
NYHETSBREV                                                      

 

Det nærmer seg vår og det blir full aktivitet i klubben. Underutvalgene har mange planer for kurs og 

aktiviteter. Vi tilbyr kurs i Smeller, valp/unghund, rallylydighet, agility og ferdeselprøve. Du vil finne 

informasjon om alt sammen i dette nyhetsbrevet. 

 

SMELLER 

Smeller har vist seg å bli meget populært i klubben. Smeller er en hundesport for alle som liker 

nesearbeid. Alle hunder som har en nese kan drive med smeller. Smeller har fast treningsdag på 

torsdager.  

Ønsker du å finne ut mer om smeller ta en titt på våre 

hjemmesider www.hohk.net under aktiviteter finner du 

smellersiden.  

 

Alle kursene i smeller vil holdes innendørs i Aasveien i 

Vestfossen i våre treningslokaler der.  

 

Smeller skal avholde disse kursene i våres: 

 

Introkurs: 

Dette er kurset alle må ha for å kunne gå videre i smeller. Her vil man lære grunnferdighetene man 

trenger videre. Kurset avholdes fredag 1 April kl 18-21.  

Instruktør: Mona Haugen 

Pris: kr 450 med hund og kr 200 for observatør for medlemmer. For ikke medlemmer kr 650/300. 

 

 



Grunnkurs i kjøretøy/romsøk: 

For å delta på dette kurset må man ha gått et introkurs og helst et banesøkekurs.  Kurset avholdes 

helgen 08.04.-10.04  

Instruktør: Mona Haugen 

Pris: kr 1500 for medlemmer og 1800 for ikke medlemmer 

Grunnkurs i banesøk: 

For å delta på dette kurset må man ha gått et introkurs. Kurset avholdes helgen 15.04-17.04 

Instruktør: Mona Haugen 

Pris: kr 1500 for medlemmer og 1800 for ikke medlemmer 

 

Påmelding til alle kursene: Sendes til monivers@hotmail.com Bindende påmelding på alle kurs! 

 

 

Mona Haugen og Akita 

 

 



LYDIGHET 

Vi har en aktiv gruppe som trener lydighet i klubben. Lydighet har egentrening på tirsdager. Her 

hjelper man hverandre og noen ganger har man innleid instruktør.  

I våres skal lydighet avholde valp/unghundkurs. Kurset vil gå over 8 ganger (16 timer). Det vil være 

plass til 8 deltagere på kurset. 

Pris: kr 1200 for medlemmer og 1500 for ikke medlemmer. 

Instruktører: Brita Moe Johnsen og Monica Nilsen 

Kurset vil gå over disse gangene: 

Oppstart lørdag 2 april kl 12-14 

Mandag 4 April kl 18-20 

Onsdag 6 April kl 18-20 

Mandag 11 April kl 18-20 

Onsdag 13 April kl 18-20 

Lørdag 16 April kl 12-14 

Onsdag 20 April kl 18-20 

Avslutning lørdag 23 April kl 12-14  

Påmelding eller eventuellere spørsmål sendes til brita_mj83@hotmail.com Bindende påmelding! 

Sammen med påmeldingen sender du navn, rase og alder på hunden og navn på eier/fører og 

telefonnummer.  

                        

                   Monica Nilsen                                                                  Brita Moe Johnsen 
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Vi har en liten gruppe i klubben som trener Rallylydighet. Vi prøver derfor med et 

nybegynnerkurs i rally (kl 1 og 2 skilter) for å se om det er flere som vil være med å trene i 

klubben. Rally har fast treningsdag på torsdag fra kl 18 på Horne. Vi starter opp igjen etter 

vinteren torsdag 7 April.  

Kl 1 og 2 kurs: 

Kurset avholdes helgen 1-3 April på Horne. 

Kurset vi være for deg som er helt fersk i rally, samt du som kan kl 1 skiltene og har lyst til å lære 

kl 2 skiltene. Eller om du bare trenger litt mer trening sammen med en instruktør. 

Fredag vil det være teori og gjennomgang av skilter. Praksis lørdag og søndag fra kl 10-15. 

Pris: kr 800 for medlemmer og kr 1000 for ikke medlemmer 

Instruktør: Rachel Hamre 

Påmelding eller spørsmål sendes til Rachel på mail corax84@hotmail.com Påmelding er 

bindende. 

 

Rachel Hamre 



Kl 3 og Elite kurs/trening: 

Torsdag 26 mai og torsdag 2 juni vil Christine Røkaas komme til oss og holde kurs/trening  i kl 3 og 

Elite. Det vil koste kr 200 pr pers per gang for medlemmer og starter kl 18.  

Påmelding sendes til brita_mj83@hotmail.com 

 

 

 

Treningskonkurranse: 

21 April inviterer vi til treningskonkurranse. Dommer for kvelden vil 

være Christine Røkaas. 

Klasser vil være kl 1,2,3 og Elite. Man kan starte i høyere klasse enn 

det man konkurrerer i men ikke lavere.  

Pris pr start kr 100. 

Påmelding sendes til brita_mj83@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MIDTSOMMER  RALLY 

Helgen 18-19 juni skal klubben avholde dobbelt 

stevne i rally lydighet på Horne. Komiteen jobber 

nå med dommere og første dommer er allerede på 

plass. Ghita Fossum som også skal dømme NM i 

august har takket ja til å dømme hos oss. 

 

Vi trenger frivillige til å hjelpe til denne helgen med alt fra parkering til kiosk og vi håper at noen av 

medlemmene kan være med å bidra.  
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Vi har en stor og aktiv agility gruppe i klubben som trener i fastsatte grupper ut i fra nivå. Nå 

avholdes vårens kurs. Alle som skal trene på grupper hos oss må kunne dokumentere at de har en 

hund på et videregående nivå.  

 

Introkurs: 

Intro kurs er kurset for de som ikke har prøvd agility før. Her vil vi gå igjennom alle hindrene slik at 

hund og fører får en introduksjon til agility.  

Kurset vil være helgen 29 april -1 mai.  

Fredag fra kl. 18-21:00, samt lørdag og søndag fra kl. 10:00-16:00. Det vil bli både teori og praksis.  

 

Grunnkurs: 

Kurs for de som har gått intro kurs. Her vil vi fortsette å jobbe med hindrene og sette sammen til 

kombinasjoner og gå igjennom forskjellige handlingsmetoder.  

Kurset starter allerede mandag 2 mai og vil gå hver mandag kl 18-21 frem til 20 juni (16 mai er det 

ikke kurs).  

 

 

Videregående kurs: 

Kurset er for de som har fullført et grunnkurs. På videregående kurset vil vi prøve å gå en enkel 

bronsemerke prøve og gå noe større baner som vi har jobbet oss opp mot på grunnkurset.  

Kurset vil være helgen 25-26 juni. Fredag fra kl. 18-21:00, samt lørdag og søndag fra kl. 10:00-16:00.  

Når dette kurset er gjennomført kan medlemmer delta på ukentlig organisert trening i Hokksund & 

omegn Hundeklubb.  

 



Generell info for alle kursene:  

Instruktør: Linda Stensrud 

Pris pr kurs: Kr 1500 for medlemmer og 1800 for ikke medlemmer. Dersom man går alle 3 kursene vil 

man få halv pris på siste kurset slik at kurspakken koster kr 3750. Beløpet kan del betales.  

Alle kursene vil foregå på Horne.  

Ved påmelding må vi ha navn, adresse, tlf og mailadresse til fører, i tillegg til rase og alder på hunden. 

 

Påmelding og spørsmål kan sendes til linda_stensrud@msn.com bindende påmelding innen 15 

april.  

 

 

Linda Stensrud 
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Helgen 9-10 april avholder vi innføring i ferdselsprøve programmet. Med hoved vekt på lydighets 

delen. Det vil også være en gjennomgang av miljødelen. 

Lydighets momentene som det vil være hovedfokus på er: 

-Lineføring  

-Fri ved fot  

-Sitt fra marsj  

-Dekk fra marsj med innkalling  

-Lang dekk 

 

Instruktør: Trond Otter Johansen 

Pris: kr 1000 for medlemmer og 1300 for ikke medlemmer 

Påmelding eller spørsmål sendes til kennelmathelia@gmail.com Bindende påmelding innen 1 April.  

 

 

Trond Otter Johansen 

 

 

 



Ja dette var det vi har å tilby for denne gang. Følg med på våre hjemmesider under nyheter og de 

enkelte aktivitetene. Der vil det kommer informasjon om andre kurs og sammenkomster. 

 

Vi håper alle kan finne noe som kan være aktuelt i våres. I tillegg til kurs vil vi fremover på torsdager 

også ha mulighet for sosialisering av hundene sine. Mer informasjon om dette vil komme så fort som 

mulig når alt er avklart.  

 

Styret ønsker alle våre medlemmer en riktig god Påske og en 

flott kommende vår! 

 

 

 

 

 

 

 

 


