
Invitasjon til treningssamling på Hunderfossen 2016 

 

I år arrangerer Norsk Collie Klubb denne samlingen for tredje året på rad. Datoene for dette blir 

fredag 29. juli – søndag 31. juli.  Det vil i år bli oppstart med organisert trening kl. 10 på 

fredagen. Det vil fortsatt være mulig med egentrening hvor vi hjelper hverandre denne dagen. 

Også mulig og komme når det passer på fredagen om man ikke skal delta på organisert trening. 

Denne gang har vi tatt inn to grener til som blir en dag. Smeller og rundering. 

Det sosiale vil ha en stor plass og bli enda mere vektlagt enn tidligere år. Vi har leid ett 

partytelt som blir satt opp ved banen. Det gjør at vi har ett tilholdssted på kveldene og en plass 

for grilling både på fredagskveld og i lunsjen.  Da er vi heller ikke så avhengige av godt vær. Vi 

skal også prøve å få til litt aktiviteter med litt moro for de tobeinte. 

På lørdagskvelden har vi planer om og leie en oppvarmet lavvo hvor vi kan innta en enkel 

middag og ellers kose oss.( For at dette skal være økonomisk forsvarlig må vi være minst 30 

stk.) Blir vi færre vil vi finne en annen løsning for middag. 

Foredrag på fredags ettermiddag utgår i år. Det gir bedre mulighet for grilling før det blir alt for 

sent. Isteden vil lørdagen bli startet opp med ett foredrag.  

Om de som ikke har vært med på dette før vil se litt hva en slik samling går ut på finnes ett 

sammendrag av det som skjedde i 2015 på hjemmesiden og i cb. 3/2015 

Samlingen er egnet for alle, eneste kravet er at du må ha collie og lyst å trene din hund. Alle er 

velkommen fra de som er helt ferske og til konkurranseutøvere.  Vi håper flest mulig vil komme 

og være sammen denne helgen. Tilbakemeldingene fra tidligere samlinger har vært positive.  

Velkommen skal du være. 

  



 

De ulike grenene du kan velge mellom i år er: 

Fredag:    

1. Smeller. 1 gruppe. Oppstart kl. 10. Instruktør Tina Andersen. 

2. Spor/ felt.  1 gruppe. Oppstart kl. 10. Instruktør Sissel Ekhougen 

3. Egentrening på banen hvor vi hjelper hverandre. Alle typer lydighet og rally 

Så lenge man ikke velger smeller eller spor/felt kan man komme til litt ulike tidspunkter denne 

dagen. 

Lørdag 

1. Rallylydighet.  Berit Smaaland (ekstern) og Beate Helgesen. 

2. Rundering 1 gruppe.  Instruktør Tina Andersen 

3. Lydighet alle grener unntatt rally.  Instruktører Birgit Odde Husom.( ekstern) Her 

planlegger vi en instruktør til men det er ikke klart enda. 

Søndag          

1. Rallylydighet 

2. Lydighet alle grener  

Samme instruktører som lørdag, ved behov vil det bli flere. 

Denne dagen blir alle samlet på banen. 

Blir det få påmeldte kan vi av økonomiske grunner se oss nødt til og gå ned på antall 

instruktører. 

 

 



Overnatting 

Deltakerne bestiller og betaler selv overnatting direkte til Hunderfossen. Si fra ved bestilling at 

dere skal være med på Collieklubben sin treningssamling. Hunderfossen har reservert hytter til 

oss frem til 15.5.2016. Lurt og bestille så raskt som mulig da vi vet av erfaring at spesielt de 

rimeligste hyttene går først.  

http://www.hunderfossen-camping.no/ 

Campingen ligger helt inntil banen(bare ett gjerde mellom). De som ønsker kan derfor fint bo 

der i campingvogn eller bobil. Selve campingen har ikke hytter. Ved bestilling kan det være lurt 

og si at man ønsker plass ved gjerdet inntil gressbanen. Campingvogner og bobiler kan ikke stå 

inne på banen vi skal trene på. 

Mat 

Det blir grilling på fredagskvelden. Dette blir i tilknytning til ett partytelt. Deltakerne ordner 

selv med grillmat og drikke. Det vil være griller og kull så dette trenger ikke den enkelte og ta 

med. Hver enkelt må ha med seg stol og så mange som mulig tar med seg campingbord. 

Grillen vil bli stående ved banen hele helgen slik at det kan grilles litt i lunsjen for de som 

ønsker. 

Banen og campingen ligger ca. 5 minutters gange fra hyttene og resepsjonen/restauranten. 

Gode muligheter for å lufte og gå tur med hundene. 

Lørdag vil vi ha til rådighet en oppvarmet lavvo hvor det blir servert mat. Selve maten betaler 

den enkelte direkte til hotellet.( Dette betinger at vi blir minst 30 stk.) Blir vi færre får vi finne 

en annen løsning. 

Påmelding 

Bindende påmelding innen 15. mai 2016 på mail til ellinormonsen@hotmail.com 

Påmeldingsavgiften settes inn på klubben sin konto 05302206084 innen samme frist og merkes 

med treningssamling 2016 og ditt navn. Også i år vil det bli åpent for ikke medlemmer, men som 

rett og rimelig er til en høyere pris. Kr. 800 for medlemmer og kr 1100 for ikke medlemmer. 

Aldersgrense for å delta med hund er 16 år. 

Vi håper dere ikke venter til i siste liten med påmelding, da tidlig påmelding gjør alt mye 

enklere for oss. Vi blir å holde de ulike gruppene på ca. 7 stk.  

Blir vi mange må vi derfor hente inn flere instruktører og det er vanskelig når vi kommer 

nærme.  Skulle det bli slik at det ikke blir plass til alle på sine første ønsker vil vi praktisere 

første mann til mølla, samt at medlemmer går foran ikke medlemmer.  

Om dette skjer vil vi ta kontakt og prøve å finne en annen aktivitet eller løsning. Vær spesielt 

oppmerksom på at smeller, rundering og spor/felt bare har en gruppe en dag. 

Skulle noen aktiviteter få for få deltakere til og ha de med vil de påmeldte bli kontaktet og da 

finner vi andre løsninger.  

http://www.hunderfossen-camping.no/
mailto:ellinormonsen@hotmail.com


Ca. 2 uker etter at påmeldingsfristen er gått ut vil de som er påmeldt få tilsend eksakt program 

på mail. Det vil da også bli opprettet en fb. Gruppe for de som er påmeldt og der kan vi og dere 

utveksle litt informasjon. De som ikke er på fb holder vi kontakten med på mail og på telefon 

for de som ikke er på internett. Si fra om dette ved påmelding. 

Når du har sendt din påmelding vil du motta en mail om at det er mottatt. Gjør du ikke det må 

du prøve på nytt. Påmeldingen er ikke registrert så lenge du ikke har fått en bekreftelse på at 

den er mottatt. 

Hva må være med i påmeldingen? 

Ved påmelding må du velge ett av de alternativene som står nedenfor, samt si noe om nivået du 

og din hund er på og om dere pr. i dag konkurrerer i noe og i såfall hvilken klasse dere er i. 

Siden vi er godt dekt på instruktørsiden kan vi ta hensyn til slike ting ved sammensetning av 

grupper slik at det så godt som mulig blir tilpasset det nivå dere er på og de ambisjoner dere 

har. 

Fredag 

A)   Smeller (oppstart kl. 10) 

B)  Spor/felt ( oppstart kl. 10) 

C)  Egentrening på banen hvor vi hjelper hverandre. Fra kl. 12, her kan dere kan bli med 

etter hvert som dere kommer. 

Lørdag og søndag 

Alternativ 1. 

A) Rallylydighet lørdag og søndag (alle nivå) 

B) Lydighet lørdag og søndag (alle typer og nivå) 

C) Rundering. Bare lørdag 

Alternativ 2. 

Her kan du velge en aktivitet  lørdag og en annen søndag 

Dette kan du sette sammen som du ønsker.  Du kan kombinere rundering (bare lørdag) 

rallylydighet og vanlig lydighet.  For og sette sammen grupper og at dere skal få noe utbytte av 

dette kan dere ikke ha flere aktiviteter enn en pr dag. Lørdag starter dagen med ett foredrag 

for alle uansett hva man har valgt. Tema blir: Hvordan kan jeg motivere og belønne min hund ?, 

med Birgit  Odde Husom 

1 person, flere hunder 

Har du flere hunder du ønsker å bruke i helgen kan du velge mellom 2 alternativer. Du kan 

bruke 1 hund pr dag uten at du betaler mere. Ønsker du og bruke flere hunder pr. dag må du 

melde på som flere ekvipasjer. Da vil du måtte betale påmelding pr hund. Dette er for at det 

skal bli rettferdig med hensyn til tidsfordeling som hver enkelt får sammen med instruktør og 

litt mulighet for denne og få gitt noe tilbake. Det er for øvrig veldig lærerikt og se andre trene 

så vi anbefaler at du følger med din gruppe og ikke bare er aktiv når du selv er sammen med 

instruktør. Dette er en treningssamling hvor vi involverer oss i hverandre til glede og nytte for 

alle. 



 

Litt kort informasjon om instruktørene som vil være der. 

Birgit Hussom, lydighet og foredrag. (Ekstern) 

Har hatt hund hele livet, og har hatt flere raser.  Bl. Annet schäferhund, beauceron, shetland 
sheepdog, storpuddel, mellompuddel og australsk kelpie.  

Er utdannet NKK trinn II instruktør Lydighet, figurant for mentaltester, og konkurranseleder 
LP.  Har i tillegg gått diverse lydighets og brukskurs.  
Har holdt mange kurs gjennom tida, -  - valpekurs, hverdagslydighet, 
konkurranselydighetskurs  og brukshundkurs for flere hundeklubber både i Norge og Sverige.  
Har selv konkurrert i rallylydighet, lydighet, bruks (spor og rundering) og har hatt hund i høyeste 
klasse både i lydighet og i bruks.  
Viktig for meg er å trene slik at hunden stort sett lykkes, og å være rettferdig- ikke kreve mer 
enn hunden kan. Være tydelig og tålmodig.   
Som instruktør mener jeg det er viktig å se den enkelte hund og fører. Alle hundeførere har 
individuelle mål, og ingen hunder er like. Jeg forsøker å gi hver enkelt metoder og veiledning 
som gjør at alle kommer et skritt videre mot målet.  

Jeg gleder meg til å treffe dere alle.  

Hilsen Birgit Odde Husom  

Berit Smaaland, 50 år, bosatt i Lom.( rallylydighet, ekstern) 
Jeg er trinn2, agilityinstruktør og instruktør og dommer i rallylydighet. Jeg er også testleder for 
mentaltester. 
Jeg har startet i mange disipliner med hundene mine. Krumme Gårdshund har dermed blitt 
titulert AD BH NVCH NRCH i tillegg til å ha startet c rundering (NBF) og agility. 
Nå er jeg mest aktiv med min malle på snart 2 år. Han har AD BH og er i LP2 ogRL2. Han er også 
C-godkjent som lavinehund. Målet er å få titlene RL2, SL og IPO1 i løpet av året. Jeg håper også 
å få startet i nosework. 
 
Jeg er aktiv som instruktør med valpekurs, agilitykurs, rallykurs og har hatt blodsporkurs. 
I år kommer jeg til å dømme bare 9 rallystevner, men var med som en av 3 dommere på 
Norgeshistoriens første NM i rally i Bø i 2015  
 
Det jeg liker best med å være instruktør er at stadig mye hunder og eiere gir meg nye vinklinger 
på opplæring av hund! Jeg lærer hele tiden noe nytt og liker utfordringene 

Sissel Ekhougen på spor/felt og lydighet. Sissel er utdannet instruktør. Har selv trent og 

konkurrert i ulike grener både med lang og korthår. I dag konkurrerer hun med korthår i elite 

lydighet, RSP 3 og NBF bruks. Du kan gå inn og lese litt mere om henne på 

http://www.aquacollie.com/413990051  

 Tina Andersen på smeller og rundering.  Hun er utdannet trinn 2 instruktør på lydighet og bruks. 

Tina konkurrerer både i lydighet og bruks. I tillegg har hun i flere år hatt godkjent redningshund 

som hun har brukt i arbeid. 

Beate Helgesen på rallylydighet. Utdannet instruktør. Ført en collie langhår til champion i rally, 

samt blitt nr. 3 i NM for rally. Hun konkurrerer også i lydighet. 

Monika Drevland på rally lydighet. Hun konkurrerer selv rally og lydighet. 

http://www.aquacollie.com/413990051


Ellinor Monsen på lydighet. Trener og konkurrerer med collie langhår i ulike grener. Er klar for 

elite lydighet og har vært flere år i elite lydighet med en annen collie langhår  

Det vil komme 1 instruktør til på lydighet, men denne er ikke klar i skrivende stund. 

Ta med 

Masse godbiter, leker til hunden. Neseprøver og apporter om du har og vil bruke det i treninga. 

Vi gleder oss, håper du gjør det samme. Vi ses på Hunderfossen 

 

Hilsen Bruks og aktivitetskomiteen 

Ellinor Monsen, Sissel Ekhougen, Monika Drevland og Beate Helgesen 

  

 

 

 


