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Vinteren nærmer seg. Vi er allerede allerede inne i adventstiden.
Mørkt ute, masser av lys inne. Vi kaver og maser, og skal prøve å
rekke over det meste for å få alt ferdig til jul.
- Eller gjør vi det?
Hunden sitter med ørene rett opp, skakker litt på hodet og ser med bedende
øyne. Visst har vi tid – hvis vi bare tenker oss litt om. Det er deilig å gå en tur
med hunden selv om det småregner og blåser, for det gjør det ofte på vestlandet. Når regntøyet er på og dras lua godt ned over ørene, er det en som
sitter ved siden av døra i en fart, og halen går uavbrutt fra side til side i en viss
fart.
Forventningen lyser i øynene – det er tydelig vanskelig å stå stille. Det er
deilig å gå tur med hunden og den syns nok også det, der han småspringer,
stopper, graver litt med forlabben og snuser, letter på bakfoten og så er det
full fart igjen! Godt er det å være ute, og godt er det å komme inn igjen, med
fornyede krefter til å ta fatt på det som venter..
Også denne gang vil jeg nytte anledningen til å ”hente inn litt historikk. Jeg har
valgt å ta inn et sammendrag som ble skrevet i forbinnelse med utgivelsen av
buhundboka i november 1999;
”DEN NORSKE BUHUNDS OPPHAV.
En gammel legende forteller at da Gud skapte jorden, lot han det være en
kløft mellom mennesket og dyra. Alle dyr slo seg til ro på sin plass, unntatt
hunden. – Bare hunden sprang langs kanten. Bjeffet og logret og viste
tydelig at den ville over til mennesket. Da bøyde mennesket seg over og tok
hunden over til seg og sa; Fra i dag av skal du forlate dine og tjene meg. Du
skal bo under mitt tak og spise av min fangst.

Buhunden des 06

15-12-06

13:32

Side 3

Godt Nytt År
Denne legenden gir et godt bilde av hundens særegne plass
som husdyr. Ingen andre av våre husdyr har som hunden
fulgt og tjent oss fra huleboerstadiet og fram til i dag. For
enkelte folkeslag som eskimoer og indianere, var hunden en
av hovedbetingelsene for deres eksistens.
Buhunden kan vi følge over 1000 år tilbake i tiden her til
lands. Med hånden på hjertet må vi vel si at den er vår fremste nasjonalhund.
Buhunden har oppstått her i landet, og dens opprinnelse kan
vi spore helt tilbake til en variant av innvandrede hunder, som
tilhørte Canis Familiaris Palustris-gruppen.
Vi kan regne med at den norske buhund er meget gammel
som selvstendig rase. Når man begynte å gjøre vitenskaplige undersøkelser, viste det seg at den fans over hele landet.
Fra vikingetiden er det funnet skjelett som beviser at den har
levd lenge i landet. Ved Gokstadfunnet i Vestfold fra omkring
år 900, fant man skjelettrester etter 6 buhunder.
Av opprinnelse var buhunden en nokså tall- og typerik rase.
Etter hvert som nye bosetttinger fant sted, ble den stedbundet og utviklet seg til forskjellige ”typer”, avhengig av geografisk adskillelse, bruksområde og næringsgrunnlag.
Navnet ”buhund” betyr boplasshund eller gårdshund. Et navn
som også forteller litt om hundens arbeidsoppgaver i samfunnet.
I lange tider har buhunden vært benyttet som gjeterhund.
Dette har preget dens gemytt og oppførsel. Avl og oppdrett
av buhunden skjedde uten faste retningslinjer, men ønsket om
å eie en god arbeidshund som også var vakker, har gitt
resultater.”
Etter bortimot et år som leder i Norsk Buhundklubb (etter fire
års pause), melder det seg en del tanker og refleksjoner
omkring klubbens virksomhet.
Klubbens historie, forteller at interessen for vår rase har gått i
bølgedaler. På vestlandet kan det se ut som om at interessen
for rasen har gått ned i løpet av de siste årene. Færre
oppdrettere engasjerer seg, og de få som fremdeles står på,
begynner å gå trøtt etter mange års ”dugnadsarbeid” og lite
”input” fra nye, friske krefter.
Tiden er inne for ettertanke. Kanskje har vi vært for opptatt
med å jobbe med vårt eget på hver vår kant av landet? Er vi
flinke nok til å ta i mot nye valpekjøpere og medlemmer eller
er vi for ”selvopptatt” og isolert slik at nye kan føle seg
utenfor?
Jeg savner en strategi for hvordan vi som klubb kan arbeide
fremover for å få profilert klubben og rasen på best mulig

måte. Sammen må vi hjelpe til for å være inkluderende overfor alle buhundinteresserte og hver og en kan bidra til et sunt
og godt miljø.
Styret er allerede gått i gang med planlegginga av
Buhundens Nasjonaldag 2007 som skal avholdes på
Morokullien 28. juli. Det skal bli en storslått feiring av buhunden, et samarbeid med Norsk Buhund Ringen Sverige som
avholder utstilling 27. juli. Sett av denne helga allerde nå, det
skal bli en helg vi buhundvenner sent vil glemme!
Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke distriktskontaktene og avdelingane for det arbeidet de har gjort i det året
som nå er på hell, og ønske alle medlemmer og venner av
Norsk Buhund en velsignet Jul og et godt nyttår!

Torbjørg Folkvord

Etablert i 1970

Medisinsk og kirurgisk behandling • Røntgen
Ultralyd • EKG • HD • ID • Tannbehandling
Øyekompetanse/autorisert øyelyser
Inseminering • Labaratorieundersøkelser
Timeavtaler 51 78 85 90 Døgnvakt for akutt hjelp

DYRLEGER:
Magne Haaland
Karl Kleppe
Guro Myhrene
Dagny Spanne Kjær

Åpent: man - fre 08.00 - 18.30
Tu Dyreklinikk - Lindevegen 1 - 4340 Bryne
1 km. nord for Bryne.
Gode parkeringsmuligheter
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Norsk Buhundklubb
Navn, adresser og telefonliste - Hovedstyret 2005/06
Stilling/Avd.

Navn:

Adresse:

Tlf. priv:

Mobiltlf.:

Leder

Torbjørg Folkvord

Skasvn. 160 - 4355 Voll

51 42 19 75

90 15 32 65

Tlf. arb.:

Fax:

E-mail:

Nestleder

Øyvind Ødegård

Vestre Haugen 62 - 1054 Oslo

92 02 02 00

92 02 02 00

Sekretær

Anne C. Bjerke

Høn gårdsvei 14 - 1384 Asker

66 75 83 21

99 26 93 50

annech@start.no

Kasserer

Elin Bøe Larsen

Vestveien 43 - 3292 Stavern

33 19 72 89

99 47 81 25

elinboee@online.no

Styremedlem

Nina Sæbye

Ågotnes - 5363 Ågotnes

21 68 32 52

91 63 56 61

nina@redlance.no

Styremedlem

Arvid J. Stueland

Postboks 12 - 5559 Sveio

53 74 08 88

41 43 30 07

arvid@stueland.com

Varamedlem

Reidar Løvås

Varamedlem

Ellen Katrin Enge

Åråssvingen 10 - 2007 Kjeller

Avd. Rogaland

Per Terje Olsen

Markveien 13 - 4020 Stavanger

Leder avlsrådet

Ellen Katrin Enge

Åråssvingen 10 - 2007 Kjeller

Avlsråd

Gunn Berit Ween

Klokkerhaugen - 2335 Stange

Avlsråd

Elin Kristiansen,

Arnegårdsveien 34, 3511 Hønefoss 32 12 78 33

torbjorg.folkvord@grl.no
22 80 25 30

22 16 12 94

norsk.buhund@bredband.no

41 21 21 20

ellen.katrin.enge@nilu.no

51 58 52 34

97 52 58 21

ptolsen@online.no

41 21 21 20

ellen.katrin.enge@nilu.no

62 57 12 47

95 10 91 59

pegubi@frisurf.no

911 95 131

firmapost@dyrehospital.no

Valpeformidler
Valpeformidler

Yvonne Nilsen

Alnaveien 11, 1929 Auli

Medlemsansvarlg

Elin Bøe Larsen

Vestveien 43 - 3292 Stavern

63 90 29 38

97 08 61 96

yvonne.nb@c2i.net

Medlemsansvarlig
33 19 72 89

99 47 81 25

elinboee@online.no

Norsk Kennelklubb´s utstillinger
Norsk Kennel Klubbs internasjonale utstillinger 2007
DATO:

STED:

DOMMER:

24.02.07
25.03.07
22.04.07
12.05.07
02.06.07
23.06.07
12.08.07
09.09.07
07.10.07
21.10.07
24.11.07

NKK Bø i Telemark
NKK Bergen
NKK Harstad
NKK Kristiansand
NKK Drammen
NKK Trondheim
NKK Bjerke
NKK Rogaland
NKK Kongsvinger
NKK Tromsø
NKK Hamar

Dommer Marit Sunde (Norge)
Dommer Leif-Herman Wilberg (Norge)
Dommer Mona Selbach (Norge)
Dommer Sigridur Perursdottir, (Island)
Dommer Ove Germundsson (Sverige)
Dommer Gert Christensen (Danmark)
Dommer Christen Lang (Norge)
Dommer Boo Lundstrøm (Sverige)
Dommer Olav Hedne (Norge)
Dommer Rolf Lundman (Sverige)
Dommer Terje Lindstrøm (Norge)

Norsk Buhundklubb informerer
AKTIVITETSPLAN FOR 2007
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DATO:

AKTIVITET:

STED:

28.07.07

Buhundens Nasjonaldag

Morokulien Dommer: Arne Foss (N)
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Innkalling til årsmøte i Norsk Buhundklubb 2007
17. mars i Haugesund.
Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Buhundklubb lørdag den 17.03.07 kl. 17.00
Sted: Bestastua, Haugesund.
Saksdokumenter vil bli utlevert ved fremmøte.
Dagsorden:
• Godkjenning av dagsorden
• Valg av møteleder, referent og 2 personer til å undertegne protokoll
• Beretning for 2006
• Regnskap for 2006
• Budsjett for 2007
• Innkommene forslag
• Valg
• Tid og sted for årsmøte 2008
Forslag til nytt styre eller saker som ønskes behandlet på årsmøte må være valgkomiteen/styre i
hende senest 30.01.07.
Det blir arrangert middag og sosial samling på lørdagskvelden ca kl 20.00 etter at årsmøte er
avsluttet. Det er inngått avtale om en meget fordelaktig pris på middag.
Klubben vil yte reisetilskudd til tillitsvalgte og rimelig overnatting til alle som måtte trenge dette.

Norsk Buhundklubb ønsker alle hjertelig velkommen til
en meget nyttig og trivelig helg i Haugesund!

Informasjon
ÅRSMØTE 2007 AVDELING ROGALAND
Årsmøte i Norsk Buhundklubb avd. Rogaland vil bli avhold
fredag 9. februar 2007. Saker som ønskes behandlet må
være styre i hende senest 28. desember 2006.
Endelig innkalling til årsmøte vil deretter bli utsendt.
Stavanger, 28. november 2006
For styret i Norsk Buhundklubb avd. Rogaland

Per Terje Olsen

Norsk Buhundklubb gratulerer
Casilius Kennel v/ Bjørg og Finn
Sveen med NKKs oppdretterpris
2005.
:SPONSORER - BUHUNDEN JULEN 2006
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Ved
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rei
slutt
Her om dagen fikk vi på hospitalet en koselig blomsterhilsen fra en hundeeier. Hva hadde vi gjort for
å gjøre oss fortjent til det? Hadde vi på en mirakuløs måte, med avansert behandling reddet hunden
hans fra alvorlig sykdom eller skade? Neida, vi hadde tatt livet av hunden hans...
Dette er noe som alle dyrleger opplever.
Det er ingen ”behandling” du får så mye
blomsterhilsen med takk for som ved
avliving av et kjæledyr. Paradoksalt?
Nei, det er det ikke når vi tenker over
det. Båndene mellom mennesker og
kjæledyr er mye sterkere enn de som
aldri har hatt et kjæledyr forstår! Den
gode, trofaste vennen som alltid er der
for deg når du er sliten eller lei deg, som
alltid er blid, alltid er takknemlig for litt
oppmerksomhet. Som ikke snakker når
du vil ha det stille, men bare er der.
Menneskets beste venn er ikke bare
hund, men også andre kjæledyr. Jeg
liker det engelske ordet ”companion

6
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animals” bedre enn kjæledyr (”pets” på
engelsk). ”Companion” betyr en følgesvenn, en kamerat. Det er jo det de er...
AVLIVING
Å avlive et dyr er det verste ved det å
være dyrlege. Allikevel, i de fleste tilfeller er det godt å kunne hjelpe. Det er
heldigvis veldig, veldig sjelden vi avliver
friske dyr. Det er en vanskelig debatt om
det skal bli lov å la mennesker som er
terminalt syke få lov til å dø. I de fleste
land i verden er det forbudt, bortsett fra
i Nederland der det nylig har blitt tillatt
med såkalt ”aktiv dødshjelp”. Med dyr er
det heldigvis annerledes. Vi får lov til å

avslutte lidelser hos dyra. Det er et stort
ansvar. Ofte er dyreeiere veldig usikre
på hva som er riktig og søker hjelp av
dyrlegen til å ta en beslutning. I mange
situasjoner er det ikke en ”fasitløsning”,
og man må snakke grundig sammen og
veie for og i mot.
Klarer man oppe i alle disse vanskelige
følelsene å la det syke dyret slippe på
en skånsom måte, og vise empati til
eieren, har man gjort en god jobb.
Viktigst av alt, man har vært et godt
medmenneske, en som forstår, en som
har tid. Det er derfor vi får blomster.
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såkalt felleskremering, der den blir
kremert sammen med andre kjæledyr.
Smådyrkrematoriet i Skien, som vi
bruker, graver ned asken til disse dyra i
et skogholt hos en skogeier de har avtale med. Det er også mange som velger
separat kremering, der man får igjen
asken fra sin hund. Den kan man få igjen
i en urne eller enkel eske til å grave ned
eller ”strø for vinden”. Det er garantert
at det er din hund du får igjen, dette er
det mange som spør oss om.
Separatkremering er mer kostbart.
TAP OG SORG
Hvordan reagerer vi mennesker når vi
mister et kjæledyr? Man kjenner igjen
mange av de samme reaksjonene som
når vi mister et menneske vi er glade i.
Vi kan gå gjennom de samme fasene
med fornektelse, sinne og anger, skyldfølelse og til slutt savn og sorg. For
noen kan det å miste et kjæledyr gi en
like stor sorgreaksjon som ved å miste
et nært menneske. Den store forskjellen
er at samfunnet rundt oss ikke alltid har
like mye forståelse for denne sorgen.
Noen dager, kanskje, opptil et par uker
på det verste, men så ”kan man vel bare
få seg en ny hund eller katt? ??”
Vi andre, samfunnet rundt, bør bli flinkere til å forstå hvor mye kjæledyra betyr
for våre medmennesker, og være mer
observante og ta vare på hverandre når
noen mister en god venn.

HVA SKJER, OG HVOR
BLIR DE AV?
De fleste dyr som avlives er syke, og
man har ofte bestemt seg på forhånd før
man kommer til dyrlegen, eller er forberedt på at det kan ende med det. Vi gir
som regel dyra en sprøyte med beroligende middel først. Dette sovner de
gradvis inn av. Når de blir helt trøtte, får
de en sprøyte med en overdose med
narkosemiddel og sovner helt inn til
hjertet stopper.
Når dyret er erklært dødt, må man
bestemme hva man skal gjøre med den
døde kroppen. Det er lov å ta den med
seg og begrave den på sin egen
eiendom. Dette er for noen en fin måte
å ta farvel på, andre har ikke anledning
eller synes det blir for tøft å gå gjennom
eller vil ikke ha noe mer med det å gjøre.
Da kan dyrlegen sende den til kremering
for deg. Du kan da velge å sende den til

I veterinærutdannelsen har denne delen
av jobben fått liten oppmerksomhet. I
noen land har de vært flinkere til å ta tak
i dette allerede overfor studenter. Da blir
dyrlegene også flinkere til å ta seg av
”menneskene bak dyra”. Vår rolle er
ofte en som kjente dyret godt, som man
kan dele minnene med, og som kan forstå. Vi er også den som får spørsmålene. Hvorfor, hvordan, osv. Det er dessverre ikke alltid vi kan gi et godt svar,
men vi kan prøve.
Det er veldig forskjellig hvordan vi takler
det å miste et kjæledyr. Noen holder en
stram maske helt til de kommer hjem,
andre faller helt sammen på klinikken.
Mange takler det helt greit, mens andre
har det tomt - lenge. De som blir veldig
nedbrutt skal vite at de ikke er alene.
Det er andre som har hatt det som deg!
Det er andre du kan snakke med. Kom
innom dyrlegen for å snakke om hvordan du har det. Det finnes flere bøker

som omtaler dette emnet, en vi kan
anbefale er en fin bok på svensk av
Mickie Gustavson, som heter ”Bara en
hund”.
NY FØLGESVENN?
Skal du skaffe deg et nytt kjæledyr med
en gang? Det er opp til hver enkelt. I de
fleste tilfeller bør du gi det litt tid, du bør
bearbeide det du har vært gjennom og
”bli ferdig med” sorgprosessen hvis du
trenger det. For andre igjen kan det
være godt å kanskje få en liten valp i
huset med en gang, full av livsglede og
spilloppmakeri! Vi har hatt kunder som
har tatt det hele så tungt at de aldri vil
ha dyr mer, men også andre som har
kommet med en nyervervelse uka etter!
Det er også viktig å huske at de som
skaffer seg et nytt kjæledyr med en
gang har ikke vært mindre glad i den de
mista. Alle reagerer vi forskjellig på det
å miste et dyr, og vi har forskjellige
måter å takle det på.
Noe som er viktig å huske på, er at vi
ikke må sammenligne den ”nye” og den
”gamle”. De er forskjellige individer,
med sine gode og dårlige egenskaper.
For mange er spesielt det å få valp igjen
etter å ha mistet en gammel hud, en
aldri så liten utfordring... Den er ikke
som den ”gamle”, mer masete, mer
bråkete, men veldig mye moro... Den
forandrer seg når den blir større! Etter
hvert lærer dere hverandre å kjenne, og
dere kommer til å prege hverandres
utvikling framover. Etter min mening er
det mye sannhet i ordtaket, ”som mann
så hund...”
Snart har du en ny følgesvenn, en
”companion”... Våre to ”companions”, Mikkel og Ice, følger oss daglig overalt og gjør livet rikere, mens
lille Gaia lever videre i de gode
minnene.

Nordic Pride Bessie som unghund
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Nyttårsaften er vel den verste dagen i året for veldig mange av kjæledyra våre, da raketter
lager et øredøvende bråk av smell og hyl og skumle lysglimt. Mens nabo’n smeller av den
”Superbomba” og vi mennesker klirrer i champagne-glassene ligger Peik og Bella under bordet
og skjelver……
Vi vil her gi noen råd for hva du kan gjøre for å hjelpe hunden gjennom kvelden – og romjula.
Lydfobier er dessuten noe man kan jobbe med, og vi skal også gi råd for hva du kan gjøre før
neste nyttår for å forebygge problemene da!
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La ikke hunden være alene hjemme. Dette gjelder spesielt dersom
hunden har lydfobi allerede, men husk på at dette også er noe som kan
utvikle seg dersom hunden får en ubehagelig opplevelse når den er alene
hjemme. Vær i nærheten selv eller få noen som hunden er trygg på til å
passe den dersom dere skal bort.
La hunden få mulighet til å gjemme seg, søke ly, et sted/rom med
mindre støy og lys. Ikke steng av det hunden anser som rømningsveier
(men ikke slipp den ut, da den kan stikke av og gjemme seg ute og i verste
fall bli påkjørt). Vil hunden legge seg bak sofaen, la den gjøre det!
Avled oppmerksomheten. Sett i gang med leiker, øvelser og aktiviser
hunden, gi belønning.
Sett gjerne på lyd/musikk i huset som kan ta av for noe av lydene fra
rakettene.
IKKE forsterk frykten ved å trøste, vise bekymring. Forsøk å være
upåvirket og oppfør dere vanlig. Ved å trøste og vise at lydene også påvirker
dere, forteller dere hunden indirekte at dette virkelig er noe farlig og noe å
være redd for.

MEDISINER
For mange hunder er de ovenfor nevnte
punkter nok, men for de hundene som
har reell lydfobi vil det ofte være nødvendig med bruk av medisiner i tillegg.
Unngå rene sløvende medisiner, de lar
hunden høre like mye og være like redd,
men doper den så den ikke klarer å
”stikke av” fra det den hører. Disse
medisinene er de vi dessverre har brukt
i alle år, men nyere studier viser at hundene egentlig har det verre med bruk av
disse. Hunden ikke minst husker det de
opplever godt, slik at den blir enda reddere neste gang den opplever skremmende lyder.
Hvis hunden er så redd at den trenger
medisiner bør man få angstdempende
medisiner av dyrlegen. Disse er kun
mildt sløvende, men demper angsten og
fryktreaksjonen. Ikke minst demper de
også korttidsminnet, slik at de ikke husker det skremmende de har opplevd.
Hvis dere tidligere har brukt sløvende
medisiner, kan det være dere nå vil se at
hunden viser mer redsel, og at dere
opplever situasjonen som verre. Men
husk, dersom hunden viser redsel er det
egentlig positivt, da den nå får muligheten til å gjemme seg unna, og glemmer
det etterpå. Med de sløvende medisinene er de like redde, men er bare så sløvet i musklene at de ikke klarer å komme
seg vekk. Tenk hvordan du selv ville hatt
det!

For best effekt, bør dere gi medisinen i
god tid før det smeller, og samtidig ta
tak i de ovenfor nevnte råd.
BRUK AV FEROMONER, DAP.
Dette er luktstoffer som skilles ut av
hunder og har en beroligende effekt på
deres atferd. Ved bruk av et syntetisk
feromon som er likt det som skilles ut av
tisper like etter fødsel, for å gi trygghet
til valpene, kan man dempe den generelle angsten til hunden i sitt hjemmemiljø. DAP (”feromoner på boks”) settes
inn i stikkontakta og sørger for at duftsstoffene brer seg i huset der hunden
oppholder seg. DAP kan også fås som
spray som man kan for eksempel bruke
i bilen. Dette bør tas i bruk i god tid før
nyttår, en slik boks holder ca 1 mnd og
man får kjøpt refill. Også ved angstanfall
av andre årsaker brukes dette (for
eksempel tordenvær, venne hunden til
et nytt miljø etc).
URTER.
Noen urter har en lett beroligende
effekt, og kan anvendes hos hunder
som blir lett engstelig ved lyder. Vi har
hatt god effekt av ”Scullap and Valerian”
(Dorwest Herbs). Disse sløver ikke hunden, og kan ha god nok effekt dersom
hunden ikke har en lydfobi med sterke
angstanfall. Da er dette som regel ikke
nok alene.

dyrlegen eller en atferdstrener over tid,
evt. sammen med bruk av medikamenter. Da venner man gradvis hunden til
lydene. Man gjenoppbygger sakte
tryggheten gjennom et treningsprogram
der man venner hunden til lydene i stadig stigende volum på en kontrollert
måte slik at hunden tolererer lydene.
Deretter trener man hunden til å like
lydene ved å bringe inn belønning.
Det finnes ferdige treningsprogrammer
med lyder på cd å få kjøpt (Sounds
Scary). De bør brukes i samråd med
veterinær og/eller atferdstrener. Det er
dokumentert ennå bedre effekt ved
samtidig bruk av luktestoffer, såkalte
feromoner. Dette er noe dere kan få tak
i ved de fleste dyreklinikker.

Med ønske om en
God Jul og en
God og Behagelig
Nyttårsfeiring for alle
på to- og fire bein!
Fra Elin, Stein, Mikkel og Ice på
Hønefoss Dyrehospital!

FOREBYGGING
Den beste behandlingen er å forebygge
lydfobiene ved å jobbe sammen med
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Fra utstilling i Orkang
Det var en fin dag å stille buhund på. Det er lenge siden det var så mange buhunder på denne
utstillingen. Vi satser på at det kommer flere neste år og at vi kan få til en "samlin der.

Fra venstre: 1 Anne Okstad fra Trondheim med "Redlanse`s Eira" - 2 Annbjørg Myhre fra Melhus med "Rocky" - 3 Marie Rolfsen fra Malvik med "Ask"
4 Stephan Sørensen fra Os i Østerdalen med "Elvetorps Sandra" - 5 Alexsandra Sørensen fra Os i Østerdalen med "Minni"

† Til minne om “Bamse”
Vikingborgens husmann junior
Den 2. juli måtte vi ta avskjed med vår snille, gode Bamse, født 1. august 1995.
Vi fikk nesten 11 år sammen, og vi savner han veldig. Han kom til oss som valp
fra Vikingborgen Kennel, ved Tone K. Bergby. Moren var Butorpets Ronja, og
faren var Svarte Ruben Husmanns sønn. Vi kan ikke få takket Tone nok for alle
gode råd opp gjennom årene.
Bamse gikk på valpekurs og vi var flere år med i Skjeberg Hundeklubb. Bamse
og jeg(ikke minst jeg) lærte mye der, og Bamse likte seg godt og var venn med
alle slags hunder. Vi var på mange turer sammen med Tone og hennes hunder,både i Sarpsborg, i skogen her på Lunder, på stranda, i Gamlebyen i
Fredrikstad og på hundeutstillinger.
Bamse fulgte meg som en skygge, og passet på både gården og folket her.
Han var bestandig snill og god , en riktig kosehund som jeg var veldig stolt av.
Han var glad i alle, både mennesker og dyr. Han sa ifra når det kom besøk,
men var bare glad når han fikk hilse på dem. Nå har jeg ingen som er med ut om morgenen som første tur for å hente
avisen, og gå noen runder i hagen. Når kvelden kommer er det ingen som kommer tassende for å bli med opp for
natten.
Bamse fikk en alvorlig nyresykdom som ikke kunne helbredes. Turen til veterinæren var tøff, men jeg var hos han helt
til slutt.
Bamse likte seg godt i hagen vår, og nå hviler han i en grav der. Graven er pyntet med en rød” Flittig Lise”.
Savnet er STORT etter deg, Bamse, men vi har mange gode minner.
Onsøy 14.sept. 2006
Randi Lunder
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spar penger

Velkommen til en
hyggelig handel hos:
TROPEHUSET
BRAUT

Alltid størst utvalg til de
beste prisene!

ÅPNINGSTIDER:
Alle hverdager fra 14 – 19
Lørdager fra 10 – 14
Tlf: 51 42 56 90
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VALPEKULL

AVLSRÅDET INFORMERER:

ØYENLYSNING
Reg.Nr.
09562/99
01352/03
22838/03
07802/04
20180/03
07803/04
04431/01
05825/05
12903/03
08322/05
02678/05
02677/05
08320/05
04451/05
09860/04
20181/03
03234/05
14708/04
16767/04
12849/05
01697/05
07568/05
22777/05

Navn
Leite-Gård's Vanja Ii
Vaulartun's Kaisa
Kjosabygda's Tina
Bulund's Tippo
Kimura's Caro
Bulund's Pia
Leite-Gård's Elliot
Vaalebjønn's Cb Binna
Rapp
Vaalebjønn's Ds Sånn-Ja
Leite-Gård's Valgerd
Leite-Gård's Valdemar
Vaalebjønn's Db Sot
Kimura's Edvin
Kimura's Dagny
Kimura's Catinka
Toya Stelladatter
Cascilius Vakre Vesla
Aiko
Cascilius Bonso Bajas
Redlance's Dino
Kimura's Findus
Vaalebjønn's Es Dias

PR. 3. NOV. 2006

Øyediag.
FRI
FRI
Annen katarakt
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
Annen katarakt
Annen katarakt
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
Annen katarakt
FRI
FRI
FRI

Diag.dato
17/11-2005
19/11-2005
9/12-2005
24/1-2006
28/1-2006
26/2-2006
20/3-2006
20/3-2006
24/3-2006
25/3-2006
24/4-2006
24/4-2006
24/4-2006
24/4-2006
22/5-2006
22/5-2006
16/6-2006
18/6-2006
20/6-2006
11/7-2006
17/7-2006
6/9-2006
25/9-2006

Født
Kull
16/3-2004 065617

(T/H)
imp

23/2-2005 061017

imp

18/7-2005 055561

(0/1)

7/8-2005

imp

062159

19/9-2005 056084

(3/1)

12/10-2005 061183

imp

5/12-2005 057082

(2/5)

10/12-2005 060008

(3/1)

6/2-2006

060788

(2/3)

30/3-2006 062405

(2/3)

3/4-2006

062342

(1/2)

6/4-2006

061926

(2/3)

26/4-2006 063826

(2/1)

9/6-2006

063499

(4/1)

11/6-2006 063333

(4/3)

21/7-2006 064384

(0/6)

4/8-2006

064622

(0/3)

25/8-2006 065936

(2/2)

29/8-2006 065525

(2/1)

Annen Katarakt: “Buhundkatarakt”

HD RØNTGINGER
Reg.Nr.
11455/04
22838/03
03234/05
07802/04
14956/04
21207/04
12903/03
04431/01
05819/05
05825/05
08320/05
02678/05
02677/05
14708/04
04451/05
07172/05
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Navn
Ask
Kjosabygda's Tina
Toya Stelladatter
Bulund's Tippo
Ronja
Vaalebjønn's Ringo
Rapp
Leite-Gård's Elliot
Vaalebjønn's Cs Birk
Vaalebjønn's Cb Binna
Vaalebjønn's Db Sot
Leite-Gård's Valgerd
Leite-Gård's Valdemar
Cascilius Vakre Vesla
Kimura's Edvin
Kaisa

Øyediag.
A
A
A
B
A
A
B
A
A
A
C
A
A
C
A
A
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PR. 3. NOV. 2006

Far / Mor
AKCSBDL90397001 Trollmannen Bamse Brakar
S44412/97 Tis Hanna Ide-Gran
S10710/99 Gungner's Freke
S17771/99 Gickas Lady Nicolina
00114/99 Jeppe
21807/00 Treholmen's Frøya
15288/94 Treholmens Balder
S15680/2002 Borelands Cola
07784/02 Ahs Kronblom Av Gilde
15455/02 Nodavolls Dolly Divadatter
21360/00 Bamse I
12667/02 Sangrebakkens Bia
06860/99 Leite-Gård's Turbo
20717/99 Leite-Gård's Aud-Trixi
11459/04 Gråtass
07785/02 Ahs Du-Gro Av Gilde
23474/01 Trym
14526/03 Redlance's Birka Bamsi Datter
00094/04 Sharik
09154/02 Topsy
04377/96 Morten
18228/00 Leika
21206/04 Vaalebjønn's Ricco
22643/00 Cascilius Naia-Tiril Natalita
15826/00 Skadsemgaarden's Vidar Viking
22838/03 Kjosabygda's Tina
04431/01 Leite-Gård's Elliot
13590/02 Jossa
12903/03 Rapp
16923/01 Ylva
07969/04 Vaalebjønn's Rask
09860/04 Kimura's Dagny
11798/99 Vaulartun's Floke
17294/00 Vaulartun's Tanja
11459/04 Gråtass
03234/05 Toya Stelladatter
01697/05 Redlance's Dino
14526/03 Redlance's Birka Bamsi Datter

AVLEST MELLOM 3. NOV. 2005 OG 3. NOV. 2006
Diag.dato
20/12-2005
22/12-2005
3/1-2006
1/2-2006
7/3-2006
9/3-2006
21/3-2006
21/3-2006
4/4-2006
4/4-2006
2/5-2006
9/5-2006
9/5-2006
9/5-2006
9/5-2006
23/5-2006

Reg.Nr.
16768/04
07170/05
16767/04
21724/04
01697/05
09857/04
12849/05
04449/05
07568/05
19565/05
07571/05
05822/05
22777/05
14707/04
S63103/05

Navn
Sorte Snorre Hurumgutt
Jippi
Aiko
Munti
Redlance's Dino
Kimura's Didrik
Cascilius Bonso Bajas
Kimura's Emil
Kimura's Findus
Kimura's Gurina
Kimura's Frøya
Vaalebjønn's Cb Bitten
Vaalebjønn's Es Dias
Cascilius Ronja Rampejente
Med Hjärtas Lukas

Øyediag.
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A
C
A
C
B
A

Diag.dato
23/5-2006
22/6-2006
22/6-2006
27/6-2006
11/7-2006
13/7-2006
13/7-2006
10/8-2006
13/9-2006
13/9-2006
15/9-2006
21/9-2006
28/9-2006
17/10-2006
24/10-2006
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I Strålende vær, og med godt humør hadde tusenvis av
hundeeiere tatt turen til Granåsen ski anlegg i Trondheim.
Denne helgen arrangerte NKK av. Midt Norge
Hundesportens helg, med valpeshow, foredrag, rasestands,
demonstrasjoner av hundesporter som sykling, kløving og
Agility og raseparade, med over 150 representerte raser,
hvorav Buhunden selvfølgelig var en av dem.

NKK Hundesportens helg,
Granåsen 11.06.06

Lørdagens store begivenhet var valpeshowet, mens søndagens var raseparaden.
Det var derfor jeg om min lille budott tok
turen hit denne dagen. Ask hadde kløven sin
på ryggen, og passet på å si fra om at nå var
han på plass i det han kom ut av bilen. Men
siden ingen hunder brydde seg, fant han det
for godt å slutte å bjeffe. Vi installerte oss
mellom pudler og miniatyrklubben, og følte
oss heller malplassert mellom diverse småhunder som lå på armen til sine respektive
eiere mesteparten av tiden. Ask fikk seg et
stygt blikk da han ville hilse på en av disse
småtassene, vi var visst ikke helt velkommene. Vet ikke om det var jeg eller Ask som
sukket høyest over småhundfolkets oppførsel, men vi ruslet i alle fall en tur for å se etter
andre buhunder, før vi ble kastet vekk fra
den skyggefulle plassen vår.

ne. Nå hadde også to andre buhunder
kommet til, Caro, broren til Ask, og en svart
hannhund fra Cascilius, Bonso. Nå ble det
litt bråk, for søskenkjærligheten mellom Ask
og Caro er ikke helt til stede. Om en av
hundene begynte og bjeffe, begynte de
andre også. Neida, buhunden gneldrer ikke.
Helt sant. Med 4 hannhunder skulle altså vi
representere den Norske buhunden. Jaujau,
som vi ville sagt her i Tr.heim.
Paraden begynte, og vi fikk endelig bevege
på oss. Buhunden fikk lede paraden for
gruppe 5, spisshundene. Bak oss kom bla.
sort elghund, lundehund, japansk spisshund
og en hel del andre spisshunder. Akkurat da
det var vår tur til å stige opp på premiepallene hvor rasene det ble snakket om av
speakeren skulle stå, rant det visst over for

de tålmodige hundene våre, som til sitt
forsvar hadde vært ute i solsteiken en god
stund, uten mulighet til å slappe av i
skyggen (nesten uforsvarlig av NKK synes
jeg!), og de både braket sammen og bjeffet
høylydt. Ask ble så opptatt av å snu seg å
bjeffe til Caro, som bjeffet tilbake, at han falt
ned fra pallen. Figo og rasens sorte representant ga seg med på koret de også. Det
var det jeg sa jeg, buhunden bjeffer ikke!
(Ironi, om noen ikke skjønte det..)
Vi fikk kanskje ikke vist rasen fra den siden vi
ville, folk sitter kanskje igjen med nok et
inntrykk av buhund som en bråkete rase,
men ellers hadde vi alle sammen, jeg og Ask
hvert fall, en fin dag i Granåsen.
Marie Rolfsen.

Vi så ingen buhunder før like før paraden
skulle begynne, da ”fant vi” Figo, en blakk
trivelig hannhund med eierne sine. Ble
sittende å prate med dem, mens arrangørene løp frem å tilbake som stressede
røyskatter for å få alle rasene på plass, og i
riktig rekkefølge. Det var kokende hett, og
både hunder og eiere var temmelig utslitte
av varmen da paraden endelig kunne begyn-
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For livslang helse
og sunnhet

Veterinærenes førstevalg
Hill´s * Pet Nutrition Ltd.
Norsk Distributør: Pet Partner A/S
Dyrløkkeveien 19 - 1440 Drøbak
Tlf.: 64 90 75 01
*Varemerket benyttes på lisens av Hill´s Pet Nutrition, Inc.
© 1997, Hill´s Pet Nutrition, Inc.
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Den dagen Tobby
junior ble voksen!
Jeg var invitert på hjortejakt med noen venner,
på et sted nær Bergen. Fikk beskjed om å ta
med Tobby, en ca 7 mnd gammel buhund.
Den var ganske uerfaren, så jeg så ikke poengt, men den ble
med. Vi hadde øvet litt på søk i hagen etter hjortekjøtt, en
hjort fot o.l. Tobby hadde også vært med oss på jakt, men satt
i bilen til dyr ble felt, for så ” å finne” det.
Det ble bestemt at 2 skyttere skulle sitte på post, mens jeg
og Tobby + tre andre skulle drive.Ett dyr ble forskiftsmessig
drevet mot skytterne og påskutt, men løp videre.
Stor fortivilelse i jaktlaget. Jeg ble spurt om å spore med
Tobby. Det ble funnet blod etter hjorten. Tobby ble satt på
sporet og bedt om å søke å finne kjorten til ”pappa”, slik vi
hadde øve på hjemme. Han tok sporet, med 5 mann på rekke
bak seg, som krysset fingrene og håpet at unhunden ville forstå, å klare oppgaven.

eneste bjeft under hele jakten, hverken når vi var på søk eller
når det ble løst skudd. Når han hadde funnet dyret, slikket
han blod og ”bustet” skikkelig, men uten agresjon for å
beskytte byttet, slik vanlige er med en dreven ettersøkshund.
Denne dagen vil vi aldri glemme. Den var fantastisk rett og
slett.
Tobby sin mor er Vaulartuns Sonja og Vaulartuns Lille Lille er
bestefar. Det var ikke så rart fordi Tobbys Bestefar er
Lille Lille, en Buhund som er kåret til Beste sorte Buhund i
Norge mange år på rad. Slik ble Tobby Junior voksen.
Hilsen David Sundsbakk. davisun@online.no

Ferden gikk over knauser og myrer, og jeg skrøt av han med
jevne mellomrom og ba han finne hjorten. Jeg var redd at han
skulle bli lei å begynne å leke,men for Tobby er dette den
leken han liker best.
Han fortsatte med stor iver. Noen av jegerne begynte etter en
stund å gå forbi oss litt ute på siden. Da stoppet Tobby opp
og såg på de,og deretter på meg, som om han ville spørre.
Skal dere finne den hjorten selv eller....? Etter ca. 45 minutter ble hjorten funnet og avlivet.
Det vanket mye klapp og mange godord. Vi hadde neppe
funnet hjorten uten Tobby, det var alle enige om. Det må
bemerkes at ”gneddrebikkjen” buhunden ikke kom med et
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Poul og Ritta Wehnert sværger til
campingferier. Og Eddi er helt enig!

d
e
h
i
r
f
r
e
g
n
i
p
Cam
for Eddi & Co
Det kan sagtens lade sig gøre at have hunden med på
campingturen. Det kræver blot lidt forberedelse, lyder det
fra et par entusiastiske campister.
16
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Det skuffer mig, at der sjældent står et ord
om faciliteter for hunde, for vi har dog ca.
550.000 af dem her i landet. Det er ærgerligt
at komme frem og opdage, at eneste mulighed for at lufte Eddi er langs med en landevej eller i kanten af en kornmark.”
KRAV TIL EJEREN
Poul og Ritta Wehnert mener, at hunde er tilladt på de fleste campingpladser i Danmark.
”Som hundeejere skal vi naturligvis tage
hensyn til de øvrige campister, ligesom for
ældre med småbørn skal. Vi må være en lille
smule mere årvågne, men for os har det kun
været en fornøjelse. En enkelt gang har vi
valgt at køre fra en campingplads, fordi vi
syntes, at Eddi gøede for meget, men da
havde vi kun haft ham i kort tid. I dag har han
lært ikke at gø, når nogen går forbi, hvor han
bor,” fortæller Poul, der egentlig ikke synes,
der skal så meget til, for at en campingplads
kan kaldes hundevenlig. ”Helt basalt skal der
være gode omgivelser; skov, strand, mark
eller eng, hvor man kan færdes med sin
hund, nyde naturen og gå lange ture. Eddi
bliver luftet fi re gange om dagen hjemme, og
sådan skal det også være, når vi er ude. Han
skal aktiveres, ud at snuse og have motion
ligesom os andre.”
Men der stilles også krav til hundeejerne på
en campingplads, forklarer han: ”Vi skal
naturligvis sørge for, at hunden er i snor
overalt på pladsen. Det er et krav, som alle
overholder. En løsgående hund kan gøre
andre utrygge. De kan jo ikke se, hvor sød
og godmodig, hunden er. Desuden kan alle
hunde blive bragt i situationer, hvor de reagerer helt ved siden af deres normale mønster.

Poul og Ritta Wehnert fra Jægerspris fik øje
på campinglivets glæder, da de nærmede sig
pensionsalderen og besluttede at investere i
en campingvogn. Det er nu fire år siden, og
de er vilde med den form for ferie. Det
samme er deres treårige norske buhund
Eddi. For som et kært familiemedlem skal
han naturligvis også med, når familien drager ud i landet med campingvognen. ”Selv
om vi bor et vidunderligt sted med hav og
marker få hundrede meter fra vores hus, så
er det jo dejligt at komme ud og opleve andre
steder, og det kan sagtens lade sig gøre med
en hund,” understreger Poul Wehnert. ”Jeg
plejer at gå ind på de forskellige campingpladsers hjemmesider for at finde ud af, om
hunde er velkomne, men det står der sjældent noget om. Bortset fra, at en medbragt
hund skal føres i snor. Derimod gør mange –
langt de fl este – campingpladser opmærksom på faciliteter for børn. Især gruppen to til
ni år. Fx at der findes hoppepuder, legepladser, tv-rum, børneaktiviteter, minigolf, osv.

I begyndelsen satte vi campingvognen på en
plads i yderområdet, hvor det ikke vrimlede
med folk, og det er en god idé, hvis man
ønsker lidt fred og ro. I dag er vi mere sociale, for Eddi generer ingen. Tværtimod kommer især børn tit forbi for at hilse på. Vi har
nemlig vores egen hundegård med. Jeg har
været hos tømmerhandlen og indkøbt hegn,
stolper og en låge, som vi omkranser vores
standplads med. Det fungerer perfekt, og vi
undgår, at Eddi skal være i snor hele tiden.
De penge er godt givet ud, og det kan på det
varmeste anbefales.” De entusiastiske campister er enige om, at det også er en god ide
at beslutte sig for, om telefonnummeret på
hundens navneskilt skal være til fastnettelefonen derhjemme, som man så skal huske at
viderestille, eller til mobiltelefonen. Et must
er også en kur mod flåt og lopper, inden
turen går ud i det grønne, og naturligvis skal
legetøjskassen med den gamle sutsko, bolden og favoritbamsen med. Ligesom det
elskede, gamle tæppe, hundehåndklæder,
børste og kam, så udseendet ikke forsømmes i ferien.

På mange campingpladser har hunden gratis adgang, men Poul Wehnert har intet imod
at betale, som man gør for børn, hvis ellers
faciliteterne er i orden. ”Børnene har jo hoppepuder,” lyder det lidt sarkastisk fra Eddis
ejer, som kunne ønske sig, at der i forbindelse med pladserne var indhegnede områder til hundene, hvor de kunne lege. ”Hunde
er meget sociale væsner, og de elsker at ??
Her er de firbenede velkomne
TRÆKPLASTER
Poul Wehnert er overbevist om, at hvis campingpladserne lavede nogle arrangementer
for hunde og deres ejere, ville det trække
mange til. ”Der bliver lavet så mange arrangementer for børn og voksne i løbet af en
sæson - hvorfor ikke også for os hundeejere? Det kunne ske i samarbejde med en
lokal hundetræner, adfærdsterapeut eller
den stedlige hundeklub. Emner er der masser af. Børn og hunde. Lydighed. Træning.
Information om racer. Det kunne jeg godt
tænke mig. Jeg tror, der er et stort behov, og
sådan et arran gement kan efter min mening
være lige så interessant som at se en slotsruin.” Og så et lille hjertesuk: ”Jeg kunne
ønske, at man på pladsen satte små standere op med hundeposer til fri afbenyttelse.
Folk kan jo glemme, og hvis der er gratis
poser, er der ingen undskyldning for ikke at
samle hundens efterladenskaber op. Der er
ikke noget, som i den grad kan få folk til at
hade os hundeejere, som at træde i en hundehømhøm.”
I år går turen for Eddi og hans mennesker til
Sverige og Norge i fem uger, hvor han skal
møde andre buhunde og udstilles. Eddi er
nemlig ikke bare en hund efter camping. Han
er også en smuk, norsk buhund, der gerne vil
vise sig frem.
Samværet med Eddi er en vigtig del af ferien,
mener Poul Wehnert.

ØNSKEDRØMME
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Akkurat som et kamera har øyet en linse som
brukes til å fokusere. Katarakt er en opasitet
eller blakking inne i denne linsa, og er den
vanligste årsaken til blindhet hos hunder.

Blakkingen kommer på grunn av en nedbrytning av de normale fibrene
inne i linsa. Skader eller diabetes kan være årsak til dette, men de fleste katarakter hos hunder er nedarvet. Katarakter kan utvikle seg raskt
over noen uker eller langsomt over flere år. Et eller begge øyne kan være
affisert.
Alle tettheter i linsa kalles katarakt. Små forandringer behøver ikke
affisere synet. Dersom mer av linsa er involvert kan hunden se uklart og
tilslutt kan hele linsa bli tåkete og hunden miste hele synet. Når hele linsa
er affisert kaller vi dette for en moden katarakt. Mange typer katarakt
utvikler seg i løpet av livet, slik at en liten forandring kan forandre seg
over tid og gi alvorlig synsforstyrrelse senere. Linsa ligger bak regnbuehinnen, og når hunden har katarakt vil pupillen virke hvit. Ordet katarakt
kommer fra gresk og betyr ”vannfall”. Man forestilte seg at hjernevæske
falt ned foran øynene og dimmet synet….. Den norske betegnelsen ”grå
stær” har ingenting med fuglen å gjøre, men kommer fra det tyske
”starren”, - stirrende blikk.

NUKLEÆR SCLEROSE
Med alderen vil alle hunder få forandringer i linsen. Dette kalles Nukleær
Sclerose og kommer av at linsefibrene fortetter seg etter som hunden
blir eldre. Linsen vil også da virke gråhvit, men dette er IKKE katarakt.
Det er en normal aldersforandring og til motsetning fra en katarakt vil
som regel ikke synet affiseres.
HVORDAN DANNES KATARAKT?
Til tross for at det er flere forskjellige former og årsaker til katarakt, utvikles de alle på liknende måte. Linsa består av 66 % vann og 33% protein.
Det er et pumpesystem som sørger for å holde denne balansen under
kontroll. Når biomekanikken i linsa blir skadet, begynner dette systemet
å svikte og ekstra vann kommer inn i linsa. I tillegg øker andelen uløselig
protein i linsa. Disse forandringene fører til at linsa mister sin gjennomskinnelighet og ser grå ut.
FORSKJELLIGE TYPER KATARAKT
Det er mange forskjellige former for og årsaker til katarakt. De kan
affisere alle raser og hunder i alle aldre, men enkelte former opptrer
oftere i enkelte raser. Alderen som katarakten opptrer er viktig for å
klassifisere type katarakt og for å bestemme om katarakten er et resultat
av arvelighet i rasen.
Kongenital katarakt: Dette er katarakt som er tilstede ved fødsel og opptrer vanligvis i begge øyne. Selv om hunden er født med katarakt, er den
ikke nødvendigvis arvelig. Infeksjoner og toksinpåvirkning i fosterstadiet
kan også være årsaken.
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UTVIKLINGS (”EARLY ONSET”) KATARAKT: Utviklingskatarakt er
de som utvikles tidlig i livet. Som med kongenital katarakt kan de være
nedarvet eller også forårsaket av andre ting som skade, diabetes
mellitus (sukkersyke), infeksjon eller toksisitet. Arvelig katarakt av denne
typen finner vi hos flere raser, deriblant vår Norske Buhund.
Senil (”late onset”) katarakt: Katarakt som forekommer hos hunder over
6 år kaller vi senil katarakt. Disse er mindre vanlige hos hunder enn hos
mennesker. Nukleær sclerose, som beskrevet over, blir ofte forvekslet
med katarakt i denne alderen.
ARVELIG KATARAKT
Arvelig katarakt kan både
være kongenital (tilstede
ved fødsel) eller utvikles
senere i livet. Kataraktene
varierer i forhold til hvor i
linsa de finnes og utbredelse i linsa (Total katarakt,
Bakre Polkatarakt, Fremre
Y-sømskatarakt, Øvrig partiell katarakt), og ved hvilken
alder som man ser de opptrer (se tegning). Disse kriteriene brukes for å bestemme om man har med en
arvelig katarakt å gjøre eller
ikke, dvs. at den forekommer på et sted i linsen som
for rasen er typisk og ved en alder den vanligvis opptrer i rasen samt at
katarakten forekommer i begge øyne. Man klassifiserer også katarakten
i forhold til utviklingsstadiet (incipient, umoden, moden, hypermoden,
morgagnian). Arvelig katarakt kan opptre uavhengig av eller sammen
med annen type øyesykdom. En hund som er diagnostisert med arvelig
katarakt skal ikke brukes til avl da dette vil nedarves til avkommet.
KONGENITAL ARVELIG KATARAKT
Kongenital katarakt er vanligvis statisk, dvs. forandrer seg ikke gjennom
livet og kan ofte kontrolleres med medisiner uten at kirurgi blir nødvendig. Linsefibrene som utgjør cortex (barken) er vanligvis gjennomskinnelige slik at synet beholdes. Graden av forandringene i linsa avgjør hvor
mye syn hunden har. Raser man finner dette hos er for eksempel
Doberman, Dverg Schnauzer, Old English Sheepdog, Golden Retriever,
Westies. Hos noen raser som Cocker Spaniel, Cavalier King Charles
Spaniel, Rottweiler kan kongenital katarakt noen ganger opptre sammen
med andre øyelidelser. Diagnosen kan stilles fra 5-6 ukers alder.
ARVELIG UTVIKLINGS KATARAKT
Arvelig utviklingskatarakt kan gi synsforstyrrelser og blindhet avhengig
av hvor mye av linsa som er affisert. Katarakt kan opptre ved alle aldre,
men vanligvis er det hos yngre og middelaldrede hunder man ser dette.
Mønstrene av opasitet i linsa sammen med alder hos hunden, er det som
gir oss diagnosen arvelig katarakt. Når det gjelder arvegangen er både
dominant og recessiv nedarving involvert ved katarakt hos hund, og det
er stor variasjon i det kliniske bildet og prognose.
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Hos Norsk Buhund er katarakten vanligvis lokalisert til bakre del av linsecortex, og opptrer
vanligvis før fylte 5 år. Forandringene er variable og kirurgi er sjelden nødvendig. Boston
Terrier og Dverg Schnauzer utvikler imidlertid
oftest en generalisert type katarakt som involverer hele cortex med blindhet som følge.
”Buhund-katarakt” – Pulverulent katarakt
Buhundkatarakt er en spesiell form for katarakt
som på ”fagspråket” kalles pulverulent katarakt. Det er gjort en studie som ble publisert i
1995 der dette ble diagnostisert hos 52 av 102
buhunder. Det må slik sies å være en vanlig
forekommende linseforandring hos buhund.
Forandringene i linsa er synlig fra 6 _ uke som
små prikker i bakre del av linsekjernen. Disse
forandringene kan utvikle seg slik at de ved
4-5 års alder ser ut som en ball med ”spunnet
sukker” i linsekjernen. Buhunder med denne
katarakt-typen ser ikke ut til å bli affisert synsmessig.
Fra Ellen Bjerkås’ studie publisert i
“Journal of Small Animal Practice, 1995”.
“Pulverulent cataracts were diagnosed in 52
of 102 Norwegian buhunds, with both sexes
being equally affected. All the dogs were
otherwise considered clinically healthy. Initial
lens changes were visible from six and a half
weeks of age as small dots parallel to the suture lines behind the nucleus. Gradually, the
opacities along the suture lines became more
opaque until, by the age of four to five and a
half years, they had progressed to involve the
fetal nucleus which then resembled a ball of
candy floss. The outer part, the adult nucleus,
usually remained clear, and the cortex was not
involved. The ages of the dogs in the present
study ranged from three and a half weeks to
12 years at first examination. An outcross of an
affected bitch to a mixed-breed dog resulted in
three puppies, of which two were affected.
The retinas could be evaluated in all the examined dogs, and revealed no abnormalities
except for one case of focal retinopathy. In
addition to the pulverulent cataracts, 10 cases
of cortical cataracts were diagnosed, three of
which also had pulverulent cataracts. Based
on the pedigrees, an autosomal dominant
mode of inheritance with a high degree of
penetrance is suggested for pulverulent cataract.”
ANDRE ÅRSAKER TIL KATARAKT
Den vanligste metabolske (stoffskifte) årsaken
til katarakt hos hund er diabetes mellitus, eller
sukkersyke. Katarakten kan her utvikle seg
meget raskt til total katarakt dersom hundens
blodsukker ikke blir regulert raskt. Katarakt
kommer som regel på begge øyne
Skade på øyet (slag, sår) kan også føre til at
katarakt utvikles, kommer da vanligvis bare på
ett øye.
BEHANDLING AV KATARAKT
Behandling av katarakt gjør man av to grunner:
For det første for å behandle betennelse inne i
øyet som ofte følger en katarakt, det andre er
for at hunden skal få synet tilbake. Det er ingen
medisiner som kan stoppe eller forhindre
utvikling av katarakt. Ved et kirurgisk inngrep
kan hunden få synet tilbake. Ved en prosedyre
som kalles phaecoemulifisering fjerner man
linsemateriale. Deretter setter man inn en

kunstig linse
inn i den resterende linsekapselen.
Operasjonen
gjør at hunden får tilnærmet normalt
syn
igjen.
Dette
er
samme teknikk som man
bruker
ved
operasjon
hos mennesker, og krever
at man bruker et operasjonsmikroskop.
Operasjon på hund er faktisk mer komplisert
og vanskeligere enn på mennesker på grunn av
at linsen hos hund sitterer meget godt fast i
glasslegemet som ligger bak linsa i øyet.
Katarakter kan forårsake inflammasjon inne i
øyet (linse indusert uveitt) fordi linseproteiner
siver ut i øyet. Dette er en smertefull tilstand
som må behandles medisinsk uansett om man
velger kirurgi eller ikke. Dersom man ikke
opererer en slik katarakt må hunden få betennelsesdempende øyedråper og jevnlig kontroll
av øyet. Man kan få alvorlige og smertefulle
komplikasjoner som glaukom (forøket trykk i
øyet), linseluksasjon og netthinneløsning.
Dersom man tenker på å operere et øye med
katarakt, er det best å vurdere dette tidlig.
Venter man for lenge gjør komplikasjonene at
resultatet ikke nødvendigvis blir bra. Det er
også viktig å vurdere funksjonen til netthinnen
før en bestemmer seg for å operere. Dersom
netthinnen ikke fungerer, vil en linseoperasjon
bli som å skifte objektiv på et kamera, uten at
man har film i kamera…. Netthinnen er ”filmen”
som synsinntrykkene fanges opp på.

Hunder har ikke skarpsyn som oss mennesker
og derfor betyr små prikker i linsekjernen ingenting for synet. Vi har en liten rase, og det vil ikke
være riktig å utelukke så mange hunder med
mange andre verdifulle egenskaper vi behøver
til ”gen-poolen”. Arvegangen mener man er
autosomal dominant med høy penetrans.
Autosomal dominant nedarving betyr at dersom et foreldredyr har genet for øyelidelsen og
det andre foreldredyret et normalt gen, vil
avkommet ha 50 % sjanse for å arve genet for
øyelidelsen. Med andre ord: Statistisk forventer
man at av 4 valper vil to være normale og 2 ha
øyelidelsen. Dette betyr ikke at valpene nødvendigvis vil bli affisert, men at sjansen er 50 %
for at dette skal skje. Høy penetrans vil si at det
er stor sannsynligheten for at valper som arver
genet utvikler sykdommen. Man kan da også
være ganske sikker på at de hunder som øyelyses fri heller ikke har genet. Valper som ikke
arver genet vil verken utvikle eller videreføre
genet til sine valper. To hunder som begge har
Buhundkatarakt bør man ikke pare, da
sannsynligheten her er stor for at valpene vil
nedarve øyelidelsen.
Arvegangen til utviklingskatarakt hos buhund
er ikke kjent. Hos noen andre raser vet man
arvegangen, både dominant og recessiv nedarving har blitt funnet. Siden utviklingskatarakt
er en øyesykdom som kan medføre blindhet, er
dette en øyelidelse vi har tatt hensyn til og
fortsatt ønsker å ta hensyn til ved avlsarbeidet
hos Norsk Buhund. Hunder med utviklingskatarakt skal derfor ikke brukes i avl. Dersom hunden ved 1 års alder viser seg fri for dette, er
dette ikke nødvendigvis den hele og fulle sannhet. Katarakten kan også utvikle seg senere i
livet, men ses sjelden senere enn ved 5 år.
Derfor bør øyelysingen gjentas regelmessig (se
anbefaling nedenfor) slik at vi også kan plukke
opp de hunder som utvikler katarakten senere.
Kun da vil vi ha grunnlag for å drive et avlsarbeid som holder den flotte rasen vår så sunn
som mulig.
Øyelysing er per i dag den eneste måten vi kan
sjekke for disse øyesykdommene vi ser hos
Buhund. For andre øyesykdommer som for
eksempel PRA (Progressiv Retinal Atrofi) og
CEA (Collie Eye Anomaly) finnes det i dag
gentester som kan avsløre om hunder er bærer
av gen for sykdommen eller ikke. Når slike tester i fremtiden en gang kommer for andre sykdommer også, vil dette forenkle avlsarbeidet,
men mye arbeid med forskning med hensyn på
arvegang gjenstår før man kommer så langt.
Avlsrådets anbefaling følger gruppen av autoriserte øyelyseres anbefaling (rev. 2005):

HVA BETYR DETTE FOR VÅRE
BUHUNDER?
Hos våre buhunder forekommer både arvelig
utviklingskatarakt og pulverulent katarakt, - eller
det vi kaller for ”Buhundkatarakt”. I studien
som ble publisert i 1995 hadde 10 av 102
hunder utviklingskatarakt og 52 av 102 hunder
Buhundkatarakt.
Forekomsten av den ”snille typen” katarakt –
Buhundkatarakt er i rasen stor. Dette er imidlertid en tilstand som har liten eller ingen klinisk
signifikans for hundens syn, og man har derfor
ikke valgt å utelukke hunder med dette fra avl.

ARVELIG UTVIKLINGSKATARAKT:
Undersøkelsesrutine: Avlstisper undersøkes
før hvert valpekull, hannhunder årlig så lenge
de brukes i avl. Øvrige hunder undersøkes ved
1, 4 og 7 års alder. Avlsanbefaling: Hunder
med utviklingskatarakt bør ikke brukes i avl.
PULVERULENT KATARAKT
(BUHUNDKATARAKT):
Hunden kan brukes i avl, men bør pares med
en hund uten tilsvarende linseforandringer.

:SPONSORER - BUHUNDEN JULEN 2006

19

15-12-06

KENNEL VAULARTUN

Buhunden des 06

13:33

Side 20

“Som buhund
fortjener vi det beste
fôret i markedet”
Anbefales av oppdretterne
Magdalena og Arvid J. Stueland
Kennel Vaulartun
Hill´s * Pet Nutrition Ltd.
Norsk Distributør: Pet Partner A/S
Dyrløkkeveien 19 - 1440 Drøbak
Tlf.: 64 90 75 01
*Varemerket benyttes på lisens av Hill´s Pet Nutrition, Inc.
© 1997, Hill´s Pet Nutrition, Inc.
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KLAR FOR AVL!

NUCH Vaulartuns Lille Lille Norges beste svarte hannhund

BUHUNDENS NASJONALDAG: Beste Svarte 2002, 2003 og 2006, Beste hannhund 2004 og 2005, Norsk vinner 2005

NUCH Vaulartuns Floke

Begge er røngtet og
øyenlyst, fri for HD og
ingen anmerkning
på øyenlysning.
For nærmere informasjon
kontakt Arvid på
Tlf. 53 74 08 88,
eller mobil: 414 33 007.
E-mail: arvid@stueland.com
Arvid Stueland
Postboks 12 - 5559 Sveio

NUCH Vaulartuns Lille Lille
NUCH Vaulartuns Lille Lille
Beste svarte Buhund på
Buhundens Nasjonaldag
2002 - 2003

Kennel Vaulartun sponser Norsk Buhundklubb
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Sumar fra Romsdal
Ynsker å sende alle lesarar av Buhunden ei lita sumarhelsing. Det har vore ein svært begivenhetsrik sumar. Sju kvelpar
ankom heimen i Elnesvågen 11/6/06 etter ei paring mellom Rapp 12903/03 og Ylva 16923/01.
Dette var noko ungane i familien hadde gleda seg svært til og sett fram imot eit heilt år.
Liv i heimen vart det, alking (klapp/kos), gulvvask og fjerning av visittkort og dammer overalt. Knut Ole som er minstemann
på snart 9 år har hatt fast sommerjobb som hundepassar og alkar.
Ynsker alle nye eigarar av kvelpane Rex, Gorgon, Ville, Frøya, Bella, Myrtel og vår eigen Embla lukke til framover.
Helsing fra Elnesvågen
Ina Annlaug Eiden
Ane (13 år) med Ylva og Rex

Knut Ole hundepassar
– anno -06

Ylva med 7 små i kvelpekassa ca 1 veke gamal
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Vilde (13 år) med
Ylva og Embla
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Kvalitetsfôr fra Skandinavias
ledende produsent
• Utvalgte råvarer med balansert
sammensetning
• Riktig forhold mellom protein,
fett og karbohydrater
• Riktig mengde vitaminer
• Høy fordøyelighet og god smak
• Produktvarianter for hundens
aktivitet, alder og helse
- og Katty kattefôr

Forhandler:

Anne Lise Sivertsen, Doggy Kelroys
Konsul Wildsvei 17, 4621 Kristiansand
Tlf: 38 19 80 45, Mob: 958 20 448, E-post: anli-si@online.no

Les mer om Doggy på www.norgesfor.no «Andre varer» «Hund»
:SPONSORER - BUHUNDEN JULEN 2006
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Bestastuå Restauranthus
Bestastuå Restaurant Haugesund & Skudeneshavn |Litlaperlå Brasserie | Selskapslokaler: Nygaardsstuå, Litlastuå | Nattklubb | Pianobar | Røketerrasse

BIENVENUE

EN
FRANCE!
Besøk vårt fransk-inspirerte brasserie
på indre kai i Haugesund!

Bordbestilling: 52 86 55 88
Telefon direkte: 52 86 55 90
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Bestastuå Restauranthus
Bestastuå Restaurant Haugesund & Skudeneshavn |Litlaperlå Brasserie | Selskapslokaler: Nygaardsstuå, Litlastuå | Nattklubb | Pianobar | Røketerrasse

Hummer

Klippfisk

Foto fra selskapslokalet i Skudenes

Dronning Maud

Skudeneshavn
eller Haugesund
der er vi det naturlige valg!

Husets ost

www.bestastua.com
BORDBESTILLING Sentralbord: 52 86 55 88 - Telefax: 52 86 55 99
Adresse: Strandgaten 132, 5527 Haugesund VELKOMMEN!

Dessertkake

Bestastuå sponser Norsk Buhundklubb!
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Vi hadde et utmerket team i ringen, med
Marit Sunde som en engasjert, hyggelig
og dyktig dommer.
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BIR sjå Binka

Norges beste buhund 2006 NUCH Kimuras Didrik

BIR valpesjå Daxi
BIM valpesjå Rocky

Beste sorte, NUCH NV-05 Vaulartuns Lille Lille

BIM Kimuras Gyda

BIR og BIS Redlance's Eira
BIM Leite-Gård's Yri

BIR og BIS Kimuras Egon

Beste hode Elvetorps Rutger
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En liten stemningsrapport fra Buhundens Nasjonaldag 2006
Fredag ettermiddag, vi var på vei til hovedstaden. Regnet ”øste ned i bøtter og spann”.
Trafikk-kaos og flom var det som ventet oss i Oslo. Men frem kom vi! Vel fremme, startet tilriggingen
av utstillingsring og telt. Border og stoler ble satt på plass; vi var klare for Årets begivenhet!
Kathrine og Ellen Katrin kurset de av oss som hadde trosset véret, et intensivt kurs i utstillingsteknikk, en kjærkommen mulighet
for både to- og firbente til å tilegne seg ”ringferdigheter”. Selvsagt ble kvelden avsluttet med ”godlynt prat” og sosialt samvær.
Neste dag, tro det eller ei, vi våknet opp og véret var fint! Alt lå til rette for en trivelig dag.
- Og trivelig ble det, mange møtte opp ”fit for fight”. Det ble avholdt en offisiell utstilling hvor hele 46 katalognummer var
påmeldt. Buhundvenner og entusiaster fra Norge, Sverige, Danmark og Finland var møtt opp. Dommer Marit Sunde loset oss
trygt gjennom bedømmelsen av samtlige hunder og tok seg tid til å forklare hva hun vektla med hundene. I pausen var Arvid
som vanlig ”på farten” med loddsalget og han hadde også sørget for at vi hadde flotte premier å lodde ut! Etter pausen ble det
tradisjonsrike buhund-sjået avholdt, ikke så mange deltakere som vi kunne ønsket men dog de som møtte, var ivrige etter å vise
frem sine prakt eksemplar.
En rekke aktiviteter/konkurranser ble avholdt, den ene avløst av den andre. Vinnerne ble kåret og fikk sine velfortjente premier og
rosetter, andre nådde ikke helt opp denne gang. Men jeg tror likevel at de fleste hadde det trivelig. I vertfall så det slik ut, for
praten gikk livlig rundt utstillingsringen og latteren satt løst innimellom buhundbjeff og hundelek.
Vel blåst- et velykket arrangement var i havn – Honnør til alle som stilte opp og bidro til denne, flotte buhunddagen! Dagen ble
rundet av som seg hør og bør, med grilling og mye sosialt samvær. Ut på kvelden fant Arvid fram trekkspillet sitt – og festen var
i gang! Det var ikke alle som var like opplagt da de tok fatt på hjemveien søndag..
Torbjørg
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Kimura Kennel
Oppdrett av Norsk Buhund & Rottweiler
64 HP i avl og oppdrett. Oppdrettet 75 nasjonale Champions i 6 forskjellige land

Vi gratulerer våre dyktige valpekjøpere med et fantastisk år 2006
og ønsker alle hundevenner og valpekjøpere i inn- og utland
et riktig Godt Nytt År!

Int. Nuch, Such, Pl Ch, Pl W-06, NV-06,
NordW-06, SV-06, WW-06 Kimuras Didrik
Norges beste Buhund 2006.
Opprykk til Lp. kl. 2
BIG Nordisk vinnerutstilling Hamar 2006
BIG5 Svensk vinnerutstilling Stockholm 2006

Med
stjerner i
sikte!

Kimuras Herman
(Int. Nord Uch S+Nuch NV -01, -02,
NordV -02, -03, WW -03 Kimuras Amanda
- DK Uch Nordic Pride Cargo)

Kimura Kennel
Kathrine & Terje Lindstrøm
Norheimsveien 102, 5542 Karmsund
Tlf: 52 83 93 33 - Fax: 52 83 90 16
E-mail: post@kimurakennel.no

www.kimurakennel.no
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Kjempetilbud på vår jubileumsbok

Jubileumsbok
kr.200,I tillegg kommer porto.

Etter at boken kom ut har den solgt jevnt og trutt og
blitt meget godt mottat. Flere aviser og tidsskrifter
har omtalt boken i vakre ordlag.
Sitat fra Hundesport:
Dette er et prakteksemplar av en bok , og et funn for
dem som er spesielt interessert i norske hunderaser
generelt, og buhunder spesielt.
Sitat fra en vestlandsavis:
Eier man, eller har man eiet en buhund, bør en gå til
anskaffelse av dette praktverket av en bok, for dette
er utvilsomt noe av det beste og mest gjennomførte
vi har sett i denne sjangeren.
Du kan også bestille på følgende måte:
Tlf: 33 19 72 89 - e-mail: elinboee@online.no

Som oppdretter får du nå et kjempetilbud fra Norsk Buhundklubb

Oppdretterpakke

kr.240,-

Til oppdretterne tilbys oppdretterpakke, dvs at dere kan inkludere medlemskap og buhundboken til deres valpekjøpere for kr 240,- Som medlem av Norsk Buhundklubb vil valpekjøperne få
tilgang til klubbens aktiviteter samt den service, info og hjelp klubben gir i en rekke sammenhenger. Vi er også av den oppfatning at det er viktig og til stor glede for mange nye hundeeiere å tidlig
komme inn i miljøet rundt rasen, hvor en kan delta på samlinger - møte andre hundemennesker og sammen utveksle
erfaringer med det å få en ny valp i huset. Vi håper de fleste av oppdretterne ser verdien av å tilby valpekjøperne oppdretterpakken – ellers ønsker vi alle nye valpekjøpere lykke til med valpen og velkommen til Norsk Buhundklubb!
For nærmere info. eller spørsmål, kontakt Elin Bøe Larsen - Tlf: 33 19 72 89 - e-mail: elinboee@online.no
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NUCH Vaulartuns Lille Lille

NUCH Vaulartuns Floke

Ett riktig godt nytt år
Vaulartuns Helle

ønskes alle våre valpekjøpere og buhundvenner!

Hilsen familie og hunder påVaulartun

NUCH Vaulartuns Kaisa
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Adressefelt:

ANSVARLIG UTGIVER

B

NORSK BUHUNDKLUBB
Returadresse: P.boks 12 - 5559 Sveio

Alle bidrag til Buhunden mottas med takk. Her er en liten
historie like viktig som en stor!

ØSTLANDET:
Gunn Berit Ween - Klokkahaugen - 2335 Stange
Tlf: 62 57 12 47 - Mob:95 10 91 59
e-mail: pegubi@frisurf.no
ROGALAND:
Torbjørg Folkvord - Skasvn. 160 - 4355 Voll
Tlf: 51 42 19 75 - Mob: 90 15 32 65
e-mail: torbjorg.folkvord@grl.no
HORDALAND / BERGEN:
Nina Sæbye - Ågotnes - 5363 Ågotnes
Tlf: 21 68 32 52 - Mob: 91 63 56 61
e-mail: nina@redlance.no
SUNNMØRE:
Elisabeth Høydal - Høydal - 6110 Austfjorden
Tlf: 70 05 60 58 - Mob: 45 66 77 94
e-mail: elhoydal@c2i.net
MIDT NORGE:
Roy Sundby - Brubakkhaugen 38 - 7224 Melhus
Tlf: 72 87 25 33 - arb: 92 63 01 82
e-mail: rsundby@online.no

Oppfordring til våre medlemmer: Redaksjonen i BUHUNDEN trenger
mer stoff og gode bilder, har dere meningsytringer trenger vi det til
åpent forum. Vi ønsker oss et levende blad der medlemmene våre
deltar Redaksjonen takker for mange fine bilder, bidrag og historier,
men skal BUHUNDEN være det beste klubb-bladet i landet trenger vi
fortsatt hjelp fra dere medlemmer med masser av stoff - selv noen få
linjer kan være verdifulle for oss. Redaksjonen gjør oppmerksom på at
neste nummer av BUHUNDEN kommer ut i mai/juni 2007
Stoff sendes innen 1. mai til adresse:
Norsk buhundklubb - Postboks 12 - 5559 Sveio.
For mer informasjon:
Arvid: tlf.: 41 43 30 07, kveld: 53 74 08 88
e-mail: arvid@stueland.com
Terje: tlf.: 911 96 914, kveld: 52 83 93 33
e-mail: terje@kimurakennel.no
Redaksjonen ønsker alle sine bidragsytere til vårt
julenummer og alle medlemmer en God Jul og et Godt Nytt År
Hilsen Redaksjonen
Arvid J. Stueland / Redaktør
Terje Lindstrøm / Redaksjonsmedarbeider

Trykk: NILS SUND TRYKKERI - Haugesund -Tlf: 52 70 33 70

Distriktskontakter:

