
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 2 

 

Nestleder:  
Per Gulliksrud  
95199231  
 

Styremedlemmer:  
Tone K. Hansen  
93064324  
 
Helene Amlie 
95100299 
 
Vararepresentanter:  
Marte Otrebski Hermanrud  
41928360  
 
Richard Stenqvist 
93698601 
 
Kasserer: 
Synnøve Kristoffersen  
92231739  
 
Sekretær:  
 Vivi Christiansen   
 97765385   
                                                                                                   
Adr: Bøgata 62 A, 3114 Tønsberg 
 
Kontonr: DNBNOR 1503 17 00733 
                                                                   
Annonse i Airedale Nytt: 
Hel A5-side Kr. 200. 
Halv A5-side Kr. 100  
 
Redaksjonen avsluttet arbeidet med dette 

nummeret 13. desember 2011

Leder:  
Aud Jacobsen 
95024302  
  

 
Revisor:  
Åsta I Sørensen  
91817801 
  
 
Valgkomité: 
Magne Hovde 
90074711  
 
Reidar F Larsen 
63904125  
 
Berit Engnes  
92858681  
 

Valpeformidler: 
Magne Hovde 
32886526                                                       

Redaktør AN / Webmaster:   
Marte O. Hermanrud 
Postadr:  Sopelimroa 102, 
               2849 Kapp 
 
ATK felles epostadresse: 
airedale@norskterrierklub.no   

 
Web:  
www.norskterrierklub.no 

 
 



 3 

Redaktørenes hjørne 

Vi må takke alle som har bidratt til en variert juleutgave av Airedale Nytt. 

Håper det har blitt noe å lese for enhver smak, ingenting er bedre en det!  

Det som nå følger blir vel gjentatt til det kjedsommelige, men her står det på 

trykk igjen: Pass på hva hunden får i seg i julen!  

Her er noen av de vanligste farene for hunden: Sjokolade - 140 gram mørk 

sjokolade er livsfarlig for en hund på 25 kg. Det samme gjelder små mengder 

av søtningsstoffet Xylitol, som finnes blant annet i tyggegummi og noen 

ferdigkaker. Sesongens favorittblomst julestjerna er også giftig for hunder. Og 

smult fungerer som lakserolje...  

Når det er sagt, vil jeg nevne at den hyppigste årsaken til besøk hos dyrlegen 

vår på denne tiden av året er plastgjenstander i ulik form og størrelse. 

Husk også at potene trenger litt ekstra ettersyn etter turer på skareføre og 

langs salte veier. Klipp vekk hårene mellom tredeputene og sørg for at det ikke 

er noen klumper med tovet hår og sand som lager gnagsår. Er det kram snø 

og kladdeføre, smør pels og poter inn med glyserol, som fås på apotek.  

God tur! 

 

 

God jul og riktig godt nytt år ønskes to- og firbeinte! 
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LEDER 

Så er det snart jul igjen. Og juletida betyr mye god mat og godt drikke. Gjerne 
mye TV-titting og kaffekos. Men heldigvis har vi hund i huset og den vil ut på 
tur! Airedalen er i farta enten det blir grønn eller hvit jul. 
 
Vi fikk en liten forsmak på vinteren andre helga i oktober, da vi hadde 
aktivitetshelg på Merket. På søndagen ble marken dekket av snø. Og noen 
hadde problemer med glatte veier på hjemveien. Men det ble en fin helg med 
rundering, spor, feltsøk og lydighet. Merket er en fin plass, så vi prøver der 
neste år også, men da to uker tidligere. Da håper vi det kommer noen 
medlemmer fra Vestlandet også! 
 
Trimmekurset på Finnskogen ble vel gjennomført med Reidar og Magne som 
instruktører. Litt trøbbel blei det denne gangen da det skulle være 
underholdning i trimmesalen om lørdagskvelden, og døra til trimmerommet 
ikke ble låst opp før kl 11.00 på søndag! 
 
Trimmekurset i Bergen var populært. Det var 10 deltakere som fikk plass, flere 
kunne ikke komme med denne gang. Reidar, Magne og Berit var instruktører. 
 
Medlemsmøte/oppdrettermøtet i NKK’s lokaler på Bryn ble gjennomført med 
foredrag av Hanna Helgeland. Hun holdt et innholdsrikt og greit foredrag om 
genetikk og avl for hund. Det burde vært flere tilstede, men vi som var der ble 
föret med mye nyttig stoff. Blant annet ble vi minnet om at avl i små 
populasjoner er en utfordring der vi må tenke på følgende:  
 
*Å bevare genetisk mangfold 
*Å hindre innavlsdepresjon 
*Å forvalte genressursene på beste måte 
 
Det er rart å tenke på at en Chihuahua og en Grand Danois har samme gener! 
 
På Dogs4All i Lillestrøm 27. november deltok 15 airedale terriere på 
utstillingen, og to airedale terriere var med i raseparaden lørdag og søndag. 
På rasetorget var airedalen representert på Norsk Terrier Klubs stand. 
 
Årsmøtet ble avholdt 29. november i Sandvika. Årsmelding og regnskap ble 
godkjent. Men valget ble ikke gjennomført. Valgkomiteen jobbet med å få folk 
til styret, og de manglet fortsatt kandidater. Så derfor hadde vi ikke fått 
offentliggjort valgkomiteens forslag. Nå blir det en ny runde der medlemmene 
har fått 3 uker på seg til å komme med forslag på kandidater til styret. 
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Aktivitetsplan for 2012 er satt opp med 
omtrent de samme aktivitetene som i 
2011. Men noe tillegg blir det. Det blir 
trimmekurs på Vestlandet både vår og 
høst. Og så får vi antagelig arbeid med 
vaffelbua under utstillingen på 
Nesbyen. Nytt av året er at vi vil prøve 
å tilby en uoffisiell mentalbeskrivelse av 
hunden for dem som vil prøve det. 
 
Takk til medlemmene for all deltakelse 
på våre aktiviteter i 2011 og 
velkommen til våre aktiviteter i 2012! 
 
GOD JUL OG GODT NYTTÅR TIL 
ALLE VÅRE MEDLEMMER! 
 
Aud Jacobsen 
 

           

  

 

 

 

ATK – en rasegruppe i Norsk Terrier Klub  

Norsk Terrier Klub                  Web: norskterrierklub.no 
Postboks 90 Økern                E-post: post@norskterrierklub.no  
0508 Oslo                              Tlf. 974 74 944  
 
Org.nr. 992 057 327  
Leder: Eirik Kahrs  
Sekretær: Annlaug Gjerde  
 
Medlemskontingent:  

 Vanlig medlem: Kr. 210,-.  

 I tillegg kommer grunnkontingent til Norsk Kennel Klub som for tiden er 
kr 140,- dersom du ikke allerede betaler grunnkontingent til NKK 
gjennom annen klubb.  

 Husstandsmedlem kr. 105,-. Husstandsmedlemmer har ikke stemmerett 
i NTK.  

 For medlemskap i rasegruppe kommer kr 120,- i tillegg for vanlig 
medlem og kr 60,- for husstandsmedlem.  
 

Det er Norsk Kennel Klubs medlemsservice som krever inn kontingenten. 
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Tjenestehunden Casper – best i klassen! 
 

For første gang på 40 år er en airedale terrier utdannet til tjenestehund 
i Sverige. Etter ni måneders utdanning har Casper nå kontrakt med det 
svenske heimevernet som forsvarsmaktshund. Ifølge eier Anders 
Andersson hevder han seg helt i toppen blant de mer vanlige 
brukshundrasene i bataljonen. Og Casper er fra Hedmark, Norge. 
 

 
Casper og ”husse” Anders Andersson. 
 
I september i år fikk oppdretter Halvor Sigfridstad ved Rabben kennel i 
Arneberg en epost fra en av sine valpekjøpere. Anders Andersson, bosatt i 
Knisinge, Skåne, skrev følgende: ”Jeg vil fortelle om Casper som vi 6 måneder 
gammel kjøpte i 2009. Casper har fullført sin utdanning til forsvarsmaktshund 
(tjenestehund) og ble godkjent etter 9 måneders utdanning.” 
 
Noe slikt er jo ikke hverdagskost verken i Sverige eller Norge, og Anders 
Andersson forteller gjerne til Airedale Nytt hvordan det gikk til at han havnet i 
Södra Skånska Infanteriregementet med sin hund. 
 
– Egentlig begynte det hele første gangen jeg så en airedale terrier, forteller 
han. – Jeg var på jakt etter en ny hund, og da jeg møtte en airedale terrier, 
visste jeg med det samme at en slik hund skulle jeg ha. 
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Måtte starte forfra 
Anders fikk etter hvert tak i en airedale terrier av tyske brukslinjer, og med 
denne gjennomgikk han utdanningen til militær tjenestehund i regi av Svenska 
Brukshundklubben. Men like etter at kurset var fullført, døde hunden ett og et 
halvt år gammel av en nyresykdom. Dermed måtte Anders starte forfra igjen. 
 
Etter en forgjeves jakt i Sverige, fikk han nyss om at Rabben kennel hadde 
valper for salg. Anders tok turen til Hedmark og kom hjem med halvt år gamle 
Casper (Rabben’s Keen Observer), kullbror til Kingston som er meget godt 
kjent fra utstillingsringen.  
 

 
Casper er en koselig og røslig kar, med mankehøyde på minst 62 cm anslår 
eier Anders.   
 
Akkurat som Anders’ første airedale besto Casper opptakskravene til 
hundetjenesteskolen med glans. Siden har de gått gjennom en utførlig 
teoretisk og praktisk utdanning, der hunden må lære å løse en rekke 
oppgaver. Patruljeovervåking og sporsøk er hovedelementer. 
 
Sammenlignet med hans forrige airedale jobber Casper minst like bra og iblant 
bedre, ifølge Anders. Han tror ikke det er noe reelt skille mellom airedale 
terriere av brukshundlinjer og såkalte showlinjer. 
 
– Anleggene er der uansett. Man må bare vite hvordan man skal plukke dem 
fram, sier han. 
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Imøtekommende 
Etter gjennomført forsvarsmaktskurs skal hundene bestå en omfattende prøve 
der de testes på lydighet, skuddsikkerhet, tilgjengelighet, patruljering, 
overvåking, sporsøk og basetjeneste. 
 
Noe Casper scorer spesielt bra på, er at han er utpreget sosial og 
imøtekommende overfor mennesker. Det skal en militær tjenestehund nemlig 
være, da andre personer må kunne jobbe med den dersom eieren skulle bli 
indisponert. 
 
På typisk airedale-vis er Casper ekstremt arbeidsvillig, vaktsom og alltid på 
alerten, og han sporer veldig bra, forteller Anders.   
 

 

Av de andre militære tjenestehundene er det schæfer, rottweiler og hovawart 
som dominerer. Nylig var Anders og Casper på en fire dagers øvelse med 
overnatting i telt, der 20 hunder og deres eiere var innkalt. På den andre 
dagen kom en kar bort til Anders og sa at han aldri hadde forestilt seg at en 
airedale terrier kunne være en så dyktig brukshund. Også på fellestreningene 
er Casper jevnt på topp tre blant hundene. 
 
Casper elsker å trene, og han og Anders jobber litt hver dag i tillegg til fast 
trening to ganger i uka. Ellers er han med ”husse” på jobb hver dag. Anders 
Andersson er nemlig verken militær eller politi av yrke: Han er snekker og 
driver sitt eget byggefirma i Knisinge. 
 
Tekst: Helene Amlie 
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Høstens trimmekurs på Finnskogen 
 
Årets andre trimmekurset på Finnskogen ble gjennomført 15. og 16. oktober. 
Denne gang var det seks ivrige trimmere med hund som deltok, og noen 
hadde også med seg flere familiemedlemmer. Ettersom Finnskogen ligger så 
nær svenskegrensa, er det flere av dem som ikke skal trimme som tar seg en 
tur til Sverige for å handle litt. 
 
Trimmeinstruktører var også denne gang Reidar Førre Larsen og Magne 
Hovde. Reidar er sjef for trimmekursene, han tar imot påmeldinger og sørger 
for at alle får det utstyret de trenger. 
 
Flere av hundene var ganske overgrodd da de kom, men reiste på søndag 
nesten uten pels på kroppen! Arbeidsinnsatsen var stor både lørdag og 
søndag. Innspurten ble spesiell på søndag da vi ikke slapp inn i trimmerommet 
før kl. 11.00 på formiddagen! Misforståelser blant de ansatte førte til at ingen 
kom til bygningen på morgenen for å låse opp. Ventetiden ble nyttet til å gjøre 
hyttene klare og gå litt med hundene. Praten gikk og humøret var på topp. Så i 
13-tida var alle ferdige. 

 
Vi var fire personer fra styret som og bidro litt med råd og tips der det trengtes. 
Litt kake til kaffepausene hadde Vivi og undertegnede sørget for denne gang. 
Litt ekstra arbeid med rydding ble det denne gang da trimmesalen skulle 
brukes til underholdning på kvelden. Det var skalldyraften, så noen koste seg 
med skalldyr, men de fleste av oss spiste vanlig Finnskogen-mat. Det var fullt 
av folk i spisesalen om kvelden - det så ut som de fleste i bygda kom for å se 
og høre ”Tullinger på by’n”. 
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Men vi airedale-folk hadde mer enn nok underholdning med å prate om 
dagens trimming og diverse andre temaer innen hundehold. 
 
Jeg snakket med noen av deltakerne og spurte om hva de syntes om kurset: 
 
Kjærsti Bakke, 
Hamar: 
 
Hund: Wilma på 1 ½ 
år fra Hagahaugen 
kennel. 
 
Kjærsti synes det er 
greit å lære å trimme 
hunden selv. Hun 
kan tenke seg å gå 
flere trimmekurs. 
Stedet er meget bra, 
hun liker Finnskogen 
turist- og villmark-
senter godt. 
 
Hjemme har Wilma selskap av en høneflokk. Wilma er sjef over hønene, men 
hanen er sjef over Wilma! 
 
Rugile Jakaviciute (12 år), Røyken: 
  
Hund: Centa på 1 ½ år fra kennel 
Rigelmore. 
 
Rugile synes hun har lært å trimme 
hunden her på kurset. Hun vil fortsette 
å trimme Centa selv. Hun får litt hjelp 
av mor også til å trimme.  
 
Rugile er opptatt av å ha kontroll over 
Centa. Hun har gått på valpekurs, 
grunnkurs i lydighet, hverdagslydighet 
og bronsekurs. Hun vil fortsette å 
arbeide med hunden og å få den lydig. 
Rugile liker å stelle med hund. 
 
På kurset har hun med mor, far og en 
liten bror.  
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Irene Æsøy, 
Strømmen 
 
Hund: Pia på 4 år fra 
kennel Reigab. 
 
Irene har også med 
airedalen Sara på 7 år, 
men hun ble ikke 
trimmet i denne 
omgangen. 
 
Mannen til Irene var 
med, og han gikk tur 
med Sara mens Pia ble 
trimmet. 
 
Irene har vært på trimmekurs for en del år siden. Nå var det fint å komme på 
kurs igjen. Det er godt å få litt hjelp og en del tips om hvordan ting skal gjøres. 
Hun synes hun bruker lang tid på trimmingen når hun gjør det hjemme. Så 
Irene kan tenke seg å gå på flere trimmekurs. 
 
Det er sosialt på kursa og hyggelig å få prate med andre mennesker som har 
airedale terriere. 
 
Irene synes Finnskogen er en fin plass. Det er greit med hundene her og fine 
turmuligheter. 
 
Hans Petter Schelbred, Sandefjord 
 
Hund: Leo på 7 mnd fra Sverige. 
 
Hans Petter ble raskt en racer til å 
trimme, så hunden var omtrent ferdig 
trimmet lørdag ettermiddag.  
 
Leo var den som så mest overgrodd 
ut, spesielt på hodet, da han kom på 
kurset. Men han var den som hadde 
minst pels igjen da han dro søndag 
morgen! 
 
 
Tekst: Aud Jacobsen 
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Trimmekurs på Vestlandet! 
  

Helgen 22.-23. oktober samlet vi en ivrig gjeng airedale terrier-eiere og hunder 
på Myrbø dyresenter på Espeland utenfor Bergen. 

Oppslutningen var svært god, det var flere som ville være med enn vi fikk 
plass til. Likevel var vi 10 hunder, og selv om det ble litt trangt, var det god 
stemning blant folk og de firbeinte i de to dagene trimmekurset varte. Det ble 
ikke noe bråk, med tanke på at vi står så tett i mange timer er det nesten godt 
gjort. Det var kun godmodig erting blant de tobeinte og ivrig snusing og hilsing 
hos de firbeinte. 

Deltagere på trimmekurs i Bergen var fra Stavanger og Bergensområdet: 

Anita Utsola med Pippi 

Solveig Lysen med Cara 

Kate Furhovden Stenerud og Hans Kristian Stenerud med Cox 

Bjørg og Rune Ulvik med Tinka 

Ruth og Bjørn Hjørnevik med Dixi 

Else Britt Sæthre med Tracy 

Karstein Haukedal med Kalle 

Bjørn Øi og Svanhild Aalen med Fant 

Randi Bakke og Vilde Aabrek med Tirli 

Svein Iversen med Zasir 

Trimmere var Reidar Førre Larsen, Magne Hovde og Berit Engnes. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasir 
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 I gjengen var det en fin miks av tisper og hanner, av unge og voksne hunder! 

Noen av de tobeinte var nye, andre var gjengangere som liker bedre å trimme 

sammen med flere enn alene.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinka og Bjørn ser fornøyde ut. 

Et par stakk innom bare for å si hallo og bli 

kjent også, noe vi andre satte stor pris på. Vi 

trenger et forum for å treffes her vestpå. Nå 

har det vært trimmekursene, men kanskje vi 

kan få i gang de gamle airedaleturene igjen 

nå på nyåret? 

Utgangspunktet var ulikt, noen hadde vært 

flinke til å holde pelsen siden sist, eller startet 

jobben, mens andre var bamser. Med hardt 

arbeid, litt humor, lått og løye og god hjelp av 

hverandre og ekspertene, ble de alle 

forvandlet til vakre airedale damer og -herrer.  

 

 

Kalle mangler bare finpussen rundt potene. 
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På kvelden lørdag var det tilbud om å treffes, men det ble bare de tilreisende, 

samt Berit og jeg. Vi hadde en koselig kveld på hytten der Reidar, Magne, 

Solveig og Anita bodde (Bratland camping). Diskusjonene gikk livlig rundt 

hund, trening og opplevelser med utstillinger og annet.  

Søndagen var det mange slitne 

armer og rygger. Hundene ble 

“slankere og vakrere” og 

menneskene mer og mer slitne. Vi 

ble enige om at vi snart måtte treffes 

igjen, i en annen setting, gjerne 

trening, tur eller lignende.   

Tusen takk til alle for en flott helg, 

spesielt til Berit for å ha arrangert alt 

sammen og hjalp så mange i mål, og 

til de to proffe trimmerne Magne og 

Reidar som kom over fjellet for å 

hjelpe oss! 

De to “onklene” var populære både 

hos deltagere og hundene.  

Til våren håper vi på å bli enda flere, 

og finne et egnet sted til å huse en 

større gjeng. Kanskje vi drar til 

Stavanger? Eller møtes midt på? 

Stord/Haugesund har sikkert noen 

greie steder vi kan leie! 

Utfordringen er å fange opp nye 

hundeeiere med airedale! Vår 

oppfordring til dere vi ikke kjenner 

vestpå, er å ta kontakt med Berit (bengnes@msn.com) eller meg (Kate: 

kate.stenerud@biomar.no), og at dere som selger valper vestpå gir oss 

beskjed, slik at vi kan få nye med i miljøet hvis de ønsker. Vi vil gjerne lage en 

mer komplett mailliste og telefonliste, så kan informere om når vi steller i stand 

arrangementer og fellesturer! 

Hilsen Kate, 

matmor til Cox (Hagahaugens Cox) 
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Mr. Bean på hundesvømming 
 
Mamma har tatt meg med på 
svømming! Litt rart å kjøre en time 
for å bade, når vi har Oslofjorden 
nesten rett utenfor der vi bor. Men 
jeg fant fort ut av forskjellen. Det er 
noe skumlere å bli kastet uti på 
dypet enn å vasse forsiktig ut til 
vannet når magehårene.  
 
Første runde var ikke morsom.  
Mamma gikk på siden og ville 
absolutt ikke hjelpe meg opp av det 
farlige vannet. Endelig oppe, men 
så måtte jeg jammen uti en gang til. 
Plask og plask, men så skjedde noe 
rart – beina mine begynte å jobbe - 
OG JEG KUNNE SVØMME!  
 

Dette var jo ganske gøy, så vi tok like gjerne en runde til. 
 
Nå skulle jeg jammen vise mamma, så jeg hoppet uti igjen, så det ble faktisk 
fire runder på meg.  
 
Rett skal være rett – jeg hadde både flytevest og var godt forankret i to snille 
tanter, som gikk på hver side med tau, så det var jo helt trygt. Håper det blir 
flere turer til “svømmehallen”, det var faktisk ganske gøy. Og så vanket det en 
spyling og litt godis til slutt – og det var verd hele turen! 
 
Hilsen airedalsk vannhund 
Mr. Bean (fortalt til mamma Vivi) 
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Aktivitetshelg på Merket 8. - 9. oktober 
 
I høst bar det av gårde til Merket en fredag med Caravellen til Kristin 
fullpakket med seks hunder og tre mennesker pluss bagasje. Det var 
Kristin, Liv (instruktør fra bruksgruppa i Tønsberg) og undertegnede 
pluss hundene Lotta, Pippi, Ronja, Chanel, Daisy og Tivas (australsk 
gjeterhund).  
 
Merket drives av Røde Kors og ligger ved Tisleia ca. 15 km fra Leira opp på 
Golsfjellet. I alt var det meldt på fem ekvipasjer fra Airedale Terrier Klubben og 
fire ekvipasjer fra bruksgruppa. Med instruktørene Bente og Petter, medhjelper 
Selma pluss noen ekstra var vi i alt 14 personer som deltok på ulike aktiviteter 
denne helgen. 
 
Vi hadde en flott runderingsløype og nok av areal til spor og feltsøk. 
Fredagskvelden var det middag og ”bli kjent”-kveld etterpå. Hver enkelt 
bestemte seg for hva de ville være med på av aktiviteter dagen etter. 
 
Vi overnattet i dobbelt hytte (Bakeriet) samt i rom i Blåstua, der det var en stor 
felles stue. Over alt er hundene velkomne, bortsett fra i spisesalen. 
 
Lørdag var været strålende og vi kom oss fort ut i terrenget. Både instruktører, 
deltakere og ikke minst hundene sto på og var glade for å få trent både hode 
og kropp. Lunsjen spiste vi i Vikingleiren der det ble grilla mat ute som vi tok 
med inn i lavvoen.  
 
Etter et par omganger til med rundering hadde hundene fått nok, og vi 
menneskene også!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mr. Bean er  
tydelig fornøyd 
med dagen. 
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Pippi er en halsende runderingshund, og i siste omgang var nok halsen noe 
spak. Daisy har først begynt med rundering i år, og henne trener jeg på løsbitt. 
Hun fikk taket på runderinga etter hvert og kom inn til midtlinja med bittet i 
munnen! 
 
Bente fikk kjørt seg med flere av hundene som gikk lange spor. Wilson er en 
topp sporhund som trenger spor med mange utfordringer. 
 
Lørdagskvelden var det rene festmiddagen. Det var som om det skulle være 
julebord, sa Selma, dattera til Petter. Selma var med ute og hjalp til med 
hundene og lå figurant på runderingen. 
 
Søndag morgen var det kaldt og etter hvert kom snøen. Rundering gikk fint i 
snøværet, men sporing gikk ikke så bra. Men da ble det trent feltsøk og 
lydighet for dem som ville det. 
 
Etter lunsj var det å snu nesa hjemover. De fleste hadde vinterdekk på bilene, 
så det gikk bra selv om det var enkelte glatte partier da vi skulle ned fra fjellet. 
 
Det var en gjeng med fornøyde deltakere som forlot Merket, og de sa de 
gjerne ville komme igjen neste år. Da håper jeg vi også får med deltakere fra 
Vestlandet! 
 
Hilsen Aud 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Knute på langlina! Torill Gullseth (t.v.), Lizzi og instruktør Bente Svenningsen. 
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Pippi 
 
Jeg er så heldig at jeg eier Pippi på fire og et halvt år. Jeg fikk henne i 
januar 2009 på et hundesenter her på Jæren som driver med 
omplassering. Jeg så på bildet av de kloke øynene, og tenkte at den 
hunden kunne jeg tenkt meg å hilse på.  
 

Vi var borte to ganger og så henne samme dag, jeg var veldig usikker, hun var 

ikke så veldig interessert i meg. Hilste og snudde baken til meg på første 

møte, andre møte hadde jeg med poden på 12 år, da livnet hun litt mer opp.  

 

Jeg ga meg selv en dags betenkningstid, men etter en halv time ringte jeg og 

sa at hun skulle komme hjem til oss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi startet nokså kjapt på valpekurs. Hun hadde jo gått alle kurs før, men jeg 

var førstegangseier. Kjempekjekt å gå disse kursene med henne, vi gikk 

valpekurs, videregående dressur og triksekurs. Triksekurset var nok det 

morsomste, tror absolutt alle lo da Pippi heiv seg ned på sia på kommandoen 

"bang" (ligg død). ”Sitt bamse” og ”bukk” kunne jeg derimot bare glemme. Ikke 

tale om at hun skulle noen av de tingene.  

 

Vi har gått i opp- og nedoverbakke vi to, hatt mange oppturer men og like 

mange nedturer. Pippi var for eksempel skeptisk til menn, spesielt små og 

runde. Hun trakk seg fort i treff med andre hunder. Vi har hele tiden jobbet mot 

å få henne trygg og sikker. Hun har vært med på det meste, jeg dro henne 

med på tivoli, byturer en lørdags formiddag, på å treffe menn i forskjellige 

størrelser og aldrer, og sakte men sikkert ble hun trygg på menn også.  
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Vi begynte i januar i år med LP, planen var å debutere i høst. Men når 

sommeren kom var hun likegyldig til hele treninga. Hinder og avstands-

kommando var noe hun var knallflink til, men nå saboterte hun med ikke å 

hoppe. Hun gikk rundt hinderet… avstandskommandoen? - Jeg ligger godt jeg 

mor! Da hun viste med hele seg at LP var kjedelig, så sluttet vi. Hun var 

fortsatt usikker på seg selv, jeg visste faktisk ikke hva jeg skulle gjøre, skulle 

jeg pensjonere henne? La henne bare være hund?  

 

Jeg fikk høre om en dyretolk som hadde gode referanser. Selv om jeg var litt 

skeptisk, valgte jeg å prøve ut dette. Historien jeg fikk, stemte med den jeg 

visste om fra før av, og den er ingen god historie. Jeg er hennes tredje hjem - 

og det siste. Her blir hun så lenge hun lever.   

 

Vi var to ganger hos dyretolken, og jeg må si skepsisen tok slutt, jeg har nå 

fått en stabil og trygg airedale. Vi var i Bergen på nappetreff og hun oppførte 

seg som en dronning. Når det gjelder LP er planen debut i januar, hun har 

skjønt gleden og iveren med treninga, belønninga er ball og pølser.  

Hemmeligheten er den blå jakken min. Hun vet at da er vi på jobb.  

 

Vi har mange planer for fremtiden, tenker kløv, spor alt ettersom hva vi finner 

på. Det finnes jo ingen grenser for hva man kan bruke en airedale til. Jeg er 

glad Pippi og jeg valgte hverandre! 

 

Anita Utsola 

bonton.se 
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Kennelpresentasjonen: 
HAGAHAUGENS KENNEL 

Reidar Førre Larsen og Hagahaugens Kennel står for tur i Airedale Nytts 
serie med oppdretterpresentasjoner.   
   
Min første hund fikk jeg ved 6-årsalderen, det var en blandingshund, siden ble 
det puddel i hjemmet. Da jeg skulle skaffe meg en hund etter at jeg hadde 
flyttet hjemmefra, ble det schæfer, den ble godkjent som politihund. 

I 1994 bestemte Eva og jeg å skaffe oss en ny hund. Jeg hadde i mange år 
hatt lyst på airedale terrier. Det er en utrolig fin familiehund med et godt 
temperament. Et stort pluss er også at den ikke røyter. Vi kom i kontakt med 
Else Torhov som drev kennel Cischot`s. Vi kjøpte da Cischot’s Troll Chopin. 
Else Torhov fikk oss med på mange utstillinger, Troll fikk raskt svært gode 
resultater. Han ble norsk og svensk utstillingschampion. I Norge oppnådde 
han 11 cert og 4 Cacib. 

I 1998 fikk vi kontakt med kennel van`t Asbroek i Belgia. Vi kjøpte der Xbrix 
van`t Asbroek, som var avkom etter Sundance van`t Asbroek som var multi- 
og Int UCH. Han ble også Europavinner i 1997 og Verdensvinner i 1998. 

 Xbrix ble raskt N og S UCH. Xbrix har i Norge vunnet 5 Cert, 4 Cacib, 5 
Res.Cacib og han ble BIR 5 ganger. Han ble Norsk vinner 2004. Vi fikk ikke 
stilt han ut i Danmark da han hadde kupert hale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xbrix van`t 
Asbroek 
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I  2001 fikk vi tilbud om å kjøpe en tispe fra samme kennel i Belgia, det var 
Amy van`t Asbroek. Hun var avkom av Ch VDHch Gaylord vom Norden og 
Int.UCH B Lu Nl UCH Pretty van`t Asbroek.  
 
Da vi hentet henne i Belgia, ble hun stilt ut på Belgias hovedutstilling i Brussel, 
hun ble nr. to av 50 juniorer og belgisk juniorvinner. I Norge fikk hun 5 Cert, 5 
Cacib, 6 ganger BIM, 10 ganger BIR og Norsk vinner 2004. Hun ble 
Internasjonal utstillingschampion, Nordisk champion, Norsk champion. Svensk 
champion og Dansk champion. Hun fikk også Reserveplassering på 
verdensutstillingen i Dortmund i 2002, og på Euro Dog i Østerike i 2003. 
 
 

 
 

Amy van`t Asbroek 
 
I 2004 fikk vi godkjent vårt kennelnavn ”Hagahaugens”. Vi fikk samme år vårt 
første valpekull etter vår tispe Amy van`t Asbroek og N UCH Xander of Clean 
Feet som også var belgisk import. Han var også belgisk juniorvinner.  
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Vi holdt da igjen en hanhund som fikk navnet Hagahaugens Ask. Han ble Int 
UCH kun få dager etter fylte 2 år. Han ble også Årets Airedale i 2005, 2008 og 
2009. Han ble Københavnvinner og Norsk vinner i 2006, han vant også det 
svenske Open Show i 2005. Ask har fått 12 Cert, 14 Cacib, 5 Res.Cacib og 24 
BIR, i Norge.  
 
Ask blir veteran om noen få måneder, og han vil da fortsette å gå på utstilling. 
 

I 2006 fikk vi på nytt et valpekull, vi holdt da igjen en tispe med navnet Bess. 
Hun er premiert med 3 cert i Norge, hun har også cert fra Danmark. Hun fikk et 
valpekull i 2009. Vi regner også med et valpekull på henne i 2012. 
 
 

Hagahaugens Ask 
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Ask gjorde seg tidlig bemerket, han fikk tilnavnet ”Utbryterkongen Houdini”! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hagahaugens Bess. 
 

 

Besøk vår hjemmeside på www.Hagahaugens.com for mer info. 
Hilsen Reidar Førre Larsen 
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Årets Airedale Terrier 2011 

Nr. Hundens navn Kj. Eier: Poeng Ant.  
utst. 

1. Ch. Rabbens Kingston H Halvor Sigfridstad 61 5 

2. Ch. Rabben´s Jessi   T Halvor Sigfridstad  47 5 

3. Ch. Joval Angels Journey  T Halvor Sigfridstad og 
Marte O. Hermanrud 

34 5 

4. Catechism Catwhistle H Richard Stenqvist 32 5 

5. Ch. Saredon Task Force  H  May-Turid Midtsund  22 3 

6. Ch. Rabben´s Keep The 
Samba Spirit 

T Helene Amlie 21 5 

7. Rigelmore Down Town Girl T May-Turid Midtsund 13 2 

8. Ch. Saro Von Der Seeworth H Klaus Hennig 10 3 

9. Freto´s Terry´s Animation T Trine og Kjell Larsen 9 1 

9. Ch. Hagahaugens Ask H Reidar Førre Larsen 9 1 

11. Rigelmore Heart´s Delight T Torill Gullseth 8 1 

11. Ch. Rabben´s Gunsmoke 
Aron Jens  

H Inger og Per Kasbohm  8 2 

13. Ch. Bjørgan´s Doffen H Svein Vevle 6 2 

14. Elpixaz Irmeli T  Randi Bakke 4 1 

14. Ch. Reigab´s Ulla T Tonje og Reidar 
Gabrielsen 

4 1 

14. Ch. Siluna´s Ally Mc Beal T Kristin Zahl Eriksen 4 1 

17. Rigelmore Eldorado Man H Inger O. Furnes 3 1 

18. Iam Mr. Bean Van´t 
Asbroek 

H Vivi Christiansen 1 1 

Pr. 13.12 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mørketiden  

påvirker oss alle  

på forskjellig vis. 

(Bonton.se)              
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Champions og Vinnere   
 
Ny norsk champion 
 
N UCH Rabben's Gunsmoke Aron Jens 
(S UCH Junaken Victory - N S UCH Rabben's 
Arctic Light) 
O: Halvor Sigfridstad E: Inger Marie og Per 
Sigurd Kasbohm 
  
 
 
 
N UCH Rabben's Keep The Samba Spirit 
(SE N UCH Lovestorm's On Loan - SE UCH 
Junaken Vizonarcy) 
O: Halvor Sigfridstad E: Helene Amlie 
 

 
 
 

FI EE LV CH LTJ LVJ EEJ BALTJCH 
BALTW- NORDV-09  
Big Lady's Tornado Millie 
(AM CH Airily Grand Illusion - FIN S N 
UCH Big Lady's Definite Mind) 
O:Pirjo Hjelm E: Katrina Taitokari 
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SE CH Jokyl Royal Flash 
(GB UCH Joval Jumping Jack Fash At Jokyl – GB UCH Garland Sweet Carolin 
Jokyl) O: M. Swash/O. Jackson E:Pernilla Orelius 
 
 

Ny Svensk Champion 
 
N SE UCH Reigab's Bea Tila  
(N UCH Reigab’s Orange Triumph – 
Junaken Visuel) 
O: Reidar/Tonje Gabrielsen  
E: Berit Engnes/Grete Valestrand 
 
 
 
 
 
 
 
N SE UCH Rabben's Jessi  
(INT NORD UCH NORDV-94-95-
98-02-0000 NV-95-96-97-98-99-
00-01-02 KBHV-96 Rabben's 
Jense-Mann - N S UCH Rabben's 
Arctic Light) 
O/E: Halvor Sigfridstad 
 
 
 
 

 



 27 

Ny Norsk, Nordisk og Internasjonal Champion: 
 

 
 

INT NORD UCH DKV-10-11 NORDV-10-11 NV-11 Rabben's Kingston  
(SE UCH Junaken Vizonarcy - SE N UCH Lovestorm's On Loan) 
O/E: Halvor Sigfridstad 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEV -10 DKV -10 INT NORD CH Joval Angel's Journey 
Oppdretter: Valeria Rickard / Kim og Karl Evans 
Eier: Marte Otrebksi Hermanrud / Halvor Sigfridstad 
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Vi gratulerer vinnere av titler 2011 
 
Dansk Vinner 2011, Herning 5.11:  
 
INT NORD UCH DKV-10-11 NORDV-10-11 NV-11 Rabben’s Kingston 
(SE UCH Junaken Vizonarcy - SE N UCH Lovestorm's On Loan) 
O/E: Halvor Sigfridstad 
 
LU DKV-11 Ch Kelly Of Malton 
(DE DK UCH No Doubt Of Malton - NL UCH Zensation Of Malton) 
O/E: R. Bouma-Hecker 
 
Norsk Vinner 2011, Lillestrøm 29.11: 
 
INT NORD UCH DKV-10-11 NORDV-10-11 NV-11 Rabben's Kingston 
(SE UCH Junaken Vizonarcy - SE N UCH Lovestorm's On Loan) 
O/E: Halvor Sigfridstad 
 
FI SE NO EE LV RU UCH FIV-08 HE Big Lady's Just One Look 
(INT NORD FIN UCH SV-97-98 Big Lady's Your Majesty - S N UCH NV-05 Big 
Lady's Look Twice) 
O: Pirjo Hjelm E: Pia Von Koch 
 
Norsk Veteran Vinner 2011, Lillestrøm 29.11: 
 
N SE UCH NORDV-06 Rabben's Buddy Boy 
(INT S UCH NV-03-08 Rabben's Unforgettable Boy - INT N S UCH Sandale 
Cover Me) O: Halvor Sigfridstad E: Marte Otrebski Hermanrud 
 
N UCH Siluna's Ally Mc Beal 
(N UCH Saredon Este Mundo - Rabben's Una) 
O: Aud Jacobsen E: Kristin Eriksen 
 
Nordisk vinner 2011, Stockholm 10.12:  
 
INT NORD UCH DKV-10-11 NORDV-10-11 NV-11 Rabben's Kingston 
(SE UCH Junaken Vizonarcy - SE N UCH Lovestorm's On Loan) 
O/E: Halvor Sigfridstad 
 
NORDV- 11: SE DK UCH FIV-10 Quick Fly Mary Marwel 
(RU UCH Jokyl Captain Marwel – RU U LT MD EE INT UCH Quick Fly Lily Of 
The Valley) O: Elizarovy E: Dodo Sandahl 
 

 
Gratulasjoner også til Halvor Sigfridstad, Rabben Kennel 

for Norsk Kennel Klubs Oppdretterpris 2011 

utdelt under Dogs4All i Lillestrøm 29.11 
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Naturbruk med stell og trening av hund i fokus 
 

- et fag for hundeinteresserte elever på  
Fjell Ungdomsskule 

 

 
 

Tila har vært med meg på jobb siden hun så slik ut,  
og har kurert mange ”allergitilfeller” 

 
To dager i uka jobber airedale terrieren Tila og dvergschnauzeren Stella på 
Fjell Ungdomsskule på Sotra. Skolen er med på et pionerprosjekt på vegne av 
Utdanningsdirektoratet. Oppgaven er å utarbeide læreplanen for et praktisk 
alternativ til 2. fremmedspråk og språklig fordypning på ungdomstrinnet. Faget 
heter arbeidslivsfag og inneholder emner knyttet opp i mot de praktiske 
utdanningsprogrammene i den videregående skolen.  
 
På skolen vår tilbyr vi opplæring i emner hentet fra restaurant og matfag, bygg 
og anlegg, design og håndverk, elektrofag og naturbruk. Jeg har fått ansvar for 
å lage undervisningsplaner for naturbruk på 9. og 10. trinn. Det er 15 elever 
som har fått plass i hver av disse gruppene, og begge trinnene har 3 
undervisningstimer i arbeidslivsfag hver uke.  
 
Prosessen med å utarbeide arbeidslivsfag startet høsten 2009, og faget skal 
være åpent for alle elever som ønsker det. Det skal ikke være et 
spesialpedagogisk tiltak, men et yrkesrettet og praktisk tilbud til elever som ser 
for seg en utdannelse innen praktiske fag. Eller det kan være et fag for elever 
som av ulike grunner ikke er motivert for enda mer teori i en allerede nokså 
stillesittende skolehverdag.  
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De fleste av elevene som har søkt seg inn på naturbrukgruppa har dyr 
hjemme. Noen av dem er engasjerte hundeeiere som er aktive i 
utstillingsringen og/eller trener lydighet og agility med hundene sine. En av 
elevene er også aktiv jeger på fritiden. Faget skal avsluttes med muntlig / 
praktisk eksamen i 10. klasse og teller på lik linje med andre fag ved opptak til 
videregående skole. Det faglige innholdet er derfor svært viktig.  
 
Elevene blir introdusert for ulike emner innen naturbruk, de lærer litt om avl, 
oppdrett og genetikk med tanke på kjæledyr-, husdyrhold og akvakultur. En av 
lærerne på skolen driver småbruk med hester, sauer og høns, og driften er 
knyttet til undervisningen på skolen. Elevene har blant annet vært med på 
lamming og slakt. Vi har også vårt eget lille gartneri på skolen, dyrker fram 
både blomster, urter og grønnsaker. Urter og grønnsaker blir levert til 
Restaurant- og Matfag-gruppa. 
 
Jeg underviser blant annet elevene i stell og trening av dyr, da med 
hovedfokus på hund. Trimming og klipp av pels er en populær aktivitet blant 
elevene, de lærer også kloklipp, napping av ører, fjerning av tannstein m.m. 
Ernæring, daglig omsorg og førstehjelp for hund er emner vi jobber med. For å 
gi en ekstra faglig tyngde samarbeider vi med dyreklinikker som tilbyr 
praksisplasser for elever som ønsker det, og på besøk til en av klinikkene skal 
vi også. 
 

 
 

Mye kos og nærhet på trimmebordet. Elevene er flinke på pelsstell! 
Kanskje airedaleterrier klubben snart får nye instruktører på trimmekursene? 

 
Elevene skal få innsikt i hvordan ulike tjenestehunder fungerer på forskjellige 
arbeidsplasser. De skal bli kjent med hvilket stort mangfold det er av 
yrkesaktive hunder, fra tjenestehunder innen politi, tollvesen og militære, til 
hunder som jobber med å snuse seg fram til sykdommer innen medisinsk 
forskning. De lærer om hvordan hunder kan være til hjelp for mennesker med 
ulike handikap, hunder som jobber med mennesker som pedagogisk ressurs 
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eller bruk innen terapeutisk virksomhet. Dette kan være god motivasjon for en 
del ungdommer når de nå skal begynne å peke ut en retning for sitt eget 
yrkesvalg. Kanskje noen av elevene ser for seg en framtid med hund som 
kollega?  
 
Siden elevene skal bli kjent med yrker hvor hunden er et godt 
”arbeidsredskap” og en god kollega, er det også viktig at elevene selv får 
kjennskap til hvilket arbeid som ligger bak trening av hunder til ulike 
bruksformål. Foruten å trene hverdagslydighet har vi i høst også fokusert på 
arbeid med ulike øvelser innenfor søk. Sporsøk har engasjert de unge og 
lovende både på to og fire bein. 
 
Elevene lærer også teori knyttet til ulike innlæringsmetoder og prinsipper. De 
lærer om de naturlige motivasjonene, eller egenskapene som ligger nedarvet 
hos hunder av ulike raser. Tila og Stella er flinke ”øvingsobjekter”, de tar fatt 
på de fleste oppgavene med stor motivasjon og med et strålende humør. De 
er eksperter på å trekke med seg elevene ut på trening uansett vær. Det er 
også litt av poenget med faget, det å komme seg ut av klasserommet og ut i 
naturen. 

 
Hverdagslydighet og triks  

Gi labb! 
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Det er herlig å observere den gjensidige gleden og kjærligheten som har 
oppstått mellom elevene og hundene. Hundene er nok et friskt pust i 
hverdagen for noen av elevene. Positiv oppmerksomhet og mestringsfølelse 
gjør mye for å øke trivselen på skolen. 
 
Hundene gir grobunn for gode samtaler og nye vennskap. Elevene blir også 
flinkere til å vise hensyn og til å samarbeide med hverandre. De oppdager 
selvfølgelig nye sider ved meg som lærer også. Den omsorgsfulle Berit blir nok 
mye mer synlig når de ser meg sammen med hundene mine, og det å dele en 
interesse har stor betydning for relasjonen mellom elevene og meg. Det skjer 
rett som det er at elever oppsøker meg for å fortelle meg noe morsomt eller 
noe trist som de har opplevd med sine egne dyr. Elever som jeg tidligere har 
opplevd som ”krevende” eller ”tøffe” viser meg et helt annet ansikt, nå tør de å 
vise mer sårbare og myke sider av seg selv, det er en tillitserklæring som jeg 
setter stor pris på. 
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Dette året har jeg fått mulighet til å ta videreutdanning på Universitet for Miljø- 
og Biovitenskap på Ås, ”Introduksjonskurs for dyreassisterte intervensjoner” og 
”Dyreassisterte intervensjoner med hund”. Dette er videreutdanning for ansatte 
innen helse- og omsorgsektoren, og sosial- og utdanningssektoren. Studiet er i 
regi av UMB i samarbeid med Antrozoologisenteret på Ås. Utdanningen gir en 
god teoretisk og praktisk basis for det å bruke dyr i arbeid med mennesker. 
Antrozoologisenteret står for den praktiske treningen med hundene, for testing 
og praktisk prøve for hunder som skal brukes innen dyreassisterte 
intervensjoner. Dette studiet har fått mye omtale i media og i tidskrifter i det 
siste. Det er blant annet skrevet en del artikler i Hundesport om temaet 
dyreassisterte intervensjoner med hund. Det er et studium jeg vil anbefale til 
dem som arbeider med mennesker og som har med seg hunden sin på jobb, 
eller som kan tenke seg å prøve det.  
 
Utdanningen har gjort meg bevisst på hvordan jeg kan jobbe videre med bruk 
av hund som pedagogisk og terapeutisk ressurs i arbeidet mitt på skolen. Og 
ikke minst, lært meg å gjøre det på en god og trygg måte. 
 
Jeg føler meg privilegert som får jobbe på en skole, i en kommune der 
administrasjonen og skolesjefen ser de positive sidene ved å bruke dyr som 
ressurs innen undervisning. De legger til rette for at jeg kan gjøre denne 
jobben på en god måte. 
 
Jeg har til nå bare fått positive tilbakemeldinger fra kollegaer, elever og 
foreldre på dette prosjektet, og det gjelder langt viktigere sider enn ”bare” det 
faglige innholdet. Jeg møter foreldre som kan fortelle meg at barnet deres 
endelig har fått tilbud om et fag der de føler seg betydningsfulle, eller at de 
endelig føler seg inkludert i et fellesskap med annen ungdom. Det at hundene 
er med i undervisningen har vist svært positiv effekt på en del elever, både 
med tanke på læring og på det sosiale. Derfor har vi nå planer for bruk av 
hundene også mer opp i mot enkeltelever, blant annet elever som sliter med 
skolevegring og elever med konsentrasjonsvansker. Hundene er nemlig med 
på å skape trygghet og ro rundt elevene og undervisningssituasjonen.  
 
Tila og Stella har bidratt til å styrke det psykososiale miljøet, og de har skapt et 
godt læringsmiljø, det er det ingen tvil om. De er to høyt elskede kollegaer og 
”lærere” på skolen vår.  
 
Hilsen en lykkelig lærer på Fjell Ungdomsskule, Sotra 
 
Berit Engnes 
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AN for 10 år siden: 
Vi lyser fred over Stig Ahlbergs minne 
 

I og med Stig Ahlbergs død høsten 2001 har et langt terrierliv tatt slutt. Det var 
airedale terrier som var Stig Ahlbergs rase fremfor noen, og han har oppdretter 
over 70 svenske champions i denne rasen.  

Stig Ahlberg var en stor kapasitet når det gjaldt airedale 
terriere, og ble over hele verden sett på som rasens 
"grand old man". Noe ikke minst de som var til stede på 
Millenium-feiringen i England merket. Han var høyt 
anerkjent både som oppdretter og dommer. Han var 
bl.a. en av de få ikke-engelskmenn som hadde 
anledning til å dele ut cert i rasen i England. 

Stig Ahlberg var født inn i en hundefamilie. Hans morfar 
var bl.a. en av stifterne av den svenske kennelklubben. 
Familien hadde tidlig airedale terrier og han lærte seg 
som gutt engelsk for å kunne følge med i engelsk 
hundepresse. Allerede i midten av 30-årene var Stig 
Ahlberg i England for å etablere kontakt med oppdrettere i rasens hjemland. 
Opp gjennom årene importerte han en rekke kjente hunder derfra, spesielt fra 
Kresent, Bengal og Drakehall-kennelene.  

Sitt livs største øyeblikk opplevde han vel i 1976, under feiringen av rasens 
100-årsjubileum. På jubileumsutstillingen, med rekorddeltagelse, ble han Best 
In Show med sin Ch. Drakehall Dinah. 

Stig Ahlberg dømte flere ganger på utstillinger i Norge, og ble utnevnt til ridder 
i NTK allerede i 1958. 

I det sivile var Stig Ahlberg journalist, og han var i mange år redaktør for 
svenskenes "programblad". Han skrev også en bok om airedale terriere; 
"Terriernas Kung". Og var i mange år en fast skribent i det svenske 
hundesport under "Blackjack"- spalten. 

 

Fra AN nr.4 2001, skrevet av Bjørn Kristiansen.  

Boken "Terriernas Kung" er mulig å bestille via den svenske Airedale Terrier 
Klubbens nettside: www.airedale.nu   
 
Slik åpner Stig Ahlberg boken: ”Är den trevlig?” En kärleksförkaring 

”AIREDALE TERRIER – i mina öron ljuder redan namnet på denna hundras som en 
stolt smattrande fanfar! Vill du träffa en hund som är pigg och aktiv men ändå 
sansad, glad och oerhört vänlig och samtidig strong och redo for det mesta, då skall 
du stämma möte med en airedale terrier… Nu vet du redan att du här kommer att få 
en av mycken kärlek färgad beskrivning av airedale terrieren, inte någon slags 
objektiv ”varudeklaration”. 

http://www.airedale.nu/
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AN i 1983: Airedale terrieren i Norge 
 

I år er det 100 år siden den første airedale terrieren ble registrert i Norge. 
Vi markerer det med et lite tilbakeblikk til 1983, hvor denne artikkelen 
stod på trykk i Norsk Terrier Klubs jubileumsbok. 
 
Airedale terrieren, også kalt terriernes konge, kan føres tilbake til midten av 
det forrige århundre. Kombinasjonen av fattigdom og jaktiver hos den vanlige 
befolkningen i Yorkshire skal være grunnen til at rasen ble avlet frem.  
 
Godseiere i distriktet brukte en rekke ulike hunderaser til de ulike former for 
jakt. De langt mindre velstående arbeiderne hadde ikke råd til å holde 
forskjellige jakthunder, og ved å krysse endel raser kom de frem til den 
ønskede "all-round" jakthund. Det finnes ingen nedtegnelser over hvilke raser 
som ble brukt, men man mener at først ble forskjellige terrier-raser krysset, 
dernest ble engelske otterhound krysset inn. 
 
Rasen man kom frem til ble først kalt Waterside Terrier, senere Working 
Terrier, også Bingley Terrier. Det siste navnet fikk den etter å ha vært vist på 
en utstilling i Bingley omkring 1850.  
 
Med tiden anså man at de beste representantene for rasen fantes i Aire, og på 
initiativ av H. Dalziel fikk rasen i 1881 navnet Airedale Terrier. Den engelske 
kennelklubb anerkjente rasen i 1884, og den første spesialklubb ble stiftet i 
1889. 
 
På NKK's utstilling i 1898 ble den første airedale terrieren, en svenskeid hund, 
stilt ut i Norge.  
 
I 1911 ble de første airedale terriere registrert hos oss. Disse, som ble utstilt 
samme år i Kristiania, var den tyske import Cæsar, eier Asker Politi og 
oppdrettet av Hamburg Politi, samt den danske import Tøffi, eier J.O. Harbye, 
Gjøvik.  
 
Fra England importerte Fred Elster, Kristiania, hanhunden Oorang Code i 
1912. Denne ble i 1915 rasens første champion i norsk eie. 
 
Det ble importert ytterligere seks hunder til Norge frem til 1914, da ble det 
første norskfødte kullet registrert. Kullet var etter Oorang Code og Tøffi, 
oppdretter var Odd Henrichsen, Slependen. 
 
Vi må imidlertid frem til omkring 1930 før det ble noen større interesse for 
rasen her i landet. Resten av den historien får vente til en annen gang. 
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So ro, lille venn… 
 
De fleste som har airedale terrier kjenner til 
hvordan disse hundene kan rigge seg til i 
de mest aparte liggestillinger. Her er noen 
eksempler. Ingen tvil om hva som er 
favorittstillingen! 
 

 
 

Takk til Kristin Eriksen som 
sendte oss sofabildene av 
sine hunder (t.v.). Det er 
tydelig at valpen Ronja får 
god opplæring av den 
erfarne Pippi! 

Samba og Chili på 
fotballkamp. 
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Har du bilder av DIN airedale 
som du vil dele med oss?  

 
For eksempel, når du legger ut 
et artig bilde på Facebook, send 
gjerne kopi til Airedale Terrier 
Klubben! 

 
Send til  
 
airedale@norskterrierklub.no  
 
 

Ilja/Creative Commons 

mailto:airedale@norskterrierklub.no
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Vi drømmer om en hvit jul… 
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Google jul! 
 
I påvente av medlemmenes beste jule- 
og vinterbilder (til neste år håper vi), 
har vi tatt en tur på nettet for å komme 
i den rette julestemningen. Disse 
bildene er hentet fra Google og 
Flickr/Creative Commons. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ann Loz Susan Frasier 

Adam Sowers 
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KLUBBAKTIVITETER 2012 
 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til våre arrangementer i 2012! 
                                              
 

 21. – 22. april Trimmekurs Finnskogen 
 
 

 19. – 20. mai  Aktivitetshelg  
 
 

 19. august Open Show Ekeberg 
 
 
 22. – 23. september Aktivitetshelg Merket 

 
 

 20. – 21. oktober Trimmekurs Finnskogen 
 
 

 Høsten 2012 Trimmekurs Bergen 
 
 

 27. november Årsmøte 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

VED RETUR ER BLADETS ADRESSE (gjelder også adresseforandring):  
ATK v/Marte O. Hermanrud – 2849 Kapp 
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