Referat fra medlemsmøtet 5. mars 2016
Informasjon fra avd. MidtNorge – 25 års jubileum
Annbjørg orientert om jubileumsarrangementet til Norsk buhundklubb avd. Midt-Norge. Dette
blir feiret med en jubileumsmiddag lørdag 14. mai, i forbindelse med det årlige Pinsetreffet på
Toftemo Turiststasjon 13. til 16. mai 2016. Det blir tre retters middag, med kaffe og kaker
etterpå. Pris for middagen er kr. 400,- pr. pers. Avd. Midt-Norge sponser kr. 200,- pr.
medlem.
Det er lagt opp til mange aktiviteter, bl.a. rallylydighet, femkamp og buhundsjå etter gammel
tradisjon. Buhundsjå er en uformell utstilling med bedømming av gode dommere – og med
spennende innslag.

Informasjon om buhundens nasjonaldag
Terje Methlie orienterte om dommere på Buhundens nasjonaldag 2016 og 2017. Vi har fått
gode og trivelige dommere. Christen Lang er dommer på nasjonaldagen 2016, mens Per
Harald Nymark skal dømme i 2017.

Informasjon fra avlsrådet
Ingvill Brenden informerte fra avlsrådet. Etter litt jobb med rekruttering har klubben fått to nye
medlemmer til avlsrådet, Tina Jarli og Cesilie Sølna. Begge er vel kvalifiserte for oppgaven.
Tina Jarli er utdannet ved NMBU og har master i avl og genetikk, og har hatt buhund i ett år.
Cecilie Sølna studerer fysio og rehabilitering av hund og jobber ved AirPet hundehotell. Ellen
Katrin Enge og Ingvill Brenden fortsetter, og Elin Kristiansen vil fremdeles fungere som en
støttespiller og med hovedansvaret for buhundprosjektet. Ingvill nevnte også på at det ville
være positivt å få i gang gjeterhundtesting.

Årets buhund innenfor bruks-, agility og lydighet
Ellen Enge Müller og Linda Karlsen orienterte om forslaget om å sette opp en premie for
mestvinnende buhunder innenfor ulike brukshundkategorier, eksempelvis årets
agilitybuhund, lyighetsbuhund, rallybuhund m.v. Dette for å få flere til å bruke buhunder til
ulike aktiviteter, delta i konkurranser og vise dem frem. Kriterier for å være med er
medlemskap i Norsk buhundklubb. Resultater innhentes fra DogWeb. Det vil derfor kun være
resultater fra offisielle konkurranser som teller. For ekvipasjer som har deltatt på mange
stevner teller snittet av de tre beste. Forslaget fikk stor tilslutning, og styret følger opp saken.

Avlskriterier og bruksegenskaper
Det ble en diskusjon rundt hvorfor buhundene kun blir HD-rønket og øyelyst, og ikke ADrønket. Bakgrunnen for dette har vært at rasen er svært liten, og så lenge det ikke registreres
at dette er et problem for rasen vil det være lite hensiktsmessig å lage for mange kriterier for
utvelgelsen. Ingvill viste til RAS for buhunden – som har fått mye skryt av NKK. Denne ligger
ute på klubbens hjemmeside.
Hvordan vi skal få dokumentert buhundens allsidige bruksegenskap ble også drøftet. Vi vet
at det bor svært mange bruksegenskaper i buhunden, noe det er mange eksempler på, både
innenfor jakt og gjeting. Det er imidlertid vanskelig å få testet mange nok på
bruksegenskapene til at dette kan dokumenteres på en systematisk måte. Det er også viktig
å ikke ta fokuset bort fra buhunden som en familiehund.
Etter medlemsmøtet var det mange som deltok på middagen, og buhundpraten fortsatte i litt
mindre organiserte former.
Skreia 4. april 2016, referat v/Kirsten Andersen

