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Leder: Thomas Vibeto
Venusvei 11, 3226 Sandefjord, 
Mob: 908 82 833
thomas.vibeto@norskbassetklubb.no
Styremedlem: Britt Anne Eiken Refvem 
Are Frodes vei 9, 4327 Sandnes, 
Mob: 907 83 666
britt.anne.refvem@norskbassetklubb.no
Styremedlem: Svein Olav Rasmussen
Sigvart Skaldsvei 17 A, 4327 Sandnes, 
Mob: 41256455 
svein.olav.rasmussen@norskbassetklubb.no

Valgkomite:
Leder: Kaja Videng. Tassåsvegen 47, 2415 
Heradsbygd. Mob: 922 07 294, 
valgkomite@norskbassetklubb.no
Per Gunnar Vidhammer, Joakim Moi, 
Vara valgkommité: Jon Bruerberg

Sekretær: Britt Anne Eiken Refvem, 
Are Frodes vei 9, 4327 Sandnes, 
Mob: 907 83 666
sekretar@norskbassetklubb.no
Kasserer: Liv Arnhild Myrholmen
Hedrumveien 1805, 3282 Kvelde, 
Mob: 98231237, 
kasserer@norskbassetklubb.no

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

Utstillingskomite:
Leder: Espen Sævik, 
Mob: 901 85 988
Medlem: Robert Kvalvåg, 
Lars K. Waale
utstilling@norskbassetklubb.no

Sporkomite: 
Leder: Tom Kjetil Ims, Mob: 907 82 834
spor@norskbassetklubb.no, 
Per Gunnar Vidhammer, Liv Arnhild 
Myrholmen

Drevkommite: 
Leder: Svein Olav Rasmussen, 
Mob: 41256455 
drev@norskbassetklubb.no
Bjørn Ragnar Myrholmen, 
Liv Arnhild Myrholmen, 
Per Hoff, Hugo Henriksen

Adresse NBaK: Thomas Vibeto, 
Venusvei 11, 3226 Sandefjord, 
Mob: 908 82 833.
leder@norskbassetklubb.no
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Påmelding til drevprøver:
Bevegelig prøve: Svein Olav Rasmussen, 
T:41256455
drevprove@norskbassetklubb.no 
Ordinær prøve Vega: Hugo Henriksen
Vokterveien 6, Mo i Rana Tlf: 97480885
E.post: huhenrik@live.no
Ordinærprøve Østlandet: Per Hoff,
Leversbyveien 172, 3330 Skotselv, 
Mobil: 40049445, 
Epost: per.hoff@norskbassetklubb.no
Ordinærprøve Trøndelagsprøven: 
Anders Owesen. Ole Smeds veg 17, 
7716 Steinkjer. Mobil: 91620026
Epost: anders.owesen@gmail.com

Sporprøver og utstillinger: 
meld på via 
terminliste/web, nkk.no

Drevprøver: 
avgiften betales til NBaK,
konto: 1822 08 74032
Bet.fra utlandet: 
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:
post@norskbassetklubb.no

Bassetposten:
Ansvarlig utgiver er Norsk Bassetklubb. 
Ansvarlig redaktør: Merete Lien, 
Mob: 413 10 241. 
Stoff sendes redaktør
bassetposten@norskbassetklubb.no
Bilder sendes via e-post i høy i full størrelse.

Web/IT ansvarlig: Andreas Orerød, 
Mob: 99023860.

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

Raseråd / Valpeformidling:
Basset hound:
Elisabeth Aune Moseby,Mob: 907 60 636
Merete Lien, Mob: 413 10 241
Kaja Videng, Mob: 92207294
hound@norskbassetklubb.no
Petit Basset Griffon Vendeen:
Mari D Haukland, Mob: 95767785 E.post: 
petit@norskbassetklubb.no
Solvor Bakken Mob: 952 71 291
Geir Lasse Aune Mob: 932 10 070 
Basset Fauve De Bretagne:
Espen Wathne, Mob: 918 94 574
fauve@norskbassetklubb.no
Bjørn Sønsteby, Mob: 959 29 907
Tor Kristian Tveitehagen, Mob: 986 96 011
Basset Artesien Normand:
Ole Kristian Opsahl, Mob: 996 06 476
artesien@norskbassetklubb.no
Kaja Videng, Mob: 922 07 294
Basset Bleu de Gascogne:
May Bardal, Mob: 99049405
bleu@norskbassetklubb.no
Mona Olsen, Mob: 979 04 797
Teresa Tidem, Mob: 922 97 181
Grand Basset Griffon Vendeen:
Kjerstin Mostue, Tlf: 48091978
grand@norskbassetklubb.no
Anne Lise Soleide, Tlf: 41270246
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Håper dere alle har hatt en god høst, 
med masse aktiviteter i skog og mark. 
Selv ser jeg frem til å nyte litt av 
overskuddet fra sankingen og jakta i 
de kommende månedene. Men først 
er det Julefeiring og tid for å lade opp 
mot 2023. 
Inneværende år har det vært mye ak-
tivitet. Fantastisk engasjement ute på 
alle arrangementene av både ledere, 
dommere, hjelpere og ekvipasjer. 
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Det er hyggelig å høre de mange 
fornøyde deltagere som har fått vist 
frem sine hunder.  
Klubben har gjennomført et ekstra-
ordinært årsmøte som tok mye tid og 
ressurser. 
Styret og alle frivillige ser nå fremover, 
og vi kan ha fokus på klubben og 
hunderasene våre. Jeg ser frem til 
nyåret og en av de første mulighe-
tene til å møtes og påvirke klubben 
er på årsmøtet. Denne gangen vil 
det bli arrangert i Stjørdal. Håper 
mange medlemmer finner veien til 

Midt-Norge i Mars og blir med på et 
godt årsmøte med sosialt treff etter 
møtet.
Minner om at valgkomiteen er i gang 
med sitt arbeide for å sørge for at 
klubben fortsetter å utvikle seg. Vil 
du være med og bidra eller kjen-
ner noen som kan tenke seg det så 
ta kontakt med dem for en hyggelig 
prat.

Ønsker dere alle en fredfull julehøyt-
id og et riktig godt nytt år

Thomas

3.november ble det avholdt ekstra-
ordinært årsmøte i NBaK. Årsmøtet 
vedtok å stille misstillit til 3 av sty-
remedlemmene som derav måtte tre 
ut av styret. Styret består etter dette 
av Leder Thomas Vibeto og Sekretær 
Britt Anne Refvem, samt 2 vara-
medlemmer; Svein Olav Rasmussen 
og Robert Kvalvåg, som trer inn som 
styremedlemmer.
Robert Kvalvåg har i ettertid valgt å 
trekke seg fra sitt verv, og således 
består styret av 3 personer fra nå 
og frem til ordinært årsmøte i mars 
2023.
Styret har avholdt styremøte tirsdag 
15.nov, og vil ha fullt fokus på å gjen-
nomføre aktiviteter som planlagt og 
forberede neste års aktiviteter og 
samlinger.
Det blir også noen utskiftinger av 
frivillige verv fremover da vår kasser-
er, prøveleder for bev.prøver og vår 
web-ansvarlige har trukket seg fra 
sine verv.

Hjemmeside og IT:
Ny webansvarlig er Andreas Orerød
web@norskbassetklubb.no

Prøveleder bevegelige drevprøver:
Ny prøveleder er Svein Olav Rasmussen.
Det er opprettet ny e-post for på-
melding til drevprøver:
drevprove@norskbassetklubb.no

Kasserer:
Nåværende kasserer sitter frem til 
1.1.23. Styret ønsker kontakt med 
medlemmer som kan tenke seg å 
bidra med hjelp til denne rollen fra 
nyttår.

Styret vil benytte anledningen til å 
takke for all støtte og hjelp fra frivillige 
medlemmer og håper nå at vi kan ha 
fokus sammen mot å styrke klubben 
og hunderasene våre. Ikke nøl med 
å ta kontakt med oss om det er noe 
dere har på hjertet.

Styret – Svein Olav/Britt Anne/Thomas

Ekstraordinært årsmøte i NBaK 03.11.2022
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Norsk Basset Klubb
Protokoll

fra
Det 1. ekstraordinært årsmøte

03.november 2022 kl:19:00
Møte startet 19.05

Sted: Microsoft Teams-digitalt møte 

Innkalling 
Det ekstraordinære årsmøtet er bekjentgjort i henhold til klubbens lover.  

Det var påmeldt 132 medlemmer til møte. Ved gjennomgang av oppmøtte før 
stemming var det 118 aktive medlemmer i møte.  

Dagsorden:

1. Valg av møteleder
Christine Sonberg ble valgt som møteleder 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Møtet foretok en justering av sakslisten, da årsmøte betraktet styrets 

oppnevning av to nøytrale deltagere som et forslag til møtet. 
Sakslisten ble så godkjent, og det ble vedtatt at Christine Sonberg (NKK) 

og Sveinung Flaathen (Smartdialog) kunne delta på møtet. 

3. Valg av referent
Britt Anne Eiken Refvem 



7

Møteleder la inn pause og 
anmodet om å revurdere 
mistillitsforslaget. 
Etter en betekningstid ble 
forslaget avslått. 
Saken gikk til avstemning. 
Først ble det stemt over forslaget om 
mistillit mot leder. Det falt med 38 
stemmer for og 80 stemmer mot. 

Deretter ble det stemt over mistillit 
mot de tre styremedlemmene. 
Det ble vedtatt med 64 stemmer for 
og 54 stemmer mot. 

6. Årsmøte avsluttes 
Det ekstraordinære årsmøtet ble 
avsluttet av møteleder 21.30. 
 
Signatur referent. 

…………………………………........................
 Britt Anne E Refvem

Signatur: 

……………………………………………........
 Guro Brunsby

Signatur: 

……………………………………………........
 Tor Kristian Tveitehagen

4. Valg av to til å underskrive pro-
tokoll: Guro Brunsby og Tor Kristian 
Tveitehagen 

5. Sak 2022/26 Mistillitsforslag 
styrets leder.
Hovedpunktene som fulgte 
innkallingen var: 
- Brudd på taushetsplikten 
- Personlig konflikt, ikke heldig for   
  klubben/styret 
- Feilinformasjon til styret 
- Ikke gjort jobben sin som leder
- Bevisst å ha holdt igjen bilag til  
  kasserer 

Møteleder åpnet behandlingen av 
saken, ved at Ove Jørstad, på vegne 
av seg selv og de to andre (Kenneth 
Hovland og Åse Marit Pedersen) som 
stod bak forslaget. Han forklarte om 
grunnlag og orienterte om saken.   
Deretter orienterte leder Thomas 
Vibeto om sitt syn på saken. 
Innleggene utløste debatt og det ble 
stilt en rekke spørsmål. 

På bakgrunn av innspillene i 
debatten kom Trude Sommer med 
følgende forslag: 
Det ekstraordinære årsmøtet 
uttrykker et mistillitsforslag, rettet 
mot de tre som har foreslått mistillit 
mot styreleder. 
Det ble stilt spørsmål om det var 
mulighet for dette. Møteleder i
nformerte at et slikt forslag er en del 
av behandling av saken, og derfor 
skal betraktes som et helt legalt 
forslag. 
Mot slutten av debatten kom Niels 
Brandstrup med en appell, om at 
de tre styremedlemmene trakk sitt 
forslag, slik at begge parter kan sitte i 
styret fram til ordinært årsmøte. 
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Bekjentgjøring av 

Årsmøte Norsk Bassetklubb
Dato: 11.03.2023, Kl.: 14:00

Sted: Stjørdal JFF Klubbhus, Severin Broens Gate 29, Stjørdal.

Innkalling med sakspapirer til årsmøtet og valgkomiteens forslag blir lagt ut 
på hjemmesiden og sendes ut til medlemmene minst to uker før årsmøtet. 

Kontroller at din e-post adr på «min side» nkk.no er oppdatert. 
Forhåndsstemmer skal være leder av valgkomiteen i hende senest 1 uke 

før årsmøtet. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. 
Forhåndsstemmer legges i forseglet konvolutt, som igjen legges 

i en konvolutt merket med stemmegivers navn og medlemsnummer. 
Dette sendes til leder i valgkomiteen – se adresse under. 

Styret har i 2022 bestått av:
Leder: Thomas Vibeto (på valg, 2 år)

Nestleder: Kenneth Hovland (gikk av 3.nov–ny velges for 1 år)
Styremedlem: Britt Anne E Refvem (ikke på valg)

Styremedlem: Åse Pedersen (på valg, 2 år) (gikk av 3.nov)
Styremedlem: Ove Jørstad (gikk av 3.nov–ny velges for 1 år)

1. Vara: Svein Olav Rasmussen (på valg, 1 år)
2. Vara: Robert J Kvalvåg (på valg, 1 år)
Revisor: Else Lang Ree (på valg, 1 år)

Vararevisor: Odd Hellevik (på valg, 1 år)

Valgkomite: 
Leder: Kaja Videng (på valg, 3 år)

Medlem: Per Gunnar Vidhammer (1 år igjen)
Medlem: Joakim Moi (2 år igjen)

Vara valgkomite: Jon Bruerberg (på valg, 1 år)

Forslag på kandidater til valg skal sendes
leder av valgkomite pr. post/e-post innen 31.desember 2022:

Kaja Videng, Tassåsvegen 47, 2415 Heradsbygd
Epost: valgkomite@norskbassetklubb.no  

Innsending av saker til årsmøtet skal være styret v/leder 
i hende pr. post eller e-post innen 31.desember 2022: 

Thomas Vibeto, Venus vei 11, 3226 Sandefjord 
Epost: leder@norskbassetklubb.no 

Styret NBaK
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Oppfordring fra valgkomiteen

Valgkomiteen i NBaK vil oppfordre til, snarest mulig, 
å sende inn forslag til styrekandidater til neste års valg.

Alle kandidater må ha sagt seg villig til å påta seg verv, 
helt uavhengig av endelig styresammensetning, da dette blir 

avgjort av medlemmene ved valget på årsmøtet.

I utgangspunktet trenger vi kandidater til: 
Leder, nestleder, 2 styremedlemmer, 2 varamedlemmer til styret. 

I tillegg trenger vi 1 medlem og 1 vara til valgkomiteen.

Alle forslag sendes til: 

valgkomite@norskbassetklubb.no, 
eller med post til leder av valgkomiteen, 

Kaja Videng, Tassåsvegen 47, 2415 Heradsbygd.

På forhånd tusen takk.

Foto: Fjerdingsby.
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Vegaprøven 2022
Det ble også i år Vegaprøve på Vega, 
takket være velvillige grunneiere. 
Vi er like ydmyk hver gang at vi får 
anledning til å komme.
I år ble prøven avholdt med bevege-
lige prøver og den ordinære drev-
prøven.
Hovedkvarter var i år Andersneset , 
hvor vi hadde møte og traktering etter 
beste sort.
Rorbuene i Nes området, ble innkvar-
tering, og oppmøte var ved gamle Nes 
Cafe.

23 hunder stilte til start på den 
ordinære drevprøven.
Det ble utdelt 10 stk 1. premier, 
1 stk 2. premie, 3 stk 3. premier. 
Vinner av Vegaprøven 2022 ble :
Nr 1 - BFDB Nedre Krogs Max, eier 
Svein Olav Aas med 1 pr rå med 55 Ep 
og D Cert.
Nr 2- PBGV Kasper til Rein Dalermoen 
med 1 pr Hare med 52 Ep.
Nr 3- PBGV Arrige Tausa til Isak 
Ressem med 1 pr Rå med 49 Ep.

18 starter ble det på den bevegelige 
drevprøven, som også i år ble ferdig-
behandlet på Vega.
Det ble 9 stk 1. premier og 2 stk 2. 
premier og 1 stk 3. premie i år.

Vi takker alle dommere som stillte 
opp slik at vi kunne arrangere prøven. 

Vi takker også familien Myrholmen, 
som har tilrettelagt prøven for oss, 
også i år.

Takk, også til alle tilreisende del-
takere for at de kommer og stiller 
sine håpefulle.

Vi legger opp til ny prøve for 2023.
Hilsen prøveleder Hugo Henriksen.
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OppdrettOppdrett

OppdrettOppdrett
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Liv Arnhild Myrolmen, en glad vinner Svein Olav Aas, Jens Overvik og Hugo Henriksen. 

Krister Øverås, Rein Dalermoen og 
Hugo Henriksen.  

Bjørn Myrholmen, Isak Ressem og 
Hugo Henriksen.  

Premiebordet.
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Ringsekretærkurs
 

Til hundeklubbene: 
Norsk Bassetklubb: Anita Verås 

Vi prøver igjen å få gjennomført et ringsekretærkurs. 
Behovet for ringsekretærer og skrivere på klubbenes 

hundeutstillinger er meget stort. Kurset er også obligatorisk for 
videreutdanning som eksteriørdommer. Her skjer det stadig raskere 
en forgubbing og svært få nye utdannede dommere kommer til. 

Kurset tilbys i regi av Steinkjer Hundeklubb.
Instruktør: Frank Christiansen

Tidspunkt: 

Helga 14.-16. april 2023 
(fredag kl 18:00 – 21:00, lørdag og søndag kl 10:00 – 15:00). 

En repetisjonsdag 20. april 
(kl 18:00 – 21:00) og en eksamensdag 26. april (kl 18:00 – 21:00).

Kursavgift: kr 1 200,-

Sted: Steinkjer Hundeklubbs lokaler, 
Lerkehaugvegen 57, Steinkjer.

Påmelding til: Laura Marie Kvendset: 
laura.kvendset@hotmail.com

Påmeldingsfrist: 5. april 

Påmeldingslink: 
https://www.deltager.no/event/ringsekretaerkurs_14042023#init
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Takket være prøveleder Per Hoff ble 
det ordinær drevprøve på Østlandet i 
høst også. 
Med standkvarter på Furulund Kro & 
Motel i Stokke var det kort vei til de 
utvalgte prøveterrengene. Både del-
takere og dommere kunne innkvar-
teres på samme sted, så det var god 
logistikk og mange bassetfolk samlet 
på ett sted. Full kontroll på jevne 
terreng og gode kjentmenn. I ett av 
terrengene viste det seg å være svin 
på skogen, men hundene foretrakk 

heldigvis rådyr foran ullgris :-).
10 dommere stilte opp fra fjern og 
nær for å dømme disse to dagene. 
Av 22 påmeldte fikk 16 ekvipasjer 
stille til start på et underlag som vi 
nesten må kalle våtmark! Vannet rant 
i strie strømmer i bekker og elver, så 
enkelte hunder fikk sine utfordringer 
med dette. Likevel ble det svært gode 
resultater med høy premieringsgrad:
8 stk med 1.premie rå, 4 stk med 2. 
premie rå, 1 stk med 3. premie rå og 
3 stk med null eller trukket.

Referat fra Østlandsprøven
24.-25. november 2022
Av Tom Ims

Stein Ivar Langrusten og Jæger etter full tid. Per Gunnar Vidhammer og  Hans Reidar 
Johansen lytter til losen.
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Etter dommermøtet på fredagen var 
det duket for festmiddag med godt 
oppmøte. Nydelig juletallerken og 
dessert ble servert før tiden var inne 
for å kunngjøre resultatene.

Årets vinner ble: 
Svein Olav Aas med sin BFDB Max og 
(52 poeng, drev cert og CACIT)

2. plassen gikk til Anders Nygård med 
PBGV Tängelsås Razzel 
(49 poeng og CACIT)

3. plass til Svein Olav Rasmussen med 
PBGV CB Capri (46 poeng)

CACIT til BAN gikk til familien Vittali 
og deres Bjoråvikas Aria 
(5. plass og 45 poeng)

Fra venstre: Per Hoff (dommer og prøveleder), Svein Olav Rasmussen (3.), Svein Ola Aas (1.), 
Åsmund Rygnestad (dommer) og Thomas Vibeto (leder).

Festmiddag før premieutdeling.
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Flere deltakere reiste sammen med 
sin bedre halvdel og det var ekstra 
hyggelig å se at det var flere jenter 
som selv stilte hund til prøve denne 
gangen. Fortsett med det jenter! 

Også noen av gutta viste sin myke side 
under premieutdelingen, både for 
resultater øverst og nederst på lista. 
Helge Karlsen som vant prøven i 
fjor var like blid selv om han måtte 
trekke hunden etter en svært god 
start. Og årets vinner Svein Olav Aas 
var naturligvis svært fornøyd med 
seieren.

En vel gjennomført prøve med 
hyggelig samvær slik vi har savnet så 
lenge under pandemien. Stor takk 
til Per Hoff, sponsorer, grunneiere, 
kjentmenn og dommere som alle 
bidro for å få dette til. 

Vi gleder oss allerede til neste år!

Anne Lise Kaarbø (1. rå)

Kari Anne Myrholmen (2. rå)

Lena Verdal Vittali (1. rå)

Helge Karlsen trakk hunden pga skade. 

Svein Olav Aas og Åsmund Rygnestad 
klemmer til.
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Resultater fra 
Trøndelagsprøven 

Ordinære prøver

N1. i midten: Asbjørn Kolstad
nr 3: Magnus Sætre til venstre og 
Truls Tangstad til høyre, nr.2.
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Det har til nå vært en helt ok høst for 
mine 2 Blå, blitt moderat med slipp 
da det er en del hunder som trenger 
å være løse (5stk), men har priori-
tert de to unghundene og «Mina» 
Skautussa’s Hermitage De Rôhne er 
en av disse. Molly toger på som ho 
skal og «Mina» viser lovende takter. 
Jeg krever aldri mye av valper og 
unghunder i skogen, og hver hund 
er sitt eget individ -ingen hund er lik. 
Men liker det jeg ser og progresjonen 
hos Mina. Hun har ikke de lengste 
drevtidene enda, men jobber iherdig 
på spor og søket er vel foreløpig litt 
under greit, målet er ho i ferd med å 
slippe og det er enda noen uker igjen 
til 23 desember;).

Det begynner å tikke inn noen meld-
inger fra de første valpekjøperen 
fra kullet i 2019, at i hverfall 2 stk 
begynner å bli habile og stabile som 
jakthunder. «Egil» Skautussa’s Myr-
flangre til Theresa og Grunde Tidem 
og «Hamlet», Skautussa’s Narrmari-
hand, til Monica Lier Hembre.

To av valpene fra kullet i 2021 
«Norma» Skautussa’s Côte Rôtie De 
Rôhne, til Morten Mjåvatn & Caroline 
Dolmen, har knekt koden og har loser 
opp mot 2,5t. «Maja», Skautussa’s 
Codrieu De Rôhne til Camilla Berger 
og Jon Stensby tegner også godt i 
skogen og som ettersøkshund og 
eksteriørmessig. 

Høstjakt med bleu
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«Maja» til Camilla og Jon gjorde 
Storeslem i Herning - Danmark 12.-
13. november og klinka til med fan-
tastiske kritikker og BIR begge dager. 
Og ble med det Dansk vinner 2022!!! 
Hun er full-CERT’et i Norge og har 
tre strake førstepremier i blodspor!
Fantastik jobba Camilla!!!

Som oppdretter er man avhengig av å 
engasjerte og dedikerte valpekjøpere.
For å få frem en god (jakt hund 
kreves det engasjement, lidenskap, 
tålmodighet, tid og timer i skogen.

Fortsatt skitt jakt folkens!

God Jul & Godt Nytt Jaktår ønskes 
dere alle fra Kennel Skautussa.
Mona Olsen

Følgende innlegg skulle vært med i Bassetposten for 3 år siden!Innsendt juli 
2019, av André Melby. Ved en tilfeldighet fant jeg denne nå i spam på min 
gamle mac! Et så godt og utfyllende innlegg har ingenting der å gjøre.
Jeg beklager sterkt til innsender, jeg tillater meg å sette det inn da innlegget 
er minst like aktuellt i dag. Her er mye nyttig stoff for den som ønsker å starte 
opp sportrening med sin basset. - Merete -

Gerd med blod i nesa
Latroonis Garulitas, eller «Gerd» 
som hun heter hos oss, kom til oss 
når hun var 8 uker gammel. Gerd 
kommer fra Latroonis Kennel i 
Svelvik som drives av fra Ann Kristin 
Bratsberg Rygge.  Vi snakket lenge 
om at det hadde vært moro og klare 
å få henne godkjent som ettersøk-
shund til blant annet jakta. Lena 
skulle også stille Gerd på en del 
utstillinger fremover.
Vi fikk som sagt Gerd når hun var 8 
uker. Det første vi gjorde den første 
helgen, var å reise til Villmarksbutik-

ken på Jessheim for å kjøpe sporsele, 
for jenta måtte jo starte på rett måte 
når vi først skulle satse :-) Valget falt 
på «Jægerens Kombisele» noe vi i 
ettertid har vært meget fornøyd med. 
Dagen etter vi kom hjem så startet vi 
opp med blodspor. Vi begynte først 
med små korte spor på 5-10 meter, 
kun for at hun skulle skjønne at i 
enden lå det godbiter og tilvenne seg 
selen og at jeg skulle begynne å lese 
hunden på hvordan hun reagerte når 
hun mistet og hadde sporet. Vi lot bare 
sporet ligge noen minutter i begynnels-
en slik at hun skulle få et ferskt spor. 
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Vi startet de første sporene med 
godbiter i sporet, men dette sluttet 
vi med ganske tidlig da vi ikke ønsket 
at hun skulle følge godbitene, men 
blodet. 

Vi startet med å g å korte spor på 
5-10 meter ca 1 gang i uken slik at 
hun ikke skulle bli lei, for Gerd jobber 
hardt med nesen når hun sporer og 
det er viktig at ikke Gerd blir lei av 
det vi gjør. I enden av sporet la vi 
ut pølsebiter slik at hun fikk en god 
belønning når hun fant frem. Det blir 
også litt «julekveld» når hun finner 
sporet og masse kos og klapp.

Etter hvert som hun ble eldre økte vi 
lengen på sporet, vanskeligheten å 
hvor lenge sporet lå før vi gikk. Vi be-
nyttet litt forskjellig typer blod, men 
valget falt tilbake på «matblod» som 
man får kjøpt på dagligvarebutikken. 
Dette er fryst, så man er nødt til å 
tine blodet slik at man kan få dette 
over i egnet beholder for å legge ut 
sporet. Vi begynte med små petit 
flasker, men etter hvert som sporet 
ble lengere, gikk vi over til ketsjup 
flasker. Disse er enkle og dosere med 
slik at man får dråper der man legger 
ut sporet. 
Vi bruker alltid den samme type 
sporselen og den samme type spor-
linen når vi skal gå spor, vi benyttet 
aldri dette utenom. På denne måten 
lærte Gerd seg til at når dette kom 
frem, da var det tid for spor.
Når man skal sette på sporsele er ikke 
tiden inne for å øve på «stå pent» 
osv, da blir hunden ofte litt gira, så la 
hunden være den den er. 

Noen ganger var det rådyrskank i enden av sporet.

Jeg setter på sporselen før vi kommer 
frem til sporstart, men fester aldri 
langlinen før jeg er rett ved spor-
start. Det vil si at jeg går med Gerd i 
halsbånd og vanlig leiebånd frem til 
sporstart og tar av halsbånd og kob-
ler langlinen rett før sporstart. Dette 
er også med på at Gerd skjønner hva 
som skal skje
Etterhvert som tiden gikk ble det len-
gere å lengere spor med både vinkler, 
opphold og sårleie, slik at disse ble så 
like som mulig, som det man kommer 
ut for på prøver.

Jægerens Sporsele



21

Her er et forslag på hvordan man kan legge spor, dette er også noe av samme måte som benyttes 
under prøver.

Vi benyttet også diverse apper for å 
se hvor sporet ble lagt ut og hvordan 
Gerd gikk disse i forhold til utlegg. 
Lena la ut en del av sporene, nettopp 
for at ikke jeg skulle vite hvor sporet 
gikk. Dermed måtte jeg stole 100% 
på Gerd.

Det kan være vanskelig å se og 
huske hvor man har lagt sporet, så 
hjelpemidler som apper, merkebånd, 
klesklyper eller merkespray kan være 
gode hjelpemiddel. Men husk å fjern 
disse når du går sporet. 
Her har vi benyttet en App som heter 
Dog Track og kan lastes ned gratis på 
blant annet App store. Her kan man 
feks legge inn flagg der man har op-
phold, sårleier eller andre ting. Den 
Blå linjen viser utlegg og den Røde er 
hvor Gerd gikk. 

Vi meldte oss opp på et sporkurs i 
regi av den lokale NFJJ avdelingen, 
men for oss var dette bortkastet tid, 
da det som ble gått igjennom hadde 
vi alt lest oss til og gjort.
Jeg anbefaler å sjekke opp i hvordan 

kurset er lagt opp, om dette er noe 
som passer dere da dette er veldig 
individuelt fra avdeling til avdeling.

Gerd fylte 9 måneder den 3/7 2019 
og var dermed gammel nok til å ta 
blodsporprøven. Jeg hadde allerede 
meldt henne på en bevegelig prøve, 
det vil si at en dommer kontakter deg 
og avtaler tid for prøven. Jeg fikk tlf 
fra dommeren kvelden etter at hun 
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fylte 9 måneder og fikk beskjed om 
at prøven var Fredag 5/7 klokken 
0900.. Altså dagen etter… Jeg måtte 
sette meg med en kald en i hånda for 
dette kom litt vel brått på kjente jeg. 
Ikke var nervene noe bedre dagen 
etter heller. Men jeg tenkte «Shit au» 
det går som det går. 

Vi møter dommeren på en liten park-
eringsplass og kjører sammen til litt 
bortenfor sporstart. Gerd får på seg 
sporselen sin som hun er vandt med 
å halen begynner og gå, jeg skjøn-
ner da at HUN er i alle fall klar som 
et egg.  Vi gjør som vi pleier, benyt-
ter halsbånd bort til sporstart før vi 
kobler om og tar av halsbåndet.

«Sporet begynner på stubben der» 
er alt dommeren sier. Jeg fører Gerd 
bort og hun begynner å snuse og 
drar seg rett inn på riktig retning, tror 
jeg. Å jeg får bekreftelse på dette 
av Gerd. Siden jeg å Gerd har gått 
så mange spor, så har jeg lært meg 
å kjenne når hun har blod i nesa og 
ikke. Dette ser jeg ut ifra bevegelse 
på hale og hode. Så går vi ca 50 me-
ter å Gerd begynner å miste sporet 
og jeg mister håpet.. Skulle dette 
virkelig gå til «skogen» Det var sterk 
vind så lukten fra sporet kunne bære 
flere meter, noe som gjør det verre 
for Gerd. Men Gerd leter systema-
tisk etter sporet og tar overvær flere 
plasser for å finne det igjen, å det 
gjør hun :-) (Fikk vite etterpå at her 
var det både opphold og vinkel» Vi 
fortsetter på sporet gjennom både 
lett skog og meget tett kratt. Gerd 
er jo kort i beina men hu hopper og 
spretter seg over røtter og kvister 
på sporet. Vi kommer så til et punkt 
hvor hun mister sporet igjen (her er 

det opphold fikk jeg vite etterpå) hun 
går i sirkel og snuser før hun er på 
rett spor igjen. Vi treffer på sårleie 
hvor hun stopper opp litt før hun går 
videre og finner til slutt sporslutt, 
der vanker det masse godbiter og en 
«julekveld» med ros og kos

Mens vi sitter der, jeg og dommeren, 
og koser med Gerd kommer dom-
men: Dette ble en 1. plass med 8 
poeng!
Kjenner tårene presse på for dette  
var utrolig moro! Så nå er det bare 
å vente på ferskspor prøve. Om vi 
består denne er vi godkjent som et-
tersøksekvipasje

Dette trenger du:
•   Sporsele
•   Sporline (8-15 meter)
•   Spruteflaske
•   Blod (feks matblod)
•   Noe å merke sporet med
•   Godbiter

André Melby.

Foto: Qubera Resinto
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Spesialutstillinger
Da er vel de fleste ferdig med jakt og da er det på tide 
å tenke på utstilling. Vi vil ønske dere velkommen til 

Hokksund Camping og Nbak Spesialutstilling 
den 27. mai 2023, det  vil være valpeshow og Barn og Hund. 

Her vil det utdeles StorCert. 
Dommer: Arne Foss 

Det vil som vanlig være felles mat om kvelden. 

Den 11/6 er det Stiklestad-utstillingen som i år vil være på 
Stiklestad Camping. Det er bare å booke seg plass for en fin 

utstilling i Trøndelag igjen. 
Vi prøver å få til noe sosialt her også. 

Dommer: Frank Kristiansen 

Bli med og lag en fin ramme rundt våre utstillinger! 
Påmeldingen er Åpen for begge spesialutstillinge på NKK 

sine nettsider. 

God Jul! 
og et Godt Nytt Basset-år!

fra utstillingskomitéen.
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For kåring av «Årets hund» i de for-
skjellige kategorier vedtatt av styret i 
Norsk Bassetklubb.
Til kåringen må eier selv sende inn 
resultatene, da klubben ikke kan 
bruke så mye ressurser på å skaffe seg 
oversikt over alle konkurranser som 
arrangeres.
For drev oppgis de to beste resulta-
tene ut fra tabellen som gjengis ned-
enfor. Trengs ikke sendes inn da dette 
regnes ut etter dommer-kollegiet i 
januar.
For spor oppgis de 3 beste resultatene 
ut fra tabellen som gjengis nedenfor.
For utstilling oppgis de 5 beste re-
sultatene ut fra tabellen som gjengis 
nedenfor. En utenlandsk utstilling kan 
telle med av de 5, eier står da selv 
ansvarlig for å oppgi korrekte opplys-
ninger om antall deltagende hunder i 
rasen, utstillingen må være en offisiell 

utstilling arrangert etter FCI regler.
I alle klasser gjelder at ved poeng-
likhet, går yngste hund foran.
Skjema for utfylling finnes til slutt i 
regelverket.
Frist for innsending 31/1 påfølgende 
år, eller etter nærmere fastsatt dato 
av styret. Resultatene sendes pr post 
eller epost til annonsert adresse. 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 konkur-
ransen. Dersom eier har meldt seg inn 
i løpet av året, gjelder kun de konkur-
ranser som hunden har deltatt i ETTER 
at eier meldte seg inn. Eier er selv ans-
varlig 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.

Regler for kåring av “Årets hund”

Drev:
3. premie gir 5 poeng
2. premie gir 10 poeng
1. premie gir 15 poeng
1. premie m/d.cert gir 20 poeng
I tillegg kommer egenskapspoengene. 
Maks 2 tellende resultat.

Spor:
Samme prinsipp som for drev i AK. 
I EK beregnes det på oppnådd 
poengsum. Maks 3 tellende resultat.

Utstilling:
Kun plasseringer i BHK og BTK teller.

Grunnpoeng:
1 poeng for 3 hunder i samme klasse, 
2 for 5 (frammøtte hunder, ikke påmeldte).

5. BHK / BTK gir 1 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
BIR gir 2 poeng + 1 ekstra for hver 5 
(frammøtte, ikke påmeldte) i rasen.
+ 2 poeng ekstra for BIS på Basset-
spesialen.
Send inn de 5 beste resultater dette 
gjelder for 5 Norske eller 4 Norske 
og en utenlandsk offisiell utstilling 
arrangert etter FCI regler.
For Årets hund Veteran: + 2 poeng 
ekstra for BIS.
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Oppdretterpriser eksteriør
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.

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.

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

Kun høyeste poeng for den enkelte hund teller i følgende tabell*:

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: 
(Begrenset oppad til maksimum 4 tilleggspoeng per hund/avkom)
1.premie spor/drev - 1 poeng
Drev Cert - 2 poeng
1.pr agility/ lydighet - 1 poeng
BIS Nbak - 2 poeng
Gruppevinner NKK - 2 poeng

*Dvs. at en hund eller et avkom kan kun få 1,3,8 eller 10 grunnpoeng avhengig 
av oppnådd resultat. Tilleggspoengene legges til. Eksempel: Hund1 er NUCH 
og har 1. premie drev. Det blir 10+1=11poeng
Hund2 har 8x Exc på utstilling og 3x1.pr agility/lydighet. Det blir 3grunnpoeng 
+ 1tilleggspoeng =4poeng
14 poeng er maksimalt for en hund/et avkom.
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Avlspriser eksteriør
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.

Hannhunder:
Bronse: Minst 75 poeng med høyst 8 avkom
Sølv: Minst 130 poeng med høyst 14 avkom under minst 2 tisper
Gull: Minst 180 poeng med høyst 20 avkom under minst 3 tisper

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

Kun høyeste poeng for den enkelte hund teller i følgende tabell*:

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: 
(Begrenset oppad til maksimum 4 tilleggspoeng per hund/avkom)
1.premie spor/drev - 1 poeng
Drev Cert - 2 poeng
1.pr agility/ lydighet - 1 poeng
BIS NbaK - 2 poeng
Gruppevinner NKK - 2 poeng

*Dvs. at en hund eller et avkom kan kun få 1,3,8 eller 10 grunnpoeng avhen-
gig av oppnådd resultat. Tilleggspoengene legges til. 
Eksempel: Hund1 er NUCH og har 1. premie drev. Det blir 10+1=11 poeng
Hund2 har 8x Exc på utstilling og 3x1.pr agility/lydighet. Det blir 3grunnpoeng 
+ 1tilleggspoeng =4 poeng
14 poeng er maksimalt for en hund/et avkom.
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Viltsporoppdretterpriser
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.

Med oppdretter menes innehavere av kennelnavn. For oppdrettere uten kennel-
navn gjelder personer som står oppdrettere av alle de hunder som teller til 
prisene.

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

Kun høyeste poeng for den enkelte hund teller i følgende tabell*:

Grunnpoeng:
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

*Dvs. at en hund eller et avkom kan kun få 3,5 eller 8 grunnpoeng avhengig 
av oppnådd resultat. Tilleggspoengene legges til. 
Eksempel: Hund1 har 1.pr spor, er NVCH og har oppnådd CK på utstilling etter 
fylte 24mnd. Det blir 8+2+2=12 poeng. 
Hund2 har 3x1.pr spor og 2 Cert på utstilling etter fylte 24mnd. Det blir 
8grunnpoeng+2 tilleggspoeng=10poeng
12 poeng er maksimalt for en hund/et avkom.
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Viltsporavlspriser
Norsk Bassetklubb vil med viltsporavlsprisene stimulere til oppdrett av hun-
der med godteksteriør 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.

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

Kun høyeste poeng for den enkelte hund teller i følgende tabell*:

Grunnpoeng:
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 

*Dvs. at en hund eller et avkom kan kun få 3,5 eller 8 grunnpoeng avhengig 
av oppnådd resultat. Tilleggspoengene legges til. 
Eksempel: Hund1 har 1.pr spor, er NVCH og har oppnådd CK på utstilling etter 
fylte 24mnd. Det blir 8+2+2=12 poeng. 

Hund 2 har 3x1.pr spor og 2 Cert på utstilling etter fylte 24mnd. 
Det blir 8 grunnpoeng + 2 tilleggspoeng = 10 poeng.
12 poeng er maksimalt for en hund/et avkom.
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Jaktoppdretterpriser
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.

Med oppdretter menes innehavere av kennelnavn. For oppdrettere uten ken-
nelnavn gjelder personer som står oppdrettere av alle de hunder som teller til 
prisene. 

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.

Kun høyeste poeng for den enkelte hund teller i 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. 
1 poeng
CK på utstilling etter fyllte 24 mnd 2poeng
Drevchampionat 2poeng

*Dvs. at en hund eller et avkom kan kun få 3,5,8 eller 9 grunnpoeng avhengig 
av oppnådd resultat. Tilleggspoengene legges til. 
Eksempel: Hund1 har 1.pr drev med Cert, er NJCH og har oppnådd CK på 
utstilling etter fylte 24mnd. Det blir 9+2+2=13Poeng. 

Hund 2 har 2x2.pr drev og 2 Cert på utstilling etter fylte 24mnd. Det blir 
5grunnpoeng+2 tilleggspoeng=7 poeng

13 poeng er maksimalt for en hund/et avkom.
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Jaktavlspris
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.

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

Kun høyeste poeng for den enkelte hund teller i 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. 1 poeng

CK på utstilling etter fyllte 24 mnd 2poeng
Drevchampionat 2poeng

*Dvs. at en hund eller et avkom kan kun få 3,5,8 eller 9 grunnpoeng avhengig 
av oppnådd resultat. Tilleggspoengene legges til. Eksempel: Hund1 har 1.pr 
drev med Cert, er NJCH og har oppnådd CK på utstilling etter fylte 24mnd. 
Det blir 9+2+2=13 poeng. 
Hund2 har 2x2.pr drev og 2 Cert på utstilling etter fylte 24mnd. 
Det blir 5grunnpoeng+2 tilleggspoeng=7 poeng
13 poeng er maksimalt for en hund/et avkom.



31

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: Klasse(AK/EK): ______

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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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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Vi ønsker alle en riktig God Jul
og et Godt Nytt år!

Juleklem fra Edel og Terje Korneliussen
 

Kennel Hunters B A N
Bildet i år er av vår gjenlevende hund, Motvindens Wicki, 

i favnen på sin oppdretter Thord Erik Markstrøm, 
fra hans 29 valpekull. En stor takk til ham gjennom mange år!
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Bluff’s kennel ønsker alle valpekjøpere og hundevenner
en riktig GOD JUL og ett

GODT og spennende NYTT ÅR!
I år er det 20 år siden vårt første PETIT - kull kom til verden.

Nå er det 5. generasjon som gjør seg bemerket 
på både spor, jakt og utstilling.

Tusen takk til alle valpekjøpere !

Julehilsen fra Solvor og Ole.
Bluff’s kennel.dinstudio.no

20 år som oppdretter!

God Jul!
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35 år etter 1. kull registrert på Kalvskinnet er Å-kullet, født 29.07. 2022. 
De 8 valpene er etter NUCH SUCH Joel Luscheck av Esta Cado 

og NUCH Østine av Kalvskinnet - champion nr. 30 av Kalvskinnet! 
Alle valpene har nå fått seg gode hjem. 

Vi gleder oss sammen med nye valpekjøpere til et godt nytt basset-år! 

Alle bassetvenner ønskes en riktig God Jul, og et Godt Nytt År!

Årolilja av Kalvskinnet. Eier: Monica Lorentzen Åleanna av Kalvskinnet. Eier: Wenche H. Wold.

Åbadias av Kalvskinnet. Eier: Sandra Karlsson Ålawin av Kalvskinnet. 

Årvald Jaxson av Kalvskinnet. 
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Utstillingsresultater
Trøndelag Hundefestival 27.- 28.08 22. 
27.08,  Dommer: Paul Lawless, 28.08, 
Dommer: Jasna Matejcic.

27.08: BIR: Baltik Show Shato CK 1.BTK CERT - 
(28.08: 2.BTK. R Cert) 
BIM: Goldenessence Bang Bang CK 1.BHK CERT

27.08: Østenius av Kalvskinnet Excellent CK 
2.BHK R.CERT

27.08.: Lulubelle’s Organic Opium Excellent CK 
2.BTK  28.08.: Excellent CK 3.BTK

27.08.: Swede Sun Nora, Excellent. 
28.08.: Excellent CK 1.BTK BIR

Basset Bleu de Gascogne 
Arc de Triomphe Famille Bleue
27.08.: Excellent
28.08.: Excellent CK 1.BTK BIR

To dagers utstilling med lavt opp-
møte av bassetrasene. Det ble bra 
resultater for Basset hound og Basset 
bleu de Gascogne. De øvrige basset-
rasene oppnådde ikke BIR.
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Utstillingsresultater
Årlig utstilling 2022 Fitjar-Stord Hun-
deklubb 12.- 13.11.22. Det deltok i alt 
851 hunder, og bassetrasene gjorde 
det svært godt. Dommer: Johan J. 
Juslin, Finland. 
Av resultatene kan nevnes: 
Valper: Motvindens Wicki - Exellent, 
CK, BiR og BiG 3 
Unghund: AY- Tyri - Exellent, CK, Cert, 
BTK 1 og BiM 
Åpen klasse: Aasetoppens Daysi - 
Exellent, CK, Res. Cert og BTK 2 
Championklasse: Aasetoppens Bajas - 
Exellent, CK, BiR og BiG 1

Over: fra venstre Aasetoppens Bajas BiR, 
med handler Grethe Aase og AY-Tyri BiM, 
handler Edel Korneliussen

Under: Aasetoppens Bajas BiG 1, 
med handler Grethe Aase.

Motvindens Wicki,  handler Edel Korneliussen - BiG 3

Utstillingsresultater
Valpeshow 10.12.2022 Fannrem
Dommer: Elisabeth Bugge Olsen.

BIR og BIG 1: Åleanna av Kalvskinnet , nr.2: 
Årolilja av Kalvskinnet, nr.3: Lövisüda Garlotta. 

BIR og BIG 1: Åleanna av Kalvskinnet med eier 
Wenche H. Wold og dommer Elisabet B.Olsen.
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Hovedsponsor
Sportsman pride med på laget 
som sponsor for 
Norsk Bassetklubbs arrangementer.

Sportsman`s Pride vedlikeholdsfor 
til hund er et Super Premium fór. 

Komplett fullfor til voksne hunder med 
moderat aktivitetsnivå. 
Foret har et høyt nivå av protein og 
fett av veldig høy kvalitet. 
Generelt finnes det tre kvaliteter for 
hundefor. 

Økonomi - Premium - Super Premium. Høy kvalitet gjør bruk av de beste 
råvarene med en sammensetning som gir hunden nødvendig ernæring og gjør 
et godt liv. 

Super Premium hundeforet til Sportsman`s Pride bruker kun råvarer av beste 
kvalitet. Foret er garantert fritt for GMO og er uten soya / hvete og sukker. 
Sportsman`s Pride inneholder råvarer som er til menneskelig føde. Ingen 
biprodukter som slakteavfall benyttes i produksjonen, heller ikke kunstig farge 
eller smaksstoffer. Dette Super Premium foret gir hunden hva den trenger for 
et godt og trygt liv.

Skal med? 



43

Send inn stoff til bladet

Manusfrist neste utgave av Bassetposten 
5. februar 2023

Foto: AdobeStock



44

Manusfrist neste utgave av Bassetposten 
5. februar 2023


