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Er vi i medvind?
Leser du statistikkene til NKK over de mest populære rasene gjennom de siste 
10 – 20 årene, ser du raskt at dette er i endring. Noen faller i popularitet, andre er 
på vei opp. 2017 var sånn sett et fantastisk år for Norsk Buhund, 164 registrerte 
hunder. Når man ser registreringstallene de siste 10 årene, er dette nesten ikke 
til å forstå. Det kan se ut til at alle oppdrettere på en gang har bestemt seg for å 
ta et skippertak. Nå gjelder det å ta vare på denne optimismen så det ikke blir et 
blaff. Jeg tenker at rasen fortjener en større synlighet, en høyere anseelse og en 
større stolthet enn det vi har sett de siste tiårene. Man må tilbake til 80-tallet for 
å finne høyere registreringstall, og da hadde man også et jevnt høyere nivå på 
registreringene sett i forhold til de senere årene.

Rasen er allsidig, familievennlig, lettlært og tilpasset vårt klima både i vindfulle 
sørvest,  kalde nord og indre deler av landet.  Jeg tror at mange av den yngre 
garde, ikke kjenner Buhunden særlig godt. Her kan vi sammen gjøre en jobb for 
å markedsføre vår kjære rase. Skal det ha en mulighet for å lykkes, må mange ta 
et tak. Det hjelper lite om styret ønsker synliggjøring og profilering, hvis ikke flere 
er med på jobben. Jeg har en tro på at vi sammen kan skape forandring.

Skal vi klare å holde registreringstallene oppe på et høyt nivå, må vi nok få med 
flere på laget. Flere som kan tenke seg den oppgaven det er å drive avl på Bu-
hunden. Her ønsker jeg ikke hvem som helst med på laget. Vi har sett raser som 
har oppnådd høyere popularitet raskt, og enkelte har sett muligheten til raske 
penger, uten å ville ta seriøst arbeid med på veien. Vi må få med interesserte 
som vil rasens beste mer enn sin egen vinning. Vi trenger de som har kjærlighet 
til hund generelt, og Buhund spesielt. Ikke noen overmennesker, men hundein-
teresserte som er villig til å gjøre et stykke arbeid. Jeg skjønte raskt at hundeavl 
ikke kom til å gjøre meg rik på penger, men det har gjort meg utrolig rik på mye 
annet. Gleden over samspillet med hunden gjennom svangerskap, fødsel, valpe-
tid og oppfølging senere.  Oppdage hvor fantastiske instinkter som ligger i ei tispe 
som aldri har født valper tidligere. Både gjennom fødselsprosessen, men ikke 
minst gjennom behandling av valpene. I den grad jeg har anlegg for å bli avhen-
gig, må det være på lukten av nyfødte valper. Det kan ikke forklares, det må bare 
oppleves. Jeg vet jo godt at det sitter mange rundt i landet som kan disse tingene, 
og som kan være mentorer for kommende oppdrettere. For vår del var det gull 
verdt å ha med Elin Larsen som erfaren oppdretter første fødselen, og det å ha et 
par erfarne å ringe til gjennom avlsarbeidets mange faser. Her utfordrer jeg alle 
de erfarne oppdretterne, som kanskje ikke skal ha så mange kull selv, men som 
kan være en inspirasjon for nye.
Flere oppdrettere rundt i landet, vil forhåpentligvis gi en større bredde i avlsma-
terialet på litt lengre sikt.

Du skal velge ut de gode valpekjøperne, som du etter hvert blir ganske godt kjent 
med. Noen blir venner for livet. Dette er en fin måte å få større kontaktflate innen-
for miljøet. Du får også venner og kontakter i andre land.

Ingen er for store eller for små til å delta i denne hyggelige jobben for Norsk 
Buhund og Norsk Buhund Klubb. Alle som selger valper bør være medlem av 
klubben, og alle bør stå på oppdretterlista. Du trenger hverken kennelnavn eller 
mange tisper for å delta, alle er velkommen. Reglene for avl er akkurat like for 
alle, store som små.

Vi må vinne tilbake de gode regionene for Buhund. Tidligere var Jæren og Bu-
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hund, som hånd i hanske. Dette var rasens høyborg. Her 
kan vi vinne tilbake noe av de gamle områdene.

Likedan tenker jeg at vi må få en langt større utbredelse av 
Buhunden i Nord-Norge. Jeg var så heldig å få en del eldre 
årganger av Buhund Aktuelt fra slutten av 80-tallet til rundt 
år 2000, og så raskt hvilken fart der var i arbeidet nordpå i 
denne perioden. Med Bjørg Helgesen i spissen var der fart i 
avlsarbeidet, utstillingsinteressen og aktiviteter for Buhund. 
Mange innlegg i Buhundbladet kom nordfra. Her trenger vi 
nye koster som kan overta stafettpinnen og føre rasen til-
bake til gamle høyder. Rasen passer svært godt til et barskt 
nordnorsk klima, akkurat som den gjør det på andre steder i 
landet med barskt vær. 

Med tanke på at midten av Norge er i området Mo-
sjøen, trenger vi noen som produserer valper nord 
for midten av landet.

For en liten raseklubb som vår, er det trivelig å 
kunne samle medlemmene på ulike arenaer. Jeg 
vet at mange er aktive i sine lokale hundeklubber, 
og sånn sett er en levende reklame for rasen. Jeg 
vet også at mange er aktive i ulike typer konkurran-
ser. Det være seg lydighet, agility, rallylydighet, no-
sework, utstilling og mye mer. Jeg håper at mange 
av dere kommer til Hundersfossen 24-26. august. 
Det blir mange typer aktiviteter, sosialt samvær og 
mulighet for øyelysing. Ønsker du noen ord med 
styret eller avlsrådet, lar det seg gjøre. Vi ønsker 
kontakt med klubbmedlemmene. Vi lover å gjøre 
alt vi kan for å gi deg og hunden en fin opplevelse. 

Det er viktig at alle vi som har vært på Buhundens nasjonal 
dag tidligere gjør det vi kan for å inkludere nye, slik at de 
får lyst til å komme tilbake. Skal vi øke deltakelsen og med-
lemsmassen, må folk føle seg velkommen. Der har vi alle et 
ansvar!

Tross alt har vi en felles interesse og glede i våre kjære Bu-
hunder.

God sommer til alle to- og firbente!

Ernst-Olaf Torjussen, leder.

STILLING/AVD. NAVN: ADRESSE: MOBILTLF: E-MAIL:
Leder Ernst-Olaf Torjussen Kallshaugveien 36, 4550 Farsund 93 23 15 96 styret@buhundklubben.no
Nestleder Linda Karlsen Riiserveien 9, 1860 Trøgstad 99 52 42 12 styret@buhundklubben.no
Sekretær Kirsten  Andersen Nystuvegen 100, 2848 Skreia 48 30 19 04 styret@buhundklubben.no
Kasserer/medl.
ansvarlig Svein-Are Olsen Almås 200, 7977 Høylandet 90 85 62 99 styret@buhundklubben.no

Styremedlem Julie Tunli Høgreina 420, 7079 Flatåsen 95 47 22 30 styret@buhundklubben.no
Styremedlem Børre Waagan Kaivegen 1, 6080 Gurskøy 97 77 18 58 styret@buhundklubben.no
Varamedlem Karianne Firingen Skori Mosasida 217, 3840 Seljord 41 84 66 01 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 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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Presentasjon av styret

Ernst-Olaf Torjussen - Leder
Jeg er oppvokst i Arendalsområdet, men har 
bodd i Farsund siden 1986. Jeg er gift med 
Siri og har to barn. Yrkesmessig er jeg utdan-
net lærer med tilleggsutdanning i skoleledel-
se. Jeg har jobbet i skolen på ulike skoleslag 
i 32 år, 18 av dem som skoleleder. I dag ar-
beider jeg på Farsund voksenopplæring, og 
det innebærer stor variasjon i arbeidsdagen.

Jeg har drevet mye med frivillig arbeid helt 
fra guttedagene, og har vært aktiv i idretts-
sammenheng som utøver, trener, dommer 
og lagleder helt opp til egne barn ble ung-
dommer. Jeg har også drevet med mange 
typer frivillig arbeid innenfor ulike typer virk-
somhet. 

Hund er jeg oppvokst med, og der var det 
Dunker som var tingen. En fantastisk rase 

Linda Karlsen - Nestleder
Jeg ble i 2017 varamedlem i Norsk Buhund-
klubb, og allerede i år, 2018, ble jeg valgt inn 
som nestleder. Takker virkelig for tilliten! 

Jeg er opprinnelig fra Fredrikstad, men 
bor nå i Trøgstad. Her bor jeg sammen med 
min samboer Lars-Kristian, buhunden Buzz 
(Kvitlabbens Muste), border collien Zelda, 
labradoren Zucca og gårdskatten Gerd. Vi 
har også en del sauer, halvparten gammel-
norsk spælsau og resten norsk kvit/spæl 
krysninger. 

Buzz er min første buhund. Min samboer 

er vokst opp med svarte buhunder, så da 
måtte selvsagt vi også ha det. Og det valget 
er noe jeg virkelig ikke angrer på! Buhund 
er en fantastisk rase jeg virkelig brenner for. 

Buzz har dratt oss med på en del utstil-
linger, og vi har hvert år siden 2015 vært på 
Hunderfossen på Buhundens nasjonaldag. 
Nasjonaldagen er en av de arrangementene 
jeg liker best. Det er en utstilling for alle og 
enhver, i tillegg til andre gøyale og sosiale 
aktiviteter.

Det har blitt så gøy med utstilling. Buzz 
har dratt oss med rundt i Norge, Sverige og 
Danmark, og vi har virkelig blitt kjent med 
mange hyggelige mennesker. Og i tillegg 
har han blitt NO SE DK UCH. Buzz har også 
startet på et rallylydighetsstevne hvor han 
fikk 198 av 200 poeng, så han kan når han 
vil. Til daglig trener vi nosework, agility, går 
spor og gjeter griser. Buzz har også god-
kjent funksjonsanalyse (FA), noe av de tøf-
feste mentaltestene som blir gjort i Norge. 
Buhunden er virkelig en hund man kan gjøre 
det meste med. 

Jeg er svært aktiv når det gjelder hund. 
Lange turer og mye trening står ofte på ti-
meplanen. Samtidig er jeg svært opptatt av 
helse og avl. Buzz står på hannhundlisten, 
da jeg synes at han er en fantastisk fin hund, 
og samtidig er helsen hans bra! Vi trenger 
stadig flere hannhunder på listen. Så har du 
en fin hannhund, så ikke nøl med å ta kon-
takt med avlsrådet.

Svigerfar har nettopp fått seg en ny bu-
hund. Denne gangen har han gått for en 

blakk buhundtispe. På gården hvor mine 
svigerforeldre og svoger bor har det vært 
svarte buhunder siden krigen, så det blir gøy 
med en blakk denne gang. 

Håpet er at svigerfar sin nye buhundtispe 
kan brukes i avl når hun blir eldre. Vi har hatt 
valper på vår bordercollie, og det er bare så 
fantastisk å ha små valper i hus! Samtidig er 
buhunden virkelig en fantastisk rase som vi 
må ta vare på! Og hva er vel søtere enn små 
«buhundbjørner»?

både som jakthund og familiehund. Jeg opp-
levde den store gleden de fleste barn opple-
ver med hund i huset. 

I voksen alder har vi hatt en omplassert 
Dvergpuddel med PRA. Den var blind i over 
10 år, og døde av slag. Vi har også vært be-
søkshjem for en Border Collie, og hun var 
hos oss flere måneder i året.

Da vi igjen skulle ha egen hund, ble det 
mange runder før vi endelig bestemte oss 
for Norsk Buhund.  Det var mange grunner 
til valget, kjennskap fra tidligere, størrelse, 
lynne, ikke daglig pelsstell, barne- og fami-
lievennlig og et vakkert ytre. Vi ville også 
ha en hund som egnet seg for friluftsliv, og 
som var egnet for vårt klima. I mars 2007 
kom Nora, og hun tok oss med storm. Det 
var norsk rase, og vi måtte finne noe typisk 
norsk i navnet. Henrik Ibsen ble løsningen, 
og hans sterke kvinneskikkelser valgte vi.  
Først Nora fra «Et dukkehjem», og neste 
ble Hedda fra «Hedda Gabler». Buhunder er 
litt som godteriet Smash, det er vanskelig å 
bare ta en. Etter noen år med samtaler rundt 
dette med oppdrett, kom Heddas og vårt før-
ste kull 11.12.13. Fire fine jenter, og da forel-
sket jeg meg totalt i henne som skulle bli vår 
tredje buhund, Dina Drømmedame. Navnet 
var jeg aldri i tvil om. Etter noen kull, har vi 

nå også hennes datter, Rose. Tidlig i denne 
prosessen tok vi oppdretternavnet, Kennel 
Honningrosa. 

Det kan til tider være krevende med en 
rase som har både vakt-, gjeter- og jaktin-
stinkt, men det gir også mange muligheter 
og en bra motor når den trengs. Innomhus 
har de en god av-knapp, men den kan være 
mer krevende å finne i utfordrende situasjo-
ner ute. Her hjelper selvsagt trening. Det er 
selvsagt enklere med en hund i krevende si-
tuasjoner, kontra flere hunder. 

Jeg tilhører nok ikke de mest konkurran-
semotiverte Buhundeierne, men litt utstilling 
må det bli i og med at vi driver med avl. Da 
må man sikre seg at hundene er rasetypiske 
i tillegg til helsekrav og gemytt. For meg er 
hund i første rekke knyttet til glede, venn-
skap og samspill.

Stort sett liker jeg hunderaser fra de helt 
små, til de riktig store. En generell kjærlig-
het til, og glede over hund, er bakgrunnen for 
mitt engasjement.  Jeg er autorisert ringsek-
retær, og treffer i den sammenhengen man-
ge andre som har like stort engasjement for 
sin rase, og det er alltid flott å oppleve.

 Buhunden vil alltid være mitt førstevalg, 
og derfor ønsker jeg å gjøre en innsats for 
rasen.
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Kirsten Andersen - Sekretær
Jeg jobber som arealplanlegger i Østre To-
ten kommune. Jeg har ikke langvarig erfa-
ring med rasen. Jeg har hatt hund i mer enn 
30 år, og buhund i snart 7. Nå passer Skau-
bodronningen Elli og hennes vimsete prin-
sesse Fia for Ellen Katrin Enge. Rollen som 
forvert gjør hundeholdet ekstra givende. Elli 
og Fia har to gode hjem og to flokker som 
de føler seg hjemme i. Ingenting er så her-
lig som å bli møtt av de to, hver dag når jeg 
kommer hjem fra jobb. Ingenting er bedre 
enn et varmt og levende buhundteppe under 
en liten hvil på sofaen. 

Jeg trener litt lydighet, litt agility og rallyly-
dighet, men av prestasjoner har det har ikke 
blitt mer enn bronsemerke på meg og Elli. 
Min første hund, som var en flatcoated re-
triever kjøpte jeg som 20åring. Han ble god-
kjent redningshund, sommer og vinter. Etter 
dette fulgte to til av samme rase. Hadde det 

Julie Huseklepp Tunli - Styremedlem
Jeg ‘oppdaget’ buhunden når moren min 
bestemte seg for å skaffe seg en siden hun 
visste hvor fine de er. Ronja var så fin, smart 
og forstår så mye at jeg også ville ha en selv. 
Jeg fant et hyggelig oppdrett på Ulefoss der 
jeg møtte Troll. Han har lært meg SÅ mye på 
alle områder når det kommer til hund. Bu-
hunden er en brukshund og en altietthund 
som virkelig elsker å jobbe. Vi trener nå ly-
dighet, bruks i nrh der Troll planlegger å bli 
redningshund og i tillegg liker han å trekke 
meg på sykkel eller ski. Det er en fantastisk 
smart rase som fortjener å bli brukt og få 
fjernet det dårlige rykte den har fått som en 
bråkebikkje. Dette er noen av hjertesakene 
mine og noe jeg har lyst til å hjelpe til med 
som styremedlem.

Karianne Firingen Skori - Vararepresentant 
Jeg er 33 år og kommer fra Seljord. Jeg er 
bosatt på en gård like ved Seljordvannet 
sammen med min buhund Maxegutten. Max 
har allerede rukket å bli 3 år. Han er en om-
plasseringshund som var 11 måneder da jeg 
hentet ham.

Med bestefar og onkel som hadde buhun-
der er jeg er så å si født og oppvokst med 
buhund. Bamse var min første buhund som 
jeg fikk av onkel da jeg var 12 år. Han ble 
16 år, og som 14 åring gikk han til topps på 
nasjonal dagen i Seljord og fikk stående ap-
plaus. Han var en fantastisk hund. Min an-
dre buhund, Falla, fikk jeg da Bamse var 10 
år. En herlig buhund som nøyt livet sammen 
med Bamse i 6 år. Han ble bare 9 år gam-
mel.  

Jeg har en stor drøm om en dag å starte 
kennel.

Børre Waagan - Styremedlem
Jeg er 51 år og bur på Leikong i Herøy kom-
mune heilt sør og ut mot havet i Møre og 
Romsdal. Som attvald styremedlem ser eg 
fram til å gjere ein innsats i året som kjem. 
Etter to år i styret ser eg meg sjølv framleis 
som førstereisgut, kanskje litt stødigare og 
endå meir motivert. Eg takkar for tilliten og 
ynskjer alle ein god buhundsommar.

Svein Are Olsen - Kasserer
Jeg er 59 år, gift, og bor med kone og 2 jen-
ter (14 og 17) på et småbruk på Høylandet i 
Nord-Trøndelag. Er opprinnelig nordlending 
oppvokst i Mo i Rana.  

Jeg har ikke drevet mye med hund, og 
buhunden Tuva (Vaalebjønns NS Pirita) er 
bare min andre. Tuva kom inn i familien for 
snart 9 år siden, og ble alt vi forventet, og 
mere til.. Gårdshund, jaktkamerat, vakthund 
og god underholdning. Hun er familiemed-
lem med fast plass i sofaen. Men deler den 
gjerne med husets tre katter. 

Jeg har et avbalansert forhold til hunde-

hold, og anser at mitt bidrag til buhundklub-
ben først og fremst er som nøktern ambas-
sadør for rasen. Ved at jeg har opplevd 
buhunden i noen år, og ser hvor egnet den 
med sin lærevilje og gode helse kan være i 
mange andre sammenhenger enn bare som 
selskapshund. 

Tuva har hatt to kull. Valpene er spredt 
rundt på gårder i Trøndelag, på Østlandet og 
en i Skottland! 

Jeg jobber i dag noe med kvalitetssyste-
mer i lokale industribedrifter, men er hoved-
sakelig ”husmainn” hjemme.  

ikke vært for mine barn, som var blitt store 
nok til å ta seg mer av hundene, men for 
små til å håndtere en stor flat, hadde jeg sik-
kert fortsatt i samme spor. 

At det ble buhund var et sett av tilfeldighe-
ter. Vi var igjennom mange alternative raser, 
i størrelsen +/- 15 kg. Det var min søsters 
erfaring med ei venninnes buhund som var 
tungen på vektskålen. Det er nok flere som 
oss. Derfor synes jeg det er svært viktig å 
vise fram våre fine buhunder slik at flest 
mulig får se dem og bli litt kjent med rasen. 
Som sekretær for buhundklubben går det 
med en god del tid til organisasjonsarbeid, 
men jeg synes rasen er verdt innsatsen. Det 
plager meg ikke å bruke tre samfulle dager 
på Dogs4All for å vise fram de vakre hun-
dene våre. 

Selv skulle jeg gjerne vært mer aktiv, både 
innen hundesport og utstilling – men tiden 
strekker ikke til. Med to aktive unger, hes-
tejente og skigutt, er det begrenset med 
egentid. 

Jeg kommer alltid til å være medlem av 
Norsk buhundklubb - ikke fordi jeg får så 
mye for medlemskapet mitt, men fordi jeg 
gjennom medlemskapet støtter arbeidet 
med å ta vare på rasen. Jeg synes det er 
givende å sitte i styret, og få lov til å bidra til 
å markedsføre denne fine rasen vår. 
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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
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Lørdag 26. mai møtte vi opp på Bygdø 
kongsgård. Her var alle norske husdyr-
raser representert, fra høner, kaniner til 
sauer, hester og kyr til hunder. Alle de 
norske hunderasene, med unntak av 
svart elghund var representert. 

Vi stilte opp med tre ganger mor med 

avkom. Dessverre kun en svart hund. 
Gunn Berit og Anne fra Løten stilte opp 
med Nuka og Oda, Janne Grete og Eli-
sabeth med Tyra og Loke og Kirsten 
med Elli og Fia.

Det var en varm dag, og det var nok 
større trafikk på stranden enn på utstil-

lingen - vi ”solgte” derfor kun en bu-
hund. Dette var første gangen denne 
utstillingen ble arrangert, men Kongs-
gården satser på en gjentagelse neste 
år. Det ligger an til at de sikter seg inn 
på august – så da får vi håpe at arran-
gementet ikke kolliderer med Buhun-
dens nasjonaldag.

Bygdø Kongsgård – utstilling av 
bevaringsverdige norske husdyrraser

Vi koste oss på standen.

Standen vår – fint med skygge 
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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
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Når vi har «barnebarn» i Amerika og er 
på reise over dammen, så må vi passe 
på å ta turen innom og hilse på!

Payton (Skaubos Daim) er sønn av 
Mikkel (Kimuras Edvin) og Catinka 
(Kimuras Catinka), og søster til Rova 
(Skaubos Dorte Rova). Som de stolte 
foreldre til Mikkel og Rova vi er, var 
det en opplevelse å få hilse på bror og 
sønn til våre håpefulle, og noe vi had-
de sett frem til i lang tid. Payton er op-
pkalt etter en amerikansk fotballspiller 
og bor rett utenfor Denver i Colorado 
med sine foreldre Sarah og Geoffrey 
og hundesøster Dagny (Australsk Cat-
tledog). 

Payton har vært mye på reise og snart 
skal han ut og reise igjen. Da han kom 
til sin familie bodde matmor og matfar 
i Sverige. Det var her han vokste opp 

og gikk sitt første lydighetskurs. Da han 
begynte på kurset fikk matmor beskjed 
om at hun ikke måtte forvente for mye, 
for «han er jo en buhund». Da kurset 
var over og Payton var klassens beste 
fikk matmor høre, «jammen selvføl-
gelig, han er jo en buhund…»

Og han har fortsatt å sjarmere siden. 
Da matmor og matfar flyttet tilbake til 
USA var det ut på reise, via Island, før 
de kunne lande trygt hjemme i Denver. 
Her har de funnet seg godt til rette i 
et gammelt hus i nybyggerstil som de 
har pusset opp i en forstad til Denver. 
Her har han og søsteren en stor hage 
å leke i, med frukttrær og blomstrer og 
rennende vann. Colorado er et fan-
tastisk sted å bo for de som er glad i 
natur og å være ute. Det er høye fjell, 
dalfører, skoger, prærie og flere store 
nasjonalparker å boltre seg i. Foruten 

å være aktiv og mye på tur er Payton 
med foreldrene sine på vinklubb i Den-
ver hver fredag, der han sjarmerer del-
takerne i senk. 

Nå skal han snart ut og flytte igjen, når 
matmor og matfar skal flytte til Irland 
der de skal bo i husbåt, og kjenner jeg 
dem rett blir det nok mange opplevels-
er. 

Vi hadde med noen norske godbiter 
og tyggebein som hilsen fra Mikkel 
og Rova som falt i smak, og han ble 
selvsagt også utstyrt med halsbånd og 
sele med norsk flagg… Det var fantas-
tisk hyggelig å få hilse på Payton og 
familien hans. Han var en usedvan-
lig vakker hund, fantastisk gemytt og 
sosialt vesen. Men det skulle jo bare 
mangle… :)

Buhund i Uniten!

Buhunden Payton i hagen sin
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Buhunden Payton får gave

Buhunden Payton og Elin

Buhunden Payton og Sarah leker i hagen

Buhunden Payton leker i hagen Sarah, Payton, Elin, Stein, Dagny og Geoff
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Av Janne Grete Aspen

«Når den unge kvalpen syner hug til 
å «taka alt han ser», springa etter når 
noko rømer unden, då er dette eit godt 
merke, då er det von i han.» Det skreiv 
statskonsulent Jon Sæland i heftet 
«Sau til fjellet – upplæring av buhund», 
som kom i 1942. Sæland har fått æra 
av å ha berga buhunden som rase, og 
var oppteken av den tradisjonelle bru-
ken av buhund til gjeting.

På lista over korleis ein kunne sjå 
om ein buhund har anlegg for gjeting 
skreiv Sæland også at «Helst skal han 
vere så strid at han jagar for hardt. Det 
er bra um han gøyr attåt at han spring 
etter noko.»

Kjenner eigenskapen
Skal ein konkludere ut frå prat mellom 
buhundeigarar og døme fortald om på 
Facebook-sidene til Norsk buhund-
klubb, er det ei beskriving som passar 

på mange buhundar. Sånn sett skulle 
det framleis vere ein del anlegg for gje-
ting i rasen.

Det er også i dag nokre buhundar 
som gjer ein arbeidsinnsats som gjetar 
for sau eller storfe, sjølv om dei ikkje 
følgjer dyreflokkane som dei gjorde i 
gamle tider.

Og så høyrer vi historiene om buhun-
dar som blir både nytenkjande og krea-
tive når det kjem til gjeting, og finn på 
mykje rart.

Lydnad viktig
Sæland skriv også at lydnad er viktig 
for ein god gjetande buhund, og at 
i innlæringa må det vere utan ris og 
svolk (svolk er tjukk pinne) fordi bu-
hunden veldig lett mistar respekt for 
føraren sin, og utan respekt for føraren 
blir buhunden øydelagt og vanskeleg å 
lære noko som helst.

Siw Beate Vatne-Larsen frå Vestby 
ved Oslo trenar gjeting med sin buhund 

Traust (Vaalebjønn`s Viljetraust).
- Vi er berre nybegynnarar i gjeting, 

det er viktig å understreke, men eg er 
oppriktig imponert over allsidigheita og 
temperamentet i rasen. Buhunden har 
fått ein plass i hjartet mitt for alltid, seier 
Vatne-Larsen.

Ho seier at det var litt tilfeldig at ho 
valde buhund, men at det var fleire 
grunnar til ho merka seg rasen:

Buhunden er ein god familienhund 
som har stor glede av barn. Han er ein 
fin turkamerat som tåler ein trøkk og er 
passe stor. Og så gjorde det ikkje noko 
at det var ein norsk rase.

Men det handla også om gjeting.
- Mannen min har ein Australian catt-

ledog som  han trenar gjeting med, så 
eg var på jakt etter ein rase som hadde 
gjetareigenskapar, slik at vi kunne tre-
ne saman. Eg har lyst til å bli ordentleg 
kjent med hunden min, og vil vite kva 
som bur i han og rasen.

Buhund og gjeting 
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Ligg latent
Før familien skaffa seg buhund for-
høyrte ho seg om åtferd og eigenska-
par. Ho spurte mellom anna på Face-
book-sidene til klubben.

Oppfatninga var at gjetareigenska-
pane ikkje vart avla på spesifikt, men 
at ho kunne vente at det låg latent i dei 
fleste buhundar.

Og Traust innfridde, på det også.
- Instinkta var der. Han var samlande 

mot sauen og dreiv dei naturleg fram-
over. Dersom ein av dei stakk ut av flok-
ken, jobba han dei tilbake igjen. Og så 
bjeffa han ikkje medan han arbeidde.

Bygd til gjeting
I den Rasespesifikke avlsstrategi 
(RAS) for Norsk buhund blir det vist til 
samanhengen mellom korleis buhun-
den er bygd og kva han vart brukt til.

Rasestandarden sier: «Buhunden 
er en gjeterhund som skal ha effektive 
bevegelser ut fra sin type ... ” Rasens 
gjeteregenskaper testes ikke, men 
inntrykket er at dersom et individ får 
anledning, er disse egenskapene til 
stede. Buhunden benyttes fortsatt som 
gjeterhund av enkelte. Beskrivelse av 
kortsiktige og langsiktige mål: NBK 
ønsker at flere buhunder får benyt-
tet sine egenskaper som gjeterhund. 
Prioritering og strategi for å nå målene: 
Oppmuntre til bruk av buhunden som 
gjeterhund. Formidle gjeterhundkurs til 
NBK’s medlemmer via medlemsblad, 
hjemmeside og facebook.», står det i 
avlsstrategien.

Kroppsgjetar
Blant dei som kursar buhundar og bu-
hundeigarar i gjeting er Ørjan Halvor-
sen i Fjellgjeting.

Han fortel at buhunden er kropps-
gjetar, det vil seie at den ikkje brukar 
blikket til å kontrollere sauene, som til 
dømes border colliar og kelpiar gjer. 
Buhunden (og fleire andre gjetarhun-
drasar) går nærare dyret, brukar krop-
pen, og ein kroppsgjetar må forståast 
og trenast heilt annleis enn andre gje-
tarhundar.

Typisk for ein kroppsgjetar er at dei 
går og «dyttar» i dyra for å få dei til å 
bevege seg. Den dyttinga brukar man-
ge av hundane også på eigaren for å få 
ting til å skje.

- Det er ein del av gjetareigenskapa-
ne i buhunden, og det skil kroppsgje-
tarane frå dei vanlegare gjetarhundra-
sane. Den viktige skilnaden er det ikkje 
alle som forstår i dag.

Han meiner det å behalde gjetarei-
genskapen i rasen er viktig, også ut 
over det å bruke dei til gjeting.

- Tar ein bort gjetinga, kan ein også 
miste den viktige av- og på-knappen, 
og den store viljen til å lære som bu-
hunden har. Ein buhund er ein arbeids-
hund med mykje motor. Den må få 
bruka seg.

Kreativ rakkar
- Vil ein buhund gjete, heilt instinktivt 
og av seg sølv?

- Ein buhund kan finne på mykje av 
seg sjølv, særleg om han kjedar seg, 
så eigaren må passe på slik at den 
ikkje begynner å gjete syklistar, jogga-
rar og bildekk.

Buhunden som gjetar vart brukt på 
fleire måtar, dei kunne følgje dyra el-
ler gå inn i skogen og hente dyra om 
kvelden. Dei vart også brukt til å drive 
dyra. Det som avgjorde var kvar i lan-
det garden låg og kva type bruk det var.

- Buhunden er som poteten, den kan 
brukast til alt. Eg meiner at skal ein ta 
vare på rasen, betyr det å halde bruk-
seigenskapane så nærme dei originale 
som mogleg, og behalde den allsidige 
brukshunden. Det er ein allrounder, 
som ikkje blir verdast beste i absolutt 
alt, men som er meint å kunne brukast 
til absolutt alt.

Halvorsen meiner det er viktig at bu-

hunden får brukt sansene sine, anten 
det er spor, søk eller andre øvingar det 
er snakk om.

Må vere lydig
- Dei bør få brukt hjernekapasitet også. 
Ein gåtur på tre timar er ingen ting for 
ein buhund.

Og som Sæland var, er Halvorsen 
oppteken av at hunden skal vere lydig.

- Hunden må høyre etter, viss ikkje 
blir det slitsamt både med gjeting og alt 
anna.

Men generelt i innlæringa er det at 
det skal vere basert på lyst og moro, 
ikkje tvang. Helst ikkje for mange re-
petisjonar, og det er ikkje lurt å trene 
når dei er stressa og bjeffa, er råda frå 
Halvorsen.

Kva blir det så til med Traust og mat-
mor og gjetinga?

- For å få ein god gjetarhund trur eg 
at ein burde trene målretta kvar veke, 
helst kvar dag. For Traust og meg blir 
gjetinga noko vi kjem til å drive med 
sporadisk, og gjennom kurs, seier Vat-
ne-Larsen.

Men ho understrekar at det er både 
lærerikt og artig.

- Ein blir verkeleg kjent med hunden 
på ein annan måte, og hunden verkar 
veldig lykkeleg når den får brukt seg på 
eit slikt naturleg vis. 

Traust gjetar
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Det hender buhunder også må til tann-
legen. I dag var det Burre sin tur. Han 
gruet seg heldigvis ikke, for han kom-
mer bare til dyrlegen og får kos og så 
sovner han og våkner opp med reine 
tenner :) Men hva skjer når hundene er 
hos tannlegen, hva innebærer det? 

La oss ta dere med på en rundtur av 
Burres dag og vise litt av hva som skjer 
når hunder er hos tannlegen. 

Narkose
Burre er en trivelig buhund, men som 
andre hunder synes han ikke noe om å 
få munnen full av instrumenter som du-
rer og går, så han må legges i narkose. 
Før narkosen blir han undersøkt av ve-
terinær som lytter på hjerte og lunger 
og det sjekkes med blodprøve at Burre 
ikke har noen skjulte sykdommer som 
kan påvirke narkosen hans. Etter at 
han har fått beroligende så trilles han 
inn på operasjonsavdelingen, der han 
får intravenøs narkose før det legges 
en tube i luftveiene og han kobles på 
narkosegass. Vi gir intravenøs væske 
som gjør at vi kan regulere blodtrykket 
og påse at Burre har god sirkulasjon 
gjennom narkosen. Dyrepleier passer 
på Burre under narkosen og sjekker at 

han sover trygt og godt og overvåker 
pasienten. Hun følger godt med på de 
mange monitorene som gjør målinger 
av puls, blodtrykk, ekg og CO2 i inn- og 
utpust at alt går som det skal og narko-
sen foregår så sikkert som mulig.

Tannbehandling
Når Burre sover trygt og godt kan dyr-
legen konsentrere seg om tennene. Vi 
sjekker grundig gjennom munnhulen. 
I munnen på hunder er det 42 pasien-
ter… dvs 42 tenner som skal sjekkes 
individuelt. Vi går over hver tann slik 
tannlegen gjør hos oss. Først sjekker vi 
for skader på tennene, karies på jeks-
ler, om noen tenner er løse eller ska-
det osv, og alle funn noteres. Deretter 
sjekker vi for lommedannelse mellom 
tennene. Dette er spesielt viktig fordi 
hvis det danner seg dype lommer mel-
lom tenner og tannkjøtt kan det legge 
seg tannstein og matrester her som 
skaper tannkjøttbetennelse (periodon-
titt), og dette vil over tid kunne skade 
tannfestet så tanna kan løsne, og 
det kan i verste fall gi rotbetennelse. 
Deretter går vi over hele munnhulen 
og fjerner all tannstein og plakk, både 
manuelt og med en ultralydscaler, før 

alle tennene poleres. Polering er vel-
dig viktig, fordi tannrensen etterlater 
en ru overflate på tennene, som gjør 
at tannstein kan feste seg lettere. Til 
slutt tar vi røntgenbilder av de tennene 
der vi finner skader, misfarging, løse 
tenner eller dype lommer. Her kan vi 
blant annet se om tannkjøttbetennel-
sen har skapt betennelse også i kje-
vebeinet som påvirker tannfestet, om 
det er tegn til rotbetennelse som vi 
ikke kan se på utsiden osv. 

Til slutt undersøkes resten av munn-
hule og svelg for å se at alt er normalt, 
finner vi noe unormalt tar vi prøver av 
dette. 

Når vi er ferdig med behandlingen så 
tørker vi over munnhulen med klorhe-
xidin som er bakteriehemmende, og 
pasienten kan trilles inn på oppvåknin-
gen. Her blir han liggende mens dy-
repleier passer på at han våkner trygt 
og komfortabelt.  Tuben i luftrøret trek-
kes tuben ut når han får tilbake svel-
grefleksen. Når han er ordentlig våken 
kan vi tilby pasienten litt mat, han er 
sulten, han har jo vært fastende fra 
kvelden i forveien :)

Burre hos tannlegen

Narkoseovervåking Polering
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Etter behandlingen
Etter behandlingen setter vi oss 
ned med Burre sin matmor og 
går gjennom dagens behandling 
og forklarer hva vi har funnet på 
røntgenbildene og snakker om 
hva som kan gjøres hjemme for å 
forebygge bl.a. tannstein videre. 
Det er ingenting som slår tann-
puss som forebyggende tiltak 
mot tannstein. Spesialfôr, tyg-
gebein, klorhexidinrens og andre 
hjelpemidler kan også være med 
og forebygge tannstein, men det 
er ingenting som er så effektivt 
som tannpuss. 
Burre er fornøyd etter dagens 
behandling og slikker seg for-
nøyd rundt det nye gliset og er 
klar til å sjarmere alle tispene på 
venterommet :)

Detter var en liten fortelling om 
hva som skjer med hundene 
når de er til tannbehandling hos 
dyrlegen. For Burres del var det 
«null hull» og ikke noe skummelt, 
heldigvis. Hos andre pasienter 
kan det være mange funn på 
sykdom eller skade. 

Tannsjekk
Hvor ofte bør hunder til tannle-
gen? Det er viktig at munnhu-
len blir undersøkt av veterinær 
ved den årlige helsesjekken og 
vaksinen. Det er veldig ofte vi 
gjør funn ved den årlige sjek-
ken som eier ikke har lagt mer-
ke til, og noen av disse er også 
smertefulle uten at eier er klar 

over det. Det er ellers viktig å få 
sjekket munnhulen hos hunden 
godt hvis dere merker vond lukt, 
unormalt mye smatting eller sik-
ling, tegn til ubehag, hvis hunden 
gnir seg mye mot underlaget el-
ler dere ser i munnen at det er 
mye tannstein eller rødt og be-
tent tannkjøtt. Ser dere skade på 
tenner, særlig brekte tenner, bør 
det undersøkes med en gang. 

Det er veldig individuelt hvor ofte 
hunder må få renset tennene i 
narkose og dette må tilpasses 
den enkelte, fra årlig til nesten 
aldri. Noen får mye tannstein 
og plages med tannkjøttbeten-
nelse, andre har lite problemer. 
Generelt er store hunder mindre 
plaget med tannstein og tann-
kjøttbetennelse enn små hunder. 
I tannverdenen er en buhund en 
stor hund. Vår eldste buhund 
Mikkel på 13 år har kun renset 
tennene en gang, men så er han 
flink og pusser tennene hver dag 
:)

Forebygging
Foruten årlig sjekk hos veteri-
nær anbefaler vi alle å begynne 
å pusse tenner på hundene når 
de er valper. Tidlig tilvenning der 
de kan sleike i seg hundetann-
krem som smaker kylling, masse 
ros og gradvis tilvenning er som 
regel vellykket. Spør dyrlegen 
deres om råd. 

God sommer :)

Tannrens med ultralydscaler

Tannrøntgen

Tannrøntgen

Undersøkelse munnhule med lupe
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Av Magnhild B. Solibakke

I mars i fjor måtte jeg ta den utrolig 
tunge avgjørelsen om å la Balder, 
bestevennen og turkompisen min 
gjennom 8,5 år, få lov til å slippe ut av 
denne verden. 

Balder hadde vært syk noen måneder, 
ja sykere enn hva jeg og veterinærene 
forsto. Han fikk forstørret prostata med 
cyste og ble dessverre først kjemisk 
kastrert. Etter tre uker var det ingen 
bedring og han ble da kirurgisk kastrert. 
Tre uker deretter ble Balder meget rund 
og stinn i buken. Oppsøkte veterinær 
men ble ikke trodd på det og ble sendt 
hjem med spesialfôr og kontrastvæske 

i en sprøyte jeg skulle gi om han ble 
verre i løpet av helgen.
 
Mandag morgen gikk jeg en tur med 
ham, men vi hadde ikke kommet langt 
før jeg forsto vi måtte snu. Da rant 
tårene. Fikk time hos veterinær kl 12 
og forlangte en erfaren veterinær. Han 
så med en gang at buken var unor-
malt stor. Det ble tatt røntgen og UL 
som viste at buken var full av væske, 
prostata var blitt normal størrelse, men 
cysten var like stor. Det ble tatt mange 
prøver, men de kunne ikke finne ut 
hvorfor buken var fylt med væske. 
Det eneste alternativet var å åpne opp 
buken og kanskje finne årsaken. Fant 
de ingenting så ble det avliving på op-

erasjonsbordet. Det kunne også finnes 
kreft som de ikke kunne se før de åpnet 
opp. Det var ikke store sjansen for at 
det ville gå bra. Vi fikk ta Balder med 
oss hjem i en time, slik at alle de som 
var glad i ham fikk komme og ta farvel. 
Den dag i dag forstår jeg ikke hvordan 
jeg klarte å kjøre tilbake til klinikken 
med Balder når jeg visste hva som 
skulle skje. En får styrke når en trenger 
det. Lundehundbror, Kompis, fikk være 
tilstede da Baldergutt sovnet inn. Kom-
pis har aldri lett etter ham, han forsto 
nok at Balder var borte for alltid. Vi var 
for glad i Balder til at han skulle lide 
mer. Savner den flotte, staute bugutten 
som var så utrolig snill og god. 

Var så bestemt på at jeg aldri skulle 
ha Buhund igjen, orket ikke tanken på 
en annen Buhund enn Balder i huset. 
Samtidig gjorde det veldig vondt tank-
en på å aldri ha Buhund igjen. Andre 
sa til meg at med tiden fikk jeg nok ny 
Buhund. Det viste seg at de fikk rett. Til 
slutt begynte savnet å bli for stort og 
jeg lekte med tanken på ny hund. 

Etter mye om og men bestemte jeg 
meg for å få valp i hus. Det hadde seg 
slik at jeg hadde vært så lur å følge opp 
med HD røntgen, øyenlysing og utstill-

FRA SORG TIL VALPELYKKE 

Balder

En deilig liten Dreng på eventyr
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ing med Balder så han kom på hann-
hundlisten. Det førte til at Balder ble far 
til tre kull. Så det fikk jeg tilbake med 
renter da jeg var så heldig å få kjøpe 
en valp fra Ingvill Brenden som er op-

pdretter til et av kulla til Balder. Ingvill 
beholdt en tipse som igjen ble mor til 
min herlige vesle Fantejentas Dreng. 
Det var en gledens dag den 9.oktober i 
2017 da jeg kunne ta med meg Dreng, 

dattersønn til Balder hjem.

Hvordan det går med Dreng etter at 
han flyttet til “Bestefarhuset”, får dere 
vite i neste nummer av “ Buhunden”.

Gromguttene
Dreng har kommet hjem til bestefarhuset og finner trøst hos 
Kompis

Gromguttene
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Nosework handler om å finne en spe-
siell duft. I klasse 1 er denne duften 
bjørk. Det brukes eterisk olje som er 
smittet over på Q-tips eller møbelknot-
ter som legges ut eller festes på et mø-
bel, en bil, en vegg ol. Det finnes flere 
typer søk. Nosework1 er søk i rom, kjø-
retøy, utendørs og i emballasje, mens 
for eksempel Spesialsøk1-Kjøretøy er 
fire søk på forskjellige typer kjøretøy. 
Spesialsøk kan være ett av hoveds-
økene i Nosework1. Det er et stort po-
eng at dette skal være for alle hunder 
også de som trenger avstand til andre 
hunder og folk, såkalt reaktive hunder, 
og det tilrettelegges for dette.

Lillehammer brukshundklubb arran-
gerte lørdag 12. mai Norges aller 
første prøve i Spesialsøk1 – Kjøre-
tøy. Sola tittet fram og flommen langs 
Gudbrandsdalen var ikke værre enn 
at vi kom fram alle sammen. Det var 
14 ekvipasjer påmeldt, med hunder 

av alle slag – chihuahua, working 
springerspaniel, aussie, dansk svensk 
gårdshund, riesenschnauzer med fler. 
Det var også en flott buhundherrmann 
ved navn Norbert der, ei søt tispe som 
hadde en buhundfar med sterke gener, 
moren var visst flerkulturell, og min 
Berger. Dette var helt nytt for Berger 
og meg, vi visste i grunne ikke så mye 
om hva vi kunne forvente på en prøve. 
Vi har riktignok trent til og fra siste hal-
vannet året, men ikke slik at jeg hadde 
følelsen av at vi kunne gjøre det veldig 
bra. Fordelen var at vi var like blanke 
alle mann, det var jo den aller første 
konkurransen i sitt slag her til lands. 
Prøven består i at hundene gjøre fire 
søk på fire forskjellige sammenset-
ninger av kjøretøy. Det kan være fra 
1-5 ulike kjøretøy ett søk, men kun ett 
funn. Det gis poeng for hvert søk og 
tilsammen kan ekvipasjen oppnå 100 
poeng. Søket må gjøres innenfor tre 
minutter. Alle hundene gikk gjennom 

søk 1 før vi gikk videre til søk 2 osv. 
Da fikk hundene en pause i mellom, 
det tar på å snuse intenst på jakt etter 
lukten. Berger gikk gjennom sine fire 
søk uten feil. Utrolig moro! Han kom ut 
med full poengpott, og for det fikk han 
tittelen S1-K (Spesialsøk1-Kjøretøy). 
Siden Nosework Norge (NWN), ikke er 
medlem av NKK (enda) blir ikke denne 
tittelen å finne i NKK sin database, men 
like fullt er det en tittel å sette pris på. 
Det må også nevnes at vi ikke vant 
prøven, det var mange som var mer ef-
fektive i søket en oss. Berger er glad i 
å snuse litt alle steder, og da går tiden. 
Litt å jobbe med der, altså. Men å få 
funn på alle fire søkene kom litt ut av 
det blå, og jeg synes jeg har en utrolig 
flink gutt.

Søndag var det Lahaugmoen hunde-
senter som stod som arrangør, og på 
programmet stod Nosework1. Det be-
tyr ett søk i rom, i emballasje, på kjø-

Noseworkstevne, 
Frya 12.-13. mai

Fantejentas Berger
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retøy og utendørs – fire søk 
tilsammen. Ny utfordring og ny 
hund. Vilje var påmeldt i dag. 
Det er dessverre ikke mulig å 
gå med flere hunder i samme 
konkurranse, så lenge begge 
hundene er i samme klasse. 
Det var det samme som da-
gen før, alle hundene skulle 
gjennom samme søk før vi 
gikk videre til neste. Vi skulle 
ut som nr 6 av 17 ekvipasjer. 
Dette var noe vanskeligere 
enn gårsdagens kjøretøy, for 
flere. Vilje startet veldig bra 
med to gode og effektive søk. 
Hun hadde flotte markeringer, 
som gjordet det enkelt for meg 
å melde funn til dommeren. 
Men så gikk lufta ut av ballon-
gen. Det tar på å snuse intenst, 
selv om det bare står på i kort 
tid. Spesielt når man også sy-
nes det er viktig å følge med på 
det som skjer når man ikke er i 
søk, i stedet for å hvile. Dermed 
ble det med to av fire for Vilje. 
Selv om det tredje søket kunne 
vært dratt i land om jeg hadde 
vært litt tøffere til å melde funn, 
selv om Vilje ikke hadde denne 
flott frysmarkeringen sin, og 
heller ville spise gress. Hun var 
på riktig sted, og det hadde jeg 
en anelse om. Når det gjelder 
emballasjesøket så markerte 
hun på feil kartong. Hun visste 
at hvis hun markerte så var vi 
ferdige... Nok en gang kunne 
føreren, meg, vært liltt grundi-
gere og resultatet kunne vært 
annerledes. Det positive med 
å ikke lykkes er at man lærer 
så mye av det. Neste gang, da 
blir det ... :)  Vi skal definitivt 
fortsette med nosework, og 
håper flere buhunder tar opp 
aktiviteten, og dukker opp på 
prøver. Om man ikke vil kon-
kurrerer er det en fin aktivietet 
å drive med hjemme i stua, på 
gårdsplassen, på bilen eller i 
skoesker. Rimelig er det også. 
Dessuten er det mange hyg-
gelig folk og god stemning, og 
hundene får gjøre noe av det 
som faller dem mest naturlig 
for å gjøre. Det passer for alle 
hunder, den gamle, den syke, 
den ivrige, den usikre, den ro-
lige, den sosiale og den uso-
siale. 

Fantejentas Berger

Fantejentas Vilje Alvira
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Denne påska var Walter for første gang med til Danmark, og 
jeg er ganske sikker på at han ikke ville hjem igjen. Trygg og 
stødig hund på danskebåten og ellers. Vi gikk tur i skogene 
med rådyr blant oss, vi gikk på endeløse strender hvor han 
virkelig fikk langet ut og vi var til og med på kafé sammen. 
Ja - for dansker ønsker nemlig hunder velkommen på kafé. 

Ikke skulle han ta rådyrene, og ikke løp de avsted heller. En 
magisk opplevelse. Det var sol og sommerfølelse hele uken, 
og klovnen min koste seg gløgg. Han gravde seg halvveis 
til Kina på stranda, og fikk rullet seg i møkk på jordene. Vi 
kunne gå tur hele dagen hver dag, for det var alltid mye nytt 
å utforske og oppleve, noe vi begge liker. 

Tror aldri Walter har hatt det bedre, og vi ser fram til neste 
tur til flotte Danmark. 

Ferie er gøy, syntes Walter! 

Ina Møller & Walter 

Walter på påsketur
til Danmark
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Sommerfrisk vask
Takvam, Kyrkjetangen - tlf. 93 86 15 07 - ijtakvam@bonesgard.no

*TM TRADING - Terje Methlie   terje.methlie@online.no – mob.: 46 63 40 40 95 02 61 96
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Etter 6 år uten hund, så kom Buhunden 
Trix til oss her på Bønes i januar.

Den forrige Buhunden vår, Frøya, kom 
fra Sømodalen da hun var 8 uker, og 
takket for seg da hun var nesten 17 år.
Nå er det 10-åringen Trix som har 
tatt Bønes som sitt ansvarsområde, 
en trivelig og kosete kar som er født 
hos Skaubo, men oppvokst i Strøm-
stad, Sverige. Han kom tilbake til sin 
oppdretter for omplassering og vi var 
heldige som gikk igjennom sensuren 
og fikk han her til oss. Det er utrolig 
hvor fort han fant seg til rette og tok 
snart ansvar for hus og eiendom med 
største selvfølgelighet.

Han gjorde seg fort kjent med både 
folk og dyr, han er som en skygge etter 
meg og det er trivelig.

Hos sauene og hønene er det spen-
nende å være, og fra hesten så kom-
mer det noen kuler ut bak som han 
prøver å bære med seg, men når han 
hører at vi æsja, så legger han det fra 
seg. Det betyr antagelig det samme på 
svensk som på norsk.

Ellers så er han en fin turkamerat, i 
øyene ut mot havet og til fjells i snøen. 
Hyttelivet har han også prøvd seg på.

Vi skulle i konfirmasjon nå i mai og 
da skulle han være hos min søster, 
to overnattinger til og med. Vi var litt 
spent på det siden han har flyttet noen 
ganger i det siste. Men det gikk greit 
hos tante Janne, han slo seg til ro og 
sjarmerte hele familien. To andre spen-
nende hunder var det der og de hadde 
det riktig så kjekt, med litt bading også.
Her i Bergen så har vi det varmt og da 
liker Trix å stå i sjøen og kjøle seg. Her 
er mye fugl, både småfugler og sjøfugl. 
Lurer på om han tror han er en fugle-
hund for alle fugler skal jages. Men 
han har det travelt for samtidig må han 
passe på oss, for kanskje vi kom til å 
spise noe.

Vi har hatt tre buhunder før, og det 
var ingen som var så veldig i matfatet, 
men Trix spiser alt bortsett fra krabbe. 
Grønnsaker går ned, både rå og kokte.
Ellers så vil det nok komme historier vi 
kan dele etter hvert, men vi er veldig 
glad for at han kom til oss.

Trix er en kar som har omstilt seg svært 
godt og ser ut til å trives her på sin nye 
plass.

Dette ligner mistenkelig på en skry-
teliste – han har nok sjarmert oss.

Skaubos Brikt - Trix



Buhunden Sommer 2018 Buhunden Sommer 2018 21 SPONSOR -



Buhunden Sommer 201822- SPONSOR

Foto og tekst: Bjørg Helgesen

Da jeg var i Narvik så jeg denne skulp-
turen som heter Lekende barn i bypar-
ken. Kunstneren het Trygve Thorsen 
og skulpturen ble laget i 1962. Han som 

kjørte bussen vår sa at det var barn fra 
Narvik som hadde stått som modell. Vil 
tro at buhunden også var fra Narvik. 
Jeg fikk tatt noen bilder med mobilen 
og av en eller annen merkelig grunn, 
har jeg tatt flest bilder av buhunden.

De andre bildene taler vel for seg selv. 
Ingen tvil om at det var en dypt konsen-
trert ekte norsk buhund og en liten gutt 
med godt humør.

Skulpturen Lekende barn i Narvik

Skulpturen Lekende barn av Trygve Toresen

Fine detaljer Gode venner



Buhunden Sommer 2018 Buhunden Sommer 2018 23 SPONSOR -

Ekte buhund

Ekte buhund bakfra Herlig par
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Det er pussig hvordan enkelte hendelser «staker» ut veien 
for oss, noen ganger blir den veien ganske «humpete». Det 
hele startet opp med at Linda så en spesiell buhund på en 
utstilling i Drammen, og denne buhunden fant hun igjen på 
nettet og da gikk det ikke lang tid før hun også fant eieren 
(Ellen Katrin). Vi inviterte oss til et besøk hos henne, hun 
hadde et kull hvor alle valpene var bortlovet, så det var jo 
trygt å komme på besøk, vi skulle jo bare titte og beundre de 
herlige, små pelsballene som føk rundt på gulvet.

Så var det dette med bortlovet da, vi satt og pratet med El-
len Katrin noen timer, og plutselig kom det en liten beskjed 
til oss, «han som skulle ha Calle, har akkurat gitt beskjed at 
han ikke kunne ta den likevel, så dersom dere vil kan dere få 
kjøpe Calle!!» Vi kjørte hjem, vi diskuterte, «skal, skal ikke», 
og etter to dager ringte vi og sa at vi gjerne, svært gjerne, 
ville ha den ledige valpen, og slik kom Skaubos Calle til oss.
Som sagt, da var veien staket ut for oss. Og så begynte 
utstillingslivet for oss. Det fortsatte med at Linda ble valgt 
inn i styret, som kasserer og medlemsansvarlig, og deretter 
med at jeg ble forespurt om jeg kunne ta over Ellen Katrins 
jobb som leder for klubben. Jeg var ikke medlem engang da, 
så det første jeg måtte gjøre var å melde meg inn i klubben.
Du verden for en kjempefin tid vi gikk i møte. Vi hadde startet 
med å være med på utstillinger, og fikk stadig nye venner i 
miljøet. Innimellom var det ganske mye å gjøre og sette seg 
inn i – lover og regler, avl og planlegging av det som jeg 
kanskje setter mest pris på, Buhundens Nasjonaldag. Det 
arrangementet har vokst og har blitt et arrangement, som 
faktisk flere hundeklubber har begynt å ta etter. Og, ikke 
minst, det har brakt flere og flere buhunder og buhundeiere 
sammen. Her har vi en offisiell utstilling, men det viktigste 
er at vi får samlet folk som ikke ellers ville stille opp på en 

utstilling, og dessuten alle de gøyale uoffisielle «øvelsene» 
vi har. Jeg har ikke glemt det sosiale med hele helgen.

Men vi har ikke glemt Calle som var med på å sette alt dette i 
gang for oss. Han ble en fantastisk følgesvenn. Trofast, kjæ-
len, litt stri innimellom. Bestevennen hans var en tibetansk 
spaniel vi hadde, Cinderella, som også la sin elsk på buhun-
den vår. Hun var en eldre dame, som livnet til i selskap med 
ham, og fikk en herlig alderdom. 

Ellers så fulgte noen år med lange bobilturer, langs fjordene 
på Vestlandet, opp på høyfjellet, over alt var Calle litt foran. 
Vi var uten tibbe i to år etter at Cinderella døde, men så 
dukket en ny tibbe opp, Frolandstibbenes Mi-Chico, som tok 

I pappa Calles potefar

Bading er gøy! Calle, Frey og Chico koser seg Inni vannspruten er Frey

Calle bader i Sognefjorden
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opp arven etter Cinderella, og sammen med Calle var han 
først opp bakkene til Briksdalsbreen, først ut i Sognefjor-
den, leken og alltid på jakt etter nye spillopper. Vi fikk samlet 
mange, utrolig mange minner i løpet av de årene vi fikk be-
holde Calle. Tilfeldigheter spiller ofte en stor rolle, vi tar av 
og til avgjørelser som går mer på følelser enn det å bruke 
sunn fornuft. Calle hadde hatt et planlagt stevnemøte med 
Skaubos Elli, og det førte til at vi nok en gang fikk valgets 
kvaler. Vi hadde så vidt snakket om å ha en valp etter Calle, 
men skulle vi gjøre det nå, eller skulle vi vente? Det ble til at 
vi valgte den minste hjerteknuseren i kullet, Skaubos Frank, 
men som ble vår Frey. I en periode hadde vi derfor tre liv-
lige krabater, kjekt å ha med på bobiltur kan du tro, når det 
regner ute og vi skal forsøke å holde det litt tørt og i orden 
inne i bilen. Skjebnen ville det slik at vi ikke fikk beholde 
Calle så lenge, han ble akutt syk og døde i løpet av kort tid, 
men vi har fremdeles litt Calle i huset i Frey, en fantastisk 
buhund som fyller plassen etter pappaen sin, og kanskje vel 
så det. Vi kjenner mye igjen av det Calle sto for, men likevel 

er Frey en litt annen type. Litt rampete en gang i blant, for i 
neste øyeblikk å hoppe opp på fanget ditt, med en labb på 
hver side av hodet ditt, og med en våt snute som forteller at 
hengivenheten er like stor begge veier.

Frey tar opp arven og følger i pappaens potefar, har hatt 
sin tur til Briksdalsbreen, har vært i Sognefjorden, har rullet 
seg i sommersnøen på Sognefjellet, har stilt på mange ut-

Calle mot Briksdalsbreen

Frey og Chico i Røros

Frey mot Briksdalsreen Calle ved Briksdalsbreen

Calle og Chico i Røros
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stillinger slik som pappaen og har rukket å bli Nordisk UCH.  
Det er ennå litt mer som er blitt «fellesoppleving» for Calle 
og Frey, det er at det regner hver gang vi kommer frem til 
Røros!  Vi har vandret rundt i gatene, opp på slagghaugene 
og det har vært høljeregn. Tenk deg å få to hunder (Calle og 
Cinderella og Frey og Chico) inn i bobilen igjen, kliss våte, 
møkkete etter turen over haugene og grusveiene på Røros. 
Vi har hatt mange turer hvor Frey, bokstavelig talt, har fulgt i 
pappa Calles fotspor, men la det være sagt, Frey er også en 
som i aller høyeste grad går sine egne veier! 

Samtidig har vi også fått anledning til å være med på å bidra 
med arbeidet for denne herlige rasen. Vi har vært med på, 
og har hatt gleden av å se, at utviklingen i interessen for 
buhunden stadig øker. Det var vært et privilegium å ha fått 
lov å være med på å «styre» utviklingen av Norsk Buhund-
klubb, å få folk til å akseptere viktigheten av strenge regler 
for avl og oppdrett, og i tillegg å se hvor viktig det er for 
utviklingen av rasen, at flere og flere HD-røntger og øyely-
ser hundene sine. Klubben har et utrolig dyktig Avlsråd, og 
samarbeidet med Hønefoss Dyrehospital (Elin og Stein) har 
vært en fantastisk suksess med bl.a. Buhundprosjektet. Vi 
må heller ikke glemme Ernst-Otto Robstad, som også stiller 
på Hunderfossen, på Buhundens Nasjonaldag og øyelyser 
hundene der. Det er mange som bidrar og som stiller opp, 
og det er umulig for oss å nevne alle, men vi er avhengig 
av at det alltid vil være ildsjeler som stiller opp og hjelper til.
Det har vært spennende å se at vi har klart å få interes-
sen til å øke, for eksempel på Buhundens Nasjonaldag på 
Hunderfossen, fra å ha omtrent 20 buhunder som stilte det 
første året vi var med, til at det de senere årene har kommet 
henimot 60 buhunder, som har stilt opp på utstillingen, og 
har deltatt på alle de aktivitetene vi har ved siden av. Her må 
vi takke alle fra styret som har deltatt, og ikke minst, våre 
«faste» medhjelpere som stiller opp når vi trenger det.

Når vi nå trekker oss tilbake, så er det ikke for å forsvinne 
helt, vi vil nok være litt «syvende far i huset» en god stund 
fremover. Vi må jo passe på at buhunden får all den opp-
merksomheten den fortjener :) Lykke til videre! 

Frey på Gaularfjell

Calle, Frey og Chico på Voss

Calle, Frey og Chico i Balestrand

Calle på Gaularfjell
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Bildene er av Marie Edland og Leitegårds Jarl Olav-son (Jari) som fikk tittelen RL II i 2017.

Leitegårds Jarl Olav-son (Jari)
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Noen av våre nye champions

Fantejentas Berger

Fantejentas Bea BjørkNuch Dennis
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Så nærmer vi oss nok en gang årets høydepunkt for oss 
buhundentusiaster - Buhundens nasjonaldag. Stedet er 
Hunderfossen Camping ved Lillehammer, datoen er 24-26. 
august. På programmet har vi som vanlig Valpeshow, Offi-
siell utstilling, Barn og Hund, kåring av Årets buhund, Beste 
svarte, vi skal kåre Vakreste hode og Flotteste hale, og selv-
følgelig skal vi se hvem av de firebeinte som er raskets på 

60 m. I tillegg skal vi ha 5-kamp. Og innimellom dette skal 
vi snakke sammen, hygge oss og beundre hverandres hun-
der. Vi har tradisjonen tro kiosk der vi serverer enkel mat og 
drikke, og det blir loddsalg. Vi tar imot premier til loddsalget 
med takk. Vi håper naturligvis at sola skinner og bidrar til å 
gjøre dagen minnerik.

Det vil også i år bli mulighet for øyelysning, vi oppfordrer til å 
benytte muligheten. Øyelyser er som vanlig Ernst-Otto Rop-
stad. Send en epost til avlsradet@buhundklubben.no med 
hundens registreringsnummer og navn innen 31.07.18 for 
påmelding. 

Når vi er ferdig med utstillingen, 60-meteren og alt det andre 
som skal skje på dagtid, samles vi til middag på hotellet. Vi 
satser på quiz og underholdning, og håper mange vil være 
med oss utover kvelden. Send påmelding til anderskirs@
gmail.com innen 31.07. Vi må vite navn og antall. 

På søndagen arrangerer vi et triksekurs for alle som vil ha 
det gøy med hunden sin og lære noen nye kule triks. Dette 
gjelder alle fra dere som ikke kan noen triks til dere som fø-
ler at dere kan alle – det er alltid noe gøy å lære! 

For å få arrangementet til å gå knirkefritt er vi avhengig av litt 
hjelp fra våre medlemmer. Kunne du tenke deg å hjelpe til? 
Send oss en epost til styret@buhundklubben.no 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Velkommen til Buhundens Nasjonaldag 2018
24-26. august 2018 på Hunderfossen Camping
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Program:
Fredag 24. august:
Kl. 18:00 – 19:00 Handlerkurs v/Kathrine Lindstrøm og Ellen Katrin Enge (gratis – ingen påmelding)
Kl. 19:00  Grilling – vi holder griller (alle tar med egen mat og drikke, stoler og bord)

Lørdag 25. august:
   Øyelysing vil pågå store deler av lørdagen    
Kl. 09:30  Utstillingen starter med valpeshow (4-6 og 6-9 mnd.) – Børge Espeland er dommer for dagen
   5-kamp i pausen mellom hannhunder og tisper (uhøytidelig lagkonkurranse)
    Barn og hund (åpent for barn som ikke stiller hund på den offisielle utstillingen)
   Utstillingens beste svarte buhund
   Kåring av årets beste buhund
   Lotteri – med mange fine premier
   Utstillingens beste hale og vakreste hode
   60-metern

Kl. 19:30  Middag på hotellet med buhundquiz og underholdning
   Koldtbord (voksne kr. 425,-, barn 3-12 år kr. 215,-, Barn under 3 år gratis)
  
Søndag 26. august:
Kl. 09:30 – 12:00 Triksekurset – Bli med om du vil ha det gøy med hund og vil lære noen nye triks.        
   Instruktør vil være Linda Karlsen.

Påmeldinger:
Utstillingen:  Påmelding elektronisk på NKK sin hjemmeside – innen 30. juli (www.nkk.no) 

Øyelysing:  Påmelding til avlsradet@buhundklubben.no – innen 30. juli 
   (husk å oppgi hundens navn og registreringsnummer)

Middagen:  Påmelding til anderskirs@gmail.com – innen 30. juli (husk å oppgi navn)

Barn og hund, beste hale, vakreste hode, 5-kamp, 60-meter, triksekurs – påmelding på stedet.

Overnatting:  Vi har reservert en del hytter og hotellrom fram til 15. juni. 
   Disse må bestilles direkte hos Hunderfossen:
   e-post: hotell@hunderfossen.no, tlf.nr.: 61 27 40 00
   Campingplassen har god plass, både med og uten strøm. 
   Ta direkte kontakt med Hunderfossen camping:
   e-post resepsjon@hunderfossen-camping.no, tlf.nr.: 61 27 73 00/474 61 509
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Informasjon fra styret:
Ny hjemmeside
Kirsten Andersen orienterte kort om arbeidet med ny hjem-
meside for klubben. Det er utarbeidet et utkast til ny hjem-
meside som vi håper er klar i løpet av 2018. 

Bygdøy kongsgård – utstilling/presentasjon av særnor-
ske husdyrraser lørdag 26. mai 10-15
Vi har takket ja til å stille opp på stand for å presentere Norsk 
buhund. Det er fint om flere har anledning til å stille opp og 
vise fram hundene sine. Det kommer nærmere informasjon 
på hjemmeside og facebook.

Informasjon fra avlsrådet:
Ny helseundersøkelse
Avlsrådet ønsker å gjennomføre en ny helseundersøkelse 
for Norsk buhund. De ønsker innspill på nye behov. Det er 
Frode Lingaas ved NMBU som gjennomfører undersøkel-
sen etter en fast mal. Undersøkelsen er anonym. Det var 
stemning for ny helseundersøkelse. Avlsrådet setter opp et 
forslag til budsjett for dette – som godkjennes av styret.

Informasjon om hunder som blir avlivet
Avlsrådet oppfordrer alle til å dødmelde hunder på DogWeb. 
Dette vil på sikt kunne gi en bedre informasjon om buhun-
den. I dag er basen DogWeb vanskelig tilgjengelig for ut-
trekk av informasjon. Informasjon må nå hentes for en og en 
hund. Bl.a. hadde det vært interessant å kunne hente ut en 
oversikt over avkom etter enkelthunder fra besteforeldrege-
nerasjon. For å bedre dette bør vi nok gå i dialog også med 
andre raseklubber – for å kunne stå litt sterkere, eksempel-
vis Norsk elghundklubb.

Innavlsgrad
Avlsrådet benytter 6 generasjoner for beregning av innavls-
grad. NKK har nå gått fra 6 til 5 generasjoner i sine anbefa-
linger. Spørsmålet fra avlsrådet var om NBK skal fortsette å 
bruke 6 generasjoner i sine beregninger, noe de fikk tilslut-
ning til. Avlsrådet påpekte at grensen som er satt for innavls-
grad er en bør-grense som det kan søkes dispensasjon fra.
Når det gjelder avl påpekte avlsrådet at vi trenger flere hun-
der som undersøkes (HD + øye). Det er viktig at oppdrettere 
står på for å få valpekjøpere til å gjøre dette. Vi trenger i til-
legg flere hunder på hannhundlista. 

Øyelysing og valpelista
På hvalpelista er det i dag oppgitt diagnoser på øyne. Dette 
har avlsrådet fått flere spørsmål rundt, og stiller nå spørs-
mål ved om det er hensiktsmessig å oppgi dette. Det var 
stor støtte til å redusere mengden opplysninger på valpe-
lista, men isteden erstatte dette med at kullet er i henhold til 
avlsreglene. Det må framgå om det er gitt dispensasjon fra 
reglene. Det er i dag ingen link mellom foreldredyr på NBKs 
valpeliste og DogWeb. Det ses på mulighetene for å få lagt 
inn en slik link slik at potensielle eiere lettere kan oppdage 
DogWeb og finne informasjon om foreldredyr.

Avlsrådet ønsker innspill fra og 
diskusjoner med medlemmene
Avlsrådet har interne diskusjoner i flere saker – før de faller 
ned på konklusjoner. De benytter mange informasjonskana-
ler og har en jevnlig dialog med NKKs sundhetsutvalg og 
veterinærer.  Avlsrådet ønsker innspill fra medlemmene.

RAS (rasespesifikk avlsstrategi for Norsk buhund) 
skal gjennomgås i 2018
RAS skal gjennomgås og oppdateres i 2018. Ingvill Brenden 
stilte spørsmål ved om det kunne være mulig i større grad å 
se på rasens bruksegenskaper, herunder om det ville være 
mulig å arrangere gjeterhundtesting.

Midlertidig åpning for bruk av 
foreldredyr med HD-C i avl
På bakgrunn av innspill til årsmøtet ble det diskutert hvor vidt 
det er hensiktsmessig midlertidig å åpne for bruk av gode og 
rasetypiske individer med  C-hofter i avl. Margrethe Larsen 
informerte om bakgrunnen for forslaget. Det er mange hun-
der der ute som er friske, gode og rasetypiske individer, og 
som det ikke er naturlig å utelate fra avl på bakgrunn av en 
lett grad av HD (HD-C). Spesielt når hunder med HD-C ikke 
viser tegn til å være plaget av dette, og at utelatelse av disse 
individene kan bidra til å innsnevre avlsmaterialet.

Avlsrådet informerte om at det ikke er noen signifikant økning 
av antall individer med HD. I tillegg har vi svært få individer 
med HD-D og det er ti år siden siste hund ble diagnostisert 
med HD-E. Frode Lingaas ved NMBUanbefaler ikke avl på 
individer av HD-C. begrunnelsen for dette er at det over tid 
kan føre til økt forekomst av HD også av sterkere grad.

Referat fra medlemsmøtet 17. mars 2018
Comfort Hotel RunWay Gardermoen  
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Rasene Lapphund, Islands fårehund og Lapsk vallhund har 
avlsregler som åpner for avl på HD-C. Disse rasene har 
høyere forekomst av HD sammenlignet med elghundrasene 
hvor det både stilles krav til HD-indeks og at individene er 
fri for HD.

Stein Dahl informerte om at det diskuteres hvilket tidspunkt 
som er det mest optimale for å ta HD-røntgen. Det kan være 
hensiktsmessig å vente til hunden er ferdig utviklet og godt 
muskelsatt -nærmere toårsalderen. I tillegg er det en del 
usikkerhet om hvor vidt det er uheldig å gjennomføre un-
dersøkelsen i forbindelse med løpetid. Det kan derfor være 
hensiktsmessig å unngå dette tidsrommet.

Dersom antall valper stabiliserer seg på samme nivå som 
2017 kan det ligge til rette for beregning av HD-indeks. For 
å kunne å beregne denne er det svært viktig at flere hunder 
undersøkes. Vi må få alle til å forstå at helseundersøkelser 
av individer som ikke skal benyttes i avl er svært viktig. 

Margrethe Larsen informerte om god erfaring med å innføre 
en ekstra pris på valper på kr. 1000,- hvor 500,- tilbakebe-
tales ved gjennomført HD-røntgen og 500,- ved øyelysning. 

Kåring av Aktivitetsbuhunden 2017
Linda Karlsen presenterte aktivitetsbuhunder 2017
Lydighet:  Janne Grete Aspen med Tyra 
(har fått tittel LP1 i 2017)
Rallylydighet: Stine Strander og Fantejentas Kaja. 
(har oppnådd titlene RL1 og RL2 i 2017)

Kollisjon mellom årsmøtet og NKK-utstilling
Dette har ikke vært tilsiktet, men et resultat av for lite fokus 
på utstilling, og at det har vært vanskelig å finne møtelokale 
på annet tidspunkt. Vi skal gjøre en innsats for at dette ikke 
skal gjenta seg.

Totenvika 18. mars 2018
Referat v/Kirsten Andersen
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Av: Elin Kristiansen, Hønefoss Dyrehospital

I sommernummeret av Buhunden i 2017, der tema var helse, 
skrev vi en artikkel om HD (Hofteleddsdysplasi) hos hund, 
bakgrunn, diagnostikk og hvilke implikasjoner sykdommen 
kan ha for hunder som har denne diagnosen. 

HD-røntgen (dvs. røntgenundersøkelse av hoftene), og øye-
lysing, er viktig av flere årsaker:

1. Fordi det er greit å vite status for den enkelte hund, om 
det er noe en skal følge med på og gjøre slik at hunden har 
det best mulig. 

2. Av hensyn til rasen og statistikk - slik at oppdrettere og 
klubben har et best mulig utgangspunkt for å drive avlsar-
beid, rådgi og lage retningslinjer.

3. Vi trenger flere buhunder som kan bidra i avl - både tisper 
og hannhunder, slik at vi får et bredest mulig avlsmateriale 
og genetisk variasjon. Og med det sørge for friske og raske 
buhunder for fremtiden også.

Som vi har fremhevet tidligere er det veldig viktig for avls-
arbeidet hos Norsk Buhund at vi har god statistikk å jobbe 
med – dvs. at vi har gode tall på hvor utbredt HD er i rasen 
som helhet. Dette kan vi få på kun en måte - nemlig ved at 
buhundeiere gjennomfører HD-røntgen av sine hunder når 
hunden er over 12 måneder.
Fremdeles er det dessverre slik at for få buhundeiere HD-
røntger hunden sin, av ulike årsaker. Noen kvier seg for å gå 
til dyrlegen for å gjøre dette, og for de som er engstelige for 
å gjennomføre undersøkelsen har vi laget denne beskrivel-
sen av hvordan HD-fotograferingen foregår og hvordan du 
kan sørge for at dette er en trygg prosedyre og god opple-
velse for hunden din. 

Finn en veterinær som du stoler på og som har gode rutiner 
for å overvåke hunder under bedøvelse, og bestill time når 
hunden har fylt 12 måneder. Dersom du er usikker på valg 
av dyrlege, spør hvordan røntgen foregår og om det er per-
sonell tilstede som passer godt på hunden underveis. Man-
ge klinikker har også fine hjemmesider som du kan sjekke 
før du bestiller, eller du kan besøke klinikken på forhånd og 
hilse på de som jobber der. Det er alltid lurt å ta turen innom 
dyrlege også når det ikke er noe som skal skje, for å sørge 
for at hunden din er trygg og har gode opplevelser hos dyr-
legen. Med litt kos og godbit blir slike dyrlegebesøk en viktig 
og positiv del av sosialiseringen til hunden. Gå deretter inn 
på NKK sine hjemmesider under Dogweb.no, logg inn/lag 
din egen profil og finn frem rekvisisjon for HD-røntgen. Betal 
der avgift til NKK og print ut og ta med deg rekvisisjons-
skjema til dyrlegen din. 

I denne bildeserien kan du følge buhunden Tarja 
gjennom HD-røntgen på vår klinikk:

Buhunden Tarja på besøk hos dyrlegen 
– HD-røntgen av hund

Ankomst klinikk

HD papirer fra NKK

Dyrlegen lytter på hjertet og sjekker at alt er i orden
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Bedøvelsessprøyta klartgjøres

Sprøyte i rompa

Bedøvelsesmiddel

Venekateter i labben

Overvåkning av dyrepleier

HD fotografering
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Pedikyr

Kos

Våken og nyfotografert

Oppvåkning

Godbiter

Digital fremkalling
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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
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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

Välkomna till Norsk Buhund Ringens 
Officiella utställning i Gränna
Lördagen 4 augusti kl 10.00

Domare: Moa Persson

Klasser och anmälningsavgifter:
Valpar 4-6, 6-9 mån. 150 SEK
Juniorer 9-18 mån. 300 SEK

Unghundsklass 15-24 mån. 300 SEK
Öppen klass 15 mån. och uppåt 300 SEK

Championklass 300 SEK
Veteranklass 8 år och uppåt 150 SEK 

Alla deltagare får en minnesgåva!

Halv avgift fr.o.m. tredje anmälda hund med samma ägare 
(gäller ej valp och veteran)

För att delta måste du vara medlem i NBR. 
(gäller ej valpar 4-9 månader eller utländska deltagare, 

som dock måste vara medlemmar i egna landets buhundklubb)

Anmälan sker till MG Event senast 8 juli
Länk till anmälan kommer att finnas på hemsidan.

OBS sista anmälningsdag är också sista inbetalningsdag!

Anmälningsavgiften betalas samtidigt med anmälan med kreditkort! Nytt för i år!

Vi fortsätter med den s.k. Specialklassen för alla 
som inte vill eller kan delta på den officiella utställningen. 

Man får en skriftlig kritik på sin hund. Kostnad 100 SEK, anmälan på plats.

Vill du boka husvagns- eller husbilsplats, kontakta campingen via hemsidan www.
grannacamping.se eller  0390-107 06 eller info@grannacamping.se 

OBS! tala om att du ska vara med på utställningen.
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Rova

Rova
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Rova

Mikkel og Rova
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Hannhundsliste - godkjente hannhunder per 07.05.2018

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

Asterix NO54707/11 Svart 8 Trond Fjeld Halden 970 05754 / trond.fjeld@outlook.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

Cascilius Rocky Made 
Romantic NO30386/16 Blakk 0 Trude Bergerud Roa 917 71662 / trudebergerud@hotmail.com

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  

Fantejentas 
Bjørnstjerne NO34657/15 Blakk 0 Cecilie Katrin Sølna Jessheim 46854746 / csolna@gmail.com

Fantejentas Claus NO36274/16 Blakk 0 Ingrid Øyhus Bagn 906 32199 / ingridoyh@hotmail.com

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 Julius 29078/08 Blakk 0 Morten Lamøy Trondheim 930 29561 / malmoy@hotmail.com  

Kvitlabben's Muste NO49582/14 Svart 9 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
00358407357725      
ratsunummen.kennel@gmail.com

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

Finnland
00358407357725      
ratsunummen.kennel@gmail.com

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

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 6 Bjørg Siverin Alafors, Sverige 0046 703 090626 silverinb@gmail.com

Vatnebygda's Audun NO36652/15 Svart 6 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 flerer hunder i 
avl. Har du en hannhund som er frisk og fin og 
med godt gemytt vil vi gjerne ha han på hann-
hundlisten.

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 2018), 
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. Ti-
speeier 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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Registreringsnummer Navn Dato Diagnose

NO32136/11 Vaulartun's Bobben 17.11.2017 Intet påvist

NO53472/16 Bernegården's Frikk 28.11.2017 Intet påvist

NO37384/16 Kimura's Ask 08.12.2017 Intet påvist

NO34886/15 Bernegården's Cilje 19.12.2017 Intet påvist

NO34358/13 Pocketlines Nano-mikkel 20.12.2017 Intet påvist

NO31823/17 Vatnebygda's Birk 20.12.2017 Intet påvist

NO40695/11 Vaalebjønn's Qb Josefine 20.12.2017 Intet påvist

NO53474/16 Bernegården's Fenris 20.12.2017 Intet påvist

NO55781/14 Vaalebjønn's Ws Nero 27.12.2017 Intet påvist

NO46503/16 Smørbukks Ad Scott 15.01.2018 Intet påvist

SE43248/2015 Ymer 19.01.2018 Intet påvist

NO34607/15 Pia 22.01.2018 Retinal Dysplasi (RD): Påvist (Multi) fokal Geografisk

NO30784/17 Bernegården's Gøril 22.01.2018 Pers. Pupilmembran (PPM): Påvist Iris

NO33029/17 Skaubos Gorgon 22.01.2018 Intet påvist

AKCDN39937006 Trollheimens Jr Made For Cascilius 26.01.2018 Intet påvist

NO30336/10 Cascilius Bono Bolivar 26.01.2018 Intet påvist

NO49454/16 Silja 31.01.2018 Intet påvist

NO33028/17 Skaubos Gorm 07.02.2018 Intet påvist

NO41775/15 Bella 09.02.2018 Intet påvist

NO32040/14 Honningrosas Dina Drømmedame 13.02.2018 Intet påvist

NO46505/16 Smørbukks Ac Ragnhild 17.02.2018 Intet påvist

NO43749/15 Svartedals Vera 26.02.2018 Intet påvist

NO46484/16 Bernegården's Elvira 15.03.2018 Intet påvist

NO52952/14 Skaubos Falk 16.03.2018 Intet påvist

NO49457/17 Turi 16.03.2018 Intet påvist

NO52580/16 Tessa 23.03.2018 Intet påvist

NO45980/14 Vaalebjønn's Vs Freidig 28.03.2018 Intet påvist

NO41997/16 Vaalebjønn's Zs Loba 28.03.2018 Intet påvist

NO36467/17 Vaalebjønn's Bs Viljevenja 28.03.2018 Intet påvist

NO30385/16 Cascilius Bobbo Made Brilliant 04.04.2018 Katarakt (ikke medfødt): Påvist Post.Pol.

NO45977/14 Vaalebjønn's Vs Mikkel 10.04.2018 Intet påvist

NO37383/16 Kimura's Aslak 24.04.2018 Intet påvist

NO52956/14 Skaubos Fauna 24.04.2018 Intet påvist

NO37567/16 Pe-gu's Balder Nukasønn 27.04.2018 Intet påvist

NHSB3056264 Vår Stolthet Stjerne Idavoll 27.04.2018 Intet påvist

NO36652/15 Vatnebygda's Audun 27.04.2018 Intet påvist

NO37049/15 Pe-gu's Oda-tiril Ninjodatter 27.04.2018 Intet påvist

NO58041/09 Sirius 02.05.2018 Intet påvist

Øyelysninger  14.11.2017 – 07.05.2018
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HD-undersøkte hunder
i perioden 14.11.2017 – 07.05.2018

Registreringsnummer Navn Diagnose Dato

NO46505/16 Smørbukks Ac Ragnhild B 22.11.2017

NO30401/12 Bonzo C 10.12.2017

NO37384/16 Kimura's Ask A 13.12.2017

NO56625/12 Pia C 26.12.2017

NO42247/15 Leite-gård's Ola Håkonson B 12.01.2018

NO30784/17 Bernegården's Gøril B 13.01.2018

SE39418/2014 Oppas Regulus Smilla D 13.01.2018

NO53932/15 Bernegården's Danita C 19.01.2018

NO34607/15 Pia C 26.01.2018

NO46503/16 Smørbukks Ad Scott D 26.01.2018

NO49454/16 Silja B 09.02.2018

NO46831/11 Sandrhina's Leo C 09.02.2018

NO41775/15 Bella B 14.02.2018

NO33029/17 Skaubos Gorgon C 17.02.2018

NO30783/17 Bernegården's Gerda A 17.02.2018

NO55788/14 Vaalebjønn's Xb Tjutta A 23.02.2018

NO45977/14 Vaalebjønn's Vs Mikkel C 23.02.2018

NO53473/16 Bernegården's Finn C 23.02.2018

NO36278/16 Fantejentas Caisa C 09.03.2018

NO53476/16 Bernegården's Frigg A 16.03.2018

NO43074/17 Balto C 16.03.2018

NO53477/16 Bernegården's Frøya A 16.03.2018

NO36275/16 Fantejentas Calvin A 16.03.2018

NO53474/16 Bernegården's Fenris A 23.03.2018

NO33030/17 Skaubos Gunda A 04.04.2018

NO34897/16 Vaalebjønn's Yb Hero B 04.04.2018

NO30388/16 Cascilius Anya Made Amazing C 18.04.2018

Mikkel og Rova
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Registrerte kull i perioden 
14.11.2017 – 07.05.2018

Nye titler i 2017 – 
utstilling, lydighet og rallylydighet

Født Kull nr T/H Far Mor

13.05.2017 174946 3/3 NO51805/09    Skaubos Dyre SE48059/2012    Mijano's Mimmi

30.06.2017 176496 2/0 NO42808/10    Kimura's Ludvig NO32137/11    Vaulartun's Lilli

30.08.2017 182139 imp NO37047/15    Pe-gu's Trym Nukasønn SE16780/2014    Nordspetsens Nova

29.09.2017 178112 1/2 NO52954/14    Skaubos Frank NO45978/14    Vaalebjønn's Vb Fifla

02.10.2017 178764 imp NO46828/11    Sandrhina's Kalle NO55789/14    Vaalebjønn's Xs Trolla

07.10.2017 178022 3/3 27074/07    Raumerrikets Ridder Ryger DK21380/2010    Eimunas Cb Fryd Fantejente

07.10.2017 178106 3/6 NO44845/13    Vixir's Bauta Baldersson NO34790/12    Vaalebjønn's Rb Vibe

10.10.2017 178185 2/2 NO41104/12    Dennis NO44372/12    Tyra

23.12.2017 182350 imp SE34405/2010    Gnipagrottans Nikar SE49769/2014    Gnipagrottans Znäckan

16.01.2018 181167 3/0 NO51221/12    Bjønn NO37050/15    Pe-gu's Arya Stark Nukadatter

29.01.2018 180924 2/5 AKCDN39937006 Trollheimens Jr Made For Cascilius KCAQ03359204    Sturtmoor Destiny's Dream

18.02.2018 182125 2/2 NO54707/11    Asterix NO40828/13    Mia

23.02.2018 182526 4/2 NO36652/15    Vatnebygda's Audun NO34886/15    Bernegården's Cilje

06.03.2018 182497 4/1 NO34358/13    Pocketlines Nano-mikkel NO40695/11    Vaalebjønn's Qb Josefine

28.08.2017 NO44372/12 Lydighet klasse 1 Tyra LPI

29.11.2017 NO37449/12 Nordisk Utstilling Champion Leite-Gård's Jarl Olav-Son N-UC

07.08.2017 NO52954/14 Nordisk Utstilling Champion Skaubos Frank N-UC

22.12.2017 KCAQ03359206 Norsk Utstillingschampion Sturtmoor Deatrix UC

30.01.2017 NO30737/15 Norsk Utstillingschampion Rennedal's Brynhild Skjoldmøy UC

27.02.2017 NO34656/15 Norsk Utstillingschampion Fantejentas Berger UC

22.06.2017 NO34658/15 Norsk Utstillingschampion Fantejentas Bea Bjørk UC

26.04.2017 NO38517/15 Norsk Utstillingschampion Kimura's Valborg UC

30.01.2017 NO41104/12 Norsk Utstillingschampion Dennis UC

13.03.2017 NO41644/10 Norsk Utstillingschampion Bernegården's Kari Trestakk UC

15.09.2017 NO45977/14 Norsk Utstillingschampion Vaalebjønn's Vs Mikkel UC

17.01.2017 NO51349/13 Norsk Utstillingschampion Kimura's Troll UC

17.01.2017 NO51352/13 Norsk Utstillingschampion Kimura's Tora UC

01.08.2017 NO52084/09 Norsk Utstillingschampion Pe-Gu's Nuka-Tiril Peppermø UC

17.10.2017 NO52659/12 Norsk Utstillingschampion Kimura's Petrus UC

17.03.2017 SE29936/2011 Norsk Utstillingschampion Bernegården's Kari Trestakk UC

24.05.2017 no36276/16 Rallylydighet klasse 1 Fantejentas Caja RLI

27.09.2017 NO44848/13 Rallylydighet klasse 1 Vixir's Bella - Ronja Baldersdatter RLI

23.05.2017 NO34092/11 Rallylydighet klasse 2 Jimmy RLII

04.10.2017 NO36276/16 Rallylydighet klasse 2 Fantejentas Caja RLII

13.10.2017 NO37449/12 Rallylydighet klasse 2 Leite-gård's Jarl Olav-son RLII

Norsk buhund har vært representert ved 58 offisi-
elle utstillinger i løpet av 2017. 

21 hunder oppnådde tiler gjennom året: 13 hun-
der ble Norsk Utstillingschampion, 2 hunder ble 
Nordisk Utstillingschampion, 1 hund oppnådde 

tittelen LP1 (Lydighet), 2 hunder oppnådde tittel-
en RL1 (Rally lydighet) og 3 hunder oppnådde 
tittelen RL2 (Rally lydighet)
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B ANSVARLIG UTGIVER
NORSK BUHUNDKLUBB
Returadresse: Svein Are Olsen,
Almås 200, 7977 Høylandet

Hver gang et nytt nummer av «Buhunden» skal lages er vi i 
redaksjonen like spent på om vi får inn nok stoff. Det som gjør 
bladet spennende er at vi får inn historier og bilder fra dere 
medlemmer, det er jo egentlig dere som lager bladet, vi bare 
«sorterer» litt. Dere deler en del sorger og gleder med oss 
gjennom fortellingene dere kommer med, 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 å 
sende oss mange historier, små eller store, og mange bilder, 
gjerne med korte beskrivelser, slik at vi fortsatt kan ha et lev-
ende og friskt medlemsblad.

Stoff til Buhunden kan dere sende til:
terje.methlie@online.no

For mer informasjon:
Terje: Tlf.: 95 02 61 9
e-mail: terje.methlie@online.no

Kirsten: Tlf.: 48 30 19 04
e-mail: anderskirs@gmail.com
             styret@buhundklubben.no

Linda: Tlf.: 92 29 08 47
e-mail: linda.l.methlie@gmail.com

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. Det neste nummeret kom-
mer til jul, så det er bare å begynne å sende inn historien din 
og bildene dine.

Vi ønsker alle medlemmer i Norsk Buhundklubb en riktig god 
sommer, og håper at mange av dere vil komme til Hunderfos-
sen når vi skal feire Buhundens Nasjonaldag helgen 24. til 26. 
august. Meld deg på og bestill gjerne plass, kontakt Hunder-
fossen direkte.

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

Vi takker alle som har bidratt med 
historier og flotte bilder til årets 
sommerutgave av Buhunden.

DISTRIKTSKONTAKTER: NORSK BUHUNDKLUBB
ØST-NORGE:

Kirsten Andersen 
Nystuvegen 100, 2848 Skreia 

Mob.: 48 30 19 04 
E-mail: anderskirs@gmail.com

SØR-/VEST-NORGE: 
Ernst-Olaf Torjussen – Leder

Kalshaugveien 36, 4550 Farsund
Mob.: 93 23 15 96

E-mail: honningrosa@gmail.com 

MIDT NORGE: 
Annbjørg Myhre 

Brubakkhaugen 38 – 7224 Melhus 
Mob.: 93 26 42 47 

E-mail: a-myhr@online.no


