Årets aktivitetshund 2021

Av komiteen for Årets aktivitetshund Astrid D. Rødsand og Ida Skarkerud. Foto lundehundeierne.

2021 var nok et år preget av pandemi med vesentlig
mindre aktiviteter i det norske hundemiljøet.
Det vises på antallet lundehunder
påmeldt til årets aktivitetshund. Etter
flere år med økning i aktiviteten
gikk antallet påmeldte hunder
vesentlig ned i 2021. Vinneren
av årets aktivitetshund i Norsk
Lundehundklubb, har likevel klart
å være imponerende aktive. Cecilie
Standal vinner for andre året på
rad med hennes flotte Karo. Dette
radarparet står fram som ypperlige
ambassadører for lundehunden som
aktivitetshund.

Komiteen for årets aktivitetshund
håper vi er på vei mot mer normale
tilstander hvor flere, både lundehunder
og prosjekthunder, får anledning til
å delta i aktiviteter sammen med sine
eiere. Vi oppfordrer alle som har lyst
til å melde seg på treninger i deres
lokale hundeklubber. Mestring av
nye oppgaver styrker båndet mellom
hund og eier og gir glede og hygge i
hverdagen.

Resultater
Plass Hund

Eier

Starter

Poeng
230

1

N UCH RL1 Karo

Cecilie Standal

20

2

Eina Fenjadottir av Vollakloa

Martine Andersen

4

85

3

N UCH EUW-15 RLII Dunderdalens Iver

Astrid Driva Rødsand

4

80

4

N UCH NJV-16 RLII Linesviken’s Gote Io-Freyjason

Astrid Driva Rødsand

4

45

5

RLI Fratercula’s Første Kjærlighet Iver

Hilde Margrethe Simonsen

5

25

Karo og min rallylydighetsreise 2021
Herre fred for en hund Karo er.
Han får meg med på ting jeg aldri
trodde jeg skulle tørre. I 2021 har
vi deltatt på mange stevner og vi
har oppnådd målet om færre disk
enn året før. Det er en så herlig
følelse når vi sammen kommer
over målstreken. Og enda bedre
er følelsen av å ha gjort det bra og
hatt ett supert samarbeid gjennom
løpet, da er ikke resultatet så viktig.
Egentlig er ikke resultatet viktig i
det heletatt, men det å ha mestret
å komme seg til stevneplassen
og komme seg over start. Men
når Karo har mest lyst å rulle seg
i det våte gresset og ørene ikke
virka ja da har matmor mest lyst å
forsvinne i ett stort hull i bakken.
Men Karo er en super støttespiller
og får meg til å fortsette sammen
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med masse flotte folk i rally miljøet.
I 2021 har vi til og med hatt noen
turer på pallen og vi fikk oppleve
seier. Når vi stod øverst på pallen
eller på pallen i det hele tatt holdt
matmor på å dø av sjokk, mens
Karo var super stolt av å være
dødsfink. Vi har gått en del kurs og
fått flere gode tips på veien videre.
Vi elsker å trene sammen og Karo
viser med hele seg at dette er gøy.
Og han viser med hele seg at han
trenger å få brukt seg på noe annet
enn bare fysisk. Og mange turer
på stevne i 2021 endte med at vi
kjøpte oss en gammel campingvogn
så matmor fikk flere utfordringer
på turene. Digger verdens beste
supergutt.
Cecilie Standal

Eina Fenjadottir av Vollakloa
I år har vi fått startet i klasse 2.
Pga koronasituasjonen har det
dessverre blitt lite stevner og da det
ofte er langt å reise fra hjemstedet
Mosjøen blir det dessverre ikke så
mange stevne-starter som vi skulle
ønske, men Eina viser likevel at hun
er skapt for å kunne imponere og
havner titt og ofte på en pallplass.
Vi har fått flere førstepremieringer
og havnet på pallen flere ganger i år
på både 2 og 3 plass, og ser frem til
den dagen lundehunden skal trone
øverst på pallen som nr. 1!
Noe jeg spesielt liker med
rallylydighet er at jeg kan rose
hunden min verbalt gjennom hele
banen. For uten ros tror så tror jeg

nok at lille Eina ikke hadde orket
å høre så mye på matmor. Alle
hunder og hundeførere har nytte
av å trene sammen da dette styrker
deres forhold. Rallylydighet er da
en flott aktivitet som passer for alle
hunder hvor samspill og kontakt
er like viktig som selve lydigheten.
Så for dere som ikke har vært borti
rallylydighet oppfordrer jeg dere til
å melde dere på kurs eller kontakt
den lokale hundeklubben. Dette
er en voksende hundesport som vi
kommer til å se mer av i fremtiden
og kanskje møter dere meg og
lundisjenta Eina på et stevne i
fremtiden?
Martine Andersen

N UCH EU-W-15 RLII Dunderdalens Iver og NUCH NJV-16 RLII
Linesviken’s Gote Io_Freyjason
På grunn av smittesituasjonen
har vi ikke vært spesielt aktive i
2021. På våren fikk vi ikke trent,
men vi hev oss likevel på impuls
med og tok bronsemerket i agility
med begge hundene. Det var artig.
Hundene imponerte meg stort i
denne sammenhengen. Iver har
gått noe agility for flere år siden
mens Hjallis kun har vært med
på to agility-treninger tidligere.
Han hadde blant annet aldri prøvd
hindre som vippe og hjul før han
møtte de på prøven. På høsten fikk
vi endelig vært med på treninger
med vår lokale hundeklubb igjen.

Det var et lyspunkt å få møte
andre hundeentusiaster og ha det
morsom med felles aktiviteter. Fram
mot vinteren fikk vi klemt inn to
offisielle stevner og et uformelt
klubbstevne i rallylydighet klasse
3. Litt rustne var vi på det første
stevnet. Det kom seg allerede på
neste stevne der Iver imponerte
med sitt andre napp til Elite-klassen
før pandemien stengte aktiviteten
ned igjen. Nå ser vi fram til nye
utfordringer i året som kommer.
Astrid Driva Rødsand

RLI Fratercula’s Første Kjærlighet Iver
Kyrre og jeg var med på to stevner
i Rally lydighet på tampen av
sesongen. Vi har trent det ganske
lenge men det behøves en del
trening med forstyrrelser jevnlig. Så

2021 var ikke vårt år resultatmessig.
Gutten er glad i å trene med mor.
Hilde Margrete Simonsen
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