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ANNONSEPRISER

- Jo det skal jeg si deg!
Jeg er, som de fleste, travelt opptatt med jobb og familie. Som regnskapsfører
har jeg vært inne i en meget hektisk tid med mye overtid.
Og, når det gjelder det familiære, så har jeg nettopp hatt konfirmasjon. Alt
dette gjør at av og til kommer ”det frivillige tillitsarbeidet” litt i bakgrunnen. Da
har ting en tendens til å ”hope seg opp”. Derfor må jeg av og til ta i et ekstra
krafttak; jeg prøver å få gjort alt som jeg burde ha gjort de siste ukene…

IKKE MEDLEMMER:
1/1 side: 1200,1/2 side: 700,1/4 side: 500,-

I stedet for å innhente ”historiske tilbakeblikk”, har jeg denne gangen valgt å
”sakse” en historie fra en av våre buhundpionærer, Otto Opstads bok om
skipshunder, utgitt i 1996.
Krigsveteranen Tass

MEDLEMMER:
1/1 side: 600,1/2 side: 400,1/4 side: 300,-

Tass var en ekte norsk buhund, men født i England. Den var maskot om bord
på et handelsfartøy som ble torpedert i Nordsjøen. Eieren omkom, men Tass
ble reddet av mannskapet på en britisk destroyer og ble dermed innrullert i
den britiske marine. Destroyeren var senere med på invasjonen av Normandie.
Tass kom med den engelske destroyeren til Oslo ved frigjøringa i 1945.
Mannskapet skulle dimmiteres, og Tass var da problemet: Hva med ham?
Sverre Bredesen på Eidsvoll, som var kommet hjem fra Sverige, hadde et par
kamerater om bord på destroyeren. De hadde bestemt seg for å gå til dyrehospitalet for å avlive Tass.
Men Sverre Bredesen mente det var synd å avlive en så vakker hund, og han
fikk lov til å overta den.

Ring: 41 43 30 07
eller: 53 74 08 88
e-mail: arvid@stueland.com
for bestilling av annonse
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Jeg sitter på kontoret og har ”buhund-dag” i dag. Ute skinner sola,
det er i slutten av mai og sommeren står for døren.
- ”Buhund-dag” – Hva er vel det?
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er alle sammen
Sverre Bredesen var også en god spellemann, og under
frigjøringsdagene var det dans både dag og natt over hele
Oslo. Bredesen spilte i parker og i gatene, og Tass fylgte
trofast med. Det var som om han visste at nå gjaldt det livet,
og han satt ved siden av sin spillende herre utover i de små
nattetimer.
Da festlighetene tok slutt, reiste Sverre Bredesen hjem til
Eidsvoll med Tass. Men her var en hund lite velkommen i
huset, så det ble til at Tass måtte friste en omflakkende
tilværelse.
Helge Hjemly, som bodde på Dal, syntes det var synd at hunden skulle leve på denne måten, og han fikk lov til å overta
den. Her fikk da Tass sitt endelige hjem, hvor han fikk det
riktig godt. Han var da 4 år, og skulle komme til å bli17.
Tass var en arret krigsveteran med mange merker etter
granatsplinter, men disse arrene forsvant etter hvert. I 1953
deltok Tass på utstilling på Jessheim, 12 år gammel. Han fikk
2. premie og både diplom og sløyfe, så det var stor stas.
Tre ting var Tass fryktelig redd for: Klirring av tomflasker, flydur og skyting. Hvis han hørte noen av disse lydene, ble han
veldig nervøs og forsøkte å gjemme seg under under senger
eller et annet sted hvor han kunne krype innunder. Men etter
hvert ble krigens spor hvisket ut.

Det var noe spesielt med Tass. Alle var begeistret for ham,
stor som liten. Var Hjemly ute og gikk tur med Tass, skulle alle
de møtte klappe ham, eller de ropte ”Morn, Tass – Hei, Tass”
Så han var umåtelig populær i strøket fra Dal til Eidsvoll Verk.
De første årene Hjemly hadde Tass, bodde de på Eidsvoll
Verk, mens verkstedet lå på Dal. Det beste Tass visste, var
når Hjemly la en pute på bagasjebrettet så han kunne få sitte
på sykkelen til Dal.
En gang tok Hjemly og Tass bussen fra Eidsvoll Verk til verkstedet på Dal. Senere hendte det ofte at Tass tok bussen
alene. Det gikk riktig bra, for Tass ble venner med alle.
17 år gammel ble Tass påkjørt og drept på riksveien i nærheten av Dal. Tass var en intelligent hund, veloppdragen og snill.
Og han gjødde aldri. Det var stor sorg da folk på Dal og
Eidsvoll fikk vite at Tass var død. Tass ble gravlagt ved flaggstangen på Dal, der han hadde sitt hjem.
Denne historien viser hva hunden kan bety for oss to-beinte.
- Så tilbake til nåtiden!
Årets store begivenhet, Buhundens Nasjonaldag 2007 nærmer seg med stormskritt. Til alle buhundvenner og –entusiaster; Merk deg helgen 27-29. juli – da setter vi alle kursen for
Morokullien. Da skal vi samles til buhundhelg!
Det hele ”braker løs” på fredagen. Da skal våre svenske
buhundvenner, Norsk Buhund Ringen Sverige, avholde sin
utstilling. Etter utstillingen blir det masser av sosialt samvær.
Lørdagen avholder Norsk Buhundklubb sin offisielle utstilling
med stort CERT. Videre vil de som ikkje ønsker å delta på den
offisielle utstillinga få mulighet til å stille ut på det tradisjonel-

le ”Buhundsjået”. Det blir en masse andre aktiviteter, hvor alle
som har lyst kan delta, så som sekstimeter’n, beste hale og
beste hode m.m. Om kvelden blir det grilling og hyggestund.
Selv om du kanskje ikkje er særlig interessert i utstilling, er
dette en kjempe mulighet til å treffe mange andre buhundinteresserte samlet og til å slå av en hyggelig prat eller utveksle errfaringer.
Vel møtt alle sammen !

Til slutt en liten bønn til deg som medlem av klubben vår; vær
litt tålmodige med oss tillitsvalgte. På tross av at ting ikke
alltid blir gjort den dagen det ”burde ha vært gjort”. Vi legger
ned mye arbeid i fritiden vår – og jeg tror jeg snakker for de
aller fleste når jeg sier; vi gjør så godt vi kan!

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.:

Tlf. arb.:

Fax:

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

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

Varamedlem

Marie Rolfsen

22 28 44 96

E-mail:

grethe.vogt@kastellet.gs.oslo.no

ask_buhund@hotmail.com

Avlsrådet/valpeformidling
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

Valpeformidler

Yvonne Nilsen

Alnaveien 11, 1929 Auli

62 57 12 47

63 90 29 38

41 21 21 20

ellen.katrin.enge@nilu.no

95 10 91 59

pegubi@frisurf.no

911 95 131

firmapost@dyrehospital.no

97 08 61 96

yvonne.nb@c2i.net

Omplassering
Omplassering

Grethe Vogt

22 28 44 96

grethe.vogt@kastellet.gs.oslo.no

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

STED:

DOMMER:

12.08.07
09.09.07
07.10.07
21.10.07
24.11.07

NKK Bjerke
NKK Rogaland
NKK Kongsvinger
NKK Tromsø
NKK Hamar

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)

BUHUNDEN SOMMEREN 2007 - SPONSORER:

DOMMER:

BUHUNDEN juni 07

21-06-07

14:02

Side 5

Välkomna till Norsk Buhund Ringens
Officiella utställning i Morokulien
Eda Kommun, Värmland, Fredag eftermiddag 27 juli 2007
Domare: Ewa Nielsen
KLASSER OCH ANMÄLNINGSAVGIFTER:
Valpar 4-6, 6-9 mån.
SEK 130
Juniorer 9-15 mån.
SEK 260
Unghundsklass 15-24 mån.
SEK 260
Öppen klass 15 mån. och uppåt
SEK 260
Championklass
SEK 260
Veteranklass 8 år och uppåt
SEK 210
Halv avgift from tredje anmäld hund i officiell klass med
samma ägare För att delta måste du vara medlem i NBR
(gäller ej valpar 4-9 månader eller utländska deltagare,
som dock måste vara medlemmar i egna landets
buhundklubb)

Anmälan sker på SKK´s tresidiga blankett eller
via e-mail senast 15 juli
OBS sista anmälningsdag är också sista
inbetalningsdag!
Anmälan sänds till: Ritva Lindström, Halmstadby 3550,
260 23 Kågeröd
Eller via e-mail: lindstroms.halmstaby@telia.com
Anmälningsavgiften insättes på NBR´s
postgiro 444 19 68-7
Utländska deltagare har möjlighet att betala på plats

Dommerpresentasjon
Ewa Nielsen
Jag heter Ewa Nielsen och är från början Golden retriever uppfödare under kennelnamnet Dream Max, har nästan alltid haft
en spets i huset, först Keeshond, numera Siberian husky. Jag vill påstå att jag är en genuin Spetsmänniska. Mitt temperament passar för spetsar. Jag tycker också om typen utav hund i utseende. Jag har varit domare i 12 år nu och började med
grupp 5 för 8års sedan. Buhundarna har jag bara haft ett par år och inte dömt dem så många gånger. Jag ser fram emot att
få döma er klubb utställning och tackar för förtroendet att Ni valt mig.
Mvh Ewa Nielsen

Arne Foss
Hei, mitt navn er Arne Foss, og jeg bor litt sør for Trondheim.
Mitt kennelnavn er Paper Moon; oppkallt etter min første
hund Stokklias Paper Moon som var født i 1977. Han var en
dalmatiner, og siden har jeg alltid hatt en eller flere av rasen.
Nå for tiden bor det 3 whippeter og 2 dalmatinere hjemme +

at jeg deleier 2 korthårete chihuahua og en harlekin grand
danois. Tok inn Norges første lagotto hannhund. Oppdretter
av årets Hund alle raser i år 2000 - whippeten Ch Paper
Moon's Parisien Maiden. Har eksportert hunder bl. a til New
Zealand og Kazaksthan og har hatt gleden av å dømme over
hele verden deriblant Australia, Russland og England.
Ble autorisert dommer i 1995 og har hatt gleden av de siste
årene å få lære mer om alle de norske rasene.
Jeg synes det er både riktig og viktig at norske dommere skal
kunne mest mulig om våre egne hunderaser - ikke minst med
tanke på dommeroppdrag spesielt i utlandet. I år blir det helt
sikkert et "grensesprengende" treff på Morokulien. Jeg har
vært der flere ganger før, og jeg synes stedet egner seg godt
til slike arrangementer.
Jeg ser virkelig fram til en fin helg med buhunder, lundehunder og deres trivelige eiere - en spesialutstilling er og
skal være årets høydepunkt!
Mvh Arne
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Jeg har vokst opp med buhund, og da jeg selv fikk barn var det naturlig å anskaffe det.
Vi kjøpte en blakk hannhund fra en lokal oppdretter. Tass ble snart hele familien kjæledegge, og
lekte fint sammen med våre tre barn.
Som hannhunder flest likte han også å
ta noen turer på egenhånd hvis ei dør
stod på gløtt. Men han kom alltid tilbake
til oss og var som et medlem av familien.
Etter over 14 år var Tass blitt så syk og
skrøpelig at vi måtte ta han med til dyrlegen for siste gang. Det var en trist dag
for oss alle.Vi hadde lyst til å ha hund
igjen. Men siden både jeg og min kone
var i full jobb, syntes vi ikke det var riktig
å la en valp være alene hele dagen.
Derfor ble det ikke noen ny hund i
denne omgang.
Men så fikk vi barnebarn og ble pensjonister. Vår datter foreslo da at vi skulle få
tak i en ny buhund. Hun minnet oss om
hvor fint det hadde vært med hund i

6

BUHUNDEN SOMMEREN 2007 - SPONSORER:

familien. Og da kunne våre barnebarn
også få gleden av å vokse opp med en
buhund. Etter noe betenkningstid gikk vi
inn på internett for å finne oppdrettere
med buhundvalper i Østlandsområdet.
Vi kom i kontakt med en grei og hyggelig oppdretter i Vestfold. Han hadde et
valpekull med ei blakk tispe som vi reiste og så på. Vi slo til med en gang, og
noen uker senere kunne vi hente
Vålebjønns Rita hjem til Øyer.
Det var litt uvant med en valp i huset
igjen. For det er jo en del arbeid med å
ta seg av og oppdra en ung hund. Men
det gir også mye trivsel og glede. Vi
kommer oss ut i all slags vær, for Rita
vil ha sin daglige tur i skogen. Der treffer vi både folk og hunder.

Det som gleder oss aller mest er å se
hvor fint barnebarna har det sammen
med Rita. De er glad i henne og lærer
omsorg og ansvar for dyr. Hun er ellevill
når de kommer på besøk.Vår datterdatter har fått være med på hundeutstilling.
Det var stor stas da hun fikk vise Rita i
”Barn og hund” på Buhundens nasjonaldag.
Min erfaring er at buhund er en trivelig
familiehund som går fint sammen med
barn. Den er lettstelt og en fin turkamerat i skog og fjell. Mange har hund i
Norge, og det ser ut til at utenlandske
raser er mest populære. La oss håpe at
flere etter hvert vil få øynene opp for vår
fine norske hunderase.
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Tobby Jr.

-ett år og på blodspor kurs
Noen husker kanskje historien
om ”da Tobby jr. ble voksen”.
Tobby jr. ble et år 21.03.07.
Vi synes han viser interresse for
søk, og vi meldte oss på et
blodsporkurs. Målet er å få han
godkjent som ettersøkshund for
hjortevilt.
Instruktøren var skeptisk da hun hørte
de var en buhund. Hun hadde aldri hørt
eller sett en buhund gå på blodspor. Vi
hadde teori fredag. Lørdag var det en
tur i skogen og to spor ble lagt.
Det første var rett frem med mye blod.
Tobby snuste og snuste. Dette var gøy!
Spor nr. to var lengre, med mindre blod.
Dette var virkelig spennende, synes

Tobby. De to sporene var lett for Tobby
å følge.
Søndag var det dårlig vær med regn og
sluddbyger. Vi ble enige om at ett spor
var nok i dette været. Sporet skulle være
langt, og litt vanskelig med lite blod.
Sporet ble lagt med en dråpe blod ved
hvert skritt. Ded gikk litt på stier , over to
bekker og ett gjerde med noen gode
svinger utenfor stiene, og over en myr.
Det ble også laget et avhopp i sporet.
Jeg brukte så lite blod, at min bedre
halvdel sa at dette klarer Tobby aldri.
Tobby kommer aldri til enden av sporet
og finner hjortefoten sa hun. Vi lot sporet ligge noen timer før vi begynte søket.
Der sporet begynt skiftet vi til sporsele
og sporingsline. Tobby tok sporet og
fulgte det rolig. og mistet han det, sto vi
rolig og ventet. Han tok en runde og
fant det igjen, og forsatte på sporet.
Noen ganger stoppet ham og så seg tilbake, som om ham spurte.... Kommer
dere?....

Lille Waktskjold, Instruktøren fulgte
nøye med for å kontrollere hvordan sporet var lagt, og for å observere Tobby.
Hun var meget imponert over Tobbys
rolige evne til å løse oppgaven på det
vanskelige sporet, og uten en lyd.....
Han var rett og slett flink.
En lærerik og hyggelig helg, og en takk
til instruktør Lille Waktskjold.
PS: Har andre erfaring med ettersøkbuhund ???
Hilsen David Sundsbakk og Tobby
Jr. fansund@online.no.
Mob. 41441160
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TANNHYGIENE HOS HUND
Av: Veterinær Elin Kristiansen, Hønefoss Dyrehospital

Før" - en munnhule
med mye tannstein og
tannkjøttbetennelse

Etter" - Der er tannstein fjernet og vi
ser eksponerte tannhalser). Ikke et
uvanlig syn å se på klinikken.

En god munnhygiene forebygger problemer som tannstein og tannkjøttbetennelse med tenner som
løsner. Men også dyrets totale helse påvirkes av munnhygienen. Mange indre sykdommer kan
forbygges ved at vi tar vare på tennene. Vi kan faktisk forlenge dyrets liv!
Fra naturen av er hunder og katter rovdyr, og
for å overleve i naturen er det et ”must” å
beholde tennene. Våre kjæledyr lever et
enklere liv, - vi sørger for maten og vi lar dem
bli eldre enn naturen ville tillatt. Samtidig har
vi avlet frem raser som er mer utsatt for tannproblemer. Dessuten gjør kostholdet vi tilbyr
kjæledyrene våre til en viss grad at problemer med tannhelsen melder seg.
Tannhygiene har lenge vært et forsømt tema,
men i flere år nå har dyreeiere og dyrleger
vært oppmerksomme på hva en god munnhygiene har å si for helsa. Det er mange av
kjæledyra våre som får tannproblemer.
Undersøkelser viser at 80 % av alle hunder
har tannsykdom ved treårsalder! Noen raser
er mer utsatt, - generelt er mindre hunderaser og rasekatter mer plaget med tannstein
og tannkjøttproblemer. Det er imidlertid indi-
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viduelle forskjeller, slik at alle kjæledyreiere
bør ha en rutine innarbeidet som sikrer den
firbeinte kompisen ”frisk pust”!
HVILKE TANN- OG MUNNHULEPROBLEMER SER VI?
Vi ser mange av de samme tannproblemene
som hos mennesker. Noen av de vanligste
problemene er:
• Tannstein
• Tannkjøttbetennelse
(Periodontitt)
• Karies
• Brukne tenner
• Melketenner som ikke felles
• Tannrotbyll
TANNSTEIN dannes når mineraler i spyttet
reagerer med belegg av plakk på tennene.

Plakk dannes fra matrester og bakterier i
munnhulen. Tannsteinen legger seg oppunder tannkjøttet og gir TANNKJØTTBETENNELSE. Dette ses som rødt og irritert
tannkjøtt som blør lett. Tannkjøttbetennelse

Mye tannstein og tannkjøttbetennelse
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D OG KATT
kan utvikle seg til PERIODONTITT.
Periodontitt er en sykdom som skader tannfestet og forårsaker løsning av tenner. Dette
kan være svært smertefullt for hundene.
Tannhalsen eksponeres og bakterier kan
komme til gi TANNROTBETENNELSE.
Bakterier fra munnen kan også ta blodveien
til andre organer og gi SYKDOM ANDRE
STEDER I KROPPEN som for eksempel
hjerteklaffbetennelse.

TANNSTEINFOREBYGGENDE PRODUKTER:
Det finnes mange produkter som virker
forebyggende mot tannstein. Bucadog,
Oral Bar (Royal Canine) og Greenies er
eksempler på slike. Flere av disse er tyggebein som hunden liker godt å tygge på. De
har virkning alene, men best er det dersom
du kombinerer disse med: - TANNPUSSING!

BRUKNE TENNER forårsaker smerte,
oftest er det hjørnetennene som skades.
Tygging på harde ting f.eks. stein anbefales
ikke. Ferske skader på tennene kan repareres ved rotfylling, andre ganger bør de trekkes. Hull i tenner (KARIES) ses relativt sjelden hos hund og katt da de har en litt annen
munnflora enn oss.

FÔR: Enkelte fôrtyper er tilsatt enzymer med
forebyggende effekt mot tannstein, spør dyrlegen eller i dyrebutikken om dette. Fôring
med tørrfôr som ikke er bløtt opp, kan også
være en fordel. Det finnes dessuten spesialfôr som rengjør tennene når hunden/katten
tygger, for eksempel Hills T/D eller Royal
Canine Dental.

HVA ER TEGNENE PÅ
TANNSYKDOM?
Som dyreeier er det viktig å gjenkjenne tegn
på tannsykdom. Dyr har tannverk slik som
oss, men de sier ikke i fra på samme måte
som oss. Noen viser smerte som atferdsforandringer og brukshunder kan vise nedsatt
yteevne/konsentrasjon.

JEVNLIG TANNKONTROLL hos dyrlegen/dyrepleier gir en profesjonell undersøkelse og vurdering av hundens tannhelse. Vi
ser da etter tegn på sykdom eller skader i
munnhulen, og vi gir behandling og råd om
forebygging.

TEGN PÅ TANNPROBLEMER
KAN VÆRE:
• Dårlig ånde
• Sikling
• Problemer med tygging
• Dårlig appetitt
• Nedstemthet
• Atferdsforandring

Ta en titt i munnen på din pelskledde
venn, og se om alt står bra til,
- det er det mange gode grunner til!

UTSTILLING I
NÆRBØHALLEN
27 og 28 oktober 2007 blir det
utstilling i Nærbøhallen arrangert av
Norsk buhundklubb avdeling
Rogaland og Japansk Spisshund
klubb. Buhundklubben har ansvar for
utstillinga 27 oktober og 28 oktober
har Japansk Spisshundklubb
ansvaret.
DOMMAR VERT HELGE LIE.

Påmelding til
Sigrid Horpestad Neseveien 309
4352 Kleppe
e-post: sighorpe@online.no
innan 29 september 2007
Påmeldings avgift: kvalpar og
veteranar, 150 kr, vaksne hundar
280kr. Avgifta skal gå inn på konto
nr:3325 3600603
Bankgiroen er kvittering for
påmelding. (hugs å merk innbetalinga med kven som betaler)

Det nye styret i Rogaland
Buhundklubb er:

HVA KAN DU SOM DYREEIER GJØRE
- FOREBYGGING?
Vi som dyrleger har ansvar for å opplyse om
munnhygiene og sørge for å tilby god tannbehandling til våre firbeinte pasienter. I dag
har vi dyrleger spesialutdannelse i tannmedisin, og vi har digitalt tannrøntgen og utstyr
for avansert tannbehandling. Men det er DU
som dyreeier som kan gjøre den største forskjellen for kompisen din!
TANNPUSS: Mekanisk rengjøring er den
beste forebygging. Start tidlig! Venn valpen
tidlig til daglig tannpuss. Start med litt tannkrem på fingeren, og ta i bruk tannbørste
etter hvert. Puss med lette roterende bevegelser på utsiden av tennene. Bruk hundeeller katte-tannpasta med god smak (kyllingeller fiskesmak), og du skal se det går greitJ

AVDELING ROGALAND

Leiar:
Svein Risa / Nærbø
Nestleiar:
Asta Risa / Stavanger
Sekretær:
Asta Risa / Stavangerr
Kasserar:
Steinar Espevik / Bryne
Styremedlem:
Anna Gail Kjosavik | Sandnes

Hund som får fjernet tannstein
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Avlsrådet informerer:
VALPEKULL

ØYENLYSNING
Reg.Nr.
16768/04
02141/00
05823/05
05822/05
15618/02
01701/05
08032/05
19565/05
00031/06
12851/05
01698/05
22778/05

Navn
Sorte Snorre Hurumgutt
A F B Bang Av Gilde
Vaalebjønn's Cb Bjørk
Vaalebjønn's Cb Bitten
Vestsiden's Freia
Redlance's Dina Bamsijente
Svartedals Turte
Kimura's Gurina
Vaalebjønn's Fs Philosofia
Cascilius Lise Minelli
Redlance's Ingvald
Vaalebjønn's Eb Dina

PR. 30. MAI. 2007

Øyediag.
FRI
Katarakt, bakre pol
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
Annen katarakt
FRI
Katarakt, bakre pol

Diag.dato
13/11-2006
16/11-2006
27/11-2006
8/1-2007
8/1-2007
16/1-2007
16/1-2007
18/1-2007
29/1-2007
13/2-2007
16/2-2007
22/2-2007

Født
Kull
15/1-2005 066709

(T/H)
imp

14/6-2006 065702

(3/2)

9/7-2006

063725

(3/1)

25/8-2006 065936

(2/2)

12/9-2006 066404

(1/4)

22/9-2006 066407

(3/3)

21/10-2006 066274

(2/4)

9/11-2006 066780

(0/1)

4/1-2007

070501

(2/2)

23/1-2007 070871

(0/4)

28/1-2007 070646

(1/1)

Annen Katarakt: “Buhundkatarakt”

HD RØNTGINGER

Reg.Nr.
23681/04
16770/04
05823/05
07570/05
s18346/2005
08032/05
01701/05
15618/02

10

Navn
Leite-Gård's Uno Birk
Birk
Vaalebjønn's Cb Bjørk
Kimura's Frida
Trehörnets Dixi
Svartedals Turte
Redlance's Dina Bamsijente
Vestsiden's Freia

Øyediag.
D
A
A
A
A
B
A
C

BUHUNDEN SOMMEREN 2007 - SPONSORER:

PR. 30. MAI. 2007

Far / Mor
S37527/2003 Dream Bird's Nico Of Donald
S47096/2001 Trehörnets Randi Of Taco
24098/03 Leite-Gård's Olav Håkonson
20713/99 Leite-Gård's Bella
11798/99 Vaulartun's Floke
09562/99 Leite-Gård's Vanja Ii
11459/04 Gråtass
03234/05 Toya Stelladatter
15826/00 Skadsemgaarden's Vidar Viking
LOSH0877992 Fjelldalgard's Zemira
DK17885/2003 Nordic Pride Cargo Of Norway
19210/00 Kimura's Amanda
18609/96 Svaale
08275/01 Frigg
AKCSBDN06517804
Trollheimen Who's Watchn The Bridge
15455/02 Nodavolls Dolly Divadatter
AKCSBDN06517804
Trollheimen Who's Watchn The Bridge
22644/00 Cascilius Pernille Pavarotti
AKCSBDN06517804
Trollheimen Who's Watchn The Bridge
07785/02 Ahs Du-Gro Av Gilde
08008/01 Mikkel 98
20181/03 Kimura's Catinka

AVLEST MELLOM 1. NOV. 2006 OG 30. MAI. 2007
Diag.dato
7/11-2006
24/11-2006
30/11-2006
30/11-2006
14/12-2006
18/1-2007
18/1-2007
15/2-2007

Reg.Nr.
01698/05
22780/05
01352/03
04450/05
09373/06
07507/06
19564/05
03133/06

Navn
Redlance's Ingvald
Vaalebjønn's Eb Diva
Vaulartun's Kaisa
Kimura's Egon
Birk
Cascilius Ruben Rosselini
Kimura's Gyda
Redlance's Elias

Øyediag.
A
C
A
A
A
C
A
A

Diag.dato
20/2-2007
27/2-2007
6/3-2007
22/3-2007
10/4-2007
17/4-2007
17/4-2007
3/5-2007
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GODKJENTE HANNHUNDER 2007
Hundens navn
Gråtass
A-Black Shadow
AHS Kronblom av Gilde
Aron
Bugarden’s Odin
Cascilius Tiger Turandot
Fant
Furukollen’s Pjakkur
Furukollen’s Super Play
Gugner’s Freke
Jeppe
Kimura’s Alexander
Kimura’s Basil
Kimura’s Bendik
Kimura’s Caro
Kimura’s Didrik
Kimura’s Edvin
Kimura’s Egon
King 99
Leite-Gård’s Elliot
Leite-Gård’s Isak
Leite-Gård’s Ivo
Leite-Gård’s Olav Håkonson
Leite-Gård’s Turbo
Lukas
Max
Mikkel 98
Peik
Prikken Bamse
Rapp
Sam
Sammi Nanabushu
Sangrebakken’s Fant
Sangrebakken’s Tarek
Santos
Skadsemgaarden’s Sondre Normann
Skadsemgaarden’s Vidar Viking
Sorte Snorre Hurumgutt
Svartedals Carlo
Svaale
Treholmens Bamse Boy
Vaulartun’s Floke
Vaulartun’s Lille Lille
Vikingborgens Prins Pongo
Vaalebjønn’s Rask
Vaalebjønn’s Ricco
ZS Kjutta av Gilde

Reg.nr.
11459/04
21383/99
07784/02
21359/00
18209/96
05358/03
04976/00
21562/99
19647/98
S10710/99
00114/99
19206/00
05790/02
05789/02
20180/03
09857/04
04451/05
04450/05
08277/01
04431/01
01299/02
01298/02
24098/03
06860/99
11468/00
00096/04
08008/01
24129/00
02949/97
12903/03
13584/97
18226/00
13677/98
13676/98
12393/98
03265/99
15826/00
16768/04
14587/03
18609/96
17380/99
11798/99
17293/00
18946/96
07969/04
21206/04
18978/97

Født
2004
1998
2002
1999
1996
2003
2000
1999
1998
1998
1998
2000
2002
2002
2003
2004
2005
2005
1999
2001
2002
2002
2003
1998
2000
2003
1998
2000
1997
2003
1997
2000
1998
1998
1998
1999
2000
2004
2003
1996
1999
1998
2000
1996
2004
2004
1997

Hofter/ øyne Farge
A/Fri
lakk
B/Fri
svart
B/Fri
svart
B/Fri
svart
A/Fri
blakk
A/Fri
blakk
A/Fri
svart
A/Fri
blakk
B/Fri
blakk
B/Fri
blakk
A/Fri
blakk
A/Fri
blakk
A/Fri
blakk
A/Fri
blakk
A/Fri
blakk
B/buh.k
blakk
A/Fri
blakk
A/Fri
blakk
A/Fri
blakk
A/Fri
blakk
B/Fri
blakk
A/Fri
Blakk
A/Fri
blakk
A/Fri
blakk
A/Fri
blakk
B/Fri
svart
B/Fri
blakk
A/Fri
svart
A/Fri
blakk
B/Fri
svart
A/Fri
svart
A/Fri
svart
A/Fri
blakk
A/fri
blakk
B/Fri
blakk
A/Fri
Blakk
A/Fri
Blakk
A/Fri
sort
A/Fri
blakk
A/Fri
blakk
B/Fri
blakk
A/Fri
blakk
A/Fri
svart
A/Fri
svart
A/Fri
blakk
A/Fri
svart
A/Fri
sort

Bosted
3270 Larvik
1513 Moss
3178 Våle
2822 Bybrua
5035 Bergen
9690 Havøysund
1540 Vestby
2256 Grue Finnskog
Sverige
Kågerød, Sverige
5035 Bergen
4308 Sandnes
1400 Ski
0860 Oslo
6516 Kristiansund
4085 Hundvåg
3511 Hønefoss
5054 Bergen
3217 Sandefjord
1392 Vettre
4400 Flekkefjord
4823 Nednes
4312 Sandnes
4312 Sandnes
8020 Bodø
3294 Stavern
1054 Oslo
6100 Volda
4330 Ålgård
6300 Åndalsnes
4950 Risør
2380 Brumunddal
1176 Oslo
4308 Sandnes
3158 Andebu
4879 Grimstad
4354 Voll
3482 Tofte
3516 Hønefoss
7430Meråker
7517 Hell
5559 Sveio
5559 Sveio
1739 Borgenhaugen
6964 Korssund
3188 Horten
3178 Våle

Utstilling/titler
CERT/CACIB
CERT/Res-CACIB
N S UCH
CK
CERT
CERT
N UCH
2 AK (1AUK)
N UCH NV-01 NORDV-02
Int.N S UCH
CERT
N UCH
2AK (1JK)
N UCH
N UCH
N S UCH NV-06 WW-06 NORDV-06
CERT
NORDW-05, CERT/ Res-CACIB
CERT
2 AK
N UCH
CERT
CERT
N UCH
N UCH
1 AK
CK
CERT/CACIB
1 AK
1 AK
2 AK
CERT
N DK UCH NV-03
N UCH
2 AK
CERT
N UCh.
CERT
1JK Hp
N UCH
CERT
N UCh.
N UCH NV-05
CERT
CERT
1 AK
1 AK
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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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Snille
Vi kjøpte Myrtel fra Inger Annlaug Eidem i
august 2006, no er Myrtel snart 1 år og vi er
kjempe glad i henne. Ho er veldig flink til å lære
nye ting, og ho er ein rolig og trygg hund.
Det kjekkaste Mytel veit er å gå tur, aller helst
vil ho på fjellet, men det er også kjekt å bli med
å bade i Vassetvatnet.
Myrtel og Sturla

Mytel var på utstilling i Sunnmørshallen no i
Mai, da fikk ho 1. premie og hederspremie i
Juniorklassa. Det var litt kjekt, for det var første
gang vi var med på hundeutstilling. No ser vi
fram til ein fin somar med mange fine turar.

Myrtel og meg (Hanne Sofie)

mvh
Hanne Sofie 14 år
Vakthunden Myrtel
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på Bornholm
Første gang jeg skrev om
Jason var i Buhunden nr. 1
2005, og der er sket meget
siden dengang.
Jason er nu snart 5 år og har gjort det
rigtigt godt både til lydighedsprøver, i
avl og på udstillinger.
Han har vist sig at have de rigtige evner
til lydighed; meget ivrig, opmærksom
(for det meste) og arbejdsvillig. Nu må
man jo ikke glemme, at det er en spidshund, som har sine egenskaber såsom:
jeg vil, når det passer mig, og som udviser en udtalt ligegyldighed, når hjernen
slår fra, så opgaven har været og bliver
sej, lang og spændende, men vi skal
nok nå vores mål en dag. Lige så stor
fornøjelse det er at arbejde med ham,
når det passer ham, lige så umuligt og
frustrerende er det, når han har slået
hjernen fra.
I maj 2006 blev Jason kredsmester i lydighedsklasse 2 med 1. præmie, og nu er
vi godt på vej til klasse 3, hvor der kræves tre 1. præmier for at blive lydighedschampion.
Jason er far til 3 kuld hvalpe med i
alt 24 dejlige buhunde:
∑ 1. kuld, 2003: 7 hvalpe,
∑ 2. kuld, 2004: 8 hvalpe og
∑ 3. kuld, 2005: 9 hvalpe.
De 3 kuld er med 2 skønne tipser fra
Kennel Fimona på Bornholm. Han er
også blevet morfar i efteråret 2006.
Avlsklasse har han stillet 5 gange, og
dommerne har generelt skrevet: afkom
med prima temperament, smukke hoveder og gode proportioner.
Jason elsker at køre bil og at komme
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med rundt i Danmark og udlandet. Han
opfører sig eksemplarisk og er den
fødte udstillingshund:
Dansk champion i Hillerød 2005.
Tysk champion i 2006 efter ture til
Dortmund, Rheinberg, Berlin og
Hannover.
I 2006 blev der også tid til en tur til
Polen og 3 danske udstillinger, 2 på
Bornholm og vores juleudstilling i
Spidshundeklubben hvor han blev BIR.
Odense den 17. februar 2007 kom det
sidste Cacib med BIR, og han kan nu
smykke sig med titlen International
Champion.
I Malmø den 18. marts 2007 blev han
BIM og med et titlen svensk champion.
Nu holder vi en pause og koncentrerer
os om lydighedstræning og prøver.

Vi har stadig vores gamle buhund
Sofus, som nu er blevet 12 år og er bossen i huset. Det mærker Jason dagligt,
når de leger og tumler rundt. Sofus hedder rigtigt: Tusan Troll of Dania, men vi
kunne godt lide navnet Sofus, så det bliver han kaldt.
Nu slutter Jason og jeg for denne gang,
og forhåbentligt skriver vi en dag og fortæller, at vi er blevet lydighedschampion.
Mange hilsner til Arvid, Jorun, Floke,
Diva og alle norske huhunde i Norge.
Birgit de Fontenay
Erlandsgårdsvej 4
3700 Rønne
Danmark.
Mail adresse: fontenay@mail.dk
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Farlig blodsuger
Flått — eller ”skaubjønn” — har etter hvert blitt et velkjent lite kryp for dyreeiere i det fleste
områder av landet. Den lille parasitten har først og fremst fotfeste i kystområdene i Norge, men
vi ser stadig flere dyr som får flått på seg også i innlandet.
Av: Veterinær Stein Dahl, Hønefoss Dyrehospital

HVEM ER SÅ DENNE LILLE KRABATEN, OG ER DEN SÅ FARLIG?
Flåtten er et lite insekt som lever på bakken og i vegetasjonen. Særlig trives den
i fuktige områder og der det er mye lauvskog. Fra den er klekket som et egg, må
den gjennom tre livsfaser. For å vokse til
neste livsfase og for å legge egg, er den
avhengig av å suge blod hos et vertsdyr.
Dette er som regel smågnagere, fugl og
vilt, men kan også være husdyr og mennesker. Den suger blod i alt fra noen få
dager til opptil et par uker. Den kan
være aktiv gjennom hele sommerhalvåret, men har de mest aktive periodene
på vår og forsommer (mai/juni) og igjen
tidlig på høsten (august - oktober).
Faren ved flått i Norge er først og fremst
at den kan overføre enkelte virus-og
bakteriesykdommer. Her er det sykdommen Borreliose vi er mest bekymret for.
Sykdommen Anaplasma har også nå
blitt påvist etter smitte fra flått i Norge.
Langs østkysten av Sverige skal man i
tillegg være oppmerksom på flåttbåren
encephalittvirus (hjernehinnebetennelsesvirus).
SYMPTOMER:
Symptomene på Borreliose hos hund
kan være flere. Mange får en leddbeten-

nelse som påvirker flere ledd i kroppen
og som kan skifte fra ledd til ledd.
Hunden blir stiv og får vondt for å bevege seg. Sykdommen kan også gi utslag
i andre symptomer, som generell slapphet og den kan ofte komme snikende.
Derfor kan det være vanskelig å påvise
sykdommen. Den klassiske røde ringen
på huden som man kan se på mennesker som er smittet ser vi ikke på hund.
Sykdommen kan ha lang inkubasjonstid,
altså tiden fra smitte til sykdommen bryter ut. Det er derfor viktig å fortelle dyrlegen din at hunden har hatt flått hvis
den blir syk, også utenfor flåttsesongen.
Smittefaren er størst der forekomsten av
flått er størst, det vil si i kyststrøkene,
men vi har også påvist Borreliose på
flere dyr som kun har oppholdt seg i innlandet.
SLIK FJERNER DU FLÅTT:
En grundig gjennomgang av pelsen og
tidlig fjerning av flått er å anbefale. Det
tar i de fleste tilfeller opptil et døgn fra
flåtten har bitt seg fast til den kan spre
smittestoffet over på vertsdyret. Derfor
er det viktig å fjerne flåtten så tidlig som
mulig etter at den har festet seg. Dette
gjør du lettest med en spesiell pinsett
(“flåttfjerner”), som festes ned på munn-

partiet til flåtten ned mot huden, og deretter vrir man flåtten av. Dersom munnpartiet til flåtten blir sittende igjen, kan
man få en lokal hudbetennelse. Kontakt
da eventuelt dyrlege.
FOREBYGGING:
Går du mye i skogen eller skal til kysten
på ferie, bør du ta forholdsregler. For å
forebygge flåttbitt kan man få kjøpt forskjellige reseptbelagte flåttmidler, som
for eksempel Bayvantic ®, Exspot ® og
Frontline ®. Disse dryppes på huden,
og varer i ca en måned. Alternativt kan
man bruke halsbåndet Scalibor ® som
har en varighet på 5 måneder. Alle er
reseptbelagte og foreskrives av dyrlege.
Midlene motvirker at flåtten fester seg.
Hvis hunden allerede har flått på seg vil
disse dø og falle av.
Ha en aktiv, god og forhåpentligvis mest
mulig ”Flåttfri” sommer og høst!
Med hilsen oss på
Hønefoss Dyrehospital!
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Rehabilitering etter en korsbåndsoperasjon.

AKUPUNKTUR
-også for pasienter i pels!
Akupunktur er nå blitt en behandlingsform som heldigvis også våre firbeinte kompiser kan få nyte godt av.
Virkningsmekanismene har i de senere tiårene blitt mer kjent og kartlagt, og i veterinærmedisinen har vi
blitt fortrolig med at dette er en behandlingsform som har sin plass, - enten i kombinasjon med vestlig
behandling eller som en frittstående behandling.
Av: Veterinær Elin Kristiansen, Hønefoss Dyrehospital
Uansett: Enn så lenge er det ikke så mange veterinærer som tilbyr denne form for behandling og
dyreeiere er heller ikke så klar over når dette kan
være aktuelt for sin firbeinte venn. Vi ser daglig
mange pasienter der akupunktur bør ha sin plass
i behandlingen. For eksempel er akupunktur
meget potent som smertestiller. Mange av de
smertestillende medisinene som vi veterinærer i
dag bruker har bivirkninger, og akupunktur burde
få lov til å komme mange flere firbeinte pasienter
til gode.
I denne artikkelen vil jeg forsøke å redegjøre på
en ”enkel”, - og forhåpentligvis forståelig måte,
hvordan akupunktur virker, og når dette kan være
aktuelt for din hund eller katt.
LITT HISTORIE
Akupunktur er en del av det vi kaller for tradisjonell kinesisk medisin (TCM), og bygger på filosofi og teorier som man i Kina har utviklet gjennom
flere tusen år. Kineserne observerte forskjellige
forhold i kroppen og naturen og hvordan disse
fungerte i forhold til hverandre og var avhengig
av hverandre. Slik kom de frem til de teoriene vi i
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dag anvender når vi bruker akupunktur, - enten
det er på dyr eller mennesker. De første nedtegningene av akupunktur brukt på dyr finner vi fra
India, der akupunktur ble brukt til behandling av
elefant! Jesuittprester tok med seg kunnskapen
til Europa på 1600- tallet. I det gamle Kina var
hesten som nøt godt av akupunktur, siden den
spilte en viktig rolle under arbeid og strid.
Hunder og katter hadde ikke så høy ”status” i
denne del av verden. Den kinesiske hunderasen
”Chow Chow betyr etter sigende nam, nam….. I
vår del av verden nyter heldigvis våre mindre firbeinte venner en litt bedre status, og derfor er
det her i Vesten vi har utviklet akupunktur for kjæledyr videre de senere tiår.
Akupunkturbehandlingen baserer seg altså på
en grunnleggende vitenskap som kineserne
utviklet lenge før vi utviklet vår moderne vitenskap som vår vestlige medisin er basert på.
Østlig og vestlig medisin har forskjellig plattform
som behandlingen bygges ut ifra, og vi kan litt
enkelt si de ”snakker forkjellig språk”. Uansett
kan vi i dag forklare mekanismene for hvordan
akupunktur virker, selv med våre vestlige viten-

skapelige forklaringsmodeller.
HVORDAN VIRKER AKUPUNKTUR
Over hele kroppen har vi et system av akupunkturpunkter. Når vi stimulerer disse punktene
påvirker vi kroppen til å skille ut bestemte stoffer
med bestemte virkninger. Et av disse er endorfiner (kroppens egne smertestillere). En annen
virkning er at vi kan øke blodsirkulasjonen både
lokalt der vi setter nålene og generelt i kroppen.
Dette er gunstig for å løse opp for eksempel ved
smertefulle leddproblemer der muskulaturen
rundt leddet er øm og stiv. Vi kan også påvirke
hormonbalansen og nervesystemet samt stimulere immunsystemet gjennom de signaler vi gir til
kroppen ved hjelp av akupunkturnålene.
Akupunkturpunktene ligger langs spesielle kanaler, kaldt meridianer eller ”energibaner”. Disse
meridianene lager et slags ”kart” på kroppen
som akupunktøren ”orienterer” seg etter.
Meridianene følger ofte kursen til nerve-, blod-,
og lymfebaner. Vi vet at mange av de signalene
vi gir kroppen ved hjelp akupunktur-nålene går
som en impuls langs en nervebane som tolkes i
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nervesystemet som igjen sender beskjed til
andre steder av kroppen om bestemte stoffer
som skal skilles ut. Akupunktur kan slik også
regulere opp eller ned forskjellige deler av nervesystemet og påvirke mange funksjoner i kroppen.
Akupunktur er en holistisk terapiform – eller ”helhetsbehandling”. Når vi forbereder en akupunkturbehandling ser vi etter sammenhenger mellom
forskjellige sykdomstegn, og vi søker å behandle
”roten til ondet”. Til dette benytter vi oss av de
gamle teoriene og filosofien som kineserne har
utviklet. Gjennom disse er det for eksempel
mulig å forklare hvorfor noen revmatikere blir
verre når det er kaldt eller fuktig eller hvorfor vi
lettere får urinveisinfeksjon når vi sitter kaldt og
fryser på rompa. Dette er noe kineserne observerte og bygget inn i de forklaringsmodellene de
lagde for flere tusen år siden. Når man har en
akupunkturdiagnose basert på slike observasjoner og en grundig undersøkelse av pasienten,
benytter akupunktøren seg av forskjellige modeller for hvordan akupunkturbehandlingen skal legges opp. De fleste av oss har hørt om Yin og
Yang. Dette er et av flere begreper som har sitt
utspring i en av disse modellene, og som akupunktøren bruker i sitt daglige virke, - sammen
med mange andre.
NÅR HAR VI NYTTE AV AKUPUNKTUR?
Akupunktur brukes både alene og i kombinasjon
med ”vanlig” medisin. Det er mange sykdommer
der akupunktur har god respons. Akupunktur er
en behandling som vi særlig foretrekker ved kroniske sykdommer, der alternativet er langvarig
medikamentbruk med risiko for bivirkninger.
HOS VÅRE KJÆLEDYR SPESIELT:
Muskel, ledd og skjellett
• Forkalkninger i ledd (arthroser)
• Hofteleddsdysplasi (HD)
• Ryggproblemer (prolaps, spondylose)
• Kroniske plager – stivhet/stølhet
• Muskelknuter (Triggerpunkter)
Nervesystemet
• Nervelammelse
• Epilepsi
• Slag hos eldre pasienter
Hormonelle problemer
• Innbilt svangerskap hos tispe
• Ved fødsel – stimulere veer
Hud
• Allergier
• Furunkulose
• Slikkegranulom
• Ørebetennelse
Mage/tarm
• Kronisk diare
• Forstoppelse/treg mage
• Tannkjøttproblemer
Immunsystement
• Styrke immunsystemet ved
immunsvikttilstander
Luftveier
• Astma
• Luftveislidelser
Eldre hunder/katter –
• Som ”energi-innsprøytning”
• Stivhet/stølhet – dårlig blodsirkulasjon
• Nyresvikt (støttebehandling)
Lidelser i ledd/skjellettsystemet og muskulære problemer svarer som regel meget
godt på akupunktur. Dette kan være problemer

som forkalkninger i forskjellige ledd, hofteleddsdysplasi (HD), albueleddsdysplasi (AD), spondylose rygg (forkalninger mellom ryggvirvlene), prolapser i ryggen og triggerpunkter i muskulaturen.
Triggerpunkter er ømme, spente muskelknuter
som både kan gi smerte lokalt og referert til
andre deler av kroppen. Triggerpunkter kan for
eksempel ofte være årsak til halthet hos hund.
Akupunktur er også meget nyttig som en del av
rehabilitering etter operasjoner for ledd- og muskelskader, som for eksempel korsbåndskader, noe vi ofte ser på hund.

TO SPESIELLE FORMER FOR
AKUPUNKTUR:

Eldre hunder og katter som begynner å ”dra
på åra” kan også ha god hjelp av akupunktur som
en ”energi-innsprøytning. ”Aldersproblemer”,
som for eksempel stivhet/stølhet og problemer
med å komme i gang om morgenen eller ”mistet
litt piffen”, - kan respondere godt på akupunktur.
Akupunktur øker blodsirkulasjonen i kroppen,
både i muskulaturen og i hjernen, og kan få hunden eller katten til både å føle seg bedre og
bevege seg mer, - noe som er gunstig for å kontrollere vekta og bygge muskulatur som avlaster
vonde ledd.

ELEKTROAKUPUNKTUR
Her kobles strøm til akupunktur-nålene. Dette gir
en sterkere stimulering av punktene, som kan
være ønsket ved enkelte tilstander for eksempel
for å få i gang veer ved en fødsel eller ved enkelte ryggproblemer.

Allergier er mer og mer vanlig også hos våre firbeinte venner, og mange sliter med kløe, gjentatte hudinfeksjoner, øyne som renner eller problemer med fordøyelsessystemet i form av gjentatte
diareer. Allergi er en type lidelse som kan være
vanskelig å kontrollere helt med vestlig medisin,
og der vi ofte står ovenfor et valg om å bruke
medisiner med stort bivirkningspotensiale. Noen
hunder og katter med allergi responderer godt
på akupunktur, og når dette kan hjelpe er det et
godt behandlingsalternativ som ikke gir bivirkninger.
Akupunktur påvirker også nervesystemet
på forskjellige nivå, og gjennom en påvirkning av
det autonome nervesystemet kan akupunktur
kontrollere anfall hos epilepsipasienter. Da bruker vi gjerne øre-akupunktur. Akupunktur har
også en beroligende effekt som man kan nyttiggjøre seg også ved bl.a. bilsyke.
For katter kan akupunktur være aktuelt ved for
eksempel fordøyelsesproblemer. Mange innekatter som beveger seg lite og kanskje heller ikke er
så flinke til å drikke, kan ha problemer med hard
avføring og forstoppelse. Akupunktur kan da hjelpe med å få i gang tarmmotorikken. Mange eldre
katter får nyreproblemer på sine eldre dager. Her
vil akupunktur kunne anvendes som støttebehandling og hjelpe katten til best mulig livskvalitet. Akupunktur har også innvirkning på immunsystemet. Hos katter med virussykdommer, som
for eksempel FIV el FeLV, vil akupunktur kunne
stimulere immunsystemet og hjelpe katten til å
stå sterkere rustet mot sekundære infeksjoner
som disse kattene ofte får. Andre tilstander hos
katt der akupunktur er aktuelt er astma og kronisk tannkjøttbetennelse
Hos oss bruker vi dessuten akupunktur i
forbindelse med operasjoner som en del av
smertebehandlingen, og for å sørge for at pasienten får en så god narkose og oppvåkning som
mulig. Hos mennesker har studier vist at stimulering av et spesielt akupunkturpunkt som virker
kvalmestillende, har god effekt hos mennesker
som gjennomgår gynekologiske operasjoner
(som sterilisering). Dette gjelder også for våre
hunder og katter!

GULLIMPLANTAT
Dette er en form for akupunktur der vi setter inn
smågullstykker i akupunkturpunktene. Dette gir
en mer langvarig virkning, og som vi oftest benytter oss av ved HD (Hofteleddsdysplasi) hos
hunder. Dette gjøres under bedøvelse, og er et
enkelt inngrep som kan gi hunder som plages
med kroniske smerter fra ledd god smertelindring og et bedre og mer aktivt liv.

SELVE BEHANDLINGEN
Når vi starter akupunkturbehandlingen går vi
grundig gjennom alle forhold som kan være av
betydning for problemet som hunden eller katten
har, og vi foretar alltid en grundig medisinsk
undersøkelse først. Dette er viktig for ikke å gå
glipp av viktig medisinsk informasjon. En slik innledende konsultasjon tar som regel rundt en time
da det er mye informasjon som skal samles og
settes i system. Pasientene behandles som
oftest 1 gang i uka i 3-6 uker, men dette avhenger av hva vi behandler og hvor tidlig vi ser
respons. Det er også individuelle forskjeller. En
behandlingsrunde kan være nok, eller vi går inn i
behandling med jevnlige intervaller. Ved et kronisk problem kan vi ende opp med et intervall
mellom behandlingene på alt fra en måned til en
gang i halvåret. Ved et akutt problem kan en
behandlingsrunde være nok.
De fleste tolererer akupunktur veldig godt.
Dyrene blir ofte trøtt under eller etter behandlingen, og det er viktig å slappe godt av når de kommer hjem. Trettheten kommer av at vi får utskilt
bl.a. endorfiner som er kroppens eget ”morfin”,
og at kroppen ”jobber” med akupunkturbehandlingen. Mange synes det er ganske OK å komme
innom klinikken for en liten ”endorfin-rus”, kos og
godbit! De hunder og katter som kommer jevnlig
for akupunkturbehandling blir som regel veldig
fortrolig med å komme og hilse på dyrlegen.
Katter som får akupunkturbehandling behandles
på samme måte som hund. Dersom det er vanskelig å få nålene til å sitte lenge nok under
behandlingen har vi metoder som ”forenkler litt”,
- som for eksempel injeksjon av akupunkturpunktene. Vi kan også gi lett bedøvelse, selv om dette
ikke er nødvendig på de fleste hunder eller katter
som vi behandler.
Det er mange anvendelsesområder for akupunktur, og vi vet nå også mye om hvordan akupunktur virker. Det beste er å ta kontakt med din veterinær eller en veterinær som er utdannet innen
akupunktur for å høre når dette er aktuelt for din
hund eller katt. Ofte kan vi ta hunden eller katten
av medisiner som vi vet over tid vil gi bivirkninger, - og kun anvende akupunktur som i kyndige
hender har ingen eller få bivirkninger.
Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer
på om dette kan være noe for din hund
eller katt!
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“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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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

Pepperbiff

Skudeneshavn
eller Haugesund
der er vi det naturlige valg!

Husets ost

www.bestastua.com
FELLES BORDBESTILLING 52 86 55 88
VELKOMMEN!

Karamellpudding

Bestastuå sponser Norsk Buhundklubb!
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Norsk Buhundklubb inviterer til årets storutstilling

Buhundens Nasjonaldag
Lørdag 28. juli 2007 arrangeres Buhundens Nasjonaldag på
Morokulien Camping ved svenskgrensen Magnor. Det vil bli
anledning til å melde på til følgende konkurranser:

OFFISIELL UTSTILLING MED STORCERT.
Forhåndspåmelding innen 06.07.07

Avgift innbetales:

Bankgirokonto: 5346 20 04725
SWIFT: DNBANOKK IBAN: NO19-53462004725
NB! Merk giro med hundens navn og registreringsnummer!
VALPE- OG BUHUNDSJÅ:
Påmelding:
På stedet innen kl 12.00
Avgift :
kr 250,- Veteraner/Valper kr 150,-

KÅRING AV NORGES BESTE BUHUND 2005
Kun for kvalifiserte (se egne regler i dette blad)

Bedømmelse av valpe og buhundsjå starter etter at den
offisielle utstillingen er ferdig bedømt. For buhundsjået blir det ikke utdelt
dommercertifikat men det bli utdelt ærespremie til hunder av meget god
kvalitet. Det konkurreres om beste hann og beste tispe som igjen
konkurrerer om best på sjå.

VALPESHOW 4 – 6 MND OG 6 – 9 MND.
Forhåndspåmelding innen 06.07.07

KÅRING AV NORGES BESTE BUHUND 2007:
Alle kvalifiserte vil få skriftlig invitasjon. Statutter, se nedenfor

KONKURRANSE OM DAGENS VAKRESTE HODE
OG DAGENS BESTE HALE.
Påmelding på stedet innen kl. 10.00 (forutsetter at hunden er
påmeldt på utstilling eller sjå)

GRILLPARTY:
Norsk Buhundklubb inviterer til grillkveld og sosial samling for alle deltagere
samt buhundvenner kort tid etter at utstillingsarrangementene er avsluttet.
Norsk Buhundklubb vil besørge grill – hver enkelt deltager tar selv med seg
mat og drikke.

BUHUNDSJÅ
Påmelding på stedet innen kl 10.00

60 METER FOR NORSK BUHUND
Påmelding på stedet
BARN & HUND KONKURRANSE
Påmelding på stedet

Utstillings Info!
OFFISIELT UTSTILLING:
Utstillingen holdes etter NKKs regler.
Påmelding sendes:
Norsk Buhundklubb v/ Torbjørg Folkvord
Skasvegen 160, 4354 VOLL,
torbjorg.folkvord@grl.no
Påmeldingsfrist:
06.07.07
Påmeldingsavgift:
kr 280,- Valp/Veteran kr 150,Avgift:

Må være betalt innen 06.07.07
ellers kommer et tilleggsgebyr på 50%

VEL MØTT!!!

Overnatting:
Morokulien Camping
www.firmanett.no/morokuliencamping
2240 Magnor Tlf: +47 62 83 52 80 / Mob: 97511527
Montebello Camping og Turistsenter
Tlf: +47 62837233, www.montebellocamping.no/
Morokulien Infocenter
673 93 Morokulien, Tlf. +46 (0)571 – 233 70, Tlf. +47 62 83 07 00
http://www.morokulieninfocenter.com/

DOMMER:
Arne Foss, Norge
(Se egen presentasjon)

STATUTTER FOR NORGES BESTE BUHUND
1.

Pokalen til "Norges beste Buhund" er satt opp av Buhund_Klubben/Norge og videreført av Norsk Buhundklubb. Pokalen skal stimulere buhundeiere i
hele landet til å delta på klubben og avdelingenes utstillingsarrangementer samt NKKs utstillinger rundt om det ganske land , videre er det et håp og
et ønske om at de beste hundene fra hver utstilling/sjå skal samles på "Buhundens Nasjonaldag", for å konkurrere om tittelen "Norges beste Buhund".

2. Alle buhunder som har blitt BIR eller BIM på NKKs eller klubbens utstillinger eller sjå, fra og med "Buhundens Nasjonaldag" forrige år og frem til og
med siste utstilling eller sjå før ”Buhundens Nasjonaldag” samme år, har rett til å delta i konkurransen om tittelen ”Norges beste Buhund”. Samtlige
kvalifiserte skal av klubbens styre, innen anmeldelsesfristen, skriftlig bli invitert til denne konkurransen.
3. Konkurransen om "Norges beste Buhund" skal foregå etter at den offisielle utstilling samt sjå er gjennomført.
4. Pokalen skal være en vandrepokal, og den skal være i vinnerens eie frem til "Buhundens Nasjonaldag" det påfølgende år. Den hunden som blir kåret
til "Norges beste buhund" skal også ha en "minipokal" med inngravering, som skal være til odel og eie.
Vedtatt 01.04.06
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Kimura Kennel
Oppdrett av Norsk Buhund & Rottweiler
68 HP i avl og oppdrett. Oppdrettet 78 nasjonale Champions i 8 forskjellige land

Vi gratulerer våre dyktige valpekjøpere med et fantastisk år 2006
og ønsker alle hundevenner og valpekjøpere i inn- og utland en god sommer!

Kimura Kennel
Kathrine & Terje Lindstrøm
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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
Betales til Bankgirokonto: 5346 20 04725
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Vaulartuns Helle

En riktig god sommer

NUCH Vaulartuns Lille Lille

ønskes alle våre valpekjøpere og buhundvenner!

Hilsen familie og hunder påVaulartun
NUCH Vaulartuns Floke

NUCH Vaulartuns Kaisa

Vaulartuns Bamse
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REFERAT ÅRSMØTE
I NORSK BUHUNDKLUBB
17.03. 2007 Bestastua, Haugesund
Tilstede: Det avtroppende styret ved: Torbjørg Folkvord, leder, Elin Larsen Bøe, kasserer,
Arvid Stueland, styremedlem og Ellen Katrine Enge, varamedlem. I tillegg møtte 11 personer
fra NBK, hvorav 10 var stemmeberettiget. Ellen Katrin Enge møtte på vegne av avlsrådet.
Torbjørg ønsket alle velkommen.
1. DAGSORDEN BLE GODKJENT.
Elin registrerte de ankomne.
Kommentar: Innkalling og dagsorden burde ha vært
lagt ut på nettet.
2. TERJE LINDSTRØM ble valgt til møteleder, referent
ble Grethe Vogt. Til å undertegne protokollen ble valgt
Bjørn Løland og Gunnar Halleraker.
3. ÅRSBERETNING FOR 2006
Terje leste årsberetningen for 2006.
Avlsrådets beretning ble opplest og gjennomgått.
Spørsmål om katerakt. Registreringen har vært varierende og fått ulike navn i registeret. Forslag om å lage
egne statistikk vurderes av avlsrådet.
Torbjørg refererte fra årsmøte i NBK Avd. Rogaland.
En har vurdert å nedlegge avdelingen, men nytt styre
er valgt og avdelingen fortsetter. Årsmøteberetning fra
Avdeling Midt-Norge ble ikke fremlagt da møte ikke er
avholdt. Det sittende styret fortsetter.
Årsberetning ble enstemmig godkjent.
4. REGNSKAP 2006
Årets regnskap er fremlagt i revidert stand men ikke
lagt ut på hjemmesiden slik det står i beretningen, men
dette vil bli gjort snarest.
Elin gjennomgikk regnskapet post for post. Det var en
trykkfeil i årsmøtepapirer, en linje var falt ut; utstillingskontingent skal være kr 10 640,- og oppdretterpakker
på kr 750,Kommentar: Vi bør følge opp de som ikke betaler,
men det kan være vanskelig fordi registreret ligger hos
NKK. Vi må minne våre oppdrettere på oppdretterpakken. Oppdretter bør få en påminningsmail når valpene
er født. Budsjett 2007 i innkalling er balansen for
2006.
Regnskap 2006 ble enstemmig godkjent.
5
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BUDSJETT FOR 2007
Elin gjennomgikk budsjettet for 2007 post for post.
Også i budsjettet var det en trykkfeil; honorarer skal
være kr 2 500,-
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Kommentar: Alle regninger i forbindelse med årsmøtet skal fra og med neste år føres på samme post.
Reise og diett holdes utenfor årsmøtet.
Budsjettet for 2007 ble enstemmig godkjent.
6. FORSLAG OM MEDLEMSKONTINGENT.
Styret fremmet forslag om å redusere kontingenten fra
og med 2008 til kr 250,- Det skal ikke lenger
differensieres mellom norske og utenlandske
medlemmer.
Styrets forslag ble enstemmig godkjent.
7. VALG
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Valgkomité:

Torbjørg Folkvord (1 år)
Ellen Katrin Enge (2 år)
Grethe Vogt (2 år)
Arvid Stueland (ikke på valg)
Annbjørg Myhre (ny, 2 år)
Bjørn Løland (ny, 1 år)
Marie Rolfsen (ny, 1 år)
Svein Risa (gjenvalg, 1 år)
Magda Stueland (ny, 1 år)
Terje Lindstrøm (ny, 1 år)
Det nye styret ble enstemming vedtatt.
Forslag til det nye styret om å se nærmere på om valgkomitéen kan sitte i tre år og at et medlem trer om
gangen, slik at man har en rullering. Varamedlem bør
også velges.
NY REVISOR:
Terje Lindstrøm meldte seg som ny revisor og ble
enstemming valgt.

8. TID OG STED FOR ÅRSMØTE 2008
Forslag var 08.03.07 i Skudesneshavn. Godt tilbud
om omvisning og innlosjering til en rimelig pris.
Det henstilles til det nye styret frem til neste årsmøte å
få satt opp en oversikt på hvordan medlemmene er fordelt i landet, for å vurdere hvordan dette kan rulleres
mellom de ulike landsdeler.
Dette ble vedtatt.
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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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Adressefelt:

ANSVARLIG UTGIVER

NORSK BUHUNDKLUBB

Returadresse: P.boks 12 - 5559 Sveio
v/Arvid Stueland

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

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

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 november/desember 2007.
Stoff sendes innen 1. oktober til adresse:
Arvid Stueland - 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
sommernummer og alle medlemmer en varm og god sommer!
Hilsen Redaksjonen
Arvid J. Stueland / Redaktør
Terje Lindstrøm / Redaksjonsmedarbeider

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

Distriktskontakter:

