneder 1:  
Bluff’s Nostalgiske Nita

Grand Basset Griffon Vendeen
BIR: Minskuhoff´s Grand Notre-dame 
EIER/ OPPDRETTER: Maria Aaltovirta, 
Finland

BESTE VETERAN: Minskuhoff´s Grand 
Notre-dame,  EIER/ OPPDRETTER:
Maria Aaltovirta, Finland

OPPDRETTERKLASSE 
Oppdretter Ikke møtt Minskuhoff´s 
Maria Aaltovirta - Finland

HANNER:
Juniorklasse 1: Debucher Notre Choix, 
Excellent
Unghundklasse: Minskuhoff´s We Are 
The Champions Diskvalifisert

Championklasse: Ikke møtt,
Minskuhoff´s You Only Live Twice

TISPER:
Unghundklasse 1: Minskuhoff´s The 
Show Must Go On, Excellent 
 
Åpenklasse,  Ikke møtt Minskuhoff´s 
For Your Eyes Only

Championklasse 1, Minskuhoff´s 
Grand Une Farandole, Excellent 
 
Veteranklasse 1:  Minskuhoff´s Grand 
Notre-dame, Excellent CK 1.BTK CERT BIR

Skautussa’s Myrflangre

Gucci Gloomy Clown

Minskuhoff´s Grand Notre-dame

Bluff’s Common Cici
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Terminlister utstilling 2020
Med forbehold om trykkfeil. Det er mulig ikke alle utstillingene har alle basset-
rasene. For mer informasjon, manuelle og utsatt påmeldingsfrist, se NKK’s 
nettsider: www.nkk.no

28.- 29.12.2019 Norsk Dobermann Klub, Dal/Letohallen 
E.post: utstilling.ndk@gmail.com, påmeldingsfrist: 10.12.2019

01.02.2020 Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Oslo/Akershus, Letohallen
E.post: ullawkr@yahoo.no - STOR CERT - påmeldingsfrist: 13.01.2020 

02.02.2020 Norsk Grand Danois Klubb, Letohallen 
E.post: leder@ngdk.no,  påmeldinsfrist: 06.01.2020 
 
08. - 09.02.2020 Ølen - Etne - Vindafjord Hundeklubb, Etne 
E.post: alltrade@hesbynett.no, påmeldingsfrist: 13.01.2020 

14.- 15. og 16.02.2020 Norsk Kennel Klub, Bø I Telemark 
E.post: utstilling@nkk.no, påmeldingsfrist: 13.01.2020 

29.02.2020 Norsk Miniatyrhund Klubb, Letohallen / Eidsvoll 
E.post: utstillingsleder@nmhk.net, påmeldingsfrist: 29.01.2020
 
01.03.2020 Norsk Miniatyrhund Klubb Oslo/Akershus, Letohallen / Eidsvoll 
E.post: utstillingsleder@nmhk.net, påmeldingsfrist: 29.01.2020  

14. - 15.03.2020  Norsk Kennel Klub, Kristiansand 
E.post: info@nkk.no, påmeldingsfrist: 03.02.2020 
 
28.03.2020 Norsk Miniatyrhund Klubb Nord-Norge, Nordkjosbotn 
E.post: nord@nmhk.net, påmeldingsfrist: 02.03.2020 

29.03.2020 Norsk Miniatyrhund Klubb Helgeland, Nordkjosbotn 
E.post: nord@nmhk.net , påmeldingsfrist: 02.03.2020 
 
04.04.2020 Norsk Miniatyrhund Klubb Rogaland, Varhaug 
E.post: rogaland@nmhk.net, påmeldingsfrist: 04.03.2020  

05.04.2020 Norsk Miniatyrhund Klubb Sogn Og Fjordane, Varhaug 
E.post: rogaland@nmhk.net, påmeldingsfrist: 04.03.2020  

12.04.2020 Klubben For Gårds- Og Fjellhunder, Letohallen 
E.post: trine@witchesmeltingpot.com påmeldingsfrist:: 23.03.2020 

18.- 19.04.2020  Norsk Kennel Klub, Bergen 
E.post: info@nkk.no, påmeldingsfrist: 16.03.2020 

25.04.2020 Surnadal og Rindal Hundeklubb, Sunndalsøra 
E.post: utstilling.sunndal@gmail.com, påmeldingsfrist: 29.03.2020  
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25.04.2020 Norsk Dobermann Klub, Stangehallen 
E.post: dobermannklubben@gmail.com, påmeldingsfrist: 01.04.2020  

26.04.2020 Sunndal Hundeklubb, Sunndalsøra 
E.post:utstilling.sunndal@gmail.com, påmeldingsfrist: 29.03.2020  

26.04.2020 Kongsvinger Jff , Kongsvinger
E.post: morten.aasvangen@hotmail.com, påmeldingsfrist: 05.04.2020 
 
26.04.2020 Norsk Berner Sennenhundklubb, Stangehallen
E.post: dagfrid.hokstad@gmail.com,  påmeldingsfrist: 06.04.2020  

02.05.2020 Hammerfest Og Omegn Hundeklubb, Kvalsund Flerbrukshall
E.post: utstilling@hammerfesthundeklubb.com  påmeldingsfrist: 30.03.2020  

03.05.2020 Vest-Finnmark Fuglehundklubb, Kvalsund Flerbrukshall 
E.post: utstilling@hammerfesthundeklubb.com, påmeldingsfrist: 30.03.2020  

09. - 10.05.2020 Norsk Kennel Klub, Ålesund 
E.post: info@nkk.no, påmeldingsfrist:30.03.2020 
 
23.05.2020 Vestlandets Harehundklubb, Sandnes 
E.post: roy@ineoeiendom.no, påmeldingsfrist: 11.05.2020

23.05.2020 Norsk Berner Sennenhundklubb Nord, Narvik 
E.post: nord@berner-sennen.no, påmeldingsfrist: 04.05.2020  

23.05.2020 Norsk Shih Tzu Klubb, Fenstad 
E.post: nstk.show@gmail.com, påmeldingsfrist: 01.05.2020  
 
24.05.2020 Norsk Tibetansk Terrier Klubb, Østlandet 
E.post: ankaberner@gmail.com, påmeldingsfrist: 27.04.2020  

24.05.2020 Narvik Hundeklubb, Narvik 
E.post: bodil_nergaar@hotmail.com, påmeldingsfrist: 24.04.2020

24.05.2020 Sør-Rogaland Brukshund Klubb, Orre, Rogaland 
E.post: bjorg.wikan@outlook.com,  påmeldingsfrist: 20.04.2020  

30.05.2020 Orkdal Hundeklubb, Storås 
E.post: leder@orkdalhundeklubb.no, påmeldingsfrist: 29.04.2020  

31.05.2020 Hitra Og Frøya Hundeklubb, Storås
E.post: utstilling@orkdalhundeklubb.no, påmeldingsfrist: 30.04.2020  
 
31.05.2020 Hattfjelldal Jff, Hattfjelldal V/Fjellfolketshus 
E.post: wbr@statskog.no, påmeldingsfrist: 01.05.2020 

06.- 07.06.2020 Norsk Kennel Klub, Sandefjord 
E.post: info@nkk.no,  påmeldingsfrist: 30.04.2020  

07.06.2020 Norsk Bassetklubb, Østlandet
E.post: bmyrholmen@gmail.com,  påmeldingsfrist: 15.05.2020
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