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OMPLASSERING

elsker å bli klappet og kost med fra morgen til kveld.
Standen var godt besøkt alle dagene, og det var jo også
en spesiell raseparade for de norske hunderasene – og,
nok en gang – buhund var best! Alle dagene!
Jeg vet at det er mange buhunder som også gjorde
det veldig bra under de offisielle utstillingene også, og
det er kjempebra, men det som alltid føles skuffende er
hvor mange, enkeltutstillere og også oppdrettere som
ikke engang tar seg tid til å hilse på de som bruker timer
og dager på å representere rasen vår på standen. Dette
er noe jeg har tatt opp tidligere, og jeg kommer vel til
å måtte nevne det til neste år også – jeg synes det er
skuffende.
I løpet av de siste årene har klubben brukt en del midler på innkjøp av nødvendig utstyr. Dette gjorde at vi på
EDS på Lillestrøm sparte ca. 4.000,- - 5000,- kroner i
leieutgifter. Likeledes har vi fått et høyttaleranlegg som
virker og som vi hadde stor glede/nytte av på Hunderfossen. Vi blir nødt til å foreta en del investeringer også
fremover, dette fordi vi er nødt til å ta vare på utstyr, og
for å gjøre det lettere for de som skal ha ansvar for dette.
Dette vil vi legge frem som en egen post på Årsmøtet.
Dato for Årsmøte 2016 er 12. mars! Det blir avholdt
på Quality Airport Hotell, Gardermoen. Møtestart er kl.
13.00, og det blir medlemsmøte umiddelbart etter at årsmøtet er ferdig. For de som ønsker det, vil vi ha middag/buffet etterpå. (Meny og priser vil bli oppgitt så snart
dette er klart) Se også egen innkalling til årsmøtet inne
i bladet.
Jeg skulle ønske at vi ville få mange som møter opp
på årsmøtet, det er her det tas viktige avgjørelser, her
foretar vi valg, bestemmer investeringer, her bestemmes
mye av det som blir klubbens retningslinjer for fremtiden,
så jeg har en anmodning til alle: møt opp!
Norsk Buhundklubb er utrolig heldig! Vi har et Avlsråd
som har enorm faglig kompetanse. Leder er Ellen Katrin
Enge, og Ingvill Brenden og de samarbeider med Elin

Kristiansen som til daglig er veterinær/leder ved Hønefoss Dyrehospital. Avlsrådet har i lang tid ønsket å knytte
til seg en person som har interesse for å lære mer om
buhunden og avlsarbeid, så dersom du har interesse for
dette, vil vi gjerne høre fra deg. Du vil få anledning til å
delta på kurs (årlig) i regi av NKK. Ta kontakt med Ellen
Katrin, så får du vite mer.
Norsk Buhundklubb er en relativt liten klubb, og vi skulle gjerne hatt langt flere medlemmer. Vi vet at de finnes
der ute, det gjelder for oss å få kontakt med dem. Vi oppfordrer oppdretterne til å melde sine valpekjøpere inn i
klubben. Vi andre kan også bidra, når du treffer noen
med en buhund, eller når du møter noen som er interessert/ønsker seg en buhund. Be dem kontakte klubben.
Så helt til slutt har jeg et ønske. Vi er ikke så veldig
mange som skal binde det hele sammen, og til de store
arrangementene, som Nasjonaldagen og utstillingen på
Lillestrøm, vil vi ha bruk for hjelp, både i forkant og under
selve arrangementene. Har du en mulighet, kontakt en
av oss i styret.
Vi har et innholdsrikt år bak oss, mye har skjedd, og vi
takker alle de som har stått på, og har bidratt, slik at vi
har fått vist frem buhunden på en fantastisk måte.
Jeg håper mange av dere vil følge oss også i 2016, at
dere bruker oss, styret, avlsrådet, vi er der for å hjelpe
og bistå dere alle. Så håper jeg vi ses, først på Årsmøtet, den 12. mars 2016 på Gardermoen, og siden på Buhundens Nasjonaldag på Hunderfossen, helgen 19.-21.
august 2016.
Til slutt vil jeg få ønske dere alle
EN RIKTIG GOD JUL OG ET
FREDFULLT GODT NYTTÅR!
Terje Methlie
Leder Norsk Buhundklubb
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Buhunden Inga på sauesamling
elg

Joh
e Hott

- av H
Første helg i september reiser vi til fjells
for å sanke inn sauer i et fellesbeite, i
Setesdalen.
Det er ca 3500 sauer som da skal samles og drives ut til Rosskreppfjorden.
I år var det et fantastisk vær alle 5 dagene samlingen varte, ikke én dag med
regnvær. Det var ennå noe snø igjen fra
vinteren.
Under samlingen går vi manngard
over fjellet og skyver sauene foran oss,
til bestemte hytter og innhegninger. Vi
er ca 12 mann og alle har hunder, men
Inga er den eneste Buhunden.
Inga er da til stor hjelp, da hun gir mye
lyd og skremmer sauene og driver dem
foran oss. Når sauene stopper opp ved
bekker og myrer, går hun rundt flokken
og bjeffer omtrent som en elghund i los.
Hun går bak dem og fortsetter å gi lyd
helt til sauene går videre.
Siste dagen driver vi hele flokken ut
til Rosskreppfjorden, og da går vi først i
flokken for å holde flokken samlet. Det
er en tøff jobb, da de første i flokken
gjerne vil løpe over oss, mens de siste
gjerne vil bli på fjellet. På det lengste
blir flokken mange hundre meter lang.
Inga er en drivende hund, og hun gir
lyd mens hun driver og på kommando.
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MED

25 kg

MEDIUM
Alle hunder fra 11 til 25 kg

11 kg

Med appetitt på livet

SUNN ERNÆRING GJENNOM HELE LIVET
Alle hunder er unike, og behovene endrer seg gjennom hele livet.
Behovene til en valp er vidt forskjellige fra behovene til en eldre hund.

LAST NED

GRATIS

www.hundeappen.no

Du kan hjelpe hunden til et bedre og lengre liv ved å gi den oppmerksomhet, omsorg
og tilpasset ernæring. Alle produktene våre er ernæringsmessige løsninger som er
tilpasset behovene til hunden i de forskjellige livsfasene.

/RoyalCaninNorge

Serien for MEDIUM store hunder består nå av ni næringsløsninger som sikrer best
mulig helse i alle livsfasene til hunden.

royalcanin
.no
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Buhund som elghund

in

- av A
Jeg har vokst opp med elghund (norsk
elghund, grå) og elgjakt på Finnskogen.
Da jeg var 20 år kjøpte jeg min egen
elghund. Hadde henne i 11 år. Døde av
kreft. Hadde en elghund etter det også.
Hun døde i 2007. Jeg var aktiv elgjeger
fram til og med 2003.
Savnet å ha hund på gården. Bor på
gård med mjølkekuer. Vi er en familie
på seks. Ettersom jeg hadde gitt meg
med elgjakt, bestemte vi oss for å kjøpe
en passende gårdshund. Det ble en
buhund. Navnet ble Svartedals Eira.
Angrer ikke på det. For en behagelig og
koselig familiehund.
Så i 2011 spurte bror min om ikke jeg
kunne tenke meg å jakte igjen. Jeg sa
ja. Så hadde jeg lest at buhunder ble

også brukt til jakt. Så det ville jeg prøve.
Den høsten var Eira 16 mnd. Jeg gikk
med henne i skogen og sporet etter elg.
Skikkelig lærenem og smart er hun. Tok
lærdommen fort. Virkelig moro var det
å lære henne til å spore etter elg. Så
moro å fortelle garvede elgjegere at
buhunder er fullgode elghunder som
ekte elghunder.
Det er så fint å se Eira snuse på
spor etter elgen på bakken. Hun lukter
på kvist og gras vi passerer. Innimellom reiser hun seg på to for å lukte
høyere opp. Hun stopper også opp for
å være, lytte, se og lukte. Hun tar også
«snarveier», løfter hodet og følger spor/
lukt via lufta.
Spesielt moro er det når vi finner

d

egaar

ja N
o Mar

elgen og får «jaget» den/de fram til
postlinja, og den blir skutt. Da får Eira
virkelig lønn for strevet. Hun «ragger»
elgen.
Vi jakter elg på Finnskogen, hvor det
er bjørn og ulv. Så jeg bruker henne kun
som bandhund. Hun har akkurat passe
størrelse som bandhund for meg. Jeg
er lita og lett. Kan ikke ha en stor hund
til å dra meg rundt i skogen.
Vi har jaktet sammen siden da. Femte
året hun er jakthund. Så rolig og erfaren som hun har blitt nå. Virkelig moro
å jobbe med henne i skogen. Årets
høydepunkt for oss.
Elgjakta betyr mye for oss. Spenningen ved å finne ferske spor, å spore
opp elgen, hva slags elg vi sporer og
om vi får uttelling av jobben.
I mai i år fikk hun 8 valper. 7 hanner
og ei jente. Jenta beholdt vi. Håper å få
en god jakthund av henne også.

Min firbente venn og jeg.
Å finne ro i kropp og sjel.
Da går jeg ut i skogen.
Tar med meg buhunden min.
Hun ser på meg med sine nydelige øyne.
Vi går der, i ro og fred.
Lytter til lydene i skogen.
Kjenner sola skinne på oss.
Den svarte pelsen hennes skinner så blankt.
Vi stopper opp og lytter.
Ørene hennes beveger seg.
Hører vi noe mon tro?
Jo, plutselig så ser vi elgen som løper av sted.
Buhunden min, Eira, blir plutselig så ivrig!
Den elgen må vi spore, sier hun.
Ikke i dag, sier jeg. Vi får vente til tiden er inne.
Så er det tid for å rusle hjem.
Aino Marja Negaard
- SPONSOR
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Den dagen det ble satt
inn ny port i hagen
I dag har det vært trasig å være
matmor. Tre hunder på rådyrjakt er
ikke det minste koselig. Det er ikke
slik at hundene stikker av nå og da,
det gjelder bare når Vilje får duften
av rådyr i nesa. Og så godt som aldri da heller – de er jo innegjerdet!
Hundene altså. Men i dag var nok
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viljen sterk og utbrytertrangen enda
større.
Som vanlig fikk hundene komme ut
etter at de hadde spist, og mens jeg
kom meg i klærne. Planen var å gå tur
med hundene etter frokost. Jeg registrerte at de bjeffet, men at det ikke var
mot naboen, og da ville jeg gi de en

Buhunden Julen 2015

sjanse til å slutte av seg selv, så jeg
fortsatte med frokosten – cornflakes
og biola. Og stille ble det, litt underlig
stille. Det hender rett som det er at det
er stille mens hundene er ute, men nå
fikk jeg det for meg at jeg skulle ta en
titt ut og se. Og der var det tomt! Porten
(nettinggjerde med noen greier på) var
lukket, men det var et lite hull nede i
hjørnet. Da var det ikke vanskelig å
forstå hva som hadde skjedd. Og når
sant skal sies, og det må det jo, så har
de gjort det før. Eller mer korrekt; Vilje
har gjort det før, Fryd har bare fulgt etter. Det slo meg at jeg burde ha fått ut
fingeren og ordnet en skikkelig port for
lenge siden, men du vet – det har gått
bra så lenge…
Jeg ble umiddelbart ganske bekymret, både for rådyrene i skogen og
sauene og kuene på beite. Ikke så mye
for Fryd og Vilje, de er sånne vi-klareross-utmerket-selv-jenter, og har vært
på tur før og kommet hjem i god behold, glade og fornøyde med eventyret.
Men denne gangen hadde de tatt med
seg tutten min! Tutten, altså Berger, er
i skrivende stund bare 7 mnd og har
ikke vært ute på egenhånd noen gang.
Og jeg var ganske sikker på at han
ikke forstod hvilke regel som gjaldt – vil
du værra med så heng på! Berger har
nemlig aldri snust på rådyrspor, helt
med mening, og forstår nok ikke hvor
spennende dette egentlig er. Jeg så for
meg at han brukte den tiden han vanligvis bruker, snuser og koser seg i et
helt passe tempo. Tisser litt her, spiser litt gress der, går tilbake og snuser
litt mer på den flekken der. Jeg tenkte at han ganske fort ble alene og at
han ikke helt visste hvordan han skulle
komme seg hjem. Den dyrebare tutten
min. Ikke misforstå – de er like dyrebare jentene mine, men som sagt så
er de vi-klarer-oss-utmerket-selv-jenter
og er litt sånn vi-trenger-deg-egentligbare-til-kos-og-mat-selvstendige.
Til
gjengjeld vil de ha mye kos – og mat,
så helt uavhengige av mamsen er de
nå likevel ikke, men i skogen synes de
jeg er ganske overflødig.

Jeg hoppet i støvlene, røska med
meg et par bånd og var ute på et blunk.
Men du vet, det hjalp ikke, hundene
var borte for lengst, i hvert fall for et
par minutter siden. Så ikke snurten av
hverken den ene eller andre. Gikk inn
igjen og hentet mobilen og fikk sendt
en sms til Guri oppi svingen. Hundene
er vant til å være med dit, så jeg håpet kanskje hun skulle ha sett eller
hørt noe. Gikk ned til sauen som beiter 50 m unna huset, for å se om det
var noen oppstandelse der, eller hos
kyrne litt lenger ned. Men neida, de beitet fredelig, gudskjelov! Tok bilen opp
en gardsveg som de må krysse hvis
de følger skogen oppover. Tok en tur
opp i skogen og kauket og ropte. Stille.
Guri kom innom på vei hjem, og skulle
hjelpe meg å holde utkikk. Og noen
minutter etterpå ringer hun – Berger
er hos henne, litt forvirret over at tanten ikke var hjemme når han kom på
besøk, men ellers i den formen han
forlot hagen i. Oi for en lykke! Tutten er
trygg! Han hadde vært på tur i nesten
30 minutter på egenhånd, og var nok
litt stresset av dette. Hvor er mor og
Vilje? Godt å komme hjem til mamsen!
Ville jo egentlig ikke stikke av i det hele
tatt, men de andre to insisterte.
I mens vi ventet på jentene rakk vi å
trene litt, demontere hele den forbas-

ka provisoriske porten og planlegge en
ny en. Vi rakk å gå inn, stirre i veggen,
se på FB, sette på en klesvask. Var
ute med jevne mellomrom og plystret
og ropte til ingen nytte. Så fikk jeg en
følelse av at det er på tide med en ny
tur med bilen, oppover gardsvegen,
kjørte nesten helt opp, og når jeg var
på vei ned igjen stod det ei sliten og
lykkelig Vilje midt i veien. Hun kjente
igjen bilen og kom travende mot meg
glad for at eventyret var over for denne
gang, to timer etter at starten gikk. Hun
var fullstendig dekket av frø, våt og litt
skitten, og litt engstelig for at jeg ikke
var helt fornøyd med henne i dag. Men
som vanlig når en rømling kommer
hjem er det julekvelden!
Two down – one to go!
Det gikk nok en halvtime, Berger måtte
ut, og siden bil- og burdøra var åpen
hoppet han inn dit og ville ikke komme
ut igjen. Så da fikk Berger være i bilen
en stund, med lukket burdør (jada!).
Jeg gikk inn igjen, men hadde ikke ro til
å sette meg ned, og fikk ikke gjort noe.
Kjente på maktesløshet – når du så
gjerne vil gjøre noe for å fikse opp i situasjonen, men er prisgitt de handlinger
den andre gjør, i dette tilfellet hunden Fryd. Ut igjen etter en liten stund,

tenkte at Berger må få komme inn. Så
kjenner jeg en slik følelse igjen, den
som førte til at jeg tittet ut vinduet og
så at hundene var borte, som førte til at
jeg tok en ekstra tur opp gardsvegen.
Og der var Fryd, stod med frambeina
opp på gjerdet, på nedsiden av hagen.
Lurte på hvordan hun skulle komme
opp til oss andre. Smart som hun er tok
det ikke mange sekundene før hun var
der, ville ha kos, logret med hele seg.
Der var du mamsen! Og Berger! Og
Vilje! Herlig å være hjemme!
Nå ligger tre veldig tilfredse hunder
og sover godt. De har fått bruke hele
seg i dag, i hvert fall Fryd og Vilje, og
jeg er glad på deres vegne. Nå som
jeg vet at det gikk bra. Det er ikke ofte
vi går slike turer, og selv om det er en
del aktivitet uka gjennom, så er det noe
helt eget å få lov til (nåja, lov?) å bruke
seg uten innblandinger fra mamsen,
å bare være seg selv helt og holdent,
uten at noen skal blande seg borti. Ingen kommandoer, ingen å ta hensyn til
– bare gjøre det en er laget for å gjøre.
Og kanskje vet de at det gjelder å smi
mens jernet er varmt – det blir lenge til
neste gang. For ordens skyld må jeg
nevne at det ikke ble rådyrsteik på hundene i dag heller. Takk og lov!
Hundene sover, og jeg har laget ny
port. Utbrytersikker…
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Treff på Haukvatnet i Trondheim 15.11.15

Søndag den 15. november fikk jeg lyst
til å ta med mor og far på en luftetur.
Jeg bestemte da at turen skulle gå
rundt Haukvatnet i Trondheim og
reklamerte for dette på fjesboken min.
Fikk også far til og sende mail til alle
medlemmer som vi har mail-adressen
til. Turen skulle starte fra parkeringsplassen ca kl. 12,00 og der møtte så
klart Kalle opp. Han var vel redd for
konkurranse hvis det skulle dukke opp
noen damer. Kalle hadde med seg mor
Hilde og far Per Ivar, mens jeg hadde
med meg mor Annbjørg og far Roy. I
tillegg kom Kjell og Marit Hanssen opp,
og det syntes vi var fint.
Da vi hadde gått runden ble det
servert kaffe og vaffel, men der fikk
ikke Kalle og jeg være med. Da dukket
Arja opp med mor Kari. Jeg regnet med
at de kjente lukten av kaffe og vaffel.
Det ble tydeligvis en hyggelig samtale rundt bordet, og Arja fortalte meg at
min far hadde prøvd å bestikke henne
med vaffel, noe som tydeligvis var vellykket. Vi fikk hilse på damen etter at
våre slaver hadde kommet tilbake til
bilene. Så takket vi for oss og dro hjem.
Hilsen Rocky Von Boffen

- SPONSOR
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*TM TRADING - Terje Methlie

terje.methlie@online.no – mob.: 46 63 40 40
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Belønning og straff - Hva er det
og hvorfor bruker vi det?
En hund vil alltid arbeide under to ulike faktorer - for å oppnå et gode eller for å unngå
straff. Jeg personlig er tilhenger av å belønne hunden for adferd jeg ønsker, fremfor
å straffe da den feiler. Jeg ønsker en hund
som jobber med glede, med et intenst ønske om å oppnå noe - ikke en hund som
frykter konsekvensene ved ikke å utføre en
oppgave. Jeg ønsker et positivt samspill
med hunden min - vi skal da ha det morro
sammen!
En god venninne av meg, som også er instruktør og som i flere år har arbeidet med
utdanning av servicehunder, illustrerte dette
ganske godt på et kurs en gang. Hun sa:
Nå skal jeg lære deg franske gloser. Og jeg
har to muligheter til å motivere deg til å klare
å uttale det riktig. Alternativ 1: Dersom du
etter gitt antall forsøk ikke klarer å uttale ordet rett vil jeg klype deg hardt i øret. Hvis
du klarer det, vil jeg si et ord på gresk du
ikke forstår. Alternativ 2: Dersom du etter gitt
antall forsøk klarer å uttale ordet rett vil du
få 1000 kr. Hvis du ikke klarer det sier jeg
ingenting, og det skjer ikke noe. På hvilken
måte vil de to ulike alternativene påvirke
min måte å jobbe på, og mitt ønske om å
prøve? Personlig ville jeg nok bli ganske
engstelig og tilbakeholden av alternativ 1 og arbeidsgleden vil nok være fraværende.
Med alternativ 2 derimot, vil jeg gå på med
stor iver. 1000 kr for et fransk ord - og ingen
konsekvenser om jeg ikke klarer det! Yes go for it! Og slik er det for hunden også!
Vi mennesker liker å tenke at hundene
jobber for å tilfredsstille oss - dessverre gjør
de ikke det. Hunder jobber for å oppnå et
gode eller unngå en straff - og for mitt vedkommende ønsker jeg hunder som med
glede jobber for å oppnå et gode. Det betyr
ikke at jeg aldri sier nei, eller NEI. Før jeg
bruker det ordet lærer jeg de derimot hva
det betyr, og jeg bruker det ALDRI da jeg
trener inn nye ting. Men hvis min hund hopper opp på bordet så sier jeg selvsagt nei og
tar den ned igjen.
Belønning kan være utrolig mange forskjellige ting, og de mest vanlige er godbiter
og leke. Vi har også en hel mengde former
for belønning som vi kanskje ikke tenker
over i det daglige, men som vi likevel bruker.
Her er noen eksempler:
Vi skal ut på tur, og jeg krever at hunden
skal være i ro med båndet på innenfor døren. Før den får lov å gå ut skal den ta blikk-
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kontakt med meg, og jeg sier “værsegod”.
Belønningen i dette tilfelle, er at hunden får
gå ut. Tid for matservering, og jeg setter
skålen på gulvet. Før hunden får forsyne
seg skal den se på meg, og jeg sier “værsegod”. Belønningen her er at den får spise
maten sin. Vi er ute på tur og hunden drar
i båndet for å komme frem til en tisseflekk
som lukter veeeeeeldig godt. Den drar så
hardt at jeg ikke får stoppet opp, og hunden når frem med meg hengende på slep.
I dette tilfelle belønner hunden seg selv for
at den drar i båndet, med og nå frem til den
flekken for å lukte.
Belønning øker sjansen for at adferden
gjentar seg, så lenge hunden føler at den
oppnår noe (dvs en belønning den setter
pris på). Dette gjelder enten den når frem
til en tisseflekk med oss hengende på slep
(selvbelønning),eller den får indrefilet da
den kommer da du roper.
Belønning i form av godbit kan være mye
forskjellig for ulike hunder. Jo bedre godbiten er, jo mer intenst vil hunden prøve å
oppnå den. Dersom du skal lære hunden
din noe, la de kjipe tørrforbitene ligge igjen
hjemme og ta med deg litt pølse, skinke,
fiskepudding, fiskekaker, kokt lever, kjøttkaker... Her er det bare fantasien som setter
grenser - og hundens smaksans som er
målestokken. Finn ut hva hunden din liker
ALLER best - og bruk det som et verktøy!
Jeg tror de aller fleste av oss ønsker å
ha en hverdagslydig hund, som kan gå løs
på skogtur og komme da vi roper på den.
I skogen finnes MANGE flotte belønninger
for hunden, som den kan velge selv. Her er
dyrespor av mange slag, fugler som flakser
og kanskje har det gått en annen hund her
før? Og her er en arena som vi har MANGE
konkurrenter, og hvis vi ønsker at hunden
vår skal velge å komme til oss fremfor alt
dette, må den ha lært at den får godt betalt
for det. Da jeg går i skogen med mine hunder gjør jeg noe som jeg tror på fint heter
“Belønning av tilfeldig kontakt”. Det betyr at
jeg har litt godbiter i hånda, og hver gang
hunden(e) kommer innom meg uten at jeg
har ropt på de får de en godbit. Dette gjør
det attraktivt å “komme innom”, og hundene
holder seg nær meg. Jeg bruker også det
som finnes i skogen for å ha felles aktivitet
med mine hunder. De hopper på stubber,
steiner og små hauger – og balanserer på
trær. De får selvsagt belønning for utførel-
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sen – og i tillegg til at det styrker kontakten
mellom meg og hunden gir det hunden fin
trening på koordinasjon og balanse. Det er
jeg som kommer i senter av turen, og ikke
alle de fantastiske tingene de kan belønne
seg med der ute. Dette betyr ikke at mine
hunder tråkker i bena på meg hele tiden,
men det betyr at de ikke løper alt for langt
unna meg, og stadig “svinger innom”. Eller
sitter på en stubbe og venter oppmerksomt
i håp om en godbit. Vi går tur sammen :-)
Jeg vet at noen hevder at dersom hunden har lært det, så trenger man ikke lenger belønne den. Dette er jeg helt uenig
i. Det jeg derimot er enig i er at man etter
hvert kan stille litt høyere krav og øke vanskelighetsgraden. For å bruke eksempelet
med de franske glosene så ville jeg nok etter hvert måttet si flere ord, så en hel setning også flere setninger sammen for den
1000-lappen. Jeg ville likevel være motivert
og ha lyst til å gjøre det. Hvis jeg derimot fikk
beskjed om at nå er
det ingen penger lenger, nå er du blitt så
flink. Så hvis du ikke klarer det nå kniper jeg
deg i øret. Da ville all gleden med å forsøke
bli erstattet med frykt for å mislykkes.
En liten ting til slutt! Alt vi gjør gjennom
hele dagen med hunden vår er trening, trening på hverdagslivet. Husk å belønne hunden din også i alle hverdagssituasjonene og
ikke bare da du tar på deg for å gå ut og
trene!
Lykke til! Kos deg med hunden din!

Kontakt er noe vi trener mye på, og er
grunnlaget for all læring. Her trener Buzz
kontakt ved at det holdes en godbit opp,
men for at han skal få den må han ta blikkontakt med Linda. Ser han på godisen får
han den ikke.

Bruk av leke som belønning. I det Gulla hopper over hinderet
kaster jeg leka fremover og hun får løpe og ta den.

Her trekker Buzz for å komme nærmere pus. Får han revet seg
løs her og jaget katten vil jakten være en stor belønning. Forholder
han seg i ro vil det være en bra ting å belønne for, da gjerne med
gode godbiter om man har det tilgjengelig.

Bildene over viser bruk av godbit som belønning, hvor godbiten
serveres i en skål. Buzz søker blikkontakt for å få lov til å forsyne
seg av skålen. Her er det lurt å ha hunden i bånd, eller ha en som
passer på skålen hvis det er litt avstand fra deg, for å forsikre deg
om at hunden ikke får tak i godbiten før den gjør det du vil.

Her bruker jeg en skål med lokk. Da viser jeg Gulla at jeg legger godbiten
oppi, og hvor jeg setter skålen. Jeg tar med meg Gulla på andre siden av
hinderet, retter henne mot det og slipper henne frem. Går hun over hinderet
følger jeg på og åpner skålen for henne. Løper hun rundt prøver vi igjen,
dvs ingen belønning/konsekvens for feil adferd. Dette kan brukes i mange
sammenhenger, og da Gulla har gjort det jeg ønsker sier jeg værsegod og
vi løper sammen til skålen og jeg åpner lokket. På denne måten unngår jeg
at hun tar belønningen da jeg ikke ønsker at hun skal få den, og jeg ikke har
hjelp til å passe skålen.
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Inntrening av stå ved bruk av godbitskål kan være effektivt. Her er Buzz i bånd, og skåla plasseres bak han. Det er da lettere å få
hunden til å stoppe opp. På forhånd må man lære inn “værsegod” kommando, og da han står får han “værsegod” og får lov å hente
godbiten i skåla bak.

Norsk Buhundklubb Avd. Midt-Norge
feirer i 2016 25 års jubileum
Norsk Buhundklubb, avdeling Midt-Norge, inviterer herved til
jubileumsfest i forbindelse med avdelingens 25 års-jubileum.
Arrangementet vil bli holdt på Toftemo Turiststasjon
på Dombås helgen 13.-16. mai 2016.
Det vil bli servert middag den 14. mai 2016 hvor det vil bli servert
en 3 retters middag, med kaffe og kaker etterpå.
Festen blir i forbindelse med pinsetreffet 13. til 16. mai 2016.
Pris for middagen er kr 400,00 pr person.
Avd Midt-Norge sponser kr 200,00 pr medlem.
Sett av hele helgen for det blir mange buhundaktiviteter.
Frist for påmelding til jubileumsmiddagen er innen 24. april 2016.
Påmeldingen sendes til Leder for arrangementskomiteen,
Annbjørg Myhre, på mail a‑myhr@online.no eller tlf 932 64 247.
Husk å oppgi hvor mange dere er ved påmelding.
Ved deltagelse på pinsetreffet kan hytter, rom eller plass til vogn/bil
bestilles på Toftemo Turiststasjon, tlf 61 24 00 45 eller post@toftemo.no.

Velkommen!
Annbjørg Myhre
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Norsk Buhundklubb avd. Midt-Norges
sommertreff i Haltdalen 2015
Det har etter hvert blitt en tradisjon
at klubben samles på Heimevernets
øvings-område i Haltdalen i begynnelsen av august. Vi kontakter selvfølgelig HVs ansvarlige for området om å få
bruke området, og det går veldig greit.
Like spent hvert år på hvordan været
blir og om det kommer medlemmer og
hunder.
Men det ser ut som hundene og eierne trives oppi marka. Været har ikke
alltid vært på vår side, og slettes ikke
i år!
Vi våknet og oppdaget at dalen var
fylt med tykk tåke. Ja, ja, var det slik
det skulle bli i år. Men mens vaffelstekingen pågikk, lettet tåka litt etter litt.
Da kaffekanner, vafler, pølser, grillutstyr med mere var pakket ferdig,
så været ut til å bedre seg. Vi var ved
godt mot da vi pakket bilen og dro opp
til Renåbekken. Der er det parkeringsplass med bord og benker. Her finner vi
fine stier som bringer oss ut i terrenget,
passer både for de som vil gå kortere
eller lengre turer.
Været lettet litt igjen og vi fikk dekket
bord og satt frem kopper til folk skulle
komme. Gikk en tur med Pricken i godværet før gjestene kom.
Men før gjestene kom begynte det
å regne igjen. Forsøkte å dekke over
bordet, men det var ikke mulig. Inn i bilen med maten igjen.
Men så kom redningen i form av
Annbjørg og Roy. De hadde på avdelingens vegne kjøpt to store baldakiner
med tak samt to fine langbord. Tok litt
tid å sette dette opp for første gangen,
men dagen var reddet. Men de fleste
hundeeiere er ikke redd for litt dårlig
vær.
Etter kaffen la de fleste hunder med
eiere ut på tur. Hvert år er det spennende å se om molta er ferdig.
Så etter kaffen ble det tid til en liten
sondering i nærområdet. Men i år var
det altfor tidlig, men vi fikk se en masse
store røde moltekart! Nytter dessverre
ikke å fastsette dato for når bæra er
moden.
Det var en livlig gjeng som la i vei,
men med to tisper og fire hannhunder
tok det litt tid før hver og en fant sin
plass.

Karene fortsatte oppsetting av baldakiner og bord, og etter hvert ble det
hyggelig på rasteplassen. Grillingen
foregikk under en egen baldakin og her
var selvfølgelig avdelingens sjef gruppas kokk, men med god hjelp fra de
andre mannfolka. Så da turfolkene var
tilbake var maten ferdig.
Men, da begynte det virkelig striregne!
Selv om vi satt under tak, ble vi etter
hvert ganske våte. Men det var ingen
sure miner å se og stemningen var på
topp. Det var synd at været ikke kunne
ta litt mere hensyn til oss, men vi får ta
det som det kommer.
Da hunder og eiere var på hjemvei,
lysnet det litt og været ble faktisk ganske bra på ettermiddagen.
Men vi koste oss i alle fall sammen
med hundene og deres eiere. Masse å
prate om; tips, råd og andres erfaring
med hund er godt å få med seg.
Håper at vi får arrangere et treff i
Haltdalen neste år også. Artig om enda
flere kunne være med oss.
For de som ikke vet hvor vi skal
være, sender vi kart med forklaring på
hvor vi holder til. Alle er selvfølgelig velkommen!

Kaffe før turen i nyinnkjøpt paviljong

Knoll og tott

Så ble det som vanlig grilling

Black and White

Vertskapet til høyre - Brit K. Engan og Jon
H. Engan

Buhunden Julen 2015
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Buhundtreff i Namsskogan
Da er årets høsttreff i Norsk Buhundklubb, avd Midt-Norge gjennomført.
Det var få påmeldte, men vi som var
der hadde ei hyggelig helg.
Vi var i Namsskogan i Nord-Trøndelag, og bodde på Namsskogan hotell
og camping.
Før programmet startet kom Tuva
(Vaalebjønn’s Ns Pirita) på besøk. Hun
hadde med seg valpene Almåsbergets
Håkon og Magnus. ( Født 21 Juli.... )
Eier og familie var også med. Valpene
på seks og ei halv uke var kjempesøte,
og hadde de ikke vært solgt før, er det
store sjanser for at de ville blitt solgt nå.
Programmet startet fredag kveld kl
1900, med at Kåre Vik kom og gav oss
en kort teoritime om blodspor, legging
av blodspor og søk av blodspor. Han
kunne bl.a. fortelle at spisshundrasene
ofte må lære å gå blodspor i ung alder,
for deres natur tilsier at de bruker overværet. Alle tok kveld ganske tidlig, vi
var spente på morgendagen, og hadde
reist et bra stykke alle mann.
Lørdag morgen var det fellesfrokost
klokka 0900. Etter en time kom Kåre
og tok oss med til en plass rett utenfor
campingen. Vi laget oss hver sin stav
for å legge blodspor med, noe som
innebar bruk av sag og kniv, og med
bare LITT blodsøl ble oppgaven gjennomført av alle.
Legging av blodspor og å gå spor
foregikk en og en i gangen. Med hjelp
og korrigering av Kåre. Så her kan jeg
bare snakke for meg og Kalle.
Jeg la spor to. Starta med å sparke
opp litt mose, og støtte blodleggerstaven nedi bakken. Brukte dopapir som
visuell hjelp for å legge vinkler. La ett
forsøksspor på 70-100 (?)meter, og
avslutta med rådyrfot med litt blod på.
Venta på at de andre la sine spor, og
pausa litt med kaffe og mat.
Så skulle jeg gå det sporet jeg selv
hadde lagt, med Kalle. Og her lærte jeg
noe viktig. Det bør ikke være mange
forstyrrende elementer rundt om i skogen når en går blodspor første gang....
For Kalle starta brukbart, hørte noen,
måtte se, tilbake på sporet, fikk teften
av noen, måtte se, hørte noen, bjeffa
på dem. Både jeg og Kalle gav opp,
men med hjelp av Kåre kom vi da til
rådyrfoten til slutt. Kåre sa at bare bjeffinga hadde strøket oss på en prøve,
og flinke, det var vi ikke.
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Så kunne vi pause og drikke og sløve
mens de andre gikk sine spor.
Neste spor var ”eksamen”. Sporet
var lagt tidligere av Kåre, med GPS
sporing, så det var kun merket startpunkt og rådyrfot på slutten. Verken
jeg eller Kåre hadde særlige forventninger, men vi gikk nå til sporet, og jeg
gav Kalle klarsignal om å søke. Han
lukta på startpunkt og luffa bort gjennom skogen. Trakk ikke spesielt, og
helt greit tempo, så jeg ble bare med.
Men det virka ikke som han gikk spor.
Så trakk han litt til venstre, samtidig
som jeg hørte hund på venstre side.
Så jeg stoppa og ville ha ham tilbake.
Kåre sa: nei, han går på sporet, det er
du som er på villstrå. Så jeg fulgte Kalle
videre, og han stansa ved ett vindfall.
Jeg gav ham beskjed om å søke videre, og Kåre sa; ros ham. Han står
med nesa 10 cm fra rådyrfoten, så han
er i mål. Og når Kåre pekte så jeg den
også. Konklusjon: overraskende bra av
Kalle, fire år og to mndr. gammel, men
ubrukelig hundefører...
Etter at alle hadde gått
sine spor, dro vi til campingplassen.
Ikke overraskende ble
ÅRETS TALENT: ekvipasjen Sissel og Sara.
Sara er blandingshund,
men med en god del harehund i årene.
BESTE NYKOMMER,
HUND OVER FEM ÅR:
ekvipasjen Anne og Eira.
Halv fire var det rovdyr-guiding på programmet, i Namsskogan familiepark. Vi hilste på
jerv, fjellrev, gaupe, ulv
og bjørn. Vi fikk faktisk
fore fjellreven selv, men
stort sett var det bare en
av revene som kom for å
få mat. Resten så vi lure
på alle kanter rundt oss.
Han som kom nærmest
het Tjukken....... ;) og vi
undres IKKE hvorfor.
Vi så også rødrev,
høns, hare, elg, hjort,
struts, påfugl o.s.v.,
o.s.v., men det var ikke
med i den guida turen.
Tilbake fra denne ut-
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flukten hadde fyrbøterne og hundepasserne (Roy og Per Ivar) tent opp
i grillen, så det var bare å sette seg
til bords. Av en eller annen merkelig
grunn ble det tidlig stille også denne
kvelden. Men en avglemt pose med
hundemat fikk ben å gå på utpå natta,
så enkelte ble holdt våkne. Av skjæra.
Søndag morgen var det også fellesfrokost, og fordi det ikke gikk å levere
nøklene til hytta før tolv, tok vi en felles
luftetur med hundene. En liten runde i
et boligområde rundt campingplassen.
Og det skal være sagt. Buhundene
bråkte ikke, men de som stod i bånd
langs ruta eide vegen og verden, og sa
høyt ifra om det.
Håper alle fikk ei trivelig helg i regi av
Norsk Buhundklubb, avd Midt-Norge.
Takk til Kåre Vik og Namsskogan Familiepark for all hjelp underveis.
Buhundhilsen fra Kalle,
Per Ivar og Hilde.

Anne legger spor

Annbjørg legger spor

Anne og Eira går sporsøk

Arrangørene Hilde og Per Ivar hviler ut

Innføring i legging av blodspor - Annbjørg, Anne, instruktør Kåre
Vik, Hilde, Sissel og Per Ivar

Premieutdeling. Sissel og Sara med beste hund under 5 år og
Anne og Eira for beste hund over 5 år

Annbjørg og Sissel med sporstav

Så ble det endelig grilling på den nye bålpannen vår
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Norsk buhund trenger alle
Rasen er avhengig av dere alle. Entusiastiske eiere, oppdrettere som driver i det små og oppdrettere som reiser land og strand rundt for å profilere
rasen. Vi ønsker etter hvert å presentere alle oppdrettere av Norsk buhund
i bladet vårt. Ikke alle får plass på en
gang, vi fortsetter derfor der vi slapp i
sommernummeret. Vi følger på med
de som har lagt ut kull på hjemmesiden
til Norsk buhundklubb og håper at så
mange som mulig vil sende oss noen
ord.
Kirsten

Kennel
Honningrosa

Eiere: Siri Marte Moseid og Ernst-Olaf
Torjussen
Kallshaugveien 36
4550 Farsund.
E-post: honningrosa@gmail.com
Vårt første forhold til buhund
Siri fikk sin første buhundblanding da
hun var 9 år. Vi vokste opp i ei tid der
det var endel buhunder, og opplevde
disse som vennlige og trofaste.
Vår første egne buhund
Nora fikk vi fra kennel Neset i 2007.
Hun er den snilleste hunden vi noen
gang har vært borti. Hun har et så
tydelig kropps-språk at hun aldri kommer i konflikt, og virker dempende på
andre hunder.
Hvorfor valgte dere rasen?
Et fantastisk gemytt, vennlige mot både
folk og andre hunder. Det er en passelig størrelse, og en robust hund som
tåler det norske klimaet. Den trenger
heller ikke mye pelsstell, og den er lett
å holde rein.
Hva var grunnen til at du ble mer
enn en vanlig hundeeier?
Vi ble oppfordret til å begynne med avl
av Elin Larsen og Bjørg Helgesen. Elin
var med oss på første fødsel, og var en
stor mentor for oss. Bjørg har gitt oss
innsikt i buhund, og er som et leksikon
på buhund.- Hun har også et stort nettverk innen buhundmiljøet. Vi hadde

- SPONSOR

også en større interesse enn gjennomsnittet.
Kan du si litt om jobben som
oppdretter? - mest krevende/mest
givende
Mest krevende er å finne gode hjem til
valpene, slik at vi vet at de får et godt liv.
- Ikke alle er begeistret for våre strenge
krav! Vi er et lite oppdrett, som har hele
prossessen innomhus. dette medfører
mye reingjøring, men en sterk preging
av valpene.Mest givende er å oppleve
alle de nydelige valpene, og se den
enkeltes personlighet og utvikling.Det
å plassere rett valp til rett eier er spennende og givende.
Kan du fortelle om et magisk øyeblikk?
Med tre buhunder i hus er uka full av
magiske øyeblikk. Det å ta imot våre
første valper i det første kullet var helt
magisk, og likedan å få følge “ Dina
drømmedame” fra fødselen og videre i livet og vite at hun er fra vårt oppdrett.Det å se Hedda Hjerteknuser
som en utrolig flott mamma vært unikt!
Et magisk øyebikk er hver morgen å
våkne opp til kyss fra Nora, Hedda og
Dina!

Er vi ikke søte

Sovende på kosebamsen

Aino Marja
Negaard

Gamlevegen 58, 2730 Lunner
E-post: ainomarja@hotmail.no
911 00 399
Vårt første forhold til buhund
Min første forhold til buhund fikk jeg
ved kjøp av min første buhund. Kjøpte
min første buhund i 2010, som valp.

Godt lesestoff

Hvorfor valgte dere rasen?
Valgte rasen fordi vi trengte en egnet
gårdshund og familiehund. Har hatt to
elghunder før.
Ville ha en valp etter buhunden, fordi
hun er en god elghund og har så godt
lynne som familiehund.
Hva var grunnen til at du ble mer
enn en vanlig hundeeier?
Ville ha en valp etter buhunden, fordi
hun er en god elghund og har så godt
lynne som familiehund.

En spennende verden utenfor
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Kan du si litt om jobben som
oppdretter? - mest krevende/mest
givende
Det krever mye jobb å stelle valper. Viktig å sosialisere dem. Mest krevende

var å få solgt dem. Givende var å se
de forandre seg, og bli til individuelle
personligheter.
Kan du fortelle om et magisk øyeblikk?
Magisk øyeblikk var å være til stede da
de ble født og se hvordan hundemor
stelte dem.

mye styr”. Men så fant jeg ut at det ikke
var så overkommelig likevel, de fleste
tingene var jo gjort allerede! Vi hadde
vært på utstilling, egentlig bare for å
treffe andre Buhunder, og fått gode resultater der. Røntgen viste at hunden
min, Lita, hadde A-hofter, og registrert
i NKK var hun jo også. Så det eneste
som var igjen var å få øyelyst henne.
Å finne en make til min nydelige
prinsesse viste seg å være vanskeligere. Her vi bor var det ikke mange å
velge i. Jeg ringte tilbake til avlsrådet
for hjelp, og vi fant tilslutt en flott kar
fra Valdres.

En liten krabat klar for oppdrag

Mon tro om det er en elg i nærheten

Eira i sitt rette element

Hanne Brenna
Hvalen terrasse 6a
3943 Porsgrunn
Tlf: 468 46889
Epost: hbrenna2@online.no

I fjor vinter ringte jeg til avlsrådet for å
høre hvordan reglene var for å kunne
sette valper på en tispe. Det viste at det
var mye vi måtte gjennom. Tenkte da
at det ikke ble noen valper på oss, “for

Da Lita fikk løpetid dro vi til veterinæren for gode råd. Ikke noe problem
sa de der, jeg skulle bare vente til tispa
“sto” så var det bare å dra til Valdres.
Men når er det en tispe “står”, tenkte
jeg! Så det ble mange turer fram og tilbake til veterinæren - til han tilslutt sa
at nå var det tiden. Vi pakket sammen
og dro til Valdres samme dag, og der
var det kjærlighet ved første blikk. 63
dager etter kom det 6 nydelige Buhundvalper til verden. Den første valpen
kom i 2-tiden om natten, og sistemann
i 6-tiden. Lita var veldig flink og klarte
fødselen helt selv, noe jeg hadde vært
veldig bekymret for. Litt skummelt syntes hun jo det var da de små merkelige
vesenene krabbet mot henne. I et øyeblikk da hun var opptatt med å ta imot
en ny valp, snek de førstefødte seg inn
mot magen hennes og sugde seg fast.
Så da forsto hun hvordan dette skulle
være.
Som fersk oppdretter gjorde jeg sikkert noen feil. Lita fikk diare som varte
og rakk. Jeg var redd hun skulle miste
melken, og jeg ringte andre oppdrettere for råd. Hos veterinæren kjøpte
jeg mat som skulle være bra. Det hjalp
jo lite siden Lita ikke ville spise. Men
lukten av kokt kylling med ris og grønnsaker ble for uimotståelig for henne. De
små fikk jo den maten de trengte, så
Lita ble veldig tynn. Men siden hun var i
relativt god form, sa veterinæren at det
ville ordne seg - og det gjorde det.
De små valpene vokste fort! Noen
kravstore sugemaskiner var de! Men
Lita var en flink og omsorgsfull mamma som stort sett var hos barna sine de
2 første ukene. Forlate huset ville hun
ikke! Det første jeg gjorde hver dag når
jeg sto opp var å løpe ut i stua for å se

hvordan det sto til med den lille familie.
På dag 10 var det noe som hadde endret seg. To små lysende øyne kikket
mot meg. Det var startskuddet til en
stor forandring. Fortløpende åpnet alle
valpene øynene, og de begynte så
smått å stavre seg på beina. De krevde
fort større plass og valpekassen ble
byttet ut til noe større. Det var moro å
se hvor kontaktsøkende de små var, og
jeg satt ganske mange timer på gulvet
hver dag, og det ble mye kos og lek.
Da valpene var 3 uker prøvde vi våtfor
for første gang. Det syntes de var rart.
Men etterhvert gikk det bedre, men
foret var fort glemt når mamma kom.
Jeg opplevde det som kanskje er det
verste for en oppdretter. Jeg fulgte opp
valpene godt hver dag, og veide de.
Så jeg så etterhvert at det var en av
valpene som ikke vokste likt som de
andre. Han fikk litt egentid med Lita for
å se om han bare ikke kom til. På diagrammet mitt var ikke han en av de
minste fra fødselen heller, så jeg valgte å ta han med til veterinæren. Tungt
var det da å måtte reise fra han der.
Det var ikke noe å gjøre - trist å komme
hjem fra veterinæren med tomt bur.
Da valpene var 5 uker gamle var det tid
for registrering. For en fersk oppdretter
var det mye å sette seg inn i. Mange
skjemaer skulle fylles, og andre måtte
innhentes da ikke alt var gjort det riktig
ved paringen. Ny telefon til avlsrådet
og NKK for å være sikker på at alt var
blitt gjort riktig. Innhenting av skjemaer
som skulle følge valpen ved levering
måtte også ordnes.
Lita fikk jeg i desember, 9 uker gammel. Da hadde jeg vært på utkikk etter
en ny hund i 3 mnd. Min forrige hund
ble gammel og syk og måtte dessverre
avlives. Hun var en blanding av bl.a.
buhund, og var i buhundstørrelse. Det
var en veldig grei størrelse så det var
det jeg var på utkikk etter. Jeg
ville helst ha en blandingshund, men
en hund som liknet på en ulv var også
greit. Så da jeg ble tilbudt Lita var det
bare å hive seg på toget å dra til Vestlandet.
Jeg syns i ettertid at det ikke var noe
ideell tid å få Lita på og bestemte meg
for at skulle vi ha valper på henne måtte
det bli på sommeren. Og vi var veldig
heldig med været, så da valpene ble
store nok var det å sette leker og tep-
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per ut på verandaen om morgningen.
Der var de nesten hele dagen og ble
kjent med alt av lyder, lukter og katter.
(Vi har 3 katter som Lita, pent og pyntelig, kastet ut av huset dagen før valpingen.)
Da valpene var 8 uker var det å putte
alle sammen i reiseburet å dra til veterinæren for helsesjekk. De var vant til
å ligge i buret, for det var der de pleide
å gå å legge seg når de ville sove. Alle
valpene var sunne og friske, og det var
moro å få ros av veterinæren for å ha
så trygge og tillitsfulle valper. Så ble
valpene vaksinert og chipet, og nye skjemaer måtte til.
Det vanskeligste med alt sammen syns
jeg var tiden da valpene nærmet seg
8 uker, og de snart skulle til nye hjem.
Jeg hadde fått en lang valpeliste, og
problemet var å finne hjem hvor jeg
kunne stole på at “barna” mine fikk det
godt. Jeg bestemte tilslutt at alle valpene skulle få bo på landet. To av
valpene blir nok brukshunder mens de
andre har fått eiere som er mye ute i
naturen. Så jeg håper de har det bra.

Liten gutt i gresset

Spennende med nye smaker

Våkne og klare for opplevelser

Kennel Cascilius
Eier: Bjørg Helgesen
Yttersvingen 4
8008 Bodø
Tlf 952 88153
Epost: cascilius@gmail.com
Hjemmeside: www.cascilius.com

Lita holder vakt

Mitt første forhold til en buhund:
Norsk buhund kom jeg tidlig i kontakt
med på min barndoms øy, Hestmannøy.
Min onkel Olav hadde en norsk buhund
som het Grete og butikkeieren hadde
en utrolig flott hannhund som het Viggo. Glemmer aldri en sommer da Grete
fødte buhundvalper inne i fôrrommet til
hønsehuset. Jeg satt på en fôrsekk og
så på hele fødselen. Det var en spesiell
opplevelse for ei lita jente.
Min første egne buhund:
19.januar 1985 flyttet Nordbu’s Emma
inn i livet mitt. Hun var en utrolig harmonisk valp og hun krøp inn i hjertet på
oss alle sammen.
Små og hjelpeløse
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Hvorfor valgte du rasen?
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Etter 10 år med dobermann måtte jeg
finne en rase som ikke var større enn
at foreldrene mine kunne tenke seg å
passe hunden når jeg var ute på reise.
Jeg ville også ha en rase som kunne
brukes til absolutt alt. Jeg ble egentlig
overrasket over det valget jeg tok. En
rase som jeg hadde på en måte vokst
opp med. Ofte ser man ikke skogen for
bare trær.
Hva var grunnen til at du ble mer
enn en vanlig hundeeier?
Jeg ble nok født med et lite snev av rabies. Før jeg fikk min egen hund så gikk
jeg tur med samtlige hunder i nabolaget.
Jeg ble også tidlig med i hundeklubben
og har vært veldig aktiv fra dag en. Alt
fra hundekjøring, brukshundarbeide,
redaktør, arrangert utstillinger og jobbet
som ringsekretær. Jeg har mer enn 40
års fartstid i utstillingsringen og jeg har
vært fødselshjelp hos andre oppdrettere
lenge før jeg hadde mitt første valpekull.
Kan du si litt om jobben som oppdretter? - mest krevende/mest
givende
Som oppdretter er jeg veldig nøye med
å selge valper til mennesker som vil ha
hunden som et familiemedlem. Jeg selger aldri en valp til noen som er borte hele
dagen. Så da må de som kjøper hund av
meg enten være hjemmeværende eller
ha mulighet til å ha valpen med på jobb
eventuelt ordne med dagmamma. Den
mest krevende jobben som oppdretter
er å finne det perfekte hjemmet. Det er
mange ganger at jeg har anbefalt en annen rase enn norsk buhund til de som
tar kontakt. En norsk buhund har minst
en million aktive hjerneceller i forhold til
en selskapshund. Det er en rase som vil
være sammen med flokken sin og hvis
de ikke blir stimulert på den rette måten,
så kan de finne på saker og ting som
ikke er så populært.
Det mest givende er å følge valpen fra
den blir født og se hvordan den utvikler
seg fram til den dagen den skal leveres
til verdens beste valpekjøper. Det blir
bestandig en tårevåt stund når de skal
flytte ut. Jeg sa en gang til en valpekjøper at av til skulle jeg ønske at det
bare ble født en valp og det var den valpen jeg skulle beholde selv. Da sa hun
at jeg måtte huske at jeg også gjorde
noen andre lykkelige ved å lage buhundvalper. Så jeg trøster meg med det.
Kan du fortelle om et magisk øyeblikk?
Det er vanskelig å fortelle om bare et

magisk øyeblikk. Bare det å sitte ved
valpekassa når fødselen er over og alt
har gått bra er magisk. Den gangen min
første buhund ble lydighetschampion på
bare 5 dager var magisk.
Noe jeg aldri glemmer er da jeg deltok
med en avlsklasse i den store ringen på
en internasjonal utstilling i Sverige. Det
var mange flotte avlsklasser som skulle
konkurrere mot hverandre. Der var
alle kopier av avlsdyret og handlerne
var kledde i like dresser. Jeg gikk med
Emma og i avlsklassen deltok Røde
Rudolf, Bobo Bygutt, Lille Lotte og Søte
Sara Snorredatter. Husker jeg hadde
grønne støvler på meg som hadde nedbrettete kanter. Vi så vel alle ut som om
vi kom fra en annen planet. Så begynte
de å plassere reserve, nr 4, nr 3 og nr 2.
Og best in show-avl ble norsk buhund!
Det var en dommer med pondus som
dømte. Han sa at når en hund kunne
produsere avkom som var mange hakk
bedre enn seg selv, så var det det som
var en god avlshund. Det var absolutt et
magisk øyeblikk.

INT N S UCH Cascilius Pernille Pavarotti

Guri Malla og Bjørg på tur

INT NORD LV FI UCH Cascilius Guri Malla

INT NORD FI LV UCH Cascilius Guri Malla

SVART OG GULT ER LIKE KULT

Det er herlig å bade, synes Vappus
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Ny dyre-app!
•
•
•
•
•
•
•
•

Helsebok m / journal
Medisiner, fôr, tilskudd
Kalender m / varsel
Timebestilling dyrlege
Helseartikler
Savnet og funnet
Donorkort
SOS akutthjelp
...og mye, mye mer!

«Helt perfekt! Nå har vi begge full oversikt,
og trygge på at hundene våre blir fulgt opp
på beste måte. Utrolig praktisk.»
ellen katrin & frank robert,
hundeeiere

Les mer på petpulse.com
Buhunden Julen 2015 23
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Buhundens Nasjonaldag –
like gøy hver gang
Buhundens nasjonaldag er et høydepunkt, her deltar buhundelskere i alle
aldre og har det gøy sammen. Det er
ekstra flott med så mange engasjerte
barn og ungdom. Dette lover godt for
buhundens framtid.
Buhundens nasjonaldag 2015 ble et
vellykket arrangement - takket være
stor oppslutning med over 60 påmeldte
hunder til utstillingen, godt vær og mye
godt humør. Buhundens nasjonaldag
er både vår store rasespesial og et
trivelig treffsted for alle buhundeiere.
I tillegg til den ordinære utstillingen
ble årets beste norske buhund, utstillingens beste svarte buhund, beste
hode, beste hale og arrangementets
raskeste hund på 60metern kåret. Like
viktig som konkurransene var den sosiale delen av utstillingen med aktiviteter som handlerkurs, den uhøytidelige
konkurransen 5kamp, introduksjonskurs i rallylydighet, grilling på fredag og
middag på hotellet lørdag.
Handlerkurs
Ellen Katrin Enge stilte opp med handlerkurs fredag kveld – med god deltakelse. Ingen problem å være førstegangsutstiller når en kan få så god
hjelp dagen før utstillingen. At vi klarer
å beholde en uhøytidelig tone gjennom
hele utstillingen er gull verdt. Dette gjør
nok at vi både har førstegangsutstillere
og mye god ungdom som deltar under
den offisielle utstillingen.

Grilling og sosialt samvær
Fredag var det grilling og sosialt samvær

BIR valp – Kimuras Valborg, BIM valp
Fantejentas Berger
Grilling og hygge for folk og dyr

Utstillingsdagen
Vi fikk et perfekt vær på utstillingsdagen. Lørdagen var det strålende sol fra
skyfri himmel - men heldigvis ikke så
varmt at det gikk utover de firbente. Det
gikk i ett fra utstillingstart kl. 10, med
5kamp i utstillingspausen mellom tisper og hanhunder. Etter utstilling var
det 60metern og deretter knapp tid for
å gjøre seg klar til middagen på hotellet.

Dommer for dagen var Elin Normannseth,
Anette Sørhagen var ringsekretær

Fredagens handlerkurs
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Vinnere av juniorklasse Hanhund, nr. 1
Kvitlabbens Muste, nr. 2 Vatnebygdas Os
Fant og nr. 3 Skaubos Frank

Vinner av championklasse hanhund –
Kimuras Per Gynt

Beste hanhunder Nr. 1 Kimuras Per Gynt, Nr. 2 Med Hjärtas Lukas, Nr. 3 Kvitlabbens Muste

Vinner av championklasse tispe Skaubos Elli
Vinner av unghundklasse tispe Vaalebjønns Us Sassy

Vinner av åpen klasse tispe Skaubos Dorte Rova

Vinner av juniorklasse tispe, Skaubos Fia

Vinner av veteranklassen hanhund – Med
Hjärtas Lukas

Utstillingens beste veteraner Kimuras Gyda
og Med Hjärtas Lukas

Kimuras gyda og Kimuras Per Gynt ble henholdsvis BIR og BIM
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Årets beste buhund og utstillingens
beste svarte buhund
Etter den offisielle utstillingen fortsatte
vi med kåringer av årets beste buhund,
som ble Kimuras Gyda. Utstillingens
beste svarte buhund ble Svartedals
Maiste. Vi har et fond, Elias Møretrøs
Minnefond» som har opprettet en vandrepokal, som skal gå til utstillingens
beste svarte buhund. Denne må vinnes
3 ganger for å bli tildelt til odel og eie.
Det har blitt flere svarte buhunder etter hvert, og vi håper at det vil bli enda
flere som vil kjempe om vandrepokalen
til neste år.

Årets påskjønnelse
Klubbens styre hadde besluttet å gi
en påskjønnelse til Elin Kristiansen og
Stein Arne Dahl med Hønefoss dyrehospital - for deres mangeårige innsats
for rasen. Begrunnelsen for tildelingen
var deres enestående innsats for å
sikre rasens fremtidige eksistens som
en sunn og allsidig hunderase. De har
gjort en betydelig innsats gjennom buhundprosjektet og gjennom en innsats
og tilstedeværelse ved alle klubbens
arrangementer. De benytter også enhver anledning til å markedsføre rasens fortreffelighet og sunnhet.

Utstillingens beste Svarte buhund Svartedals Maiste

Årets beste buhund Kimuras Gyda.

Årets påskjønnelse – Elin Kristiansen og
Stein Arne Dahl

Utstillingens beste hale og hode
I den uhøytidelige konkurransen om
utstillingens beste hode og hale var
det to av PeGu`s sine hunder Oda-Tiril
Ninjodatter og Ringo Nukasønn som
stakk av med seieren.

Barn og hund
Barn og hund er alltid en like trivelig del
av arrangementet. Det var trivelig å se
så mange ivrige deltakere som gjorde
en helhjertet innsats i utstillingsringen.

Beste hode Pe-Gu’s Oda-Tiril Ninjodatter
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Beste hale - Pe-Gu’s Ringo Nukasønn
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Verdig vinner av barn og hund

60meter buhund – et høydepunkt for
mange
60metern er bare gøy. Eiere og hunder
i alle stilarter. Vi hadde 28 startende
hunder. Det var tett i tetsjiktet. 12 av
hundene var i mål på under 7 sekunder. Roy hadde full kontroll, og har
oversikt over alle rekorder gjennom tidene. Bella var årets raskeste buhund
med tiden 06,26.

Sassy i mål på 8.33 – ingenting å si på innsatsen – men ungdommen må finslipe teknikken
fram mot neste år.

Roy har full kontroll på 60metern

Introduksjonskurs i rallylydighet
Søndagen ble det avholdt et introduksjonskurs i rallylydighet, noe som ga
mersmak for de fleste.
Buhundens nasjonaldag 2016
Vi gleder oss til neste års nasjonaldag
19.-21. august 2016, dette blir både en
stor utstilling og en trivelig samling med
aktiviteter for alle buhundinteresserte.
Buhundens nasjonaldag 2016 blir som
i år på Hunderfossen fra 19. - 21. august. Spesialutstillingen blir som tidligere på lørdagen - 20. august. Sett av
helga!

Ellen Katrin, Oda og Gyda – i fint driv

Bella - dagens raskeste hund med tiden 6,26

60metern - Calle i aksjon
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Resultater Buhundens nasjonaldag
Juniorklasse Hanhund
Kvitlabbens Muste

Exc.JK 1.JKK CK
CERT 4.BHK

Vatnebygda's Os Fant

Exc.JK 2.JKK

Skaubos Frank

VG.JK 3.JKK

Vaalebjønn's Vb Storm

S.JK

Åpen klasse Hanhund
Dennis

Exc.AK 1.AKK

Gnipagrottans Pricken

Exc.AK 2.AKK

Pocketlines Nano-mikkel

Exc.AK 3.AKK

Sissihøas Leo

VG.AK 4.AKK

Asterix

VG.AK

Vixir's Bauta Baldersson

VG.AK

Musti Svaale

G.AK

Pocketlines I' Buster

KIP

Championklasse Hanhund
Kimura's Peer Gynt

Exc.CHK 1.CHKK
CK 1.BHK BIM

Pocketlines Ninjo

Exc.CHK 2.CHKK

Skaubos Calle

VG.CHK 3.CHKK

Veteranklasse Hanhund
Med Hjärtas Lukas

Exc.VTK 1.VTKK
CK 2.BHK

Kimura's Edvin

Exc.VTK 2.VTKK
CK 3.BHK

Rocky

Exc.VTK 3.VTKK

Unghundklasse Tispe
Vaalebjønn's Us Sassy

VG.UK 1.UKK

Leite-gård's Nicoline Olavsdotter

VG.UK 2.UKK

Åpen klasse Tispe
Skaubos Dorte Rova

Exc.AK 1.AKK
CK R.CERT

Svartedals Maiste

Exc.AK 2.AKK

Pe-gu's Nuka-tiril Peppermø

Exc.AK 3.AKK

Eimunas Cb Fryd Fantejente

Exc.AK 4.AKK

Betty

Exc.AK

Vaalebjønn's Qb Josefine

Exc.AK

Pocketlines Ione

Exc.AK

Fantejentas Vilje Alvira

Exc.AK

Vixir's Bella - Ronja Baldersdatter

VG.AK

Leite-gård's Millie Håkondotter

VG.AK

Vixir's Trixie

VG.AK

Topsy

G.AK
Championklasse Tispe

Skaubos Elli

Exc.CHK
1.CHKK CK
3.BTK

Skaubos Cira

Exc.CHK
2.CHKK CK

Vaalebjønn's Rb Vibe

Exc.CHK
3.CHKK

Alfa

Exc.CHK
4.CHKK

Juniorklasse Tispe
Skaubos Fia

Exc.JK 1.JKK CK
CERT 4.BTK

Rennedal's Brynhild Skjoldmøy Exc.JK 2.JKK CK
Vaalebjønn's Xb Emma

Exc.JK 3.JKK

Rennedal's Bjørk

VG.JK 4.JKK

Skaubos Fride

VG.JK

Vaalebjønn's Vs Freidig

VG.JK
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Veteranklasse Tispe
Kimura's Gyda

Exc.VTK
1.VTKK CK
1.BTK BIR

Kimura's Hedda

Exc.VTK
2.VTKK CK
2.BTK

60 meter 2015
NR

Plass

Hundens navn

Tid

1

1

Bella

06,26

2

2

Calle

06,42

3

3

Nuka

06,43

4

4

Buzz

06,44

5

5

Kristian

06,47

6

6

Fia

06,76

7

7

Cira

06,78

8

8

Trixie

06,79

9

8

Viljar

06,79

10

10

Rova

06,84

11

11

Elli

06,86

12

12

Leo

06,92

13

13

Bauta

07,05

14

14

Vilja

07,06

15

15

Birka

07,17

16

16

Storm

07,22

17

17

Gyda til Mehren

07,29

18

18

Mie

07,35

19

18

Fryd

07,35

20

20

Gyda veteran

07,54

21

21

Mikkel

07,69

22

22

Ringo

07,80

23

23

Gulla

08,23

24

24

Sassy

08,33

25

25

Freidig

09,38

26

26

Chico Wanne-bu

10,43

27

27

Frey

10,73

28

28

Josefine

12,23
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European dog show
43 buhunder var påmeldt til utstillingen og vi fikk vist fram et godt utvalg
av hunder både på utstillingen, i vår
stand på rasetorget og under raseparaden som i år var begrenset til de norske hunderasene. Ekstra artig var det
å kunne vise fram to valper som lekte
seg gjennom lørdagens raseparade,
og overhode ikke brydde seg om de
uvante omgivelsene.
Hele 52 land var representert på utstillingene, Norge med 5114 påmeldte
hunder, Sverige, Finland, Russland
og Danmark med henholdsvis 2123,
1358, 1061 og 471 hunder
Vi vil takke alle som deltok på
European Dog Show
• De som stilte ut buhund
• De som hjalp til med å rigge og ta ned
standen vår på rasetorget
• De som betjente standen gjennom
helgen
• Deltakerne på raseparaden
European Dog Show og Dog 4 All er
gode arenaer for markedsføring Norsk
buhund. Det går med en god del dagsverk til rigging, betjening av stand og
opprydding etterpå. Dette er etter styrets oppfatning verdt jobb og kostnader. Vi hadde mange gode samtaler
med besøkende som var interesserte
i Norsk Buhund, og vi fikk gitt mye god
informasjon om rasen.
Rasetorget
Vi hadde en svært god plassering av
buhundstanden - ved inngangen til
rasetorget. Mange ble tiltrukket av buhundene som lå som bordpynt, klare til
kjærtegn. I perioder var det opptil 5
hunder på bordene samtidig. Det var

Foto: Kimuras Per Gynt
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lett å komme i prat
med folk, og vi fikk
gitt mye god informasjon om rasen. Gunn
Berit Ween stilte som
tidligere opp alle tre
dager. Det er til uvurderlig hjelp å ha en så
kunnskapsrik oppdretter i standen!
Flere som planlegger
kjøp av hund bruker
dagene til å besøke
rasetorget. Det ble vist
stor interesse for standen vår, både blant de
som kjenner rasen og
bare ville slå av en buhundprat, men også fra
potensielle hundekjøpere som ønsket informasjon om rasen. Ut i
fra besøket, og alle de
fine samtalene, kan det
se ut til at interessen
for rasen er økende. Vi
som betjente standen
hadde i tillegg en veldig
trivelig helg sammen.
For meg og Maja var
det bare koselig å betjene standen. Eneste
skår i gleden var at
Maja ikke fikk delta i
arbeidet med riggingen
av standen da ingen
under 15 fikk adgang
mens rigging pågikk.
Kirsten
Utstillingen
Utstillingen ble gjennomført
svært effektivt, og hunden
var knapt vist fram før det
hele var over. Selv oppdaget
vi ikke at vår kjære Elli hadde
blitt Europeisk vinner før etter noen timer.
Kimuras Per Gynt gjorde en
god figur også i år. Han ble
BIR og nr. 4 i gruppa. I tillegg
ble han årets mestvinnende
hund av norsk rase. Vi gratulerer!
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Fine hunder på standen vår
(Vidar Sandnes i Romerikes Blad)

Norwegian Buhund
Dommer: Marianne Holmli
BOB - BEST OF BREED
Kimura’s Peer Gynt
OWNER: Lindstrøm, Kathrine Øksnevad
BREEDER: Lindstrøm, Kathrine Øksnevad
		
BOS - BEST OF OPPOSITE SEX
Rennedal’s Brynhild Skjoldmøy
OWNER: Lindstrøm, Kathrine Øksnevad
BREEDER: Rennedal, Inger-helene
		
BREEDER CLASS
Placings
Breeder
1 Kimura’s
Lindstrøm, Kathrine Øksnevad - Norge		
BEST JUNIOR
Rennedal’s Brynhild Skjoldmøy
OWNER: Lindstrøm, Kathrine Øksnevad
BREEDER: Rennedal, Inger-helene
			
BEST VETERAN
Kimura’s Gyda
OWNER: Enge, Ellen Katrin
BREEDER: Lindstrøm, Terje
			
BEST PUPPY
Fantejentas Berger
OWNER: Brenden, Ingvill
BREEDER: Brenden, Ingvill 			
PUPPY CLASS 6-9 MONTHS, MALES
1 Very promising
Fantejentas Berger
2 Very promising
Fantejentas Bjørnstjerne
PUPPY CLASS 6-9 MONTHS, BITCHES
1 Very promising
Fantejentas Bea Bjørk
MALES
Junior class
1 Very good		

Skaubos Frank

Open class
1 Excellent CERT R.CACIB
2 Excellent R.CERT		
3 Very good			
4 Very good			

Vixir’s Bauta Baldersson
Jimmy
Kimura’s Troll
Odin

BITCHES
Junior class
1 Excellent 1.BTK BIM
2 Excellent		
3 Very good		
4 Very good		

Rennedal’s Brynhild Skjoldmøy
Skaubos Fia
Vaalebjønn’s Vs Freidig
Vaalebjönn´s Xs Trolla

Open class
1 Excellent CERT R.CACIB Kimura’s Tiril
2 Excellent			
Bianca
3 Excellent			
Mette Marit Håkondotter
4 Excellent			
Fantejentas Vilje Alvira
Very good			
Eimunas Cb Fryd Fantejente
Very good			
Vaalebjönn´s Tb Tara
Very good			
Tyra
Sufficient			
Vixir’s Bella 				Ronja Baldersdatter
Champion class
1 Excellent
2.BTK CACIB
2 Excellent			
3 Excellent
R.CERT
4 Excellent			
Very good			

Skaubos Elli
Kimura’s Leonora
Cipacan Milla Magia
Kimura’s Runi
Vaalebjønn’s Rb Vibe

Veteran class
1 Excellent
3.BTK		
2 Excellent			

Kimura’s Gyda
Kimura’s Hedda

GROUP 5
DOMMER: MARIANNE HOLMLI
1 Cabaka’s Happy Go Lucky		
Samoyed
2 King Of Egypt De Los Perros De Bigo Chow Chow
3 Siam Grand Mung-mee By D-d-p
Thai Ridgeback Dog
4 Kimura’s Peer Gynt
		
Norwegian Buhund
					
BEST NORWEGIAN BREED, DAY 3
1 Kimura’s Peer Gynt Norwegian Buhund
2 Frolingens Dyre
Norwegian Elkhound Black
3 Vida 		
Norwegian Elkhound Grey
4 Lyrypa’s Topsy
Norwegian Lundehund

Champion class
1 Excellent 1.BHK CACIB BIR Kimura’s Peer Gynt
2 Excellent		
Leite-gård’s Jarl Olavson
3 Excellent		
Gnipagrottans Qu
4 Very good		
Skaubos Dyre
Very good		
Kimura’s Normann
Veteran class
1 Excellent 2.BHK
2 Excellent		

Maxfrin Bendik
Kimura’s Grim
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE
05.03.2016 Kl. 13.00
Quality Airport Hotel, Gardermoen
AGENDA:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen
3. Styrets årsberetning 2015
4. Avlsrådets årsberetning 2015
5. NBK avd. Midt-Norges årsberetning/regnskap
6. Regnskap 2015
7. Budsjett 2016
8. Innkomne forslag
9. Valg
Forslag til kandidater til valgene må være Valgkomitéen i hende senest 5 uker før møte-dato.
Forslag til saker som ønskes behandlet må være Styret i hende senest 5 uker før møtedato.

Medlemsmøte
Etter årsmøtet vil det bli avholdt medlemsmøte, tema vil bli oppgitt senere.
Etterpå håper vi at mange av dere vil delta på en felles middag, mer informasjon kommer senere.

- SPONSOR
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Ved Hønefoss Dyrehospital har vi fasiliteter, utstyr og
kompetanse til å diagnostisere og behandle det aller
meste ditt kjæledyr kan komme ut for.

KT
VERSI HELSE
O
L
L
HA FU DITT DYRS
OVER

Vårt team med dyktige dyrleger og dyrepleiere er engasjert med alt fra konsultasjon og vaksiner til kompliserte medisinske utredninger og kirurgiske inngrep.
Vi har lang erfaring med komplementær medisin, og akupunktur, rehabilitering
og fysioterapi er en viktig og integrert del av behandlingstilbudet.

Vi tar vare på din beste venn!

LAST NED

PRAKTISK APP
FOR DYREHELSE
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Introkurs i rallylydighet
Hunderfossen, søndag 23.8 kl.10-13

Alle deltakere - Hele gjengen samlet - Tusen takk for en flott dag!

Søndag 23.8 var det duket for introkurs i
rallylydighet på Hunderfossen. Ca 13 ekvipasjer møtte opp kl. 10, i strålende sol. Vi
startet med en liten gjennomgang av hva
rally er, og gikk videre til at Linda og Buzz
viste for deltakerne hvordan et utvalg av
øvelsene skulle utføres. Deretter fikk alle
briefe (gjøre øvelsene med sin “Skybert”
hund). Som alltid er det flaut å briefe uten
hund i starten, og sporty deltakere ble raskt
varme i trøya. Etter litt tørrtrening på skiltene
hentet alle hundene sine, og trente på skiltene enkeltvis, mens vi gikk rundt og hjalp til.
Dette fungerte veldig bra, og alle koste seg.
Dyktige ekvipasjer og flotte buhunder!
Hundene fikk nå en pause. Vi satte sammen
to korte baner av de skiltene vi hadde trent
på - og delte gruppa i to. Begge gruppene
fikk da briefe hver sin bane. Deretter gikk
alle ekvipasjene gjennom banen en og en,
slik man gjør på en konkurranse. Vi byttet
grupper, så alle fikk prøve begge banene.
Her var det mange flinke hunder og førere!
Vi avsluttet ca 12.30, da var hundene slitne og hadde jobbet veldig bra lenge. Roy
sponset oss med godbitposer fra Royal Canin, dette var veldig populært :-)

Lisa og Millie har en fantastisk kontakt!

Gjengen briefer banen, før de skal gå den med hund. Viktig å være forberedt!

Tusen takk til styret i klubben, som lot oss
slippe til. Takk til alle deltakere for en kjempefin formiddag - det var utrolig gøy å dele
den med dere - og her er det mange lovende rallyekvipasjer! Vi håper rally har gitt
mersmak - og at vi neste år også kan få til
noe rallyrelatert under Buhundens nasjonaldag!
Med vennlig hilsen
Linda og Ellen
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Ingen problem for denne gjengen å jobbe tett innpå andre!

Alle jobber med enkeltskilt. Fantastisk skue med
konsentrerte buhunder i formiddagssola

Skaubos Elli og Kirsten
jobber godt sammen - flinke!

Ringo jobber med far

Maja og Fia trener skiltet
Sitt - Gå Rundt!

Trixie er med på notene og
følger Berits anvisninger

Corin og Calle har
godt samarbeid

Ivrig etter godbiten!
Velfortjent!

Bina (Fantejentas
Berglind) og Siv

Bina venter oppmerksomt
på neste oppgave

T.v. Corin og Skaubos Calle og t.h. Lisa og Millie. Helt på!

Disse to jobbet godt sammen - og fikk til masse!

Cathrine og Mie samarbeider godt!

Fakta om rallylydighet:
• Ble offisielt godkjent som sport av NKK i 2013
• Hund og fører går sammen en bane bestående
av 15-22 skilt som viser ulike øvelser ekvipasjen skal utføre.
• Øvelsene er en blanding av agility, lydighet og freestyle
• Hovedfokus i rally er glede, samspill og gode holdninger
• Det konkurreres offisielt i 4 ulike vanskelighetsgrader
• Du har lov til å rose og oppmuntre hunden din
under hele konkurransen i rallylydighet
• For mer informasjon, gå inn på www.rally-lydighet.com
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Slekt skal følge slekters gang

ethlie

rje M
- av Te

«Slekt skal følge slekters gang»
heter det. Jeg vet ikke helt om det
var det som gjorde at vi lenge hadde tenkt på at vi ønsket oss en valp
etter Calle. Skulle vi ta sjansen på
nok en hund?
En dag ringte Ellen Katrin fra
Skaubo – det var henne vi i sin tid
kjøpte Calle av, og hun lurte på
om hun kunne låne Calle en ukes
tid, og da visste vi hva som var på
gang. Skaubos Calle skulle på vift
med Skaubos Elli!
Så gikk tiden, vi fikk Calle tilbake
etter en uke, og da fulgte uker med
venting og spenning. Først, blir det
valper, og så, hvor mange? Ukene
gikk og vi var hele tiden i tenkeboksen. Så kom endelig telefon fra
Ellen Katrin igjen. Det kom en, to,
tre – ja det endte opp med hele syv
velskapte valper, tre flotte tisper og
fire staute hanner. Nå begynte vår
«pine» - skal, skal ikke. Vi fortalte
oss selv at vi må se på dem først,
så får vi se, er det så lurt ……….?
Så dro vi opp til Skaubo, og det er
vel ingen overraskelse at vi selvfølgelig falt for en av hannene, men vi
måtte bruke litt mer tid. Vi hadde to
flotte hannhunder fra før, Skaubos
Calle og en «wanna-be» buhund,
Frolandstibbenes Mi-Chico. Vi ville
tenke oss godt om før vi kom hjem
med en til, handler vi tre livlige
hunder, eller er det nok med to?
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Neste gang vi dro til Skaubo hadde
vi både Calle og Chico med oss. De
hjalp oss med å ta det endelige valget, begge kom godt overens med
den ene; Skaubos Frank, som ble
vår Frey!
Frey ble godtatt med en gang, han
skled inn i familien uten bråk, selvfølgelig måtte småtassen sette de
to andre på prøve, ofte en skikkelig
tålmodighets- prøve! Pappa Calle
ble jo gjerne en han kunne klatre
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på, bite i ørene, gnage litt på leppen, men også en som han kunne
krølle seg sammen hos og legge
seg inntil og føle trygghet. Chico ble
lekekameraten, med den fyldige halen, ble det der Frey hang seg fast,
mens Chico prøvde febrilsk å slippe
unna.
Det er fantastisk å følge med og
se hvor raskt valper kan tilpasse seg
de nye omgivelsene. Det tok én dag,
så visste Frey at det var matskålen
hans (og Calle og Chico – ikke prøv
dere). Han fant «sin» plass i bobilen
på første turen, og slik har det vært
hele veien. Men litt kustus måtte vi
jo forsøke å få til, så «gutten» har jo
gått på kurs, «sitt, ligg og bli osv.»,
er ord han kjenner, men ikke alltid
synes det er så viktig å følge. Han
har vært på utstillinger med resultater som BIR og BIS på sin første.
Det var slik Frey kom inn i vårt
liv for litt over et år siden. Han er
et lite unikum, i det ene øyeblikket fullstendig «laid back», for i det
neste å være den mest spretne og
livligste hund jeg noen sinne har
vært borti.
Det som har vært så utrolig dette
året er at vi aldri har hatt problemer med de tre krabatene, de kan
plutselig stå alle tre med hode ned
i vannskålen, samtidig, i neste øyeblikk raser de rundt og «slåss» om
en ball, til de plutselig legger seg
ned i en herlig haug med labber,
hode og haler, flettet sammen, og

sover de uskyldiges søvn.
I likhet med Calle og Chico har vi
dradd Frey med oss overalt. Vi tok
oss blant annet en tur til Trøndelag
for å være med på «gjeterhundtesting» og vi fikk så mange godord
om naturlige talent, at vi kanskje
burde vurdere å anskaffe oss en
saueflokk. Jeg nevnte jo at han er
utrolig rask og spretten, selv om det
ikke kom frem under 60 meteren på
Hunderfossen. Der var så mye nytt
å studere og lukte på at selv tibben
vår, Chico, var raskere enn Frey.
Men, pytt, det var en fin dag likevel. Et år går utrolig fort, og det er
fantastisk å se samspillet som blir
mellom hundene, hvordan de hele
tiden vet hvordan «samboerne» vil
reagere på ting, og det som skjer
rundt dem. Dette fikk vi til de grader
merke da Calle plutselig en morgen
ikke var bra. Han hadde kastet opp,
og ville ikke ha frokosten sin. Da
vi senere på dagen tok han med til
veterinæren, viste det seg at Calle
måtte hurtigopereres. Da vi kom
hjem med Calle senere på kvelden,
merket vi på Chico og Frey at det
var noe galt. De holdt seg unna
Calle, la seg ned ved siden av, men
ikke noe lek eller herjing, slik de ellers kunne finne på.
Vi var inne på dyreklinikken dagen etter, og det samme gjentok seg da vi kom hjem. Chico og
Frey, gikk urolig frem og tilbake og
holdt avstand, men fulgte med på
alt som skjedde med Calle. Tredje
dagen ble Calle enda dårligere, og
vi skjønte at det ikke var noen vei
tilbake. Da vi den dagen kom hjem
uten Calle, var det tydelig på væremåten til både Chico og Frey at de
også forsto. De holdt seg unna teppene og tingene til Calle – og det
som var helt utrolig var Chico som
satt seg ved siden av buret til Calle
– og gråt! Tårene rant – så at dyr
har følelser – det vet vi nå!
Så er vi tilbake på det som var
innledningen, slekt skal følge slekters gang. Var det en mening med
det, var det skjebnen som spilte
inn, da vi valgte å hente hjem Frey?
Nå har vi en herlig hund, som på
mange måter minner oss om Calle,
men som likevel er så forskjellig på
mange måter. Vi kan glede oss over
å ha en herlig buhund som skal følge med oss på alle mulige måter,
slik det var med pappa Calle.
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Kjære alle buhundentusiaster.
Enda et år er snart over. Enda et år, og vi
er fortsatt optimister for buhundens fremtid,
tross sin status som utrydningstruet. Interessen for valper er stor, og flere hunder har
fått bidra til at hjem og familier får sin etterlengtede buhund. Mange er flinke til å undersøke hundene sine og stiller dem ut på
en og annen utstilling. Det var et fantastisk
oppmøte på årets nasjonaldag for eksempel. Alt dette er virkelig positivt, og takk til alle
dere!
Dessverre er det ikke til å stikke under
en stol at det er mange utfordringer for rasen vår. En av dem jeg tenkte ta opp i dette
nummeret av Buhunden, er at det er for få
hannhunder som får bidra videre til populasjonen. Det kan sies så enkelt at vi trenger
flere som kan bli gjort tilgjengelig for bruk i
avl. Alle hunder verken skal eller bør brukes
i avl, men absolutt flere hunder enn det som

er tilfelle i dag bør bidra for å sikre rasen for
fremtiden.
Slik det er nå kan det være veldig vanskelig for eiere av tisper å finne passende herremenn til sine hunder. De to hundene skal
passe sammen på flere vis, og geografien
vår kan også være en utfordring med sine
store avstander. I tillegg skal en avlshund ha
et begrenset antall valper for å unngå matadoravl, så det er ikke fritt frem for å bruke
den hannhunden man helst vil. Rasen vår
trenger flere hannhunder for ikke å gå i den
fella at vi må «gjenbruke» de samme hannhundene for mange ganger.
Dersom du er så heldig å dele hjem med
en fin, trivelig, frisk buhund så ønsker du
sannsynligvis at flere skal få gleden av også
å få en sunn og frisk buhund som «bestekompis» i fremtiden. Ditt bidrag for dette
kan være så enkelt som å gjøre en liten vurdering av om hunden din har noe å bidra
med. Føler du han har det, så ta ham med

til veterinær for en HD-undersøkelse og en
øyelysning. Dersom han har alt på stell der,
er det neste en liten tur på en utstilling. Buhundens Nasjonaldag er en fin anledning
for dette. Her møtes alle, både erfarne og
uerfarne utstillere for en helg i buhundens
navn. Hannhundlisten er neste trinn for å
gjøre ham kjent for de som ønsker å ha buhundkull, denne listen ivaretas av NBK og
det koster ingenting å ha hannhunden der.
Kanskje kan han bli far også til noen fremtidige avlshunder?
Jeg håper virkelig det er enda flere hannhundeiere som vil se nytten og gleden av å
gjøre disse små grepene for rasens fremtid
– den trenger det.
Med ønske om en god jul og et supert
2016 for dere alle
Ellen Katrin Enge
Leder Avlsrådet

HD-undersøkte hunder
f.o.m. 26.05.2015 - t.o.m. 05.11.2015
Registreringsnummer

Navn

Diagnose

Dato

NO49899/13

Vaalebjønn's Ts Tirill

B

29.05.2015

NO32647/14

Kimura's Ulrik

B

02.06.2015

NO60555/10

Pocketlines Ione

B

05.06.2015

NO48956/11

Sissihøas Felix

B

05.06.2015

NO43850/13

Svartedals Idun

B

15.06.2015

NO37281/14

Vaalebjønn's Us Samson

C

19.06.2015

NO32040/14

Honningrosas Dina Drømmedame

B

26.06.2015

NO45975/14

Vaalebjønn's Vb Storm

C

09.07.2015

NO36161/13

Leite-gård's Mona Lisa Håkondotter

C

15.07.2015

NO38223/11

Vixir's Tinka

C

31.07.2015

NO44371/12

Tass

C

31.07.2015

NO36163/13

Leite-gård's Millie Håkondotter

C

09.09.2015

NO49582/14

Kvitlabbens Muste

B

18.09.2015

NO52382/13

Kjosabygda's Halvdan Svarte

D

18.09.2015

NO45978/14

Vaalebjønn's Vb Fifla

B

25.09.2015

NO48957/11

Sissihøas Leo

B

09.10.2015

AKCDN39937006

Trollheimens Jr Made For Cascilius

A

16.10.2015
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Øyelysninger 26.05.2015 - 05.11.2015
Registreringsnummer

Navn

Dato

Diagnose

NO47621/10

Svartedals Storm

26.05.2015

Intet påvist

NO49899/13

Vaalebjønn's Ts Tirill

26.05.2015

Katarakt (ikke medfødt): Påvist Cortical

27074/07

Raumerrikets Ridder Ryger

01.06.2015

Intet påvist

NO32647/14

Kimura's Ulrik

01.06.2015

Intet påvist

NO48956/11

Sissihøas Felix

02.06.2015

Intet påvist

04702/07

Nesets Simsen

04.06.2015

Intet påvist

NO30337/10

Cascilius Hedda Hjerteknuser

05.06.2015

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

09828/05

Skadsemgaarden's Peik Den Digre

22.06.2015

Annet ikke-medfødt: Påvist

SE39504/2011

Aina

22.06.2015

Intet påvist

NO37449/12

Leite-gård's Jarl Olav-son

23.06.2015

Intet påvist

AKCDN39937006

Trollheimens Jr Made For Cascilius

28.06.2015

Intet påvist

NO30336/10

Cascilius Bono Bolivar

28.06.2015

Intet påvist

NO45975/14

Vaalebjønn's Vb Storm

29.06.2015

Intet påvist

NO45979/14

Vaalebjønn's Vs Jorid

01.07.2015

Intet påvist

NO45980/14

Vaalebjønn's Vs Freidig

01.07.2015

Intet påvist

NO37282/14

Vaalebjønn's Us Sassy

01.07.2015

Intet påvist

NO44371/12

Tass

27.07.2015

Intet påvist

NO32294/13

Kimura's Runi

28.07.2015

Intet påvist

NO52657/12

Kimura's Peer Gynt

28.07.2015

Annet ikke-medfødt: Påvist

KCAQ03359204

Sturtmoor Destiny's Dream

03.08.2015

Intet påvist

KCAQ03359206

Sturmoor Deatrix

03.08.2015

Intet påvist

NO38876/11

Musti Svaale

19.08.2015

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

NO38878/11

Lucy

22.08.2015

Intet påvist

NO34355/13

Pocketlines Ninjo

22.08.2015

Intet påvist

NO36163/13

Leite-gård's Millie Håkondotter

22.08.2015

Intet påvist

NO45217/14

Vatnebygda's Os Fant

22.08.2015

Intet påvist

NO45912/13

Fantejentas Vilje Alvira

22.08.2015

Intet påvist

NO40975/14

Leite-gård's Nicoline Olavsdotter

22.08.2015

Annet medfødt: Påvist

NO41104/12

Dennis

22.08.2015

Retinal Dysplasi (RD): Påvist (Multi) fokal

04270/08

Vilja

22.08.2015

Intet påvist

NO30403/12

Topsy

22.08.2015

Intet påvist

19931/08

Skaubos Calle

22.08.2015

Intet påvist

22622/07

Redlance's Gard

22.08.2015

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

NO60555/10

Pocketlines Ione

22.08.2015

Intet påvist

NO60578/09

Vaalebjønn's Ob Fine Kristian

22.08.2015

Katarakt (ikke medfødt): Påvist Cortical

S63103/2005

Med Hjärtas Lukas

22.08.2015

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

NO48957/11

Sissihøas Leo

22.08.2015

Intet påvist

NO49582/14

Kvitlabbens Muste

22.08.2015

Intet påvist

NO52084/09

Pe-gu's Nuka-tiril Peppermø

22.08.2015

Distichiasis/Ektopiske Cillier: Påvist Grad: Mild

18296/08

Balder

28.08.2015

Intet påvist

NO51808/09

Skaubos Dora

07.09.2015

Katarakt (ikke medfødt): Påvist Cortical

NO52382/13

Kjosabygda's Halvdan Svarte

15.09.2015

Intet påvist

NO34092/11

Jimmy

02.10.2015

Intet påvist

NO30338/10

Cascilius Guri Malla

03.10.2015

Intet påvist

NO40695/11

Vaalebjønn's Qb Josefine

14.10.2015

Intet påvist

NO45978/14

Vaalebjønn's Vb Fifla

29.10.2015

Intet påvist

17535/07

Neelah

05.11.2015

Intet påvist
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Hannhundsliste godkjente hannhunder per 31.10.14
Navn

Reg. nr.

Farge

Avkom

Eier

Bosted

Tlf./Epost

Asterix

NO54707/11

Svart

4

Trond Fjeld

Brummunddal

970 05754 trond.fjeld@outlook.com

Balder

18296/08

Blakk

14

Magnhild Baarholm
Solibakke

Ålesund

924 62311 magnbaa@online.no

Cascilius Bono
Bolivar

NO30336/10

Blakk

4

Ernst Jakobsen

Bodø

952 07770

Edjerv Ragnarok
van Koekie's Ranch

NHSB2885985 Blakk

0

Verona Otten

Nederland

Lies@vankoekiseranch.nl  

Jimmy

NO34092/11

Blakk

6

Sissel Ekhougen

Jømna

957 46946 ekhougen@gmail.com

Kimura's Caro

20180/03

Blakk

7

Øyvind Frode Lyngås

Kristiansund

952 37643 oylyng@online.no

Kimura's Edvin

04451/05

Blakk

7

Elin Kristiansen og
Stein Dahl

Hønefoss

955 51225 / 911 95131
elin@dyrehospital.no

Kimura's Egon

04450/05

Blakk

7

Britt Marie Halvorsen

Trøgstad

916 11723 / 69 51 61 74
britt@bernegaarden.com

Kimura's Julius

29078/08

Blakk

0

Morten Lamøy

Trondheim

930 29561 malmoy@hotmail.com

Kimura's Max Manus

NO59095/10

Blakk

0

Henriette Wangen

Bergen

936 19278
henwangen@hotmail.com

Med Hjärtas Assar

NHSB2845453 Svart

0

M.E. Hekhuis

Nederland

0031 591317955
Lies@vankoekiseranch.nl  

Pocketlines Ninjo

NO34355/13

Svart

0

Anne Lotte
Bakke Jones

Vallset

91391574 veslemor63@hotmail.com

Ratata

14598/08

Svart

10

Annfrid Merethe
Berget

Lyngstad

908 44861

Raumerrikets
Ridder Ryger

27074/07

Blakk

15

Kari Kjørum

Otta

61 23 09 49 kakjor@online.no

Redlance’s Ingvald

01698/05

Blakk

0

Cecilie Haaland
Svendsen

Sandefjord

918 78116 / 918 78110
chsvendsen@yahoo.no

Rusken

17531/07

Blakk

1

Anita Kapstad

Matrand

48195465

Sissihøas Felix

NO48956/11

Blakk

0

Marte Sofie Ronæss

Flatåsen

473 51257
martesofie_92@hotmail.com

Sissihøas Leo

NO48957/11

Blakk

0

Caroline Severinsen

Oslo

984 88001
caroline.severinsen@hotmail.com

Skadesemgarden’s
Peik den Digre

09828/05

Blakk

3

Torbjørg Folkvord

Voll

916 00695 / 51 42 19 75

Skaubo’s Dyre

NO51805/09

Blakk

0

Gunhild Ekre og
Nils Olav Heen

Vang i Valdres 995 51834 Gunda@hotmail.com

Svartedals Storm

NO47621/10

Blakk

0

Elise Engen Hanem
og Jo V. Hilmo

Tydal

95272735
jo-vegard.hilmo@tydalsnett.no

Vaalebjønn’s Fb
Picasso

00028/06

Blakk

0

Pirita Hahtonen

Finland

+358405224126
pirita.hahtonen@hotmail.com

Vaalejønn's Ns Nikko

NO46585/09

Svart

4

Hanne Jonsvold

Vikhammar

911 60278
hanne.jonsvold@hotmail.com

Vaalejønn's Ob Finn

NO60579/09

Blakk

6

May Birkeland

Vaalebjønn’s Rask

07969/03

Blakk

12

Grethe Ekløv Aas

Korssund

949 02110

Vaulartun's Bobben

NO32136/11

Svart

0

Arvid Jørgen
Stueland

Sveio

911 51694

- SPONSOR
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Valpekull registrert
f.o.m. 26.05.2015 - t.o.m. 05.11.2015
Født

Kull nr

T/H

Far

Mor

30.05.2014

154307

imp

04450/05    Kimura's Egon

NO41644/10    Bernegården's Kari Trestakk

29.03.2015

152692

3/3

NO52657/12    Kimura's Peer Gynt

NO34169/11    Kimura's Nelly

12.04.2015

153194

3/5

NO34092/11    Jimmy

04270/08    Vilja

12.04.2015

153751

1/4

11897/82    Håkon Den Gode Av Leite-gård

NO51597/09    Audi

10.05.2015

154320

1/7

04451/05    Kimura's Edvin

NO47625/10    Svartedals Eira

13.05.2015

153625

3/3

NO51805/09    Skaubos Dyre

NO30403/12    Topsy

19.05.2015

154169

4/3

04450/05    Kimura's Egon

NO47623/10    Svartedals Nadia

01.06.2015

154397

3/3

NO52657/12    Kimura's Peer Gynt

29083/08    Kimura's Julia

09.07.2015

155317

3/2

NO51805/09    Skaubos Dyre

NO54051/12    Lina

21.07.2015

155779

0/2

NO30336/10    Cascilius Bono Bolivar

NO46590/09    Vaalebjønn's Ns Pirita

10.08.2015

156115

1/4

04702/07    Nesets Simsen

NO30337/10    Cascilius Hedda Hjerteknuser

Femkamp - årets pauseinnslag
under Buhundens Nasjonaldag!
Vi er to ferske buhundeiere med interesse for trening og aktivisering av hund
- og vi har lyst å inspirere og smitte buhundfolket med den gleden vi selv føler
ved å holde på med hundene våre. Vi
forespurte styret i buhundklubben om
vi fikk lov å prøve oss med aktivitet - og
de sa ja med en gang! Tusen takk til
dere!
Vi planla, samlet inn og laget premier
- og var utrolig spent da dagen kom.
Ville noen bli med oss? Tenk om vi stod
der og ingen ville delta...
Dagen kom - med sol og fantastisk

vær! Og all vår eventuelle skrekk ble
gjort til skamme - buhundfolket er rett
og slett et utrolig trivelig folkeslag! I alt
18 ekvipasjer i alle aldre deltok. Dette
er den første femkampen i historien avholdt på Buhundens nasjonaldag - og
vi håper og tror at det ikke blir den siste.
Det var fem ulike øvelser: Apport,
hopp over hinder, slalom mellom beina,
snurr og potetløp. På forhånd hadde vi
laget små demonstrasjonsvideoer av
øvelsene apport, slalom mellom beina
og snurr. Disse er lastet opp på youtube, og lagt ut på Norsk Buhundklubbs

Forum, en gruppe på facebook. Alle
øvelsene kan utføres på forskjellige
måter, slik at alle kan være med, uansett forkunnskap. Det var utrolig gøy å
se alle de flinke ekvipasjene - her var
det mange som hadde trent! Mange
flinke buhunder!
Tusen takk til alle dere som var der
under pauseinnslaget, både deltakere
og publikum! Vi har storkost oss, og
håper vi sees neste år!

Her diskuteres det ivrig,
hvem skal gjøre hvilke øvelser?

Her i godt sig...

Flinke!

Med vennlig hilsen
Linda og Ellen
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En morsom øvelse for
både hund og fører!

- SPONSOR

Full konsentrasjon vi er klare for potetløp!

Herlig ekvipasje disse to, som begge
er i den yngre delen av deltakerne!

Deltakerne blir delt inn
i lag på 2 eller 3 personer.

Ut og hente inn og levere :-)

Flinke jenta kommer
rett inn :-)

En vakker buhund
i arbeid
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Alle bildene er tatt av John Kvale

Apport - tidlig krøkes - og denne vakre
valpen klarte det utmerket!

En nydelig buhund
i svevet

Høyt over for
denne frøkna

Ingen problem for
denne ekvipasjen!

Full innspurt - her er det
jevnt på målstreken!

Fint driv i potetløpet - mulighet for bonuspoeng
om også hunden bærer en potet!
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B

ANSVARLIG UTGIVER
NORSK BUHUNDKLUBB
Returadresse: Terje Methlie,
Lundebyveien 71,
3070 Sande i Vestfold

Vi takker alle dere som har bidratt med
morsomme og spennende historier og herlige
bilder til årets julenummer av BUHUNDEN
Det er alltid like spennende for oss i redaksjonen når vi setter
i gang med et nytt nummer av BUHUNDEN – får vi nok stoff?
Vi har gjerne sagt at vi kan aldri få nok! Det vi ønsker er jo din
historie og dine bilder. Det at du deler din historie og dine bilder
med oss, gjør bladet levende, ja, unikt, og de viser hvor spesiell
og fantastisk Norsk Buhund er.
Vi håper at alle dere medlemmer av Norsk Buhundklubb vil
fortsette å sende oss mange historier, små eller store, bilder,
gjerne med en kort beskrivelse, slik at vi fortsatt vil ha et
levende medlemsblad. Stoff til BUHUNDEN kan du sende til:
post@buhundklubben.no.
For mer informasjon:
Terje: Tlf.: 95 02 61 96, kveld: 33 77 06 57
e-mail: terje.methlie@online.no
e-mail: leder@buhundklubben.no
Kirsten: Tlf.:
e-mail: sektretær@buhundklubben.no
e.mail: styret@buhundklubben.no
Linda: Tlf.: 92 29 08 47
e-mail: kasserer@buhundklubben.no
e-mail: styret@buhundklubben.no
Vi som arbeider med å sette sammen alle bidragene vi mottar fra
dere, takker for hver historie og hvert bilde. Det er dette som gjør
BUHUNDEN spennende. Neste nummer kommer i juni, så det er
bare å begynne og sende oss din historie og dine bilder!
Norsk Buhundklubb vil avholde Årsmøte den lørdag 5. mars 2016
på Quality Airport Hotel, Gardermoen. Se på www.buhund.no for
selve innkallingen, mer info vil komme senere. Vi håper riktig
mange vil møte (medlemsmøte vil avholdes umiddelbart etter
Årsmøtet). Vi ønsker alle medlemmer en RIKTIG GOD JUL og ET
GODT NYTT ÅR!
Hilsen redaksjonen
Terje Methlie
Kirsten Andersen
Linda L. Methlie

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
- SPONSOR

VEST NORGE:
Ivar Johan Takvam
Kyrkjetangen 4 – 5155 Bønes
Mob.: 93 86 15 07
e-mail: ijtakvam@online.no
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MIDT NORGE:
Roy Sundby
Brubakkhaugen 38 – 7224 Melhus
Tlf.: 72 87 25 33 – Mob.: 92 6301 82
e-mail: rsundby@online.no

