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LEDEREN
Hei alle buhundentusiaster!
Når dette bladet kommer ut er vi godt i gang med sommeren – og mange er kanskje midt i
ferien. Det har så langt vært et fint år for den norske buhunden synes vi. Det er blant annet stort
fokus fra Norsk kennel klub (NKK) på at vi må ivareta den norske nasjonalarven som de norske
rasene representerer. Dette har resultert i flere mediaoppslag og det er merket økt interesse for
de norske rasene – noe som bare kan telle positivt også for buhunden. NBK har blant annet vært
invitert til NKK sammen med klubbene som ivaretar de andre rasene, for å legge litt planer for
fremtiden. I møtet la alle frem det de ser på som de store utfordringene for sin rase. Det kom
frem mye interessant som vi tar med oss videre i vårt arbeide med buhunden.
Vi håper vi kan ri videre på denne bølgen av positive trender, men får å oppnå best mulig effekt
må vi nok alle være vårt ansvar bevisst. Rasen trenger sårt engasjerte folk i alle ledd. Den trenger
at vi alle verdsetter den nasjonalskatten vi er i besittelse av. Enhver må føle for seg selv hva han/
hun kan bidra med, men klubben trenger i hvert fall til enhver tid engasjerte mennesker som
ønsker å ta i et tak på den ene eller andre måten. Rasen trenger også at mange flere gjør de
nødvendige undersøkelser av sin hund, møter på utstillinger, arrangementer og kanskje bidrar
til økt populasjon der det kan være til hjelp? Dersom du vurderer å ha kull på din tispe, ta kontakt
med avlsrådet.
Vi har i løpet av året også fått en mer og mer levende hjemmeside. Dette er vår hovedkilde til å
spre informasjon til medlemmer. Så ikke glem adressen: www.buhund.no. Det er håp om innen
rimelig tid å opprette et nytt forum som vi kan utveksle erfaringer og stille spørsmål om buhund
og buhundaktiviteter. Vi etterlyser også i år e-postadresser til alle våre medlemmer.  
Den første helgen i september avholdes i år Buhundens nasjonaldag på Morokulien. Som for to
år siden avholder Svenskenes buhundringen sin utstilling samme helg. Så hold av hele helgen
2. til 4. september for buhunden. Det vil bli en trivelig og sosial helg med masse hyggelige folk
og hunder. Arrangementene har egne annonser annet sted i bladet.
I november 2011 har vi også planlagt å ha stand på Dogs4All i Lillestrøm. En liten stemnings
rapport fra 2010 finner du i bladet. Dersom du holder til i nærheten er det flott om du ønsker å
bidra med din og din hunds tilstedeværelse den siste helgen i november.
Jeg ønsker alle buhundvenner en riktig god sommer, og så håper jeg at jeg får gleden av
å møte mange av dere på Morokulien
Ellen Katrin

Norsk Buhundklubb
Navn, adresser og telefonliste - Hovedstyret 2011/12
STILLING/AVD.

NAVN:

ADRESSE:

MOBILTLF.:

E-MAIL:

Leder

Ellen Katrin Enge

Skaubo, 1929 Auli

41 21 21 20

leder@buhundklubben.no

Sekretær

Per Melheim

Postboks 46 Nordstrand, 1112 Oslo

90 57 37 31

nettadmin@buhundklubben.no

Kasserer

Linda Lundby Methlie

Lundebyveien 71, 3070 Sande

92 29 08 47

kasserer@buhundklubben.no

Styremedlem

Inger-Helene Sachariassen

Rennedalsvegen 1, 5355 Knarrevik

95 11 82 59

In-sac@online.no

Varamedlem

Henriette Wangen

St. Halvards vei 29, 5052 Bergen

93 61 92 78

henwangen@hotmail.com

Varamedlem

Camilla Munck Jacobsen

Kvalvågvegen 350, 5550 Sveio

90 16 01 40

camillajacobsen91@hotmail.com

AVLSRÅDET/VALPEFORMIDLING
Leder avlsrådet

Ellen Katrin Enge

Skaubo - 1929 Auli

41 21 21 20

leder@buhundklubben.no

Avlsråd

Elin Kristiansen

Arnegårdsveien 34, 3511 Hønefoss

911 95 131

firmapost@dyrehospital.no

Ellen Katrin Enge

Skaubo - 1929 Auli

41 21 21 20

leder@buhundklubben.no

OMPLASSERING

Medlemmenes e-postadresser
Det vil redusere kostnadene og gjøre styrets arbeid lettere hvis vi har medlemmenes e postadresser. Det vil også komme
medlemmene til gode. Hvis du har e-postadresse, vil vi gjerne at du sender denne til leder@buhundklubben.no.
Adressene skal bare brukes ved kommunikasjon mellom styret og medlemmene. De vil ikke bli utlevert, formidlet eller gjort
tilgjengelig på noen måte for noen andre.

Norsk Kennelklubb´s utstillinger
UTSTILLINGER 2011
02.07.11

NKK Trondheim

20.08.11

NKK Oslo

28.08.11

NKK Tromsø

03.09.11

NKK Østlandet

08.10.11

NKK Hamar

10.10.11

NKK Rogaland

26.11.10

NKK Lillestrøm

Norsk Buhundklubb aktivitetsplan 11
DATO:

AKTIVITET:

STED:

DOMMER:

03.09.11

Buhundens Nasjonaldag

Montebello Camping

Dommer: Christen Lang (N)

www.buhund.no
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Presentasjon av styret
Per Melheim

Per Melheim er valgt for to år som sekretær i styret i Norsk Buhundklubb. Han er også
redaktør og administrator for nettstedet www.buhund.no.
Per har hatt flere hunder av forskjellige raser tidligere, blant annet Siberian husky og
svart elghund. Har nå buhunden Biro.

Inger-Helene Sachariassen

Ellen Katrin Enge
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Camilla Munck
Jacobsen

Mitt navn er Inger-Helene Sachariassen bor på Sotra 15 min fra Bergen. Jeg har drevet
med hund (papillon) i 20 år og har hatt buhund i 6år nå. Vi har 3 Buhunder Kimura`s
Hedda, Kimura`s Frøya & Arnscroft Di Vert Timon. Det blir mange turer i skog og mark og
sykkelturer.

Henriette
Wangen

Hei, mitt navn er Camilla. Jeg bor på småbruk i
Sveio sammen med samboer og tre hunder.
For tiden jobber jeg på dyrebutikken Buddy Oasen
Zoo, men håper på å fortsette studiene
til høsten. Har alltid hatt stor interesse for dyr og
fikk min egen hund da jeg var 12 år
gammel. Tok flere lydighetskurs og senere også
agility- og sporkurs. Har jobbet på hundepensjonat og senere vært med som hjelpeinstrukt
ør på valpekurs og grunnkurs. Rottweiler
og norsk buhund fra Kimura kennel har også gjort
at jeg ble bitt av utstillingsbasillen.
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Hei, jeg heter Linda Methlie og er kasserer i Buhundklubben. Jeg bor i Sande, litt syd for
Drammen sammen med min mann, Terje, som er materialforvalter i klubben. Vi er de
lykkelige eiere av en buhundgutt på snart 3 år - Skaubo’s Calle. En herlig hund som gir oss
mye glede og som vi driver litt utstilling med. Til daglig jobber jeg som advokatsekretær i et
advokatfirma i Oslo, hvor jeg har vært ansatt i 25 år.”

Norsk Buhundklubb inviterer til årets storutstilling for Buhund

Buhundens Nasjonaldag

Lørdag 3. september 2011 arrangeres Buhundens N
 asjonaldag på Montebello Camping.
Det vil bli anledning til å melde på til følgende konkurranser:
OFFISIELL UTSTILLING MED STORCERT
Forhåndspåmelding innen 03.08.11
KÅRING AV NORGES BESTE BUHUND 2011
Kun for kvalifiserte (se egne regler i dette blad)
VALPESHOW 4 – 6 MND OG 6 – 9 MND.
Forhåndspåmelding innen 03.08.11
KONKURRANSE OM DAGENS VAKRESTE HODE
OG DAGENS BESTE HALE.
Påmelding på stedet (forutsetter at hunden er påmeldt
på utstillingen)
60 METER FOR NORSK BUHUND
Påmelding på stedet

Påmelding
• Påmeldings-. og betalingsfrist: 03.08.11
• Avgift for medlemmer: Valp/veteran: kr 200,- Øvrige kr 350,• Elektronisk påmelding
• Alternativt via el-kenge@online.no (husk registreringsnummer!)
Ytterligere informasjon kontakt Ellen Katrin Enge på
tlf. 41212120 eller el-kenge@online.no
Avgift innbetales: 	
Bankgirokonto: 5346 20 04725
SWIFT: 	
DNBANOKK IBAN: NO19-53462004725
NB! Merk giro med hundens navn og registreringsnummer!

DOMMER: Christen Lang, Norge.
Fredags kveld: Norsk Buhundklubb inviterer til sosial samling
på Fredagskvelden for alle buhundvenner rundt grillen. Ta med
egen mat og drikke
Lørdags kveld: Blir det felles middag med Svensk
Buhundringen på Grensestuen. 3 retters middag pris. ca 350 pr
pers. Bindende påmelding innen 18. august. til: Inger-Helene
Sachariassen. in-sac@online.no

Overnatting:
Montebello Camping. Bestilling kan gjøres på tlf: 62837233
eller på mail: TCA@east.no. Hytter,leiligheter og camping.
Hjemmeside: www.montebellocamping.no/
Alternativ overnatting i Charlottenberg.

Vi håper mange kommer til en hyggelig og begivenhetsrik
BUHUND-helg. Ønsker du å bidra med din hjelp ta kontakt med
styret.
Velkommen til en fin Norsk Buhund weekend sammen med
buhundfolket i Norge, og Sverige, Finland og Danmark!

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

:Sponsor - Buhunden Sommeren 2011
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LESERBILDE
Hei !
Her du ser buhunden
min som heiter Tass
reg. nr. 23243/06. Tass
er fire år gamal og vi
bur på Skogen i Vågå.
Tass er både snill og
klok. Han går fritt
omkring her og er aldri
bunden, likevel held
han seg alltid heime.
Han liker godt å styre
med hestane og her på
billete sit han på hesten
min Pelle. Tass hoppar
sjølv upp på ryggen
til Pelle når eg klappar
Pelle på ryggen og vi
leikar mykje ilag.
Eg er svært glad i Tass!
Helsing Hildegunn
Skogen 10 år,
2680 Vågå.

Hipp hurra for norske hunderaser!
Den 17. mai ble nasjonaldagen feiret over hele landet. Dette er datoen hvor vi ikke bare feirer
Grunnloven, men reflekterer over kulturarven vår, og hva det innebærer å være norsk. Nordmenn legger
gjerne sin stolthet i å bevare det som er særegent norsk. Derfor er det vel en selvfølge at de syv norske
hunderasene også bevares for fremtiden - eller?
UTRYDNINGSTRUEDE HUNDERASER
Dunker, haldenstøver, lundehund, hygenhund, norsk buhund, norsk elghund sort og norsk
elghund grå er alle en del av vår kulturarv, og er også oppført på Norsk genressurssenters liste
over bevaringsverdige norske husdyrraser. At hunderasene er bevaringsverdige er selvfølgelig
positivt. Dessverre står hele seks av dem allikevel i fare for å dø ut.
Norsk Kennel Klub (NKK) anser våre norske hunderaser for å være en viktig del av norsk nasjonalarv,
og utryddes rasene, forsvinner denne delen av vår kulturarv for godt.

Se billedcollage på de neste sidene...

FLOTTE BRUKSHUNDER
De norske rasene er kjent for å være gode brukshunder, og har tjent nordmenn i en årrekke som
alt fra gårds- og gjeterhunder til jakthunder. I senere år har disse aktive og stolte hundene også
funnet sin plass i mange norske hjerter som turkamerater og familievenner.
NKK har i senere år arbeidet med flere samarbeidspartnere for å gjøre det vi kan for å redde disse
rasene, og kommer til å prioritere dette arbeidet i kommende år.
NKK mener fokuset på opprettholdelse av de norske hunderasene er like viktig for norsk kultur
som bevaring av andre norske dyrearter, verneverdige objekter og minnesmerker. Vi gledet oss
derfor over å kunne rope et rungende “Hipp Hipp Hurra!” for de norske hunderasene på 17. mai!
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Buhund blir t!
barnebokhel

“I SKYGGENES VERDEN”

Når soverommet hjemsøkes av skumle skygger er det kjekt å ha en firbeint venn.
Bli med Lisa og den tapre buhunden Peiken til Skyggeverden.
gjør det så bra, mener Pål Stokka i Vendetta
Forlag.
- Sturlas illustrasjoner har en nærmest tidløs
kvalitet over seg. Jeg liker å kalle bildene hans
“økologiske”, de er alle tegnet for hånd og
det eneste digitale etterarbeidet er litt farge
legging. Det er ett flott råmateriale, og vi har
stor tro på Sturla, forteller Stokka.
Lille Peiken Skyggefanger utgis på Vendetta Forlag sin barneboksatsning,
Vendutto, i september.

-Den er ganske skummel, avslører forfatter
Sturla Valdall Rui, som også har laget alle
tegningene til barneboken *Lille Peiken
Skyggefanger*.
Inspirasjonen til den bjeffende hovedrollen er
han hentet fra sin egen barndom.
-Da jeg var liten hadde jeg en buhund som
jeg kalte Lille Peiken. Han var kanskje ikke helt
god i hodet, forteller Rui. - Peiken hadde nemlig en veldig spesiell uvane. Når han kjedet seg
begynte han å jage skygger og reflekser ved å
slå hodet i gulvet. Sånn som rever hopper når
de skal ta noe under snøen. Alle syns det var
litt spesielt, men jeg valgte å bortforklare det
med at han var skyggejager.
*OPPGJØR MED SKYGGEKONGEN*
Boken handler om den lille jenta Lisa, som er
livredd skygger, og om buhunden Lille Peiken.

Lisas foreldre reiser til Mallorca og etterlater
Lisa hos sin bestemor. I et hus fullt av skumle
skygger reiser Lisa og den tapre buhunden til
Skyggeland for å ta et alvorsord med selveste
Skyggekongen.
- Lisa ser kanskje litt for mye på TV, forklarer
Rui. Og når TV er skrudd av og soveromslyset
slukket begynner fantasien å slå seg vill.
- Barn som ikke blir sett, og problemer som
ikke blir tatt på alvor er to av temaene i boka.
Heldigvis løser hun jo noe av dette selv, med
litt hjelp fra en firbent venn.
*SÆREGEN TEGNESTIL
*Rui har tidligere skrevet en rekke teater- og
filmmanus, men detter er hans debut som
barnebokforfatter.
- Sturla gjør noen fantastiske illustrasjoner.
Det er svært sjeldent at en barnebokforfatter
også står for egne illustrasjoner, og i tillegg

:Sponsor - Buhunden Sommeren 2011
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LESERBILDE
Buhunden er lesestoff
for enhver buhund…

8

Buhunden Sommeren 2011 - Sponsor:

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

:SPONSORER - BUHUNDEN SOMMEREN 2007
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DU OG JEG
OG BUHUNDEN!
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Av Terje Methlie

Gjennom stuen farer det en gylden tornado på jakt etter en ball (eller noe annet
det går an å leke med). Ørene rett opp, og selvfølgelig med typisk krøll på halen.
Jakten fortsetter, inn under bordet, eller langflat, og et forgjeves, forsøk på å
komme inn under sofaen. Alt i et tempo som kan ta pusten fra deg.
Så…… plutselig settes ”firebeins
bremsen” på, slik at han sklir bortover
parketten, så sitter det en herlig buhund
foran deg, med store mørke øyne og med
hodet litt på skakke – og – med en blå
gummiball i munnen og ”sier”: ”Her er jeg
med ballen, skal vi ikke leke litt?”

eller kanskje bare noen ”dagligdagse” ting
som skjer hjemme. Selv de minste ting,
vil alltid være spesielle. Det gjelder deg
og hunden din!  Alle de fine øyeblikkene
er noe som du sikkert også ønsker å dele
med andre. Vi har en liten oppfordring til

deg, hvorfor ikke dele dem med oss? Sett
deg ned og skriv noen ord om ting som
har hendt, ting dere har gjort og opplevd.
Vi vil så gjerne høre fra deg!

Denne ”tornadoen” vår heter Calle, og vi
har hatt ham snart i tre år. Det er liksom
aldri helt stille når han er i nærheten, det
skjer alltid et eller annet. Så spør jeg meg
gjerne, hvordan har denne livlige krabaten, mer eller mindre, klart å snu opp ned
på hverdagen vår? Det startet allerede
den dagen vi hilste på ham på Skaubo,
8 uker gammel, og hvor vi møtte Ellen
Katrin. Vi skulle bare se, vi skulle ikke ha
valp der og da, men det gikk ikke mange
dagene før vi dro tilbake og hentet ham.
Siden har det bare gått slag i slag. Vi
tok mange forskjellige kurs, og der ble
vi jo kjent med mange ”likesinnede”,
og flere av dem er i dag blitt veldig
gode venner. Slik har det fortsatt, nye
aktiviteter, utstillinger, og mange nye
hyggelige bekjentskaper, og - alltid med
en glad, livlig hund som gir oss stadig
nye utfordringer. Historiene blir mange,
og vi kunne sitte og skrive om den ene
episoden etter den andre om livet vårt
med denne staute buhunden. Selvfølgelig har vi ganger hvor vi er så ”sinte” at
vi gjerne skulle ha filleristet ham, men i
det øyeblikket han setter seg ned ved
siden av stolen og ser på deg med de
store øynene og legger hodet i fanget
ditt – da bare smelter du!!
Vi har mange historier om Calle vi kunne
ha skrevet om. Du har helt sikkert også
mange historier om din buhund, om en
tur dere har vært på, eller en utstilling,
:Sponsor - Buhunden Sommeren 2011
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Bildeklipp fra Buhundens
Nasjonaldag 2010

DOMMER:
MARIANNE HOLMLI (N)

BIR OG BEST IN SHOW:

INT NORD N S DK UCH NV-01,-02,-08,
SV-03, NORDV-02,-03, WW-03,
WW-08, WVW-10
KIMURA’S AMANDA
BIM:
ARNSCROFT DI VERT TIMON

FRA KAFÉEN

BESTE OPPDRETTER

KIMURA KENNEL.

BEST IN SHOW VALP:
KIMURA’S LEONORA

12

Buhunden Sommeren 2011 - Sponsor:

Välkomna till Norsk Buhund
Ringens Officiella
utställning i Morokulien
SÖNDAG 4 SEPTEMBER 2011
DOMARE: NILS-ARNE TÖRNLÖV, SVERIGE
KLASSER OCH ANMÄLNINGSAVGIFTER:
• Valpar 4-6, 6-9 mån.
• Juniorer 9-18 mån.
• Unghundsklass 15-24 mån.
• Öppen klass 15 mån. och uppåt
• Championklass
• Veteranklass 8 år och uppåt

150 SEK
300 SEK
300 SEK
300 SEK
300 SEK
250 SEK

Alla deltagare får en minnesgåva!
Halv avgift fr.o.m. 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 14 augusti
OBS sista anmälningsdag är också sista inbetalningsdag!
Anmälan sänds till: Ritva Lindström, Halmstadby 3550, 268 78 Kågeröd, eller via e-mail:
utstallning@norskbuhund.com
Anmälningsavgiften insättes på NBR:s postgiro 444 19 68-7. Utländska deltagare betalar till
SWIFT: NDEASESS IBAN: SE96 9500 0099 6034 4441 9687. Bank Nordea.
Vi fortsätter med den s.k. Specialklassen för alla som inte vill eller kan delta på den officiella
utställningen. Man får en skriftlig kritik på sin hund. Kostnad 100 SEK, anmälan på plats.
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AGILITY
- FOR ALLE!!!

Av Ellen Willoch

De siste årene har jeg tenkt en del på når pensjonisttilværelsen for en hund starter. Er det slik
som med oss mennesker at det skjer ved en bestemt alder - uavhengig av fysiske og psykiske
evner? Og er det slik at det da er lov å det litt mer med ro? Stort sett bare gjøre ting man har lyst
til som man tidligere i livet ikke har rukket?
Ja – kanskje det er slik?   Jeg har kommet til
den konklusjonen, at når hundene når en viss
alder, så er det flere ting man ikke trenger å
trene på lengre.  
Hverdagslydigheten og de daglige rutinene
går av seg selv.  Fysikken er kanskje ikke helt
på topp lengre, så de lengste fjellturene har
blitt bittelitt kortere.  Men hvis vi tenker oss at
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pensjonisttilværelsen til hund skal ligne litt på
hva vi mennesker ønsker oss, altså gjøre ting
man har lyst til, ja da tror jeg det innebærer
trening, nye utfordringer.   Jeg tror nemlig at
de drømmer om en hverdag lik det vi mennesker drømmer om.  
Gjøre ting de har veldig lyst til.   Og hva har
hundene nesten alltid lyst til?   Jo – nettopp
trening!!!   Har vi ikke hele livet lært dem at

trening gir belønning?   Og er det noe dere
ikke har rukket å trene på tidligere i livet så
benytt pensjonisttilværelsen!  
En aktiv og morsom pensjonisttilværelse
fortjener de.  Og husk - det er aldri for sent å
lære en gammel hund å sitte…
Så for min del var jeg ikke sen om å si ja til et
agility-kurs da Elin spurte. Dette er noe jeg har

hatt lyst til lenge, men aldri kommet i gang
med.   Min beste venn Bella er nå 13 år og
har aldri prøvd dette før.  Så nybegynnerkurs
hørtes helt ypperlig ut.   Kurset skulle holdes
på Helgelandsmoen, Ringerike, over en helg
– og vi dit.
Fredag kveld startet vi med 2 timer teori.  Her
var det ikke bare hunder i alle aldre, neida det
var også folk i alle aldre.  Fra 8+.  Det ble en
rask innføring i høyder, bredder og lengder.  
Og disse målene er viktig for de som skal
konkurrere.   Men Bella sitt mål er ikke akkurat å bli verdensmester, ei heller konkurrere,
så jeg må innrømme at jeg lyttet med et halvt
øre.  For husk alle dere som leser dette - man
trenger ikke ha som mål å konkurrere for å gå
kurs.   Nei da, man kan gå kurs bare for å ha
noe å holde på med i hverdagen.
Av de 10 hundene som var på kurs, var det
faktisk 5 buhunder.   Og 2 ”ekstra” buhunder
som var med for å ”observere”. Og mange
av dem i slekt.  Og i alle aldre.  Fra bestemor
Sangrebakkens Bella (13 år) via Kimura’s
Gyda (6 år) til barnebarna Skaubos Calle (3 år)
Skaubos Dorte og Rova Skaubos Dyre (begge
2 år).  Folk var kommet langveisfra for å få med
seg dette kurset.
Lørdag morgen.   Vi pakker mat, godbiter,
drikke og seletøy.   Nå starter den praktiske
delen av kurset.  Juuuhuuuuu...  
Fint vær er det også.   Kan vi ha det bedre?  

Alle møter tidsnok og får også tid til å lufte
hundene før start.   Starten går bra.   Det er
hopphindere på programmet.   Ikke om å
gjøre å hoppe høyest i første omgang, men
komme seg mellom ”stolpene”.  Det er utrolig
hvor mange flinke hunder det er.   Og ikke
minst eiere.  Det er god trim for begge parter
dette her.  Bella er litt tilbakeholden.  Kanskje
fordi det er en uvant situasjon?  
Vi er delt inn i 4 grupper og alle hjelper
hverandre.  Av og til er det fristende for hundene å snike seg rundt hinderet, men den
gang ei.  Her står staute eiere og passer på at
det ikke skjer ja!!!!!  På min gruppe har vi hjelp
fra ei som er fra England, og hennes datter
trener også hund.  Så her varierer språket fra
engelsk til norsk.  
Så er det lunchpause.  Allerede?  OK - det er
kanskje lurt at hundene får en pause, selv om
det er mest fristende å bare fortsette.  Dette
var skikkelig gøy.  Men det kan være lurt å ta
seg en pause selv også.   Hjernen jobber på
høygir og trenger å ”kjøle” seg litt ned.  Tenke
over hva man har gjort, hva man kan endre
litt på og diskutere hverandres trening.  Det er
mange gode tips å få med seg.
Etter lunch går vi videre.   Flere nye hindre.  
Hele tiden noe nytt.  Det gjelder å holde tunga
rett i munnen og hunden på rett hinder.
Dagen er over og utstyret skal pakkes
sammen.  Vi er slitne, men gleder oss skikkelig

til neste dag.  Det er en del hindere vi ikke har
prøvd enda.
I Hønefoss har Elin og Stein åpent hus.  Her blir
man invitert til grilling og overnatting.  Der det
er hjerterom er det husrom. Og det er alltid
gøy med mange buhunder i full harmoni.
Søndag er vi på’n igjen.  Godbiter, vann, stol,
grillpølser og ikke minst solkrem.  Så fint vær
hadde vi.  Vi jobber fortsatt i grupper, en litt
annen sammensetning enn lørdag.  I dag skal
vi bl.a. prøve oss på bom, møne og vippe.  
Og hundene blir veldig klar over at bakbena
spiller en viss rolle for å holde kontrollen.  
Har man trent litt bakpartskontroll på si, kan
man ha et lite forsprang her.   Eller balanse
øvelser på stubber og nedfelte trær i skogen
gir gevinst.
På slutten av dagen skal vi også prøve oss
på flere hindre, rett etter hverandre.   Her
står utfordringene på løpende bånd.  Og jeg
oppdager fort at det kan være lurt å tenke
igjennom hva vi skal gjøre før start.  Det er lett
å gå tull i rekkefølger, ros, godbiter og hindre.  
Pust, pes.
Helgekurset er over.  Det har vært en helt topp
helg.  Ikke bare har hundene fått mye morsom
trening, det har vært veldig sosialt hyggelig
for oss på 2 ben også.  Takk til alle som bidro
til at det ble så vellykket.  Kanskje vi får se en
verdensmester i fremtiden?

INFORMASJON FRA MATTILSYNET OM HUNDEHOLD
INFORMASJON FRA MATTILSYNET OM HUNDEHOLD

Vedrørende f jerning lper:
av sporer hos va

Sporer skal i det følgende forstås som den “ekstra” tåen (ulveklo)
som hunden har. I flere rasebeskrivelser har det, i alle fall inntil
nyere tid, vært opplyst at sporer skal fjernes. Spørsmålet er om
fjerning av sporer vil være i strid med lov om dyrevelferd.
I dyrevelferdsloven § 9 annet ledd første punkt framkommer det at
“Det skal ikke gjøres operative inngrep eller fjernes kroppsdeler på
dyr uten at det foreligger forsvarlig grunn ut fra hensynet til dyrets
helse.” I forarbeidene til lov om dyrevelferd framkommer det at
“Eksempler på inngrep som ikke har tilstrekkelig begrunnelse etter
denne bestemmelsen, er amputasjoner med estetisk begrunnelse
(for eksempel øre-/halekupering)...”

Sporer på en hund utgjør åpenbart en kroppsdel i lovens forstand,
og en rutinemessig fjerning av disse på daggamle valper vil derfor
helt klart være i strid med lov om dyrevelferd.
Dersom sporer skal fjernes må det skje etter en konkret vurdering
av helsen til det enkelte individ. En framtidig risiko for at dyret
kan pådra seg skader vil ikke være et relevant moment i denne
forbindelse.
Fjerning av sporer regnes som et operativt inngrep. Dersom dyrets
helse tilsier at sporen må fjernes, så skal dette i så fall utføres av
veterinær.

:Sponsor - Buhunden Sommeren 2011
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Jeg heter Tommy Sachariassen og bor på Osterøy 40 min
fra Bergen. Sammen med min familie bor jeg på en gammel
fjellgård. Jeg har to Buhundergutter fra Kathrine & Terje på
Kimura Kennel. De to fantastiske hundene kalles til daglig
for Pondus & Påsan.

Jeg driver med jakt og er med i ettersøksringen her på Osterøy. Tidligere brukte jeg en Dach hund som jeg gikk ettersøk med, så jeg tenkte at dette var noe jeg bare måtte
prøve med Buhundene mine. Alle har jo en snute å snuse
med. Jeg begynte å legge ut noen lette spor og fant fort ut
at dette var noe vi kunne bruke buhundene til. Sporene ble
lengre og lengre og vanskeligere for hver gang.
Et prøve spor skal være på ca 700 meter og det skal være 4
vinkler, ett sårleie, og ett avhopp på 15 meter på rettstrekk
og ett avhopp i vinkel. Vi øvde og øvde. Påsan var veldig
flink og jeg lærte meg omsider å lese hvordan han gikk. Jeg
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Av Tommy Sachariassen

måtte jo lære meg å se når han gikk på spor og når han tok
feil, for da å få han inn på riktig vei igjen.
Når vi hadde trent en god stund fikk jeg gå for en dommer.
14. april fikk vi 1.plass !!! Vi tok en ny fersksporprøve og
blodsporprøve 21. april, og fikk da godkjent på ferskspor
og 1.plass på blodspor….igjen!!
Da ble Påsan (Kimura’s Ludvig) og jeg godkjent som ettersøkshund / ettersøksekvipasje. Og det var stor fest i heimen. I dag er både Pondus og Påsan godkjente ettersøkshunder, så nå gleder vi oss til jakta.
Tommy Sachariassen
“Pondus” & “Påsan”

Buhundvalper & små barn

- en perfekt match
fikk hilse på mange barn og voksne.
Det er jo viktig at valpene får oppleve litt før
de skal ut i den store verden.

Vi er en aktiv familie som driver med idrett og mye hund. Jeg Inger-Helene, Arild og våre to gutter Nils-Sverre 8 år og Mats 6 ½. Vi storkoser oss med hundene
enten vi er i skogen, på sykkeltur eller hundeutstilling. Buhund har vi drevet
med i 6 år, men hund og utstilling har vi 20 års erfaring med.
Hundene vi har nå er   Kimura’s Frøya (6 år),
Nuch Kimura’s Hedda (4 ½ år) og  Arnscroft Di
Vert Timon Kimura (1år) som vi har sammen
med Kathrine & Terje på Kimura. Han er tatt
inn fra England for å få litt nytt blod. Hans far
er norsk, men moren er engelsk.
På disse årene har vi hatt 2 buhundkull, noe
som har vært en spennende opplevelse med
barn i huset. Første kullet var spesielt. Jeg var
vant med fødsler på små hunder, men dette
var helt annerledes. Jeg var bare tilstede å fikk
oppleve noe fantastisk. 8 valper ble født uten
at jeg løftet en fing, 5 gutter 3 jenter.
Nils-Sverre og Mats som da var 6 og 4 år var
veldig spente.  
Siste valpen ble født kl 0400 om morgenen,
og Mats stod opp kl 0500. Han kom listende
inn på rommet og da hørte vi bare et stort
JA!!.....valpene var kommet.

Hun fikk spise det hun ville, og fikk havresuppe m/vitaminer hver dag slik at vi visste
at hun fikk det hun trengte. Når valpene ble 3
uker og de kom inn i stuen, da ble det liv i leiren. Masse kosing og dulling, guttene bodde i
valpegården til valpene reiste.  Sosialisert kan
en si valpene ble. Vi skulle holde hver valp i
minimum 15 minutter hver kveld, men det ble
nok mye mer.
Guttene lærte fort at når valpene sov da
skulle det være stille og de fikk ikke gå inn i
valpegården, de måtte jo sove for å bli store.  
Som en del av sosialiseringen fikk 2 og 2
valper være med når vi skulle hente guttene
i barnehagen. Da fikk valpene kjøre bil og de

Når vi hadde kull nr 2 i oktober 2010 var
guttene blitt 7 ½ og 6 år.
Mye endrer seg på 2 år. Men kjærligheten for
hundene var like stor. De bodde også denne
gangen i valpekassen.  De kunne sitte på rommet uten en lyd, og bare se på valpene passe
på at Hedda hadde mat og vann.
De lagde sine egne arbeids oppgaver. De
skulle være med på å veie valpene og lufte
Hedda, men mest av alt kose med valpene.
Jeg synes det er veldig viktig at barn får være
med på alt som har med valper å gjøre, de lærer seg å ta vare på dyra og ha omsorg for dem.
Når de var i valpegården fikk de ikke lov til å
løfte valpene opp på fanget, valpene krabbet oppå selv. Når valpene var 5-6 uker, og
de var overalt ble det liv i leiren. Guttene og
vi storkoste oss, det var kosedyr og   pipedyr
overalt - ute og inne.  
Nå gleder vi oss allerede til neste gang. Tenker
vi skal ha valper til vinteren. Selv om vi er med
på mye er dette noe vi storkoser oss med alle
sammen. Hvis det er noen der ute som lurer
på om de har tid til å ha valper i huset når de
ha små barn, så kan jeg bare si at det er en tid
vi aldri ville ha vært for uten.
Inger-Helene Sachariassen
& Arild Rennedal, Kennel Rennedal, Sotra

Guttene bodde i valpekassen fra første dag. Vi
kunne ikke holde de borte fra valperommet.
Det er viktig for oss at de får ta del i hverdagen
vår med hundene så lenge de selv vil det.
Mats hadde lesestund for valpene og Hedda.
Da satt han foran valpekassen og leste bøker,
den ene boken etter den andre.
Han kom ruslende med boken under armen,
og når vi spurte om vi skulle lese for han fikk
vi “NEI jeg skal lese for valpene”.
Nils-Sverre fikk være med når det skulle veies
valper, og det gjorde vi hver kveld for å se at
de hadde fått nok mat. Med 8 valper skulle
Hedda ha mye melk, og det gikk veldig fint.
:Sponsor - Buhunden Sommeren 2011
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Avlsrådet
informerer
Hannhundlisten er en liste over hannhunder som tilfredsstiller kravene satt for hunder som
kan brukes i avl. Den skal være til hjelp slik at oppdrettere lettere kan finne passende hannhunder til sine tisper.
Alle hundene på er øyelyst fri (evt. med PNK – ”buhundkatarakt”), er fri
for HD og har resultat fra utstilling. Husk at øyelysningsattesten bare er
gyldig ett år, så dersom det er mer enn et år siden forrige øyelysning
skal han lyses igjen før paring.

er det fint om du sier fra, så fjerner vi ham. Denne listen vil også bli lagt
ut på hjemmesiden vår. Vi håper dere kan sende et fint bilde av hannhunden deres som vi kan bruke på www.buhund.no. Har dere annen
informasjon dere ønsker skal stå om hunden, skriv eller ring oss.

Dersom din hund ikke står her, men burde gjøre det, ta kontakt med
avlsrådet. Står din hund her, men ikke burde av en eller annen grunn

Vi håper mange undersøker og stiller ut hundene sine slik at denne
listen kan bli mye lenger i løpet av årene som kommer.

GODKJENTE HANNHUNDER
HUNDENS NAVN

REG. NR. FØDT

ØYEL. ØYELYS- HD
ÅR
INGRES.

A-Black Shadow

21383/99

11/2/98

2010

Fri

B

Cert

Svart

Balder

18296/08

7/16/08

2009

Fri

A

Cert

Blakk

Cascilius Tiger Turandot

05358/03

3/2/03

2004

Fri

A

Cert

Blakk

Kimura’s Edvin

04451/05

3/1/05

2011

MO

A

NUCH

Blakk

5

Elin Kristiansen/Stein Dahl

Kimura's Bendik

05785/02

3/1/02

2011

Fri

A

NUCH

Blakk

Sve/DK

Elin Lea Melsom

Kimura's Caro

20180/03

9/21/03

2010

PNK

A

NUCH

Blakk

7

Øyvind Frode Lyngås

Kimura's Egon

04450/05

3/1/05

2010

Fri

A

NUCH

Blakk

1

Britt Marie Halvorsen

Kimura's Jesper

29076/08

11/1/08

2010

Fri

A

NUCH, NV-09

Blakk

4

Camilla Munck Jacobsen

Leite-Gård's Elliot

04431/01

2/7/01

2006

PNK

A

2 AK

Blakk

9

Solveig Sundnes

Leite-Gård's Olav Håkonson

24098/03

10/24/03

2005

Fri

A

Cert

blakk

16

Målfrid Byrkja

Nesets Simsen

04702/07

7/31/07

2011

Fri

A

1 UK

Blakk

7

Eva Uglem Dirdal

Raumerrikets Ridder Ryger

27074/07

10/5/07

2009

Fri

A

Cert

Blakk

Kari Kjørum

Raumerrikets Riff Rebell

27073/07

10/15/07

2008

Fri

A

1 AK, HP

Blakk

Liv og Lidvard Røyseng

Redlance's Evig Trofast

03132/06

2/6/06

2008

Fri

B

Cert

Blakk

Ivarna Bjørshol

Redlance's Gard

22622/07

6/23/07

2009

Fri

B

NUCH

Blakk

Elisabeth Høydal

Redlance's Ingvald

01698/05

12/15/04

2007

Fri

A

2 AK

Blakk

Sangrebakken’s Fant

13677/98

6/19/98

2009

PNK

A

NUCH

Blakk

15

Grethe Vogt

Skadsemgaardens Peik den Digre

09828/05

4/17/05

2007

Fri

A

NUCH

Blakk

3

Torbjørg Folkvord/B.Løland

Skaubo's Dyre

NO51805

8/9/09

2011

Fri

A

CERT

Blakk

Tass

23243/06

10/21/06

2000

Fri

B

Cert

Blakk

Vaalebjønn's Ks Peik

24240/08

9/5/08

2009

Fri

B

1 AK

Svart

Vaalebjønn's Rask

07969/04

3/24/04

2005

Fri

A

Cert

Blakk

13

Grethe Ekløv Aas

Vaalebjønn's Ricco

21206/04

9/21/04

2005

Fri

A

1 AK, HP

Svart

9

Sverre Ims

Vaulartun's Vige

26042/08

10/7/08

2010

Fri

A

Cert

Blakk

Vixir' s Ozzy

03353/03

2/20/03

2011

Fri

B

NUCH

Blakk

PNK: Pulverulent Nukleær Katarakt
MO: Minimal Opacities (forstadiet til PNK, kun små prikker i linsekjernen)
Nukl. Sclerose: alderdomsforandring i linsen
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UTSTILLING FARGE AVKOM EIER
12

Jens Otto Jensen
Magnhild Baarholm Solibakke
Wenche og Alfred Stabell

Cecilie Haaland Svendsen

Gunhild Ekre/Nils Olav Heen
5

Kåre Skogen
Vegard Gjone

Elin Haldorsen
5 + Sve

Gunnar Halleraker

HD RØNTGINGER

HD avlesninger av Norsk Buhund i perioden
1.januar 2010 til og med 1.mai 2011

VALPEKULL

Tabellen viser kull registrert i perioden
1. januar 2010 til og med 1.mai 2011.

REG. NR.

HUNDENS NAVN

DIAG.

AVLEST

FØDT

T/H FAR

03.10.2009

2/5

24098/03 Leite-gård's Olav 02678/05 Leite-gård's
Håkonson
Valgerd

29080/08

Kimura's Jonas

B

08.01.2010

12852/05

Cascilius Tinka Turner

A

15.01.2010

29078/08

Kimura's Julius

A

29.01.2010

18296/08

Balder

A

03.02.2010

11643/08

Svartedals Fim

A

12.02.2010

24240/08

Vaalebjønn's Ks Peik

B

24.02.2010

06606/08

Frøya

A

24.02.2010

24071/08

Vaalebjønn's Lb Tessa

A

24.02.2010

14325/06

Fallan

D

26.03.2010

24238/08

Vaalebjønn's Ks Storm

C

21.04.2010

19934/08

Skaubos Cira

D

30.04.2010

14326/06

Minni

C

11.05.2010

NO46588/09

Vaalebjønn's Ns Laika

A

02.07.2010

NO46585/09

Vaalebjønn's Ns Nikko

A

14.07.2010

S45508/2009

Mijano's Leo Af Olav

A

21.07.2010

21265/07

Vår

C

22.07.2010

NO36130/09

Leite-gård's Evo

C

27.08.2010

NO46590/09

Vaalebjønn's Ns Pirita

B

14.09.2010

NO52084/09

Pe-gu's Nuka-tiril Peppermø

A

05.10.2010

26042/08

Vaulartun's Vige

A

19.10.2010

NO51808/09

Skaubos Dora

A

05.11.2010

NO51807/09

Skaubos Dorte Rova

A

19.11.2010

MOR

19.10.2009

3/4

21383/99 A-black Shadow

14.11.2009

1/1

24098/03 Leite-gård's Olav LOSH0877992 .
Håkonson
Fjelldalgard's Zemira

14.11.2009

1/5

03906/07 Vaalebjønn's Ib
Balder

05825/05 Vaalebjønn's Cb
Binna

24.11.2009

imp

22627/07 Vaulartun's
Tomba Kimura

KCSB0899CP Arnscroft .
Di-nahs-mite

14.12.2009

3/2

02677/05 Leite-gård's
Valdemar

21264/06 Leite-gård's Åse
Tanja

17.12.2009

4/4

07784/02 Ahs Kronblom
Av Gilde

17536/07 Vaale-freya

29.12.2009

2/4

23241/06 Peik Picasso

05363/03 Cascilius Betti
Biagiotti

10.01.2010

0/3

03906/07 Vaalebjønn's Ib
Balder

03234/05 Toya Stelladatter

03.02.2010

2/3

22627/07 Vaulartun's
Tomba Kimura

05450/08 Kimura's Inga

01.04.2010

5/3

22627/07 Vaulartun's
Tomba Kimura

07570/05 Kimura's Frida

12.04.2010

2/4

23241/06 Peik Picasso

12852/05 Cascilius Tinka
Turner

15.04.2010

2/2

22627/07 Vaulartun's
Tomba Kimura

19210/00 Kimura's
Amanda

20.04.2010

2/4

17293/00 Vaulartun's Lille
Lille

12788/06 Embla

02.05.2010

3/1

24238/08 Vaalebjønn's Ks
Storm

06606/08 Frøya

14.06.2010

4/3

04702/07 Nesets Simsen

14588/03 Svartedals Heidi

28.08.2010

2/3

17293/00 Vaulartun's Lille
Lille

14956/04 Ronja

22.10.2010

1/4

02677/05 Leite-gård's
Valdemar

26052/07 Leite-gård's
Celina

18598/05 Siri

NO39669/09

Pocketlines R'tinka

A

26.11.2010

17535/07

Neelah

B

26.11.2010

KCAL00348401

Arnscroft Di Vert Timon

A

09.12.2010

21999/06

Pocketlines M'kiro

A

19.01.2011

NO60582/09

Vaalebjønn's Ob Fia Hurra

A

21.01.2011

NO40123/09

Vaalebjønn's Ms Frøya

A

21.01.2011

NO51805/09

Skaubos Dyre

A

03.02.2011

NO31635/10

Vaalebjønn's Ps Kasper

B

08.02.2011

NO39666/09

Pocketlines R'tass

A

08.02.2011

27.10.2010

4/3

09857/04 Kimura's Didrik

23630/06 Kimura's Hedda

NO36133/09

Leite-gård's Era

B

11.02.2011

30.11.2010

4/3

NO31632/10

Vaalebjønn's Ps Kronblom

C

23.02.2011

07784/02 Ahs Kronblom
Av Gilde

13436/06 Vaalebjønn's Gb
Embla

NO30338/10

Cascilius Guri Malla

A

24.02.2011

06.01.2011

3/2

23243/06 Tass

NO36132/09

Leite-gård's Elvis

B

25.02.2011

24071/08 Vaalebjønn's Lb
Tessa

NO30337/10

Cascilius Hedda Hjerteknuser

B

08.03.2011

NO35431/10

Pocketlines G'teo

A

14.03.2011

NO30333/10

Cascilius Snorre Sturlason

C

25.03.2011

NO51597/09

Audi

B

04.04.2011

NO60576/09

Leite-gård's Guri

B

05.04.2011

Buhund eldre enn sju år
Hvis du har en buhund som er eldre enn sju
år og som ikke er øyelyst det siste året,
ber vi deg om å ta kontakt med oss.

Vi trenger flere eldre buhunder til prosjektet med å finne mutasjonen
som gir grå stær (katarakt) hos buhund. Når vi leter etter mutasjonen,
må vi ha en stor nok gruppe med friske hunder som IKKE har grå stær.
For at vi skal være så sikre som mulig på at de er fri og ikke kommer til å
utvikle grå stær senere i livet, bør disse hundene være over sju år.
Du kan sende e-post til styret@buhundklubben.no eller ringe til
noen i styret.
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Avlsrådets årsmelding 2010
Avlsrådets
årsmelding
Hovedarbeidet
til Avslrådet
(AR) 2010
i 2010 har vært ”Buhundprosjektet”, men det har også
Hovedarbeidet til Avslrådet (AR) i 2010 har vært ”Buhundprosjektet”, men
vært jobbet mye med å spre informasjon rundt rasen og også oppdatere hannhundlisten.
det har også vært jobbet mye med å spre informasjon rundt rasen og også
oppdatere hannhundlisten.

Registeringstatistikk,
NorskNORSK
BuhundBUHUND
(hentet fra
NKK.no):
REGISTERINGSTATISTIKK,
(HENTET
FRA NKK.NO):
2004
(97),
(95),
2006
2007
(74),
2004
(97),
20052005
(95), 2006
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2007 (74),
(80), 2008
(74),(80),
2009 2008
(64), 2010
(80)2009 (64), 2010 (80)

Antall Buhunder registrert 2000-2010
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Se figur over antall øyelyste buhunder per år 2000-2010. Mer informasjon om forekomst av katarakt i rasen vil bli presentert på medlemsmøtet
i forbindelse med Årsmøtet 2010 og i Buhunden til sommeren.

100
50
0
Antall hunder

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

126

246

94

81

97

95

74

80

74

64

80

Det har vært en liten økning i antall registrerte hunder fra 2009-2010. Det er registrert 80 buhunder i
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HD-STATISTIKK 2010
I 2010 er totalt 25 hunder undersøkt for HD, hvorav 6 av disse fikk
diagnosen HD2010
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Øyelysing 2010
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Sterk E

Antall hunder øyelyst per år 2000-2010

Antall hunder

Antall hunder registrert
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ØYELYSING 2010
Det har vært en stor økning i antall øyelyste buhunder i forbindelse
med prosjektet de siste 2 år. Noe av årsaken til dette er de felles
øyelysingssamlingene som er blitt arrangert, men fokus på helse og
viktigheten av regelmessig øyelysing ser ut til å ha blitt mottatt positivt
hos buhundeiere og oppdrettere. Vi håper at trenden vil fortsette, og
at buhundeiere følger opp og regelmessig undersøker hundene sine
etter anbefalte retningslinjer som er:
• Hannhunder: Årlig så lenge de brukes i avl
• Tisper i avl: Før hvert kull
• Øvrige hunder: Ved 1,4 og 7 års alder.
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Det har vært en stor økning i antall øyelyste buhunder i forbindelse med prosjektet de siste 2 år. Noe
av årsaken til dette er de felles øyelysingssamlingene som er blitt arrangert, men fokus på helse og
viktigheten av regelmessig øyelysing ser ut til å ha blitt mottatt positivt hos buhundeiere og
oppdrettere. Vi håper at trenden vil fortsette, og at buhundeiere følger opp og regelmessig

i møte med NKK vedr. genbank med frossen sæd fra Norske hunderaser.
• De skal være i minst mulig slekt
Formålet
med
prosjektet
er å av
sikre
materiale
for ettertiden.I
• De skal
være “vanlige”
eksemplarer
rasen,genetisk
dvs. det er ikke
krav om “champion-kvalitet”.
Det skal
fryseserned
sædatfra
10 hunder
avi rasen
hvererav
de norske rasene, og
en genbank
det viktig
bredden
(variasjonen)
representert.
• Hunder
som blir tappet
skal10
være
øyelyst til
ua samt
NKK-registrert er:
denne
skal lagres
i minst
år.HD-fri,
Kravene
hannhundene
· De skal være i minst mulig slekt
· De skal være “vanlige” eksemplarer av rasen, dvs. det er ikke
krav om “champion-kvalitet”. I en genbank er det viktig at
bredden (variasjonen) i rasen er representert.
· Hunder som blir tappet skal være HD-fri, øyelyst ua samt
NKK-registrert

Det er lagret sæd fra 7 buhunder i genbanken, men dette er nå en
stund siden og avlsrådet skal nå plukke ut flere aktuelle hannhunder til
lagring. Dette arbeidet er i gang og gjøres parallelt med oppdateringen
av hannhundlista/helseundersøkelsen.
E-POST LISTE
Det er gjort et arbeid med å samle inn e-post adresser til både medlemmer og andre buhundinteresserte i forbindelse med Buhundprosjektet, slik at det skal være enklere å kommunisere og sende ut informasjon. Denne e-post lista kan det med fordel jobbes videre med, - og
avlsrådet vil gjerne ha assistanse til å oppdatere denne videre.

 jemmesiden, og avlsrådet setter stor pris på å få ut informasjon raskt
h
og smidig. Nettet vil være vår viktigste informasjonskanal fremover.
NKK’S FORSKNINGSFORUM 2010
Buhundprosjektet ble presentert på årets forskningsforum i regi
av NKK, - 17.september 2010. Veterinær Ernst Otto Ropstad og Elin
Kristiansen holdt to innlegg om prosjektet. Frode Lingås var også innom prosjektet i sitt innlegg, slik at Norsk Buhund må sies å være godt
representert på forskningsfronten dette året. Det jobbes videre med
prosjektet i 2011. Informasjon om Buhundprosjektet kommer også i
Hundesport i løpet av våren.

HJEMMESIDE
Klubben har fått ny web-administrator og har nå en hjemmeside
som oppdateres jevnlig. Webansvarlig (Per) gjør en kjempejobb med

Buhundprosjektet 2010
Informasjon til årsmøtet 12.mars 2011
Avlsrådet har også i 2010 jobbet aktivt med Buhundprosjektet. Samarbeidet med Frode Lingaas og Ernst Otto Ropstad ved
Norges veterinærhøgskole fungerer veldig bra, og vi har i 2010
også samarbeidet tett med Buhundringen i Sverige (v Jorel Saeland) og Spidshundklubben Danmark (v Susanne Langhoff) om
Helseundersøkelsen for Norsk Buhund. Vi har også kontakt med
buhundeiere i Finland, England og USA som også er interessert i å
delta i prosjektet.
HELSEUNDERSØKELSEN
Helseundersøkelsen for Buhund sto klar og ble lansert i juni 2010.
Undersøkelsen er en anonym webbasert spørreundersøkelse der
Norges veterinærhøgskole står for innsamling av data og bearbeidingen
av disse. Frode Lingaas har utarbeidet denne med innspill fra avlsrådet
i buhundklubben og andre raseklubber. Undersøkelsen er tilpasset
Norsk Buhund. Informasjonen som samles inn via helseundersøkelsen,
blir et godt utgangspunkt for å overvåke helsetilstanden hos Norsk
Buhund, og om nødvendig sette i verk tiltak for å forebygge eller
kontrollere sykdom/helseproblemer hos rasen.
Undersøkelsen ligger ute på www.hundoghelse.no der buhundeiere
kan logge seg inn og besvare. Undersøkelsen består av en generell del,
en helsedel og en atferdsdel. Link til undersøkelsen ligger fra de norske, svenske og danske buhundsider. Helseundersøkelsen er oversatt
til svensk, dansk og engelsk. Buhundeiere i alle de land vi finner buhund er invitert til å delta. Engelsk oversettelse ligger ute på klubbens
hjemmeside. Vi har ikke hatt kapasitet til å aktivt markedsføre og jobbe
for å få en aktiv deltakelse fra engelskspråklige land, da vi har hatt en
stor jobb med å få en høy nok svarprosent blant buhundeiere i Norge/
Norden.
INFORMASJONSKANALER VI HAR BENYTTET ER:
• Hjemmesidene til klubbene, - link til helseundersøkelsen på
norske, svenske og danske sider. engelskspråklig informasjon/
skjema også lagt ut fra den norske siden www.buhund.no
• E-post utsendelse til buhundeiere. Vi har samlet e-postadresser
til buhundeiere siden 2009 og har nå en e-postliste der vi har både
medlemmer og ikke-medlemmer. Sendt ut invitasjon til helseundersøkelsen i juni og flere påminnelser i sommer og i høst.
• Brev til alle landets buhundeiere via NKK. Vi har laget et brev
som vi har fått hjelp og økonomisk støtte fra NKK til å sende ut.
Dette har gått ut til alle registrerte buhunder siste 10 år, - ca. 1 000
brev. Her har vi også oppfordret buhundeiere til å melde fra om

hannhunder som er tilgjengelige for avl.
Informasjon i medlemsbladet. Informasjon om helseunder
søkelsen var inne i medlemsbladet til sommeren 2010. Det ble ikke
gitt ut medlemsblad til jul 2010.
• Informasjon via oppdrettere/buhundeiere. Mange oppdrettere
og buhundinteresserte har gjort en kjempeinnsats med å kontakte
sine valpekjøpere og andre kjente buhundeiere.
• Informasjon i forbindelse med Buhundens Nasjonaldag. Det
ble levert ut informasjon og snakket personlig med alle tilstedeværende om helseundersøkelsen og Buhundprosjektet. Det
ble også tatt ut blodprøver av buhunder ved årets Nasjonaldag.
• Info via Hundesport. Vi har hatt rasepresentasjon av Norsk
Buhund (juni 2010) i Hundesport der informasjon om Buhund
prosjektet også var med.
• Facebook. Det er tatt kontakt med buhundeiere via private sider
på facebook, og det er lagt ut informasjon på andre sider som:
“Hjelp buhunden å ikke bli utrydda”, “Norwegian Buhundclub of
America” facebookside”. Det er mye aktivitet på facebook rundt buhund, og vi bør kunne utnytte dette enda bedre.
• Brosjyremateriell. Det er utarbeidet en brosjyre som informerer
om prosjektet, både på norsk og engelsk. Denne er distribuert
rundt i forbindelse med flere aktiviteter som klubben har deltatt på
i 2010, som Dogs 4 All, NKK’s Forskningsforum.
Det har i tillegg vært mange telefoner for å minne på undersøkelsen og
å forsøke motivere buhundeiere til å svare samt kontakte buhundeiere
de har kontakt med.
•

Status per mars 2011 er at totalt 327 hunder har svart på undersøkelsen.
Av disse er 188 norske hunder 75 svenske hunder, 36 danske hunder
og 8 finske hunder. 20 hunder er fra andre land. I Norge har vi da en
svarprosent på ca. 19 % av populasjonen, og under målsetningen vi har
hatt om svarrespons (som var 50 %). Dette vil si at de resultatene vi får
ut av undersøkelsen ikke nødvendigvis er representative, men kun et
innblikk i helsesituasjonen hos Norsk Buhund. Vi hadde håpet på bedre
respons, derfor ligger Helseundersøkelsen fremdeles ute og vi har ikke
startet analyseringen av svarene ennå.
Vi behøver fremdeles en stor innsats fra buhund-engasjerte for å få i
havn helseundersøkelsen.
DNA-TEST KATARAKT – ØYELYSING/BLODPRØVER
Totalt er nå ca. 180 hunder øyelyst/tatt blodprøve av i forbindelse
med prosjektet. 2010 arrangerte vi en felles øyelysing på Norges
Veterinærhøgskole 12.mars. 23 buhunder ble da øyelyst. Denne runden
:Sponsor - Buhunden Sommeren 2011
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ble gjort på prosjektbasis av Ernst Otto Ropstad, dvs. at klubben kun
hadde kostnader for øyelysingsavgiften. Dette er finansiert via midler
skaffet til Buhundprosjektet.
I Sverige fikk vi i forbindelse med utstillingen i Kolmården øyelyst
og tatt blodprøve av 34 hunder. Buhundringen i Sverige ordnet all
finansiering og øyelyser selv. Vi var veldig heldige som fikk Kristina
Nafrstrøm, som er en meget anerkjent øyelyser, til å øyelyse hundene.
Kolmården Djurpark stilte opp med veterinær til å ta ut blodprøver.
Høsten 2010/januar 2011 har vi øyelyst noen eldre hunder med tanke
på å finne eldre kontroller i Norge. Vi har nå en liten “øyelysings-pause”
frem til slutten av april, da øyelyser Ernst Otto Ropstad ved NVH har
permisjon for å lese til Diplomat-eksamen i Opthalmologi. Vi har nå
fokus på å finne ELDRE hunder (> 7 år) slik at vi kan få nok frie kontroller
som vi behøver før vi kan starte analysene. Dette er en utfordring. Vi
har hatt noen som har respondert etter et brev vi sendte ut til alle
buhundeiere før jul, men behøver fremdeles flere som kan stille med
eldre hunder til øyelysing.
Litt info om fremgangsmåte og hva vi har av material å jobbe
videre med:
For å finne mutasjonen og utvikle DNA-test er vi avhengig av en
gruppe hunder som har sykdommen og en gruppe hunder som er
fri for sykdommen, - en kontrollgruppe. Siden vi leter etter minst to
mutasjoner, - en som forårsaker Pulverulent Nukleær Katarakt (PNK)
– ”Buhundkatarakt”, og en (minst) som forårsaker arvelig utviklingskatarakt, - skal vi ha fire grupper på plass før vi kan starte søket etter
mutasjonen:
1. Gruppe hunder som har PNK
2. Gruppe hunder som er fri for PNK
3. Gruppe hunder som har utviklingskatarakt
4. Gruppe hunder som er fri for utviklingskatarakt
Gruppe 1 – Hunder med PNK. Den første gruppen er på plass, - vi ser at
ca 50 % av hundene som er undersøkt har PNK eller ”Buhundkatarakt”.
Per januar 2011 er dette 82 hunder (se tabell).
Gruppe 2 – Hunder fri for PNK. Her må vi ha flere hunder. For å sikkert
kunne si at en hund er fri for PNK må vi vente til hunden er litt opp i
årene. Hvis hunden ikke har utviklet PNK innen den er 7-8 år, bør vi
kunne anta at hunden ikke er bærer av mutasjonen og ikke vil utvikle
PNK. Siden så mange buhunder har PNK, er det litt utfordring å finne
mange nok eldre hunder til denne gruppen fri for PNK. Derfor oppfordrer vi eiere av eldre hunder (> 7 år) til å stille med hunden til øyelysing
og blodprøveuttak. Vi har, per januar 2011, kun 14 hunder over 7 år
som ikke har noen form for katarakt (se tabell). Dette er for lite for å
sette i gang analysene for å finne mutasjonen som gir PNK.
Gruppe 3 – Hunder med utviklingskatarakt. Her har vi snart mange
nok hunder. I denne gruppen, som vi har valgt å kalle med en samlebetegnelse ”utviklingskatarakt”, finner vi buhunder med katarakt på
varierende lokalisasjon i linsen, som kortikal katarakt og bakre polkatarakt. Det vi ennå ikke vet er om disse lokalisasjoner er samme entitet –
eller forskjellige øyesykdommer. Det vil det videre arbeidet vil vise. For
å ha best mulig utgangspunkt bør denne gruppen være størst mulig. I
denne gruppen finner vi 42 hunder som har enten bakre pol, kortikal
katarakt eller nukleær katarakt.
Gruppe 4 – Hunder fri for utviklingskatarakt. Dette er kontroller for
utviklingskatarakt. Disse bør av samme grunn som kontrollene for
PNK være eldre hunder. Siden utviklingskatarakt kan utvikle seg i løpet
hundens liv, bør hundene i denne gruppen være over 7 år. I denne
kontrollgruppen kan vi sannsynligvis inkludere eldre hunder som har
PNK, dermed vil denne være lettere å få på plass enn gruppen som skal
være helt fri for all katarakt. Vi har de 14 hundene som er helt fri for all
type katarakt samt 35 kontroller som kun har PNK som vi også sannsynligvis kan inkludere i denne gruppen.
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FINANSIERING
1. Finansiering øyelysing/gentestutvikling.
Vi har skaffet finansiering til alt arbeidet som er gjort så langt i prosjektet. Vi har flere private sponsorer og medhjelpere som villig har stillet
opp for å få gjennomført dette.
• NORGE: Hills, Kimura Kennel, Firma Jan F. Andersen, Hønefoss
Dyrehospital.
• DANMARK. Specific, Decra, Dansk Kennelklub, Firma Jan F.
Andersen, Hobro Dyrehospital.
• SVERIGE: Royal Canin, Andvikens stoppmøbler, Gnipagrottans
Kennel, Jan F. Andersen AS, Kolmården Djurpark.
Vi har i 2010 søkt og fått midler fra disse fond/legat:
• Dyrlege Smidts stiftelse: 100 000,-.
• Elin Kristiansen/Hønefoss Dyrehospital via SVF Faglige og
Vitenskapelige fond. 80 000,-. (SVF – Smådyrveterinærenes
Faglige og Vitenskapelige Fond).
Vi har hatt hunder inne til øyelysing og blodprøvetaking på NVH i
desember 2010 og januar 2011 samt enkelte andre hunder “ute i felt”
andre steder i landet der vi nå anvender noe av disse midlene. Dette
er da hunder over 7 år som er aktuelle for gruppen “Frie kontroller”.
Rapport over anvendelsen av midlene skal leveres disse stiftelsene/
fondene og en forutsetning fra SVF er at funnene fra prosjektet skal
presenteres i en vitenskapelig artikkel.
Frode Lingås har også sist søkt midler til DNA-analysene på vegne av
buhundklubben i et europeisk forskningsfond i januar 2011. Dette ble
avslått pga for få kontroller i prosjektet. Vi hadde også en søknad inne i
fjor som også ble avslått av samme grunn.
Vi vil jobbe videre for å finansiere analysene i samarbeid med Norges
Veterinærhøgskole. Vi har nå inne en søknad om midler hos NKK som vi
venter svar på (søkt midler høsten 2010). Vi har opprettet en prosjektkonto som buhundeiere eller andre støttespillere/sponsorer kan bruke.
2. Finansiering Helseundersøkelse
Raseklubber benytter seg av helseundersøkelsen utarbeidet av Frode
Lingaas, forventes å bidra med kr. 15 000,- i egenandel. Siden avlsrådet
i Buhundklubben har bidratt en del ved utformingen av denne, slipper
Buhundklubben å betale dette, dvs. vi har fått tilgang til dette verdifulle verktøyet helt uten kostnad.
SAMARBEID MED ANDRE LAND
Det er et meget godt samarbeid i gang med Danmark og Sverige.
Det har vært vist interesse for å delta i Buhundprosjektet fra
engelskspråklige land. Det er nylig opprettet kontakt med buhundklubben i England (Norwegian Buhundclub of UK), via Nancy Kent som
er helsekoordinator i klubben. De er veldig interessert i det vi holder
på med og vil bidra. USA har vi hatt kontakt siden høsten 2009 via
oppdrettere. Dette opplever vi som veldig positivt og viktig for det
fremtidige arbeidet med buhunden.
Arbeidet med DNA-test har vi valgt å holde innenfor de nordiske land
med bakgrunn i at hunder fra disse landene antas å ha en mest lik
genetisk sammensetning, noe som gjør arbeidet enklere når vi skal
finne mutasjonene som forårsaker katarakt. Dersom vi skulle inkludere
hunder i Statene eller England i materialet til testen, måtte vi ha både
hunder med kataraktsykdommene og kontrollgruppene fra samme
land. Dette ville ha vært vanskelig å få gjennomført. Vi har ikke hatt
kapasitet til å følge opp helseundersøkelsen i engelskspråklige land,
men holder kontakten og informerer om progresjonen i prosjektet.
Studier av genetisk variasjon norsk Buhund
Det vil være interessant å kunne sammenlikne populasjonene i
ulike land genetisk, og å samle inn blodprøver til dette formålet vil
være interessant. Vi har en forespørsel fra den engelske klubben
som er positiv til å starte innsamling av blodprøver til nedfrysing.
Veterinærhøgskolen ved Frode Lingås har allerede kjørt analyser på
Norsk Buhund med hensyn til genetisk variasjon fra hunder som har
donert blod i norske populasjonen. Resultatene foreligger ikke ennå.

FLÅTT
- en farlig blodsuger

Osloveien 67, 3511 Hønefoss
Tlf. 32 11 19 20 | post@dyrehospital.no
www.dyrehospital.no

Flått — eller “skaubjønn” — har etter hvert blitt et velkjent
lite kryp for dyreeiere i flere områder av landet. Den lille
parasitten har først og fremst fotfeste i kystområdene i
Norge, men det er all grunn til å være oppmerksom også
andre steder.
Hvem er så denne lille krabaten, og er den så farlig?
Flåtten er et lite insekt som lever på bakken og i vegetasjonen. Den trives særlig i fuktige områder og der det
er mye lauvskog. Fra flåtten er klekket som et egg, må
den gjennom tre livsfaser. For å vokse til neste livsfase
og for å legge egg, må den 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. Flåtten er 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 leddbetennelse 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 at hunden har hatt flått hvis den blir

syk, også utenfor flåttsesongen. Smittefaren er størst
det er mest flått, i kyststrøkene, men vi har også påvist
Borreliose på dyr som kun har oppholdt seg i innlandet.
Slik fjerner du flått
En grundig gjennomgang daglig av pelsen er å anbefale. Det tar 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 eller “jekk” (“flåttfjerner”), som festes under
munnpartiet til flåtten ned mot huden. Du kan da vri
eller trekke flåtten av. Dersom munnpartiet til flåtten
blir sittende igjen kan det bli en lokal hudbetennelse.
Kontakt da eventuelt dyrlege.
Forebygging
Går du mye i skogen eller skal til kysten på ferie bør du
ta forholdsregler. Flåttmidler, som for eksempel Bayvantic ®, Exspot ® og Frontline ® motvirker at flåtten fester seg, dvs har repellerende effekt. Hvis hunden allerede har flått på seg vil disse dø og falle av. Disse dryppes
på huden og varer i ca. en måned. For beskyttelse hele
flåttsesongen kan du bruke halsbåndet Scalibor ® som
har en varighet på 5 måneder.
Alle disse midlene er reseptbelagte og foreskrives av
dyrlege.

Med ønske om en aktiv og flåttfri utesesong!
Fra alle oss på
Hønefoss Dyrehospital
:Sponsor - Buhunden Sommeren 2011
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Hva er det som gjør at noen dyr blir så gamle? Den som hadde hatt
fasiten på det, ville nok blitt veldig rik!
Selv om vi ikke har fasiten på hvorfor noen dyr
blir så gamle, er det allikevel en del ting vi kan
gjøre for å hjelpe dyra når de blir eldre, slik at
de forhåpentligvis får en friskere alderdom. Vi
skal ikke kun tenke på å forlenge livet, men på
at livskvaliteten skal være så god som mulig den
tida de har igjen. Aller viktigst er å ta dem på
alvor og ikke tilskrive sykdom eller symptomer
kun alderen. Alder er som sagt ingen sykdom!
Samtidig er det slik at en del sykdommer følger
alderen. En gammel hund eller katt kan ha en
like god prognose og kan svare like   godt på
behandling som et ungt dyr, helt avhengig av
diagnosen! Ikke vent med å gå til dyrlege fordi
du har et gammelt dyr! Jo tidligere man kan stille
en diagnose, jo lettere er det å behandle, og jo
bedre prognose!
De vanligste problemene vi opplever hos eldre
dyr er overvekt, leddstivhet og tannproblemer,
men det er også andre sykdommer som er typisk
for alderen. Vi kan nevne sukkersyke, nyresykdom, kreftsykdom og hjertesykdom.
OVERVEKT
Når dyra blir eldre, går ofte aktivitetsnivået
nedover, samtidig som forbrenningen av fett i
kroppen også forandrer seg. Dermed har dyra
lett for å legge på seg. Noen av disse dyra har
sykdommer som årsak til overvekt, som f.eks.
lavt stoffskifte, og dette må i så fall behandles
først. De samme dyra har ofte smerter i større
eller mindre grad fra ledd eller rygg. Da vil de
bevege seg ennå mindre, samtidig som en større
vekt vil gi en økt belastning på slitne ledd, og vi
har fått en ond sirkel. Har dyret et dårlig hjerte
eller lungesykdom, kan overvekt være utslagsgivende for markert dårligere helse.
En fornuftig regulert slanking under veiledning
av dyrlegen har faktisk gitt mange dyr et nytt liv!
STIVE LEDD
Mange dyr får også stive ledd når de blir eldre.
Dette kan skyldes forkalkninger eller andre
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problemer i ledd eller rygg. Dette er noe vi ser
mest hos hunder, og lite hos katt. Ofte vil disse
pasientene få et nytt liv etter kun å ha blitt satt
på slanking. Andre har god hjelp av smertestillende medisiner. Mange dyr har også en veldig god effekt av akupunktur. Ofte ser vi dyr
som sliter med å reise seg etter å ha ligget, har
vansker med å komme opp i bilen, eller vralter
stivt hjem på slutten av en lang tur. Ikke bare
tilskriv dette alderen, mange av disse dyra kan
få hjelp! Hver uke opplever vi eiere som sier at
hunden deres har fått en ny vår etter at den har
fått behandling for disse plagene!
TENNER
Vi har tidligere skrevet om tannproblemer i
Buhunden. De eldre dyra er overrepresentert
i denne klassen. Hvis du ikke orker å lukte på
munnen til Pus eller Passopp, eller du har sett
at kjæledyret ditt har masse brunt belegg på
tenna sine, bør du oppsøke dyrlege for å få gjort
noe med det. Det mange ikke er klar over med
tannstein og tannkjøttbetennelse, er at bakteriene kan spre seg fra munnhulen og gi problemer
andre steder i kroppen, ikke minst i nyrene.
Dette er noe ikke minst de eldre pasientene er
utsatt for.
ERNÆRING
Dyra, som oss, får andre behov når de blir eldre.
En 9 år gammel hund bør spise et annet fôr enn
en 2-åring. De fleste har fått med seg at man har
egne fôr-typer for dyr i vekst med egne valpefôr
og kattungefôr. Det kanskje ikke så mange vet,
er at de fleste seriøse fôrprodusentene også har
egne senior-fôr. Hva er så viktig med maten til
de eldste dyra? Etter som de blir eldre får de ofte
en noe dårligere nyre- og leverfunksjon. Seniorfôr har derfor en annen mengde av og kvalitet
på protein og mindre salt. Som nevnt over er
også kaloribehovet mindre, og derfor har seniorfôr mindre kalorier per gram. Fordøyelsen har
også en tendens til å bli tregere, og dette kan
korrigeres med en annen fiberblanding. Når er

så et dyr en senior? Det er individuelle forskjeller
på det, og raseforskjeller. Det vil også avhenge
av aktivitetsnivået. En aktiv jakthund bør f.eks. få
høyenergi fôr under jakta, men kan kanskje gå
på senior diett utenom jaktsesongen. Generelt
kan vi si at en hund må regnes som senior fra ca
8 år, og en katt fra ca 10 år.
Hvordan tar vi best hensyn til den eldre hunden
eller katten, hva skal vi legge merke til som tegn
på sykdom?
Først og fremst, ta hensyn! Hvis hunden eller
katten ikke er i form, la ikke være å oppsøke
dyrlege fordi den er gammel! Tidlig undersøkelse gir bedre prognose dersom det viser seg
at dyret er sykt. Korriger ernæring etter alder og
aktivitetsnivå. Oppretthold den årlige vaksinen,
dette skal også være en årlig helsekontroll. La
også dyret få lov til å bli naturlig gammel og ha
et liv deretter. Vil den slappe mer av, så la den få
lov til det.
TIL SLUTT VIL JEG NEVNE NOEN
SPESIELLE SYMPTOMER DERE BØR VÆRE
OPPMERKSOMME PÅ, OG SOM BØR UNDERSØKES NÆRMERE AV DYRLEGE:
• Kuler i huden, i juret på tisper, testikler på
hannhunden
• Hvis dyret drikker og tisser merkbart mer.
Dette kan være symptomer på alt fra sukkersyke, livmorbetennelse og nyresykdom
• Dersom hunden er merkbart stiv og støl, eller
blir merkbart mer sliten på tur
• Dersom dyret går tydelig ned eller opp i vekt
• Dersom dyret har merkbare syns- eller hørselsproblemer
• Dersom det lukter veldig vondt fra munnen
på dyret, det har vanskelig for å tygge, eller
dere ser brunt belegg på tennene
De aller fleste hunder og katter har en naturlig
og frisk alderdom, men husk at de som av en
eller annen grunn ikke har det, kan ofte få hjelp!

Av: Jeanette Brekke Hansen, Hønefoss Dyrehospital – www.dyrehospital.no
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Revens lille bendelorm (Echinococcus multilocularis) påvist i Sverige!
Det er derfor fra 11.mars 2011 innført en ny forskrift om
ormebehandling av alle hunder som har vært i Sverige! Se mer info om
dette på Mattilsynets sider.
HVOR FINNES DENNE PARASITTEN?
Den er funnet hos mus, rev og hund på Svalbard,
men ikke Fastlands-Norge. Finnes over hele
verden og er særlig utbredt i Sentral Europa,
Midtøsten og på Nordkalotten. Nå nylig er parasitten som nevnt påvist i Sverige.
INNREISEBESTEMMER TIL NORGE
Dette er en parasitt som vi ikke vil ha i Norge!!
Den eneste måten å unngå smitte er at du
som eier passer på å gi hunden eller katten din
ormekur før og etter innreise til Norge.
Bestemmelsene ved innreise er slik at ormekur
med f.eks. praziquantel (Droncit eller Drontal)
eller epsiprantel må gis maks 10 dager før
innreise og den skal gjentas senest 7 dager etter
innførsel. Dette må gjøres hos veterinær og skal
dokumenteres i EU - passet.

I Europa, rett utenfor døren vår, ligger det en liten
bendelorm på lur og bare venter på å få erobre
Norge .... Denne bendelormen kalles “revens lille
bendelorm” (eller Echinococcus multilocularis
på latin). Den er ca. 4 mm lang og kan forårsake
alvorlig sykdom hos menneske.
Får vi denne bendelormen til Norge må vi endre
vår atferd i skog og mark. Vi kan ikke lenger spise
sopp og bær ute i skogen.
De må da tas med hjem og vaskes grundig. Ikke
engang da kan man være sikker på at smitten er
borte. Det sikreste blir å da koke bærene eller
steke soppen......

HVORDAN SMITTER PARASITTEN?
Revens lille bendelorm har en livssyklus med
to verter. I rovdyr (for eksempel hund, katt, rev)
blir bendelormen kjønnsmoden og produserer
egg som spres til omgivelsene med avføringen.
Eggene kan derfor finnes på sopp, bær, grønnsaker og i dyrefor (gress og gressprodukter) i områder med smittede dyr.
Når eggene blir spist av mennesker, drøvtyggere
eller smågnagere frigjøres parasittlarvene og
transporteres med blodet til ulike organer, der
de kapsler seg inn i svulstaktige utvekster.
Hund, katt og viltlevende rovdyr smittes
gjennom å spise infiserte smågnagere.

INNREISE FRA SVERIGE GJELDENDE FRA
11. MARS 2011:
Ved innreise fra Sverige må du også dokumentere at hunden/katten er behandlet, men dette
kan da gjøres ved et egenerklæringsskjema.
Dette laster du ned fra Mattilsynets hjemmesider.
•

Alle hunder og katter eldre enn tre måneder
skal behandles mot revens dvergbendelorm i
løpet av de siste 48 timer før innreise til Norge

•

Etter førstegangsbehandling som nevnt
over, kan hunder og katter som regelmessig
innføres fra Sverige til Norge alternativt behandles jevnlig, og minimum hver 28. dag, i
stedet for ved hver grensepassering.

:Sponsor - Buhunden Sommeren 2011
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Kreft er et ord som skremmer oss alle. På dyr som mennesker er kreft
alvorlig sykdom, som også mange dør av. Heldigvis er det i dag mange
former for kreft som kan behandles, også på dyr. Det aller viktigste når
det gjelder prognose er hvor tidlig kreften oppdages.
HVA ER KREFT?
Kreft er en sykdom som skyldes ukontrollert
deling av celler i kroppen. Celler er de små
byggesteinene i alt kroppens vev, og som
sammen danner kroppens organer. Det
finnes leverceller, nyreceller, hjerneceller
osv. Blodcellene er annerledes da de ikke er
samlet i store organer, men flyter fritt rundt i
kroppen.
Den ukontrollerte delingen som skjer ved
kreftsykdom gjør at det vokser frem en
samling celler som kan gi lokale hevelser eller
”kuler”, disse kalles tumorer eller svulster. Det
kan også være som i blodkreft der frie kreftceller spres i sirkulasjonssystemene rundt
om i kroppen. Tumorer eller svulster betyr
ikke kreft, men betyr egentlig kun ”kul” eller
hevelse. Tumorer kan være godartete eller
ondartete.
Godartete svulster er vanligvis saktevoksende
og forblir på ett sted, men de kan forårsake
problemer ved at de gir press på nærliggende
organer og kar. De fleste godartete tumorer
er helt ufarlige, slik som de fleste fettkuler
i huden. Det kan være en tumor oppstår i
kjertelvev, og dermed forårsaker produksjon
av hormoner, som igjen kan medføre sykdom,
selv om tumoren er godartet og ikke sprer
seg. Noen godartete tumorer kan gi irritasjon,
som for eksempel en kul på øyelokket som
irriterer øyet. Noen godartete tumorer kan
etter lang tid plutselig endre seg og dermed
gi kreft, et typisk eksempel er svulster i juret
på hund.
Mange godartete tumorer bør derfor
behandles slik at de ikke gir plager senere,
selv om de er tilsynelatende ufarlige.
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Ondartede svulster er mer aggressive og
invaderer vev rundt seg, og kan spre seg via
sirkulasjonen til andre deler av kroppen. Noen
ondartete svulster er mer aggressive enn
andre og sprer seg raskere. ¨
Sykdom oppstår ved kreft av flere årsaker.
Først og fremst er det fordi kreftsvulstene
tar opp normal plass i kroppens organer slik
at det eller de organer som er angrepet ikke
kan fungere. Det kan være for eksempel nyrer,
lever og lunger som ikke klarer å fungere, og
kroppen blir dermed alvorlig syk. Kreft kan
også gi sykdom ved at de tapper kroppen
for næring ved selv å vokse, og kan tappe
kroppens immunforsvar slik at pasientene lettere kan bli utsatt for andre sykdommer.
Svulster kan legge press på nerver, slik at det
oppstår lammelser eller smerte. Noen ganger
kan de begynne å blø og gi et farlig blodtap,
og de kan bli betente, og kan i enkelte tilfeller
produsere hormoner eller andre stoffer som
påvirker kroppen.
Kreftsykdom er derfor veldig komplekst.
Det kan gi seg utslag i mange former for
symptomer og kan komme raskt eller
snikende. Diagnose og behandling er derfor
veldig forskjellig mellom de forskjellige
formene for kreft.
ÅRSAK OG FOREBYGGING
Ingen har ennå løst kreftgåten. Mange
faktorer er kjent, som røyking på mennesker.
At passiv røyking på dyr er et ikke ubetydelig
problem, er mange ikke klar over. Giftstoffer,
radioaktiv stråling, stoffer i maten osv. kan
også være faktorer. Ultrafiolett lys er et stort
problem for hvite katter i Australia bl.a.

De viktigste faktorene i Norge, som vi også
kan gjøre noe med, er den overdrevne bruken
av p-piller til katt og p-sprøyter til hund. Dette
medfører en betydelig økt risiko for å utvikle
jurkreft, og det anbefales på det sterkeste å
heller sterilisere kattene når de er unge, helst
fra 6 måneders alder.
Kosttilskudd med antioksidanter kan også ha
en forebyggende effekt.
HVILKE KREFTFORMER SER VI MEST PÅ
KJÆLEDYRA VÅRE?
På dyr som hos menneske rammer kreftsykdom oftere de eldste pasientene, med unntak
av enkelte kreftsykdommer som er vanligere
hos unge. Statistikken sier at halvparten av
alle hunder over 10 år vil utvikle kreft.
På hund og katt ser vi oftest kreft i jurkjertlene
hos hunndyr og testiklene hos hanndyr. Ved
å sterilisere hunndyra kirurgisk i ung alder
kan man redusere risikoen til nesten lik null.
Bruk av p-piller til katt og hormonsprøyter til
tispe har vært forbundet med kraftig økning
i risikoen for jurkreft. Hos hannhund der
testiklene ikke kommer ned i pungen er det
mye større risiko for kreft i testiklene.
SVULSTER I HUDEN ER OGSÅ VELDIG
VANLIG.
Enkelte raser er veldig utsatt for spesielle
kreftformer. Schæfer er utsatt for en arvelig
nyre- og hudkreft, og kreft i milten. Store
hunderaser er mer utsatt for beinkreft, boxer
er mer utsatt for hudkreft. Hvite katter er
mer utsatt for hudkreft som skyldes stråling
fra sola, selv om det ikke er så vanlig på våre
breddegrader.

Av de mindre kjæledyra ser vi at ilder er
spesielt utsatt for svulster i binyrene og i
bukspyttkjertelen, rotter og mus er veldig utsatt for svulster i huden.
HVA SKAL JEG SE ETTER, HVILKE
SYMPTOMER ER VANLIGE?
Som beskrevet over kan kreftsykdom gi
mange forskjellige symptomer helt avhengig
av hvor i kroppen kreften oppstår.   Det er
derimot noen fellestrekk det kan være verdt
å nevne, og dersom du skulle oppdage en
eller flere av disse kan det være fornuftig å
oppsøke dyrlege.
Unormale hevelser som vedvarer eller
fortsetter å vokse, spesielt i jurkjertler, sår som
ikke vil gro, vekttap, unormalt god eller dårlig
appetitt er generelle symptomer på mange
former for kreftsykdom. Vanskeligheter med å
spise eller drikke, vanskeligheter med å kvitte
seg med urin eller avføring, og vegring mot å
mosjonere eller tap av kondisjon er også noe
som bør alarmere dere som dyreeiere til å
kontakte dyrlege.
Dette er kun noen av mulige symptomer, det
betyr slett ikke at ditt dyr har kreft! Dersom
det ikke viser noen av disse symptomene
betyr det heller ikke at dyret ikke har kreft,
dessverre.
HVORDAN UNDERSØKER DYRLEGEN OM
DYRET MITT HAR KREFT?
Den viktigste faktoren når det gjelder
prognose ved kreftsykdom generelt, er
hvor tidlig det oppdages og kommer under
behandling. Husk at en kul er kun en kul til
det motsatte er bevist! For å vite hva som er
inne i kulen må vi ta en prøve av den. Ikke slå
deg til ro med at dyrlegen (eller legen!) bare
ser på kulen og sier at den ikke er farlig. De
farligste tre ordene vi sier i medisinen er ”vent
og se”. Be om å få tatt en prøve av kulen! Det er
enkelte unntak der en prøve ikke nødvendigvis vil si oss så mye mer, men da bør dyrlegen
fortelle hvorfor.

Avhengig av hva slags kreftsykdom som
mistenkes vil dyrlegen anbefale forskjellige
undersøkelser. Vi vil undersøke hele dyret
grundig, kjenne over huden etter kuler, kjenne på magen, titte i munnen, lytte på lunger
og hjerte. For kuler i huden vil vi som regel
ta en tynn nåleprøve til mikroskopisk undersøkelse, mens i andre tilfeller må vi skjære ut
en vevsprøve under bedøvelse. For mange
pasienter vil det være aktuelt med blodprøver,
røntgenbilder eller ultralydundersøkelse. Det
vil noen ganger også være aktuelt å henvise
til veterinærhøgskolen for såkalt CT -undersøkelse, spesielt ved mistanke om svulster i
ryggmarg eller hjerne.
Ved hjelp av disse undersøkelsene kan vi i
de fleste tilfeller stille en diagnose. Vi kan da
ofte si noe om prognose og muligheter for
behandling.
BEHANDLING
En liten kul er lett å fjerne, og har med stor
sannsynlighet ikke rukket å spre seg. Igjen, er
vi tidlig ute, kan det meste behandles. I noen
tilfeller er det ikke mulig å kurere og vil være
riktigere å la dyret få slippe, i andre tilfeller er
det relativt greit å behandle. I noen tilfeller vil
det kun være mulig å forlenge livet og lindre
plagene, og dersom det kan foregå med god
livskvalitet er det en riktig løsning for mange.
KIRURGI
Dersom kreftsvulsten kan opereres bort er
det som regel den beste løsningen. Typiske
eksempler på dette er hudkreft. Også kreft i
noen indre organer lar seg operere. Vi har bl.
a. operert bort en svulst fra blæra på en hund,
der svulsten var på størrelse med en håndball.
Denne var godartet!
Dersom vi kommer til i tide, kan vi som regel
fjerne hele svulsten, og pasienten kan bli helt
frisk. Av den grunn er det veldig viktig at vi tar
prøver på forhånd. Det er for eksempel ikke
riktig å operere bort en jursvulst på en gammel hund, dersom røntgenbilder viser at det

allerede er spredning til lungene som ikke kan
behandles.
Noen kreftformer i huden spesielt, sprer seg
med lange ”tentakler” som en blekksprut, og
det må derfor skjæres bort et stort område
rundt kulen. For å lukke såret kan det da være
aktuelt med hudtransplantasjon eller spesielle kirurgiske teknikker som flytter hud.
MEDISINER
Noen kreftformer kan behandles med
medisiner. Det kan være sterke medisiner
som cellegift, eller annen medisin. Mange
dyreeiere er skeptiske til cellegiftbehandling
på dyra sine av forståelige grunner. De har
kanskje opplevd mennesker i familien eller
vennekreft som har gått gjennom cellegift
behandling, og som har forklart hvor hardt
det kan være. Det vi må huske på er at det er
stor forskjell på cellegifttyper og doser som
blir gitt. Spesielt viktig er det å huske på at
man på hund som regel bruker mye lavere
doser, og dermed får mye mindre bivirkninger
enn på mennesker. Snakk med dyrlegen din
om dette skulle det være aktuelt. Man skal få
god informasjon om hva denne behandlingen går ut på for både dyr og eier.
Noen kreftformer kan kureres med cellegift,
ofte sammen med kirurgi. Andre kreftformer kan kun holdes i sjakk. Da er det viktig at
medisinene brukes på en slik måte at pasienten har god livskvalitet under behandlingen.
STRÅLING
Ved veterinærhøgskolen i Oslo har de
mulighet for å gi strålebehandling på noen
typer svulster, i samarbeid med Radium
hospitalet. Også stråling kan gi bivirkninger,
spesielt i form av brannsår på strålefeltet.
Dette er kun et begrenset tilbud per i dag her
i Norge.  
ERNÆRING
Spesielle næringsstoffer kan være forebygg
ende mot kreft og ha en gunstig effekt
i å hjelpe kroppen mot kreftsykdom.
Fôrselskapet Hill’s har laget et spesielt for
der man sulteforer kreften ved å ta bort enkelte næringsstoffer kreftcellene trenger for å
vokse, samtidig som det gir rikelig næring til
kroppen som ofte er tappet for næring (Hills
n/d). Kosttilskudd med bl.a. antioksidanter,
som det finnes mye av i frukt og bær, kan være
med å støtte kroppen også ved kreftsykdom.
PROGNOSE
Det er et gammelt sitat i medisinen som sier
omtrent følgende: ”noen ganger kurere, men
alltid lindre”. Dette er også viktig å huske på
når et dyr får kreftdiagnosen. Kreft betyr ikke
at dere må avlive dyret! Det kan være det kan
behandles og kureres, men dersom det ikke er
mulig kan det være vi kan holde sykdommen
i sjakk i en periode, eller lindre de plagene
sykdommen skulle medføre. Den dagen dyret
ikke lenger har det godt, bør man i samråd
med dyrlegen la dyra få slippe. Det er vårt
ansvar, og dyras privilegium.
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Norsk
stand på Dogs4All
Helgen 27.-28. november 2010 duket for Norges største hundebegivenhet;
Norsk Kennel klub sin store utstilling i Varemessen på Lillestrøm. Dette er en utstilling
litt utenom ”normalen”. Her foregår det i ”store ringen” aktiviteter hele dagen.
Det er masse show og masse moro også for dem som ikke finner utstilling så
spennende, det er rasestands, salgstander og profesjonelle fotografer som gjerne
fotograferer hunden din mot et lite honorar.
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NKK inviterer på den årlige utstillingen i
Lillestrøm alle raseklubber til å presentere sin
rase med en egen standplass. Dette var andre
året Norsk Buhund skulle presenteres, og vi
var litt mer forebedt dette året enn i 2009, vi
følte oss litt drevne i gamet.
Fredagskvelden møtte vi opp og klargjorde
standen. Plassen var bestilt tidlig i 2010,
og vi hadde fått en fin plassering ved siden
av lapphundklubben. Terje Methlie hadde
snekret en fin skigard for å ramme inn standen,
kunstgress var kjøpt inn for å ha et grønt og
mykt underlag. Terje hadde også hugget ned
et fint, lite furutre som skulle pynte standen.
Bilder og salgsprodukter ble hengt opp og en
presentasjon av buhundbilder var klar på Ellen
Katrin sin PC. Kaffetrakteren ble også gjort
klar – vi beregnet at det skulle konsumeres
mengder! Let the show begin!
En viss nervøs stemning kunne anes da vi
møttes lørdag, men dette helt uten grunn!
Flotte buhunder var møtt opp og med
seg hadde de sine engasjerte eiere. Begge
ettermiddagene var det raseparade i store
ringen, og flere flotte buhunder fikk en
runde i spotlighten. Besøket på standen var
overveldende. Interessen for hundene våre
var stor - kjempestor! De besøkende slet
nesten ut de flotte buhundpelsene. Det var
nemlig veldig mange, unge som gamle, som
ville kose med buhunder, prate om buhunder
og spørre om buhunder.

Men mange hadde utelukket buhund som
sin neste rase fordi de aldri hadde møtt en,
eller hadde hørt falske rykter om buhundens
væremåte.   De fleste av disse sa at de måtte
revurdere sin ”hundeliste” etter å ha møtt
buhunden i levende live. Dette er jo det vi vil!

på denne måten sørge for at interessen og
populasjonen opprettholdes.
En stor takk til alle som bidro i 2010.
Standansvarlige: Linda og Terje Methlie og
Ellen Katrin Enge

Vi kan alle bidra til å ivareta rasen ved å
profilere våre hunder på beste måte, og

Vi har allerede nå bestilt stand for 2011. Sett
av helgen 26.-27. november, og meld fra til
styret om du ønsker å bidra. Dess flere som
kommer jo bedre.
Vi kan slå fast at interessen for Norsk buhund
er ganske stor, og svært mange av dem vi
snakket med var på jakt etter familiehund.
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500,-

Norsk Buhundklubbs

MEDLEMS-SHOP

Gjennom Norsk Buhundklubb har du nå muligheten for å få kjøpt en rekke kvalitetsprodukter.
Du kan bestille capser, pikéskjorter dame/herre samt fleecejakker med påtrykt Buhundklubbens logo.
Caps og fleecejakke leveres i marineblå, mens pikéskjortene leveres i marineblå eller hvit (se bilder).
Pikéskjortene fås for øvrig i både dame- og herrestørrelser, mens fleecejakken er “unisex”.

FOR BESTILLING

Plaggene kan bestilles på mail: terje.methlie@online.no eller på telefon: 9229 0847.
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ANSVARLIG UTGIVER
NORSK BUHUNDKLUBB
Returadresse: Ellen Katrin Enge
Skaubo - 1929 Auli

Vi takker for alle fine bidrag til årets Buhund nummer.

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 juletider 2011.
Stoff sendes innen 1. desember 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
sommernummer og alle medlemmer en riktig god sommer.
Hilsen Redaksjonen
Arvid J. Stueland / Redaktør
Terje Lindstrøm / Redaktør

TRYKK: NILS SUND TRYKKERI - HAUGESUND -TLF: 52 70 33 70

Distriktskontakter:

