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Norsk Buhundklubb

LEDEREN

INNHOLD

Hei alle buhundvenner!
Det har vært et begivenhetsrikt halvår siden vi kom med sommernummeret av
Buhunden, og det har vært fantastisk for oss, som sitter og jobber med dette hver
eneste dag, å se og føle de tilbakemeldinger vi har fått fra dere. Nå gleder vi oss
til fortsettelsen!
Vi har forsøkt å finne noen måter til å komme nærmere i kontakt med dere alle,
og jeg synes å se at vi har klart det på noen områder, men som dere vet, det er
langt frem. Det er jo bra at vi har noe å jobbe med i tiden som kommer også.
Hjemmesiden vår, www.buhund.no, arbeider vi stadig med å forbedre. Heldigvis har vi medarbeidere i styret som er utrolig dyktige, og som hele tiden sørger
for at nyheter kommer ut. Det har også vært mange ganger hvor medlemmer har
fått god hjelp til bl.a. omplasseringer av hunder, informasjon fra «våre» veterinærer, og Avlsråd om avl og andre spørsmål som dere har hatt. Informasjon om
valpekull, og oversikt over alle «ledige hannhunder» er litt av det du kan finne.
Vi har fortsatt vårt samarbeid med NKK, både på retningslinjer for et etisk arbeid innen avl, og har dessuten deltatt på møter som setter fokus på de norske
hunderasene, for at vi, på en forsvarlig måte, skal kunne øke antall individer av
alle disse herlige hunderasene. Dette er et prosjekt som vi vil være med på i tiden
fremover.
Men, en ting som er sikkert, hjemmesiden vår er også avhengig av at dere –
alle buhundinteresserte – bruker oss, og svært gjerne sender oss både bilder,
historier, spørsmål (som helt sikkert mange andre har interesse av) slik at vi får
en aktiv side, som gjør den ennå mer aktuell for alle.
Har du forresten sett at vi er på facebook? Her kommer det alltid noe nytt, og
det er jo så enkelt for deg å kommentere, komme med innspill, og lage dette til et
forum for små og store saker, og alltid med et lite smilefjes :)
Hva er det da som har skjedd siden sist? Jo, dere har hatt ferie, har sikkert
fått mange gode minner som dere tar med dere i lang tid. Og da spør jeg: Har
dere ikke opplevd noe, gjerne
med buhunden, som dere vil dele
med oss?? Det kan være en historie om dagligdagse ting, en tur
i fjellet, aktiviteter med hundene,
alt har jo en interesse for oss alle
sammen. Fortell oss om dette.
Vi har jo også hatt Buhundens
Nasjonaldag på Hunderfossen,
et arrangement som ble en stor
suksess. Det startet med et helt
nytt innslag, fredag holdt Katrine
Lindstrøm et «handlerkurs», som
ble en suksess! Tusen takk til Katrine for en lærerik og super gjennomføring – vi blir aldri utlært på
dette, men du verden det hjelper
med litt «proffhjelp». Selve Nasjonaldagen ble gjennomført på
tradisjonelt vis, og i år hadde vi
Per-Harald Nymark som en fantastisk hyggelig dommer. Vi lærte
mye om buhunden, og hva dommere legger vekt på, den dagen!
I sommer fikk vi også en ny hovedsponsor, Royal Canin. Vi ser
frem til et nært og godt samarbeid
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OMPLASSERING

i tiden fremover. Royal Canin er en ledene leverandør av bl.a.
tørrfôr. Men der er mange måter vi vil kunne ha glede og nytte
av samarbeidet. Velkommen med på laget!
Det som også er nytt, som de fleste av dere vet om og mange
av dere har vært med på, er Buhundkalenderen for 2013!! Vi
har allerede lagt den ut for salg, og vi håper at det er mange
som vil velge den til neste år. Vi har hatt massevis av bestillinger, en kalender, fem, ti kalendere i slengen er noe av det
som har kommet i den senere tiden. Og – vi sender dem gjerne
til deg også.
Når Buhunden nå kommer ut, har vi vært med på nok et stort
arrangement, nemlig Dogs4All på Lillestrøm. Dette er jo den
største utstillingen, og arrangement som holdes her i landet. At
Norsk Buhundklubb nok en gang er med, synes vi er stort. Vi
skal ha en stand hvor vi håper det skal bli mange som besøker
oss, og vi skal vise frem buhunden på en måte som viser hvilken utrolig hund vi har.
Da vi fikk vår første buhund, Skaubos Calle, for fire år siden,
hadde vi ikke i tankene at vi skulle være med på så mange utstillinger, eller involvere oss i klubbarbeid. Så feil kan vi ta! Har
du først fått deg en buhund er det utrolig lett å bli revet med! Jeg
har det siste året måttet innrømme at det har vært utrolig artig å
ta feil! Jeg deltok til dels motvillig til å begynne med, og jeg må
si jeg ble overrasket over hvor lett det ble å overtale meg til å
bli leder for buhundklubben. Jeg fikk lyst å arbeide videre med
denne fabelaktige hunderasen for å se om jeg på noen måte

kunne bidra. En ting er sikkert, jeg lærer utrolig mye hver dag,
og hver dag blir det klart for meg hvor lite jeg kan av dette utrolig
spennende område. Men jeg har et «støtteapparat» rundt meg
som sitter inne med fagkunnskaper som er aldeles enorme. Det
er veterinærer med kunnskaper som overstiger den villeste fantasi, og det er oppdrettere og andre i støtteapparatet som har
tilegnet seg kunnskaper som vi så sårt trenger. Alle som sitter i
Styret, i Avlsråd og i alle de utvalg vi er med (også i forbindelse
med NKK) gjør en kjempejobb, som jeg som leder er utrolig
imponert over.
Vi sa i sommer at vi håpet at vi skulle klare å komme ut med
et nummer av Buhunden nå før jul, og du verden hvor glad
jeg er for at vi har klart det! Et lite mål, men dere hjelper oss
alle fremover. Tilbakemeldingene og innspillene vi får, både på
facebook og www.buhund.no, bidrar hele tiden til at vi får lyst å
«gjøre litt mer». Nå ser vi frem mot 2013 og håper på at vi får en
skikkelig kontakt med alle dere som er glad i buhunden.
Så går vi snart inn i et nytt år, det er mange utfordringer som
ligger foran oss, og det er mange arrangementer og sammenkomster hvor vi vil ha en mulighet til å møtes. Jeg håper at
mange av dere vil holde ennå nærmere kontakt med oss, slik at
vi kan få en klubb som virkelig lever.
Så vil jeg få ønske dere alle
EN RIKTIG GOD JUL og ET FREDFULLT GODT NYTT ÅR!
Terje Methlie, Leder
Buhunden Julen 2012
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Min herlige buhund, Leopold (3 år), kom til
meg omplassert. Da var han noe overvektig,
stresset, nervøs og kuet. I tillegg hadde han
dobbeltsidig øyebetennelse.
Etter ekstremt mye hard jobbing hver eneste
dag, og jobber fortsatt med han. Er han nå blitt
en god og trygg familiehund. Han har virkelig funnet seg til rette og storkoser seg i livet.
Verdens beste hund, som er verdt hvert sekund
av hard jobb.
agensen
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Freij, QU og barna
Den norska buhunden är en gammal
hundras med många fina och värdefulla
egenskaper. Allt från att vara en oerhört
kärvänlig familjehund som varje natt skall
dela säng med husse och matte, till att
låta ursprungsgenernas egenskaper
framträda varje gång en skata landar i
trädgården, när grannens katt genar över
tomten eller när skrattande barn hörs
från grannens trädgård. Då hörs omedelbart högljudda skall som talar om/varnar
husets innevånare att något främmande
är i antågande. Detta oavsett om det är tidig morgon (och husse och matte vill sova)
eller mitt på dagen. Det finns ingen risk att
någon kan närma sig huset oanmäld. En
av buhundens trevligare egenskaper är

tveklöst kärleken till att leka och busa med
både vuxna och barn. Gärna i kombination
med “intelligenskrävande” lekar som t.ex.
labyrintspel eller att städa upp sina leksaker (naturligtvis med godis som vinst). Att
buhundar älskar att jobba med spårning,
rally etc. är välkänt för alla buhundsägare.
Freij och QU är våra två buhundar. Freij
en treårig hane och QU en två år ung
hane. Att de är två “testosteronstinna
tonårspojkar” tar sig många uttryck. Inte
minst i deras busande/lekande med varandra och deras stora behov av att få
röra på sig (inga större skillnader mot ett
par tonårspojkar). När barnbarn kommer
på besök till “bestemor” och “bestefar” är

Av Bengt Silv
erin

Freij´s och QU´s glädje stor. Barnbarnen
har en outtömlig energi för lek med hundarna, inne såväl som ute. Bland favoritlekarna hör “jaga” (ett av barnen försöker
få tag i det hunden har i munnen, exv. en
trasa eller en gren) och att gömma saker
som hundarna får leta upp på kommando. Freij speciellt älskar dessutom att lära
sig nya trix. Alla lekar utomhus fungerar
jättebra, ända till hunden får upp en färsk
spårdoft. Då gäller det att snabbt fånga
in hunden, annars löper den iväg efter
spåret. Tidigare lärdomar om vad kommandot ”hit” betyder är som bortblåsta.
Hunden kommer dock alltid tillbaka efter
ett tag. Men man blir orolig över vad som
kan hända när hunden är utom syn och

Birka og Frigg. Selv om det er stor
forskjell på størrelsen, kan vi godt
kose oss med samme beinet!

hörhåll. Av den anledning
har vi, i princip alltid, långlina (15 m) på hundarna
när vi är utomhus och
hundarna går lösa (med
linan släpande efter sig).
Metoden fungerar bra.
Det är väldigt roligt att ha
två buhundar från olika
kennlar. Det intressanta ligger främst i att se
deras olika beteenden/
reaktioner i likartade situationer. Exv. hur de kissar,
hur de närmar sig främmande hundar/människor, hur de tycker om att
bada, hur de äter osv. osv.
Vintertid
tillkommer
lekandet i snön. Båda hundarna älskar
snön. De beter sig som nyutsläppta
kalvar på vårbete när de kommer ut i
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snön. Hoppar, studsar och plöjer med
halva huvudet nere i snön. Frustande
nosar de sig ner genom snötäcket för

att spåra källan till någon
”god” doft – kanske en
skogsmus som haft en
gångväg under snön just
där. Men bäst av allt är
när våra barnbarn, utan
att skada sig, handlöst
kan kasta sig utför en
sluttning och rulla nerför
men med en buhund
som försöker få stopp på
dem. Snöbollskastande
och hundar som försöker
hitta snöbollen när den
efter kastet försvinner
ner i snön. Kanske inte
så mycket grenar och
kottar att tugga på om
vintern, men väl istappar som hänger ner efter
bergssidorna. Att få bryta av en istapp
och lägga sig och tugga på den – himmelriket för en buhund.

Buhunden Julen 2012

5

SPONSOR -

Overraskelsen kom helt til slutt!!
(…og den var jammen livlig…)

Vi hadde vært på en skikkelig langtur med
bilen i sommer, først til Vestlandet med besøk
i Bergen og Balestrand, så gikk det øst og
nord via Lom (mor skulle kjøpe brød på det
«verdensberømte» bakeriet) og Oppdal, før
vi dro vest igjen – til Atlanterhavsveien. Ikke
rart at den kalles «Verdens vakreste vei».
Fra øy til øy over spektakulære broer – en
herlig strekning. Etterpå satte far nesen i retning Trollstigen og Geiranger. Derifra svingte
vi innom Sommerskisenteret på Sognefjellet – og jeg fikk base rundt i snøen – midt
på sommeren, det var gøy det! Det neste
høydepunktet på den turen var Valdresflya,
og avstikkeren inn til Gjende, så til slutt gikk
turen hjem igjen, og jeg tenkte at nå blir det
gøy, slappe av, ligge og dra seg på plenen,
kanskje få noen godiser, og bjeffe når bilene
kjører forbi – herlig!
Tenk dere, jeg hadde det herlig noen
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dager, var med far på jobb, bare stille og
rolig, «sparket» litt ball – det var virkelig sommer!
Så – da skjer det igjen! Far og mor kommer stadig med overraskelser. Ut på tur nok
en gang. Det er ikke det, det er alltid gøy å
se nye steder, og jeg har jo min plass, så jeg
får jo sett ganske så mye. Sirkelen som det
viste seg at vi skulle ta nå, ble innmari kuuul
altså!
Først bar det via Røldal (kjempested for
her har jeg stukket av en gang før, og jaget
biler – det var moro det, men det syntes ikke
mor og far, de var ganske rød i toppen da de
fikk tak i meg igjen). Men vi dro videre, uten
at jeg fikk stikke av denne gangen, og så
kjørte vi over fjellet mot Sand i Ryfylke. Jeg
var innmari spent da far fortalte at vi skulle
videre til Lysefjorden og Prekestolen. Men
stoppet jo ikke lenge der. Turen fortsatte helt
ut i sandstranden på Jæren. Kan du tenke
at jeg skulle vandre rundt der og bli våt på
labbene og få fullt av sand mellom klørne på
potene mine?
Men det skulle vise seg at jeg hadde
mange høydepunkter i vente, de tre neste
skulle være Jøssingfjorden, egentlig et
merkelig sted med Helleren som et minnesmerke av en svunnen tid. Så kjørte vi
gjennom Åna Sira(men ikke i «dalstrøka innafor». Så nærmet vi oss det som jeg gledet
meg til: Lindenes fyr! Dette er også et fantastisk flott sted, og som inneholder minner over
fyrvesenet, skipsfarten og annen verdenskrig. Skulle gjerne vært fyrvokterhund en
god stund her.
Jeg trodde at jeg hadde fått med meg alle
høydepunktene på denne turen, men mor
hadde gjemt den største helt til slutt!
Vi kjørte fra Lindesnes, via Grimstad til
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Froland. Hva i all verden skal jeg i Froland?
Etter å ha ventet i bilen en liten stund, kom
mor og hentet meg, inn på noe hun kalte
hunderommet. Så plutselig kommer det
inn to bustete vesener. Hva i alle dager er
dette. De farer rundt beina på meg, den ene
kommer bort å hilser, og forsvinner bort i et
hjørne. Den andre viser seg å være en snodig type. Kuul. Han gir seg ikke og vi hadde
det skikkelig moro, rullet rundt på gulvet og
fant tonen fra første øyeblikk. Men hva er det
som skjer? Mor og far prater og det ser jammen ut som om jeg får en kompis med meg
hjem – det blir helt rått altså. Han heter Tibetansk spaniel og mor har gitt ham navnet
Chico, men det var jeg som valgte ham!!
Nå har Chico vært hos meg en god stund,
og vi har det kjempemoro, bortsett fra når han
går helt «amok». Han er med meg på jobben
til far – og tenk, han var med på Buhundens
Nasjonaldag – men stilte selvfølgelig utenfor
konkurranse. Han har en glad «buhundhale» som vifter og går hele tiden, alltid i
godt, rampete humør. Men jeg er nå litt stolt
over småtten da. Han har jo aldri ro i kroppen, men da han var på sin første utstilling,
på dagen da han fylte fire måneder, klarte
han å stå i ro lenge nok til at dommeren fikk
sjekket det han skulle. Tror du ikke at han ble
BIR VALP? Kjempe altså!
Så jeg fikk meg noen artige turer i sommer, men det beste kom, som sagt, helt på
slutten – da fikk jeg meg en kjempekamerat!

Den amerikanske Buhundklubbens
Spesialutstilling 13. oktober 2012
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Undertegnede var så heldig å bli invitert til
å dømme denne utstillingen i år.
Utstillingen var lagt til The Palisades
Kennel Clubs utstilling i Aurora, New Jersey. Jeg var også bedt om å holde en
rasekonferanse for dommere og oppdrettere i forbindelse med utstillingen. Denne
ble avholdt etter utstillingen lørdag ettermiddag.
Norsk Buhund er en forholdsvis ny rase
i USA og ennå lite kjent, men interessen
for rasen er økende. Det finnes i underkant av 200 buhunder i landet.
Det var derfor meget gledelig at 19 hunder var påmeldt til utstillingen i år.
Det er klart at jeg var spent på kvaliteten
og hva jeg kom til å få se av hunder og
jeg ble positivt overrasket. Kvaliteten
var jevt over meget god. Min BIR hund,
Trollheimens Kiss Me Casch, eid av Else
Turner kunne lett ha hevdet seg i toppen
i Norge. Også BIM hunden, Trollheimens
Pink Tourmaline, eid av Patricia Faye
Adox og Else Turner var av meget høy
kvalitet. BIR hunden viste seg å være
Grand Champion og hadde vunnet mye.
Han vant også flere av de andre utstillingene denne helgen. Dette var gledelig
og viser at de amerikanske dommerne
(og den kanadiske som dømte søndag)
har forståelse for rasen og kan verdsette
en god Buhund.
I en liten rase som er ny i landet er det
spesielt viktig at de som dømmer rasen
har den rette forståelsen.
Men en dommer kan jo bare dømme
det han får i ringen, så derfor er det også
av stor viktighet at de hunder som blir vist
er av god kvalitet. Dette er oppdretterne/
utstillernes ansvar. Det var derfor veldig
gledelig å møte de amerikanske buhundoppdrettere som viste stor entusiasme
for rasen. Som nordmann er det hyggelig
å møte oppdretter og dommere som

har spesiell interesse for vår urnorske
rase. Miljøet i klubben virket meget hyggelig, noe som kom spesielt frem på felleslunchen vi hadde etter utstillingen og
på rasekonferansen.
Amerikanerne har et annet utstillingssystem enn oss. De har bare konkurransebedømming, og det skrives ikke kritikker slik som vi er vant med her. Det er
heller ikke lov til å ha åpen bedømmelse
(kommentere hundene) slik jeg alltid pleier å gjøre i Norge. I dette tilfellet fikk jeg
likevell lov til (av AKC representantene på
utstillingen) å spille inn mine kommentarer på en mobil telefon, men dette måtte
foregå uten at noen hørte det (midt inne
i ringen). Kommentaren skulle senere
brukes av den amerikanske Buhundklubben som veiledning i deres arbeide for
rasen videre.
Som nevt var mine vinnere av meget
høy kvalitet. Ellers var det et par hunder
som var noe tunge (og i tillegg ble vist i
godt hold). Det var også en del unge
hunder som ennå ikke var ferdig utviklet
i kroppen med noe ustabile forbensbevegelser, men ellers av utmerket type. Temperamentet var gjennomgående meget
godt på alle de utstilte hundene. Lite
bjeffing rundt ringen og ingen hunder som
var aggresive mot hverandre. Rett etter
bedømmelse hadde jeg en gjennomgang av rasen med endel amerikanske
dommer som hadde satt ringside og fulgt
med. Dette var givende og viktig også fordi de fleste av disse dessverre ikke deltok
på rasekonferansen etter utstillingen.
Som sagt hadde vi en meget hyggelig
felles lunch med herlig mat og hyggelig
samvær etter bedømmelsen var ferdig.
Her overrakte jeg gaver fra Norsk Buhund
Klubb og også noen personlige gaver jeg
hadde tatt med.
I gruppekonkurransen plasserte buhun-

den seg som nr. 4 på lørdag. Gledelig for
meg og selvfølgelig en fin reklame for
rasen. Etter BIS, som ble vunnet av en
meget pen Shetland Sheepdog, var det
tid for raseskonferanse for norsk buhund.
Jeg hadde med en video fra NKK om
de norske hunderasene, men forholdet for visning av denne var ikke så bra.
Vi hadde bare en liten datamaskin til
rådighet. Jeg vil sterkt oppfordre Norsk
Buhundklubb til å produsere en ny video
om rasen som kan brukes på fremtidige
konferanser både i Norge, men ikke minst
i utlandet for å fremme bedre forståelse
for rasen. NKKs video er gammel og bør
oppgraders. Det har stor betydning for
forståelsen av en hunderase med godt
visuelt materiale. Under konferansen gikk
jeg igjennom standarden og prøvde å formidle NBK’s avlspolitikk og det ble også
diskutert helserelaterte tema. Dette er
noe amerikanerne er veldig opptatt av.
Det var flere tilreisende, langveisfarende, til denne utstillingen/konferansen.
Både fra Norge, Sverige og fra England.
Det kunne ha vært med flere dommere,
men tidspuntet var ikke det beste. De
fleste var nok ikke så opplagt etter en lang
dag og noen dommere visste heller ikke
om konferansen. Her kunne man nok ha
hatt et bedre PR-opplegg på forhånd.
Det var 4 utstillinger denne helgen på
samme sted, fra fredag til mandag. Dette
for at folk som kom langveis fra skulle få
mest mulig ut av helgen.
Min kone og jeg hadde et hyggelig opphold i New York før utstillingen og ble
meget godt mottat av representantene
for The Palisades Kennel Club og fra den
amerikanske buhundklubben.
Jeg håper at jeg fikk formidlet viktig
kunnskap om Nork Buhund til amerikanerne og følte virkelig at de viste stor interesse og forståelse for rasen.
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Buhund på flyttefot –
fra byhund til gårdshund

I forrige nummer kunne dere lese om by(bu)hundene Koda og
Kasper. Nå har Koda, dvergdachsen Lily og jeg flyttet og begynt vårt nye liv på Ås.
Vi har bodd her i 4 måneder og trives godt. I begynnelsen av
skolens semester bodde vi på studentbyen her på Ås, og delte
leilighet med 6 andre studenter. Etter 2 måneder syntes jeg det
var nok med fest til alle døgnets tider og begynte å kikke etter
et nytt sted å bo. Koda var nok ikke helt enig i den avgjørelsen.
Han storkoste seg nemlig på kveldsturene når studentene kom
hjem fra fest. Hvem sier vel nei til oppmerksomhet og kos fra
festglade og til dels intime mennesker? Det skal jeg si dere, det
gjør IKKE Koda.
Etter en liten stund fikk vi tilbud om å flytte inn i et hundevennlig kollektiv, og det takket jeg gladelig ja til. Tror nok ikke Koda

ble så skuffet han heller. Nå bor vi på en gård, og er omringet
av skog og mark. Her deler vi hus med 8 andre studenter og
4 hunder.
På skolen er vi så heldige å ha en kennel som drives av studentene, så Koda og Lily har muligheten til å være her mens
jeg er på skolen. Koda har også oppdaget ett av livets store
gleder - våndjakt. Det er ikke vanskelig å se når han får ferten
av en vånd. Da vipper halen febrilsk fra side til side mens han
graver snuten ned i jorda. Heldigvis har ikke jakten resultert i
fangst enda.
Annenhver fredag har klassen utferd til ulike typer naturreservat, og da er selvfølgelig hundene med. Koda er klassens midtpunkt, og går fra person til person for å få kos.
Hilsen Liss og Koda

Hold av
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Vi nærmer oss august, men like sikkert som at kveldene begynner å bli litt mørkere, at ferien er over for de aller fleste, skolene starter opp igjen, like sikkert er det at når den siste
helgen i måneden kommer, så er det en strøm av to- og firbeinte som har ett felles mål:

Buhundens Nasjonaldag 2012
på Hunderfossen Familiecamping 24. – 26. august

Tradisjonen tro, her skal «buhundfolket» samles. Det blir en helg med
mye moro, litt alvor, men mest av alt
hyggelig samvær med mange som
har en felles interesse, nemlig Norsk
Buhund. Her er det aktiviteter for både
store og små, med utstilling, «barn og
hund», vi skal kåre «Beste hode» og
«Beste hale» og sist, men ikke minst,
60 meter. Det er moro det!
Det starter fredag, da får vi se hvor
mange av oss som har ti tommeltotter når vi skal rigge opp telt, og måle
opp til ringen. Det gikk bra i år også,
vi har heldigvis med oss enkelte som
har laaaang erfaring på dette. Nytt av
året var at Katrine (Lindstrøm) holdt
handler-kurs, det var nok mange som
fikk en aha-opplevelse og noen nyttige
råd. Vi avsluttet kvelden med samling
rundt grillene og bålpannene, og det
var mang en røverhistorie som ble fortalt – i tillegg til mange buhundhistorier.
Nå har jeg lyst å skryte, ikke bare
litt, men ganske så mye. Dere vet at
Norsk Buhundklubb har et enestående
samarbeid med en rekke veterinærer,
bl.a. Elin Kristiansen og Stein Arne
Dahl fra Hønefoss Dyrehospital,
Ernst-Otto Robstad og hans team fra
Veterinærhøyskolen, som gjør et fabelaktig arbeid med øyelysning, blodprøver, for å forske på mulige arvelige
sykdommer. Vi kaller dette «Buhundprosjektet» og du kan lese, og lære
mer om dette på www.buhund.no

- SPONSOR

Så kom «buhund-dagen», lørdag!
Det startet med valper og så gikk det
slag i slag. Hanner, tisper og veteraner.
Den som loste oss gjennom alle klassene var dommer Per-Harald Nymark.
På en herlig, lun, humoristisk måte
forklarte han hvorfor han bedømte de
enkelte hundene som han gjorde. Men
vi satt alle igjen med en følelse at vi
alle hadde en hund som var helt unik!
Han var også med oss på kåringen av
«beste hode» og «beste hale», dette
var helt nytt for ham også, moro at vi
fikk ham med på noe som er helt spesielt for Norsk Buhund!
Årets buhund ble også kåret. De
som er kvalifisert til konkurransen
er de som har blitt BIR eller BIM
på NKK’s utstilling eller Buhundens
Nasjonaldag i løpet av året. Vinner ble Kimura’s Leonora, og beste
veteran ble Kimura’s Didrik (Koda).
Det som var ekstra gledelig i
år var den store økningen i antall påmeldte hunder. Det mange,
mange år siden det var så mange,
55 hunder: 9 valper og 46 voksne!
Barn og hund – her fikk alle de unge,
hver og en, en skikkelig begrunnelse
av hva han la vekt på – og til oss voksne – vi fikk beskjed på hvor viktig det
er å la de unge prøve seg – de er nemlig fremtiden! Takk til en dommer som
virkelig har forstått det!
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Mens alt dette har foregått, har mange
ivrige, frivillige, jobbet for harde livet,
sørget for kaffe og pølser, kaker og
mineralvann. Så har de «saumfart alle
lommebøkene» i håp om å tømme dem
for mest mulig ved å kjøpe lodd. De
mange premiene ble fordelt jevnt blant
alle som var til stede.
Det lir litt ut på ettermiddagen – men,
nå begynner den virkelige moroen!!
60 meter for spreke buhunder – i fri utfoldelse på jakt etter sin tobeinte kompis, som på vaklende føtter, med tung
pust og viftende armer, forsøker å nå
målstreken før hunden. Som allerede
går rundt i målområdet og lurer på hvor
i all verden du ble av. Dette er en opplevelse som det kun er oss buhundvenner som får oppleve! Årets vinner
ble Skaubo’s Dorte Rova (i likhet med i
fjor) på tiden 5,6 sekunder!
Så gjenstår bare den litt triste delen,
telt og alt utstyr skal pakkes ned, men
vær sikker vi er klar igjen til neste år –
håper du også er det!
Årets buhundtreff – Buhundens Nasjonaldag – ble avsluttet med en koselig
middag i Årestugu på Hunderfossen
Hotell og Resort. Søndag ble igjen dagen med mange «avskjeder» og «vi
ses snart igjen», i hvert fall til neste år
på BUHUNDENS NASJONALDAG!
Håper vi ses igjen da – lørdag 31. august 2013!

Resultater
Katalognr

Reg.nr

Navn

Resultat

1

NO54707/11

Asterix

Exc.JK 1.JKK

2

NO48953/11

Sissihøas Jæger

VG.JK 2.JKK

4

NO59097/10

Kimura’s Mats

VG.UK 2.UKK

5

NO34092/11

Jimmy

Exc.UK 1.UKK CK

6

NO41641/10

Bernegården’s Tyrihans

VG.AK

7

23243/06

Tass

Exc.AK 3.AKK CK

8

18296/08

Balder

Exc.AK 4.AKK

9

NO59096/10

Kimura’s Moses

Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIR

10

SE15470/2011

Gnipagrottans Qu

Exc.AK 2.AKK CK R.CERT

11

KCAL00348401

Arnscroft Di Vert Timon

Exc.CHK 1.CHKK CK 3.BHK

12

03132/06

Redlance’s Evig Trofast

Exc.AK

13

NO31940/10

Skadsemgaarden’s Odin

Exc.AK

14

27074/07

Raumerrikets Ridder Ryger

Exc.AK

15

NO42813/10

Basso

G.AK

16

NO51805/09

Skaubos Dyre

VG.CHK

17

19931/08

Skaubos Calle

Exc.CHK 2.CHKK CK 4.BHK

18

04451/05

Kimura’s Edvin

Exc.CHK

19

NO60577/09

Vaalebjønn’s Ob Freij

Exc.CHK 4.CHKK CK

20

29078/08

Kimura’s Julius

Exc.CHK 3.CHKK CK

21

09857/04

Kimura’s Didrik

Exc.VTK 1.VTKK CK 2.BHK

23

NO57701/11

Skaubos Elli

Exc.JK 2.JKK

24

SE39502/2011

Alfa

Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 4.BTK

25

NO38224/11

Vixir’s Trixie

Exc.JK 3.JKK

26

NO57700/11

Skaubos Ebba

G.JK

27

NO48959/11

Sissihøas Tussi Trolljente

VG.JK 4.JKK

28

NO34169/11

Kimura’s Nelly

Exc.UK 1.UKK CK

29

NO34095/11

Tara

VG.UK 4.UKK

30

SE15474/2011

Gnipagrottans Prillan

VG.UK

31

NO31059/11

Molli

Exc.UK 2.UKK CK

33

NO34096/11

Veo

Exc.UK 3.UKK

34

NO34094/11

Ronja

VG.UK

35

NO52083/09

Pe-gu’s Tinka-sissi Peppermø

VG.AK 4.AKK

36

12788/06

Embla

VG.AK

37

NO51807/09

Skaubos Dorte Rova

VG.AK

38

NO42810/10

Kimura’s Leonora

Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM

39

17535/07

Neelah

Exc.AK 3.AKK

40

24809/08

Pocketlines P’luna

Exc.AK 2.AKK

41

SE41974/2010

Kimura´s Lydia

Exc.AK 1.AKK CK CERT 3.BTK

42

S38771/2007

Gnipagrottans Gullan Lilltösen

Exc.CHK 4.CHKK CK

43

19565/05

Kimura’s Gurina

Exc.CHK 3.CHKK CK

44

23630/06

Kimura’s Hedda

Exc.CHK 2.CHKK CK 2.BTK

45

22644/00

Cascilius Pernille Pavarotti

Exc.VTK 2.VTKK

46

20181/03

Kimura’s Catinka

Exc.VTK 1.VTKK CK

Terje Methlie
Buhunden Julen 2012
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I dette nummeret av Buhunden har vi også som vanlig lagt ved øyelysningsresultater, HD-resultater og en
oversikt over registrerte kull siden forrige blad. Det som
kanskje skiller seg litt ut denne gangen er at vi har et
veldig langt tidsintervall for øyeslysningsresultater.
Dette skyldes, som de fleste har fått med seg, at det
hadde oppstått en beklagelig trykkfeil i forrige nummer.
Den riktige listen har ligget ute på klubbens hjemmeside
siden rett etter bladet kom til medlemmene, men vi ønsket likevel å presentere hele listen over hunder øyelyst
siste 1,5 år.
Et annet sted i bladet forteller Elin litt om helseundersøkelsen mange av dere har svart på. Vi håper den
fulle evalueringen av dette er ferdig og kan presenteres
i neste nummer av Buhunden.

Til slutt i år så ønsker avlsrådet å takke alle buhundeiere som stiller opp til øyelysninger og gjør øvrige tester
av hundene sine som er nødvendige for å få oversikten
over helsestatus for vår flotte rase. Også på utstillinger
synes vi å ane en økning av deltagende buhunder? Fortsett å vise frem buhunden, det handler om så mye, mye
mer enn en konkurranse. Vi håper alt det gode fortsetter,
eller helst tar helt av i 2013!
Er det noen som har spørsmål til avslrådet kan dere
kontakte oss på avlsradet@buhundklubben.no Kan vi
ikke svare på spørsmålet på ”direkten” lover vi å gjøre
vårt for å lete etter svar…
Med ønske om en god jul og et godt nyttår til alle
buhundfolk i inn- og utland
Ellen Katrin Enge

Valpekull registrert fra mars 2012 til november 2012
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Født dato

Tispe/
hannhund

Far

Mor

03.03.2010

imp

S36968/2007 Elvetorps Tiit

S15682/2002 Borelands Ninja

09.12.2011

‘1/3

23243/06 Tass

NO36133/09 Leite-gård’s Era

05.01.2012

imp

DK04667/2010 Ringeldt’s Faust

DK02362/2008 Raumerikets Runa Rock

29.01.2012

‘6/1

24240/08 Vaalebjønn’s Ks Peik

13436/06 Vaalebjønn’s Gb Embla

HD mars til november 2012

18.02.2012

0/2

24098/03 Leite-gård’s Olav Håkonson

NO51597/09 Audi

Registreringsnummer

Hundens navn

Diagnose

Avlest

17.03.2012

‘2/2

03132/06 Redlance’s Evig Trofast

12788/06 Embla

NO34167/11

Kimura’s Nidar

C

27.03.2012

18.03.2012

‘1/1

NO31940/10 Skadsemgaarden’s Odin

09774/04 Lady Bella

NO34294/11

Ponny

A

13.04.2012

22.03.2012

‘1/4

24098/03 Leite-gård’s Olav Håkonson

NO42810/10 Kimura’s Leonora

NO42813/10

Basso

A

25.04.2012

31.03.2012

‘4/6

NO36132/09 Leite-gård’s Elvis

NO39669/09 Pocketlines R’tinka

NO39763/11

Ami

C

04.05.2012

13.04.2012

‘4/3

19931/08 Skaubos Calle

04270/08 Vilja

NO47622/10

Svartedals Basti

D

03.07.2012

29.04.2012

imp

SE21221/2011 Hildehouse Kookie

SE10843/2010 Gaja

NO52082/09

Pe-gu’s Rufus

C

17.07.2012

13.05.2012

‘3/3

S61977/2006 Nemo

NO31637/10 Vaalebjønn’s Ps Nanna

NO31636/10

Vaalebjønn’s Ps Sigyn

A

01.08.2012

15.05.2012

‘2/0

NO31940/10 Skadsemgaarden’s Odin

NO52084/09 Pe-gu’s Nuka-tiril Peppermø

KCAL03535901

Arnscroft Di To Be A Lady

C

01.08.2012

23.05.2012

‘3/3

11897/82 Håkon Den Gode Av Leite-gård

NO33376/10 Siri

NO47624/10

Svartedals Maiste

A

22.08.2012

29.06.2012

imp

S27303/2003 Gickas Teasin Tarmac

SE53808/2010 Mijano’s Dessa

NO40695/11

Vaalebjønn’s Qb Josefine

A

12.09.2012

10.07.2012

‘1/1

KCAL00348401 Arnscroft Di Vert Timon

29083/08 Kimura’s Julia

NO42812/10

Titus

A

12.09.2012

28.07.2012

‘2/2

NO30336/10 Cascilius Bono Bolivar

NO46590/09 Vaalebjønn’s Ns Pirita

24809/08

Pocketlines P’luna

B

03.10.2012

08.08.2012

‘3/4

04450/05 Kimura’s Egon

NO41643/10 Bernegården’s Reve Enka

NO39765/11

Anja

A

09.10.2012

08.08.2012

‘3/2

KCAL00348401 Arnscroft Di Vert Timon

14956/04 Ronja

27227/07

Binna

A

30.10.2012

23.08.2012

0/5

NO52082/09 Pe-gu’s Rufus

05825/05 Vaalebjønn’s Cb Binna

NO47621/10

Svartedals Storm

A

02.11.2012

30.08.2012

‘3/3

04702/07 Nesets Simsen

NO60582/09 Vaalebjønn’s Ob Fia Hurra

22626/07

Redlance’s Gina Tatri

A

14.11.2012

06.09.2012

‘1/3

24098/03 Leite-gård’s Olav Håkonson

NO35767/10 Kimura’s Karmen

NO39760/11

Ask

B

14.11.2012

Buhunden Julen 2012
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Registreringsnummer

Hundens navn

Dato for øyelysning

Funn

Registreringsnummer

Hundens navn

Dato for øyelysning

Funn

23243/06

Tass

10.05.2012

Intet påvist

09772/04

Ted

03.09.2011

Intet påvist

17826/99

Tiko

25.11.2011

Katarakt (ikke
medfødt): Påvist,
Cortical

NO42812/10

Titus

14.09.2012

Katarakt (ikke
medfødt): Påvist
Grad: Moderat,
Post.Pol.

17382/99

Treholmens Tasso

15.11.2011

Katarakt (ikke
medfødt): Påvist,
Cortical

NO58042/09

Turbo Tesla

03.09.2011

Intet påvist

02059/04

Tuva Tundradatter

25.11.2011

Katarakt (ikke
medfødt): Påvist,
Cortical, Post.Pol.

23245/06

Tyri

10.09.2012

Intet påvist

05825/05

Vaalebjønn’s Cb Binna

19.06.2012

Intet påvist

13436/06

Vaalebjønn's Gb Embla

22.11.2011

Intet påvist

24240/08

Vaalebjønn’s Ks Peik

22.11.2011

Intet påvist

24069/08

Vaalebjønn’s Lb Frøy

30.08.2011

Intet påvist

NO40123/09

Vaalebjønn’s Ms Frøya

18.04.2012

Intet påvist

NO40122/09

Vaalebjønn’s Ms Prima

03.09.2011

Intet påvist

NO46588/09

Vaalebjønn’s Ns Laika

21.02.2012

Intet påvist

NO46585/09

Vaalebjønn’s Ns Nikko

11.01.2012

Intet påvist

NO46590/09

Vaalebjønn’s Ns Pirita

23.11.2011

Intet påvist

NO60582/09

Vaalebjønn’s Ob Fia Hurra

18.04.2012

Intet påvist

NO60578/09

Vaalebjønn’s Ob Fine
Kristian

30.08.2012

Katarakt (ikke
medfødt): Påvist,
Cortical

NO59097/10

Kimura’s Mats

25.08.2012

Katarakt (ikke
medfødt)Mistenkt,
Cortical

NO59095/10

Kimura’s Max Manus

13.02.2012

Intet påvist

NO59096/10

Kimura’s Moses

09.01.2012

Intet påvist

NO34169/11

Kimura’s Nelly

15.10.2012

Intet påvist

16574/07

Kjosabygda’s Basse

03.09.2011

Intet påvist

09774/04

Lady Bella

03.09.2011

Intet påvist

Registreringsnummer

Hundens navn

Dato for øyelysning

Funn

07784/02

Ahs Kronblom Av Gilde

14.09.2012

Intet påvist

16767/04

Aiko

28.02.2012

Intet påvist

SE39502/2011

Alfa

12.08.2012

Katarakt (ikke
medfødt)Mistenkt,
Cortical

09774/04

Lady Bella

25.08.2012

Intet påvist

NO39765/11

Anja

26.09.2012

Intet påvist

18228/00

Leika

25.08.2012

Katarakt (ikke
medfødt): Påvist,
Cortical

KCAL03535901

Arnscroft Di To Be A Lady

23.01.2012

Intet påvist

KCAL00348401

Arnscroft Di Vert Timon

07.11.2011

Intet påvist

NO36132/09

Leite-gård’s Elvis

11.05.2012

NO54707/11

Asterix

30.08.2012

Intet påvist

Katarakt (ikke
medfødt):
Mistenkt, Ant.sut.l.

18296/08

Balder

15.06.2011

Intet påvist

05742/04

Leite-gård’s Rama

20.10.2011

Intet påvist

18296/08

Balder

25.08.2012

Intet påvist

NO41546/10

Loke

22.09.2012

Intet påvist

21363/00

Balder Jr

29.09.2012

Intet påvist

NO42813/10

Basso

29.11.2011

Intet påvist

NO42813/10

Basso

25.08.2012

Intet påvist

NO41642/10

Bernegården’s Berthe
Tuppenhaug

23.04.2012

Intet påvist

NO41641/10

Bernegården’s Tyrihans

25.08.2012

Intet påvist

02568/03

Bulund’s Spaik

25.11.2011

Intet påvist

14709/04

Cascilius Anti Avanti

03.09.2011

Intet påvist

14706/04

Cascilius
Eiegode Emma

03.09.2011

Katarakt (ikke
medfødt): Påvist,
Cortical

NO30338/10

Cascilius Guri Malla

17.09.2012

Intet påvist

15866/02

Cascilius Mor Sin Mikkel

03.09.2011

Intet påvist

22644/00

Cascilius Pernille
Pavarotti

25.08.2012

Intet påvist

12852/05

Cascilius Tinka Turner

20.10.2011

Intet påvist

DK21380/2010

Eimunas Cb Fryd
Fantejente

25.11.2011

Retinal Dysplasi
(RD): Påvist,
Geografisk

12788/06

Embla

07.06.2012

Intet påvist

08275/01

Frigg

03.09.2011

Intet påvist

NO34092/11

Jimmy

21.03.2012

Intet påvist

18595/05

Kara

25.11.2011

Intet påvist

05790/02

Kimura’s Basil

30.07.2012

Intet påvist

20181/03

Kimura’s Catinka

03.09.2011

Intet påvist

20181/03

Kimura’s Catinka

25.08.2012

Intet påvist

03.09.2011

Katarakt (ikke
medfødt): Påvist,
Ant.sut.l., Cortical

09857/04

Kimura’s Didrik

11468/00

00096/04

Lukas

Max

20.10.2011

25.11.2011

Katarakt (ikke
medfødt): Påvist,
Cortical
Katarakt (ikke
medfødt): Påvist,
Cortical

NO31059/11

Molli

25.08.2012

Intet påvist

17535/07

Neelah

06.11.2012

Intet påvist

04702/07

Nesets Simsen

19.06.2012

Intet påvist

NO52084/09

Pe-gu’s Nuka-tiril
Peppermø

29.02.2012

Intet påvist

NO52082/09

Pe-gu’s Rufus

19.06.2012

Intet påvist

NO52083/09

Pe-gu’s Tinka-sissi
Peppermø

25.08.2012

Intet påvist

NO41550/10

Picasso Ira

20.10.2011

Intet påvist

NO60579/09

Vaalebjønn’s Ob Finn

26.09.2011

Intet påvist

NO35431/10

Pocketlines G’teo

29.11.2011

Annet medfødt:
Påvist

NO31632/10

Vaalebjønn’s Ps Kronblom

21.02.2012

Intet påvist

NO31637/10

Vaalebjønn’s Ps Nanna

18.01.2012

Intet påvist

NO31636/10

Vaalebjønn’s Ps Sigyn

26.07.2012

Intet påvist

NO40695/11

Vaalebjønn’s Qb Josefine

14.09.2012

Intet påvist

07972/04

Vaalebjønn’s Rita

03.09.2011

Intet påvist

24809/08

Pocketlines P’luna

25.08.2012

Intet påvist

24808/08

Pocketlines P’topsi

16.08.2012

Intet påvist

NO39669/09

Pocketlines R’tinka

11.05.2012

Intet påvist

27074/07

Raumerrikets Ridder
Ryger

20.07.2012

Intet påvist

NO32136/11

Vaulartun’s Bobben

12.05.2012

Intet påvist

Vaulartun’s Lilli

12.05.2012

Intet påvist

03135/06

Redlance’s Eira

07.11.2011

Intet påvist

NO32137/11

03132/06

Redlance’s Evig Trofast

30.08.2012

Intet påvist

23273/01

Vaulartun’s Lita

20.10.2011

Intet påvist

22626/07

Redlance’s Gina Tatri

30.04.2012

Intet påvist

09111/06

Rocky

03.09.2011

Intet påvist

22628/07

Vaulartun’s Ture

18.10.2012

NO34094/11

Ronja

25.08.2012

Intet påvist

Katarakt (ikke
medfødt): Påvist
Grad: Mild,
Cortical

07730/00

Shila

25.11.2011

Intet påvist

NO34096/11

Veo

01.03.2012

Intet påvist

18598/05

Siri

25.08.2012

Intet påvist

15617/02

Vestsiden’s Trulte

20.10.2011

Intet påvist

18946/96

Vikingborgens Prins
Pongo

25.11.2011

Katarakt (ikke
medfødt): Påvist,
Cortical

04270/08

Vilja

03.09.2011

Intet påvist

04270/08

Vilja

25.08.2012

Intet påvist

03354/03

Vixir’s Octavia

18.11.2011

Intet påvist

03354/03

Vixir’s Octavia

16.08.2012

Intet påvist

03353/03

Vixir’s Ozzy

18.11.2011

Katarakt (ikke
medfødt): Påvist,
Cortical

03353/03

Vixir’s Ozzy

16.08.2012

Katarakt (ikke
medfødt): Påvist,
Cortical

09857/04

Kimura’s Didrik

25.08.2012

Intet påvist

NO48953/11

Sissihøas Jæger

25.08.2012

Intet påvist

04451/05

Kimura’s Edvin

23.04.2012

Intet påvist

NO48959/11

Sissihøas Tussi Trolljente

25.08.2012

Intet påvist

25.01.2012

Katarakt (ikke
medfødt): Påvist,
Cortical

NO31940/10

Skadsemgaarden’s Odin

19.01.2012

Intet påvist

03084/07

Skaubos Askil Ask

03.09.2011

Intet påvist

19565/05

Kimura’s Gurina

Kimura’s Gurina

25.08.2012

Katarakt (ikke
medfødt): Påvist,
Cortical

19931/08

19565/05

19931/08

Skaubos Calle

25.08.2012

Intet påvist

19564/05

Kimura’s Gyda

03.09.2011

Intet påvist

NO51808/09

Skaubos Dora

23.02.2012

19564/05

Kimura’s Gyda

25.08.2012

Intet påvist

Katarakt (ikke
medfødt): Påvist,
Cortical

23630/06

Kimura’s Hedda

07.11.2011

Intet påvist

NO51807/09

Skaubos Dorte Rova

23.04.2012

Intet påvist

29076/08

Kimura’s Jesper

11.02.2012

Intet påvist

NO51805/09

Skaubos Dyre

25.11.2011

Intet påvist

29083/08

Kimura’s Julia

11.02.2012

Intet påvist

16765/04

Steven Segal

25.11.2011

Intet påvist

Intet påvist

NO47622/10

Svartedals Basti

03.09.2011

Intet påvist

Intet påvist

11643/08

Svartedals Fim

16.08.2012

Intet påvist

Svartedals Maiste

03.09.2011

Intet påvist

29078/08
NO35767/10

Kimura’s Julius
Kimura’s Karmen

25.08.2012
06.05.2012

Skaubos Calle

03.09.2011

Intet påvist

NO35768/10

Kimura’s Kaspara

16.08.2011

Intet påvist

NO47624/10

NO35765/10

Kimura’s Kasper

02.05.2012

Intet påvist

11644/08

Svartedals Maja

03.06.2012

Intet påvist

NO42810/10

Kimura’s Leonora

23.01.2012

Intet påvist

NO47621/10

Svartedals Storm

26.10.2012

Intet påvist

NO50182/11

Tanja

25.08.2012

Intet påvist

17.04.2012

Pers. Pupilmembran (PPM):
Påvist, Iris

NO34095/11

Tara

25.08.2012

Katarakt (ikke
medfødt)Mistenkt,
Cortical

NO59100/10
NO59101/10

Kimura’s Magdalena
Kimura’s Maren

- SPONSOR

12.05.2012

Intet påvist
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En foreløpig rapport om Buhundprosjektet
– november 2012
HELSEUNDERSØKELSEN

Helseundersøkelsen er avsluttet og bearbeidingen av dataene i gang. Det gjenstår noe arbeid med oppsummering
og tolkning før undersøkelsen kan presenteres i sin helhet,
men noen «smakebiter» kan serveres i dette nummeret av
Buhunden.
Det kom inn 366 besvarelser (Norge: 206, Sverige: 82,
Danmark: 46, Finland: 8, Andre land: 24). Dette er litt mindre enn vi hadde håpet på, men gir likevel er akseptabelt
grunnlag for en helseundersøkelse. Mange av hundene som
er svart er relativt unge (22 % er under 2 år). Den reelle
frekvensen av enkelte sykdommer kan være noe høyere
enn det som kommer frem i undersøkelsen, da noen sykdommer først dukker opp ved høyere alder. Gjennomsnittlig
alder på hundene i undersøkelsen var 5,1 år, mens gjennomsnittlig alder på de hundene som var over 1år var 6,3 år.
Det er likt fordelt på hanner og tisper.
Eiere er generelt meget positive til å delta med ytterligere
spørsmål og blodprøver for å støtte forskningen på rasen.

Generell helse:
På spørsmålet om man er fornøyd med hundens helse svarer 95 % at de er godt fornøyd med hundens generelle helse.
Utover katarakt (grå stær), som vi vet er utbredt i rasen, er
det lite annet som utmerker seg med stor frekvens.
Livmorbetennelse er registrert hos 10 % av tispene og innbilt svangerskap hos 6 %. 15 % av hannene har forhudskatarr. Urinveisinfeksjon hos 8 % av hundene. 8 % rapporterer
om vedvarende eller alvorlige hud/pels/øre problemer, der
kløe (3 %) og analkjertelproblem (4 %) var hyppigst forekommende. Våteksem er rapportert hos 5 % av hundene,
halvparten av disse relativt sjelden. 5,6 % oppgir «vedvarende eller alvorlige» fordøyelsesproblemer. Av dødsårsaker blant 58 hunder var kreft og ulykker blant de hyppigste
årsaker.
Når det gjelder ledd-/skjelettlidelser vil frekvenser av slike
ting som HD være sikrere i statistikken fra NKK fordi det
der inngår et betydelig større antall hunder. Det var Iikevel
med spørsmål om HD/AD for å få et inntrykk av hvor mange
hunder med diagnosene som har åpenbare problemer med
halthet. HD % i undersøkelsen (syke i forhold til de som er
røntget) er 16 %.
Helseundersøkelsen rapporterte om 8 % som hadde problemer i ledd/skjelett, ca. 3 % av disse er artrose, men for
øvrig ingen diagnoser som peker seg ut. 3 hunder (0,9 %)
hadde korsbåndskade og patellaluksasjon ble observert hos
7 hunder (ca. 2 %). Hofteleddsluksasjonen hos 8 hunder (2
%).
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Balder

Det skal ses nærmere på helsedataene og hva de ulike diagnosene har
av betydning for rasen.

Adferd:

93 % svarer at de er meget godt eller
godt fornøyd med hundens generelle
adferd. Med nyttårsfeiringen nå rett
rundt hjørnet er det verdt å merke
seg at 22 % av hundene ser ut til å
ha relativt sterk/meget sterk angst for
skudd mens 31 % har sterk eller meget
sterk angst for fyrverkeri. Ca. 20 % av
hundene kan vise aggressive signaler
mot andre hunden av samme kjønn når
de går i bånd. Frekvensen av hunder
som har bitt andre hunder av samme
kjønn «ofte/meget ofte» er imidlertid lav
– 2 %. Rundt 27 % av hundene bjeffer
ofte på fremmede voksne og 68 % har
en tendens til å bjeffe på dørklokka…
En god del av hundene viser tendens
til ulike «repeterende aktiviteter», som
biting i poten, slikking på forbein/bakbein, halejaging etc. Nesten alle hundene
er meget avslappet hjemme (98 %).
Jaktinstinktene ser ellers ut til å være
i orden, - 64 % løper «ofte eller alltid»
etter vilt mens 68 % vil løpe etter katter.

Oppsummert helse/adferd:
Dersom dataene fra undersøkelsen
er representative ser det ut som om
hundene stort sett har en god helse
og adferd. Vi minner igjen om at det
er mange unge hunder som inngår i
undersøkelsen og at den derfor ikke
nødvendigvis gir hele bildet, men gir en
pekepinn på hva som rører seg i rasen.
Helseundersøkelsen vil sammen med
generell kunnskap om rasen og opplysninger fra hundeeiere og ansvarlige
oppdrettere gi en god oversikt over situ- SPONSOR

asjonen.
Det finnes noen helse- og atferdsutfordringer som klubben kan vurdere å
følge med på for å bidra til at situasjonen ikke endrer seg i negativ retning.
Norges Veterinærhøgskole har stor
aktivitet innen forskning på en rekke
sykdommer og kan bistå med hjelp og
kompetanse.

GENETISKE ANALYSER

- for identifisering av gen for katarakt
(grå stær)

Det er analysert 140 blodprøver fra
buhunder som er øyelyst i forbindelse
med forskningen. Resultatet av disse er
kommet tilbake fra laboratoriet i Frankrike der analysene har foregått våren
2012. Resultatene for PNK (Pulverulent Nukleær Katarakt) er gjennomgått
og oppdatert med nye øyelysingsresultater som er foretatt siden januar 2012
da prøvene ble sendt. De tolkes nå ved
Norges Veterinærhøgskole, og det letes
etter forandringer i arvematerialet som
kan kobles til denne øyesykdommen.
Dette arbeidet vil ta litt tid. Det samme
skal deretter foregå for den andre gruppen katarakt, som vi kaller Utviklingskatarakt. Heri ligger katarakter som
kortikal og bakre polkatarakt. Det er for
tidlig å si når vi er i mål med dette arbeidet. Hvor lett eller vanskelig det vil bli
å finne forandringene i arvematerialet
avhenger mye av hvor sikre diagnoser vi har på hundene som er inkludert
i analysene. Generelt kan vi si at jo eldre de var ved øyeundersøkelsen, dess
sikrere er diagnosene.
Mens vi jobber med dette, er det viktig
for oss å få øyelyst på nytt enkelte av
de eldre buhundene vi har blodprøver
fra. Dette gjelder spesielt de som var
fri for katarakt ved forrige undersøkelse,
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der det er over 1 år siden de ble øyelyst og som nå er over 7 år. Ta gjerne
kontakt med oss (v/Elin Kristiansen – se
kontaktinfo under) dersom hunden din
faller inn under denne kategorien og du
har mulighet til å reise inn til Norges Veterinærhøgskole for en ny undersøkelse.
Vi må igjen takke Frode Lingaas
ved Norges Veterinærhøgskole, som
har lagt ned et stort arbeide i både å
utforme, analysere og tolke helseundersøkelsen for Norsk Buhund. Data og
tolkning gjengitt her er hentet fra hans
foreløpige rapport. En full rapport vil presenteres i Buhunden sommeren 2013.
Frode jobber også med et prosjekt
som ser spesielt på angst for høye lyder. Han samler nå inn blodprøver fra
hunder fra mange raser som enten er
meget engstelig eller uaffisert av høye
lyder. Det kan være at han i den forbindelse tar kontakt med noen av hundeeierne som har indikert at de er villige
til å bidra med blodprøver. Om du har
en hund som er veldig engstelig for lyd
er det også fint om du tar kontakt med
han. Alle vil selvsagt bli behandlet konfidensielt. E-mail: Frode.Lingaas@nvh.
no.
Buhundklubben er meget heldig som
gjennom Buhundprosjektet har et godt
samarbeid både med han og Ernst-Otto Ropstad, også ved Norges Veterinærhøgskole, som gjør en stor innsats
ved å øyelyse alle buhundene i prosjektet. I sommer var Ernst-Otto tilstede på
Nasjonaldagen på Lillehammer der 27
hunder ble undersøkt.
Ønsker med dette alle en god og optimistisk på vegne av buhunden Jul og
Godt Nytt År!
Veterinær Elin Kristiansen, Buhundprosjektet/Hønefoss Dyrehospital
Kontaktinfo Buhundprosjektet: elin@
dyrehospital.no

Buhundspelen
Vår søsterklubb i Sverige, Norsk Buhund
Ringen, hadde i sin spesialutstillingshelg
i Ullared i sommer. Denne gangen med
«någå attåt». NBR presenterte i år en
helt ny konkurranse, Buhundspelen.
Buhundspelen var meget underholdende for de som så på, og de som deltok
- både to- og firbeinte - var ikke redde for
å by på seg selv, og viste ekte deltakerglede. Mange ekvipasjer viste tydelig at
det viktigste her var å delta – plasseringen var det ikke så farlig med, mens andre igjen var fenomenalt gode og siktet
høyt.
Buhundspelen består av tre elementer: Rally lydighet, Agility-hinder og innkalling (raskest på 30 m). I Rally lydighet
handlet det om å gå så feilfritt som mulig
gjennom løypa på best tid. I agility-hindrene var det om å gjøre å gå gjennom

så mange agility-hinder som mulig på 60
sekunder. Her var det mange kreative
både eiere og hunder, dette var definitivt en «høydare» for publikum. Dess
vanskeligere hinder, jo flere poeng. Den
siste øvelsen var innkalling - hvilke hund
var raskest på 30 meter? Så ble poengene for alle tre øvelser lagt sammen og
den som hadde flest poeng gikk av med
seieren. Det var deltakere fra Finland,
Norge og Danmark, foruten de mange
deltakende fra Sverige. Siden dette var
aller første gang «Buhundspelen» var
avholdt kan vi vel si at vinneren er historisk, og ikke minst norsk…
Vi gratulerer Cascilius Pernille Pavarotti, 12 år, og oppdretter og matmor,
Bjørg Helgesen Sveen, med imponerende innsats og seier. Vi synes det er stor
stas at dere tok pokalen hjem til Norge!
Buhunden Julen 2012
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Vi har skrevet flere fagartikler til buhunden de
siste åra. Denne gangen har vi lyst til å skrive
noen linjer om et tema vi brenner for, nemlig
dyreassistert terapi og verdien av båndene
mellom dyr og mennesker.
De av oss som har eller har hatt kjæledyr
har alle opplevd gleden og verdien av å ha
en pelskledd bestevenn. En som alltid er blid
og alltid er takknemlig for oppmerksomhet, en
som alltid er der og gir av seg selv. For de av
oss som har hund ser vi også helsegevinsten
fysisk og psykisk. Fysisk av å komme seg ut på
tur hver eneste dag, uansett vær. Psykisk av å
ha en bestevenn som alltid er der for deg uansett hvor sliten eller lei du er, kryper inntil deg og
trøster når du er lei deg eller hopper glad rundt
når du har noe dere vil feire.
For mange er det å ha et kjæledyr eller å
ha kontakt med kjæledyr ikke mulig. Særlig
gjelder dette mennesker på institusjon, men
det kan også være barn på sykehus, barn i borettslag der det ikke er lov å ha kjæledyr, eller
psykisk utviklingshemmede i bofellesskap der
det ikke er lov å ha kjæledyr. De av oss som
har hatt med hunden vår til eldre familiemedlemmer som bor alene eller er på institusjon
har sett hvilken enorm glede dette gir. Ikke
bare den vi besøker blir glad, men gjerne hele
avdelingen får noe å snakke om, noe å se på
og trøtte øyne funkler igjen når de får klappe
på en pelskledd venn. Mange har kanskje hatt
dyr hele livet selv, men er kommet i en situasjon hvor de ikke kan ha dyr lenger. Da kan en
pelskledd besøkshund gi fantastisk mye glede.
Mye forskning har vist at ”dyreassistert terapi” kan ha fantastisk god effekt på mennesker
i mange situasjoner. Barn med lesevansker
slapper bedre av når de kan sitte og trene på
høytlesing med en hund eller katt som hører på
enn voksne som kommenterer det som leses
og stiller vanskelige spørsmål. I skoleklasser
har forskning vist at en besøkshund en gang
i uka kan redusere mobbing og lære barn empati på en mye bedre måte enn de fleste pedagoger. I et treningsprogram for ungdomskrim-
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inelle i Skottland har tilbakefallsprosenten gått
ned til 0 (!) i et program der ungdommene fikk
ansvar for hver sin hund. Hos slagpasienter
kan en besøkshund en gang i uka som er med
og gir motivasjon til gå-trening og som pasientene kan klappe gi vesentlig raskere framgang
enn om man får besøk av kun fysioterapeut og
mennesker i ”besøkstjeneste”. På sykehjem
kan en katt som får bo på sykehjemmet gi fantastisk mye stimulanse og glede i hverdagen
som ellers kan være både trist og grå og preget
av mye rutine. Forskning har vist at noe så enkelt som et akvarium på spiserommet/kantina
gir vesentlig økt appetitt og matinntak på sykehjem, der mange av de eldre ikke får i seg nok
næring og sliter med dårlig matlyst.
I Europa har man sluppet dyrene ”inn i varmen” i mye større grad enn her hjemme. Hvor
mange har vel ikke vært på pub i England eller
på restaurant i Frankrike, og sett at hundene
får lov til å være med. I Norge er det en iboende frykt mot dyr kan det se ut til, og vi har
et regelverk som gjør det vanskelig å slippe
dyr inn på disse arenaene. Etter vår mening
er dette uten særlig gode argumenter og uten
faglig dokumentasjon. Stein leder nå et utvalg
for FECAVA (organisasjonen for europeiske
smådyrveterinærer) som skal se på felleseuropeiske retningslinjer for nettopp dyreassistert
terapi. En av de tingene som har slått oss så
langt, er når vi leser av forskningen hvor lite
komplikasjoner det er! I en amerikansk studie som så på antallet uhell/smitte/skade ved
besøksdyr på et stort antall institusjoner over
lengre perioder, var tallet 0!! Risikoen for å bli
smittet av for eksempel influensa fra mennesker på besøk er mange ganger større…
Det er viktig å legge til rette for besøksdyr på
en riktig måte og ha et samarbeid mellom veterinær, helsepersonell og dyreeier. Man skal
ha en hund eller annet dyr som er godt egnet
for det besøket eller oppdraget den skal på og
dyrene skal være friske og helsesjekket. Hvis
man følger fornuftige prinsipper er fordelene
mye større enn de mulige ulempene.
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Allergi er ofte brukt som et argument for å
hindre dyrene innpass. Med riktig tilrettelegging
og hensyn til alle bør ikke dette skape problemer, men altfor ofte opplever vi at ubegrunnet
frykt og uvitenhet er til hinder for å slippe dyrene
til på disse arenaene.
Det er noen ildsjeler som står på også her i
landet. Som regel er det enkeltpersoner som
har med seg hunden sin på jobb på et sykehjem for eksempel, når de endelig får overbevist sjefen om at det ikke er farlig og ikke
er uhygienisk og faktisk gir stor nytteverdi for
beboerne. En organisasjon som heter NODAT
(Norsk Organisasjon for Dyreassistert Terapi)
har forsøkt å skape et større miljø og få dyreassistert terapi inn i mer ordnede former og
forsøker å rekruttere besøksdyr. De har laget
retningslinjer og treningsprogram for terapihunder (og eierne). Mange av dere så kanskje på
”Millionær i forkledning” på TV Norge der NODAT fikk vist seg fram. De sliter med økonomi
og trenger all den hjelp de kan få for å hjelpe
andre med ”en labb å holde i...”
Vårt budskap til alle dere som leser Buhunden og synes dette er noe dere kan tenke dere
å engasjere dere i eller jobber på en institusjon
der dere tror hund kan gi et positivt bidrag er å
kontakte organisasjoner i deres nærmiljø for å
prøve å komme i gang, eller kontakte organisasjoner som NODAT (www.nodat.no) eller
Antrozoologisenteret (www.azs.no ) og spørre
hvordan dere kan bidra. Spesielt til lesere av
Buhunden som eventuelt er ledere på institusjoner eller jobber i kommuneadministrasjon
eller sykehusadministrasjon eller skoler: Ikke
si nei hvis dere får forespørsel om bruk av dyr
i terapi eller til sosial stimulering. Det er ikke
farlig! Det er ikke uhygienisk! Det gir masse
positive effekter for både pasienter/beboere/
elever!
Og hva kan vel være bedre for å lyse opp i
hverdagen enn besøk fra en Buhund?
Har dere spørsmål om temaet er det bare å
kontakte undertegnede.
Elin og Stein, Hønefoss Dyrehospital

32 11 19 20
Topp utstyrt klinikk med komplett behandlingstilbud!
- et engasjert team med 5 veterinærer, 4 dyrepleiere og 3 assistenter
•
•
•
•
•

SPESIALKOMPETANSE
ERFARING
GRUNDIGHET
IMØTEKOMMENDE
OMSORG FOR DYR OG EIER

Poliklinikk - Kirurgi - Indremedisin - Akupunktur - Atferdsterapi
Øyelysing - Tannbehandling - Hospitalisering - Ultralyd - Røntgen
EKG - Endoskopi - Rehabilitering m/vanntredemølle - Kurstilbud

Nytt i 2012 - Kikkhullskirurgi
• Laparoskopisk sterilisering/biopsi
• Artroskopisk leddundersøkelse

LYST OG TRIVELIG VENTEROM - STOR SALGSAVDELING - GOD PLASS TIL BÅDE PUS OG PASSOPP!

www.dyrehospital.no
Buhunden Julen 2012
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Av Stein Dahl/Elin Kristiansen, Hønefoss Dyrehospital
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Vi har fått
en ordentlig
glad-meldin
g fra NKK. F
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k
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ender en sto
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takk til NKK
for den god
e
beslutninge
n.

g
in
ir
fe
s
r
å
tt
y
n
t
in
e
b
r
fi
Råd for
Nyttårsaften er en kveld mange av kjæledyra våre ikke ser frem til. Helseundersøkelsen vår viser
at så mange som 31 % av buhundene viser sterk eller meget sterk angst for fyrverkeri. Raketter
lager et øredøvende bråk av smell, hyl og skumle lysglimt. Her er noen råd for hva du kan gjøre
for å hjelpe buhunden din gjennom kvelden – og romjula. MERK: Lydfobier er noe man kan jobbe
med, og vi skal også gi råd for hva du kan gjøre før neste nyttår for å forebygge problemene.
1. La ikke hunden være alene hjemme
Dette gjelder spesielt dersom hunden allerede
har lydfobi, men husk på at dette også er noe som
kan utvikle seg dersom hunden får en ubehagelig opplevelse når den er alene hjemme. Vær
i nærheten selv, eller få noen som hunden er
trygg på til å passe den dersom dere skal bort.
2. La hunden få mulighet til å gjemme seg
La den få søke ly et sted/rom med mindre
støy og lys hvis den vil det. Ikke steng av det
hunden anser som rømningsveier (men ikke
slipp den ut, da den kan stikke av og gjemme
seg ute og i verste fall bli påkjørt). Vil hunden legge seg bak sofaen, la den gjøre det!
3. Avled oppmerksomheten
Lek, gjør øvelser og aktiviser hunden, gi
belønning. Mange hunder glemmer da at
det smeller rundt dem når de gjør andre morsomme ting, i alle fall blir de mindre opptatt
av bråket og får redusert angstopplevelsen.
4. Sett gjerne på lyd/musikk
Lyd og musikk i huset kan ta av for noe av
lydene fra rakettene.
5. Ikke forsterk frykten
Vi skal derfor ikke trøste, vise bekymring. Man
bør forsøke å være upåvirket, og oppføre seg
vanlig. Ved å trøste og vise at lydene også påvirker dere, forteller dere hunden indirekte at
dette virkelig er noe farlig og noe å være redd for.
6. Medisiner
For mange hunder er de nevnte punkter nok,
men for de hundene som har reell lydfobi, kan det
være nødvendig med bruk av medisiner i tillegg.
Unngå rene sløvende medisiner. Hunden
hører da like mye og er like redd, men er dopet
ned så den ikke klarer å ”stikke av” fra det den
hører. Disse medisinene har vi dessverre brukt
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i mange år, men nyere studier viser at hundene
egentlig har det verre ved bruk av disse. Hunden
husker godt det den opplever, slik at den blir enda
reddere neste gang den opplever skremmende
lyder.
Hvis hunden er så redd at den trenger medisiner, bør man få angstdempende medisiner av
dyrlegen. Disse er kun mildt sløvende, men demper angsten og fryktreaksjonen. De demper også
korttidsminnet, slik at den ikke husker det skremmende den har opplevd.
Hvis dere tidligere har brukt sløvende medisiner, kan det tenkes at dere nå vil se at hunden
viser mer redsel, og at situasjonen oppleves som
verre. Men husk: dersom hunden viser redsel nå,
- får den nå mulighet til å gjemme seg unna og
glemme det etterpå. Med sløvende medisiner er
den like redd, men er så sløvet i musklene at den
ikke klarer å komme seg vekk. Tenk hvordan du
selv ville hatt det!
For best effekt, bør dere gi medisinen i god tid
før det smeller, og samtidig ta tak i rådene ovenfor. Medisinene er reseptbelagte og hunden må
inn til undersøkelse hos dyrlege for å få foreskrevet disse.
7. Feromoner/Adaptil (DAP)
Feromoner er duftestoffer som skilles ut av
hunder med en beroligende effekt på deres
atferd. Ved bruk av et syntetisk feromon, likt
det som skilles ut av tisper like etter fødsel for
å gi trygghet til valpene, dempes den generelle
angsten til hunden i sitt hjemmemiljø. DAP
(”dog appeasing pheromone”) kan man få kjøpt
hos dyrlegene enten som impregnert halsbånd
eller ideelt sett en såkalt ”diffuser” som settes i
stikkontakten og gir luktstoffer i rommet. DAP er
et nyttig hjelpemiddel til engstelige hunder sammen med tiltakene over, men ikke alene nok.
Viktigst av alle punktene er nr 1, la ikke hunden
være alene hjemme!
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Forebygging
Dersom du opplever at hunden din viser tegn til
angst for lyder, er det viktig å ta tidlig tak i dette
for å unngå at det utvikler seg. Punktene over
er tips til hva du kan gjøre nyttårsaften og romjul
og evt. andre tider på året der det for eksempel
er tordenvær som utløser angst. Når nyttårsaften er over er det lett å legge vekk problemet
og bare vente til neste år, - IKKE GJØR DET!
Angst for lyder kan det jobbes med å bli kvitt
gjennom det som kalles desensibilisering. Dette
går kort ut på at man tilvenner hunden til de
lydene de er redde for ved å eksponere dem
for lydene i korte intervaller og på lavt volum,
for så gradvis øke volum og intensitet over tid.
Det er best å gjennomføre en slik prosess i
samråd med veterinær eller atferdsterapeut, og
for noen hunder er det aktuelt med angstdempende medisiner i en slik treningsfase.
En CD som inneholder lydene og med et anbefalt treningsprogram er til salgs i dyreklinikker
og heter «Sounds Scary».
Kosttilskuddet iHarmoni som inneholder et
beroligende melkeprotein har ikke dokumentert effekt på sterk angst som mange opplever
på nyttårsaften. Hundeforet «Calm» fra Royal
canin inneholder samme virkestoff som iHarmoni. Disse produktene kan derimot være nyttige for hunder med generell stress og angst,
men de trenger tid for å bygge opp effekt. Søk
råd hos dyrlege om dette kan være noe for din
hund.
Forskning på angst for lyd hos hund
Genetiker Frode Lingaas som vi jobber med
på Buhundprosjektet er i gang med et prosjekt som ser på den arvelige bakgrunnen
for angst for lyder. Les mer om hvordan du
evt. kan bidra til dette arbeidet i rapporten
fra Buhundprosjektet.

Fjell og fårikålfestivalen 2012
Kennel Sissihøa ved Elin og Steinar Granlund inviterte Norsk Buhundklubb avd. Midt-Norge på Fjell og
fårikålfestivalen som ble arrangert på Oppdal den 5 til 7. oktober.
Vi som ankom fredag installerte oss på Granmo Camping. Planen var at vi skulle fyre opp grillen, men da
gradestokken viste minus ble det noe lettvint på panna. Kvelden tilbrakte vi på Bøasæter gamle skole, sammen
med vertskapet, hvor praten gikk og det ble klargjort til lørdagens arrangement.
Lørdag var det oppmøte på Bøasæter hvor det kom 4 stk til. Derfra kjørte vi videre til parkeringsplassen ved
bommen. Der møtte det 2 til. Så gikk turen inn i seterdalene mot enda en Bøasæter. Jeg var så heldig og fikk
kjøre opp, for å ta i mot gjengen som gikk opp. Da gjengen kom opp ventet det en god lunsj på alle sammen,
og mens vi mennesker slappet av lekte hundene sammen, eller bare slappet av og lot seg høre.
Været var overskyet, men ellers fin temperatur.
Kl. 17,00 samlet vi oss i Bøasæter gamle skole hvor det ble servert fårikål, med trollkrem som dessert. Dette
var laget av vårt vertskap Unni og Elin. En stor takk til dem.
Søndag var planen og være med på arrangementet i sentrum av Oppdal, men alle sluser åpnet seg, så vi
pakket sammen og reiste hjem.
Vil takke alle som møtte opp på de
arrangementene som avd. Midt-Norge
har deltatt på i 2012 og ønske velkommen til de arrangementer vi skal ha i
2013
Roy Sundby
Leder
NBK Avd. Midt-Norge
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Norsk Buhundklubbs
Treff på Høgkjølen fjellcamp. 8. til 10. juni 2012
Denne helgen arrangerte NBK avd. MidtNorge et treff på Høgkjølen fjellcamp
med formål å bli bedre kjent med hverandre. På fredag kom det 7 stk med hunder
og vi hadde felles grilling og sosialt samvær uten noe program denne kvelden.
Lørdagen startet med felles luftetur, og
deretter felles frokost på langbord. På
formiddagen kom det 1 til med hund og
så ble det en liten fjelltur i nærområdet.
Ved tilbakekomst var det ankommet en
familie til fra Trondheim med 1 hund, og
4(5) personer. Det ble mye snakk og fliring rundt bordene utover dagen, og på ettermiddagen fyrte vi opp grillen, og koste
oss ut over de små timer. Noen reiste
hjem på lørdagskveld og noen ble over til
søndag. Dette var en helg som vi i avd.
Midt-Norge kommer til å gjenta i 2013.
Da som et pinsetreff i Folldal. Der er alle
velkomne. Eneste krav er interesse for
buhund. Om du har buhund eller ikke er
du like velkommen.
Roy Sundby

Leangen 31. juni til 1. juli 2012
Vi fikk også i år spørsmål om å hjelpe til på Norsk kennelklubbs internasjonale utstilling på Leangen
travbane 31. juni til 01. juli. Det er NKK avd. Trøndelag som er arrangører på vegne av NKK. Det går
ut forespørsel til alle hundeklubber i Trøndelag, og NBK avd. Midt-Norge er en de ”heldige som fikk
henvendelse også i år. Klubben får betalt pr time pr. mannskap, og vi klarte og stille med 4 personer.
Steinar Granlund som var ansvarlig for inngang 1. Annbjørg Myhre stod i salgsteltet/grillen. Ellen
Kristin Syrstad var slave og ble sendt mellom kjøkkenet og salgsteltet. Roy Sundby var ansvarlig for
bobilcampen / campingplassen og begynte allerede fredag 29. juni kl. 12,00.
Vi som deltok utførte 74 timer til kr. 133,00 pr time = kr. 9842,00 til NBK avd. Midt-Norge.
Vil takke alle som hjalp oss med dette og kan opplyse følgende fra Kjell Sørum som var ansvarlig for
arrangementet. Buhundklubben var en fornøyelse og ha med.
Vi er også ønsket tilbake
neste år som er i tidsrommet
6 til 7. juli. Medlemmer som
ønsker og hjelpe til må ta
kontakt med undertegnede
så tidlig som mulig.

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, osv.

FOR BESTILLING:
terje.methlie@online.no
eller tlf: 92 29 08 47

Annbjørg Myhre
Kasserer
NBK avd. Midt-Norge
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ANSVARLIG UTGIVER
NORSK BUHUNDKLUBB
Returadresse: Terje Methlie,
Lundebyveien 71,
3070 Sande i Vestfold

Vi takker alle som har bidratt med sine
historier i årets utgave av BUHUNDEN.
Det er alltid spennende før redaksjonen får en oversikt over
hvor mye stoff vi får til bladet, og det vi kan si er at vi aldri
kan få nok! Det vi gjerne vil ha, er din historie og dine bilder!
At nettopp du bidrar gjør bladet levende, og historiene og
bildene dine vil være unike, og vil vise oss hvor fantastisk
Norsk Buhund er.
Vi håper at medlemmene i Norsk Buhundklubb også i tiden
fremover vil sende oss mange historier, store eller små, slik
at vi fortsatt vil ha et levende medlemsblad.
Stoff til BUHUNDEN kan dere sende til:
post@buhundklubben.no
For mer informasjon:
Terje: Tlf.: 950 26196, kveld : 33 77 06 57
e-mail: terje.methlie@online.no
Ingvill: Mob.: 480 53001
e-mail: ingvillbrenden@online.no
Vi som sitter i redaksjonen takker for alle de flotte bidragene
vi har mottatt til BUHUNDEN. Neste blad kommer i til våren.
Vi ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.
Hilsen Redaksjonen
Terje Methlie
Ingvill Brenden

DISTRIKTSKONTAKTER: NORSK BUHUNDKLUBB
Sentraladm./Øst Norge
Terje Methlie – Leder
Lundebyveien 71 – 3070 Sande
Tlf.: 33 77 06 57 – Mob.: 95 02 61 96
e-mail: terje.methlie@online.no

VEST NORGE:
Inger-Helene Sachariassen
Rennedalsvegen 1 – 5355 Knarrevik
Mob.: 95 11 82 59
e-mail: in-sac@online.no

Ingvill Brenden
Veltlivegen 44 – 2611 Lillehammer
Tlf.: 48 05 30 01
e-mail: ingvillbrenden@online.no

MIDT NORGE:
Roy Sundby
Brubakkhaugen 38 – 7224 Melhus
Tlf.: 72 87 25 33 – Mob/Arb. 92 6301 82
e-mail: rsundby@online.no
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