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Varamedlem: Bodil Økland 

tlf 41 30 80 54, e-post: bodil.okland@skole.rogfk.no 

 

Andre verv:  

Kasserer: Svein Eslund 

tlf 48 89 36 49, e-post: svein@erfa-consult.no 

Materialforvalter: Martin Lehn Koppang                        

e-post: Cocosbriards@gmail.com 

Valpeformidler: Monica Engebretsen 

e-post: monica@briefil.com  
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NORSK BRIARD KLUBB 

c/o Line M. Andersen, Kodalveien 263, 3243 Kodal       

E-post: trampe1975@live.no 

Kontonummer: 7877 08 63464—VIPPS: 542164  

 

Kontingent: 

Hovedmedlem:   Kr 250,- 

Familiemedlem:  Kr   50,- 

Vervet av oppdretter: Kr 100,- 

 

Klubbens internettsider: 

www.briardklubben.com 

Norsk Briard Klubb har også egne sider på Facebook 
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Bladet BRIARD distribueres gratis på våre 

nettsider for medlemmer av Norsk Briard 

Klubb.  

Innholdet i bladet er redaktørens ansvar. 

Dersom innlegg inneholder personangrep 

eller uriktige opplysninger, kan redaksjonen 

sensurere innlegget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsidebilde:  Kulltegning  av briard, 

av Matilde Myhren Gundersen 
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Kjære leser! 

 

Medlemsbladet for 2021 har fått ny redaktør, en skikkelig 

nykommer! Bladet vil derfor se litt annerledes ut enn  hva 

det har gjort tidligere. 

Jeg har fått utrolig god opplæring, støtte, råd og veiled-

ning av tidligere redaktør, Siri Guldseth, tusen takk for 

din uunnværlige hjelp! 

Siri står også for det meste av de fine bildemontasjene 

dere vil se videre utover i bladet. 

Den største endringen i år vil være resultatservice.  Det vil 

være noe mindre statistikk. 

Jeg kommer også med en oppfordring til dere                

medlemmer.  Vi i styret ønsker å  ha mer innhold om   

hverdagslivet vi har med briard og picard.  

Det er morsomt å følge hverandre i hverdagen, med alle 

de rare tingene som skjer.  Dette er noe som kan sendes 

fortløpende til oss, som vi samler sammen gjennom året, 

og presenterer i medlemsbladet. 

 

Jeg håper dere får en hyggelig lesning, og vil 

ønske dere alle god jul og godt nyttår! 

 

Hilsen Linda Laane 
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Hei alle briard- og picard eiere! 

Først og fremst vil jeg takke for tilliten til ledervervet 

i klubben for våre fantastiske raser. Monica Engebretsen heter jeg, og 

er enn så lenge er jeg 43 år.  Til daglig bor jeg sammen med mine tre 

sønner, Philiph, Lucaz og Cazphian, samt våre to briarder Gizzy 

(Goalgetter No3 Man U`s Mrs Giggs) på 11,5 år og Ipo (Handsom Son of 

Euforia Blue Aperados) på 3,5 år. 

Min første briard fikk jeg ved tilfeldigheter i 1997 og etter hvert som 

det lille sorte lakristrollet vokste seg til innså jeg at dette var rasen for 

meg. «En klovn i pels» som til dd har ført til at jeg nå har briard nr 8 og 

9 i hus. 

Under årenes løp fikk jeg også stifte bekjentskap med picarden og i 

2010 ble jeg stolt eier av en tispe fra norges første picardkull.            

Dessverre fikk vi bare 9 år sammen, men det gav absolutt mersmak på 

denne rasen. I skrivende stund venter jeg på at min neste picard skal 

se dagens lys. 

 

Et av mine mål for klubben er at alle briarder og picarder i Norge skal 

være like mye verd. Uavhengig av hvor hunden kommer fra, hvem som 

eier den eller hva man bruker den til, så er de og deres eiere like vikti-

ge for klubben. 

 

Det er mange rundt om i vårt langstrakte land som sitter med stor 

kunnskap og eller historier som kan være til stor nytte eller glede for 

andre, og jeg håper at lista for å bidra på en eller annen måte ligger 

lavt. 

Lederen har ordet! 
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Det å bli kastet inn som leder i den situasjon vi har vært i det de siste 1,5 

årene kan være veldig utfordrende. Utstillinger, prøver og aktiviteter har 

blitt avlyst, årsmøter og styremøter har måttet blitt avholdt på andre og 

nye måter en de fysiske møtene vi har vært vant til. 

Alt det sosiale som har vært viktig for både eiere og hunder har i perioder 

vært satt på pause, noe som har ført til at noen har falt litt utenfor og 

andre kanskje ikke har møtt den støtten som forventet. Forhåpentligvis 

går nå verden fremover, og at 2022 åpner for å se flere briarder og picar-

der i utstillingsringen, på prøver, aktiviteter i og utenfor regi av Norsk 

briardklubb, og for all del andre sosiale aktiviteter. 

Briardspesialen 2020 ble dessverre avlyst, og lenge så det også veldig 

mørkt ut for Briardspesialen 2021. Men takket være et fantastisk styre i 

klubben klarte vi å kaste oss rundt og arrangere en flott spesial i tråd 

med alle smittevernsregler. 

Jeg er stolt av det arrangementet vi klarte å få til og det å se den gleden 

fra folk og hunder gjennom helgen gjorde det verd hvert eneste minutt 

av arbeid og stress en slik helg medfører. 

For 2022 så håper jeg vi går et år i møte uten de store avlysningene og at 

årsmøtet samt Briardspesial kan avholdes som normalt. Jeg håper også å 

se briarder og picarder rundt i utstillingsringer og på div prøver. Og for all 

del på de aktiviteter som måtte dukke opp, være seg gjeterkurs, sosial 

helg eller annet vi ønsker å arrangere. 

 

Vi sees i 2022 med nytt pågangsmot og nye ideer 

Monica S. Engebretsen 

Leder Norsk Briardklubb 

 

PS Håper dere alle får en fantastisk jule og nyttårsfeiring  

Ta godt vare på våre pelskledde. 
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Statistikk for 2021 

Briard: 

 

Antall kull: 3 

HD-røntgen: 9 

Hvorav 1 B-status, 7 C-status og en 

D-status. 

AD-røntgen: 4 

Hvorav 3 0-status og en 2-status. 

Det er ikke registrert resultater for 

øyenlysning. 

 

DogWeb presenterer statistikk for de ulike rasene, som ligger åpent 

for lesning på internett. 

Dette er statistikken for våre raser for 2021. 

Picard 

 

Antall kull: 1 

HD-røntgen: 1 med C-status. 

Det er ikke registrert AD-røntgen 

eller øyediagnostisering, men det 

er registrert 2  øye ECVO, med 

henholdsvis mistenkt primær    

linseluksasjon og en påvist reginal 

degenerasjon. 
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Året 2021 har vært preget av mer aktivitet enn året før.  Både for briard og picard 

har det blitt  gode resultater i de ulike grenene, det er skikkelig gøy! Dette er jo 

allroundraser, så det er morsomt å se at de er så gode  og at eierne er gode på 

ulik aktivitet! 

Når vi ser generelt på de ulike ekvipasjene ser vi at det er en konkret ekvipasje 

som skiller seg ut med å være skikkelig allroundere.  Her snakker vi både           

utstilling, gjeting, lydighet og rally. Gratulerer Anne Laura og Essi! 
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Klubbmestere 20221 

2021
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        Klubbens stjerner 
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Alexx Tiamo 

Lotta 

Leah 

Minka 

Lukas 

Yasmine 

Essi Sookie 
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Tiamo 

1.mai 2017 kom Jo til oss fra Sverige.  Ei snerten snelle med et dypt blikk.          

Jeg var så utrolig stolt av henne og vi utviklet et tett bånd fra dag 1. 

Jeg hadde klare mål, jeg elsker brukshundsporten og Jo hadde gode forutset-

ninger for å bli en flott brukshund!  Vi jobbet mye og elsket det begge 2, og  

hadde veldig gode resultater. Bommertene tar jeg på min kappe! 

Etter hvert som tiden gikk prøvde vi oss på forskjellige ting, bortsett fra agillity. 

Jo hadde D-hofter, så det lot vi være å prøve oss på. Vi kom bare så langt at vi 

fikk konkurrert i rallylydighet, men der gjorde vi det bra, flinkeste hunden! 

Jo var en veldig typisk enmannshund. Hun var ikke så sosial av seg, bortsett fra 

disse godbitmaskinene som florerer rundt omkring!  Hun hadde sine mennesker 

og dyr hun ønsket å forholde seg til, ellers var ikke andre så interessante. 

Etter som årene gikk fikk Jo flere utfordringer med helsen sin. Det gikk så langt 

at vi til slutt måtte ta det mest vanskelige valget en hundeeier må ta.                 

Det var en grusom avgjørelse, men helt riktig. Jo hadde alt for mye vondt. 

Sommeren og høsten 2021 var vi i Vågå på gjeterhundkurs og fikk noen veldig 

fine dager med fine folk og hunder(og sauer)!  Jo og jeg hadde også en fjelltur, 

bare oss to, i strålende sol, snø på fjellene og god mat i sekken. Det var helt per-

fekt og en fin avslutning på vårt fellesskap.  Kort tid etter var hun ikke mer. 

Jeg savner henne så veldig og det gjør utrolig vondt, men hun ga meg så mye 

og jeg er så uendelig glad for at nettopp hun var min!  Hun er min stjerne! 

Min briardstjerne 

av Linda Laane
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Riktig utstyr er halve jobben og en god porsjon tålmodig-
het hjelper det også. MEN, det viktigste av alt er at du ko-
ser deg med hunden og lar det bli en avslappet og rolig 
stund med børste og kam som både du og hunden kan ny-
te!  
For at valpen skal bli en voksen hund som ligger rolig      
under pelsstell bør en ha børsten i umiddelbar nærhet fra 
første dag, og bruke en og annen kosestund på fanget når 
valpen er trøtt, for tilvenning til børsting. 
 
Vær nøye med børsten på labbene og spesielt magen og 
mellom bakbeina og frembeina. 
Det er der det først vil danne seg floker, for der vil pelsen 
hele tiden være myk og «ullen», og mellom «tærne» vil det 
ofte være skitt. 
Det er også der og mellom klørne på labbene det vil gjøre 
mest vondt, for huden der er tynn! 
 
Når dere har valper og om ca 5-6 mnd kan dere beregne at 
det viktigste arbeidet starter med å holde kontroll på un-
derulla som vokser så det «kviner», og floker seg mens du 
ser på. 
Så her kommer gevinsten av allerede innarbeide rutiner til 
sin rett , for da blir dere ikke så overveldet av floker og må 
ta negative kamper med en hund som mest sannsynlig ik-
ke vil være samarbeidsvillig for fremtiden hva grooming 
angår, og alt vil bli ett ork og noe negativt!  
 

Pelsstell av briard 
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Dette er også en periode hvor børste og kam kan ligge i umiddel-
bar nærhet igjen, og det er en periode som variere litt, men ca. ett 
år! 
Og her nytter det ikke å tenke at den floken tar jeg i morgen for da 
er den dobbelt så stor! 
Om en får gode rutiner med gjennombørsting/kamming av hunden 
vil en ha pelsstell ferdig på 1-2 timer på fullpelset hund med bad og 
føn, negleklipp, ørevask og alt annet i «full ovehaling» til eks. utstil-
ling, eller som rutine ca. en gang pr.mnd. 
 
Alle floker skal holdes fast, og forsiktig kammes ut fra bunnen av 
floken og innover til huden, slik at en unngår å lugge. 
Om en starter inne ved huden og forsøker å dra ut floken så stram-
mer en bare mere og hunden får vondt. 
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For at du best lykkes med dette, er her noen gode råd på veien: 
 
-En god børste som ikke er for hard i puten med middels lengde og 
rette ståltinder (IKKE kule på tuppen)  
-Grov kam (den mørkeste brune), bruker jeg til å gre gjennom hele 
hunden etter at jeg er ferdig for å finne de flokene som har klart å 
«snike seg unna», og til å lage midtskillen på ryggen.  
-Karde som er av god kvalitet ikke for stiv, brukes til flokeløsing av 
de ikke alt for tette flokene og til oppbørsting av bena på utstilling  
-Dobbel kam, den ene siden til å løse/»hekle» opp floker, og tettes-
te side til å få bort «fjoner» (småfloker)  
-Potesaks med butte ender, til å klippe under potene mellom pote-
putene. 
-En god klosaks , gjerne blodstoppulver ( for uhellet vil komme J ) 
Gjerne ha klosaksa også i umiddelbar nærhet en tid fremover, og 
klipp en og annen klo eller alle om det går bra.  Knepp og kna labbe-
ne ofte og dunk i klørne med klosaksa når valpen er trøtt og i kose-
modus! 
-En dusjeflaske til vann eller balsam blanding til å bruke når en børs-
ter (fullpelset hund), for en skal helst ikke børste hard i tørr og 
eventuell skitten pels! 
-En grei vannpumpeflaske til sjampoblanding gjør sjamponering vel-
dig enkelt og greit! 
-Sjampo av god kvalitet som passer Briardens pelstype , her kan jeg 
anbefale #1All system Crisp Coat og Pet Silk Texturing Line Coarse 
Coat. 

https://www.facebook.com/hashtag/1all?__eep__=6&__gid__=1433513903589573&__cft__%5b0%5d=AZXdkzXemmzLYiGKMTQpv1B4nQspd2rWtDutkJZK0ASAsyy-SG8aXE3HP5ZE8eQ8jRUOuyuIEteD9EsSsHOWAI7qdq5fhfTPUq0GWwlSAsjslgaEUIYg1V1axzhNyS0d-nzXzVGFwl24OVNx7IIhRpWs3rghUGGPeS4GfvvhxPp
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Med tanke på arbeidet som skal gjøres, som kan til tider ta litt tid vil 
jeg anbefale å investere i ett stellebord og her anbefaler jeg Tholo 
Trimmebord med mulighet til å regulere i 3 høyder og bordflate på 
100 (+) x 60. 
Øverst på min liste står et godt stort elektrisk stellebord, så her er 
mange muligheter til forskjellig pris, men mener det viktigste er at 
en har mulighet til å regulere høyden. 
Det som også hjelper er en føne/blåse til arbeidet etter bading! 
Bord skåner rygg og blåse/føne gjør det lett å oppdage floker og få 
børste gjennom hele hunden og dele fra hverandre alle hår, som 
igjen gjør at det tar litt lengre tid før det floker seg!  
Her har jeg satt føna på en våt hund og gjør klart til å starte børst-
ning på mage og oppover, og tar det da i etasje vis til jeg kommer 
opp til midt på ryggen. Ferdig med det samme på lår, så skulder, 
nakke, bryst og hodet.   Jeg tar som regel bena og mellom bena til 
sist , men rutine på hvor en starter og stopper må hver enkelt innar-
beide seg. 
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Jeg bruker i hovedsak bare børste, kam og karde er til forsiktig flo-
keløsing. Karden skal minst mulig brukes på den lange overpels/
dekkhår, men kan med fordel brukes på bena. 
Men alltid og uansett bør man starte på undersiden og jobbe lag-
vis oppover, aldri ta pelsteller på «utsiden» , det ser flott ut men 
det blir fort «tovet ullteppe» (katastrofe) på undersiden av den 
vakre lange pelsen!  

En som er nesten ferdig groomet! 

Lykke til! 
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Kennel AiCamin, Mitt Første Kull Del 1 
 

 
 
Hei briardfolk! 
 
Jeg har i år hatt mitt aller første valpekull og vil gjerne fortelle litt 
om min opplevelse rundt dette. 
Men først litt om min historikk og mitt forhold til vår vakre rase bri-
ard. 
 
Jeg er født og oppvokst med briarder. Mine første minner er fra 
svært tidlig alder. Jeg må ha vært veldig ung fordi vår Bemali’s 
Black Charlie ble påkjørt da han var 3år gammel, og da var jeg 2 år. 
Jeg er blitt fortalt han fikk hikke første gang han så meg som ny-
født, og han ble min trofaste beskytter resten av sitt korte liv. Jeg 
var også tidlig hestegal, og dermed ble også stakkars Charlie flittig 
brukt som hest, noe jeg husker! Jeg hadde laget sal til han og fikk 
sitte på ryggen hans en runde rundt i blokkleiligheten vår på Flat-
åsen i Trondheim. Utrolig hva vi barn fikk gjøre før i tiden, uten at 
noen ble krenket av «kremt», hundeholdet. 

Av Cathrine Plischewski
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Vi hadde i tillegg en tispe, Mirzam I Lara, og senere også Torilsin Ey-
la (Pia) som jeg har de sterkeste minnene fra. På denne tiden hadde 
vi også bearded collie, noe briarden ble erstattet med i etterhvert. 

For meg som da var 8-10 år var det en grusom tragedie, da mamma 
leverte tilbake Pia til oppdretter. Savnet etter denne hunden sitter i 
den dag i dag, og jeg bestemte meg for å anskaffe meg ny briard så 
fort jeg flyttet ut som 20-åring. Jeg hadde på det tidspunktet allere-
de dachsen Misha, og bearded collien Myleah. 

For en uvøren 20-åring uten noen tilknytting til briardmiljøet på tid-
lig 2000-tall, ble det til at jeg kom over en annonse på Finn der det 
var et uregistrert kull som var levert til Dyrebeskyttelsen sør i Nor-
ge. Her fikk jeg kjøpt en hannbriard Troy som ble min nye øyesten.  
Det er for øvrig ikke anbefalt å kjøpe hund etter slike forhold, da 
han allerede som utsultet valp som han var, viste stor usikkerhet i 
forhold til fremmede hunder. Dette fulgte oss resten av hans liv.   
 
 
For å gjøre en lengre historie kortere kjøpte jeg Hippie Royale Min-
ka i 2016, og hadde allerede da en liten oppdrettertanke. Minka 
måtte selvfølgelig være frisk, bestå mentaltest og være HD-fri, 
samt også få noen fine premieringer og vise at hun kunne være 
brukbar som gjeterhund. 
 
 
 
 
Jakten på et kennelnavn var i gang, og det var neimen ikke enkelt! 
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AiCamin ble til fordi mine tre første ønsker ble alle avslått, og det 
brevet hadde allerede ligget i postkassen EN hele måned før jeg 
tittet nedi! Ergo, jeg hadde fryktelig dårlig tid til å finne et nytt 
navn, da det tar månedsvis for at et slikt navn blir godkjent og kan 
brukes. Det resulterte i at jeg måtte engasjere alle mine kolleger 
denne dagen, slikt at jeg fikk sendt inn nye ønsker samme dag (jeg 
er fryktelig utålmodig, det skal nevnes)! 

 
En kollega googlet helt enkelt navnet mitt Cathrine, kom fram til at 
på gresk het det Aikaterine, som jeg syntes så litt kult ut. Camin var 
et av mine tidligere ønsker som rett og slett er bare Cathrine + Min-
ka, la på et «Ai» og voila, AiCamin! Det uttales med trykk på Ai, og 
KAMIN rett fram, og ikke som «I-came-in», noe jeg ble gjort opp-
merksom på i ettertid...  

 

Våren 2020, fjorten dager etter jeg hadde funnet passende hann-
hund, og fått et ja fra hans eier, kom løpetiden. 1,5 måned for tidlig! 
Norge, og verden, hadde bare en måned tidligere stengt landene 
sine og alle landegrenser. Flotters, for denne hannhunden var en 
svenske! Nemlig Toudi z Milosci do Briarda, aka Gibson! 
Her måtte det kreative løsninger til, så vi møttes på riksgrensen for 
Minkas og Gibsons første date! Det var full klaff på kjemien, men 
dessverre ikke full klaff på rette dagen. Vi tullet da med at siden 
Minka aldri følger timeplanen til mor, så snakkes vi til julen. Og sånn 
ble det!  
 
Men denne gangen fikk jeg låne med meg Gibson hjem til Trond-
heim på juleferie. Det ble noen turer opp og ned Morokulien-
Trondheim, men det var absolutt ingen bomtur, for like etter nyttår 
2021 var første parring et faktum. 
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5. Mars 2021 kom 9 nydelige valper til verden. Jeg hadde på forhånd 
forberedt meg så godt som jeg kunne. Hadde 4 dager i forveien tatt 
tempen hennes to ganger daglig for å merke meg den berømte 
temperaturdroppen. Når denne droppen kommer, er fødsel i nær 
framtid når temperatur øker igjen. 
 
Så fredags morgen begynte jeg å koke høne, slik at Minka kunne få 
kraft og næringsrik proviant på sengen underveis. Ja, for hun lå i 
sengen, på gjesterommet vel og merke. Minka nektet å ligge i val-
pekassa, og hun fikk selvfølgelig viljen sin. Hun hadde god matlyst 
hele veien, også under fødsel. Mangel på matlyst skal være et tegn 
på fødsel. Men alle er vi individer, og forskjellige! 
 
Jeg var alene og særdeles forkjøla denne dagen – og hadde gruet 
meg til alt galt som kunne skje under fødsel.  
 
 
Da endelig første valp kom ble både Minka og jeg naturens døtre. 
Hun spiste morkaken, jeg gnukket valpen for å se om den levde-  
den pep til, og Minka så på den, snudde seg vekk og skrek av en 
slags skrekkblandet fryd ned i puten. Jeg ble ett sekund litt redd for 
at hun kanskje ikke godtok valpen, for det var ikke direkte avvis-
ning. Men da valp nummer to kom virket det som hun skjønte greia, 
og omfavnet begge og alle som kom deretter.  
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Jo, flere som kom, jo ivrigere var hun også etter disse morkakene 
som jeg følte jeg kastet rundt meg (de kan bli dårlige i magen av å 
spise mange sies det). Jeg noterte så godt jeg kunne underveis, og 
bildet bærer litt preg av øyeblikkets hete og blod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her har de fire første ankommet verden. En pause før de fem nes-
te..  
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Det å oppleve hundens utvikling fra fødsel til en voksende hund 
var for meg bare helt magisk! Det var en berg- og dalbane følelses-
messig, men en helt fantastisk opplevelse. Jeg fikk dessuten mas-
se kyndig hjelp og råd fra mine eminente veiledere og mentorer.  

Venner hjalp meg også underveis de neste ukene, og jeg lærte 
massevis. Jeg fikk blant annet erfare mye med dette kullet mange 
erfarne oppdrettere aldri har opplevd noensinne, og som de kan 
være heldige de har sluppet. 

 
Mer av denne delen tenkte jeg å skrive om i Del 2 av Mitt Første 
Kull, som kommer neste utgave av Briardbladet. Følg med!  

 

Inntil da ønsker Kennel AiCamin dere 

Inntil da ønsker Kennel AiCamin alle
     en god jul og et godt nyttår!
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Inntil da ønsker Kennel AiCamin dere 
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Liten presentasjon av meg,                 
Helle Lehnert, har min andre Briard nå. 

Startet Kyonis Jevnaker Hundeklubb i 
2010 – fokus har alltid vært miljø, ro og 
adferd 

Jeg har i de siste 10 årene holdt mange 
kurs i hverdagslydighet samt  frislipp 
på søndager.  Hverdagslydighet er for 
meg det viktigste verktøy i hverdagen, 
hunden skal være høflig, snill, rolig, 
vente på værsågod(få lov), ikke bjeffe 
men være avslappet i den situasjonen 
vi er i.  Jeg har nå min andre Briard og 
det er uten tvil den morsomste, mest 
allsidige, klovneaktige og lojale rasen 
jeg noen gang har hatt. 

 

Alexx, min nåværende Briard - vi har 
prøvd oss på gjeting, konkurrerer i ral-
lylydighet, lydighet, og snart agility. Vi 
er mye ute i skog og mark og ber jeg 
han legge seg og slappe av så gjør han 
det uansett hvor vi er. 

Miljø/Ro -trening, smart eller unødvendig? 
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Det er mange som sliter med hunder som bjeffer når de møter 
andre hunder på tur, bjeffer når det kommer noen på besøk, hop-
per opp på alt og alle, bjeffer i bilen eller bjeffer når noen går forbi 
huset og det å gå til dyrlegen er en prøvelse med mye bråk og tull. 

 

Det er adferder jeg så absolutt ikke vil ha på mine hunder og med 
riktig trening, tidsbruk og ikke minst vær konsekvent – så lykkes 
man bedre etter hvert og du vil se at hunden slapper mer og mer 
av i de enkelte miljøene. 

 

For å lykkes med hverdagslydighet så må man legge en del til ret-
te for innlæringen f.eks skape et rolig miljø når vi skal trene, har 
du en stresset hund? still enda større krav til rolige omgivelser. 

Er du selv stresset eller litt sliten? Ikke still så store krav til dere i 
begynnelsen. 
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Hvordan starter man? 

 

Jobb alltid kontakt med din hund – vis hunden at du putter en god-
bit i din munn (lurt å velge noe du også liker) – når hunden tar kon-
takt «ploffer/spytter» du godbiten til hunden. 

 

Belønn for hver gang hunden tar kontakt – det skal være lønnsomt 
og moro å ta kontakt med deg.  Etter hvert legger du godbiten i 
hånden, på bakken og i en skål og bygger dere opp til bedre kon-
takt mellom deg og din hund. 

 

Når jeg starter med «ro – trening» så setter jeg meg på huk med 
hunden ved siden av meg og legger ut en godbit til belønning. 

Klapp hunden med stille bevegelser og lav hyggelig stemme slik at 
du roer ned hunden – sett gjerne navn på øvelsen «Være her» og 
når hunden har roet seg litt så sier du «være her» «og værsågod» 
øvelsen er over.  Værsågod for at hunden skal forstå at den må 
vente på å få lov til å ta belønningen.  HUSK, det er du som bestem-
mer og ikke hunden – så det er altså ikke lov for hunden og stjele 
fra deg. 
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Etter hvert så kan du skifte på miljøet, torget, parken, båten, bus-
sen etc. 

 

 

Målet med denne øvelsen er ikke bare ro og trygghet men også en 
fantastisk start på det å ha hunden løs uten stress eller at den stik-
ker fra deg «være her» hunden går stille og rolig ved din side. 

 

Det er så deilig å kunne ha hunden sin med seg overalt uten at den 
går helt bananas og man blir både flau og sliten og det er mange 
som får en aha opplevelse over hvor rolige de faktisk kan bli uan-
sett om du begynner med Ro trening i valpestadiet eller som vok-
sen. 

 

                                Masse lykke til med Ro trening! 

PS: Jeg deler med meg hele kursopplegget i neste medlemsblad! 

 

Men har du spørsmål er det bare å ta kontakt på mob.48032522 
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Det var med skrekkblandet fryd at nytt styre valgte å arrangere 
Spesialen 2021, da det fortsatt var ganske strenge koronaregler.     
Vi hadde god dialog med både campingplassen og kommune-
overlegen i forkant og kunne legge til rette for gjennomføring    
med restriksjoner.  

Det var en del som kom allerede på fredagen og det store, hvite 
teltet ble satt opp og bånd ble satt opp for å markere soner. 

Lørdag ble litt mer amputert enn vanlig, men det ble litt utstillings-
trening, før det var fellesgrilling på kvelden med god avstand mel-
lom kohortene. Det var god stemning og noen dro det litt lengre 
enn andre! 

Søndag var det utstilling og vi ønsket dommer Jari Partanen vel-
kommen. Det var påmeldt 12 Briarder og 1 Picard. Det var også en 
klasse for klippet Briard hvor det deltok 2 stk. 

BIR Briard ble Essence Of Love Dalido 

BIR Picard ble Noemie V.D Bovendijkse Hoeve 

 

Det ble arrangert BIS finale mellom Briarden og Picarden hvor      
Briarden vant. 

Dommer Jari Partanen var veldig fornøyd og vi fikk skryt for hygge-
lig stemning og veldig bra gjennomføring! 

Spesialen 2021 
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RL1  RL2 Nuch 

Noemie V D Boevendijkse Hoeve 




