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Velkommen til «The Challenge 2019»
Når du nå blar opp og leser dette, så er det like før «The Challenge 2019», det 11.arrangementet innenfor
dette konseptet, sparkes i gang.
Nok et år med planlegging og forberedelser skal settes ut i «praksis». Og et av de store
spenningsmomentene for «staben», er jo om alle de hundrevis av detaljer som finnes i planen, vil fungere
på riktig sted til riktig tid.
Deltakerlista har slått sine egne rekorder til dette arrangementet. Vi registrerer 49 påmeldte i skrivende
stund. Deltakere fra omtrent alle kanter av landet, og særdeles gledelig at vi i år også kan ønske en
deltaker fra vårt naboland, Sverige, velkommen til denne «utmaningen».
Av de 49 påmeldte, er det hele 12 hunderaser representert, og sammen med 4 blandingshunder, så byr
deltakerlista også på en super blanding av hundefaglige spenningsmoment. Altså – nok en gang; en hund
som brukes, er en brukshund!!
Ekstra hyggelig er det også at hele 14 av de som er påmeldt er debutanter på «The Challenge», og til
lagkonkurransene er det hele 9 lag som ønsker å utfordre hverandre.
Ydmyk og stolte over at så mange ønsker å «måle krefter» i det som sannsynligvis er «verdens tøffeste
brukshundkonkurranse».
Ydmyk og stolte er vi også over at funksjonærlista inneholder mennesker som år etter år er med og bidrar i
denne store dugnaden, som dette arrangementet er.
Mellom 35 og 40 «hoder» stiller seg disponible til å bruke «hele døgnet» noen dager for å skape oppgaver
slik at vi kan kåre den beste ekvipasjen på årets utgave av «utfordringen».
På «The Challenge» møtes mange med ulike ambisjoner, ulik erfaring, forskjellige mål, forskjellige roller og
ulike forventninger.
Det som vi imidlertid håper at alle kan ha likt fokus på, er at alle må bidra slik at alle kan ha det bra på
Sølen disse dagene, og at alle får anledning til å vise seg fram fra sin beste side.
Vi oppfordrer til god sportsånd, og «Fair Play».
Vi vil også rette en kjempestor takk til våre samarbeidspartnere som støtter oss på en fantastisk måte.
Dette er en særdeles viktig faktor, og uten de som støtter oss, vil ikke et slikt arrangement kunne eksistere
med den kvalitet og tilbud som vi søker å ha.
Jeg vil ønske ALLE; dommere, øvingsledere, ansvarlige, funksjonærer, samarbeidspartnere, deltakere,
gjester og publikum; LYKKE TIL med «The Challenge 2019.
Måtte den beste vinne!!

Ellinor Antonsen

Terje Østlie

Leder, Norsk Brukshundsports Forbund

Stevneleder

Annonser / innhold: Ellinor Antonsen
Layout: Eli Ringseth
Forsidebilde: Kenneth Larsen
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Vinnere 2018

Nr 1 Torunn Osen - NBCH Tunevannets Hippi poeng: 1353,25
Nr 2 Michelle Hauge - Aika poeng: 1336,25
Nr 3 Sylvi Nilsen - NBCH, SE SPCH Doubleuse Amethyst poeng: 1263,00
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Øvelser
Lydighet - kvalifisering

Koeff

Sum

Fri ved fot

4

40

Dekk under mars

2

20

Innkalling fra sitt

3

30

Hals på kommando

4

40

Fritt hopp over hinder

3

30

Apportering av tung gjenstand

4

40

Apportering av ukjent gjenstand

5

50

Fellesdekk med skudd

5

50

30

300

15

150p

15 x 10p

150p

Sum Lydighet kvalifisering
Spesialøvelser kvalifisering
Feltsøk 50 x 50 bedømt
Feltsøk 30 x 30 fellesstart
Rundering – 1000 meter

300p

Tapt apport

100p

Sum spesial kvalifisering

700p

Finale for de 15 beste etter kvalifisering
Spor med sporoppsøk:
Mellom 3 - 6 km, 4-10 timer gammelt, 20
gjenstander

500p
Totalt

1500p

Tusen takk til
DAYONE v/Hans Petter Skarnæs,
som i alle år har støttet
”The Challenge” med flotte gaver
9

10

Tidsplan
Torsdag:
19:00 – 20:00 Registrering deltagere
20:30 – 21:45 Funksjonærmøte
22:00
Åpning med trekking

Fredag:
08:00 – 18:00 Rundering
Tapt apport
50 x 50 felt
Lydighet
20:30

Funksjonærmøte
Femundsundet

Lørdag:
08:00 – 17:00 Fellesdekk
30 x 30 felt
Trekking av spor
Spor
17:00
20:00

Premieseremoni
Bankett

Foto: Ronny Lauten

Pengepremier er sponset av
HJJ Mur og Flis
Royal Canin AS
Østlies Hundesenter
Faugstad Elektro AS
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STATUTTER FOR VANDREPOKAL TIL
BESTE LAG
”The Challenge”
Det gjennomføres lagkonkurranse ved ”The Challenge”. Fra 2013 er det satt opp en
vandrepokal til denne lagkonkurransen. Pokalen vunnet til odel og eie av Kennel
Ariens i 2016. Ny pokal satt opp av Østlies Hundesenter fra 2017, med justerte
statutter.
Gjeldende vandrepokal er satt opp av Østlies hundesenter.
”Hensikten med denne vandrepokalen er å løfte frem ekvipasjer som ved samarbeid
og deling av kunnskap oppnår gode resultater”.
Generelt
Vandrepokalen utdeles av arrangør av The Challenge. Sponsor av vandrepokalen må
utarbeide statutter for vandrepokalen. Når vandrepokalen blir noens eiendom faller
statuttene bort.
Statutter for vandrepokal satt opp av Østlies hundesenter
Hvert lag kan bestå av 4 deltagere, hvorav de tre beste deltagerne er gjeldende. Lagets
gjeldende poengsummer, er de tre beste deltagernes sammenlagte totalsum. Deltager
(A+B+C).
Lag kan settes sammen av deltagere med en felles tilhørighet. (klubb, kennel,
organisasjon) (man kan ikke stille lag på vegne av NKK,NBF, SBK)
Man kan ikke sette sammen lag på tvers av klubber, kenneler organisasjoner.
Deltakere på laget må ha følgende tilhørighet til laget:
Klubb/organisasjon: Deltaker må være personlig medlem av klubb /organisasjon.
Klubber / organisasjoner med inndeling i avdelinger/distrikt kan melde på lag fra den/
det avdelingen/distriktet de er medlemmer i.
Dersom det er flere lag fra samme avdeling/distrikt, så skal lagene ha samme navn,
men gis et nummer etter rekkefølgen på påmeldingen. Klubben/organisasjonen v/
avdelingen/distriktet er da den som får et «napp» i pokalen, uavhengig av hvilket
«lag» som vinner. F.eks: «Norsk Schaferhundklubb, Avd Oslo»
Kennel: Deltakere på laget må stille med hunder med kennelnavn fra kennelen.
Oppdretter/ innehaver/eier av kennel kan stille med hund fra annet oppdrett dersom
denne eies av oppdretter/innehaver/ eier av kennelen.
Dersom det er flere lag fra samme kennel, så skal lagene ha samme navn, men gis et
nummer etter rekkefølgen på påmeldingen. Kennelen er da den som får et «napp» i
pokalen, uavhengig av hvilket «lag» som vinner.
Hvert lag må bestå av 3 deltagere.
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Ved poenglikhet skal lagets sammenlagte poengsum i spor være avgjørende. Det lag
med høyeste poengsum i spor rangeres foran andre lag med poenglikhet.
Ved fortsatt poenglikhet skal lagets sammenlagte poengsum i spor og lite felt (30x30)
være avgjørende. Det lag med beste poengsum i spor og lite felt (30x30) rangeres
foran andre lag med poenglikhet.
Det er et absolutt krav om at deltagere på et lag må ha en felles tilhørighet. (klubb,
kennel, organisasjon). Sponsor av vandrepokalen har rett til å avgjøre om et lags
tilhørighet er tilstrekkelig til å regnes som lag i konkurranse om vandrepokalen. I
avgjørelsen av om et lag har tilstrekkelig tilhørighet skal like tilfeller behandles likt og
ingen lag skal utsettes for usaklig forskjellsbehandling. Dersom sponsor kommer til at
et lag ikke oppfyller krav om felles tilhørighet, skal laget ha skriftlig begrunnelse for
avslaget. Avslaget skal gis så snart som mulig og senest 2 uker etter at søknadsfristen
har gått ut. Ved avslag har laget rett til å gjøre et nytt forsøk på å skaffe deltakere slik
at laget oppfyller kravet til felles tilhørighet. Retten gjelder uavhengig av om
søknadsfristen er gått ut. Sponsor er forpliktet til å veilede laget for å oppfylle kravet.
Ny søknad må fremmes senest 1 uke før ”The Challenge” avholdes.
Vandrepokalen tildeles det beste laget på The Challenge. Deltagerne på det vinnende
laget får i tillegg en individuell premie. Vandrepokalen beholdes av vinner midlertidig
inntil neste års konkurranse. Vinner skal ha sitt navn inngravert på vandrepokalen.
Vinner må selv sørge for dette. Den deltaker på laget med høyest poengsum, beholder
pokalen hos seg til neste års konkurranse. Vinner sørger for å levere tilbake pokalen i
god tid før neste års konkurranse.

Til ”odel og eie”
Vandrepokalen er vinnerens eiendom dersom den vinnes tre ganger, av samme
lag.(klubb, kennel, organisasjon). Premier som tildeles deltagerne på det
vinnende lag skal ikke vandre, men alltid være til odel og eie.
”Vinner”pr. def: klubb, kennel, organisasjon

Inger og Terje Østlie
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STATUTTER FOR FHSKs VANDREPREMIE
Lagkonkurranse, ”The Challenge”
Det gjennomføres lagkonkurranse ved ”The Challenge”. Fra 2016 er det satt
opp en vandrepremie til denne lagkonkurransen. Gjeldende vandrepremie er
satt opp av Forsvarets Hundeskole.
”Hensikten med denne vandrepremien er å løfte frem ekvipasjer som ved
samarbeid og deling av kunnskap oppnår gode resultater”.
Generelt
Vandrepremien utdeles av arrangør av The Challenge. Sponsor av
vandrepremien må utarbeide statutter for vandrepremien. Når
vandrepremien blir noens eiendom faller statuttene bort.
Statutter for vandrepremie satt opp av Forsvarets Hundeskole.
Hvert lag kan bestå av 4 deltagere, hvorav de tre beste deltagerne innenfor
øvelsene lydighet og feltsøk ( 50 x 50 bedømt, og 30 x30 m ubedømt) er
gjeldende. Lagets gjeldende poengsummer er de tre beste deltagernes
sammenlagte totalsum. Deltager (A+B+C).
Lag kan settes sammen av deltagere med en felles tilhørighet. (klubb, kennel,
organisasjon.) (Man kan ikke stille lag på vegne av NKK, NBF, SBK) Hvert lag
må bestå av 3 deltagere.
Ved poenglikhet skal lagets sammenlagte poengsum i lydighet være
avgjørende. Det lag med høyeste poengsum i lydighet rangeres foran andre
lag med poenglikhet.
Ved fortsatt poenglikhet skal lagets sammenlagte poengsum i lydighet og lite
felt (30x30) være avgjørende. Det lag med beste poengsum i lydighet og lite
felt (30x30) rangeres foran andre lag med poenglikhet.
Det er et absolutt krav om at deltagere på et lag må ha en felles tilhørighet.
(klubb, kennel, organisasjon) Sponsor av vandrepremien har rett til å avgjøre
om et lags tilhørighet er tilstrekkelig til å regnes som lag i konkurranse om
vandrepremien. I avgjørelsen av om et lag har tilstrekkelig tilhørighet skal like
tilfeller behandles likt og ingen lag skal utsettes for usaklig
forskjellsbehandling. Dersom sponsor kommer til at et lag ikke oppfyller krav
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om felles tilhørighet, skal laget ha skriftlig begrunnelse for avslaget. Avslaget
skal gis så snart som mulig og senest 2 uker etter at søknadsfristen har gått
ut. Ved avslag har laget rett til å gjøre et nytt forsøk på å skaffe deltakere slik
at laget oppfyller kravet til felles tilhørighet. Retten gjelder uavhengig av om
søknadsfristen har gått ut. Sponsor er forpliktet til å veilede laget for å
oppfylle kravet. Ny søknad må fremmes senest 1 uke før ”The Challenge”
avholdes.
Vandrepremien tildeles det beste laget på The Challenge. Deltagerne på det
vinnende laget får i tillegg en individuell premie. Vandrepremien beholdes av
vinner midlertidig inntil neste års konkurranse. Vinner skal ha sitt navn
inngravert på vandrepremien. FHSK bistår med levering av inngravering for å
oppnå likt utseende på skilt fra år til år. Den deltaker på laget med høyest
poengsum, beholder premien hos seg til neste års konkurranse. Vinner sørger
for å levere tilbake premien i god tid før neste års konkurranse.
Til ”odel og eie”.
Vandrepremien er vinnerens eiendom dersom den vinnes tre ganger av
samme lag (klubb, kennel, organisasjon). Premier som tildeles deltagerne på
det vinnende lag skal ikke vandre, men alltid være til odel og eie.
”Vinner” pr. def: klubb, kennel, organisasjon.
Forsvartes Hundeskole
Bjørnar Halstvedt

Foto: Nina Grennes
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Kennel Vargfjell driver avl av
schäferhunder. Vi kommer til å
drive oppdrett av hunder på
rene brukslinjer og maksimum
ha ett kull i året.
Vi legger vekt på sunnhet og
mentalitet, og forventer å få
fram hunder som egner seg for
bruks-, tjeneste- og
redningshundfolk.
I Kennel Vargfjell vil det i avl kun
brukes hunder som er fri
fremme og bak. De skal også ha
bestått funksjonsanalyse i
Norge eller mentaltest i Sverige.

Innehavere:
Knut Oskarsen, Trude Hauge-Iversen,
Christine Movik og Kenneth Mathisen
e-post:vargfjell@gmail.com
www.vargfjell.net
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Beste lag sponset av

Foto: Hege Svendsen

Østlies Hundesenter
www.ostlie-hundesenter.no
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Beste lag i lydighet og felt
sponset av

Foto: Ronny Lauten

Foto: Hege Svendsen

Forsvarets Hundeskole
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Beste
rundering
sponset av
Norske
Redningshunder
www.nrh.no

Foto: Kenneth Larsen

Beste 30 x 30
felt sponset av
HundFoto:som
Ellinor Antonsen
Hobby Drive In
www.hundsomhobby.no

Foto: Kenneth Larsen
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Beste lydighet sponset av
Kennel Tarriq v/Lotte Persson

www.kenneltarriq.se

Foto: Ronny Lauten

Foto: Nina Grennes

Beste
50 x 50 felt
sponset av
Dr.Clauder`s
v/Frode Larsen
www.dr-clauders.no

Foto: Kenneth Larsen
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Beste spor sponset av Kennel Vargfjell
v/Knut Oskarsen,
Trude Hauge-Iversen,
Christine Movik og
Kenneth Mathisen
e-post:vargfjell@gmail.com

Foto: Ellinor Antonsen

Beste debutant
sponset av
Elisabeth og
Erik Østbakken

Foto: Eli Ringseth
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Beste tapt apport sponset av:

www.dombaashundesenter.no

25

26

Dommere 2019:
Overdommer: Inger Østlie
Lydighet
Øystein Bjørnsengen og Kristoffer Modell
Tapt apport
Aage Bergmo
50 x 50 Felt
Øyvind Jensen og Ellinor Antonsen

Ansvarlige 2019
Stevneleder:
Runderingsansvarlig:
Sporansvarlig:
Sporansvarlig IT:
Feltansvarlig:
Taptapportansvarlig:
Lydighetsansvarlig:
Sekretariat:
Påmelding / Bankett/ Info:
Premier:
Markedsføring:
Sponsoransvarlig / Katalog:
Katalog Layout:
Web ansvarlig:
Veterinær:
Drevsjø Veterinærkontor: 62 459159
Veterinær Ann Cathrin Monssen:
916 88 274

Terje Østlie
Sylvi Nilsen
Hans Jørgen Jensen
Ole-Jan Kristiansen
Inger Østlie
Terje Østlie
Annie Omnes, Kristin Estenstad,
Rita Thobroe
Ronny Lauten / Anders Bakken
Ellinor Antonsen
Erik Østbakken / Inger Faugstad
Inger Faugstad
Ellinor Antonsen
Eli Ringseth
Ronny Lauten
Lege:
Drevsjø, Legevakt: 62 458611
Røros, legevakt: 72 410555
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Deltagere 2019
Agneta Dalbakk
m/Mandylike`s
Fullness "Guinness"
Labrador Retriever

Ane Dille Andersen
m/Dilemma
Malinois
NRH Røros Lag

Nidaros BHK
Debutant

Anita Heer
m/Magneslia`s Carmen
Malinois

Anita Helgesen
m/Tunevannets Rebell
Border Collie

Indre
Østfold Hundeklubb

Tønsberg Humdeklubb
Team Tunevannet

Anne Kathrine Dille
m/Trøst
Blanding
Malinois/schäferhund

Bjørn Egil Hansen
m/Perdix Gundogs Fazer
(Mille)
Labrador Retriever

NRH Røros Lag

NRH Rana Lag
NRH Rana Lag
Debutant

Bjørnar Strand
m/Kunstmarkens Bari
Schäferhund

Britt Unni Rørstad
m/BH Ida Vom Dunklen
Zwinger
Schäferhund

Nidaros BHK
Team Nidaros

30

NRH Møre og Romsdal
NRH Møre og Romsdal
Debutant

Carita Leirivaara
m/Spike
Blanding

Ellen Staurset
m/Roxy
Labradorblanding

Asker Hundeklubb/
NRH Oslo/Asker/Bærum
NRH Oslo

Asker Hundeklubb

Else Helene Feet
m/NBCH NLCH SE SôCH
Hexgårdens Wixie
Border Collie
Stovner Hundeklubb/
NRH
Stovner Hundeklubb

Erik Wiklund
m/SE SöCH Mara vom
roten Merlin
Malinois
Sverige
Debutant

Oslo/Asker/Bærum
Geir
Kildebo
m/NBCH Kiæråsens Zeppo
Border Collie

Gunvald Sætre
m/Alva frå Kolåstind
Tervueren

N.Schäferhundklubb
Avd. Halden
Kennel Kiæråsen
Debutant

NRH Møre og Romsdal
Kennel Kolåstind

Hege Svendsen
m/Tunevannets Kasi
Border Collie

Helge Omnes
m/Sea-Croft Kay`s
Icon (Kaizer)
Labrador Retriever

Sarpsborg Hundeklubb
Team Tunevannet

Hilde Hov
m/NBCH Mio
Border Collie
Stovner Hundeklubb
Stovner Hundeklubb

Debutant

Grenland Hundeklubb

Hildegunn Midtbø
Bondhus
m/Ayla
Border Collie
NRH Møre og Romsdal
NRH Møre og Romsdal

Debutant
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Ingar Oliversen
m/Tunevannets Molli
Border Collie

Ingeborg Wilhelmsen
m/Charlie
Blandingshund

HV-01
HV-01

NRH Oslo/Asker/ Bærum
NRH Oslo

Inger Faugstad
m/Flax Gaviro
Chodsky Pes

Ingvid Hogstad
m/Vindögats
Nieras (Pim)
Golden Retriever

Larvik og Omegn
Hundeklubb

NRH Oslo/Asker/Bærum
Stovner Hundeklubb

Jenny Johnsen
m/Mika
Labrador Retriever

Jon-Arne Melle
m/Arg frå Kolåstind
Tervueren

Voss Hundeklubb

Nidaros BHK
Kennel Kolåstind
Debutant

Kamilla Nyhagen
m/Ariens Defender
Schäferhund

Karoline Mosand Reitan
m/ BH Blackneck`s
B`Xanti
Malinos

UBB
Stovner Hundeklubb
Stovner Hundeklubb

Kristin Dyrkorn
m/Karma
Rottweiler
NRH
NRH Møre og Romsdal
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Kristin Løken
m/ChaBlis von
Erikson
Airedale Terrier
Oslo og Omegn
Dressurklubb

Lene Wang Rhoden
m/Furukollen`s
Absolute Acion
Malinois

Lidvard Auflem
m/Lann Morian Lennox
Groenendael

Namdal Fuglehundklubb

Nidaros BHK
Team Nidaros

Debutant
Linda Kahlow
m/Viätt`s Mia
Border Collie
Norsk Schäferhundklubb
avd. Helgeland
NRH Rana Lag

Margaretha Thømt
m/ BH AD SL1 RL
KORAD FH1 CIB NORD
UCH Brukshoffets
Baroness Blixen
Hovawart
Stovner Hundeklubb
Debutant

Marianne Barstad Melle
m/Anne frå Kolåstind
Tervueren
Kennel Kolåstind
Kennel Kolåstind

Michelle Hauge
m/Aika
Schäferhund

Marita W. Emilsen
m/Niqilas Delphos
(Bror)
Schäferhund
HV-01
HV-01
Debutant
Monica Tegler
m/NMSp-14-16, NBCH
Tunevannets Mayra
Border Collie

NRH Østfold/Follo
Sarpsborg Hundeklubb
Team Tunevannet

Oda Vittor
m/Blackneck`s B`Årke
Malinois

Oddveig Moen
m/BH Ariens Bass
Schäferhund

HV-01
HV-01

Jetta HK/NRH

Debutant
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Rannveig Boman
m/Kiæråsens Ben Sid
Border Collie

Roger Moe
m/Rapports ÆrleAtilla
Schâferhund

Fredrikstad og Omegn
Brukshundklubb
Kennel Kiæråsen

HV-01
HV-01
Debutant

Rolf-Rune Solhaug
m/Viått`s Haxa
Border Collie

Silje Himle
m/Gråmann`s Ymla
Schäferhund

NRH Rana Lokallag
NRH Rana Lag

NRH Voss Lag
Debutant

Susanne Tortenvik
m/LP I LP II Jippi
Border Collie

Toril Vatn Pedersen
m/Hexgårdens Frost
Border Collie

NRH Rana Lokallag
NRH Rana Lag

Nidaros BHK
Team Nidaros

Torunn Osen
m/Kiæråsen Croz
Border Collie

Trine Teien
m/Torneryds Jarra
Schäferhund

Sarpsborg Hundeklubb
Kennel Kiæråsen

NRH
NRH Møre og Romsdal

Unni Ørjasæter
m/Holckenhus`Juicy
&Hot News (Lysti)
Chesapeake Bay Retr.

Vibecke Carlsson
m/BH Ty
Border Collie

NRH Oslo/AB
NRH Oslo
Debutant
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NRH
NRH Møre og Romsdal

Øystein Ramseng
m/Jim
Schäferhund
NRH
NRH Oslo

Foto: Ronny Lauten
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Foto: Ellinor Antonsen
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Øystein Ramseng

BLOGG OM LÆRING I ARBEIDSLIVET
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Vi vil takke FORSVARET
for alle «døde figuranter»
til runderingsløypene i
«The Challenge»
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