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a, nå er det snart jul igjen! For
de fleste betyr nok det at andre
aktiviteter står foran freestyle
på prioriteringslista. Jeg kan selv
huske utfordringene med å ha jobb, små
barn og være aktiv med hund, spesielt nå i
desember. Det er mørkt og guffent ute,
foreldreavslutninger i fleng og hundene er
alltid klare for mer. At det er dårlig vær
og snart jul bryr de seg lite om. Hadde vi i
tillegg kursavslutning på den tida, var det
kronisk dårlig samvittighet for ikke å være
minst to steder på èn gang. Mange av de
som er aktive med hund og freestyle er
travle damer og noen ganger må jobb og
familie gå først. Takk til de som har sendt
noe. Brakar og jeg har alltids noe
å fortelle, jeg håper dere ikke blir
lei av oss. Helt objektivt sett synes jeg denne karen fortjener
oppmerksomheten; Brakar går
friskt inn i sitt 10. år og elsker
fortsatt å swinge seg. Å få avslutte året med freestyleoppvisning
foran et så stort publikum, på så
stor arena som Vikingskipet, var
gøy. Les rapport, se bilder fra
freestylekonkurranse + litt til. Så
da håper jeg du unner deg en liten
5 minutters pause for å titte i
bladet vårt ”for swingende”. Send
gjerne noen positive forsterkere,
jeg venter på mail fra deg, ja ditt bidrag
er sterkt ønskelig. Det er langt bedre med
litt enn med itt’ no’. God jul og god vinter,
husk, ta en swingom på stua når det er
kaldt og glatt ute!
Hilsen Merete

Utsendelse
er planlag
t til
uke 11

Redaktør ”for swingende”
Merete Andersen Huser
E-post til easydog@online.no
http://www.hundenett.no/brakar
http://kreativtrening.blogspot.com
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Leder’n swinger svansen
Utrolig nok nærmer det seg slutten på 2007. Ganske ufyselig og ekkel tid dette her i grunn, i hvert
fall her på Østlandet. Vinteren forsøker gang på gang å få overtaket, det regner og snør om hverandre. Gradestokken skifter stadig mellom minus og pluss. Så fort snøen har lagt seg og det ser litt
lyst og pent ut så kommer regnet og lager holke is. Så kommer det ny snø og legger seg oppå isen, så
man ikke engang ser hvor det er glatt lenger. Ikke lett å trene freestyle under slike forhold. Og å gå
tur er en risikosport. Nei takke meg til vår, høst og sommer.. Vel, det får være nok klaging for nå ;)
Lyspunktet for egen del er vesle Frikk. Min nye firbente venn, med spiss snute, ører som står, rød
pels og svart i fjeset – ja det ble en terv gitt Gøy å starte på nytt med blanke friske ark. Freestyleøvelser står selvsagt sentralt allerede, i tillegg til alt annet en liten valp bør lære seg. Travle tider
med andre ord! Gleder meg til fortsettelsen sammen med Frikk.
Freestyleåret har vært begivenhetsrikt og vellykket på alle måter. Med stolthet kan vi si at vi virkelig har kommet et langt skritt videre og fått satt freestyle på kartet på en positiv måte. Det er stadig flere ekvipasjer som har flotte ting å vise fram, og rekrutteringen til sporten må sies å være
veldig bra. Det har vært avholdt to uoffisielle konkurranser. Fire norske ekvipasjer kvalifiserer nå
for å delta i klasse 2, så ved neste konkurranse vil det bli avholdt både klasse 1 og 2. Ellers har vi
hatt to fantastisk flotte kurs med svenskene Emma & Frida og britiske Richard Curtis. Store inspirasjonskilder alle sammen! Vi har hatt flere flotte oppvisninger og vi har vært godt profilert i media.
Takk til alle for flott innsats med det dere har bidratt med!
Av annet nytt å melde så har NFF sendt søknad om å bli medlemsforening innunder NKK. Søknaden
er blitt godt mottatt og vi er absolutt ønsket som samarbeidende forening. Det gjenstår nå bare en
del formelle ting før freestyle er en hundesport innunder NKKs vinger. Dette tror jeg vil sette enda
større fart på freestylens utvikling i Norge. Vi
kan blant annet begynne å jobbe mer målbevisst
mot å gjøre freestyle til en offisiell hundesport,
noe som er viktig både for rekrutteringen og for
å bli tatt seriøst. Hvor lang tid dette vil ta vet vi
ikke enda, men det blir uansett en spennende prosess. Samarbeidet med NKK betyr også at det vil
bli en del praktiske endringer i forhold til den enkeltes medlemskap, men dette kommer vi tilbake
til når alt er avklart.
Av hendelser i 2008 er vi fortsatt på planleggingsstadiet, men det blir garantert spennende
ting som skal skje framover også.
Ønsker alle medlemmer en strålende juletid!
Vi ses til nye swingende takter og toner i 2008.

Ellen, leder i NFF
leder@freestylenorge.com
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Foto: Ann-Merethe Rønning, Kennel Montmorenja

Det beste med denne helgen var å oppleve at Brakar
leverer, igjen. Det er ikke så enkelt som det ser ut.
Hvis han skulle bli utsatt for visse lyder eller dårlig
underlag før eller under oppvisning vil han blokkere.
Selv om dette enda ikke har skjedd i oppvisning eller
konkurranse, så fins likevel min frykt for dette. Men
Brakar klarte seg perfekt også denne gang og jeg er
enormt stolt av han. ”Make the dog a star” lyder alltid i mitt indre.. Selve programmet vårt er ingen sak;
når Brakar ikke er engstelig er det bare moro. Han
faller aldri ut, han jobber alltid med intens fokus og
elsker å opptre. Både på fredag og søndag var han
skikkelig ivrig, men beste oppvisningen var på søndag.
(Søk på Brakar og se på YouTube.) Jeg har endret
litt på koreografien siden vi konkurrerte; som start
får han reise seg opp på to ben i noen sekunder før
han går ned i hilse/bukke og blir stående sånn. Jeg
har også lagt inn snu på noen meters avstand og rygge tilbake, to ganger. Det er mer spektakulært enn å
hoppe over kjepp, som vi hadde før. Det fine med
freestyle er friheten til stadig å utvikle programmet, fra gang til gang. Det er spennende og moro.

Tenk å få vise freestyle i selveste Vikingskipet. En
positiv opplevelse til tross for mange utfordringer
knyttet til det å bo i 7. etg. på et fint hotell med 3
hunder, i 3 dager; den yngste var ikke helt renslig,
den minste boffer og den største nekter å kjøre heis
og går heller ikke alle trapper. Med tid, tålmodighet,
klikk & godbit, gikk det likevel bra på et vis. Jeg var
villig til å strekke meg langt for å danse med Brakar
på NKK sitt store arrangement. Det ville gi meg en
god erfaring og det å vise freestyle er virkelig høyt
prioritert. Vårt Dovregubbenprogram har gått inn i
historien som første freestyleoppvisning under NKK,
på Norsk Vinnerutstilling 2007.
Jeg ble mottatt med vennlig imøtekommenhet av
NKK-ansatte og det haglet med positive tilbakemeldinger etter våre oppvisninger. Mange sa de likte at
programmet ikke var typisk elegant, at det var norsk,
kreativt og veldig moro. Flere hadde sett freestyle i
utlandet og visste hva det var snakk om. Gøy å få
seriøse tilbakemeldinger. Det å ha base i VIPrommet mens vi ventet, gjorde sitt til at jeg fikk
fred og ro og det var kort vei til bil og hunder, jeg
kunne også følge med på utstillingen på avstand og
konsentrere meg om det jeg skulle gjøre. Veldig fint,
faktisk burde slik god oppvartning være en selvfølgelighet for de som skal underholde andre gratis.
Brakar klarte seg helt utmerket og jobbet som bare
en bra kar kan. Han kastet seg ned alle trappetrinnene med dødsforakt og freste avsted for å komme seg
ut på gulvet— ikke bare bare å
holde følge med denne karen!

NFF ble godt presentert av NKK's Øystein Eikeseth,
og på freestylens vegne mener jeg at vi alle kan være
fornøyde med dette. Det er også det største arrangementet Brakar og jeg har vært med på, hittil.

(Optimisme, det er å være glad for dagen i dag, og
likevel tenke framover med forventning...)

Kahn, Brakar og Proffen var
selvsagt velkommen på hotellrommet. Joda hunder tillatt.
Kennelklubbens gallamiddag
tok plass der, så hotellet var
fullt av hundefolk og hunder.
Det var litt vanskelig å sove
om natta, siden det var bjeffende hunder på de fleste rom.
Det var også så trangt på rommet vårt at hundene måtte
ligge i senga. Akkurat det
gjorde ingen verdens ting, når
sant skal sies.
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”Selve livet er jo som en freestyleoppvisning!
Hunden og jeg beveger oss rundt på gulvet en tid,
før vi vender tilbake til utgangspunktet
M.A.H.
og takker for oss.”

F

reestyledemonstrasjoner har gitt meg og Brakar mye moro, men også store utfordringer. Gulvet har
gitt oss mang en bekymring og jeg har etter hvert lært meg å sjekke på forhånd at underlaget er
hundevennlig og passende for freestyle. Ofte har det vært vanskelig. Vi har danset i TV-studio på 2
x 3 meter, på en humpete gressmatte, på brostein i nedoverbakke, midt på Karl Johan eller, det aller
minste arealet vi fikk var et rundt lite teppe i et stappa fullt rom. Vi har hatt vaffelspisende publikum og
”bråkete” barn + folk som har gått til og fra helt innpå oss. Noen har hatt store kameraer foran ansiktet og
ledninger har ligget på gulvet som snublefeller. Klokkeslettene har også vært ugunstige, ja kort sagt så har
ikke arbeidsforholdene for å vise freestyle med hund alltid vært de beste. Støy, fremmede mennesker og rare
ting innpå hunden representerer vanligvis de største utfordringene når man skal opptre, men Brakar takler alt
dette meget bra - fokuseringsevnen mot meg er enormt god. Gulvet derimot krever litt oppmerksomhet og
planlegging på forhånd. Det er helt avgjørende for en fin opplevelse, glatte gulv har ødelagt for freestyleekvipasjer før. Og slike ting tenker verken arrangør eller ikke-hundefolk på - derfor er det viktig og selv sjekke
forholdene. Hundens absolutte trygghet er første prioritet ellers går det ikke an å vise noen verdens ting.
Freestyle skal vises som moro for alle, og for at det skal bli sånn, må de praktiske tingene være i orden. Er det
for ex. trangt blir det kun å vise triks. Freestyle, kreativ lydighet utført i samspill og flyt til musikk, ja å danse med hunden, trenger bedre forhold enn en liten teppeflis å stå på. De beste forholdene vi har opplevd for
freestyle var altså Vikingskipet, Hamar. Den eneste utfordringen var de voldsomme lyskasterne som fulgte
hundens bevegelser rundt på gulvet, rommet ellers var mørklagt. Veldig stemningsfullt, med hunden i fokus,
men første gang vi kom utpå gulvet prøvde Brakar å hoppe over lyset gjentatte ganger før han forstod at det
ikke var mulig. Selve gulvet var trygt, stort og flott, dekket med grønt kunstgress som dempet andre lyder og
var fint å bevege seg på. Verken Brakar eller jeg mistet fotfestet selv om vi hadde kjappe trinn og høyt tempo. Når hele arenaen er teppebelagt får man vist seg fra sitt aller beste. Når også musikken høres høyt og tydelig, og river tak i både meg, hunden og publikum er det perfekte forhold for fin freestyle. Dette er viktig å
merke seg for fremtidige arrangementer slik at freestyle fortsetter å vise seg som god, kreativ underholdning
med hunden i fokus. For, på gulvet skal freestyle kjennes.
Merete A.H.
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Resultater konkurranseklassen:
1

1. Merete Andersen Huser og Brakar
2. Anette Andresen og Dolly
3. Nina Haaland og Jack
4. Tone M. Langfjæran og Lucky
5. Eirin Brunsby og Henrik
6. Eva Bergenholdt og Knerten
7. Ingrid Stang og Lotus
8. Hege Prestvik og Spirit

Merete
og Brakar

Rekruttklassen, 7 deltagere,
publikumsbedømning:
1. Tina A. Andersen og Nimba
2. Ellen Fredriksen og Amigo

3

2

Nina og Jack

Anette
og Dolly

Velvillige fotografer på konkurransen:
Anders Nesse, Ann-Merethe Rønning,
Bjørn Langfjæran, Bente Fredriksen

Se mer på www.freestylenorge.com
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Tina A. Andersen
og Nimba

Hege &
Spirit
Eirin &
Henrik

Lotus (eier Ingrid Stang) synes både freestyle og apportering
av markør var veldig moro!

Mari & Gaia
Ellen & Amigo

Tone & Lucky

Jane og Snorre, Nina og Viggo stilte med heiagjeng - veldig
bra - veldig motiverende. Kanskje en god idè for flere? Et
applauderende publikum er en stor og viktig del av freestyle.

Eva &
Knerten
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Jane & Snorre, Nina & Viggo

Fotocollage innsendt av
Trine Sand

Sett av datoen:
Årsmøte holdes tirsdag
12. februar på
Norges Veterinærhøgskole

”Kom igjen, Morten - så
danser vi - er det
freestyle de kaller det?”

”Vi får starte her
omtrent”

Freestyle i media i høst: TV2 Hundeskolen,
”Dette er et godt
utgangspunkt”

Ellen & Merete forsøkte å lære deltagerne freestyle
på en-to-tre under glohet sol. Mye latter og moro.

”Nå er vi godt i gang!”

”Sånn ja - gå rundt meg!”

Og på NRK1 Dyrisk: Morten, Brakar og Proffen
med eiere viste freestyle i 28, 5 sek - Godt gjort ;o)

Dagbladet,
Magasinet:
Reportasje med
kreative bilder fra
fellestrening.

”Gå rett fram, og…”

”Tusen takk for dansen!
Vi er flinke gutter, vi”.”

Foto:
Adrian
Øhrn
Johansen
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Navn og bosted: Nina Johnsrød, jeg bor i Moss
Hvilken utdannelse har du på hund?
Hmmm, jeg har ikke noen skikkelig utdannelse på hund, jeg. Før jeg
fikk Walter, gikk jeg gjennom hundeeier-livet etter innfallsmetoden,
og det fungerte helt greit. Når Walter kom i hus måtte jeg vri hodet
litt og finne andre måter å gjøre ting på, så da har jeg kurset meg litt
og prøvd å lære mer om blant annet klikkertrening.
Hvor lenge har du hatt egen hund?
Jeg fikk min helt egne hund når jeg var ni, og det begynner å bli…..
28 år siden.
Hvem er din dansepartner?
Det er min egen lille Walter Clumber Spaniel, aka ”kjakan”,
”klumpen” og ”slafsedyret”. Han er nettopp rundet to år.
Hvorfor valgte du akkurat denne rasen?
Spanielrasene har bestandig vært tingen for meg. Etter mange år med Cockere ønsket jeg meg en litt større
og litt roligere hund. Nå har ikke Walter helt fått med seg den rasestandarden sin, så i stedet for 12 kg vilter
hund har jeg fått en som er tre ganger så stor, med et hode breddfullt av sommerfugler og med ”fullt trøkk”
hele tiden! Yihaaa!
Hva annet gøy har du og hunden gjort?
Vi har så vidt prøvd oss på blodspor, noe vi gjerne vil gjøre mer av, utstillinger er også gøy innimellom. Vi
prøvde også litt jakttrening, men der har vi falt litt ut - matmor blir nok aldri noen jeger, gitt. ☺
Hvorfor er freestyle så bra for oss?
Alle kan være med, selv vi som ikke kan så mye
ennå, vi føler ikke at vi blir hengende etter selv om
ting tar litt lenger tid for oss, noe jeg følte i vanlig
lydighet. Vi var liksom dårligst i klassen hele tiden,
og det er jo ikke noe gøy. Det er rom for masse
kreativitet, man har ”musikk til arbe”, og det er ikke
så stivt og strengt som vanlig lydighet. For hundens
del tror jeg også det er gøy å virkelig bruke kroppen
litt, at det til tider til og med vanker belønning for å
snurre og sprette. Dette er noe vi jobber med sammen, noen ganger roter vi det til, men vi prøver
igjen og har det moro mens vi holder på!

Jeg peker på Hilde Eidal med cocker spaniel Fant som herved må besvare spørsmålene og sende de til
redaktør sammen med et bilde. Du må samtidig ”peke på” et annet medlem av freestyleforeningen, som kan
få TARGET’n neste gang. Frist neste nummer er 10. mars 2008.
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ADRESSE REDAKTØR:

Merete Andersen Huser
Mørkfossvn. 171
1860 TRØGSTAD
E-post til: easydog@online.no

§ 2. Formål
Medlemskap i
Norsk Freestyleforening

NFF er en forening for utøvere og
støttespillere av hundesporten
freestyle. NFF har som formål å
bidra til et godt miljø for alle som
ønsker å drive med freestyle, samt
fremme positiv hundetrening og legge vekt på treningsglede hos hund og
fører. NFF skal tilby underholdende
oppvisninger, kurs og konkurranser
som fremmer en positiv innstilling til
hunder og hundetrening både blant
utøvere og samfunnet generelt.
NFFs kurs og konkurranser skal ta
vare på og fremme de individuelle
positive egenskaper hos hund og
fører. NFF er åpent for eiere av
hunder av alle lovlige raser og blandinger av disse, samt hunder av
ulovlige raser som var i landet før
forbudet ble innført.

I arbeidet for freestyle
er vi avhengig av ditt
medlemskap. Har du
husket å betale medlemskontingent for 2007?
For deg som har glemt
det: kr. 150,- betales til
vår konto 9722 11 15620
Adressen er:
Norsk Freestyleforening
v/Mari Gøbel
Munkerudkleiva 2
1014 Oslo
Skriv tydelig navn, adresse
og hva betalingen gjelder!
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