Saksforslag til årsmøte
SAK 1
Midlertidig godkjenning av C hofter i avl.
Forslaget går ut på å åpne opp for å godkjenne for C hofter. NKK har hatt seminar om HD avlesning
og har skrevet om dette i flere artikler. NKK gir uttrykk for at det kan være lønnsomt å åpne opp for
dette hvis det i liten grad påvirker rasen. Flere hunder med diagnose C viser ingen tegn til plager med
denne statusen. NKK legger også vekt på alt å ekskludere individer eller godkjenne den basert på HD
grad blir snevert og det er viktig å se hele individet. Jeg mener på bakgrunn av begrenset
avlsmateriale er dette en av grunnene for at det burde åpnes for å søke om dette. Den andre
grunnen er at vi ser at flere buhunder enn tidligere får C hofter og de individene som får A og B blir
færre. Dette kan være på grunn av ny digital avlesning som gjør at ved å ikke åpne opp for C gjør at
avlsmateriale for fremtiden blir enda mindre. For å ivareta rasen på sikt mener jeg å midlertidig åpne
for dette kan gi større genmessig variasjon siden mange med C er rasetypiske, har god mentalitet og
er friske individer. Og burde kunne parres med HD grad fri. (A/B)

Ta hensyn til HELE HUNDEN ved utvalg av avlsdyr!
Ved utvalg av avlsdyr er det viktig å vurdere hele hunden og rasen; det er ikke tilstrekkelig å kun ta
hensyn til resultater fra screeningundersøkelser (som for eksempel HD) eller eventuelle DNA‐tester for
spesifikke sykdommer. Det finnes mange andre alvorlige sykdommer som må tas hensyn til ved utvalg
av avlsdyr, men som ikke kan registreres i DogWeb på samme måte som HD, AD, øyelysning eller
DNA‐tester. Som eksempler kan nevnes gemyttproblemer (som aggressivitet eller skyhet), kroniske
hudsykdommer, kneproblemer, øyesykdommer, hjertesykdommer, hormonelle sykdommer,
mage/tarmproblemer etc. Det er grunnleggende i sunn hundeavl at bare funksjonelt, klinisk friske
hunder skal brukes i avl. Det er imidlertid ikke nok at en hund er klinisk frisk, men dette er en
forutsetning for i det hele tatt å vurdere å bruke en hund i avl! Fri for HD (eller god HD‐indeks) må
ikke brukes som unnskyldning for å bruke en usunn hund i avl!
(http://web2.nkk.no/no/tjenester/helse/rontgenbilder/ )

SAK 2
Tannmangel/ikke oppgitt tannmangel.
De siste årene har vi sett på utstilling og kritikker at flere hunder får kommentar på tannmangel på
rasen vår og noen får dette også på kritikk. Dessverre er det ikke alle som får kommentar på NKK
utstilling der de har elektroniske kritikker og det er da ingen måte å sjekke på enn å fysisk se/kjenne i
munnen på hunden. Evt, tro på at de som eier hunden e.l er ærlige eller bevisst på tannsituasjon.
Dette forslaget er at avlsrådet skal skrive på hannhunder/valpekull som blir lagt ut på buhundsiden at
de mangler tenner og hvilke tenner det gjelder. Dette er for at de som vil bruke hannen, parre med
tispen eller kjøpe valp har relevant informasjon som påvirker avl.
Vi ønsker enn sunn rase og for å kunne ha det synes jeg at det burde oppgis når dette er noe vi vet.
Det står i noen kritikker fra NKK at det er spesielt p2 og p4 som mangler, men på buhundens nasjonal
dag 2016 var det flere som manglet tenner, og det ble kommentert over speakeranlegget av
dommer. Synes dette var veldig bra at det ble oppgitt hva som var bra og hva som er mangler.

Det som gjør at vi ønsker å ta opp denne saken er at hunder har i ettertid ligget på buhundsiden uten
en anmerkning fra avlsrådet om denne tilstanden. Samtidig som at det står i rasestandard at buhund
skal ha komplett tannsett og derfor synes jeg at det vært fall burde oppgis at det er mangler. Og vært
fall få en kommentar fra avlsrådet når dette er noe de vet. Hvis buhundklubben virkelig syns at det å
avle på tannmangel er greit, må det oppgis og strengt tatt burde rasestandarden også endres fra
komplett til «bør ha alle tennene».
(Rasestandard, hentet på buhund.no 2017 og 06.02.2017)

Helhetsinntrykk
Litt under middels stor, kvadratisk spisshund med et våkent, frimodig uttrykk, opprettstående
spiss ører. Helen båret stramt opprullet over ryggen. Djervt, energisk og vennlig gemytt.
Kommentar:
Den norske buhunden er en typisk spisshund av under middels størrelse, velbalansert og
harmonisk bygget, tett kropp og tett, temmelig glattliggende hårlag. Kroppen er tilnærmet
kvadratisk, karakteristisk er de stramt opprettstående ørene og den stramt opprullede halen.
Fast, rett rygg og lend. Krysset så lite avfallende som typen tillater. Buhunden er en
gjeterhund som skal ha effektive bevegelser ut fra sin type. Hunden skal ha et djervt, energisk
og vennlig gemytt.
Hode
Harmonisk, ikke for tungt, kileformet, tørt, med tydelig kjønnspreg.
Kommentar:
Hodet må verken være for lett, med lang snipete snute eller for tungt og grovt hode med
uedelt preg. Uttrykket skal være djervt. Kjønnspreg bør vektlegges stor betydning. Vanlige
feil er manglende fyll under øynene og til dels lange snipete snuter.
Stopp
Tydelig, men ikke for markert.
Skalle
Tilnærmet flatt skalletak parallelt med rett neserygg. Utfylt under øynene.
Ansiktsregion:
Nesebrusk: Sort
Snuteparti: Omtrent like langt som skallen, ikke snipete og ikke for grov.
Lepper: Tørre, sluttede, sorte
Kjever/tenner: Saksebitt. Komplett tannsett
Øyne: Ovale, så mørke som mulig. Sorte øyelokksrender
Ører: Middels store, spisse, bæres stramt stående.
Kommentar:
Øyeåpningene skal være ovale, ikke runde, store og/eller utstående. Man ser ofte individer
med runde og/eller utstående øyne, dette forstyrrer utrykket og bør vektlegges. Ørenes
høyde noe større enn bredde ved ansatsen. Store eller for små ører forstyrrer uttrykket og
bør vektlegges.
Hals:
Middels lang, tørr, kraftig med stolt reisning.
Kommentar:
Det er ikke ønskelig med for kort eller for lang hals. Ved for kort hals mister buhunden litt av

sin stolte reisning og harmoniske balanse, for lang hals vil imidlertid ødelegge hundens
kompakthet.
Forlemmer
Helhetsinntrykk: Tørre med kraftig benstamme
Skulder: Moderat skråstilt
Albue: God tilliggende
Mellomhånd: Svakt hellende
Poter: Ovale tett sluttede
Kropp
Rygg/lend: Kort, sterk og rett rygg og lend
Kryss: Så lite avfallende som mulig
Bryst: Dypt med godt buede ribben
Hale: Høyt ansatt, stramt opprullet som bæres over ryggens midtlinje, ikke for meget til
siden.
Baklemmer
Helhetsinntrykk: Moderat vinklet
Lår: Kraftige muskuløse over- og underlår
Poter: Ovale, godt sluttede
Kommentar:
Buhunden er en tilnærmet kvadratisk hund som ikke må bli for lang i lenden, da dette går
utover typen. Hunden MÅ ikke være overbygget og/eller salrygget, men ha kort, rett og sterk
overlinje. Det er viktig med en svakt hellende overlinje fra manke mot kryss. God
mankereisning. Brystet skal være velutviklet. Vanlige feil er noe knapt vinklede overarmer,
manglende fyll mellom forben og saksende/løse frembensbevegelser. Det er ønskelig med så
kraftig benstamme som typen tillater. Poter ønskes faste og tette. Løse, flate og lange poter
er ikke ønskelig og bør vektlegges stor oppmerksomhet.
Pels
Hårlag:
Tett, stri og godt tilliggende overpels. Forholdsvis kort på hodet og benas forside. Lengre på
nakke, hals, bryst, lårenes bakside (bukse) og hale. Bløt og tett underull.
Farger:
Svart: Svart med så lite hvitt som mulig.
Blakk: Fra det helt lyse til det mer rødgule. Med eller uten sorte hårspisser, men ikke så mye
at det påvirker grunnfargen. Maske tillatt. Ren og klar farge ønskelig. Så lite hvitt som mulig.
Kommentar:
Pelsen skal ikke være ullen, bølget, bløt eller lang. Den skal beskytte hunden mot vær og vind
og må derfor ha tett underpels og forholdsvis kort men stri overpels. Det forekommer
buhunder med gråskjær eller ulvefarget pels, dette er uønsket og diskvalifiserende, men må
ikke forveksles med fargevarianten blakk med sorte hårspisser.
Størrelse og vekt
Mankehøyde:
Hannhunder: 43 – 47 cm
Tisper: 41 – 45 cm

Feil
Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig feilen er, skal
graders etter hvor stort avviket er i relasjon til rasebeskrivelsen.
- Spinkel, for grov, manglende edelhet, overbygget
- Pendling/kryssing av forben, korte, trippende steg
- Lever- eller rosafarget nesebrusk
- Nervøsitet
- Lyse øyner
- Utstående øyner
- Tangbitt
- Dårlig opprullet hale
- Hengende hale
- Fane ikke ønskelig
- Bølget eller for lang pels
Diskvalifiserende feil
- Aggressivitet
- Ikke stående ører
- Over- eller underbitt
- Annen pelsfarge enn angitt
- Hunder som er mer enn 1 cm under eller 2 cm over angitte mål
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Kommentarene er av eksteriørdommer Terje Lindstrøm

