
 
 

Invitasjon til treningssamling på Årsøya Fritidspark 27.7 -29.7 2018 
 

 
 
Samlingen vil etter ett år med pause bli gjenopptatt i år. Etter flere år på Hunderfossen har klubben i år 
valgt naturskjønne Årsøya som ligger i Selbu i Trøndelag, 50 min kjøring fra Trondheim og 30 min fra 
Værnes flyplass i retning Røros.  
 
Her disponerer vi hele øya for oss selv. Øya inneholder flere muligheter utenom trening. Det er en stor 
paviljong med vegger som står til vår disposisjon hele helga, samt tilrettelagte grillplasser etc. Dette kan 
brukes til sosiale ting, og paviljongen kan også brukes til trening om været ikke er på vår side.  
Dere kan lese litt mere om øya her  https://www.facebook.com/aarsoya/   
 
Samlingen er egnet for absolutt alle enten du er helt uerfaren med trening eller konkurranseutøver. 
Eneste kravet er at du har collie og lyst og trene/aktivisere din hund. Ikke tenk på at du eller din hund 
ikke kan noe, dette skal være gøy og sosialt. Alle har vært nybegynnere. Vi håper flest mulig vil komme 
og være sammen denne helgen. Tilbakemeldingene fra tidligere samlinger har vært positive. Det sosiale 
vil ha en stor plass også i år. 
 

Grener og instruktører 
 
Det vil være mulig og delta på spor, felt, rundering, rally lydighet, Trix og moro og lydighet. 
Instruktører som vil bli brukt er Tina Stenfjell (ekstern) på rally lydighet, Sissel Ekhougen på 
rundering, Wencke Randi Krogstad på spor (ekstern) Det vil bli mulighet for felt og brukslydighet 
for de som velger spor og rundering. Instruktør på Trix og moro er Carina Josefine 
Torbjørnsdatter Iversen. Her vil det kun bli en gruppe på 7 stk. Se egne presentasjoner av 
instruktørene. 
 
På lydighet vil vi vurdere om det blir nok påmeldte til å innhente ekstern instruktør eller om vi 
løser det på annen måte. I tillegg vil Monika Drevland Nilsen og Ellinor Monsen instruere der vi 
ser det blir behov.   
 
  

https://www.facebook.com/aarsoya/


 
 
Påmelding 
 
I år skal eget påmeldingsskjema brukes.  Vi ønsker ikke at gruppene skal bli større enn 7 stk. på 
bane og 6 stk. på spor/rundering slik at det ikke blir for mye venting. Når vi mottar påmelding 
vil du få beskjed om det er fullt på ditt første ønske, om så er får vi finne en annen aktivitet 
eller løsning. Derfor ber vi alle si hva de ønsker som andre valg på påmeldingsskjemaet. Vi 
håper at dere ikke venter til i siste liten med å melde dere på, da tidlig påmelding gjør alt mye 
enklere for oss, og vi kan tilrettelegge best mulig for dere. Skulle vi bli mange kan det være 
aktuelt å hente inn flere instruktører og da må vi være ute i god tid. Skulle noen aktiviteter få 
for få påmeldte vil vi ta kontakt og finne andre løsninger. På aktiviteter med stor pågang vil 
første mann til mølla gjelde. 
 
Det vil være mulig og bli med selv om du ikke er medlem, men rimelig nok til en høyere pris. 
Aldersgrense for å delta med hund er 16 år.  Om noen ønsker og delta med to hunder blir det 
regnet som to påmeldinger.  Man kan delta med to hunder uten å betale for mer enn 1, men da 
må man bruke 1 pr dag ellers blir det veldig rotete for andre deltakere og ikke minst for 
instruktørene. 
 
Bindene påmelding innen 15. mai 2018. Påmeldingsavgiften er på kr 900 for medlemmer og 
kr 1200 for ikke medlemmer og settes inn på klubben sin konto 05302206084 innen samme 
frist og merkes treningssamling 2018 og ditt navn, viktig også om betaler er en annen enn 
deltaker. Betaling må skje før 15. mai. 
 
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 bekreftelse på at den 
er mottatt. 
 
Ca. 2 uker etter at påmeldingsfristen er gått ut vil de som er påmeldt få tilsendt program på 
mail. Det vil da også bli opprettet en fb gruppe for de som skal delta. De som ikke er på fb 
holder vi kontakten med på mail, og på telefon for de som ikke er på internett. Dette må dere 
det gjelder si noe om ved påmelding. 
 
Sosialt  
 
Fredag satser vi på en grillkveld på øya, med litt innlagt aktiviteter for de tobeinte. Den enkelte 
tar selv med grillmat, drikke og godt humør. Om noen har noe de kan bidra med av aktiviteter 
her er det helt topp. Litt gitarspill og/eller sang er bestandig veldig koselig en sommerkveld.  
Lørdag blir det felles middag på hotellet. Den enkelte betaler selv for sin mat. Hvordan vi gjør 
det med bestilling av mat tar vi med de som er påmeldt. Etter middagen tenker vi at de som vil 
kan samles på øya for videre sosialt samvær. For de som ønsker og kombinere denne turen til 
øya med kveldstur for hundene går dette fint. Det er ca. 10 min gange fra hotellet og til øya.  
Vi satser også på felles lunsj både lørdag og søndag.  
  



 
 
Overnatting 
Vi har reservert rom på hotellet hvor vi skal spise på lørdag. Der er det både enkel og 
dobbeltrom med full hotellstandard http://selbusjoenhotell.no/  
 
Det er også reservert hytter og rom med enkel standard på en camping ca. 5 min. gange fra 
hotellet  http://www.marienborggjestgiveri.no/index.html  Bestilling gjøres på tsk@neanett.no  
telefon 97163511.  Hyttene (6 stk.) består av ett rom med 4 senger, bord, kjøleskap og 
kokeplate. Ikke vann og toalett. Det er sanitærbygg av god standard, som også har kjøkken med 
litt mere utstyr. Disse koster 400 kr. pr. døgn. De leier også ut dobbeltrom(4) til 700kr, 
enkeltrom(2) til 500 kr og 4 mannsrom(1) 1000kr. Det er vask og vann på rommene og felles 
toalett.  Her er det også mulighet for bobiler og campingvogner, kr 200 med strøm og 150 kr 
uten. Dette gjør at vi kan bo samlet men til ulik standard og pris. Ved bestilling av rom på 
hotellet eller denne campingen ved siden av må dere oppgi at dere skal ha rom/hytter som 
collieklubben har reservert. De reservasjoner vi har gjort på hotellet og denne campingen 
gjelder til 15. mai. 
 
Det er også mulig og stå med bobil og vogn på selve øya mot betaling, 200 kr pr døgn med strøm 
og kr 100 uten strøm. Ønskes dette alternativet bestiller du på olem74@icloud.com  eller 
telefon 995 27 020 (helst mail) Det er ett stort sanitæranlegg i umiddelbar nærhet. For dette 
betaler du direkte til Årsøya på kontonummer 4285071132 før ankomst. Her må dere også 
oppgi collieklubben. Om noen ønsker å bo på hytter med høyere standard finnes en camping ca. 
10 min. kjøring fra øya. http://www.selbucamping.no/  (Her har vi ikke gjort noen avtaler slik 
at på denne plassen trenger dere ikke oppgi collieklubben.)  Ett annet boalternativ 10 min 
kjøring fra øya er https://selbutunet.no/om-selbutunet/. Dette ligger litt avsides til. Plassen 
rapporteres å være fin. Her har heller ikke klubben gjort noen avtaler. 
 
Ulempen ved å bo på de to sistnevnte plassene er at man er avhengig av bil til sammenkomster 
på kveldene, men om noen ønsker det går det helt fint.  
Den enkelte bestiller og betaler selv der de skal bo. 
 
Annen informasjon 

• Ved mindre enn 15 påmeldte ser vi oss nødt til av økonomiske grunner og avlyse 
samlingen, noe vi håper ikke skjer. Dere vil da selvfølgelig få pengene tilbakebetalt med 
engang dette er avgjort. Ved avlysning vil dere få beskjed raskt etter at 
påmeldingsfristen er gått ut. Skriv derfor kontonummer på påmeldingsskjema i rubrikk for 
det. 

• For de som ønsker å ha hundene med på kveldene anbefaler vi og ha med ett bur ut på 
øya, eller på annen måte en plan for å stalle opp hundene. 

• Familiemedlemmer er selvfølgelig velkommen til å være med og delta på det sosiale på 
lik linje med deltakerne. 

•  
Telefon og mailadresse til den enkelte i komiteen finner dere på Norsk collie klubb sin 
hjemmeside, men vi anbefaler at dere tar kontakt via denne mailadressen 
brukssamling2018@nck.no da det letter vårt arbeid.  
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Om noen tar kontakt med en av oss på Messenger, mail eller telefon går dette også helt greit. 
Spør i vei, ingen spørsmål er for dumme. 

• Vi minner også om at denne samlinga ikke er å anse som ett kurs, men tilrettelagt 
trening/aktivitet hvor instruktører veileder. I tillegg prøver vi og hjelpe hverandre så 
godt vi kan.   

•  
Presentasjon instruktører 
Tina Stenfjell, (ekstern) rally 
Utdannet NKK trinn 1 instruktør 
Godkjent rallylydighetsinstruktør av Norsk Rallylydighetsklubb 
Startet dommerutdanning rallylydighet desember 2017. Startet med rallylydighet i 2013, og har 
konkurrert aktivt siden. Sheela ble rallylydighetschampion i 2015. 
 
Wenche Randi Krogstad (ekstern) , spor 
Jeg heter Wenche R. Krogstad og min rase nå er cocker spaniel. Har også eid schäferhund og Akita. 
Jeg er godkjent instruktør trinn 1 i NKK og dommer for ettersøkshunder, dvs dømmer blodspor- og 
fersksporprøver. Jeg har holdt sporkurs siden først på 90-tallet, altså i over 25 år - og det gjelder 
både bruksspor og blodspor. Har god erfaring med mange raser på sporkurs - faktisk kurset over 80 
forskjellige hunderaser :-) Har trent og konkurrert med egne hunder siden 1990, både i blodspor, 
bruksspor og id-spor (kun trening). 
 
Carina Josefine Torbjørnsdatter Iversen, Trix og moro 
Jeg er hundetrener med spesialfelt atferd og problemløsning, sertifisert Røde Kors instruktør for nye 
besøkshunder, og godkjent instruktør i rallylydighet. Å holde hundekurs er noe av det morsomste jeg vet! 
Jeg holder blant annet valp- og unghundkurs, kurs i rallylydighet, kurs for barn og hund, besøkshundkurs, 
hverdagslydighetskurs, og min favoritt: TRIKSEKURS!  
 
I dag har jeg to hunder, en colliehanne (Nommin) på fire år, og ei bearded collie tispe på 10 år 
(Carlisha). Jeg konkurrer i rallylydighet, og vi trener noe agility. Det vi trener aller mest på, er likevel 
ulike triks og oppgaver som er «bare for gøy». Vi har det så gøy sammen når vi holder på! I all 
hundetrening har jeg stort fokus på det jeg ser som fire viktige grunnsteiner: Motivasjon, glede, samspill 
og mestring. Det viktige er ikke er alltid hva man trener på, men hvordan man har det sammen mens 
man holder på! Har man det gøy sammen, vil man knytte bånd og få god kontakt. Dette vil gjøre alle 
øvelser vil lettere å trene inn. De vi har det fint med, er de vi helst vil tilbringe tid sammen med  
 
Sissel Ekhougen, rundering 
Se presentasjon i collieblad 1/2018 
 

Monika Drevland 
Se presentasjon i collieblad 1/2018 
 

Ellinor Monsen 
Se presentasjon i collieblad 1/2018 
Meld på, dette blir lærerikt, sosialt og trivelig. Vi i komiteen gleder oss til å 
treffe dere. 
Hilsen Norsk Collie Klubb v/ brukskomiteen 
Ellinor, Monika og Sissel 


