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for klubbens årsmøte. Jeg oppfordrer alle som 
har mulighet til å stille på denne viktige, men 
også tradisjonelt hyggelige  sammenkomst, 
om å møte opp. I 2008 avholdes årsmøtet i 
Skudesneshavn lørdag 8. mars. Etter møtet, 
samles vi til koselig lag med middag og rette 
tilbehør! 

Årsmøtet er som kjent klubbens øverste or-
gan, her behandler man virksomheten i organ-
isasjonen, regnskap, beretninger, innsendte 
forslag og ikke minst velger nye tillitsvalgte 
som skal føre klubben videre.  Ønsker man å 
være med på å påvirke utviklingen eller ut-
formingen av vår rase og klubb, er dette rette 

forum å delta i. Konferer egen innkalling leng-
er bak i bladet. 
-Og glem ikke at forslag som ønskes behand-
let på årsmøtet må være klubben i hende sen-
est 6 uker før årsmøtet. 

I ”historisk tilbakeblikk” har jeg denne gang 
valgt å gjengi en artikkel som var trykket i 
Buhunden nr 2, 1982, utgitt av Øystein Glop-
pestad;

BUHUNDPIONEREN JON SÆLAND.
”Buhunden held beint fram på å koma burt. 
Men dette er ille, for han var både nyttug, vi-
tug og væn. Millom anna var han gagnleg til 
sau –og geitehund, til nauthund, reinshund 

Styret har også i år hatt flere saker til behandling. Sentralt i styrets arbeids
oppgaver har i år vært å fokusere på  markedsføringen av vår rase. Klubben 
feirer 70 års jubileum i 2009. I den anledning har vi påbegynt arbeidet med 
markeringen av dette. Vi skal nedsette en jubileumskomité som skal jobbe 
videre med dette. Styret har til nå oppnevnt Roy Sundby og undertegnede til 
å være med i denne, men vi ønsker flere og ser gjerne at de som har lyst til å 
engasjere seg, melder sin interesse. Har DU forslag eller idéer om hvordan vi 
kan markere og synliggjøre buhunden på en fin måte, er det bare å komme 
med innspill – det trenger vi!!

Torbjørg Folkvord, leder

God Jul & et godt nyttår til 
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og vakthund. Det same kan han vera sers 
gagnleg til enno. Men skal han greie å halde 
seg uppe millom alle utanlandske hundar som 
noe er i landet, må han få sine stridsmenn, 
sine hundesjå og ættebøker.”

Slik ordla statskonsulent Jon Sæland seg i 
forordet til første bindet av ”Ættebok for norsk 
buhund” som kom ut i april 1926. Ætteboka 
var det første resultatet i et omfattende arbeid 
som skulle vise seg å være redninga for den 
særnorske buhundrasen.

Sæland ble født i Time på Jæren i 1876. I 1902 
ble han landbrukskandidat på Landbruk-
shøgskolen på Ås, hvor han gikk meierilinja 
og jordbrukslinja. I 1910 ble han rektor på 
Storsteigen Landbruksskole i Østerdalen, og i 
1917 ble han statskonsulent i Sau- og Geital, 
og han bosatte seg på Gvarv i Telemark. Han 
ble fort drivkraften i statens småfesjå, som ble 
arrangert forskjellige steder i landet og hvor 
han selv var dommer. Sæland var nasjonalist 
og ble fort kjent for sin sterke personlighet. 
Han hadde tro på det han holdt på med og 
han valgte å være hard i det godes tjeneste. 
Dalasauen og Telemarkskua stod Sæland 
nær og han viste tidlig interesse for norske 
hunderaser. Det startet med svart dyrehund 
i kennelklubbens regi. Etter hvert kom han 
imidlertid i kontakt med og lærte å sette pris 
på den norske sauehunden, som tidligere var 
å finne på mange norske gårdsbruk.

Lenge hadde buhundrasen seilt sin egen sjø. 
Den hadde blandet seg med innførte mot-
eraser av mange slag. Det var derfor svært 
vanskelig, ja nesten umulig å oppspore helt 
ekte buhunder. I 1926 fikk Jon Sæland tillatelse 
av Landbruksdirektør O.T.Bjånes til å dømme 
buhunder på statens småfesjå og historiens 
første buhundsjå ble holdt på Ålgård, Gjesdal 
i Rogaland 20. mars samme år. Sæland dømte 
selv, sammen med gjeter Bjørge Undheim og 
bonde Kristian Åsland fra Time.  De fleste hun-
dene som fikk premie var flinke gjeterhunder. 
De lignet svært mye på de gamle buhundene, 
selv om få av dem og kanskje ingen var helt 
renraset.

Men en hund gjorde seg straks bemerket, det 
var ”Flink 1”. Dette skrev Jon Sæland i tidskrift-
et Norsk Landbruk i 1941:
”Det meste som møtte alle stader var elles 
blandingsskrap utan minste verd når bu-
hunden skulle reisast opp. Men det møtte da 
sume hundar eller bikkjor som var tolleg bra 
og ein som var so mykje betre enn alt anna, 
og han vart gjeven 1. premie på fyrste sjået 
som vart halde. Det var ”Flink 1” fra Ravndal 

i Gjesdal som nådde denne æra, og vart straks 
namnspurd og mykje bruka i avlen. Han var 
bruka som avlshund til sin døyande dag, då 
han var 14 år gamal, og har havt meir å segja 
for uppatnyinga av buhunden enn nokon an-
nan hund”.

Og i første ættebok stod det følgende omtale 
av ”Flink 1”:
”1.Flink. Jesper K. Ravndal, Gjesdal. Fødd 
våren 1924 hjå Atlak Hauen i øvre Sirdal et-
ter sauebikkja hans, som skal vera sersflink, 
men noko blanda med skotsk (1/4-1/8). Far: 
Blakk, skarp nautehund – Munter – til Salve 
Suleskard i øvre Sirdal. Farfar: Rapp til Jørgen 
Fidjeland, Sirdal, etter Jæger til gamle Stua-
land frå Jæren. Ukjent bikkje til Helge-Nicolai, 
Gjesdal. 

Farmor: Tolla til Torkjell Vatnedal, Sinnes, 
øvre Sirdal. Flink er ljost blakk, kvit i bringa. 
1. premi”.

Alle buhundeiere av i dag kan være Jon 
 Sæland stor takk skyldig for det arbeidet han 
gjorde for å redde buhundrasen i 1920 årene. 
Den viktigste brikken i avlsarbeidet var ”Flink 
1”.

Tilfeldighetene gjorde at Sæland en vårdag 
i 1925 kom kjørende med hest og kjerre 
gjennom tunet på gården Ravndal, Gjesdal i 
Rogaland. Han fikk da se Flink og kom i prat 
med hundens eier, Jesper K. Ravndal. Sæland 
hadde lenge svermet for den særnorske bu-
hunden, og året etter, inviterte han altså alle 
som trodde de hadde buhund til buhundsjå 
på Ålgård. Det møtte 50-60 hunder av for-
skjellig kvalitet. Men Flink skilte seg ut. Før 
sjået hadde Flink drukket nysilt melk for å bli 
blank og fin i pelsen. Dømminga var åpen. In-
gen ting ble skrevet ned. Sæland satt midt i 
ringen og pekte med stokken sin, og folk likte 
hans kvasse direkte tale.

Buhundsjåene ble populære og interessen for 
buhunden steg over hele landet. ”Flink1” ble 
godt premiert på buhundsjåene og senere 
også på utstillingar i NKK.

For Sæland var bruksegenskapene viktig for 
buhunden, og han besøkte senere gården 
Ravndal for å se Flink i aktiv tjeneste som 
gjeterhund. Flink var spesielt flink til å finne 
igjen bortkomne sauer. Bare ved å peke med 
gjeterstaven kunne den dirigeres langt av 
gårde. Og som alle gode gjeterhunder var 
den flink til å gjø. På den måten visste man 
hele tiden hvor hunden og saueflokken be-
fant seg. 

”Flink 1” fikk flere valpekull med ”Lyda” som 
også var en dyktig gjeterhund og som tilhørte 
A.S. Ålgård. Flink ble 14 år gammel. I 1938 ble 
hunden stoppet ut og senere brukt i undervis-
ninga på Landbrukshøgskolen på Ås. I dag vet 
ingen hvor den utstoppede hunden er blitt av. 
Da institutt for husdyravl på Landbrukshøg-
skolen flyttet i 1970, forsvant Flink. Professor 
Bihaug ved Landbrukshøgskolen tror at hun-
den ble med til studetinternatet ”Pentagon” 
ved flyttingen. Dersom ikke en av studentene 
har tatt vare på den ble den sannsynligvis 
kastet.

Interessen for den gamle buhundrasen fikk en 
voldsom oppblomstring, og buhundsjåene 
ble holdt flere steder i landet. På Tonstad, 
Valle, Gol, Vik i Sogn, Voss, Sandane, Alvdal, Os 
i Østerdalen, Soknedal, Formofoss, Levanger, 
Ålvundleid, Molde Otta, Stav, Eidsvoll, Åmot 
og Rauland. Alltid i forbindelse med statsjåa 
for sau og geit.

Dømminga var bokstavelig talt åpen. Muntlig 
og direkte språk, ofte en dialog mellom dom-
mer og utstiller. På den måten kunne det gis 
bort lærdom om hunderasen slik den skulle 
se ut.

Det var alltid forhåndspåmelding og det ble 
gitt ut katalog før hver utstilling. Slik stod det 
å lese i Norsk Landbruk i 1944:

”Norsk buhund kan møte på alle sjåa. Inn-
meldingssetlar er å få hjå dei som tar i mot in-
nmeldingane. Med innmelding må det fylgja 
med innmeldingspengar, som er 1 krone for 
verar, bukkar og buhund og 50 øre for søyor, 
gimbrar og geiter.”

Men etternølere var også velkommen, det var 
bare å fylle ut skjema, spesielt hvis det var et 
glansbilde av en god buhund.
Jon Sæland laget selv en standard for Norsk 
Buhund, og slik skulle buhunden se ut:
”Han skal vera ljost vargleta (blakk med 
myrke hårtuppar), blakk eller svart. Litt kvitt i 
brystet, smalt blæs og smal kvit ring um hals-
en bør tolast, men ikkje at hunden er rosut, 
grå, brun, kvit osb.. Han skal hava småvorne 
ståande øyro, godt oppringla hale, rak rygg, 
glatthåra, spiss nos, myrkt brune augo, rake 
føter og med sterkt lynde. Han må ikkje vera 
krypande og redd. Storleik:
Hannhunden skal vera millom 43 og 49 cm. 
Høg yver manken, bikkjone kring 40 cm.”

Det møtte ikkje kange hundene på det første 
sjået i 1926, men på statssjået i Stavanger 
samme år møtte det en god del, selv om de 
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fleste saueeierne lo av dette nye, og at også 
hundene skulle få premie. Dette skrev Jon Sæ-
land i Norsk Landbruk i 1941:
”Takksomt arbeid å hjelpa uppat den gamle 
gagnlege norske hunden? Ja, det vart det. 
Både bymann og bonde tok han åt seg med 
glede straks dei fekk sjå han og læra han å 
kjenna. Det vart so lett å selja kvalpar av bu-
hund, at det vart mykje for lett. Tidt vart det 
so at berre det bar buhundnamnet, so vart 
det selt til bra prisar. Men då folk etter kvart 
på dette viset vart innpånarra blandingsskrap 
som lite hadde med buhund å gjera, vart det 
iminsto tidt kravd, at kvalpane skulde hava 
premiera foreldre eller vera av premiera ætt. 
Då var det litt verre for alle som ikkje hadde 
annan interesse for buhunden enn å tena pen-
gar på han.”

På statens småfesjå ble buhunden dømt et-
ter samme prinsipper som alle andre husdyr 
i landet.

En tredjepremiert skulle være en virkelig fin 
buhund, en andrepremiert hund skulle være 
veldig fin og ha særs god ætt og en førstepre-
miert hund skulle være bortimot feilfri og 
så flott at en sjelden fant maken. PÅ denne 
måten fikk folk respekt for premiedyra. Det 
skulle både tid og dyktighet til for å få fram 
slike dyr.

I 1939 ble Norsk Buhundklubb, NKK startet og 
buhundinteressen fikk stadig større omfang. 
Sæland rettet imidlertid raskt en advarende 
pekefinger mot premieringssystemet som 
kennelklubben brukte. Dette skrev Sæland i 
Norsk Landbruk i 1941:
”Norsk Kennelklubb brukar ein dømingsmåte 
som er noko for seg sjølv her i landet. Han er 
so linn, at godtsom alt som møter utt på sjåi 
fær premi um det er aldri so stygt og ureint, og 
storparten (stundom alt) fær 1. premie. Sett 
ut frå det offentlige premieringssystemet er 
det systemet som Kennelklubben fylgjer hum-
bug.”

Ættebok for Norsk Buhund ble gitt ut av Land-
bruksdepartementet. Den første boka kom 
altså ut i 1926 og inneholdt 3 Grandhunder 
(hannhunder) og 16 bikkjor (tisper). Fram til 
1946 skrev Sæland til sammen 15 bind, og 
da han gikk av som statskonsulent overtok 
Sigurd Bell og det kom ut 3 nye bind fram til 
1959. I løpet av de 33 årene arbeidet pågikk 
kom det ut 18 bind og til sammen ble det æt-
tebokført 859 buhunder i statlig regi.

For Sæland var buhunden først og fremst en 
brukshund og han snakket alltid varmt for 
buhunden som gjeterhund. Den hadde lange 
tradisjoner å ta vare på. I 1942 gav han ut  
Landbruksdepartementets småskrift ”Sau til 
fjells – upplæring av buhund. Og dette skrev 
Sæland:
”I eldre tid hadde dei i store lutar av landet ein 
buhund på kvar gard. Tidt var det so at buhun-
den vart uppalen i fjoset, han skulde vera med 
buskapen på beitet og alt tidleg lærast upp til 
å vera der buskapen var. Soleis fekk dei han til 
å fylgja buskapen åt marki og vera der dagen 
lang, varsla heime når noko var gali, halde 
udyr og annamanns buskap burte osb.. Um 
kvelden fylgde hunden buskapen heim.”

Hefte om ”Upplæring av buhund” ble til sam-
men trykt i 20-tusen eksemplar. Det var stor 
etterspørsel etter heftet og det ble spredd 
over hele landet. Her beskriver Sæland alt 
som skal til for å lære opp en dyktig gjeter-
hund. Først og fremst måtte hunden være 
lydig. Den skulle kjenne stor glede i å gjøre 
eieren fornøgd på alle vis. Hunden skulle lære 
å gjø på kommando. Flere steder ville en bu-
hund være god nok om den ikkje kunne annet 
enn å gjø på kommando. Kunne den i tillegg 
springe etter og jage sau og geit og komme 
tilbake, så gjorde den ennå  mer nytte for seg. 
Men den kunne aldri bli en skikkelig gjeter-
hund om den ikkje hadde en dyktig læremes-
ter, kanskje ikkje engang da. Det måtte være 
gode anlegg i hvalpen og eieren måtte vite 
hva han skulle kreve av hunden.

Hundene som ble brukt til gjeting etter år-
hundreskiftet var nok ikkje så ensartet like 
som den buhundrasen vi kjenner til i dag. Selv 
om den var en typisk spisshund med krøll 
på halen, kunne størrelsen og fargen variere. 
Men gjeterne sverget til den svarte buhunden 
med hvite felt i pelsen. Den var god å få øye på 
i terrenget både sommer og vinter.

Sæland innså tidlig at buhunden ville bli en 
populær familiehund. Spesielt var interes-
sen for buhund økende i Oslo-området. Men 
både Sæland og de som skulle kjøpe seg bu-
hund stilte store krav. Dette skrev Sæland i 
Stavanger Aftenblad i oktober 1931:
”Det ser ut til at blakt eller raudlet jamt over 
gjer seg best i Oslo og andre stader derdei legg 
vekt på at buhunden er velskapt og fin”.
Det materiale Sæland hadde å arbeide med i 
1920-årene var ikkje mye å skryte av. Men flere 
års mål bevisst arbeid for buhundrasen resul-
terte til slutt i en standard. En standard som 
man forsøker å etterleve også i våre dager. 
Buhunden fikk, slik Sæland ønsket det: ”- sine 
stridsmenn, sine hundesjå og ættebøker”.

Denne artikkelen ble til i september 1982, et-
ter samtaler med Jon Sælands sønn Gunnleiv 
Sæland, som på den tiden var distriktsveter-
inær i Telemark.

Jeg vil gjerne nytte anledningen til å få 
takke vår tids ”stridsmenn” for det gode 
arbeidet som er nedlagt i buhundarbeidet 
i 2007 –og vil på vegne av alle i styret få øn-
ske alle buhundvenner i inn- og utland en 
riktig god Jul samt de beste ønsker for det 
nye året!

Torbjørg Folkvord
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Care Cosmetics, Org. Nr. 889 752 432
Søstergata 8
Postboks 95
2550 Os i Østerdalen
Tlf: 47 39 56 36
Web: www.carecosmetics.no
E-post: firmapost@carecosmetics.noCare Cosmetics

KJØP DINE SHAMPO OG
BALSAMER HOS OSS! VI HAR ALLE PLEIEPRODUKTER

TIL HUD OG KROPP TIL UNDER
BUTIKKPRIS.

Care Cosmetics kan konkurrere med alle
på pris og kvalitet. Du får alle varer sendt
hjem til deg pr post.
Som et bidrag til BUHUNDKLUBBEN, vil vi gi 40%
av all omsetning gjennom medlemsbladet som gave til klubben.

Logg deg inn på www.carecosmetics.no, velg nettbutikk. Registrer deg, og oppgi kode “BUHUND”
som referanse. Vi gir nå 40% av all din handel til klubben som gave.

OM DU ER USIKKER PÅ FREMGANGSMÅTE, SÅ KONTAKT OSS PÅ firmapost@carecosmetics.no
ELLER RING 47 39 56 36 for mer informasjon.

BYTT UT BUTIKKENS SHAMPO, OG PLEIE PRODUKTER MED VÅRE I DAG, OG
STØTT KLUBBEN DIN.

Lyst på ekstra inntekt?
Kontakt oss idag.
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STILLINg/AvD. NAvN: ADRESSE: TLF. PRIv: MOBILTLF.: E-MAIL:

Leder Torbjørg Folkvord Skasvn. 160 - 4355 Voll 51 42 19 75 90 15 32 65 torbjorg.folkvord@grl.no

Nestleder Ellen Katrin Enge Åråssvingen 10 - 2007 Kjeller 41 21 21 20 ellen.katrin.enge@nilu.no

Sekretær Grethe Vogt 22 28 44 96 grethe.vogt@kastellet.gs.oslo.no

Kasserer Elin Bøe Larsen Vestveien 43 - 3292 Stavern 33 19 72 89 99 47 81 25 elinboee@online.no

Styremedlem Annbjørg Myhre Brubakkhaugen 38 - 7224 Melhus 72 87 25 33 93 26 42 47 a-myhr@online.no

Styremedlem Arvid J. Stueland Postboks 12 - 5559 Sveio 53 74 08 88 41 43 30 07 arvid@stueland.com

Varamedlem Bjørn Løland Skasvn. 160 - 4355 Voll 51 42 19 75

Varamedlem Marie Rolfsen ask_buhund@hotmail.com

AvLSRåDET/vALPEFORMIDLINg

Leder avlsrådet Ellen Katrin Enge Åråssvingen 10 - 2007 Kjeller 41 21 21 20 ellen.katrin.enge@nilu.no

Avlsråd Gunn Berit Ween Klokkerhaugen - 2335 Stange 62 57 12 47 95 10 91 59 pegubi@frisurf.no

Avlsråd Elin Kristiansen Arnegårdsveien 34, 3511 Hønefoss 32 12 78 33 911 95 131 fi rmapost@dyrehospital.no

OMPLASSERINg

Valpeformidler Yvonne Nilsen Alnaveien 11, 1929 Auli 63 90 29 38 97 08 61 96 yvonne.nb@c2i.net

Omplassering Grethe Vogt 22 28 44 96 grethe.vogt@kastellet.gs.oslo.no

Norsk Buhundklubb
Navn, adresser og telefonliste - Hovedstyret 2007/08

INTERNASJONALE UTSTILLINgER 2008

24.02.08 NKK Bø i Telemark Dommer Karl-Erik Johansson  (S) 

29.03.08 NKK Bergen Dommer Kurt Nilsson (S)

19.04.08 NKK Harstad Dommer Knut Helge Pedersen (N)

03.05.08 NKK Kristiansand Dommer Kari Granås Hansen (N)

08.06.08 NKK Trøndelag Dommer Torbjørn Granheim (N)

28.06.08 NKK Oslo Dommer Diane T. Andersson (US)

17.08.08 NKK Drammen Dommer Kari Engh (N)

14.09.08 NKK Rogaland Dommer Eivind Mjærum (N)

04.10.08 NKK Kongsvinger Dommer Anita Withmars (S)

19.10.08 NKK Tromsø Dommer Anne Indergård (N)

22.11.08 NKK Hamar Dommer Terje Lindstrøm (Norge)

Norsk Kennelklubb´s utstillinger

Norsk Buhundklubb aktivitetsplan 08
DATO: AKTIvITET: STED: DOMMER: 

06.09.08 Buhundens Nasjonaldag Morokulien Dommer: Helge Lie (Norge) www.buhund.no
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Norsk Kennelklubb´s utstillinger

Norsk Buhundklubb aktivitetsplan 08

DET INNKALLES HERVED TIL ÅRSMØTE I NORSK BUHUNDKLUBB 
LØRDAG DEN 08.03.08 KL. 12.00
STED: BESTASTUÅ, SKUDENESHAVN.
SAKSDOKUMENTER VIL BLI UTLEVERT VED FREMMØTE.

DAGSORDEN:
 •  Godkjenning av dagsorden
 •  Valg av møteleder, referent og 2 personer til å undertegne protokoll
 •  Beretning for 2007
 •  Regnskap for 2007
 •  Budsjett for 2007
 •  Innkommene forslag
 •  Valg
 •  Tid og sted for årsmøte 2009

Forslag til nytt styre eller saker som ønskes behandlet på årsmøte må være 
 valgkomiteen/styre i hende senest 30.01.08.
Etter årsmøte vil det blir det vandring med guide i gamle Skudeneshavn med 
påfølgende lunch. Middag og sosial samling på lørdagskvelden ca kl 20.00. 
Det er inngått avtale om en meget fordel aktig 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 Skudeneshavn!

Innkalling til årsmøte i 
Norsk Buhundklubb 2008
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Hunden blå 
- hunder og barn

Det fins mange og vitenskaplig dokumenterte fordeler 
med at barn vokser opp med hund. Hundene kan gi barna 
uforbeholden kjærlighet, fysisk nærhet, det 
hjelper barna å utvikle mer empati, bar
na lærer ansvar og plikter, det kan være 
stressreduserende og gjør også at barna 
kommer mer ut i naturen. Hunden blir ofte 
en trofast venn som kan være veldig god å 
ha i vanskelige situasjoner, og det viser seg 
også at barn som vokser opp med hund har 
mindre allergi!

Allikevel vet vi at noen barn blir bitt av 
hund, og det er dette Hunden Blå har 
fokus på, for å forsøke å forebygge 
bittskader på barn av hund. 
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Hunden blå 
- hunder og barn Av: STEIN DAHL, 

HøNEFOSS DyREHOSPITAL

HUNDEN BLå FOREByggER HUNDEBITT!
Hunden Blå er et lek- og lærprogram til inn-
læring av trygg omgang med hund bereg-
net på barn fra 3 til 6 år og foreldrene deres. 
Hunden Blå består av en CD-rom og en fore-
ldrehåndbok. Foreldrehåndboken hjelper 
foreldre og lærere å forklare barna budskapet 
i historiene om Hunden Blå, og hvorfor den 
blå hunden reagerer som den gjør i de ulike 
situasjonene.
 
Aldersgruppen 3-6 år er valgt fordi det er i 
denne alderen barn oftest blir bitt og fordi de 
er vanskelige å undervise ellers.

Barn lærer mest av ”Hunden blå” dersom en 
voksen er med når barnet spiller spillet. De 
syns ”Hunden blå” er morsomt og det finns 
vitenskapelig dokumentasjon på at de lærer 
av programmet (Universitetet i Lincoln, Eng-
land).

Det selges på dyreklinikker i hele Norge og 
koster 99,- kroner.

Samarbeid: Hunden Blå er tilrettelagt for 
norske forhold av Smådyrpraktiserende vet-
erinærers forening (SVF), Norsk Atferdsgrup-
pe for selskapsdyr (NAS) og Norsk Kennel 
Klub (NKK). ”Hunden blå” er et internasjonalt 
prosjekt som er utviklet av en tverrfaglig arbe-
idsgruppe som bestod av atferdskonsulenter, 
veterinærer, barnepsykologer, barneleger, 
pedagoger og grafikere.

Mål: ”Hunden blå ” skal forebygge bittskader 
ved å lære barn å omgås med hund på en 
trygg måte. Barn skal lære å forstå hunden 
og lære hvilke situasjoner som kan være ube-
hagelig for hunden og dermed potensielt far-
lig for barnet.

HvORFOR BLIR BARN BITT Av HUND?
Barn blir oftere bitt enn voksne av forskjellige 
årsaker. Flertallet barn som blir bitt av hund, 
blir bitt av en hund de kjenner.
Barn oppfører seg ofte på en måte hunden 
oppfatter som truende, de løper etter, tar tak 
i halen, i ørene, forstyrrer ved matfatet osv. 
De er høylydte og barnas lek og ukoordinerte 
bevegelser kan trigge hundens naturlige jak-
tinstinkt. 

Det er farlig når barn blir bitt. De er små, og 
blir derfor oftere bitt i ansiktet enn voksne, de 
har tynnere hud og får ofte posttraumatiske 
lidelser. 

8 av 10 barn har oppsøkt hunden når de blir 
bitt! Forskningsstudier har vist at 2/3 av hun-
debitt kunne vært unngått dersom barnet 
kunne mer om hunder og atferd. 

BITT ER SOM REgEL SISTE UTvEI FOR 
HUNDEN!!
Hunden har ofte signalisert at den er usikker 
eller irritert på flere måter før den biter. Dette 
kan den blant annet gjøre ved å gjespe, gå 
unna, stivne, stirre, knurre, vise tenner eller 
glefse - ”aggresjonsstigen”. Dersom man er 
flink til å oppfatte og respektere tidlige tegn 
på at hunden er ubekvem vil aggressive epi-
soder kunne unngås. Dersom man ikke res-
pekterer slike advarsler kan hunden i verste 
fall lære at det ikke er noen ide å advare før 
den biter.

HUNDEBITT FOREByggES SLIK:
•	 Ved	å	sosialisere	alle	hunder	mot	barn.	

Siden barn er forskjellige fra voksne er 
det viktig at hunder kommer i kon-
takt med barn tidlig og venner seg 
til barn og blir trygge på barn. Denne 
treningen er spesielt viktig i sosiali-
seringsperioden(3-12 uker) fordi da 
lærer hunden dette lettest. Men man 
bør fortsette å eksponere hunden for 
barn regelmessing fram til minst 2 års 
alder 

•	 Ved	å	alltid	sørge	 for	at	en	voksen	er	
tilstede når barn og hund omgås

•	 Ved	 at	 barn	 lærer	 passende	 atferd	
med hund, lærer hundens språk og 
lærer hvilke situasjoner som kan være 
potensielt ubehagelige for hunden og 
dermed farlige for barnet. Og det er 
nettopp dette hunden blå skal gjøre!!

Se www.vetnett.no/hundenbla 
eller www.thebluedog.org/ for mer
informasjon. 

“Går det 
an å få lest 
kultursidene 
i fred her i 
huset eller?

Hilsen Mikkel 

Mikkel vil bare si at han sender 
dere en DVD med noen vid-
eosnutter han har regissert fra 
Buhundens Nasjonaldag i posten. 
Mutter’n har vært produksjonsas-
sisten og håper at hun har fått 
laget de i et format som dere
kan få åpnet (skal ihvertfall gå på 
en PC med Windows XP), - er litt 
amatør på videoredigering så si i 
fra dersom dere ikke får åpnet de. 

 Hadde dere ellers en fin tur til 
Tyskland? Noen fine rottisser? 
Kom forresten også hjem fra 
Tyskland i går, - vært på en kon-
feranse i Frankfurt, - akupunktur :)

Hilsen Elin
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på indre kai i Haugesund!
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Telefon direkte: 52 86 55 90

Bestastuå Restaurant Haugesund & Skudeneshavn |Litlaperlå Brasserie | Selskapslokaler: Nygaardsstuå, Litlastuå | Nattklubb | Pianobar | Røketerrasse
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Bestastuå sponser Norsk Buhundklubb!

www.bestastua.com
FELLES BORDBESTILLING 52 86 55 88 

VELKOMMEN!

Pepperbiff

Klippfisk

Hummer

Husets ost

Karamellpudding

Skudeneshavn
eller Haugesund
der er vi det naturlige valg!

Foto fra selskapslokalet i Skudenes
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LEDDSYKDOM HOS HUND
Hofteleddsdysplasi - HD
Hofteleddsdysplasi (HD) er en relativt vanlig leddlidelse hos hund, som det også er forbundet 
mange myter og meninger med. HD er forårsaket av løshet i hofteleddet. Denne løsheten gir unor
mal belastning og slitasje i leddet med artritt, forkalkninger og smerte som resultat. I dag er det 
mye vi vet om HD, men det er også mye vi mistenker eller slett ikke vet om denne vanlige årsaken 
til halthet og stivhet i bakparten hos hund. I denne artikkelen skal vi forklare litt rundt temaet, og 
forhåpentligvis klargjøre litt for deg som har hund med HD.

Av: ELIN KRISTIANSEN, 
HøNEFOSS DyREHOSPITAL

HvA ER HOFTELEDDSDySPLASI?
For å forstå hva HD er, må vi først forstå hvor-
dan hofteleddet er bygd opp og fungerer. 
Hofteleddet er et ”Ball and Socket” ledd. ”Bal-
len” er lårhodet mens ”skåla” er hofteskåla 
som ligger på bekkenet og omgir lårhodet. 
Et lite ligament inni skåla holder de to delene 
sammen. Dessuten omgis leddet av en ledd-
kapsel som gir leddet stabilitet. Leddflatene 
er dekket av et glatt lag av leddbrusk som gir 
støtdempning. Alle disse faktorene jobber 
sammen slik at leddfunksjonen skal bli så flek-
sibel og stabil som mulig.

HD er resultatet av unormal utvikling av 
hofteleddet hos unge hunder. Lidelsen kan 
være ensidig eller affisere begge hofter. Kort 
forklart kan man si at lårhodet ikke ”passer” 
helt til hofteskåla. Hofteskåla er for grunn og 
lårhodet lite og ujevnt. De fleste dysplastiske 
hunder er født med normale hofter, men pga 
genetiske og andre miljøfaktorer begynner 
bløtvevet rundt hoftene å utvikle seg unor-
malt etter hvert som hunden vokser. Muskler, 
bindevev og ligamenter som skal støtte opp 
leddet blir for slakke. Resultatet er at lårhodet 
ikke holdes på plass, men beveger seg ut fra 
sin normale plass i hofteskåla og gjør leddet 
ustabilt. 

HvA ER SyMPTOMENE vED HD ?
Noen hunder viser symptomer tidlig i livet ved 
bare noen måneders alder, andre først når de 
blir eldre og forkalkninger utvikler seg rundt 
leddet.  Mange har for eksempel problemer 
ved 10-12 mndrs alder når hoftesleddet re-
modelleres, for så å gå inn i en bedre periode 
før symptomene igjen opptrer rundt 4-5 års 
alder. Symptomene er typiske for hva man ser 
ved artritt og forkalkninger. Hunden har ofte 

et annet bevegelsessett, og unngår beveg-
elser der den må bøye eller strekke bakbeina 
fullt ut. Mange løper med en slags ”kanin-
hopp-bevegelse”. Trappegåing eller å hoppe 
inn i bilen kan ofte by på problemer. De halter 
eller er stive og smertefulle i bakparten et-
ter aktivitet, eller etter at de har stått opp om 
morgenen. Med litt bevegelse vil ofte musku-
laturen ”varmes opp” slik at de beveger seg 
bedre. Noen halter tydelig og mange senker 
aktivitetsnivået. Etter som lidelsen forverres 
vil mange miste muskelmasse i bakparten 
og kan behøve assistanse for å komme opp. 
Mange eiere tilskriver dette normale alders-
forandringer, men etter at behandling er satt 
i gang blir mange overrasket over å se hvor 
mye bedre og smertefri hunden blir. 

HvEM FåR HD?
HD kan man se hos hunder, katter og men-
nesker. Hos hunder er det primært en lidelse 
som har betydning for mellomstore og store 
hunderaser, men som vi også ser hos mindre 
raser. Også hos blandingshunder forekommer 
HD, spesielt dersom hunden er en mix av to 
hunder som er utsatt for å utvikle lidelsen. 
Enkelte raser er overrepresentert, som for ek-
sempel labradorer, schæfere, rottweilere men 
også hos lettere raser som setter-rasene ser vi 
sykdommen relativt ofte.

HvA ER RISIKOFAKTORENE?
Det er flere faktorer som spiller inn når det 
gjelder hvem det er som utvikler denne lidels-
en. Arv, ernæring og aktivitet er alle inne i bil-
det.

Arv: En genetisk bakgrunn er involvert i ut-
viklingen av HD. Dersom en av foreldredyrene 
har HD, har valpene en større risiko for å ut-
vikle lidelsen. Også bakover i linjene kan det 
ligge bærere av HD, slik at en valp kan få HD 
selv om både foreldre og besteforeldre er fri. 
Det er derfor viktig å sørge for HD-røntging 
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av så mange hunder som mulig for å kartlegge utbredelsen av HD i 
linjene.

Ernæring: En viktig faktor som kan øke risikoen er rask vekst i hos valp-
er i alderen fra 3 til 10 måneder. Høy kalori, høy protein og økt kalsium 
i dietten har gitt økt forekomst av HD. Balansert fôring i valpestadiet 
med et godt og riktig sammensatt valpefôr er derfor viktig. Til store 
hunderaser er det utviklet egne valpefôr (Large Breed valpefôr), som 
kan hjelpe til å reduserer risikoen for å utvikle HD og andre leddlidelser. 
Fedme/overvekt vil også kunne øke alvorligheten av HD hos hunder 
som er genetisk predisponert. Det å bære på ekstra vekt vil fremskynde 
degenerasjonen av leddet. 

Aktivitet: Hunder med en genetisk predisponering har økt forekomst 
av HD dersom de utsettes for mye aktivitet i ung alder. Samtidig vet vi 
at hunder som er godt muskelsatt har mindre risiko for å utvikle lidels-
en enn hunder med liten muskelmasse. Moderat aktivitet som styrker 
muskulaturen over hoftene, som svømming, er en god ide, mens man 
bør unngå aktiviteter der det er mye belastning på leddet. Et eksempel 
på dette vil være hopping og bruk av trekk med belastning. Slike aktiv-
iteter bør man vente med til hunden er godt utvokst.

DIAgNOSE
Diagnosen HD hos hunder som viser kliniske symptomer på artrose 
og smerte stilles gjennom en kombinasjon av fysisk undersøkelse og 
røntgen. Veterinæren kan kjenne løsheten i leddet og få frem smerte 
gjennom å bøye og tøye på leddet. 

Når hunden er over 12 mnd (18 for enkelte store raser) foretas en ru-
tinemessig røntgenundersøkelse av hoftene. HD-røntgen foretas som 
en del av avlsarbeidet i Norge, - for å kartlegge forekomsten av syk-
dommen slik at man kan velge ut avlsdyr som i minst mulig grad skal 
overføre sykdommen til avkommet. Det er ikke bare viktig å røntge de 
hunder man har planer om å bruke i avl, men så mange som mulig for 
å skaffe seg en oversikt over nedarving.

gRADER Av HD
HD graderes i dag i Norge i A, B, C, D og E – hofter, hvorav A og B er fri 
med C, D og E i stigende alvorlighetsgrad. En hund med svak grad av 
HD, kan gå gjennom hele livet uten å vise symptomer, slik at en HD-
diagnose er noe hunden kan leve godt med hele livet. En hund som har 
sterk grad HD vil høyst sannsynlig på et eller annet tidspunkt i livet vise 
symptomer. De kliniske symptomene er ikke alltid sammenfallende 
med røntgenresultatet, og det er viktig å vurdere hvordan den enkelte 
hund fungerer med lidelsen, - svak, middels eller sterk. 

KIRURgI vED HD
For de hunder som er sterkt plaget av HD uten at noe hjelper, og der 
eier er interessert i å gjøre noe for å bedre hundens livssituasjon, kan 
kirurgi være et alternativ. Det er flere kirurgiske metoder for behandling 
av HD, avhengig av alvorlighetsgrad og alder. I Norge er det imidlertid 

sjelden aktuelt, da vi i dag flere mindre invasive metoder å behandle 
HD på som i de fleste tilfeller gir tilfredsstillende resultat. 

BEHANDLINg
Det ikke noe som helt kan stoppe utviklingen av HD. Gjennom riktig 
diett, aktivitet, kosttilskudd, betennelsesdempende medisiner og 
smertebehandling kan vi imidlertid påvirke progresjonen av de de-
generative forandringene i leddet. En hund med HD kan fungere godt 
og ha et langt og fullverdig liv, det er på ingen måte ”kroken på døra”! 
Siden sykdommen er arvelig betinget må det poengteres at hunden 
ikke skal brukes i avl, - selv om den fungerer bra. 
Nedenfor har vi listet opp noe av det som verdt å ta hensyn til, samt 
hvilke behandlingsalternativer som i dag finnes for HD. 

HUNDEBITT FOREByggES SLIK:
•	 Regelmessig	og	moderat	aktivitet	som	bygger	muskulatur	og	

belaster leddet minst mulig
•	 	Vektkontroll
•	 Gode,	myke	liggeplasser	lett	å	komme	inn/ut	av
•	 Akupunktur	-	Gullimplantasjon
•	 Fysioterapi/massasje
•	 Omega	3	-	fettsyrer
•	 DMARDS	-	Disease	Modifying	Osteoarthritic	Drugs	(Cosequin,	

Arthroflex, Cartrophen m. fl.)
•	 Leddfôr	(Hills	j/d,	Mobility	Support	m.fl.)
•	 Smertestillende/betennelsesdempende	medisiner	 

(Rimadyl, Metacam m,fl.)

Les også videre i artikkelen: ”Hva kan jeg gjøre for min hund med 
leddlidelse” mer om de enkelte tiltakene, eller ta kontakt med oss 
så skal vi hjelpe deg å vurdere hva som kan være aktuelt for din 
hund med HD!

ETABLERT I 1970

Medisinsk og kirurgisk behandling • Røntgen
Ultralyd • EKG • HD • ID • Tannbehandling 
Øyekompetanse/autorisert øyelyser
Inseminering  • Labaratorieundersøkelser 

Tu Dyreklinikk - Lindevegen 1 - 4340 Bryne
1 km. nord for Bryne. 
Gode parkeringsmuligheter

Timeavtaler 51 78 85 90 Døgnvakt for akutt hjelp

Åpent: man - fre 08.00 - 18.30

D Y R L E G E R :
Magne Haaland
Karl Kleppe
Guro Myhrene
Dagny Spanne Kjær

Sterk grad av HD med forkalkninger hos en golden Retriever
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LEDDSYKDOM HOS HUND
Hvordan kan jeg som eier hjelpe 
min hund med artrose?
Hofteleddsdysplasi (HD) er en relativt vanlig leddlidelse hos hund, som det også er forbundet 
mange myter og meninger med. HD er forårsaket av løshet i hofteleddet. Denne løsheten gir unor
mal belastning og slitasje i leddet med artritt, forkalkninger og smerte som resultat. I dag er det 
mye vi vet om HD, men det er også mye vi mistenker eller slett ikke vet om denne vanlige årsaken 
til halthet og stivhet i bakparten hos hund. I denne artikkelen skal vi forklare litt rundt temaet, og 
forhåpentligvis klargjøre litt for deg som har hund med HD.

Av: ELIN KRISTIANSEN, 
HøNEFOSS DyREHOSPITAL

HvA ER ARTROSE?
Når brusken i et ledd ødelegges og vi i tillegg 
får forandringer i beinvevet som ligger inn 
mot leddet, kaller vi det artrose. På røntgen 
kan vi se beinpåleiringer (forkalkninger) som 
legger seg rundt leddet og at leddspalten kan 
bli smalere. Artrose kan vi få i ett eller flere 
ledd. Smerte, stivhet eller halthet er de mest 
fremtredende symptomene. 
Artrose kan ikke kureres, men det er mye vi 
kan gjøre for å lindre symptomene. Hensikten 
med denne artikkelen er å sammenfatte litt 
om hva DU kan gjøre for å bedre hverdagen 
til din hund med artrose. Vi har samlet litt om 
hva vi anvender til behandling av denne van-
lige lidelsen hos hund, slik at du også bedre 
kan bli med å bestemme hva som vil fungere 
best for deg og din hund. Det kan dreie seg 
om både betennelsesdempende og smertes-
tillende medikamenter, kirurgi, kosttilskudd 
og behandling som akupunktur, fysioterapi 
og massasje.

HvILKE LEDDLIDELSER SNAKKER vI OM?
Artrose kan ha mange årsaker, - de kan kom-

me som en følge av en arvelig leddlidelse eller 
fra en tidligere skade. Hos hund ser vi ofte i 
artrose i forbindelse med: 

•	 Hofteleddsdysplasi	(HD)
•	 Albueleddsdysplasi	(AD)
•	 OCD	Skulder,	Hase,	Kne
•	 Patella-luksasjon
•	 Spondylose	rygg
•	 Som	følge	av	ligamentskader	(for	

eksempel korsbåndsskader,  
sidebåndskader)

vEKTKONTROLL
Vektkontroll er det første man må tenke på 
dersom man har en hund med artrose. Alle 
medikamentelle og kirurgiske behandlinger 
vil ha bedre effekt dersom hunden har riktig 
vekt. En hund som har vondt i leddene sine, 
vil også bevege seg mindre og ha økt risiko for 
å bli overvektig. Derfor, som eier er slanking 
og hjelpe hunden å holde idealvekta det vik-
tigste du kan gjøre for hunden din, - uansett 
leddproblem eller ikke. Mange dyreklinikker 
har et eget vektkontroll-program som hjelper 
deg med dette.

AKTIvITET - TRENINg
Aktiviteter som gir god bevegelse og bygger 
muskelmasse uten for mye belastning på led-
dene er det beste. Svømming (evt. vanntrede-
møller), turer i bånd i skog og mark på mykt 
underlag er fine aktiviteter som ikke gir mye 
belastning. Det er viktig med regelmessig 
aktivitet. Studier hos mennesker har vist at 
regelmessig trening gir tilsvarende effekt som 
medikamentell behandling med smertes-
tillende medisiner. Unngå aktiviteter som gir 
ensidig eller stor belastning av leddene, som 
hopping, trekk eller brå vridninger. Daglig 
aktivitet er viktig; lange turer kun i helgene 
er ikke bra dersom hunden er støl resten av 

uka og nesten ikke kan bevege seg utenfor 
sofaen…. Oppvarming og uttøyning etter ak-
tivitet er gunstig. 

vARME Og MyKE LIggEPLASSER
Mange mennesker med artrose synes at 
symptomene er verre i kaldt og fuktig vær. Slik 
kan det også være for hunden din. Sørg for å 
holde hunden din varm, - enten dere er ute 
på tur eller kommet hjem. Ha et godt varmt 
dekken i bilen slik at hunden ikke sitter og blir 
kald i bilen på vei hjem igjen etter tur. 
Ta også hensyn til liggeplassen til hunden. 
En god varm seng som gir god støtte til led-
dene kan hjelpe mange hunder med artritt. 

Spesielle ortopediske senger finnes som dis-
tribuerer vekta likt og redusere trykket på 
ledd. De er også lettere for hunden og komme 
inn og ut av. Plasser liggeplassen i en del av 
huset som er lun og ikke utsatt for trekk.

MASSASJE/FySIOTERAPI
Dyrlegen eller en hundefysioterapeut kan vise 
deg hvordan du kan gi massasje som hjelp for 
stive muskler og sørge for god bevegelse i 
leddene. I perioder kan det også være bra å 

Spondylose i ryggen hos en Irsk Setter
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gå til en hundemassør/fysioterapeut som kan 
jobbe dypere i muskulaturen og evt. anvende 
stimulering med TENS eller laser.  Husk på at 
hunden kan ha smerter i muskulaturen, så 
begynn forsiktig og bygg opp et tillitsforhold. 
Start bare med å stryke området og jobb deg 
opp til å forsiktig kna musklene rundt leddet 
med fingertuppene med en sirkulær bev-
egelse. Glem heller ikke ryggen, - halthet og 
skjev belastning kan raskt forplante seg og 
gi øm muskulatur i ryggen. Varmepakninger 
over området kan også hjelpe.

gJøR DAgLIgE AKTIvITETER LETTERE
Å gå opp og ned trapper kan ofte være van-
skelig for artrosepasienter. Mange bygger 
eller kjøper ramper som kan legges på trap-
per som gjør det lettere for hunden å komme 
ut for å gjøre sitt fornødne eller komme inn i 
bilen. Sørg også for underlag hjemme som er 
stødig for hunden å gå på, - slik at den ikke 
sklir unødig for eksempel på en glatt parkett.

AKUPUNKTUR - gULLIMPLANTASJON
Akupunktur er en behandlingsform som er 
blitt vanligere de senere årene ved behan-
dling av ledd- og skjelett sykdommer. Aku-
punktur virker smertestillende og betennels-
esdempende, samt hjelper kroppen å bli kvitt 
avfallstoffer gjennom å øke blodsirkulasjonen 
i muskulaturen rundt ømme ledd. Akupunk-
tur bedrer bevegeligheten og det generelle 
energinivået, og hjelper hunden til et mer ak-
tivt liv slik at den både kan ta av vekt og bygge 
muskulatur. 

Gullimplantasjon er en form for akupunktur 
der vi legger inn små gullstykker på akupunk-
turpunkter. Disse gir en kontinuerlig stimuler-
ing av punktene samtidig som gullet i seg selv 
har en gunstig innvirkning på leddet. Mange 
hunder responderer meget bra på behandlin-
gen som er helt uten bivirkninger. 
Hunder med leddproblemer utvikler des-
suten ofte Triggerpunkter eller muskelknuter 
i muskulaturen. Disse medvirker til smerte og 
halthet og kan være vanskelig å behandle ved 
konvensjonell behandling. Akupunktur har 
vist seg effektivt for å løse opp disse muskel-
knutene. 

KIRURgI
Ved noen leddlidelser er det aktuelt å gå inn 
i leddet kirurgisk. Dette kan være for å fjerne 
løse bruskbiter, reparere på leddbånd eller 
ved HD å korrigere på leddfunksjonen. For 
hunder med HD kan det også være aktuelt å 
sette inn en kunstig hofteprotese, men det er 
sjelden dette er nødvendig her i Norge. 
Mange leddproblemer opererer vi nå ar-
troskopisk, dvs. vha kikkhullskirurgi. Dette 
gjelder særlig kirurgi for å fjerne løse brusk-
biter i leddene. Andre opereres på konvensjo-
nell metode, for eksempel patellaluksasjon og 
korsbåndskader. Felles for de fleste leddlidels-
er er at utviklingen av artroser vil fortsette 
også etter kirurgi. Selv om kirurgi er utført, er 
det derfor fortsatt viktig å ta hensyn til de tin-
gene vi har nevnt i denne folderen, det være 
seg vektkontroll, aktivitetsregulering eller 

bruk av støtteterapi som akupunktur, mas-
sasje, kosttilskudd eller andre smertestillende 
medisiner. 

KOSTTILSKUDD Og MEDISINER
Det er etter hvert blitt mange kosttilskudd og 
medisiner tilgjengelig for behandling av led-
dlidelser hos hund. Dette er en oversikt over 
noen av de som er mest vanlig brukt. Her vil 
veterinæren din kunne veilede i forhold til 
hva som er mest aktuelt for nettopp din hund. 
De fleste kosttilskudd er ufarlige og uten bi-
virkninger, mens ved bruk av NSAIDS (Non 
Steroidal Antiinflammatory Drugs) skal man 
være oppmerksom på at de fleste av disse 

skilles i hovedsak ut gjennom nyrene. Det er 
derfor viktig å monitorere de indre organers 
funksjon vha regelmessig blodprøver dersom 
disse brukes kontinuerlig.  Innenfor denne 
gruppen av medisiner er det imidlertid flere 
typer, slik at man har mulighet til å tilpasse slik 
at din hund får den medisinen den tåler best.

glukosamin og Chondroitin: Gir bruskdan-
nende celler de byggesteiner de behøver for 
å lage ny brusk og reparere skadet brusk. De 
er ikke smertestillere, men jobber med å re-
parere brusken. Det tar minst 6 uker før disse 
produktene begynner å virke, og de fleste 
hunder bør få disse resten av livet for å hindre 
videre brusknedbrytning. Man har sett gode 
resultater ved behandling av både mennesker 
og dyr med disse.

Pentosan Polysulfat (Carthrophen): Virker 
betennelsesdempende og motvirker ned-
brytning av brusk, beskytter brusken ved å 
fremme brusk og leddvæskeproduksjon, samt 
øker blodforsyningen til ledd. Dette gis som 
ukentlige injeksjoner i 4 uker, deretter hver 
3-6 måned. 

Omega-3 Fettsyrer: Disse er mye i bruk i vet-
erinærmedisin ved behandling av atopi (al-
lergi). Siden de virker betennelsesdempende 
har de også gunstig effekt ved osteoartritt. 
Disse kan gis som tilskudd (flytende, kapsler) 
eller tilsatt i fôr (Hills J/D).

NSAIDS – Antiinflammatoriske medisiner 
(for eksempel Rimadyl, Metacam, Zubrin, 
Quadrisol): Dette er effektive smertestillere 
og betennelsesdempende medisiner utviklet 
til hund. De er reseptpliktige og pga poten-
sielle bivirkninger må man holde seg innen 
foreskrevet dosering. Periodisk oppfølgning 
med blodprøver for å sjekke lever- og nyre- 
funksjon er å anbefale ved langtidsbruk. 

Korsbåndsoperasjon av hund



24 BUHUNDEN SOMMEREN 2007 - SPONSORER:

Til oppdretterne tilbys oppdretterpakke, dvs at dere kan inkludere medlemskap og buhundbo-
ken 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 sammenheng-
er. 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 oppdret-
terpakken  – 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
Betales til Bankgirokonto: 5346 20 04725

Kjempetilbud på vår jubileumsbok

Jubileumsbok
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

Oppdretterpakke

kr.200,-
I tillegg kommer porto.

kr.240,-
Som oppdretter får du nå et kjempetilbud fra Norsk Buhundklubb

BUHUNDEN juni 07  21-06-07  14:04  Side 24
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Rottweiler | Norsk Buhund | Boston Terrier
92 Champions + 14 Internasjonale og Nordiske Champions

World Winner 2002, 2003, 2006  | EUR W 2006, 2007 | Nordisk vinner 1998, 2002, 2003, 2006
Norsk vinner 1989, 1994, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

Svensk vinner 1999, 2001, 2002, 2006, 2007 | Finsk vinner 2001, 2006

KIMURA’S AMANDA

Internasjonal, Nordisk, Norsk, 

Svensk, Dansk Champion

Norsk vinner 2001, 2002

Nordisk vinner 2002, 2003

Svensk winner 2003

World Winner 2003

Beste Buhund i Norge 2002, 2003

Beste spisshund i Norge 2002, 2003

Beste hund 3 i Norge 2002

Beste hund 2 i Norge 2003 

Several Group and 

Best in Show Winner

Kimura KennelKathrine & Terje Lindstrøm
Norheimsveien 102, 5542 KarmsundTelefon: 52 83 93 33Fax: 52 83 90 16E-mail: post@kimurakennel.nowww.kimurakennel.no

AMANDA 
VENTER VALPER 

I DESEMBER 2007 

MED NUCH GB CH 

TAPUI TANE

Vi ønsker alle hundevenner og valpekjøpere i inn- og utland
en riktig God Jul og et Godt Nytt År!
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Anbefales av oppdretterne
Magdalena og Arvid J. Stueland 

Kennel Vaulartun

“Som buhund 
fortjener vi det beste 

fôret i markedet”
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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
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 Floke

NUCH vaulartuns Lille Lille Norges beste svarte hannhund
BUHUNDENS NASJONALDAg: Beste Svarte 2002, 2003,2006 og 2007, 
Beste hannhund 2004 og 2005, Norsk vinner 2005 og 2007

Kennel vaulartun sponser Norsk Buhundklubb
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Buhundens NasjonaldagNasjonaldag
Morokullien 28.07.07
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Det ble en fin ramme rundt vårt arrangement 
også i år.

Det hele startet fredagkveld da våre svenske 
venner avholdt sin utstilling. 
Et vel gjennomført arrangement ble etter-
følgt av middag og sosialt opplegg.

Været hadde ikke lovet bra, men det ville seg, 
også denne gangen. Det ble oppholdsvær 
rett i forkant av utstillingen vår – og det holdt 
seg faktisk helt til det hele var vel overstått.
Det ble også i år et meget vellykket og triv-
elig arrangement. Alle så ut til å kose seg og 
praten gikk livlig rundt utstillingsringen både 
blant to- og firbente.
Mht. resultater, vises til resultat-oversikten.

Om kvelden samlet de fleste seg til grilling 
og sosialt samvær med ”noko attåt.”
Det ble en skikkelig trivelig kveld – ikke bare 
for oss to beinte – men også hundene så ut til 
å stortrives da det ble ”storslepp”. Det var et 
flott syn å kunne stå og skue utover og se på 
et tjuetalls buhunder løpe fritt omkring over 
hele området.

Selv om forberedelsene ikke hadde forløpt 
helt smertefritt grunnet ”timing”’en av ar-
rangementet, tror jeg at de fleste var godt 
fornøgde da de søndag formiddag vendte 
nasen hjemover. 

En stor takk til våre ildsjeler som alltid stiller 
opp og gjør en kjempejobb!

TF
27.11.07
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Mitt navn er Nina Øvrum, og jeg fungerte som skriver under årets spesialutstilling på Morokulien. Aller først vil jeg 
takke for tilliten ved at jeg i år igjen ble spurt om å være skriver ved Buhundens nasjonaldag 07. Jeg skrev for dommer 
Marit Sunde på nasjonaldagen  2006, og det syntes jeg var et utrolig koselig arrangement. Det var derfor med stor 
glede jeg sa ja til å skrive også i år.
 
Dagen startet bra med strålende vær - til tross for mindre gode prognoser – og masse flotte hunder. Stemningen var på topp, og det virket være 
en svært god stemning både i og rundt ringen gjennom hele dagen. Men når kokurransen mellom beste tispe og beste hannhund (BIR og BIM) 
startet kom dagens eneste skikkelige regnskur. Men med det gode humøret og den gode sporstånden, så var det få som valgte å trekke seg bort 
for å komme i ly, så applaus vanket også her.
 
Etter at den offisielle utstillingen var over, fikk dommer, ringsekretær og undertegnede lunsj på kafeen på Morokulien. Dette gjorde godt i 
tomme mager, og gjorde oss klare til å fullføre dagens arbeid. Det gjensto jo fortsatt en hel del på programmet; buhundsjå, dagens beste hode, 
beste hale, premiering av beste sorte og til slutt den fartsfylte 60 meteren. 
 
Det var fort gjort å gjennomføre sjået i år, pga. veldig få hunder påmeldte – det var likevel flotte hunder som deltok. Derimot var det riktig så 
mange håpefulle som viste frem vakre hoder og haler. De litt uformelle konkurranseformene virket være populære ”grener” å konkurrere i J. Og 
det er riktig artig å se hvordan de krøllete halene til buhundene under 60 meteren retter seg helt ut i det de setter opp den enorme farta. 
 
På kvelden var det felles grilling og med været på vår side, var det duket for en hyggelig kveld. Alle stilte med festhumør selv om de fleste nok 
var litt slitne i både bein og sinn etter en lang utstillingsdag.
 
Det var riktig mange fine buhunder tilstede, og jeg vil gjerne få gratulere alle med sine små og store seire. Som skriver fikk jeg virkelig sett hvert 
enkelt individ, og det er riktig lærerikt.
 
Etter min mening er buhundens nasjonaldag er en flott tradisjon som buhundfolket må sørge for blir ivaretatt også i fremtiden. Det setter en fin 
fokus på deres flotte rase og man kan utveksle erfaring og meninger med andre ildsjeler som brenner for rasen og som man kanskje ikke møter 
så ofte ellers!
 

Buhundens nasjonaldag 2007
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Gråtass 11459/04 2004 A/Fri blakk 3270 Larvik CERT/CACIB

A-Black Shadow 21383/99 1998 B/Fri svart 1513 Moss CERT/Res-CACIB

AHS Kronblom av Gilde 07784/02 2002 B/Fri svart 3178 Våle N S Uch

Aron 21359/00 1999 B/Fri svart 2822 Bybrua CK

Bugarden’s Odin 18209/96 1996 A/Fri blakk 5035 Bergen CERT

Cascilius Tiger Turandot 05358/03 2003 A/Fri blakk 9690 Havøysund CERT

Fant 04976/00 2000 A/Fri svart 1540 Vestby N Uch

Furukollen’s Pjakkur 21562/99 1999 A/Fri blakk 2256 Grue Finnskog 2 AK (1AUK)

Furukollen’s Super Play 19647/98 1998 B/Fri blakk Sverige N Uch NV-01 NORDV-02

Gugner’s Freke S10710/99 1998 B/Fri blakk Kågerød, Sverige Int N S Uch

Jeppe 00114/99 1998 A/Fri blakk 5035 Bergen CERT

Kimura’s Alexander 19206/00 2000 A/Fri blakk 4308 Sandnes N Uch

Kimura’s Basil 05790/02 2002 A/Fri blakk 1400 Ski 2AK (1JK)

Kimura’s Bendik 05789/02 2002 A/Fri blakk 0860 Oslo N Uch

Kimura’s Caro 20180/03 2003 A/Fri blakk 6516 Kristiansund N Uch

Kimura’s Didrik 09857/04 2004 B/buh.k blakk 4085 Hundvåg N S Uch NV-06 WW-06 NORDV-06

Kimura’s Edvin 04451/05 2005 A/Fri blakk 3511 Hønefoss CERT

Kimura’s Egon 04450/05 2005 A/Fri blakk 5054 Bergen NORDW-05, CERT/ Res-CACIB

King 99 08277/01 1999 A/Fri blakk 3217 Sandefj ord CERT

Leite-Gård’s Elliot 04431/01 2001 A/Fri blakk 1392 Vettre 2 AK

Leite-Gård’s Isak 01299/02 2002 B/Fri blakk 4400 Flekkefj ord N Uch

Leite-Gård’s Ivo 01298/02 2002 A/Fri Blakk 4823 Nednes CERT

Leite-Gård’s Olav Håkonson 24098/03 2003 A/Fri blakk 4312 Sandnes CERT

Leite-Gård’s Turbo 06860/99 1998 A/Fri blakk 4312 Sandnes N Uch

Lukas 11468/00 2000 A/Fri blakk 8020 Bodø N Uch

Max 00096/04 2003 B/Fri svart 3294 Stavern 1 AK

Mikkel 98 08008/01 1998 B/Fri blakk 1054 Oslo CK

Peik 24129/00 2000 A/Fri svart 6100 Volda CERT/CACIB

Prikken Bamse 02949/97 1997 A/Fri blakk 4330 Ålgård 1 AK

Rapp 12903/03 2003 B/Fri svart 6300 Åndalsnes 1 AK

Sam 13584/97 1997 A/Fri svart 4950 Risør 2 AK

Sammi Nanabushu 18226/00 2000 A/Fri svart 2380 Brumunddal CERT

Sangrebakken’s Fant 13677/98 1998 A/Fri blakk 1176 Oslo N Dk Uch NV-03

Sangrebakken’s Tarek 13676/98 1998 A/fri blakk 4308 Sandnes N Uch

Santos 12393/98 1998 B/Fri blakk 3158 Andebu 2 AK

Skadsemgaarden’s Sondre Normann 03265/99 1999 A/Fri Blakk 4879 Grimstad CERT

Skadsemgaarden’s Vidar Viking 15826/00 2000 A/Fri Blakk 4354 Voll N Uch

Skadsemgaarden’s Peik Den Digre 09828/05 2005 A/Fri Blakk 4354 Voll 2 x cert

Sorte Snorre Hurumgutt 16768/04 2004 A/Fri sort 3482 Tofte CERT

Svartedals Carlo 14587/03 2003 A/Fri blakk 3516 Hønefoss 1JK Hp

Svaale 18609/96 1996 A/Fri blakk 7430Meråker N Uch

Treholmens Bamse Boy 17380/99 1999 B/Fri blakk 7517 Hell CERT

Vaulartun’s Floke 11798/99 1998 A/Fri blakk 5559 Sveio N Uch

Vaulartun’s Lille Lille 17293/00 2000 A/Fri svart 5559 Sveio N Uch NV-05

Vikingborgens Prins Pongo 18946/96 1996 A/Fri svart 1739 Borgenhaugen CERT

Vaalebjønn’s Rask 07969/04 2004 A/Fri blakk 6964 Korssund CERT

Vaalebjønn’s Ricco 21206/04 2004 A/Fri svart 3188 Horten 1 AK

ZS Kjutta av Gilde 18978/97 1997 A/Fri sort 3178 Våle 1 AK

HUNDENS NAvN REg. NR. FøDT HOFTER
/ øyNE

FARgE BOSTED UTSTILLINg/TITLER

Hannhunder som oppfyller buhund-
klubbens kriterier for avl. Se mer på www.buhund.no
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Ett riktig godt nytt år ønskes alle våre valpekjøpere og buhundvenner!

Hilsen 
familie og hunder 
påVaulartun

vaulartuns Helle

NUCH vaulartuns Lille Lille

NUCH vaulartuns Floke

NUCH vaulartuns Kaisa

vaulartuns Bamse

vaulartuns Tuva



Distriktskontakter:
ROgALAND:
Svein Risa 
Nærbøg. 15 C, 4365 Nærbø
Tlf: 51 43 46 45 - Mob: 473 17 973

HORDALAND:
Arvid Stueland 
P.b.12, 5559 Sveio
Tlf: 53 74 08 88 - Mob: 41 43 30 07
e-mail: arvid@stueland.com

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

ANSvARLIg UTgIvER
NORSK BUHUNDKLUBB

Returadresse: Elin Bøe  Larsen
Vestveien 43, 3292 Stavern

Adressefelt

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 2008

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


