Referat fra medlemsmøtet 9. mars 2019 - Gardermoen
Anbefalt valpepris
Det var enighet om å justere opp anbefalt valpepris fra kr. 14.000,- til kr. 15.000,-.
Oppdrettere ble i tillegg oppfordret til å gjøre en innsats for å få helseundersøkt sine valper,
enten gjennom bruk av depositum eller gjennom annen form for oppfølging.

Dommerkompendium
Styret i Norsk buhundklubb har bedt dommerne Terje Lindstrøm og Børge Espeland om
bistand til utarbeidelse av et nytt dommerkompendium for Norsk buhundklubb.
Dommerkompendiet skal vedtas av styret. Etter pkt. 3.11 i Norsk Kennelklubs
Raseforvaltning skal raseklubber utarbeide dommerkompendium for rasen og avholde
dommerkonferanser.
Presentasjon av Terje Lindstrøm
Terje Lindstrøm orienterte kort om sin bakgrunn. Han hadde sitt første buhundkull i 2000, er
for tiden nestleder i NKK, sitter i NKKs sunnhetsutvalg, og har vært dommer siden 1996, først
på rottweiler og så buhund, og dømmer nå ca 140 raser. Har bistått flere raseklubber med å
utarbeide dommerkompendier.
Rasestandard og dommerkompendium
Både rasestandarder og dommerkompendier bør utarbeides etter anbefalte
normer/struktur. Dommerkompendiet skal hjelpe dommere til å forstå rasestandarden. Bruk
av billedmateriell er svært viktig.
Lindstrøm understreket viktigheten av en god dialog med oppdretterne av Norsk Buhund i
det videre arbeidet, og oppfordret oppdrettere til å komme med innspill samt billedmateriell
til bruk i forbindelse med illustrasjon av viktige detaljer.
Viktig bakgrunn for å forstå et dommerkompendium
Terje Lindstrøm foretok en gjennomgang av begreper og hundens anatomi. Han viste til at
buhundens bygning er svært lik Norsk Elghund. Begge rasene er kvadratiske, moderat
vinklet, markert manke med en sterk rett overlinje. Dette har sin bakgrunn i hundenes
bruksområde/funksjon som en utholdende jakt eller gjeterhund. Han understreket at
funksjon er viktig å vektlegge under bedømmelse.

Kompendiet skal være et utfyllende og detaljert supplement til rasestandarden. For å
illustrere hvordan en buhund skal se ut er det derfor viktig med mange bilder, og bilder av
ulike buhunder.
Historikk
Lindstrøm tok oss raskt gjennom buhundens historie og viste en rekke bilder av gode og
utmerkede rasetypiske individer. Selve typen har forandret seg lite gjennom tiden.
Gjennomgang av det foreløpige utkastet
Oppbygningen er som tidligere nevnt med bakgrunn i dagens rasestandard. Standarden
refereres innledningsvis, for deretter å supplere med kommentarer og bilder. Bruk av bilder
for å vise variasjon står helt sentralt. Terje Lindstrøm gikk raskt gjennom utkastet for å få
tilbakemelding på oppbygging, struktur, kommentarer og billedbruk. Han understreket at
bildene stort sett var svært gamle, og at det er et behov for å erstatte en del av bildene for å
få et best mulig pedagogisk dokument.
De enkelte elementene ble gjennomgått, etter strukturen i standarden og utkastet til
kompendiet.
Innledningen: Her skal det lages en innledning med forord, historie og bruksområde.
Helhetsinntrykk: Ingen spesielle kommentarer, annet med at det er ønskelig med utskifting
av dagens bilder.
Hode, skalle, stopp: Når det gjelder snutelengde er dette en beskrivelse av dagens anatomi
hos de fleste buhunder. Dette blir vist under detaljer. Det er ikke et ønske om at buhundens
snutelengde skal bli kortere eller lengre, men å bevare dagens form, som gir det rette
uttrykk og balanse mellom skalle og snute.
Ansiktsregion: Her ble det kort diskutert hvor vidt mindre tannmangel ikke skal bedømmes
for strengt. Dette vil være opp til klubben og klubbens avlsråd å avklare.
Hals: Her ble det understreket at en riktig halslengde, verken for kort eller for lang, er viktig
for hundens balanse og funksjon (rent anatomisk).
Forlemmer: Ingen kommentarer
Kropp: Lindstrøm viste til NBKs dommerkonferanse i 1997 og vedtak i den sammenheng.
Det er viktig av buhunden fremstår med en godt markert manke – dvs. manken er
overlinjens høyeste punkt. Dette medfører at overlinjen vil få en lett helning fra manke til
halerot.
Dette ble også illustrert ved bilder fra gamle buhunder helt tilbake til Flink. Dette er ikke en
endring av typen – men beskrivelse av buhunden slik den alltid har vært.
Haletyper: Her er det understreket at halen kan være dobbelt eller enkelt ringlet. Det er vist
ulike typer haler i det påfølgende billedmateriale – som viser en stor variasjon av utmerkede
til mindre akseptable haletyper. Dette er en spesifikk beskrivelse av haler, og en ellers god
hund med en dårlig hale kan etter dommerens helhetsvurdering dømmes opp.
Bevegelser: Ingen kommentar – rent bort sett i fra at det er et stort behov for bilder av
hunder som traver.

Farge: Også her er det et stort behov for et bedre billedmateriell. Det har oppstått mange
misforståelser i forbindelse med bruk av begrepene varglett og blakk med sorte hårspisser.
Bildene i presentasjonen er delvis av dårlig kvalitet og av unge hunder – som ofte har en
annen sjattering og pelskvalitet enn en voksen hund. Det ble en liten diskusjon rundt hvitt,
spesielt på de rødlige/mørke blakke og svarte, samt bruk av begrepet ”ensfarget svart i
rasestandarden”. Det kan det være et behov for en bedre beskrivelse, spesielt slik at det blir
mer forutsigbart hvor mye hvitt som er ok, og ikke skal føre til trekk. Pr. i dag er det et
problem at enkelte dommere trekker mye for litt hvitt på svarte hunder. Lindstrøm
oppfordret oppdrettere til å sende innspill på dette og klubben til å klargjøre punktet
sammen med de som utarbeider kompendiet.
Behov for bedre bilder er stort:
Bilder av buhunden Flink, av bedre kvalitet – hvis noen kan fremskaffe.
Gode bilder av svart og blakk til forsiden. Generelt bilder av god kvalitet av mange ulike
typer buhunder. Gode bilder av hunder i bevegelse, samt bilder av feil og mangler som kan
brukes til illustrasjon. Hundens navn eller oppdretter vil ikke bli oppgitt i forbindelse med
bilder som brukes i kompendiet.
Rasekompendiet planlegges presentert i fbm buhundens nasjonaldag august då.
Innspill sendes til styret. Innspill må være konkrete og faglig begrunnede. Styre setter opp
tidsfrist for å komme med innspill.

HD og HD-indeks
Tine M. V. Jarli orienterte om HD-indeks for Norsk buhund. Tine som sitter i avlsrådet vårt
har en mastergrad i avl og genetikk fra NMBU. Vi er svært heldig som har slik kompetanse
inn i vårt avlsråd. Temaet kan være litt vanskelig å sette seg inn i og referere på en korrekt og
forståelig måte. Tine vil derfor legge ut en egen informasjon om temaet, og det blir derfor
kun en kort oppsummering her.
Det ble lagt vekt på at det er nødvendig med et tilstrekkelig stort datagrunnlag/ antall
individer for å kunne gjøre sikre beregninger av genetiske parametere (eks arvegrad).
Utfordringer ved beregning av HD-indeks for Norsk buhund
Det er for tiden stor usikkerhet når det gjelder grunnlaget for beregning av indeksen, de
variablene som mates inn i modellen:
1. HD-indeks for Norsk buhund er beregnet på et minimumsgrunnlag. HD-indeks for Norsk
buhund er beregnet på 240 individer mens Norsk elghund grå har over 1340 individer.
Minstekrav for beregning av indeks er at minimum 100 valper i gjennomsnitt er født de
siste 5 til 10 årene. Minimum 35% skal ha kjent HD-status. Norsk buhund fyller akkurat
kriteriene.

2. I modellen ligger en rekke variabler. For å kunne bruke denne modellen må arvegraden
være kjent. Avlsrådet har ikke sett noen publisert arvegrad på HD for Buhund, men Tine
har regnet ut at NKK bruker 0,25 (25 %). Foreløpig kan ingen i NKK svare på alle
spørsmålene vi har vedrørende modellen. Vi er henvist videre, og håper på et svar innen
rimelig tid.
3. Resultatene av de ulike kjøringene, dvs. utviklingen fra en kjøring til neste kjøring viser
variasjon i resultater som ikke helt lett lar seg forklare.
4. Det er for tiden stor usikkerhet vedrørende HD-status hos Norsk buhund. Hvorfor har
andelen hunder med HD økt til over 50 % av røntgede hunder for 2018?
a. Har rasen har utviklet seg negativt – med økt forekomst av HD?
b. Har tidligere avlesning av bilder vært feil – slik at hunder med HD-C er registrert
som HD-frie?
c. Er det feil ved avlesning av dagens bilder – slik at hunder som er HD-frie feilaktig
blir registrert med HD-C?
En modell og en indeks blir aldri bedre enn de dataene som mates inn i modellen. Vi har
derfor et stort behov for å avklare spørsmålene ovenfor før vi kan ta HD-indeks aktivt i bruk.
Tine orienterte om at Avlsrådet med støtte fra styret har sendt inn røntgenbilder fra 16
hunder med diagnose HD-C, som ble avlest i 2018, til en avleser i Belgia – for en ny
vurdering. Når resultatet kommer vil klubben uansett resultat måtte gå i dialog med NKK for
å vurdere situasjonen. Vi må kartlegge om nye avlesninger er feil, om gamle avlesninger er
feil, eller om vi reelt har fått en negativ utvikling når det gjelder forekomsten av HD på rasen.
Ut i fra dette vil avlsrådet måtte vurdere om avlsreglene bør endres slik at det åpnes for avl
på hunder med HD-C i kombinasjon med HD-indeks.
Avlsrådet ba på bakgrunn av dette om litt tid til å gjøre disse avklaringene for å kunne basere
avlsreglene på et godt faglig grunnlag. Hunder som er avlest med HD-C i 2018 er uansett
unge, og det vil være tid til å gjøre en jobb før disse er for gamle til å kunne settes i avl.
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