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Hei alle buhundvenner!
Vi er nok engang i ferd med å legge et år bak oss, og for Norsk Buhundklubb har 
det totalt sett vært et rimelig godt år. Vi har mye positivt å se tilbake på, selv om det 
også er ting vi skulle ha ønsket annerledes, men slik vil det alltid være.

Vi har nok engang lagt Buhundens Nasjonaldag bak oss, og det som er gledelig 
er at det ser ut til at vi stadig øker litt, slik at vi de siste årene har hatt et meget ak-
septabelt antall utstilte buhunder – ca.60! Det vil si at vi i løpet av de siste 6-7 årene 
har økt antallet med ca. 290-300%! Likeledes har antall aktiviteter økt, slik at vi nå 
har ting som skjer på fredag, lørdag og søndag. Dette er flott, og jeg tror mye av 
årsaken ligger i at vi har fått et forutsigbart arrangement med alle fasiliteter, vi har 
hytter, hotellrom, camping og utstillingsområder innen et konsentrert område. Fel-
les grilling på fredagskvelden på utstillingsområdet og middagen på hotellet lørdag 
kveld, er også med på å skape et koselig miljø. Dessuten er Hunderfossen Familie-
park nærmeste nabo, for de som ønsker litt mer i tillegg. Lørdagen har vært, og er, 
den viktigste dagen med hovedutstillingen og en rekke konkurranser, og ikke minst 
kiosken og sekretariatet. Her har det i flere år vært «fast ansatte» som har holdt styr 
på dette. Familien har stilt mannsterk opp hvert år og har gjort en kjempeinnsats og 
det var en velfortjent «Årets påskjønnelse» familien Takvam (Ivar Johan, Vigdis og 
barnebarna) fikk i år.

Jeg vil også i år trekke frem det imponerende arbeidet som klubbens Avlsråd 
legger ned hvert eneste år. De følger opp at regler blir fulgt ved avl, har kontroll på 
valpekull og hjelper oppdrettere og valpekjøpere. Dette er et utrolig viktig område, 
fordi vi ser at det, dessverre, omsettes valper i andre kanaler som ikke alltid følger 
de regler som vi som raseklubb garanterer for! Dette er veldig synd, vi ønsker å be-
holde Norsk Buhund frisk, uten sykdommer og lyter. Det er derfor vi ønsker at alle 
røntger hoftene, og med jevnlige mellomrom også øyelyser, slik at vi kontrollerer at 
øynene er friske. Denne kontrollen er grunnlaget for at vi opprettholder rasen frisk. I 
tillegg beregner Avlsrådet, i forkant av parring, at det ikke er for tette «familiebånd» 
(innavlsgrad) på hundene. Vi har i tillegg et nært samarbeid med veterinærene på 
Hønefoss Dyrehospital som i en årrekke nå har forsket på disse sakene, og som 
har fått stor anerkjennelse for det arbeidet de har nedlagt. En annen som vi også er 
stor takk skyldig, er Ernst Otto Ropstad, fra Veterinærhøyskolen, som er spesialist 
på øyelysing og som har arbeidet tett med Elin og Stein på Hønefoss. Ta ansvar du 
også, og bli med på å holde rasen frisk ved å HD-røntge og øyelyse hunden din!

Det er jo en grunn til at du har valgt Norsk Buhund, det kan være fordi den er 
sunn, frisk og rask. Kan hjelpe deg med gjeting, eller kanskje du vil ha en dyktig 
jakthund, ettersøkshund, drive med agility, eller kanskje «bare» ha en hund som 
alltid er hengiven, familiekjær, en herlig turkamerat, og om du har en ettåring så vet 
du at hunden «passer på» den lille. Hjelp oss å holde denne fantastiske hundera-
sen frisk også i fremtiden.

Vi ønsker å fortelle alle om denne flotte hunderasen vår, og det er en av grun-
nene til at vi hvert år er med på den store messen Dogs4All på Lillestrøm. Vi har 
vært med fra starten av denne messen, og er blitt kjent, som jeg har sagt tidligere, 
som «standen hvor hundene ligger på bordet» og som elsker å bli klappet og kost 
med. I år måtte vi starte opp med oppriggingen allerede på torsdag, en dag tidligere 
enn det som har vært vanlig, og jeg vil nok en gang takke de ildsjelene som hvert 
eneste år møter opp og står på, tar av fridagene sine for å hjelpe til og betjener 
standen fredag, lørdag og søndag. En spesiell takk til Kirsten, Maja, Linda K. og 
Gunn Berit. Vi var også godt representert på raseparadene på lørdag og søndag, 
full kvote begge dager, med livlige og flotte hunder. Som jeg også sier hvert år, det 
hadde vært fantastisk å få besøk på standen av noen av de mange hundene som 
stiller i utstillingsringen.

Som dere ser så er det mye vi kan glede oss over, men det er likevel ting som 
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bekymrer. Vi vet at det er mange, svært mange, som avler 
utenfor de regler som du finner i klubben vår, uten at det tas 
hensyn til øyelysing, hofterøntging, uten å sjekke innavlsgrad 
osv. Dermed omsettes det mange hunder i dag som ikke vil 
kunne registreres i noen offentlige registre. Dette vil på sikt 
kunne ødelegge det arbeidet som både NKK og klubben til-
rettelegger for. Vi har også mange som har kjøpt hunder fra 
seriøse oppdrettere, men som blir stående utenfor det fel-
lesskapet som klubben bidrar med. De registreres hos NKK, 
men hva så? Mange av oppdretterne oppfordrer valpekjø-
perne å tegne medlemskap i buhundklubben, men erfaringen 
forteller oss at dessverre er det mange som ikke følger denne 
oppfordringen. Vi trenger din hjelp til å få flere til å melde seg 
inn i Norsk Buhundklubb, og til å ta del i det arbeidet 
klubben driver med i forbindelse med avl, og i andre 
aktiviteter.

Dato for klubbens Årsmøte vil være 17.mars 
2018. Det vil bli holdt på Comfort Hotel Runway, 
Hans Gaardersvei 27, Gardermoen, klokken 13.00 
Vi vil som vanlig også avholde medlemsmøte rett 
etter at Årsmøtet er ferdig. Etterpå håper vi at man-
ge av dere vil delta på en felles middag. Mer infor-
masjon om meny/pris kommer senere.

Vi er ikke så mange som binder det hele sammen, 
og jeg har nok et lite ønske; til de store arrangemen-
tene, som Nasjonaldagen, utstillingen Dogs4All på 
Lillestrøm, har vi bruk for litt ekstra hjelp – gi oss et 
ord om dere har anledning til å hjelpe.

Vi legger nå et år bak oss – mye har skjedd, mye 
bra, men det har også vært noen episoder som det 
har vært litt leit å måtte takle. Likevel har det i det 
hele vært positivt, med noen flere medlemmer, og 

med mange som har deltatt på utstillinger og konkurranser og 
har vist frem rasen vår på en fantastisk måte.

Jeg håper mange av dere vil følge oss også i 2018, og så 
håper jeg å se mange av dere først på Årsmøtet i mars, og 
siden på Buhundens Nasjonaldag på Hunderfossen i august.

Til slutt vil jeg få ønske dere alle

EN RIKTIG GOD JUL OG ET
FREDFULLT GODT NTTÅR!

Terje Methlie
Leder Norsk Buhundklubb

STILLING/AVD. NAVN: ADRESSE: MOBILTLF: E-MAIL:
Leder Terje Methlie Lundebyveien 71, 3074 Sande i Vestfold 95 02 61 96 leder@buhundklubben.no
Nestleder Svein Are Olsen Almåsberg, 7977 Høylandet 90 85 62 99 styret@buhundklubben.no
Sekretær Kirsten  Andersen Nystuvegen 100, 2848 Skreia 48 30 19 04 styret@buhundklubben.no
Kasserer/medl.
ansvarlig Linda L. Methlie Lundebyveien 71, 3074 Sande i Vestfold 92 29 08 47 styret@buhundklubben.no

Styremedlem Ivar Johan Takvam Kyrkjetangen 4, 5155 Bønes 93 86 15 07 styret@buhundklubben.no
Styremedlem Børre Waagan Kaivegen 1, 6080 Gurskøy 97 77 18 58 styret@buhundklubben.no
Varamedlem Linda Karlsen Riiserveien 9, 1860 Trøgstad 99 52 42 12 styret@buhundklubben.no
AVLSRÅDET/VALPEFORMIDLING
Leder avlsrådet Ellen Katrin Enge Hasler, 2072 Dal 41 21 21 20 avlsradet@buhundklubben.no
Avlsråd Ingvill Brenden Døsvegen 127, 2607 Vingrom 48 05 30  01 avlsradet@buhundklubben.no
Avlsråd Elin Kristiansen Arnegårdsveien 34, 3511 Hønefoss avlsradet@buhundklubben.no
Avlsråd Cecilie Katrin Sølna Leiv Holthes vei 10, 2066 Jessheim 46 85 47 46 avlsradet@buhundklubben.no
Avlsråd Tine Jarli Solbergliveien 91 C, 0683 Oslo 98 41 59 22 avlsradet@buhundklubben.no
OMPLASSERING

Ellen Katrin Enge Hasler, 2072 Dal 41 21 21 20 avlsradet@buhundklubben.no
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 «I’d walk a mile for a Camel
var R. J. Reynolds Tobacco´s slogan 
for sigarettmerket ved samme navn i 
mange år. Det benyttes ikke lengre.

Det er sikkert mange fornuftige årsaker 
til det. Bl.a. fordi det i mange land, bl.a. 
i Norge, det er forbudt å reklamere for 
tobakksvarer. Vi skal la den diskusjo-
nen ligge, men bare fastslå at sloganet 
har fått en ny og dypere betydning for 
oss selv nå. En sunnere og bedre be-
tydning. For nå kan vi si: «I’d walk a 
mile with my Dog!»

For det gjør vi. Hver dag. Vi går og går. 
Og kommer tilbake til døra hver gang. 
Etter å ha gått en fem, seks kilometer 
hver gang. To ganger for dagen. I all 
slags vær: vindstille og kuling, regn, 
sludd eller sol fra blå himmel. Vi er ute 
og går tur uansett. Med bikkja på slep, 
eller like ofte: med bikkja forrest og oss 
selv på slep etter. Eller helt presist: bik-
kja forrest når den ser noe interessant 
lengre framme, eller oss selv forrest 
når bikkja har funnet noe interessant å 
studere i veikanten. Noe som må luktes 
inngående på, eller aller helst, smakes 
på. Da står den på stive ben og lar seg 
knapt rikke av flekken uten at vi må dra 
så hardt vi kan i båndet. Da kommer 
den motstridig etter, med et oppsyn 
som tydelig forteller hva den synes om 
slikt hastverk når det var en slik deilig 
hundeskit å lukte på akkurat her!

To walk a mile for a Camel or a dog

Balder på Smørvikneset.
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Siden vi bor i Kristiansund, byen på 
øyene ute i storhavet, er rutevalget 
noe begrenset, for å si det slik. Vi har 
krysset Kirkelandet på kryss og tvers i 
alle retninger, i bysentrum og i de her-
lige naturomgivelser rundt Kringsjå og 
Vainndamman helt ut til Klubbneset. 
Restene etter de tyske forsvarsverker 
ute i Karihola er inngående studert. Og 
vi kjenner hver sølepytt og myrområde 
ute i Folkeparken og på Skorpa. Inn-
landet, også kjent som Tahiti, er den 
minste øya i tettbebyggelsen i Kris-
tiansund. Så det skal ikke så mange 
turene dit før vi kjenner alle smugene 
i Hønebukta og inne i Sjursvika, samt 
bergene ute på Skjærtangen. Vi vet 
ikke hvorfor øya kalles Tahiti på fol-
kemunne, men faktum er at det nye 
Thonhotellet der har laget en liten la-
gune med flott skjellsand og åpning 
mot havna. Den fant bikkja en kveld 
for et par uker siden da vi var ute på 
vår kveldstur. Det var ingen andre ba-
degjester der akkurat da, antageligvis 
fordi det snødde og lufttemperaturen 

ikke innbød til strandliv. Men slikt stop-
per ikke en norsk buhund. Så det ble 
en halvtimes moro med lek og graving 
i skjellsand på stranda på Tahiti den 
kvelden…

Nordlandsøya, også kjent som Ma-
rokko på folkemunne, uvisst av hvilken 
grunn, gjenstår. Det er den største øya 
i det som var Kristiansund før kommu-
nesammenslåingen med Frei. Der er 
det store friarealer og en smule fjelltopp 
som har gitt navn til flyplassen som lig-
ger nedenfor: Kvernberget. Ytterligere 
utforskning av Nordlandsøya får utstå 
til våren da det blir snøbart og bedre å 
ferdes i naturområdene der.

I mellomtiden får vi legge nye ruter på 
Kirkelandet og Gomalandet gjennom 
vinteren. Og inne på hytta i Vadsteins-
vik på Frei, selvfølgelig. Der er Balder, 
som bikkja heter, blitt såpass lokalkjent 
at den betrakter hele Vadsteinsvik som 
sitt eget private territorium. Til tross for 
at det finnes en åtte, ti bikkjer til der 

inne. Hver gang vi kommer innover på 
hytta, løper Balder rundt og gjør som 
buhunder flest: den gjør! Først på egen 
eiendom. Så på naboeiendommen. 
Og så en tur vestover grenda før den 
endrer kurs østover og varsler sin an-
komst på hytta. Den bjeffer og i øst og 
den bjeffer i vest slik at alle som bor der 
inne vet at nå er gneldrebikkja kommet, 
og de som sa fra på forhånd at du må 
ikke anskaffe deg buhund fordi den 
gjør hele tiden, fikk rett. Men Balder 
er en lydig og snill hund. Det må sies. 
Kanskje ikke den smarteste hunden i 
verden, men snill er den. Og som sagt, 
lydig. Slik er det ofte, både med hunder 
og mennesker. De snilleste er ikke all-
tid de smarteste! Så da blir det vel mu-
lig for eieren å plukke av den gjøingen 
etter hvert. Eieren er i hvert fall ikke 
først og fremst kjent for sin snillhet. Så 
da spørs det om han er smart nok til å 
få dressert bikkja til å slutte å gjø, da! 
Vi jobber med saken.

Emil Hvitsand

Den første snøen på hytta
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Med appetitt på livet

Alle hunder fra 11 til 25 kg

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.

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.

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

11 kg

25 kg

MEDIUM

royalcanin
.no

/RoyalCaninNorge

LAST NED 
GRATIS 
LAST NED LAST NED 
GRATIS

www.hundeappen.no

MEDIUM_A4_Buhunden_des_2013.indd   1 26.11.2013   11:02:06

Da har vi også i år gjennomført en helg 
på Leangen travbane under NKK’s 
store internasjonale utstilling.

Hilde og Annbjørg startet torsdagen 
med å merke opp hele parkeringsplas-
sen for bobiler og campingvogner.

Roy har ansvar for campingen fra 
torsdag til søndag. Han hadde i løpet 
av disse dagene hjelp av Kari Drøpping 
Opheim, Hilde Hegge, Christer Solbu, 
Marte Sofie Ronæss og Siv Else Vikan.

Annbjørg har ansvar for kjøkken-
et, som innebærer servering av lun-
sj lørdag og søndag til dommere, 
ringsekretærer og skrivere. Vi stekte 
også vafler og kokte kaffe til salgsteltet, 
og serverte ringene etter ønske.  Mar-
te Sofie Ronæss, Morten og Merethe 
Lamøy hjalp til der.

Per Ivar Sjurseth har ansvar for inn-
gangsporten.

Norsk Buhundklubb avd. Midt-Norge 
vil takke alle medlemmene som stilte 
opp og hjalp oss til å gjennomføre våre 
oppgaver med glans.

Med hilsen
Roy Sundby
Ansvarlig Leangen

Leangen 2017

Sliten vakthund

Besøk på Leangen Innkjøring parkering Oppmerking bobilplass
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Så har familien Engan med ”Pricken” 
igjen invitert oss til skytefeltet til Heime-
vernet i Haltdalen på buhundtreff.

Det møtte 11 stk, og av disse var det 3 
nye medlemmer.

Etter ankomst fikk vi servert kaffe og 
wienerstang. 

Deretter, da alle var kommet og fått 
servering, var det klart for tur på fjellet. 
Da vi kom tilbake fra turen fikk vi ser-
vert varmmat, som var biff stroganof, 
med ris, salat og loff. Grillen var også 
tent, så de som hadde lyst på, kunne få 
servert pølsen og brød. Denne gangen 
hadde vi IKKE regnvær, så det ble en 
trivelig dag.

Vil med dette takke familien Engan 
med ”Pricken” for et godt gjennomført 
arrangement, og en koselig dag,

Med buhundhilsen
Annbjørg og ”Rocky”

Haltdalen 02.09.17



Buhunden Julen 2017 Buhunden Julen 2017 9 SPONSOR -



Buhunden Julen 201710- SPONSOR

Jeg har hatt buhund siden 1987, og har 
et lite oppdrett med kennelnavnet Pe-
Gu’s. Jeg er mer enn vanlig interessert 
i rasen Norsk Buhund, og da spesielt 
den svarte varianten. For mange år si-
den fikk jeg en forespørsel fra en per-
son, Karlsen, i Hernes (nær Elverum), 
om jeg kunne hjelpe ham og en venn 
med å finne en svart buhund hannhund 
til hans svarte tispe.  Jeg fikk da vite at 
denne tispa ikke var ren buhund, men 
1/4 lundehund og 3/4 buhund. (Veldig 
aktuell blanding i dag) Etter å ha vært i 
tenkeboksen noen dager, og etter å ha 
sett tispa, aksepterte jeg, og understre-
ket at det fortsatt var blandingshunder 
det var snakk om. Tispeeier, Kolbjørn 
(som bodde ved Femundsenden), og 
Karlsen i Hernes var innforstått med 
det. De ville begge ha valp etter tispa 
som skulle pares. Tispa så ut som en 
svart buhund/elghund og hadde et tri-
velig gemytt. Det ble født svarte valper, 
og begge de interesserte fikk sine tis-
per.

Jeg hadde i flere år årlig kontakt med 
Karlsen og hans Titti. De ved Femunds-
enden så jeg bare ved passering. 

Så glemte jeg hele saken til jeg fikk 
en forespørsel om jeg kunne hjelpe til 
med litt detektivarbeid. En i mitt nabo-
lag, Espen Mørch Andersen, hadde 
overtatt ei voksen blakk buhundtispe. 
Tispa kalles «Toppsi Karlsen». Ander-
sen og alle de som hilser på Toppsi 
Karlsen ønsker at hun skal få valper, 
og da Andersen er seriøs, ønsker han 
ikke å fortsette avl på uregistrert bu-
hund.

Jeg tok kontakt med Andersen, som 
driver Løten Prestegård, og fikk høre 
Toppsis historie:

Han hadde overtatt hunden etter en 
venn som hadde gått bort, og dette var 
Karlsen, som jeg hadde hatt kontakt 
med i Hernes!

Toppsi er født ved Femundsenden, 
og alle hennes formødre var også født 
der. Imidlertid var også han ved Fe-
mundsenden død. Det finnes ingen 
skriftlig dokumentasjon fra oppdret-
ter/tidligere eier. Ny eier har imidlertid 
ofte hørt at far til Toppsi ble kalt «gud-
brandsdølen». 

Så skjedde det noe rart. Min venninne 
Anne Bakke Jones (kennel Finntil) fikk 
et valpekull sist jul, og da en av valpe-

kjøperne kom, ville Anne at jeg skulle 
være til stede, for de hadde gitt uttrykk 
for at de ville snakke buhund. På den-
ne tida var saken om Toppsi litt fersk, 
så jeg spurte valpekjøperne om de 
kjente til Kolbjørn fra Femundsenden. 
Gjett om jeg ble overrasket da de for-
talte at de hadde hatt en blakk buhund 
hannhund som var registrert i NKK, og 
som hadde paret ei tispe som tilhørte 
Kolbjørn fra Femundsenden. De hadde 
sågar fått 2 valper som betaling. Alle 
hundene, både mor og barn så ut som 
buhunder. Han hadde derfor kunskap 
om fødseldato til disse valpene.

Jeg har forsøkt å sette opp ei stam-
tavle, men den er jo veldig ufullstendig, 
da jeg ikke vet hvilke hannhunder som 
er brukt i 2 generasjoner. 

Jeg vet ikke hvem som er far til Toppsi 
Karlsen, mor het Bella og var blakk
Jeg vet hvem som er far til Bella (Han 
er registrert i NKK) og var blakk
Jeg vet hvem som er mor til Bella, hun 
het Lita. Lita var svart
Jeg vet ikke hvem som er far til Lita, 
men tror at han må ha vært blakk.
Jeg vet ikke hva mor til Lita het, men 
jeg vet at hun hadde en søster som het 
Titti, jeg omtaler derfor henne som Tit-
tisøster. Tittisøster var svart.
Jeg vet hvem som var far til Tittisøster, 
og han var svart (registrert i NKK)
Jeg vet at mor til Tittisøster var 3/4 bu-
hund og 1/4 lundehund.

Jeg skriver dette for å forsøke å finne 
ut de leddene som mangler. Er det 
noen av leserne av bladet som kan 
hjelpe meg med å finne disse 2 hann-
hundene?

Hilsen Gunn B. Ween

Toppsi og Svartlin

To utrydningstruede sjeler. En buhund og 
ei sidet trønder/nordlandsfe. Men hverken 
Toppsi Karlsen eller Svartlin er på museum. 
Nei, de jobber på, i levende live! Ei gir mjølk 
til deg og meg, og den andre.....ja...den har 
overoppsyn.

Fra Espen Mørch Andersen, 
Løten Prestegård

Noen ganger funderer jeg litt på hva den 
godeste Toppsi Karlsen mener... Helt siden 
hu flyttet hit har hun vært med meg mange 
ganger og trene fjordingene... På tur, rid-
ning, kjøring, i vogn eller på egne bein....
hu sier ikke ett ord, men følger lydhør med. 
Inntil traveren kom. Når jeg rir den er hun 
alltid ”med”, helt fokusert på meg, piper og 
småjamrer i ett... I skritt-arbeid går hun ved 
siden av hesten, følger med på beinforflytt-
ninger og meg.... Piper og jamrer... Godt 
hesten er snill. Og når jeg er ute med en 
fjording, er det ikke ett ord... Jeg prøver jo 
og lære bort at hest er hest.... Kanskje jeg 
må lære Toppsi det samme?

Toppsi sitter i døra
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Toppsi ligger på fellen

1 m pinne

bevaringsverdig hund, ku og innredning

Toppsi hilser på kanin

Det er ikke samarbeide når vi er på hver vår 
side av gjerdet.

Å kjøre 2 fjordinger er bare barnemat for ei 
gardsbikkje, mener Toppsi Karlsen

Toppsi hilser på kattInnatt fra fjøset
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE  
17.03.2018 Kl. 13.00

Comfort Hotel Runway, Gardermoen
Hans Gaarderveg 27, 2060 Gardermoen

AGENDA:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen
3. Styrets årsberetning 2017
4. Avlsrådets årsberetning 2017
5. NBK avd. Midt-Norges årsberetning/regnskap
6. Regnskap 2017
7. Budsjett 2018
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.
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Årsmøte i Norsk Buhundklubb 
Avd. Midt-Norge 2018

Sted: Sandmoen kro Trondheim 
GPS: N 63⁰ 19.898` E 10⁰ 21.374`
Tid: 03. februar 2018 Kl. 14,00

Dagsorden:
1. Åpning.
2. Konstituering.
3. Årsberetning.
4. Regnskap
5. Innkommende forslag
6. Valg
7. Avslutning

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 30. desember 2017 
på E- mail a-myhr@online.no eller pr brev.

Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med start ca. kl. 15,00.

Alle som ønsker det er velkommen på medlemsmøtet. Dette gjelder alle som er interessert i buhund, 
eller har buhund, men ikke er medlemmer (ennå).

Saker til medlemsmøtet kan sendes inn så snart som mulig, men det er også mulighet til og ta opp 
saker på medlemsmøtet.

Mellom årsmøtet og medlemsmøtet vil det bli servering av varmmat. Vi må derfor ha beskjed om 
hvor mange som blir med på, grunn av bestilling, innen 1. februar 2018. 

Annbjørg Myhre
Leder

Norsk Buhundklubb
Avd. Midt-Norge



Buhunden Julen 201714- SPONSOR

Buhundens nasjonaldag 2017 ble et 
vellykket arrangement - takket være 
stor oppslutning med over 60 påmeld-
te hunder til utstillingen. Været var litt 
ustabilt – men humøret var på topp. 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 han-
dlerkurs, grilling, 5kamp, rallylydighet 
Vi ønsker større deltakelse av barn og 
ungdom og tar gjerne i mot gode idéer 
til aktiviteter.

Handlerkurs
Kathrine Lindstrøm stilte opp med han-
dlerkurs fredag kveld, med over 20 
deltakere. Dette har blitt så populært 
at vi må vurdere å stille med to ringer 
og flere instruktører. 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 som deltar under 
den offisielle utstillingen – men vi øn-
sker oss flere barn og unge!

Grilling og sosialt samvær
Fredag er det grilling og sosialt samvær

Utstillingsdagen
Vi fikk stort sett bra vær på utstillingsda-
gen, litt vind og himmelens sluser som 
åpnet seg ved et par anledninger, men 
det var så kortvarig at det ikke la noen 
demper på arrangementet. De firbeinte 
mente nok at det var et perfekt vær. Det 
gikk i ett fra utstillingstart kl. 9:30, fort-
satte med barn og hund, beste hode og 
hale, 5kamp og 60 meter buhund.

Barn og hund
I barn og hund hadde vi kun tre del-
takere, med svært ulik erfaring. Alle tre 
gjorde en god innsats, og det ble sløyfe 
og premier til alle tre.

Buhundens Nasjonaldag – 
like gøy hver gang

Fredagens handlerkurs

Grilling og hygge for folk og dyr

Dommer Arne Foss hadde med seg 
dommerelev – som fikk god opplæring

BiR og BiM valp ble Kimura`s Dagrunn og 
Skaubos Gorgon

BiR og BIM ble Kimura`s Per Gynt og 
Kimura`s Hedda

Maia med Gudny
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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 Kimura`s Per Gynt med eier 
Kathrine Lindstrøm, mens utstillingens 
beste svarte ble Smørbukks Ab Troll 
med eier Julie Tunli. Vi har et fond, 
Elias Møretrøs Minnefond» som har 
opprettet en vandrepokal, som skal 
gå til Årets svarte buhund. Denne må 
vinnes 3 ganger for å bli tildelt til odel 
og eie. Det har blitt flere svarte buhun-
der etter hvert, og vi håper at det vil bli 
enda flere som vil kjempe om vandre-
pokalen til neste år.

Utstillingens beste hale og hode
I den uhøytidelige konkurransen om ut-

stillingens beste hode og hale fikk Hon-
ningrosas Vinga tittelen Beste hode, 
mens Svartedals Tex stakk av med tit-
telen beste hale.

 
Årets påskjønnelse
Familien Takvam fikk årets påskjøn-
nelse, alltid like blide og klare til innsats 
år etter år. Kjærligheten til buhunden er 
stor, og innsatsen er imponerende ikke 
minst på bakgrunn av at det er mange 
år siden de har hatt en buhund i sitt 
eie. Ivar Johan har vært med i styret i 
mange år og hele familien stiller opp 
på Buhundens nasjonaldag, rigger opp 
og rigger ned og betjener kiosken slik 
at alle får nok å spise under arrange-
mentet.

Femkamp er gøy
En uhøytidelig lagkonkurranse hvor 

alle øvelser kan gjennomføres på et 
nivå som passer ekvipasjen. Snurre på 
dunk, potetløp, sikksakk mellom beina, 
hopp over hinder og apportering, alle 
kan gjøre det på sin måte. Ekstrapo-
eng dersom eieren kryper på alle fire 
og henter apporten med munnen, bare 
fantasien setter en stopper.

Eilin med Klara

Årets beste buhund og utstillingens beste 
svarte buhund

Hopp over hinder 

Snurre på dunk

Vinnerlaget med Tyla, Trixie og Tesle fikk 
65 poeng 

Utstillingens beste Svarte buhund 
Smørbukks Ab Troll

Nils Sverre med Hedda
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60meter buhund – 
et høydepunkt for mange
60metern er bare gøy. Eiere og hunder 
i alle stilarter. Vi hadde 24 startende 
hunder. Det var tett i tetsjiktet. 8 av 
hundene var i mål på under 7 sekunder. 
Ymer med eier Anne Jørgensen vant 
på tiden 6 blank. Både Ymer og Buzz 
slo gordonsetteren Alma – som blandet 
seg inn i tetsjiktet. På 60-metern hold-
er det ikke at hunden løper fort, det er 
små marginer og en liten førerfeil kan få 
store utslag. 

Rallylydighet - trening
Søndagen hadde vi håpet på å få 
avholdt klubbmesterskap i Rally-
lydighet, men dette utgikk pga for få 
påmeldte. Det var imidlertid mange 
som deltok på trening, og Linda Karlsen 
kom med mange gode tips.

Buhundens nasjonaldag 
24. – 26. august 2018 

Vi gleder oss alt til neste års nasjonal-
dag. Buhundens nasjonaldag 2018 blir 
som i år på Hunderfossen. Rasespe-
sialen blir, tradisjonen tro, avholdt på 
lørdagen - den 25. august. 

I år holder vi god avstand til rasespe-
sialen i Sverige som avholdes 4. – 5. 
august. Vi håper på mange deltakere 
på begge arrangementene.

NBKs valpeshow, 
Hunderfossen 12. august 2017. 
BIR: Kimura’s Dagrunn, 
Eier: Inger-Helene Rennedal
BIM: Skaubos Gorgon, 
Eier: Sondre Hovind og 
Amalie Charlotte Andersen Solheim 

Hannhund 6-9 mnd:
1: Skaubos Gorgon, NO33029/17, 
27/01/17, Eier: Sondre Hovind og 
Amalie Charlotte Andersen Solheim, 
Skedsmokorset 
2: Skaubos Gorm, NO33028/17, 
27/01/17, Eier: Bente og Egil Giertsen, 
Trondheim
3: Vatnebygda’s Balder, NO31822/17, 
09/12/16, Eier: Thor Sæther, Aremark
4: Dominic, NO30657/17, 24/12/16, 
Eier: Kristin Bakke, Vallset

Tispe 4-6 mnd
1: Kimura’s Dagrunn NO41468/17, 
10/04/17, E: Inger-Helene Rennedal, 
Knarrevik
2: Kimura’s Dina NO41467/17, 
10/04/17, E: Anita Lund, 
3: Leika NO41456/17, 
578097809258321, 08/04/17, E: Jan 
Håvard Skogen, Notodden
4: Lydi NO41453/17, 
578097809258293, 08/04/17, E: Else 
Merethe Lillesæter, Sel
5: Mira NO41454/17, 
578097809258289, 08/04/17, E: Else 
Merethe Lillesæter, Sel 

Tispe 6-9 mnd
1: Skaubos Gunda NO33030/17, 
27/01/17, E: Kathrine Øksnevad Lind-
strøm, Karmsund
2: Nesets Betty NO33271/17, 
578097809230298, 07/02/17, E: Elin 
Larsen, Stavern
3: Bernegården’s Gudny NO30782/17, 
14/12/16, E: Ann Kristin Fridtjofsen, 
Meldal
4: Taran NO30658/17, 24/12/16, E: 

Buhunder i fri utfoldelse.

Fra søndagens rallytrening
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Anne Lotte Bakke Jones, Vallset
5: Nesets Vakre Saga NO33270/17, 
07/02/17, E: Margrethe Larsen, 
Stavern

Resultater NBKs utstilling, 
Hunderfossen 12. august 2017
BIR: C.I.B. N SE DK UCH NJV-13 
SEJV-13 SEV-13 NV-14-15-16 NOR-
DV-14 DKV-14 EUW-15-16 BEV-16 
Kimura’s Peer Gynt NO52657/12, 
06/09/12, Blakk E: Kathrine Øksnevad 
Lindstrøm, Karmsund
BIM: INT N S UCH Kimura’s Hedda 
23630/06, 22/09/06, Blakk E: 
Inger-Helene Rennedal, Knarrevik

Beste hannhund
1: Excellent, CK, 1 CHK, C.I.B. N SE 
DK UCH NJV-13 SEJV-13 SEV-13 
NV-14-15-16 NORDV-14 DKV-14 
EUW-15-16 BEV-16 Kimura’s Peer 
Gynt NO52657/12, 06/09/12, Blakk E: 
Kathrine Øksnevad Lindstrøm, 
Karmsund
2: Excellent, CK, CERT, 1AK, 
1 Kimura’s Petrus NO52659/12, 
06/09/12, E: Kathrine Øksnevad 
Lindstrøm, Karmsund 
3: Excellent, CK, 2 CHK, Nord UCH 
NJV-15 Skaubos Frank NO52954/14, 
04/10/14, Blakk E: Linda Lundby 
Methlie
4: Excellent, CK, Res CERT, 1 JK: 
Smørbukks Ab Troll NO46504/16, 
21/06/16, Sort E: Julie Tunli 

Beste tispe
1: Excellent, CK, 1VET, INT N S UCH 
Kimura’s Hedda 23630/06, 22/09/06, 
Blakk E: Inger-Helene Rennedal, 
Knarrevik
2: Excellent, CK 1 CHK, NJV-12 N 
UCH EUW-15 NV-16 Skaubos Elli 
NO57701/11, 18/11/11, Blakk E: Ellen 
Katrin Enge, Dal
3: Excellent, CK, CERT, 1 AK, Skau-
bos Fia NO52958/14, 04/10/14, Blakk 
E: Ellen Katrin Enge, Dal
4: Excellent, CK, 2 VET, INT NORD 
UCH NORDJV-06 NORDV-06 SV-06 
NV-13 NVV-13-16 EUVW-15 Kimura’s 
Gyda 19564/05, 18/08/05, Blakk E: 
Ellen Katrin Enge, Dal

Buhundens nasjonaldag 2017 - 
Barn og hund
Flinke unger i barn og hund, med ulik 
erfaring både hos barna og hundene. 
Vi ønsker oss helt klart flere deltakere 
neste år. Med mange deltakere vil vi 
dele i to klasser etter barnas alder.

1. Nils Sverre med Hedda
2. Maia med Gudny
3. Ailin med Klara

Buhundens nasjonaldag 2017 – 
Beste hode
Av 9 påmeldte hunder var det Vinga til 
Margrethe Larsen som stakk av med 
seieren

Buhundens nasjonaldag 2017 – 
Beste hale
Av 7 påmeldte hunder var det Tex til 
Morten Limi som stakk av med seieren

Buhundens nasjonaldag 2017 – 
5kamp
10 hunder var påmeldt 5kampen. Da 
passet det bra at Elli og Kirsten måtte 
trekke seg (Elli var hos Ernst-Otto og 
fikk sjekket øynene sine). Dette er en 
artig lagkonkurranse, hvor alle kan 
delta, uavhengig av ferdighetsnivå.

Vinnerlaget med Tyla, Trixie og Tesle 
fikk 65 poeng

Andreplassen gikk til Bella Troll og 
Klara med 47,5 poeng

Tredjeplassen gikk til Ymer, Fia og 
Ronja med 45 poeng

Buhundens nasjonaldag 2017   60-meter buhund 

1. Ymer Anne J. 6,00  
2. Buzz Linda K. 6,13  
3. Alma Ellen Katrin E. 6,25 Gordonsetter 
4. Prins Torstein G 6,40  
5. Tyla Anette 6,56  
6. Tex Mirten L 6,60  
7. Olav Elisabeth K. 6,81  
8. Hero Torild Ø. 6,81  
9. Ask Elisabeth K. 7,00  
10. Elli Maja K. 7,03  
11. Molly Maj L. K. 7,06  
12. Nuka Gunn Berit W. 7,16  
13. Fia Maja K. 7,31  
14. Trixie Berit S 7,35  
15. Klara Ailin H. D. 7,37  
16. Bella Kirsti E. F. 7,38  
17. Balder Inger sofie S. 7,75  
18. Oskar Line A. 8,16  
19. Basse Arne T.  8,28  
20. Tinka Bjørn K 8,66  
21. Kompis Magnhild B. S. 9,37 Lundehund 
22. Chico Linda M. 10,50 Tibetansk spaniel 
23. Tiril Anne B. J. 11,31  
24. Frey Nils Anton Snusedisk  
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Da er Dogs4All over for i år. Vi får nok 
godt betalt for innsatsen vår under ar-
rangementet. Rigging torsdag kveld, 
betjening av stand fredag, lørdag og 
søndag, deltakelse i raseparaden lør-
dag og søndag. 21 buhunder på utstil-
ling, og sist men ikke minst, den go-
deste Per Gynt som i år presterte å bli 
nr. 3 best in show, best i gruppen og 
årets mestvinnende norske hund. Slikt 
blir det reklame av.

Stand på Rasetorget
Vi tror kanskje at alle kjenner buhun-

den. Det er ikke tilfellet. I år opplevde 
vi å få besøk av en tidligere Shiba-eier, 
som så hundene våre, zoomet oss inn 
– og lurte på hvilken rase vi presenter-
te. Etter en lengre prat var han overbe-
vist – buhund var rasen for ham. Vi fikk 
mange innom som alt var interessert 
i rasen, og ønsket ytterligere informa-
sjon. Mange besøkende var lite kjent 
med rasen, og ble frelst av hundene 
som betjente standen. Enkelte stakk 
innom mange ganger i løpet av helgen.
Rasetorget var i år plassert på en ro-
ligere plass, med mindre trafikk. Vi er 
ikke sikre på om dette var positivt el-
ler negativt. Vi følte at det var mindre 
besøk, men det kan rett og slett hende 

det var på grunn av mindre trengsel av 
forbipasserende, og at de som kom for-
bi og innom var riktig målgruppe – på 
jakt etter ny hund. I år som tidligere år 
hadde de norske rasene fått den beste 
plasseringen, og vi hadde som tidligere 
stand ved siden av Norsk lundehund-
klubb.

Dogs4All – tre dager til ende

Nuka nøt livet på standen Buzz og Elli

Mange gode samtaler
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Raseparaden
Det er krevende å lage en god rasebe-
skrivelse med maks 200 tegn – inklusi-
ve mellomrom. Vi deltok med to svarte 
og to blakke hunder under paraden, og 
med følgende rasebeskrivelse:

”Norsk buhund, den tjenestevillige nor-
ske spisshunden. Arven fra vikingtiden. 
Frisk og robust. Brukes til alt - fra jakt 
og gjeting til agility. Stor motor på jobb 
og en kosebamse inne. Barnas beste 
venn.”

Fia, Nuka og Buzz – litt slitne på slutten av dagen

Standens eldste hund, Catinka på 14
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I august skriver Hege Pedersen på 
Norsk buhundklubbs forum at hun 
og buhunden Nero vurderte en til 
buhund i familien. Litt senere var 
Freki på plass. Fra da av har matmor 
delt smått og stort fra livet til trioen 
på forumet. 

Vi har fått lov til å trykke utdrag fra 
nettdagboka. 

13. august
Min kjære Nero Buhund og jeg er i ten-
keboksen. Vår venninne Taran Akita 
måtte ta farvel i våres. Nero og jeg sy-
nes det blir litt stusslig bare oss to, for 
vi er vant til å være tre.

Vi har det veldig moro sammen. Tu-
rer til skogs hver dag, oftest med kaffe-
kjele og god niste. Rett som det er tar vi 
med en sovepose, hengekøye og tarp 
også. Så blir vi hengende inne mellom 
trærne en stund.

Men savnet av vår felles venninne er 
stort. Derfor har vi så smått begynt å 
tenke på om vi ikke skal invitere en ny 

firbening hjem til oss.
Siden ”like hunder leker best” må val-

get da falle på en buhund. Gjerne en 
ung omplasseringshund. Men en valp 
fra en god oppdretter ligger høyt på 
lista.

Vi skal vurdere litt til, men nå når 
frøet er sådd har det jo en tendens til å 
spire. Og to buhunder er dobbelt glede. 
Ikke sant, dere? 

23. september
En liten buhundvalp har kommet til 
Nero og meg:

I morges, sånn omtrent kl. 05:30. 
Nero ligger og sover i buret sitt, med 
åpen dør. Hans faste sovekammer. 
Ved siden av står et annet bur, med 
for anledningen ei lukket dør. Inni der 
ligger en liten Freki og sover. Døra er 
lukket slik at han ikke skal tusle rundt 
i huset og kanskje bite på uheldige sa-
ker mens matmor sover.

Like ved siden av burene ligger mat-
mor og sover søtt i sin utmerkede hen-
gekøye, litt trøtt etter mange timers bil-

tur. Idyllen er komplett.
Så høres det noen forsiktige ”grynt” 

fra buret med en liten buhundvalp i. 
Matmor våkner, og skjønner at det er 
en liten fyr som må ut en liten tur.

En annen, noe større buhund, våkner 
og kommer tuslende bort til mor i hen-
gekøya. Snart har matmor fått sko på, 
og vi rusler en tur nedover veien.

Ikke lenge etter har to buhunder, en 
liten og en stor, gjort unna et par nød-
vendige ærender.

Snart ligger en liten og en stor bu-
hund, og et ganske stort menneske, 
igjen på sine plasser og drømmer vi-
dere.

En tidlig lørdag morgen, før dagsly-
set har våknet, og ingen andre vet om 
vår lille morgenvandring.

Velkommen til Finsland, lille fantas-
tiske Freki, som har reist i bil helt fra et 
sted utenfor Bergen.

Og på denne lille turen har Freki alle-
rede bevist at han er en ekte jakthund. 
Musehull er spennende! Kanskje Nero 
har hvisket ham noen ord i øret?

25. september
God morgen! En aldri så liten situa-
sjonsrapport fra oss her i Hegeheimen:
Det er kveld. Alle skal gå til ro etter å ha 
vært ute et lite ærend. Nero har krøl-
let seg sammen i det åpne buret sitt. 
Matmor selv har hengt seg opp i hen-
gekøya si for natta. Og lille Freki har 
blitt ”buret inne” like ved siden av.

Men denne gang var han ikke så for-
nøyd. Han ville heller ligge i armkroken 
til mor i sofaen, og han ga sterkt uttrykk 
for sin misnøye. Det hjalp ikke at mor 
sa at vi skulle ligge i armkroken i mor-
gen. Han ville ligge i armkroken NÅ! Så 
det så!

Da kommer det en lavmælt knurring 
fra Nero i det andre buret. Og hos Freki 
ble det stille.

Matmor hvisket storebror Nero et 
stille ”takk”.

Og så ble det nattero.

28. september
Musejegerens læregutt! Snart eksa-
men, melder mentor. :)

Livet med buhundene 
Nero og lille Freki

Stor og liten. - Velkommen til Finsland, lille fantastiske Freki, som har reist i bil 
helt fra et sted utenfor Bergen, skriver matmor Hege Pedersen, da hun og buhun-
den Nero fikk en ny turkamerat.
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Lille Freki har lært to ting til i dag:
1. Når en voksen buhund løfter på bei-
net er det ikke nødvendigvis for å skjer-
me en liten buhund for regn mens han 
gjør ”nummer 2”.
2. Elger er KJEMPESTORE!
-utdrag fra en liten buhunds lærebok.

1. oktober
Nero kjefter på meg i dag. Jeg er ikke 
sikker på hvorfor. Fikk Freki en ekstra 
godbit? Kanskje. Men Nero kjefter. Og 
bak ham sitter Freki og kjefter med. 
Jeg aner ikke hvorfor.

Men det virker som Freki sitter der 
bak og er moralsk støtte til Nero: ”Ta 
henne! Ta henne!”

Best å ta en tur ut med dem nå som 
det for øyeblikket har sluttet å regne.

God søndagsmorgen, forresten!

1. oktober
I kveld lærte Freki noe nytt:
Han ble så ivrig under musejakt at han 
blandet seg opp i hullet til Nero mens 
han var i full gang med å grave ut mu-
sehull og kombinere det med grøft til 
ny stikkrenne under veien (det har jo 
regnet så mye).

Da fikk lille Freki ”jordfresern” Bu-
hund så klar beskjed at pelsen kom i 
ulage: ”Grav ditt eget hull, småen!”
-og sånn ble det.

6. oktober
Jeg kan muligens ha nevnt dette tidli-
gere, men skitt au.

Freki tisser fortsatt inne. Ikke bare 
det, han har valgt Neros soveteppe, 
det han sover på utenfor buret, som 
”tisseteppe”.

Freki hadde også et, men siden tep-
pene er ”langhåret”, og han forsøkte å 
spise det, tok jeg det bort. Lange tep-
pefibre kan kanskje rote til fordøyelsen 
hans.

Men altså, Neros teppe. Det har Fre-
ki for lengst okkupert -som tisseteppe. 
Av alle ting. Og det er vanskelig å tørke 
opp sånt søl fra slike tepper, og vaske-
maskinen min har bedt meg innstendig 
om å la den slippe det tunge teppet.

Og mor vil ha en liten valp til å tisse 
ute i stedet.

Mulig løsning: Freki får bruke teppet 
inntil videre. Nero får et nytt. Tross alt 
tisser ikke Freki andre steder i huset 
nå. Kun på teppet. Og det teppet blir 
flyttet, litt om gangen, over flere dager, 
ut mot døra. Til slutt vil det ligge ute. 
Problem løst?

Vi får se om vi klarer å lure denne 

valpen, men han er i grunnen skrem-
mende skarp i hodet.

9. oktober
Freki driver og herper på ting han ikke 
får lov til. Så kommer han til sekkene 
med hundefor. Graver og biter og for-
søker å lage hull.

Nero reagerer. Stormer til og gir klar 
melding om at sånt absolutt ikke er lov.

Da skjer det. Freki tusler stille bort til 
Neros bur/soveplass. Lister seg inn for 
første gang. Og tisser en solid skvett 
midt i Neros seng. Så skynder han seg 
ut, og mor synes hun kan se antydning 
til en glorie over hodet til den lille pø-
belen.

Jeg sitter måpende og se på, til jeg 
ender i ei latterkule jeg sliter med å 
komme ut av.

-og sånn går no dagan.

15. oktober
I dag har lille Freki tilegnet seg nyttig 
lærdom.

Det har seg nemlig slik at det går en 
bekk gjennom dalen vi bruker som ”le-
kegrind” for tiden. Bekken er ikke bred, 
men den kan være dyp enkelte steder. 
Slike bekker kan også ha kulper, der 
vannet er stillere. Og slike kulper kan 
ha et lag med hvitt skum på toppen.

Det hadde den ene av kulpene vi rus-
let forbi i dag.

Nå vet Freki at dette hvite gulvet ikke 
egner seg til å gå på. Men før han vis-
ste det forsøkte han. Og fikk seg en 

real dukkert.
Godt at matmor var der og kunne 

fiske lillegutt opp på tørt land igjen. 
Han var jo helt under et par sekunder. 
Klarte selv å kare seg nesten helt opp 
på land, men matmor var raskt ute med 
en hjelpende hånd.

Hvordan han tok det? Nei, han ristet 
seg et par ganger, og fortsatte leken. 
På land denne gang.

Han har forresten også funnet ut at 
det ikke lønner seg å grave etter mus 
i ei maurtue.

I morgen skal vi lære mer om natu-
rens underfundigheter. 

22. oktober
Lille Freki er ikke så liten lenger. Nå 
rekker han opp til stuevinduet når han 
står på to og støtter seg til vinduskar-
men. Da kan han stå der sammen med 
Nero og kommentere alt som skjer bor-
te hos naboen, og biler som passerer 
på veien.

Eller han kan varsle Nero om at det 
skjer noe der ute. Så står de der og 
”kommenterer” begge to. Og motsatt.

Ellers har vi vært flinke i dag. Vært 
på tur i skogen til tross for elendig vær. 
Blant annet kom vi til et sted der vi 
måtte over ei grøft. Grøfta er akkurat 
så bred/smal at Nero og matmor klarer 
å hoppe over. Men ikke lillegutt, viste 
det seg. Men han er sannelig en tøf-
fing, den krabaten!

Jeg har hatt mange gode hunder. De 
fleste av dem har sutret og hylt på hjelp 

Blikket. Matmor sier at jeg er hennes egen Tommy fra ”Tommy og Tiger’n”. Hva 
hun nå kan mene med det.
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om de møtte hindre i skogen som valp. 
Men ikke Freki!

Først hørte vi ikke noe fra dypet av 
grøfta, der tøffingen hadde landet etter 
det store spranget, det som viste seg 
å være for kort. Så kunne vi høre noe 
småbjeffing og knurring nedi der. His-
sig sådan. Som han gikk og småban-
net for seg selv. Akkurat som matmor 
gjør når hun må reparere noe i huset 
og ikke får det til.

Matmor måtte kikke over kanten 
mens hun humret for seg selv. Nedi der 
gikk Freki fram og tilbake og lette etter 
en utvei. Og utveien fant han. Helt av 
seg selv: en del av grøfta hadde min-
dre bratte kanter, så han kunne klatre 

opp.
Der oppe fikk han masse ros og god-

biter. Godt å vite at han har evnen til 
å komme seg ut av problemer selv om 
han skulle havne opp i noe under jakt 
på ekorn eller hare senere. Samtidig 
vet jeg at han i likhet med Nero sier ty-
delig fra dersom han sitter fast og må 
ha hjelp.

Både mine tidligere polarhunder og 
min akita Taran satte seg bare stille 
ned og ventet på hjelp, uten en lyd. Da 
blir de jo ikke enkle å finne heller.

Freki overrasket forresten stort for-
rige kveld. Hittil har han alltid protestert 
når jeg stenger ham inne i buret for nat-
ta. Men nå har han lært at når matmor 

pusser tenner om kvelden og kler av 
seg skal det soves. Så han tuslet rolig 
inn i buret og la seg til å sove. Døra ble 
stille lukket, men da sov lillegutt.

Livet med buhunder er herlig!

29. oktober
Krasj! Dunk. Dunk. Raslerasle. Slepe. 
Dra. Raslemye.

Freki ”golddigger” Buhund har om-
sider funnet ut hvordan han skal åpne 
døra til skapet under kjøkkenvasken. 
Der søpla står før den kommer ut i den 
store dunken.

-men ellers ser det ut til å bli en rolig 
dag. Enn så lenge.

3. november
Ja vel. Freki har blitt husren. Så hus-
ren at han har begynt å åpne døra ut til 
gangen helt selv. Må visst begynne å 
låse ytterdøra. Fremmelig krabat dette! 

6. november
Freki vokser fort! Har nå en manke-
høyde på ca. 35 cm. Nero på 7 år er 
ca. 45 cm.

Freki begynner også å bli roligere i 
væremåte. Stadig en liten villbasse, 
men lystrer vanlige kommandoer som 
”sitt”, ”stå”, ”dekk”, ”kom”, ”nei”, og er 
i ferd med å lære ”høyre” og ”venstre” 
(jeg sier høyt retningen hver gang vi 
svinger).

I tillegg begynner han å bli flink til 
”high five”, vår egen variant av ”gi labb”.

Han sier også fra når han må ut og 
tisse. Gjøre fra seg inne har han aldri 
gjort. Flinke Freki!

10. november
I vårt lille hus har vi en ørliten gang 
mellom kjøkkenet og til utgangsdøra. 
Bakom døra står ”Norge på langs syk-
kelen”. Den Buddy og jeg brukte på tu-
ren vår. Det er nemlig ikke plass til den 
i vedskjulet nå som det er stappende 
fullt av vinterved.

På styret til sykkelen henger et flexi-
band med halsbåndet til Nero på.

Nå var jeg ute etter et fange med 
ved, men da jeg var på døra for å kom-
me inn buttet det imot. Døra var stengt. 
Noe sperret på innsiden. Hva nå??

Det gikk raskt opp for meg at det måt-
te være sykkelen som av en eller an-
nen grunn hadde veltet. Men hvordan?

Jeg fikk skjøvet sykkelen såpass 
til side at jeg klarte å smyge meg inn 
døra. Da fikk jeg se lina til flexibandet, 
som gikk derfra, gjennom kjøkkenet og 
inn til stua.
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Huset vårt er nemlig ikke stort større 
enn ei litt stor vedkasse.

I den andre enden sto Freki og dro in-
tenst i bandet. Så glapp han taket, og 
halsbåndet forsvant ut til sykkelen igjen. 
Og Freki løp etter for å dra det inn igjen. 
Veldig morsomt, syntes han!

Men da veltet altså sykkelen og steng-
te matmor ute.

Men han hadde nok savnet meg når 
han ble sulten.

16. november
Vår TV -sofa er ikke veldig stor, men 
den har massevis av plass til matmor 
og to buhunder.

Derfor er det litt snodig at den ene 
halvparten av sofaen er tom, mens mat-
mor sitter hardt inneklemt mellom to bu-
hunder på den andre halvparten.

-men har man valgt å leve med to av 
”menneskets beste venn” går det helt 
greit

19. november
Freki Buhundvalp -nå som bowlingkule!

Setting: Matmor siter og glor på TV2 
-nyhetene. Nero og Freki lekesloss på 
stuegulvet. Ute på kjøkkenet, under 
oppvaskbenken er det et skap som for 

tiden er uten dør. Inni der har matmor 
lagret en del tomflasker.

Freki lekesloss atslå med Nero i stua, 
men plutselig tar han fart, spurter som 
ei kule ut på kjøkkenet og rett inn i det 
åpne skapet og sender hele flaskesam-
lingen til alle kanter, sklir på ræva, slad-
der ut og fortsetter ”angrepene” på en 
forvirret Nero.

Og om det finnes skrivefeil i dette inn-
legget skyldes det nok at matmor forsø-
ker å taste mens hun hikster av latter og 
lattertårer skjermer for synet.

God søndag! Nå skal vi ut og skrem-
me frekke små ”myser”! 

26. november
Vi har vært på jakt i dag, hundene og 
jeg. Musejakt, seff.

Det ligger litt snø i området, men det 
regner litt av og til, og snøen deiser rett 
som det er fra trærne og treffer matmor i 
hodet. Men sånt er normalt her i gården. 
Freki og Nero synes det er fryktelig mor-
somt å se på!

Men det var altså musejakta. Vi ruslet 
rolig hit og dit og hundene stakk hodene 
ned under snøen, under tuer og gress 
og busker. Av og til kom de opp med en 
stor dott tørt og småtrevlet gress. Muse-

reir. For øvrig glimrende vare til å starte 
et bål med når man bruker tennstål, si-
den det er så tørt og brennbart, selv i 
regnvær. De ligger jo godt skjult disse 
musereirene. Om de da ikke får besøk 
av en rev. Eller en buhund.

Vi sjekket også opp spennende spor 
etter rådyr, mår og ekorn. Men vi så in-
gen harespor i dag. Mulig at harepesten 
har vært ille.

Vi fant ingen levende mus, og så vidt 
matmor kunne se, fant de ingen døde 
heller. Bare tomme reir.

Helt til vi gikk i kanten av et jorde like 
før vi kom ut på veien igjen. Freki var 
opptatt litt lenger ute på jordet, mens 
Nero sto med hodet ned i snøen like ved 
matmors fotspor.

Matmor sto tålmodig og ventet. Da 
fikk hun se at ei jordrotte plutselig pop-
pet opp av snøen like bak Nero, og tus-
let skyndsomt noen meter over snøen 
før den smatt inn under ei rotvelte i 
skogkanten.

Matmor måtte flire der hun sto. Men 
hun hadde ikke hjerte til å fortelle Nero 
hva som foregikk like bak ham mens 
han sto med viftende hale og hodet 
godt inne i en forlatt musebol. -og så 
dro vi hjem og spiste litt smågodt. 
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Rakkestad hundeklubb arrangerte 
språkkurs i regi av Lundqvist Hunde-
skole i høst. Og med språkkurs mener 
jeg hundespråk selvfølgelig! 

Med på dette kurset var det hele fem 
buhunder: Skaubos Fauna, Camastiff 
Alluka, Camastiff Petra, Vatnebygdas 
Balder og Kvitlabbens Muste (Buzz).
Kurset startet med et seminar hvor det 
ble viste opp mange spennende filmer 
og bilder av hunder og ulver.

Lundquist Hundeskole har bygget opp 
nettopp dette kurset rundt et spen-
nende film- og bildemateriale som har 
blitt til gjennom mange års arbeid med 
språk og adferd hos både hund og ulv. 
Så her fikk vi sett mye spennende. 

Dag to på kurset satte instruktørene 
opp møter med forskjellige hunder som 
var påmeldt «slipp-dag». Her fikk vi se 
møter med alt fra to hunder til en helg 
gjeng. Alle møtene foregikk uten bånd 
og det var viktig at vi eiere gikk vekk 
fra hundene, slik at vi ikke støttet opp-
under hunden i situasjonen. Det var 
svært spennende å se hvordan  hun-
dene leste hverandre. Instruktørene fil-
met alle møtene, og noen flinke hobby-
fotografer tok mange fantastiske bilder. 

Bildene vist i denne artikkelen er fra 
denne «slipp-dagen». 

Dag tre på kurset gikk vi igjennom 
alle filmene fra slipp-dagen. Det var 
morsomt å se alle de små signalene 
hundene sendte tidlig, og hvordan de 
leste hverandre. Her fikk vi se filmene i 
«slow-motion», og instruktørene snak-
ket mye rundt dette.

Det ble tatt opp mange interessante te-
maer, blant annet:
- Lært, medfødt eller begge deler?
- Grunnleggende instinkter
- Fryktreaksjoner
- Jaktadferd
- Revirforsvar
- Sosial omgang
- Sammenhengen mellom instinkter, 
læring og stress
- Hundens språk
- Evnen til å plukke opp små signaler 
og bli en bedre hundetrener

Evnen til å lese og forstå hunden er like 
viktig enten vi snakker om hverdagens 
hundehold eller utøvelse av hunde-
sport på høyt nivå. Og man merker fort 
at jo bedre du er på dette dess lettere 
blir det å få hunden til å gjøre det du vil.
Dette kurset anbefales virkelig, så utro-
lig gøy å se sin egen hund i møte med 
andre!

Språkkurs: Hvis du ønsker å gjøre deg 
forstått må du starte med å forstå!
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Hilsen fra Avlsrådet

Det skjer mye bra på buhundfronten for 
tida, la det ikke være noen tvil om det. 
Det er så langt i år registrert langt flere 
kull og valper enn på flere år. Men fort-
satt virker det som at etterspørselen et-
ter valper ikke er noe problem. Tilbake-
meldingene vi har fått er at valpene fort 
finner nye, gode hjem. Det kan virke 
som det stadig er flere som får øynene 
opp for denne fantastiske hunderasen. 
Dette gleder oss stort, og er en viktig 
forutsetning for at vi kan klare å ivareta 
buhunden på best mulig måte fremov-
er.

Det var også et stort antall valper som 
stilte på Buhundens Nasjonaldag i 
2017. Dette virker love bra for frem-
tiden, da er det bare å håpe at vi får se 
disse på årets utstilling også. Vi håper 
for øvrig også at enda flere benytter 
seg av muligheten til å stille ut ved 
Buhundens Nasjonaldag i 2018. Dette 
er et stort arrangement, med flere ak-
tiviteter utover utstillingen. Dersom du 
ikke har deltatt før, anbefaler vi at du 
benytter sjansen i 2018! 

Selv om det virker som om vi aldri blir 
fornøyde med antall hannhunder til-
gjengelig for avl, ser vi at det stadig 
dukker opp en og annen ny en, og det 
gleder oss hver gang. For å fjerne all 
tvil, det ER fortsatt stort ønske om flere 
hannhunder på NBKs hannhundliste. 
Informasjon finner du på web-sidene 
buhund.no, eller du kan kontakte avl-
sradet@buhundklubben.no

De fleste kull som blir født etterlever 
heldigvis de regler som er satt av klub-
ben med hensyn på helse hos forel-
drene. Men dessverre, avlsrådets lille 
hjertesukk, det er også satt kull hvor 
foreldredyrene har HD eller arvelig ut-
viklingskatarakt. For å forstå hvorfor 
NBK har de regler vi har, anbefaler vi 
å lese sommerens «Buhunden». Om 
du ikke har dette spesialnummeret, så 
kan du kontakte styret så hjelper de 
deg.

Et annet lite hjertesukk er at det ikke er 
så stort antall hunder som undersøkes 
med hensyn på HD som det er behov 

for. Det finnes hele kull der ute, hvor 
ingen av avkommene har noen form 
for registrerte resultat. En smertefull 
bivirkning av dette er at vi ikke får 
nødvendig kjennskap om rasen vår til 
å gjøre de rette valgene for fremtiden. 
Så enda en gang; Om du tenker å 
bruke hunden til avl eller ikke, vær så 
snill å undersøke den – også for hund-
en sin egen skyld. Viser det seg at din 
hund har HD, er det sjeldent verdens 
undergang. Å ha kjennskap til hun-
dens diagnose kan bidra til at hunden 
kanskje kan få et enda bedre liv enn 
uten denne kjennskapen. Videre er 
helseresultater en uvurderlig hjelp for 
oppdrettere og klubben i sitt arbeide.

Nå satser vi på at 2018 blir et supert 
år – og at vi dette året vil se rekord-
mange HD- og øyeresultater.

Da gjenstår bare å si GOD JUL og 
GODT NYTTÅR.

For AR 
Ellen Katrin
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Hannhundsliste - godkjente hannhunder per 13.11.2017

Navn Reg. nr. Farge Avkom
i Norge Eier Bosted Tlf./Epost

Asterix NO54707/11 Svart 4 Trond Fjeld Halden 970 05754     trond.fjeld@outlook.com  

Bernegården's Casper NO34882/15 Blakk 3 Turid Gimmestad Hansen Sykkylven 957 01330 /turidsi@hotmail.com

Bernegården's Dante NO53928/15 Blakk 0 Oliver Amland Veavågen 481 89858 /oliver.amland@hotmail.com  

Cascilius Bono Bolivar NO30336/10 Blakk 6 Ernst Jakobsen Bodø 952 07770

Dennis NO41104/12 Blakk 10 Øyvind Ødegård Oslo 921 20 200 / siffa2010@hotmail.no

Edjerv Ragnarok van 
Koekie's Ranch NHSB2885985 Blakk 0 Verona Otten Nederland Lies@vankoekiseranch.nl  

Gnipagrottans Nikar SE34405/2010 Blakk 0 Lena Bjørklund Gnosjø, Sverige +46 (0) 708 39 55 46 /
lena.bj65@gmail.com

Jimmy NO34092/11 Blakk 14 Sissel Ekhougen Jømna 957 46946 / ekhougen@gmail.com

Keiron Yggdrasil van 
Koekie's Ranch 2996788 Blakk 0 Lies Hekuis Nederland 0031 06-20710553 / info@var-stolthet.nl 

Kimura's Egon 04450/05 Blakk 14 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 

Kvitlabben's Muste NO49582/14 Svart 2 Linda Karlsen Trøgstad 995 24212 / lindakarlsen@gmail.com

Leite-gård's
Jarl Olav-son NO37449/12 Blakk 17 Kristine og Marie 

Edland Sandnes 414 19 062 / marie.edl05@gmail.com

Med Hjärtas Assar NHSB2845453 Svart 0 M.E. Hekhuis Nederland 0031 591317955  
Lies@vankoekiseranch.nl  

Prins NO47351/14 Blakk 0 Torstein Gjeldokk Geilo torstein.gjeldokk@hotmail.com

Ratsunummen 
August-Runar FI22497/13 Blakk 0 Anne Konttinen Tuusula, 

Finnland
+358407357725      
ratsunummen.kennel@gmail.com

Ratsunummen 
Cnut-Roar FI31333/14 Blakk 0 Anne Konttinen Tuusula, 

Finnland
+358407357725      
ratsunummen.kennel@gmail.com

Redlance’s Ingvald 01698/05 Blakk 0 Cecilie Haaland 
Svendsen Sandefjord 918 78116 / 918 78110 

chsvendsen@yahoo.no

Rusken 17531/07 Blakk 5 Anita Kapstad Matrand 48195465

Sissihøas Felix NO48956/11 Blakk 13 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 

Skaubos Frank NO52954/14 Blakk 8 Linda Lundby Methlie Sande i Vestfold 922 90847 / lll@wiersholm.no

Svartedals Storm NO47621/10 Blakk 10 Elise Engen Hanem 
og Jo V. Hilmo Tydal 95272735 / 

jo-vegard.hilmo@tydalsnett.no

Vaalejønn's Ns Nikko NO46585/09 Svart 9 Hanne Jonsvold Vikhammar 911 60278 / hanne.jonsvold@hotmail.com

Vaalebjønn's Ob Freij SE31716/2010 Blakk 0 Bjørg Siverin Alafors, Sverige +46 703 090626 / silverinb@gmail.com

Vatnebygda's Audun NO36652/15 Svart 0 Tine Jarli og Petter Elvik Oslo 984 15922 / tinemadeleine@hotmail.com

Vixir's Bauta Baldersson NO44845/13 Blakk 14 Gunnar E Halleraker Sveio  905 52774 / 975 67603
12halleraker@gmail.com

Norsk buhund har alltid bruk for flere hunder i avl. 
Har du en hannhund som er frisk og fin og med 
god gemytt vil vi gjerne ha han på hannhundlis-
ten. 

Hunden må være HD-røntget og fri for HD (A 
eller B), han må være øyelyst og funnet fri for 
øyesykdommer I henhold til avlsreglene, og han 
må være utstilt og ha oppnådd en 2. premie. 

Hva betyr det å ha hunden sin på hannhundlista? 
Du vil kunne bli kontaktet av tispeeier med fore-

spørsel om paring, det er opp til deg å si ja/nei. 
Ved paring vil tispeier betale en sprangavgift på 
10% av valpepris (valpepris er 14000,- i 2017), 
når valpene er født og rundet 4-5 uker vil du få 
10% av valpeprisen per levende valp ved denne 
alderen. Du må være villig til å øyelyse hunden 
din med jevne mellomrom, øyelysningsattesten 
er gyldig i 12 mnd fra øyelysningstidspunkt. 

Tispeeier kommer til hannhunden for paring. Se 
også buhund.no/hannhundlisten. Her finner dere 
forslag til paringsavtale og avlsreglene med mer.

Det gis per i dag dispensasjon på utstillingsresul-
tater, det betyr at hannhunden din, dersom tispa 
er utstilt, kan benyttes I avl uten å ha vært på ut-
stilling. Det kreves da at en bitt- og testikkelattest 
sendes til avlsrådet før paring. Hunden vil ikke 
komme på hannhundlista og avlsrådet formidler 
kontakt med ev. tispeeier. 

Ta gjerne kontakt med avlsrådet på avlsradet@
buhundklubben.no, ev. ring oss, så svarer vi så 
godt vi kan på det du lurer på. 
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HD-undersøkte hunder
i perioden 30.05.2017 – 13.11.2017

Registreringsnummer Navn Diagnose Dato

NO42249/15 Leite-gård's Oda Håkondotter A 31.05.2017

NO42245/15 Leite-gård's Oscar Håkonson B 31.05.2017

NO30388/16 Cascilius Anya Made Amazing C 02.06.2017

NO30386/16 Cascilius Rocky Made Romantic A 16.06.2017

NO55783/14 Vaalebjønn's Wb Snorre B 12.07.2017

NO50214/15 Honningrosas Linus Hjerteknuser B 21.07.2017

NO37383/16 Kimura's Aslak B 30.07.2017

NO36274/16 Fantejentas Claus A 08.08.2017

NO53931/15 Bernegården's Dikira A 09.08.2017

NO43844/13 Svartedals Tex B 09.08.2017

NO49455/16 Bella C 24.08.2017

NO46484/16 Bernegården's Elvira B 30.08.2017

NO43749/15 Svartedals Vera B 21.09.2017

NO37385/16 Kimura's Alma C 27.09.2017

NO36276/16 Fantejentas Caja A 02.10.2017

NO49457/17 Turi B 06.10.2017

NO34093/11 Theodor D 11.10.2017

NO58040/09 Toffen C 11.10.2017

NO47351/14 Prins B 18.10.2017

NHSB3056264 Vår Stolthet Stjerne Idavoll B 20.10.2017

Registrerte kull i perioden 
30.05.2017 – 13.11.2017

Født Kull nr T/H Far Mor

21.09.2016 174031 1/1 NO40286/15 Kayaq NO54709/11 Arja 

07.04.2017 173560 1/1 NO49582/14 Kvitlabbens Muste NO52084/09 Pe-gu's Nuka-tiril Peppermø 

08.04.2017 173777 5/1 NO52657/12 Kimura's Peer Gynt NO30403/12 Topsy 

10.04.2017 173781 2/4 NO52657/12 Kimura's Peer Gynt NO59100/10 Kimura's Magdalena 

15.04.2017 174067 4/5 NO37449/12 Leite-gård's Jarl Olav-son NO32040/14 Honningrosas Dina Drømmedame 

30.04.2017 174007 2/4 NO41104/12 Dennis NO47623/10 Svartedals Nadia 

13.05.2017 174727 4/3 NO58041/09 Sirius NO47624/10 Svartedals Maiste 

18.05.2017 174589 4/3 NO48956/11 Sissihøas Felix NO52956/14 Skaubos Fauna 

22.05.2017 174481 1/2 NO34882/15 Bernegården's Casper NO34609/15 Stella 

09.06.2017 175577 3/3 03907/07 Vaalebjønn's Is Balto NO45980/14 Vaalebjønn's Vs Freidig 

29.07.2017 176633 4/3 NO60579/09 Vaalebjønn's Ob Finn NO50755/12 Bernegården's Bjørk 

10.08.2017 176736 3/2 NO52954/14 Skaubos Frank NO45912/13 Fantejentas Vilje Alvira 

15.08.2017 177046 2/3 NO58041/09 Sirius NO37049/15 Pe-gu's Oda-tiril Ninjodatter 
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Registreringsnummer Navn Dato Diagnose

NO60579/09 Vaalebjønn's Ob Finn 30.05.2017 Katarakt (ikke medfødt): Påvist Ant.sut.l.

NO51807/09 Skaubos Dorte Rova 13.06.2017 Intet påvist

NO47350/14 Birk 23.06.2017 Intet påvist

NO53928/15 Bernegården's Dante 01.07.2017 Intet påvist

NO37388/16 Kimura's Ane 02.07.2017 Intet påvist

NO42247/15 Leite-gård's Ola Håkonson 14.07.2017 Intet påvist

SE39418/2014 Oppas Regulus Smilla 14.07.2017 Intet påvist

NO46828/11 Sandrhina's Kalle 21.07.2017 Intet påvist

DK21380/2010 Eimunas Cb Fryd Fantejente 27.07.2017 Retinal Dysplasi (RD): Påvist Geografisk

NO55788/14 Vaalebjønn's Xb Tjutta 27.07.2017 Intet påvist

NO55782/14 Vaalebjønn's Wb Elias 27.07.2017 Intet påvist

NO44373/15 Emma 30.07.2017 Intet påvist

27074/07 Raumerrikets Ridder Ryger 31.07.2017 Intet påvist

NO44845/13 Vixir's Bauta Baldersson 09.08.2017 Intet påvist

NO30386/16 Cascilius Rocky Made Romantic 12.08.2017 Intet påvist

NO30390/16 Cascilius Ninja Made Nice 12.08.2017 Intet påvist

NO30403/12 Topsy 12.08.2017 Intet påvist

NO40630/13 Finntil's Tyla 12.08.2017 Intet påvist

NO37050/15 Pe-gu's Arya Stark Nukadatter 12.08.2017 Intet påvist

NO36274/16 Fantejentas Claus 12.08.2017 Intet påvist

NO34897/16 Vaalebjønn's Yb Hero 12.08.2017 Intet påvist

NO34659/15 Fantejentas Berthea 12.08.2017 Intet påvist

NO43844/13 Svartedals Tex 12.08.2017 Intet påvist

NO52957/14 Skaubos Fride 12.08.2017 Pers. Pupilmembran (PPM): Påvist Iris 
Annet medfødt: Påvist

NO52582/16 Fia 12.08.2017 Intet påvist

NO50182/11 Tanja 12.08.2017 Intet påvist

NO49900/13 Vaalebjønn's Tb Tessa 12.08.2017 Intet påvist

NO49582/14 Kvitlabbens Muste 12.08.2017 Intet påvist

NO47351/14 Prins 12.08.2017 Intet påvist

NO46504/16 Smørbukks Ab Troll 12.08.2017 Intet påvist

NO44372/12 Tyra 12.08.2017 Intet påvist

NO56625/12 Pia 12.08.2017 Intet påvist

NO57701/11 Skaubos Elli 12.08.2017 Intet påvist

NO40972/14 Leite-gård's Ninette Olavsdotter 22.08.2017 Intet påvist

NO53931/15 Bernegården's Dikira 22.08.2017 Intet påvist

KCAQ03359204 Sturtmoor Destiny's Dream 25.08.2017 Intet påvist

KCAQ03359206 Sturtmoor Deatrix 25.08.2017 Intet påvist

NO50753/12 Bernegården's Binna 25.08.2017 Intet påvist

NO50130/11 Vesla 29.08.2017 Intet påvist

NO43850/13 Svartedals Idun 01.09.2017 Intet påvist

NO32039/14 Honningrosas Vinga 22.09.2017 Intet påvist

NO40828/13 Mia 27.09.2017 Intet påvist

NO41104/12 Dennis 27.09.2017 Retinal Dysplasi (RD): Påvist (Multi) fokal

NO51221/12 Bjønn 03.10.2017 Intet påvist

NO34093/11 Theodor 04.10.2017 Intet påvist

NO58040/09 Toffen 07.10.2017 Katarakt (ikke medfødt): Påvist Cortical

Øyelysninger  30.05.2017 – 13.11.2017



Buhunden Julen 2017 Buhunden Julen 2017 31 SPONSOR -

NO52954/14 Skaubos Frank 10.10.2017 Intet påvist

NO49375/12 Leite-gård's Karoline Håkondotter 11.10.2017 Intet påvist

NO54707/11 Asterix 16.10.2017 Intet påvist

NO55787/14 Vaalebjønn's Xb Tarek 06.11.2017 Intet påvist

Av Terje Methlie

Det virker som en evighet siden vi fikk 
Calle, en aldeles herlig bugutt, som var 
med oss overalt, og som fylte dagene 
vår med lek, moro og vennskap. Han 
var også en utrolig flott turkamerat som 
gjerne ville være den som førte an. Men 
han hadde også evnen til å roe seg helt 
ned, slange seg på sofaen, eller når vi 
var på tur med bobilen, i sengen. 

Calle ble i tillegg og den stolte pappa til 
17 herlige valper, og det er her vi be-
gynner å snakke om å følge i pappas 
labbespor. I siste kullet som Calle fikk, 
var den siste, lille valpen Frey.  Når du 
står, sitter, eller kryper rundt på gulver 
sammen med de små «krypene», så er 
det jo utrolig vanskelig og la være å si at 
den vil jeg gjerne ha og den skulle jeg 
gjerne hatt – også! Heldigvis klarte vi å 
bestemme oss for minstemann i kullet, 
og slik ble det til at Frey kom hjem til 
oss. I lang tid fikk han lov til å herje som 
han ville, både med pappa Calle og Chi-
co (som er en Tibetansk Spaniel) men 
som også tror han er en bugutt. 

Og her er bakteppet for «Å følge i pap-
pas labbespor».

Da vi fikk Calle følte vi ofte at vi måtte 
ha et fremkomstmiddel som vi kunne 
få med oss to hunder, som skulle på 
utstillinger rundt omkring i landet. Det 
ble jo en del utstillinger, og i stedet for 
å starte midt på natten, så vi på mu-
ligheten til å skaffe oss en bobil. Det 
ble begynnelsen på en ny tilværelse for 
oss. Ferieturer med bobil ble noe vi, og 
hundene, har satt utrolig pris på etter 
hvert. 

En av de første langturene vi tok med 
den første bobilen gikk over fjellet til 
Balestrand i Sogn, videre over Gaular-
fjellet og til Olden og Briksdalsbreen. 
Turen innover den vakre dalen og opp-

over til breen, er helt fantastisk. Calle 
trives i oppoverbakkene og fikk lønn for 
«strevet» i friskt isvann da vi kom opp 
til foten av breen.

Turen videre gikk litt videre nordover, 
og så over fjellet, og så «broderte» vi 

oss på kryss og tvers langt østover. 
Oppover til Falkberges rike, Røros. 
Nok en gang kan vi undres over de 
fantastiske variasjonene vi har i landet 
vårt. Turen gjennom de trange gatene, 
forbi den imponerende kirken og opp 
på slagghaugene.

I pappas labbespor

Calle, Frey og Chico i Balestrand

Calle bader i Sognefjorden



Buhunden Julen 201732- SPONSOR

Etter hvert har det blitt mange turer. 
Stadig vekk over fjellet til Vestlandet, 
Bergen, Balestrand over Strynefjell og 
Sognefjell, ja kort og godt landet vårt 
på kryss og tvers. Vi kunne ha valgt 
mange steder hvor vi har fulgt i «pap-
pas labbespor», men hvorfor har vi 
denne gangen valgt akkurat Briksdals-
breen og Røros? Vi kunne ha plukket 
ut mange, veldig mange steder hvor 
vi har fulgt nettopp i Calles labbespor. 
Sydover til Staverns området, til Fro-
land – hvor Calle valgte ut vår tibbe 
(wannebe bu) Chico. Det som alltid 
har vært så fint, det er å se hvordan 
hundene tilpasser seg. Vi fikk heldigvis 
flere turer hvor vi hadde alle tre hun-

dene med oss, steder som vi har med 
oss i minneboken vår.

Dessverre så fikk ikke Calle lov til å bli 
hos så svært lenge, men det er derfor 
vi har sagt at det må ha vært skjebnen 
som fikk oss til å bestemme oss for at 
vi tok go’gutten Frey hjem til oss.

Han har nok fått merke at mye skjedde 
med pappa Calle, men han har klart å 
fylle minnet etter pappaen på alle må-
ter. Han kan være livlig, rampete, men 
han kan også være den mest kosete 
bugutt du kan tenke deg. 

Vi har fortsatt å reise rundt, både til 
Danmark og Sverige, hvor Frey har 

klart å bli champion, men ikke minst 
rundt i landet vårt. Spesielt er det jo tu-
rene vestover som det har vært mange 
av hvert eneste år. Men vi har jo også 
funnet nye reisemål, som  nordover 
langs Helgelandskysten, og hvor Frey 
tok oss med på turen opp til hullet i 
Torghatten. Så har vi jo selvfølgelig da 
krysset Polarsirkelen både på nord- og 
sydtur.

Men det er klart at Vestlandet, med 
Hardangerfjorden, Bergen, Sognefjor-
den og fjordene oppover til Nord-Møre 
hele tiden er på reiserutene våre. Det 
er også alle fjellovergangene, og da 
er det jo kanskje ikke så rart at når vi 
kjører over Hardangervidda, opp til 

Calle på Gaularfjell Calle mot Briksdalsbreen Frey mot Briksdalsreen

Frey på Gaularfjell

Olden Frey og Chico i Olden
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Voss og over Vikafjellet så ender vi 
nok en gang i Balestrand. I sommer 
gikk turen videre over Gaularfjell, med 
den nye utsiktsplassen, videre til Loen 
– og Briksdalsbreen. Frey «fløy» bak-
kene oppover, og nok en gang ble det 
bading i isvannet ved foten av breen. 
Mens Calle i sin tid var mer opptatt av å 
irritere seg over alle de små «togene» 
som kjørte late turister opp – og ned – 
fra breen, så var Frey mer opptatt av 
de spennende dyrene langs veien – 
var dette noen han kunne leke med?

Også Bergstaden kom vi oss til, sving-
te inn ved Størens Bakeri og fulgte 
veien til Røros. Det rare er, hver gang 
vi bestemmer oss for å besøke denne 
merkelige, vakre byen, så regner det! 
Regner trollkjerringer hver gang! Like-
vel er det fascinerende å gå i de gamle 
gatene, inn og beundre den vakre kir-
ken, og selvfølgelig slagghaugen, hvor 
det er en fantastisk utsikt, ikke bare 
over byen, men vidt rundt på fjellvid-
dene som omkranser byen.

Det er klart at når vi reiser rundt i landet 

på denne måten, blir det mange steder 
vi kommer tilbake til, men enkelte ste-
der «brenner» seg mer fast enn andre. 
Små hendelser som gjør at noen ste-
der blir viktigere enn andre. 

Briksdalsbreen og Røros er to slike 
steder, som sammen med hundene 
våre har gitt oss noe vi kan mimre over 
og kose oss med i lange tider.

Calle og Chico i RørosCalle ved Briksdalsbreen

Frey og Chico i Røros

På vei opp mot breen

Frey og Chico

En av de fastboende
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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.
Vårt team med dyktige dyrleger og dyrepleiere er engasjert med alt fra konsul-
tasjon 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!

HA FULL OVERSIKT

OVER DITT DYRS HELSE

PRAKTISK APP
FOR DYREHELSE

LAST NED

*TM TRADING - Terje Methlie   terje.methlie@online.no – mob.: 46 63 40 40 mob.: 95 02 61 96
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B
ANSVARLIG UTGIVER
NORSK BUHUNDKLUBB
Returadresse: Terje Methlie,
Lundebyveien 71, 
3074 Sande i Vestfold

Vi i redaksjonen er alltid like spent hver gang vi setter i gang med 
et nytt nummer av Buhunden – får vi nok stoff? Det som gjør bla-
det spennende er når vi får inn historier og bilder fra medlemmene 
våre. Det er jo egentlig dere som lager bladet, vi bare «sorterer» litt. 
Dere deler en del sorger og gleder med oss gjennom fortellingene 
deres, og det gjør bladet levende og helt spesielt, og det viser hvor 
unik og fantastisk norsk buhund er.

Vi håper medlemmene i Norsk Buhundklubb vil fortsette og sende 
oss mange historier, små eller store, og mange bilder – gjerne 
med korte beskrivelser slik at vi fortsatt kan ha et levende og friskt 
medlemsblad.

Stoff til Buhunden kan dere sende til post@buhundklubben.no. 

For mer informasjon:
Terje: Tlf.: 95 02 61 96
E-mail: terje.methlie@online.no
E-mail: leder@buhundklubben.no

Kirsten: Tlf.: 48 30 19 04
E-mail: anderskirs@gmail.com
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 17. mars 2018 på 
Comfort Hotel Runway, Gardermoen. Adressen er Hans Gaard-
ers veg 27, 2060 Gardermoen. Se på www.buhund.no for selve 
innkallingen, mer info vil komme senere. Vi håper riktig mange 
av dere vil møte (medlemsmøtet vil avholdes umiddelbart etter 
Årsmøtet). Vi ønsker alle medlemmer en RIKTIG GOD JUL og et 
GODT NYTT ÅR!

Hilsen redaksjonen:
Terje Methlie, Kirsten Andersen og Linda L. Methlie

Vi takker alle dere som har bidratt med 
morsomme og spennende historier og herlige 

bilder til årets julenummer av BUHUNDEN
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