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Instruktører Evjemoen 2017 

Kursleder 
Gro Gitlesen       

Gro har drevet med hund i 40 år. Har sittet i styret i flere hundeklubber. 
Har arrangert NM Bruks 3 ganger. Hun fikk sin første hund til 
konfirmasjonen. Den drev hun lydighet med og var i klasse 3.Siden har 
hun hatt 4 Dobermann som hun har drevet lp og bruks med. Nå sitter 
hun som leder i Klepp brukshund klubb og har rasen Australsk Kelpie. 
Hun startet med Skiltorp`s Bessi som hun fikk opp i A rund. Og startet i 
mange NM med. Siden beholdt hun en valp som hun har fått opp i A 
rund. Og B spor. Bocopie`s Allegro har også startet i flere NM. Har 
beholdt en valp etter Allegro; Bocopie`s Belive som også er i A rund. Og B 
spor. Er utdannet trinn I instruktør og har/ har hatt kurs i Norge og 
Danmark i rundering 

 

Bjørg E. Tharaldsen 

Bjørg skaffet seg første schäferhund i 1981 og har erfaring fra Norsk 
Schäferhund klub avd. Oslo fra 1982, både i styret, brukshundkomiteen 
og som instruktør. I styret for NBF 94 - 99. Har også vært instruktør flere 
ganger på brukshundkurset på Sølen og holdt helgekurs/ukeskurs for 
mange klubber, innen spor, rundering, feltsøk, brukslydighet og lydighet 
(lp).  Instruktør på Evjekurset fra starten i 2008. 

Trent hunder til politiet og Securitas, Sverige.  Instruktørutdannelse hos 
Randulf Gimre 1984, trinn II brukshund NKK siden 91, nå trinn III og har 
ført frem 5 egne hunder til kl A, en til L. Ch. Medlem i Follo BHK og 
konkurrerer med schäferhunden Hassemans Folke som er i Kl A spor + C 
rundering. Kl lll lydighet 

Marit Karlsen 

Marit har trent hunder i over 40 år og vært godkjent instruktør i 30 av 
disse. Har bred erfaring med mange raser, individer, ulike bruksområder 
og problemstillinger. Er nå trinn tre instruktør for brukshunder i Norsk 
Kennel Klubb og avholder kurser for opplæring av trinn en og to 
instruktører.  
Begynte tidlig å konkurrere i bruks og LP med hunder som hun trente for 
andre. Har selv eid og konkurrert med Mellomschnauzeren Kossack og 
Malinois tispen «Molly». 
Molly ble norsk lydighet champion og fikk mange flotte plasseringer i 
bruks (NBF) klasse A. Hun ble også trent opp til å kunne finne igjen 
gjenstander ut i fra deres egenlukt (ID – søk). Februar 2013 fikk Marit en 
Australsk Kelpie valp, Bamse.   
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Ragnhild Uldal 
 

Ragnhild har tidligere vært i styret i Lillesand og Omegn 
Hundeklubb i mange år som leder. Hun er nå bruksansvarlig og 
æresmedlem.  Hun har holdt både bruks og lydighetskurs i en 
årrekke.   
Hun har skrevet artikler for Hundesport, er NKK trinn II 
instruktør, bruks og konkurrerer nå med hunden sin 
Hassemans Tore (Trollungen) som er i klasse A spor og A 
rundering. Hun har tidligere konkurrert med hundene:  
Camagårdens Geroy – A rundering og A spor. Har vært med i 4 
NM med beste plasseringer nr. 7 i rundering og nr 5 i spor 2008 
i Skien. 
Hassemanns Xito har konkurrert i A rundering og hadde 
opprykk til elite i LP. Ragnhild holder brukskurs med jevne 
mellomrom og var instruktør på Evjekurset 2013 og 2014.    

 
 
 
 
 


