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Vi ønsker alle våre medlemmer 
en riktig god sommer

Skaubo’s Dora - Foto: Jon-Eric Melsaeter
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Ta kontakt med styreleder

Hei alle buhundentusiaster!
Tiden går så altfor fort, det er nå omtrent ett år siden forrige nummer av 
Buhunden kom ut, noe vi synes er altfor lenge siden. Vi vil jo gjerne ha en 
så nær kontakt med medlemmene som mulig. Derfor vil vi bestrebe oss, 
på sikt, å få ut minst 2 utgaver av medlemsbladet.  

Kontakt vil vi også ha med dere via hjemmesiden www.buhund.no og vi har også en facebook-
side som vi håper du vil følge med på. Disse nettstedene forsøker vi å oppdatere hele tiden, 
med ting som har skjedd, her er mye faktastoff, planer og idéer for aktiviteter fremover. Her vil 
du finne adresser som kan brukes til å stille oss spørsmål, finne informasjon om bl.a. avl, råd fra 
’’våre’’ veterinærer og mye mer. Vi har også hatt et samarbeid med NKK, de siste årene, noe som 
har medført mer fokus på buhunden og også de andre norske hunderasene. Og – ikke minst – vil 
vi gjerne at nettopp du kan tipse oss om alt som dreier seg om buhund. Så, har du en historie om 
din buhund, så ta kontakt  med oss.

Årsmøtet for Norsk Buhundklubb ble holdt på 
Comfort Hotel RunWay, Gardermoen den 17. 
mars. Referater finner du på buhund.no, og 
som du vil se har klubbens ledelse lagt ned 
et imponerende arbeid siste året med sikte 
på buhundens helse og ikke minst et etisk rik-
tig avls- og hundehold. Vi som i dag har fått 
det privilegiet å skulle styre klubben videre 
fremover, har fått med oss en ballast som er 
få forunt. Vi har en hunderase som er sunn og 
frisk, og det er heldigvis tegn som tyder på at 
flere og flere får øynene opp nettopp for bu-
hunden. 

Da vi selv for noen få år tilbake ønsket oss 
en ny hund, da var ikke valget så veldig van-
skelig. Skulle bare titte først, ikke noe var be-
stemt, ikke visste vi om det var noen som var 
‘’ledig’’ heller. Men skjebnen gjorde det slik 
at etter noen dager, hadde en liten, vilter og 
fantastisk herlig valp flyttet inn til oss. Det 
stopper likevel ikke der. Jeg hadde sagt klart 
fra at ikke ville jeg være med på utstillinger, 
ikke involvere meg i noe klubbarbeid……..
men  så er det nå slik, vi hadde kjøpt hunden 

hos en som er fantastisk engasjert, som er en ivrig forkjemper for at vi skal ivareta buhundens 
særegenheter, som klarte å dra oss med, etter- hvert også i styre og stell. I dag er det min tur til 
å prøve å gi litt tilbake for de herlige stundene jeg har med min fantastiske hund. Sammen med 
alle dere skal vi sørge for at Norsk Buhund skal forbli den allsidige, ivrige, friske, lettlærte og ikke 
minst herlige hund.

Når vi kommer til slutten av august, så skal vi arrangere det som for oss buhundfolk, er årets store 
høydepunkt. Fra 24. -26. august avholdes Buhundens Nasjonaldag på Hunderfossen Camping. 
Her skal vi ha mange aktiviteter for store og små, noen tradisjonelle, og så får vi se om vi ikke 
kan legge til noe nytt. Det skal bli en trivelig helg med mange hyggelige mennesker og flotte 
hunder. Håper å møte mange av dere der! Se egen annonse i bladet!

I november skal Norsk Buhundklubb delta på den store utstillingen på Lillestrøm – Dogs4All. Der 
skal vi ha en stor stand, slik som vi har hatt de siste årene. Du vil finne en liten beskrivelse inne i 
bladet fra arrangementet i 2011.  Vi håper at mange av dere vil være tilstede på messen og ta en 
tur innom standen vår, slik at vi kan få presentert våre flotte hunder.

Så vil jeg få ønske alle buhundvenner en riktig god sommer, og så håper jeg å møte mange 
av dere på Buhundens Nasjonaldag i slutten av august på Hunderfossen!

Terje Methlie
Leder

LEDEREN
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STILLING/AVD. NAVN: ADRESSE: MOBILTLF.: E-MAIL:

Leder Terje Methlie Lundebyvn. 71, 3070 Sande V. 95 02 61 96 leder@buhundklubben.no

Nestleder Liss Mortveit Bratlandsmauet 5, 5010 Bergen 48 12 23 27 styret@buhundklubben.no

Sekretær Ingvill Brenden Veltlivn. 44, 2611 Lillehammer 48 05 30 01 styret@buhundklubben.no

Kasserer Linda L. Methlie Lundebyvn. 71, 3070 Sande V. 92 29 08 47 styret@buhundklubben.no

Styremedlem Aina Takvam Bekkeholtet 2, 3070 Sande V. 99 77 45 90 styret@buhundklubben.no

Varamedlem Julia Aarre Glimmervn. 36 A, 4340 Bryne 97 73 58 71 styret@buhundklubben.no

Varamedlem Henriette Wangen St. Halvardsv. 29, 5052 Bergen 93 61 92 78 styret@buhundklubben.no

AVLSRÅDET/VALPEFORMIDLING

Leder avlsrådet Ellen Katrin Enge Hasler, 2072 Dal 41 21 21 20 avlsradet@buhundklubben.no

Avlsråd Elin Kristiansen Arnegårdsveien 34, 3511 Hønefoss avlsradet@buhundklubben.no

Avlsråd Ingvill Brenden Veltlivn. 44, 2611 Lillehammer 48 05 30 01 avlsradet@buhundklubben.no

OMPLASSERING

 Ellen Katrin Enge Hasler, 2072 Dal 41 21 21 20 avlsradet@buhundklubben.no

Norsk Buhundklubb
Navn, adresser og telefonliste - Hovedstyret 2012/13

Gnipagrottans QU - Foto: Bjørg Silverin

Full fart med Calle, Phoebe og Catinka

Calle på gardsbesøk

Buster og Vesla
Foto: Helga Morgestad



Velkommen til Buhundens Nasjonaldag
24. – 26. august på Hunderfossen Camping.
Nasjonaldag og utstilling er den 25. august. 

NBK inviterer til årets storutstilling for Norsk Buhund

Fredag 24. august: 
Kl 1800  - 1900 Handlerkurs
Vi inviterer vi til en time med handlerkurs. Her kan du 
lære mer om hvordan du kan vise fram hunden din på 
best mulig måte i en utstilling. Gratis!

Kl 1900  Grilling
Vi fyrer opp grillen i 19-tida, og håper så mange som 
mulig vil være med og sosialisere seg og grille utover 
kvelden. Ta med egen mat og drikke.

Lørdag 25. august fra kl 1000

OFFISIELL UTSTILLING MED STORCERT
Elektronisk forhåndspåmelding innen 25.07.2012  

KÅRING AV NORGES BESTE BUHUND 2012
Kun for kvalifiserte hunder, se regler nederst på 
siden. 

VALPESHOW 4-6 MND OG 6-9 MND
Elektronisk forhåndspåmelding innen 25.07.2012  

DAGENS VAKRESTE HODE OG BESTE HALE
Påmelding på stedet (forutsetter at hunden er 
påmeldt utstillingen). 

60 METER BUHUND
Påmelding på stedet.

DOMMER: Per Harald Nymark

Søndag 26. august: 
Kl 0930 - 1230 "Minikurs" i lydighet. Kr 250
Kurset holdes av Ellen Katrin Enge (NKK instruktør) og
Liss Mortveit.
Påmelding til utstilling@buhundklubben.no. NB! Merk 
giro med ”Kurs” og eiers navn.Påmelding

• Elektronisk påmelding via www.nkk.no (ev. på mail til:                
utstilling@buhundklubben.no NB! Husk reg.nr.)

• Frist: 25.07.2012
• Pris: Valp kr 200 / Voksne  kr 350 

Avgift innbetales:  Bankgirokonto: 5346 20 04725
SWIFT:   DNBANOKK IBAN: NO19-53462004725
NB! Giro merkes med hundens fulle navn og regnr. 

Overnatting:
CAMPINGHYTTE: 
For bestilling av hytte ta kontakt med Hunderfossen 
Hotell og resort, tlf: 61 27 40 00 
Epost: hotell@hunderfossen.no

CAMPINGBIL/CAMPINGVOGN/TELT:
Kontaktinformasjon Hunderfossen Camping: 
Tlf: 61277300 / 47461509 
Epost: resepsjon@hunderfossen-camping.no 
Webside: www.hunderfossen-camping.no

STATUTTER FOR NORGES BESTE BUHUND
1. Pokal en til ”Norges beste Buhund” er satt opp av Buhundklubben Norge og videreført av Norsk Buhundklubb. Pokalen skal stimulere buhun-

deiere i hele landet til å delta på klubben og avdelingenes utstillingsarrangementer samt NKK’s utstillinger rundt om det ganske land, videre 
er det et håp og et ønske om at de beste hundene fra hver utstilling/sjå skal samles på ”Buhundens Nasjonaldag” for å konkurrere om tittelen 
”Norges beste Buhund”.

  
2. Alle buhunder som har blitt BIR eller BIM på NKK’s eller klubbens utstillinger eller sjå, fra og med ”Buhundens Nasjonaldag” forrige år og frem 

til og med siste utstilling eller sjå før ”Buhundens Nasjonaldag” samme år, har rett til å delta i konkurransen om tittelen ”Norges beste Buhund”. 
Samtlige kvalifiserte skal av klubbens styre, innen anmeldelsesfristen, skriftlig bli invitert til denne konkurransen.  

3. Konkurransen om ”Norges beste Buhund” skal foregå etter at den offisielle  utstilling samt sjå er gjennomført. 

4. Pokalen skal være en vandrepokal, og den skal være i vinnerens eie frem til ”Buhundens Nasjonaldag” det påfølgende år. Den hunden som blir 
kåret til ”Norges beste Buhund” skal også ha en ”minipokal” med inngravering, som skal være til odel og eie.

Vedtatt 01.04.06

Lørdag 25. august:
Kl 1930 Middag ca Kr 350
Vi inviterer til middag for sosialt samvær.
Bindende påmelding til
utstilling@buhundklubben.no innen 10. august

Kimura`s Max Manus (Kasper), 9 mnd - Foto: Henriette Wangen

BUHUNDENS 
NASJONALDAG

I år arrangerer vi Buhundens Nasjonaldag på Hunderfossen Camping den 25. august. Vi har 
lagt oss i selen for å lage et innholdsrikt program for hele helgen og håper at det faller i smak. 

Vi starter allerede fredag med Handlerkurs. Vi 
bruker frivillige krefter, og det koster ingent-
ing å delta. Meningen er at alle som ønsker 
det, skal få en liten veiledning og noen tips 
om hvordan en best kan vise fram hunden sin 
på en utstilling. Her er det bare å møte opp – 
alle er hjertelig velkomne. Når vi har fått rigget 
opp utstillingsplassen, og etter at handlerkur-
set er ferdig, er det tid for grilling og sosialt 
samvær. Ta med dere mat og drikke og kom. 
Vi setter opp partyteltet vårt slik at vi har tak 
over hodet om det skulle komme en dråpe 
regn eller to.  

Kl 1000 lørdag går startskuddet for Nasjona-
ldagen. På programmet har vi valpeshow, 
offisiell utstilling med storcert, vi skal kåre 
Vakreste hode og Beste hale, og vi skal selvføl-
gelig se hvilken hund som har størst fart på 60 
m buhund. Dommer for dagen er Per Harald 
Nymark. Under utstillingen vil det være mulig 
å få øyelyst hunden. Se detaljer lenger ned på 
siden. I kiosken vår vil det være mulig å få kjøpt 
noe å bite i og drikke for både små og store. 
Lørdagskveld inviterer vi til middag i Årestua 
på Hunderfossen Hotell og resort. Under mid-
dagen vil vi forsøke oss med en auksjon, der vi 
har samlet et lite og ”eksklusivt” utvalg av sa-
ker og ting med buhundmotiver og lignende. 
Er du kreativ og vil donere bort noe egenpro-
dusert til auksjonen, så send oss et lite hint på 
en mail eller ring oss.  Vi tar takknemlig i mot. 

Søndag ønsker vi velkommen til et ”minikurs” 
i lydighet for nybegynnere. Dette holdes av El-
len Katrin Enge, som har instruktørutdanning 
fra NKK, og lang erfaring i å trene egne hunder. 
Liss Mortveit som også er aktiv på lydighetsar-
enaen, bistår som assistent. 

Vi kan anbefaler et besøk i Hunderfossen 
familiepark – eventyrenes verden. Her er det 
mange aktiviteter og attraksjoner for både 
voksne og barn, og absolutt verdt et besøk. 
Det er anbefalt å forhåndsbestille billetter på 
www.hunderfossen.no. Åpningstider: lørdag 
og søndag kl 1000 – 1700. 

OVERNATTING
Vi har reservert hytter hos Hunderfossen Ho-
tell og resort. Pga Birkebeiner rittet, lørdag 25. 
august, er det rift om overnatting i distriktet, 
slik at hyttene kun er satt av til 1. juli. Det betyr 
at det lønner seg å bestille hytte innen denne 
datoen. Hyttene har ikke innlagt vann, og har 
en enkel, men hyggelig standard. Ønsker du 
å bo på hotellet kan du undersøke om de har 
ledig rom. Det er fullt mulig å spise frokost på 
hotellet, for de som ønsker det, selv om de 
bor i hytte. Campingplassen har god plass til 
campingbiler/campingvogn/telt. 

ØYELYSNING
Det vil også i år bli mulighet for øyelysing på 
Buhundens Nasjonaldag. Lørdag 25. august er 

veterinær og øyespesialist Ernst-Otto Ropstad 
til stede for øyelysing. 

Pris: Hunder over 7 år gratis, øvrige hunder 
kr. 500,-. 
Forhåndspåmelding til:  
avlsradet@buhundklubben.no. 

Øyelysingen er sponset av Buhundprosjektet, 
og vi håper mange benytter seg av tilbudet.
Husk å ta med hundens registreringsbevis.

Minner om anbefalte øyelysingsrutiner:
Avlstisper: Før hvert valpekull
Avlshanner: Årlig
Øvrige hunder: Ved 1, 4 og 7 års alder.

Dersom hunden din ikke har donert blod til 
Buhundprosjektet, tar vi gjerne i mot dette 
på Nasjonaldagen. Kom da bort til øyelysings-
boden i løpet av dagen så ordner vi det sam-
men med et par-tre godbiter eller flere :)
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Fredagen er alltid den dagen vi står på som 
helter for å rigge opp, men på Montebello 
Camping fikk vi heldigvis en litt lettere jobb 
enn vanlig. På plassen fikk vi et område hvor vi 
hadde grill, bålplass og tak over hodet, og i til-
legg et lokale hvor Ernst-Otto Robstad kunne 
øyelyse alle de hundene som ikke var under-
søkt tidlige. Og – sist, men ikke minst, plass 
til ringen, hvor hundene våre skulle ”kjempe” 
om heder og ære (som om ikke det å være en 
Norsk Buhund skulle være mer enn nok!).

Fredagen ble avsluttet med en kjempekoselig 
kveld med grilling og mye småprat om det 

som er så viktig for oss, Buhunden – ja, og 
pluss litt annet også!  Det ble en ekstra koselig 
kveld med ”besøk” av venner fra Sverige, Fin-
land og Danmark. Ja til og med fra Nederland 
kom der buhundfolk. – Og, ikke minst, mor-
gendagens dommer Christen Lang. 

Den store dagen opprant, lørdag, litt disig i 
starten, men etter at vi hadde rigget det siste 
teltet, som Elin og Stein (”våre” veterinærer) 
skulle bruke til blodprøve- tagning, begynte 
det å lysne. Dagen fikk ellers en ekstra hyg-
gelig start! Dommer Christen Lang overrakte 
en nydelig gave til Buhundklubben. Christen 

er egentlig keramiker og han hadde formet 
en buhund, plassert den på en ekte bergensk 
brostein og med en plakett med inskripsjon.  
Tusen takk Christen!!

Så gikk det slag i slag, utstilling med hanner, 
hunner og så kom valpene (ny vri i år). Det var 
gledelig mange, 34 i tallet, som stilte til venns-
kapelig dyst og Christen fordelte karakterer 
som fortjent. 

Etter dette ble det litt mer uhøytidelig, det 
ble kjempet om beste hale, beste hode, og 
sist ut i ringen var ”Barn og hund” som alltid 

I lang tid grublet vi på hvor vi skulle, og hva vi skulle gjøre i feriene våre? Det er aldri lett å ta en 
bestemmelse, skulle vi dra på fisketur, gå i fjellet, reise sydover - valgets kvaler er mange.  Så 
plutselig, når vi kommer på sensommeren løser alle problemene seg helt av seg selv, da vet vi 
plutselig hva og hvor vi skal! 

Da pakker vi inn i bilen, hundefôr, vannskål, bur og hund (ja, ikke en hvilken som helst hund, men 
en Norsk Buhund!) – Og, er det mer plass igjen, setter vi oss selv inn i bilen og setter kurs mot

Konkurransen for Norges raskeste buhund ble også arrangert denne 
dagen, og den raskeste buhunden denne gangen ble ikke bare en, men 
tre buhunder. 1. plassen ble delt mellom Skabubos Calle, Skaubos Dorte 
Rova og Skaubos Askil Ask. Alle med tiden 6,1 sekunder på 60 meter. 
Oppfordrer alle buhunder og eiere til å legge seg i hardtrening frem til 
neste nasjonaldag.

Buhundens Nasjonaldag 2011
Morokulien 3. september 2011
Av Terje Methlie
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er et av høydepunktene. Det er gøy å se hvor 
flinke og dyktige de unge er når de får vise seg 
frem sammen med hundene sine – det er som 
regel bare førsteplasser som blir utdelt – vel 
fortjent!!!

Mens alt dette har foregått, har det samtidig 
vært mange som har vært i gang med andre 
ting, som har sørget for kaffe og pølser, kaker 
og mineralvann. Noen var ivrige loddselgere, 
og da vi hadde trekningene ble de mange, 
og flotte, premiene jevnt fordelt blant alle de 
som var på plass. Vi hadde noen som jobbet i 
sekretariatet, og som i tillegg solgte klær med 
Buhundklubbens merke/logo!!!! (fikk du ikke 
kjøpt der, kan du nå ta kontakt med klubben, 
enten på mail: butikk@buhundklubben.no 
eller terje.methlie@online.no så kan vi sende 
det du ønsker til deg, eventuelt ringe på tele-
fon +47 9229 0847 (Linda) etter kl. 19.00).

Mens vi andre gikk rundt og koste oss, og 
hadde tid innimellom til å slappe av og nyte 
dagen, hadde vi et team som jobbet som 
helter, og da mener jeg jobbet! Ernst-Otto og 
hans medhjelpere fikk øyelyst mange hunder 
og Elin og Stein sto på, langt utover ettermid-
dagen, med å samle blodprøver til ”Buhund-
prosjektet”. En stor takk til alle dere som bidro 
– det er til stor hjelp i arbeidet som legges ned 
i ”Buhundprosjektet”.
Så er det som i sangen ”tango for to” – nå kjem 
det je itte kan!

Joda – 60 meter for buhund, det skulle vel 
være greit – selvfølgelig! Det er bare det at her 
skal vi to-beinte løpe foran – underveis skal vi 
rope på hunden – og så skal vi helst komme 
først over målstreken?!  Det er mange som 
klarer det, men hver gang skjer det samme 
for meg. Jeg starter med en lett jogging, 
øker farten, og når jeg ser målstreken – med 
passe antall meter foran meg – da – da roper 
jeg, samtidig som jeg vifter med armene – på 
Calle! Og, hver gang skjer det – jeg kommer 
halsende inn, helt i utakt, fremdeles med vif-
tende armer og ser Calle i god avstand foran 
meg! (Eneste unnskyldning jeg har er jo at 
Calle, sammen med Dorte Rova og Ask, var 
raskest av alle med 6,1 sekund!).

Buhundstatue

Vinner av Barn og hund ble Didrik Silverin

Mange folk og god stemning

Utstilling

Vinner av beste hode ble 
Tunturipuron Jääenkeli

Årets buhund Kimura’s HeddaVinner av beste hale ble Gnipagrottans 
Gullan Lilltösen



8 Buhunden Sommeren 2012

K. NR. REG. NR NAVN RESULTAT

1 NO42808/10 Kimura's Ludvig VG.JK

2 NO47622/10 Svartedals Basti Exc.JK 2.JKK

3 NO59095/10 Kimura's Max Manus Exc.JK 1.JKK CK 4.BHK

4 SE31716/2010 Vaalebjönn´s Ob Freij Exc.UK 1.UKK

6 24978/06 Vaalebjønn's Hb Biro Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIM

7 03084/07 Skaubos Askil Ask VG.AK

9 FI18832/09 Tunturipuron Jääkarhu VG.CHK

10 18296/08 Balder Exc.AK 2.AKK

11 S44716/2006 Gnipagrottans Eskil Frekeson VG.CHK

12 S50507/2007 Gnipagrottans Halfdan Röde Exc.CHK 1.CHKK CK R.CERT 2.BHK

13 19931/08 Skaubos Calle Exc.CHK 2.CHKK CK 3.BHK

15 04451/05 Kimura's Edvin Exc.CHK 3.CHKK

17 S41013/2001 Nordspetsens Casper VG.VTK

19 NO47624/10 Svartedals Maiste VG.JK

20 NO41644/10 Bernegården's Kari Trestakk Exc.UK 1.UKK CK CERT

21 NO42809/10 Kimura's Lydia VG.JK

22 NO30338/10 Cascilius Guri Malla VG.UK

23 04270/08 Vilja S.AK

24 23245/06 Tyri S.AK

25 NO51807/09 Skaubos Dorte Rova G.AK

26 NO40122/09 Vaalebjønn's Ms Prima G.AK

27 FI18834/09 Tunturipuron Jääenkeli Exc.CHK CK

28 19934/08 Skaubos Cira Exc.CHK 4.CHKK CK 4.BTK

29 23630/06 Kimura's Hedda Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR

30 S38771/2007 Gnipagrottans Gullan Lilltösen Exc.CHK CK

31 S20805/2009 Gnipagrottans Lille Emma-lisa Exc.CHK CK

33 20181/03 Kimura's Catinka Exc.CHK 2.CHKK CK 2.BTK

34 19564/05 Kimura's Gyda Exc.CHK 3.CHKK CK 3.BTK

35 22644/00 Cascilius Pernille Pavarotti Exc.VTK 1.VTKK CK

Resultatliste Nasjonaldagen 2011

BIR og BIM

Blodprøver til Buhundprosjektet

En ting er helt klart – til neste år må jeg en-
ten ha lagt meg i trening, eller så må jeg være 
ennå nærmere målstreken før jeg roper på 
Calle.

En lang dag, full av små og store høydepunk-
ter, går mot slutten. Det er på tide å begynne 
å pakke sammen tingene igjen. Det er mange 
som har jobbet og stått på, som har gjort at 
Buhundens Nasjonaldag ble vellykket nok en 
gang – takk til dere alle sammen! Noen startet 
på hjemturen, mens noen av oss ble over til 
søndag. Sammen med våre svenske venner, 
hadde vi en hyggelig middag på Grensestuen.  
Der hadde svenskene sin auksjon, etterfulgt 
av en hyggelig middag med god mat og godt 
drikke.

Søndagen ble også en spesiell dag! Etter at vi 
hadde pakket sammen siste resten av utstyret, 
dro vi over grensen, til Eda. Du kan skjønne, 
det var ikke bare for å handle, men flere av 
våre norske buhunder, skulle delta på Buhun-
dringens rase- spesial. Du kan nesten ikke tro 
det – det ble norske BIR og BIM!!! Gratulerer 
til Ellen Katrin med Gyda og Elin med Mikkel 
(som også ble S UCH)!! (Vi må jo innrømme 
det, det ble jo litt harry-handling i tillegg da).

Ut på ettermiddagen vendte vi tilbake over 
grensen, og alle dro hjem til sitt. Det har vært 
en lang helg, med mange forberedelser, men 
det vi vet er; vi vil gjøre det samme i år også – 
da blir nok en gang ”Buhundens Nasjonaldag” 
feiret. Det skjer på Hunderfossen siste helgen 
i august, så husk på at du også setter et stort 
merke i kalenderen slik at vi kan treffes der! 
Vel møtt!

Etter det har vi nok en mulighet til å treffes 
igjen om ikke så altfor lenge, nemlig på Dog-
s4All på Lillestrøm (i november). Vi håper så 
mange som mulig vil komme der også. Det 
er viktig at vi får vist frem våre vakre, sjarmer-
ende buhunder. Vi kan også trenge noe hjelp, 
så gi oss gjerne 
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Blodprøver til Buhundprosjektet

Presentasjon av styret

Mitt navn er Liss Mortveit, og jeg er den stolte eier av buhundgutten Koda (Kimura’s 

Didrik) på 8 år. Han er min første buhund, og sammen har vi prøvd ut en del hundesporter 

som lydighet, agility, rundering, blodspor og utstilling opp gjennom årene.  Jeg er 

født og oppvokst i Stavanger, men bor for tiden i Bergen. Her studerer jeg biologi ved 

Universitetet i Bergen. 

Hei, mitt navn er Terje Methlie og jeg ble valgt til leder av Norsk Buhundklubb på siste 
årsmøte. Jeg bor i Sande, litt syd for Drammen sammen med min kone, Linda, som er 
kasserer/medl.ansvarlig i kubben. Da vi fikk vår buhund, Skaubo’s Calle, ble hverdagen 
min snudd opp ned, på en herlig måte. Jeg hadde aldri tenkt at jeg skulle involvere meg 
i utstillinger, kurs eller klubbarbeid. Men det går ikke an å stille seg likegyldig til det 
arbeidet som legges ned, og jeg ser frem til å være en del av dette i en tid fremover

Terje Methlie
- Leder

Jeg heter Ingvill Brenden, og har fått gleden av å være sekretær i NBK, i tillegg er jeg også 

medlem av avlsrådet. Jeg er heldig og å ha to trivelige buhunder – Basse og Fryd - de 

koseligste skapninger på jord. Det er ingenting som å komme hjem etter endt arbeidsdag 

til to så entusiastiske og blide personligheter.  Fritiden dreier seg ofte om hund og hun-

deaktiviteter, blant annet deltar Fryd og jeg på en og annen utstilling gjennom året, det 

synes vi er kjempemorsomt.  Men aller best trives vi i skogen og på fjellet, der det blir både 

turgåing og rekreasjon. Vi går også ett og annet viltspor og har mål om at Basse i løpet av 

sommeren skal bli godkjent ettersøkshund. 

Ingvill Brenden – Sekretær

Mitt navn er Henriette Wangen. Jeg er 24 år, født og oppvokst i Haugesund. For tiden 

studerer jeg molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen, og stortrives i livet som student. 

Min samboer og jeg fikk buhund i desember 2010, og er i dag stolte eiere av sjarmøren 

Kimura`s Max Manus (Kasper). Sammen har vi deltatt på en rekke utstillinger og kurs. Livet 

med Kasper har blitt en livsstil, og mesteparten av fritiden brukes til trening, aktivisering 

og fjellturer med høyt fokus på mestring, belønning og lek.

Henriette Wangen 
- Varamedlem

Jeg heter Aina Takvam og er 33 år. Bor i Sande i Vestfold, og er styremedlem i Norsk Buhund klubb. Jeg har to Buhundinteresserte jenter på 10 og 13 år, og jobber som Anleggsgartner i Steen & Lund Jeg har ikke noen buhunder nå, men er “tante” til Linda og Terje sin Calle, og låner han så ofte jeg kan.

Liss Mortveit  
- Nestleder

Aina Takvam 
– Styremedlem

Hei, jeg heter Linda Methlie og er kasserer og medle-

msansvarlig i Norsk Buhundklubb. Jeg bor i Sande, litt 

syd for Drammen sammen med mannen min, Terje, 

som er leder i klubben. Vi er de lykkelige eiere av en 

buhundgutt på 3 ½ år – Skaubo’s Calle. En herlig hund 

som gir oss mye glede og som vi driver litt utstilling 

med. Til daglig jobber jeg som advokatsekretær i et 

advokatfirma i Oslo, hvor jeg har vært i drøyt 26 år.

Linda L. Methlie
- Kasserer

Jeg heter Julia og er 27 år og bor på Bryne. Jeg jobber i 
osteproduksjonen og stortrives med det.
Første hunden jeg fikk var en blanding av buhund/
border collie som jeg fikk da jeg konfirmerte meg.
Den liknet på buhund. Nesten 2 år etter jeg mistet min 
første hund, så fikk jeg den flotte buhund valpen Odin. 
Som jeg fikk nå i februar. Min store hobby uten om 
hund er foto. Å kunne kombinere å gå tur med Odin og 
ta bilde er toppen

Julia Aare 
- Varamedlem
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Norsk buhund i
gamle dager

Statskonsulent Jon Sæland startet opp med å ta vare 
på vår norske kulturarv – den norske buhunden.

ET LITE TILBAKEBLIKK:

Forord til Ættebok for norsk buhund (saue-
hund), fyrste bandet. 
Skrevet av Jon Sæland.
Gvarv, april 1926. 

Jon Sæland skriver: 

Dette upptaket med ei ættebok for norsk bu-
hund er ein liten freistnad på å hjelpe fram att 
den gamle norske buhunden som no i lange 
tider hev vore so klent påpassa, at han for det 
meste er utblanda med innførde, framande 
hundar av mange slag (jakthundar, politihun-
dar, selskapshundar o.a.) og soleis på ymse vis 
er vorten både klenare og styggare enn han 
hev vore. 

Buhunden held beint fram på å koma burt. 
Men dette er ille, for han var både nyttug, vi-
tug og væn. Millom anna var han gagnleg til 
sau- og geitehund, til nautehund, reinshund 
og vakthund. Det same kann han vera sers 
gagnleg til enno. Men skal han greide å halde 
seg uppe millom alle utanlandske hundar 
som no er i landet, må han få sine stridsmenn, 
sine hundesjå og ættebøker. 

Dei hundane som er tekne med her er dei som 
nådde premi ved statens fyrste buhundsjå - 
på Ålgård i Gjestal - den 20.mars 1926. Under-
skrivne styrde med dette sjået og var domar 
saman med heidegjætar Børge Undheim og 
bonden Kristian Åsland frå Time. 

Me kjende til, at dei fleste hundane som 
nådde premi var flinke saue- og nautehundar. 
Dertil hadde dei so nær lag og utsjånad som 
dei gamle buhundane endå fåe eller kanskje 
ingen av deim var heilt reine av dette slaget. 

Dei tvo hundane som det er bilete av her 
(Flink 1 og Rapp Bjelland 2) kann stande som 
mynster på korleis desse hundana skal sjå ut 
i kroppsbygnad. Serleg er Flink ein fram i frå 
væn og dugande buhund. 

Flink 1 var den første norske buhund som ble registrert i Ættebok for norsk buhund. 
Flink ble født våren 1922 hjå Atlak Hauen i øvre Sirdal etter sauebikkja hans, som skal 
vera sers flink, med noko blanda med skotsk collie (1/4-1/8?). Flink er ljost blakk, kvit i 
bringa. 1.premi.

Av Bjørg Helgesen Sveen, Kennel Cascilius
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Forord til Ættebok for norsk buhund, 
fjorde bandet. 
Skrevet av Jon Sæland. 
Gvarv, 5.januar 1933.

Det er no 7 år sidan fyrste bandet av ætte-
bok for norsk buhund kom ut. I desse åri hev 
buhunden gjort større framsted enn nokon 
kunne ha tenkt seg på so stutt tid. Buhunden 
hev kome svært i skotet både i by og på land 
og tener mange fyremål. Han held jamvel på å 
finna vegen til utlandet. 

Det var også stor deltagelse på spesialutstill-
ingene i gamle dager. Til og med under an-
dre verdenskrig var det mange hunder som 
møtte. På utstillingen i Kongsberg 27.septem-
ber 1942 var det påmeldt 57 buhunder. Dom-
mer Toralf Raanaas skrev i dommerberetnin-
gen at det var mange hunder av høg kvalitet. 

«I unghundklassen møtte det flere lovende 
hunder, men nr. 1 var i en klasse for seg – en 
helt førsteklasses hannhund. I vinnerklas-
sen var det en samling buhunder som ikke 
har vært forevist på noen utstilling før.»

«I tispeklassen var konkurransen like skarp. 
1ste og 2nen plass besatte seg selv, men på 
3dje plass kom en ny tispe, og på 4de plass 
var konkurransen størst».

Beste hannhund ble Gjald 1395 C, eier Mar-
grethe Drøyvold, Hønefoss. Passe stor, lys 
blakk hund med god reisning. Helt igjennom 
god hund.

Beste tispe ble Sally 402 D, eier Olaf Sundseth, 
Opdal. Stor, lysblakk tispe. Helt 1ste klasses 
type og bygning, fin hale og ben. (Sally 402 
D er dessverre ikke mere. Ved en beklagelig 
vådeskuddsulykke på harejakt ble den ram-
met i bakkroppen og måtte avlives straks).

Meddelelse fra landsutstillingen på Hamar 
søndag 5.september 1943. Dommer var Toralf 
Raanaas og det var påmeldt 86 buhunder. 
Han skriver blant annet «I vinnerklasse vant 
Geitfjellets Seira som var helt igjennom 1ste 
klasses tispe. De andre som plasserte seg i vin-
nerklasse var vel lange i kroppen, men ellers 

bra dyr. I unghundklasse stilte katalognr 9 
Sally II så å si i en klasse for seg. Den hadde 
også den korte, gode kropp som et stort pluss 
og vil sikkert la høre fra seg senere. 

Beste hannhund ble Posack 1442 G, varglett. 
Eier våpenarbeider Simon Hogstad, Kongs-
berg. 

Beste tispe ble Geitfjellets Seira 505, eier 
Gunerius Viggen, Viggja. Passe stor, lysblakk 
tispe. Fint hårlag. Fint hode og hals. Førstek-
lasses kropp. Prima ben. Bra hale.

ØVRIGE MEDDELELSER:
Det ser ut som den gråblakke fargen ikke er 
så sterkt arvelig som den rødblakke, da flere 
hunder etter gråblakke foreldre blir rødblakke.

På grunn av de mange vanskeligheter ved å 
arrangere utstilling i dag, f.eks. reiserestriks-
jonene, sterkt utbredt hvalpesjuke o.s.v., har 
styret med 4 mot 1 stemme funnet å måtte 
innstille alle utstillinger i år.

På landsutstillingen i Trondheim 10. og 11.no-
vember 1945 var det påmeldt 122 buhunder. 
Der dømte Johan Danelius hannhundene og 
Toralf Raanaas tispene. 

Beste hannhund ble Flink 2807 J etter Tallo 
1203 F og Geitfjellets Seira. Beste tispe ble 
Flinks mor – Geitfjellets Seira.  

Rapp Bjelland ble født november 1922. Er rett bror til Munter, far til Flink nr 1. 
Gul-brun, kvit under, under halsen og halve hovudet. 2.premi.

Hjald 218 var far til Geitfjellets Seira. Det var en sers fin hund med sterkt lynde (noko liten).
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Alltid størst utvalg til de 
beste prisene!

TROPEHUSET
BRAUT

Velkommen til en 
hyggelig handel hos:

spa
r p

en
ge

r
ÅPNINGSTIDER: 
Alle hverdager fra 14 – 19
Lørdager fra 10 – 14
Tlf: 51 42 56 90

BUHUNDEN juni 07  21-06-07  14:04  Side 27

SÖNDAG 8. JULI 2012. 
DOMARE: MATS JONSSON, SVERIGE

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		 250	SEK

Alla deltagare får en minnesgåva!
Halv avgift fr.o.m. tredje anmäld hund i officiell klass med samma ägare

För att delta måste du vara medlem i NBR.
(gäller ej valpar 4-9 månader eller utländska deltagare, som dock måste vara medlemmar i egna 
landets buhundklubb)

Anmälan sker på SKK:s tresidiga blankett eller via e-mail senast 17 juni

OBS sista anmälningsdag är också sista inbetalningsdag!

Anmälan sänds till: Ritva Lindström, Halmstadby 3550, 268 78 Kågeröd, eller via e-mail: 
 utstallning@norskbuhund.com

Anmälningsavgiften insättes på NBR:s postgiro 444 19 68-7. Utländska deltagare betalar till:
SWIFT: NDEASESS IBAN: SE96 9500 0099 6034 4441 9687. Bank Nordea.
Vi fortsätter med den s.k. Specialklassen för alla som inte vill eller kan delta på den officiella 
 utställningen. Man får en skriftlig kritik på sin hund. Kostnad 100 SEK, anmälan på plats.

Välkomna till Norsk Buhund 
Ringens Officiella 
utställning i Ullared
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Student og et lite 
stykke Norge
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Student og et lite 
stykke Norge

Vi er to jenter som studerer biologi og molekylærbiologi ved Universitetet i Ber-
gen, og er begge stolte eiere av et lite stykke Norge.

Av: Liss Mortveit/Henriette Wangen

Liss har buhunden Kimura`s Didrik på 8 år, 
som til daglig blir kalt Koda. Liss og Koda fly-
ttet til Bergen høsten 2010 for å studere. Liss 
var heldig og fikk leie hos en venninne som 
selv hadde kjøpt hus. Overgangen fra et rolig 
nabolag i Stavanger til støyfulle Bergen sen-
trum, taklet Koda veldig bra.

Koda konkurrerer i lydighet og er i dag i klasse 
2. Etter noen år med pause er Liss og Koda i 
gang med treningen igjen, og håper på op-
prykk til klasse 3 i løpet av året. De trener 
også agility på hobbybasis, noe Koda synes er 
svært gøy. Koda og Liss deltok i fjor på blod-
sporkurs, og dette var virkelig noe for Koda. 
Han var ifølge instruktøren kursets beste 
hund, og han var helt rå i sporet. Dette gav 
mersmak og målet med treningen er å delta 
på blodsporkonkurranser. Man blir aldri for 
gammel til å lære noe nytt.

Koda har gjort det veldig bra på utstillinger, 
og har vist seg å være en god avlshund. I ok-
tober 2010 ble det født et valpekull etter Koda 
og Kimura`s Hedda, hvorav tre av valpene ble 
igjen i Bergen. Liss kom i kontakt med Hen-
riette via facebook, og der startet det store 
buhund eventyret.

Den nå 18 måneder gamle Kimura`s Max Ma-
nus (Kasper) er Henriettes første hund. Som 
uerfaren hundeeier med stadig nye spørsmål 
og problemstillinger, ble Liss sine kunnskaper 
satt på prøve. Den gjensidige relasjonen oss 
fire i mellom har bidratt til kunnskap, venns-
kap, glede og mye moro.

Henriette og hennes samboer begynte på val-
pekurs med Kasper da han var 3 måneder, og 
nå står unghundkurs for tur. Kasper har også 
deltatt på en rekke utstillinger med flotte re-
sultat. Livet med valp/unghund har vært trav-
elt, men svært givende. Leiligheten har aldri 
vært liten nok til å følge med på Kaspers nye 
sprell og rampestreker. Han har alltid vært 
en oppfinnsom kar, og hadde tidlig egne 
meninger om hvordan han kunne freshe opp 
leilighetens gamle 50-talls preg. Han startet 
blant annet sitt eget oppussingsprosjekt med 
riving av tapet, og pyntet stuen med oppre-
vne doruller. 

Student og hund i Bergen er en perfekt kom-
binasjon. Vi har muligheten til å ta hundene 
med oss på skolen, og oppmerksomhet fra 
medelever er ikke noe hundene får nok av. 
Som student med hund må vi nok prioritere 
litt annerledes enn de fleste andre studenter. 
Vi kan ikke bare hive oss på noe sosialt med 
venner uten planlegging. Ofte får hundene 
være med, og å være kveldens midtpunkt er 
ikke noe de forakter.

Bergen er omringet av vakre fjelltopper, vann 
og parker, noe som stadig fører til spennende 
eventyr for både hund og eier. Som student 
har vi muligheten til å legge opp hverdagen 
slik vi selv ønsker. I eksamensperiodene er 
det herlig å få et friskt avbrekk fra lesingen, 
og bestekompisen er alltid med. Helgen blir 
ikke den samme uten en topptur på et av de 
syv bergensfjellene eller langt inne i skog og 

mark. Ofte pakkes sekken for turer over vid-
den med lange sletter hvor hundene kan nyte 
friheten. Rundering i tette skoger er også 
spennende, og hvem som har det mest moro 
av hund og eier, er uvisst. 

Livet som student med Norsk Buhund kan 
oppsummeres i en setning: 
- Et lite stykke eventyr.
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NOTISER
“Venter på en venn”
Slik står Balder fra mandag til fredag uke 
etter uke,og speider etter vennen som 
kommer fra skolen. Lykken er å ha en 
trofast buhund som venter på en med iver 
og glede. Da er det kjekt å komme hjem.

Magnhild B. Solibakke

BALDER

Hei! Her er et bilde av buhunden vår, Luna. Luna 

er en utrolig koselig og kjærlig hund med en sterk 

og herlig personlighet. Hun sørger virkelig for liv 

i heimen! Luna er vår andre buhund, og jeg håper 

virkelig at flere får øynene opp for denne fantastiske 

rasen. Har man en buhund så har man jo alt!

Mvh Synnøve Hognestad  (tekst og foto)

LUNA

Hei! Jeg heter Odin og kommer i fra Vik i Sogn. Har vokst opp med 5 andre søsken. Når 

jeg var ca 2 mnd, flyttet jeg til Jæren. En skikkelig flott plass med  strand, og skoger. Ikke 

så langt i fra der jeg bor er det en fin skog som visst kalles  hundeskogen. Som dere ser 

så er det litt små skitne vanndammer i skogen. Til min eiers `store` forergrelse så stor 

koser jeg meg der det er litt  skittent. Heldigvis får jeg være med hjem etterpå.

Her har jeg kommet til mitt nye hjem, og fått navnet 

Odin. Er visst på en av mine første bilturer. Siden jeg er 

så liten (og søt) får jeg lov til å ligge i passasjer sete. Ikke 

enkelt å flytte hjemmefra. Jeg må få lengte litt og lure 

på hva slags eier jeg har fått

Det sies at valper liker å bite i ting. Men vi biter da bare i det 

vi har ”lov” til? Vi valper gjør da ikke noe galt? Jeg gikk bare 

og fant meg litt leker. Dumt alt forsvant i en støvsuger senere. 

Jeg har ikke fått lov til å ha slike leker etterpå. Det var kjekt så 

lenge det varte. Hilsen Odin.

ODIN

Siden mars har vi hatt en fotokonkurranse gående 

på vår facebookside. Vinnerne er nå kåret, og vil bli å 

finne i Buhundkalenderen 2012. Kalenderen får dere 

kjøpt via ”butikken” vår på mailadresse 

butikk@buhundklubben.no, og selvfølgelig på 

 nasjonaldagen i slutten av august. 

FOTOKONKURRANSE

Norsk Buhundklubb er på facebook . Der legges det jevnlig ut informasjon om det som rører seg i klubben, aktiviteter og annen relevant informasjon. Det er mu-lig å legge ut bilder av buhunden sin, og kommunisere med andre buhundentusiaster. 
Søk oss opp på www. facebook.com/Buhund

FACEBOOK

Vi skal også i år ha stand på Dogs4All på Lillestrøm helgen 24. – 25. november. Har du har lyst til å stå på stand noen timer i løpet av lørdag eller søndag ønsker vi deg og eventuelt hunden din hjertelig velkommen! Send oss en mail: post@buhundklubben.no så avtaler vi nærmere.  

DOGS4ALL 
2012 
VIL DU STÅ PÅ STAND FOR NORSK BUHUNDKLUBB?
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en Norsk  Buhund som 
er kompisen min ! 

Jeg er så heldig at jeg har fått meg en ‘’kompis’’ som er så full av liv, med full fart, 
 hengivenhet og en som gir meg så utrolig mye kjærlighet uten å kreve mer tilbake enn 
et klapp på hode, mat i skålen og en turkamerat. Jeg er nemlig så heldig at det er

Av Terje Methlie

Jeg gjør meg klar til å dra på jobb, tar med meg en liten termos, og går 
ned trappen, og ut i vindfanget – der sitter det allerede en som venter 
på meg – Calle!  Det er ikke mulig å komme forbi, så da blir det som 
vanlig, Calle blir med! 

Slik har det vært omtrent hver dag i flere år nå, Calle skal være med. Slik 
er det også når vi drar på ferietur med bobilen også, førstemann inn i 
bilen, inntar gjerne passasjersetet foran, han må jo ha oversikten må 
vite! Når han er lei den, så piler han bak i bilen, og graver seg god ned 
i dynen i sengen.

Hva skal vi gjøre?? Jo, det blir bare å nyte det, vi har en kompis som 
elsker å være med oss overalt, enten det er på bilturer eller når vi går 
en tur i skogen. Han sitter gjerne ved siden av deg om kvelden, legger 
hodet litt på skakke, og ser på deg med sine mørke øyne, du kan ikke 
unngå å klappe ham og kose med ham. Han er en hengiven hund som 
gjerne hopper opp på fanget legger forlabbene rundt halsen din og gir 
deg en god, våt klem.

Det finnes få begrensinger for en buhund, jo større utfordringer, jo 
bedre er det. Buhunden er jo egentlig en gjeterhund, men aktiviteter 
som agility, blodspor, lydighet, alt dette er noe buhunden stortrives 
med. Så det har jeg oppdaget, har du en buhund, så har du en klok, 
sterk, utholdende, litt krevende, men en hengiven KOMPIS!

Av Terje Methlie



18 Buhunden Sommeren 2012

INNSENDTE BILDER

Balder og Hector_Magnhild Baarholm SolibakkeKimura`s Frøye, Kimura`s Jensemann
Foto Inger-Helene Sachariassen

Valebjønns Ob Freij
Foto Bengt Silverin 2
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Her får dere de 
etterlengtede 
rengjøringsmidlene

Disinfectant desinfeksjonsmidler. 
Vi leverer også alle produktene fra 
GNLD: www.gnld.com

For mer informasjon eller bestilling, kontakt:
Ivar Johan Takvam
Telefon +47 93 86 15 07
E-post: ijtakvam@online.no

SUPER 10 OG LDC

Videre er det mulig å bestille 
 diverse gardsprodukter, bl.a.:

•	POTETER
•	GULRØTTER
•	KÅL
•	EGG
•	GEITOST

Skaubo’s Dyre 
Foto Astri Ekre

Kjosabygdas Basse Eimunas Cb Fryd Fantejente
Foto Ingvill Brenden

Calle - kongen på haugen
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Dino var en snill og folkekjær valp som fikk 
tusle fritt omkring på gården. Likte godt å bli 
klappet, noe han ofte ble da vi driver med 
turisme. På gården holdt han oppsyn med 
alt som skjedde. Kom det biler til gårds så ga 
han fort beskjed om det. Han har hele livet 
vært svært opptatt av å “jage” toget som går 
like nedenfor gården. Dette førte til at han 
en gang kom for nær og fikk seg en skikkelig 
trøkk. Nesebenet ble knekt, kjeven brakk 
flere steder, flere tenner løsnet og det så ikke 
bra ut da han kom sjanglende hjem, blodig 
og helt i ørska. Men etter 3 - 4 uker med mel-
kesuppe, brødskiver og annen “mjuk” kost 
så kom han på beina igjen og alt var på det 
gamle. For vel et år siden ble han overkjørt 
og fastklemt under en bil. Bilen ble oppjekket 
og Dino ble hentet frem. Han hadde proble-
mer med å gå og fikk opptrening av matmor 
med spaserturer i band.

Når vi var bortreist og ikke hadde med Dino 
var han igjen hos mine foreldre på gården og 

overnattet hos dem. Der fikk han ikke opp i 
sofaen, og var inneforstått med det. Så han 
la seg alltid på gulvet. Så en morgen sto min 
mor opp tidlig for å fyre opp i ovnen på stua. 
Dino låg under bordet og kikket uskyldig opp 
på henne mens hun gjorde opp. Så satte hun 
seg nedpå i sofaen litt og oppdaget at det var 
varmt der hun satte seg. Han hadde ligget i 
sofaen likevel med hoppet ned da han hørte 
at noen kom.

Dino har i alle år vært svært glad i å være 
med på turer både sommer og vinter. Om 
vinteren til han ble 15 år var han utstyrt med 
sele og snor og var trekkhund for våre to søn-
ner. Turer i Rondane på både 2 og 3 mil gikk 
uten problemer. Han var ifølge veterinærer 
som har sett/ lyttet på han svært sterk og 
hadde en utrolig kondisjon. Dette kommer 
nok av all løpingen etter togene. Det utg-
jorde 12 - 15 km daglig. Hele året, sommer 
som vinter, i både snø og høg tett kornåker.

I de senere år har både syn og hørsel blitt 
svekket, men med luktesansen i behold er 
det utrolig hvor godt han finner frem. Men 
tog og biler hverken ser han eller hører han, 
og “kondisen “ er nok borte. Nå lever han et 
stille og tilbaketrukket pensjonistliv med små 
lufteturer og avslapping i kroken sin. Men 
halen går når han blir klappet og matlysten 
er fortsatt god så det er nok store muligheter 
at det blir “20 årslag” i midten av april.

Dino, 20 år
Buhunden Dino ble født i april 1992 i Molde, og kom til Mæhlum Gård på Otta 
i Gudbrandsdalen i midten av juni. Dino er oppkalt etter en italiensk fotball-
spiller som var veldig god på den tiden Dino kom til gards. Det var husets 
 sønner Erik og Hans Christian som oppkalte valpen etter idolet sitt. 

Av Einar Mæhlum
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I fjor hadde vi så mange besøkende på stan-
den at NBK besluttet å leie litt større plass. Vi 
var på plass på fredag kveld med et godt og 
entusiastisk mannskap som rigget opp stan-
den så den var klar til lørdag morgen. Den 
ble riktig fin og vi hadde bra med besøkende 
hele helgen. På standen hadde vi pyntet 
opp med skigard, et furutre, Norske flagg, 
plakater av flotte buhunder og en billedvis-

ning av mange forskjellige buhunder. Bildene 
vi brukte har buhundeiere selv lastet opp på 
facebook-siden vår.

På standen kunne folk få hilse på flere hyg-
gelige eksemplarer av rasen vår: Skaubos 
Askil Ask, Skaubos Calle, Skaubos Cira, 
Skaubos Dyre, Skaubos Dorte Rova, Kimura’s 
Edvin og Eimunas Cb Fryd Fantejente. På det 

meste var det fem buhunder tilstede samti-
dig som sjarmerte både store og små besøk-
ende. Vi hadde selvfølgelig hjelp av flere 
entusiastiske buhundeiere også, som snakket 
varmt om rasen Norsk Buhund til alle som 
ville høre. I fjor trakk vi mange mennesker 
med Kimura’s Catinka som lå på bordet og 
hilste blidt på alle besøkende. Vi gjentok suk-
sessen i år, og Fryd inntok villig bordet begge 
dager og koste seg i glansen av all oppmerk-
somheten. For øvrig var nesten alle hundene 
vi hadde på standen i år en tur på bordet og 
ønsket alle forbipasserende velkommen in-
nom for en hyggelig stund med informasjon 
om rasen, en pepperkake og litt kos. Til stor 
stas for publikum. 

På selve utstillingen var det påmeldt 16 bu-
hunder, men med storm og dårlig vær var det 
dessverre ikke like mange som møtte opp. 
Det var likevel en fin gjeng som gikk i ringen. 
Kimura’s Jonas ble BIR og Kimura’s Leonora 
ble BIM. Disse fikk tittelen Norsk vinner, og 
Eimunas Cb Fryd Fantejente vant tittelen 
Norsk Juniorvinner. 

NBK takker alle som stilte opp på standen vår 
og snakket varmt om Norsk Buhund og de fir-
bente som representerte rasen på en slik ut-
merket måte. Vi satser på å gjøre det samme 
neste år. Gi oss beskjed om du ønsker å stå på 
standen vår - alle er hjertelig velkomne. 

Dogs4All 2011
I år som i fjor deltok NBK på rasetorget med egen stand for Norsk Buhund på 
Norges største hundearrangement, Dogs4All. 

Standen vår med statuen av en Norsk Buhund som vi fikk av 
dommer Christen Lang på Nasjonaldagen i år. 

Skaubos Dyre hilser på besøkende til standen
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Avlsrådet 
informerer

Vedlagt i dette bladet er årsrapport fra avlsrådet. Vi håper dere tar dere god tid til å 
lese denne. Dersom det er spørsmål eller uklarheter, så ikke nøle med å ta kontakt med 
oss i avlsrådet. Vi prøver vårt beste å svare på alle, eller finne svaret på spørsmål som 
måtte komme.  

Tiden har lenge vært moden for å oppdatere NBKs avlsregler. Avlsrådet 
har gjennom vinteren jobbet en del med dette, slik at nye regler kunne 
bli presentert i forbindelse med årsmøtet. Vi takker for innspillene fra 
dere som var der!  Vi håper og tror at buhundfolket ser nytten av det 
nye regelsettet, og retter seg etter disse i tiden fremover. Er det noe 
som er uklart, er det bare å høre med oss også her. Viser det seg at 
reglene er vanskelige å forstå slik de nå er skrevet, så vil vi selvsagt 
gjøre noe med det. I en overgangsfase vil begge settene gjelde, men 
fra august vil de nye reglene overta. 

I bladet finnes en oversikt over registrerte valpekull, HD-undersøkte og 
øyelyste buhunder siden utgivelsen av forrige ”Buhunden”. Vi håper at 
disse listene med tiden blir lenger enn de er i dag, men det er en lov-
ende utvikling!

Vi merker godt at interessen for buhunden, interessen for å ha kull og 
interessen for å helseundersøke buhunder har økt. Dette liker vi veldig 
godt, og vi håper selvsagt dette er en varig trend. 

Norsk buhund er avhengig av at flere fine, friske buhunder gjøres til-
gjengelig for avl. Vi vet det finnes mange gode hannhunder der ute, 
og den norske buhunden trenger mange hannhunder! Vår drøm er at 
vi får mange flere hannhunder på hannhundlisten vår enn de som står 
der i dag. Det vil hjelpe nye og gamle oppdrettere veldig mye å ha et 
noe større utvalg. For å kunne stå på hannhundlisten må hunden være 
fri for HD, være øyelyst fri og ha utstillingsresultat med ”Very Good” 
eller bedre. For øvrig se avlsreglene. 

Også på Buhundens Nasjonaldag i år vil det bli anledning å få utført 
øyelysning. Vi håper mange benytter seg av dette gode tilbudet. 
Vi ønsker dere alle en god sommer, og så håper jeg at vi sees på Nas-
jonaldagen!  

For AR, Ellen Katrin Enge

Kjosabygdas Basse
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GODKJENTE HANNHUNDER
Hannhundliste per 30.05.2012

Vi ønsker mange flere hannhunder til hannhundlista. Ønsker du å bruke hannhunden din i 
avl? Se mer i avlsreglene om hva som kreves. Ta kontakt med avlsrådet for mer informasjon, 
eller for å få lagt ut din hund på hannhundlisten. 

NAVN REGNR FØDT EIER BOSTED TLF /EPOST

Balder 18296/08 16.06.08 Magnhild Baarholm So-
libakke

Ålesund 924 62311 
magnbaa@online.no

Cascilius Bono Bolivar No30336/10 19.12.09 Ernst Jakobsen Bodø 75 51 06 87 / 952 07770

Kimura's Bendik 05785/02 01.03.02 Elin Lea Melsom  elinlea@online.no

Kimura's Caro 20180/03 21.09.03 Øyvind Frode Lyngås Kristandsund 95237643
olyng@online.no

Kimura's Edvin 04451/05 01.03.05 Elin Kristiansen
Stein Dahl

Hønefoss 955 51225 / 911 95131
elin@dyrehospital.no

Kimura's Egon 04450/05 01.03.05 Britt Marie Halvorsen Trøgstad 916 11723
britt@bernegaarden.no

Kimura's Jesper 29076/08 01.11.08 Camilla Munck 
Jacobsen

Sveio 901 60140
camillajacobsen91@hotmail.com

Leite-Gård's Elliott 04431/01 07.02.01 Solveig Sundnes Vettre 66 79 49 09

Leite-Gård's Olav Håkonson  24098/03 24.10.03 Målfrid Byrkja Sandnes 51673347

Med Hjärtas Assar S 61756/2008
NHSB 2845453

02.09.08 M.E Koehoorn-Hekhuis Roswinkle,  
Nederland

0031 591 31 79 55 
info@vankoekiesranch.nl

Nesets Simsen 04702/07 31.07.07 Eva Uglem Dirdal Tjodalynd 33 12 68 02 / 905 15711  
eva.uglem@gmail.com

Peik Picasso 23241/06 21.10.06 Ernst Jakobsen Bodø 75 51 06 87 / 952 07770

Raumerrikets Ridder Ryger 27074/07 05.10.07 Kari Kjøring Otta 61 23 09 49
kakjor@online.no

Redlance's Evig Trofast 03132/06 06.02.06 Ivarna Bjørshol Averøy 71 51 48 15
ipbjoer@frisurf.no

Redlance's Ingvald 01698/05 15.12.04 Cecilie Haaland 
Svendsen

Sandefjord 918 78110
chsvendsen@yahoo.no

Rusken 17531/07 12.07.07 Kapstad, Anita 2235 Matrand 48 195 465

Skadesemgarden's 
Peik den Digre

09828/05 17.04.05 Torbjørg Folkvord 
B. Løland

Voll 51 42 19 75 / 916 00695

Skaubo's Dyre NO51805 09.08.09 Nils Olav Heen Sande i Vestfold 995 51834
gunda90@hotmail.com

Skaubo's Calle 19931/08 10.08.08 Linda og Terje Methlie Sande i Vestfold 33 77 06 57 / 922 90847
terje.methlie@online.no

Tass 23243/08 21.10.06 Kåre Skogen Vågå 612 38554

Vaalebjønn's Fb Picasso N00028/06 27.06.05 Pirita Hahtonen Finland pirita.hahtonen@hotmail.com

Vaalebjønn's Ks Peik 24240/08 05.09.08 Vegard Gjone Larvik 922 95136/995 25780
joh-gjon@online.no

Vaalebjønn's Rask 07969/04 24.03.04 Grethe Ekløv Aas Korssund 950 02110

Vaulartun's Vige 26042/08 07.10.08 Elin Haldorsen Rubbestadneset 970 37776
asbjorn.haldorsen@haunett.no
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REG NR NAVN FØDT DIAGNOSE

18296/08 Balder 15.06.2011 Intet påvist

NO35768/10 Kimura's Kaspara 16.08.2011 Intet påvist

24069/08 Vaalebjønn's Lb Frøy 30.08.2011 Intet påvist

07972/04 Vaalebjønn's Rita 03.09.2011 Intet påvist

09772/04 Ted 03.09.2011 Intet påvist

09774/04 Lady Bella 03.09.2011 Intet påvist

09857/04 Kimura's Didrik 03.09.2011 Katarakt (ikke med-
født): Påvist Ant.sut.l. 
Cortical

09111/06 Rocky 03.09.2011 Intet påvist

08275/01 Frigg 03.09.2011 Intet påvist

04270/08 Vilja 03.09.2011 Intet påvist

03084/07 Skaubos Askil Ask 03.09.2011 Intet påvist

16574/07 Kjosabygda's Basse 03.09.2011 Intet påvist

19564/05 Kimura's Gyda 03.09.2011 Intet påvist

20181/03 Kimura's Catinka 03.09.2011 Intet påvist

19931/08 Skaubos Calle 03.09.2011 Intet påvist

14706/04 Cascilius Eiegode Emma 03.09.2011 Katarakt (ikke med-
født): Påvist Cortical

14709/04 Cascilius Anti Avanti 03.09.2011 Intet påvist

15866/02 Cascilius Mor Sin Mikkel 03.09.2011 Intet påvist

NO47622/10 Svartedals Basti 03.09.2011 Intet påvist

NO47624/10 Svartedals Maiste 03.09.2011 Intet påvist

NO40122/09 Vaalebjønn's Ms Prima 03.09.2011 Intet påvist

NO58042/09 Turbo Tesla 03.09.2011 Intet påvist

NO60579/09 Vaalebjønn's Ob Finn 26.09.2011 Intet påvist

11468/00 Lukas 20.10.2011 Katarakt (ikke med-
født): Påvist Cortical

12852/05 Cascilius Tinka Turner 20.10.2011 Intet påvist

15617/02 Vestsiden's Trulte 20.10.2011 Intet påvist

05742/04 Leite-gård's Rama 20.10.2011 Intet påvist

23273/01 Vaulartun's Lita 20.10.2011 Intet påvist

NO41550/10 Picasso Ira 20.10.2011 Intet påvist

03135/06 Redlance's Eira 07.11.2011 Intet påvist

KCAL00348401 Arnscroft Di Vert Timon 07.11.2011 Intet påvist

23630/06 Kimura's Hedda 07.11.2011 Intet påvist

17382/99 Treholmens Tasso 15.11.2011 Katarakt (ikke med-
født): Påvist Cortical

03353/03 Vixir's Ozzy 18.11.2011 Katarakt (ikke med-
født): Påvist

03354/03 Vixir's Octavia 18.11.2011 Cortical

13436/06 Vaalebjønn's Gb Embla 22.11.2011 Intet påvist

24240/08 Vaalebjønn's Ks Peik 22.11.2011 Intet påvist

NO46590/09 Vaalebjønn's Ns Pirita 23.11.2011 Intet påvist

07730/00 Shila 25.11.2011 Intet påvist

02059/04 Tuva Tundradatter 25.11.2011 Intet påvist

REG NR NAVN FØDT DIAGNOSE

00096/04 Max 25.11.2011 Katarakt (ikke med-
født): Påvist Cortical 
Post.Pol.

02568/03 Bulund's Spaik 25.11.2011 Katarakt (ikke med-
født): Påvist Cortical

16765/04 Steven Segal 25.11.2011 Intet påvist

17826/99 Tiko 25.11.2011 Intet påvist

18595/05 Kara 25.11.2011 Katarakt (ikke med-
født): Påvist Cortical

18946/96 Vikingborgens Prins Pongo 25.11.2011 Intet påvist

DK21380/2010 Eimunas Cb Fryd Fantejente 25.11.2011 Katarakt (ikke med-
født): Påvist Cortical

NO51805/09 Skaubos Dyre 25.11.2011 Retinal Dysplasi (RD): 
Påvist Geografisk

NO35431/10 Pocketlines G'teo 29.11.2011 Intet påvist

NO42813/10 Basso 29.11.2011 Annet medfødt: Påvist

NO59096/10 Kimura's Moses 09.01.2012 Intet påvist

NO46585/09 Vaalebjønn's Ns Nikko 11.01.2012 Intet påvist

NO31637/10 Vaalebjønn's Ps Nanna 18.01.2012 Intet påvist

NO31940/10 Skadsemgaarden's Odin 19.01.2012 Intet påvist

KCAL03535901 Arnscroft Di To Be A Lady 23.01.2012 Intet påvist

NO42810/10 Kimura's Leonora 23.01.2012 Intet påvist

19565/05 Kimura's Gurina 25.01.2012 Intet påvist

29076/08 Kimura's Jesper 11.02.2012 Katarakt (ikke med-
født): Påvist Cortical

29083/08 Kimura's Julia 11.02.2012 Intet påvist

NO59095/10 Kimura's Max Manus 13.02.2012 Intet påvist

NO31632/10 Vaalebjønn's Ps Kronblom 21.02.2012 Intet påvist

NO46588/09 Vaalebjønn's Ns Laika 21.02.2012 Intet påvist

NO51808/09 Skaubos Dora 23.02.2012 Intet påvist

16767/04 Aiko 28.02.2012 Katarakt (ikke med-
født): Påvist

NO52084/09 Pe-gu's Nuka-tiril Peppermø 29.02.2012 Cortical

NO34096/11 Veo 01.03.2012 Intet påvist

NO34092/11 Jimmy 21.03.2012 Intet påvist

NO59100/10 Kimura's Magdalena 17.04.2012 Intet påvist

NO40123/09 Vaalebjønn's Ms Frøya 18.04.2012 Intet påvist

NO60582/09 Vaalebjønn's Ob Fia Hurra 18.04.2012 Pers. Pupilmembran 
(PPM): Påvist

04451/05 Kimura's Edvin 23.04.2012 Iris

NO41642/10 Bernegården's Berthe Tuppen-
haug 

23.04.2012 Intet påvist

NO51807/09 Skaubos Dorte Rova 23.04.2012 Intet påvist

22626/07 Redlance's Gina Tatri 30.04.2012 Intet påvist

NO35765/10 Kimura's Kasper 02.05.2012 Intet påvist

NO35767/10 Kimura's Karmen 06.05.2012 Intet påvist

23243/06 Tass 10.05.2012 Intet påvist

ØYELYSNINGER

AVLSRÅDET 
INFORMERER
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REG NR NAVN FØDT DIAGNOSE

00096/04 Max 25.11.2011 Katarakt (ikke med-
født): Påvist Cortical 
Post.Pol.

02568/03 Bulund's Spaik 25.11.2011 Katarakt (ikke med-
født): Påvist Cortical

16765/04 Steven Segal 25.11.2011 Intet påvist

17826/99 Tiko 25.11.2011 Intet påvist

18595/05 Kara 25.11.2011 Katarakt (ikke med-
født): Påvist Cortical

18946/96 Vikingborgens Prins Pongo 25.11.2011 Intet påvist

DK21380/2010 Eimunas Cb Fryd Fantejente 25.11.2011 Katarakt (ikke med-
født): Påvist Cortical

NO51805/09 Skaubos Dyre 25.11.2011 Retinal Dysplasi (RD): 
Påvist Geografisk

NO35431/10 Pocketlines G'teo 29.11.2011 Intet påvist

NO42813/10 Basso 29.11.2011 Annet medfødt: Påvist

NO59096/10 Kimura's Moses 09.01.2012 Intet påvist

NO46585/09 Vaalebjønn's Ns Nikko 11.01.2012 Intet påvist

NO31637/10 Vaalebjønn's Ps Nanna 18.01.2012 Intet påvist

NO31940/10 Skadsemgaarden's Odin 19.01.2012 Intet påvist

KCAL03535901 Arnscroft Di To Be A Lady 23.01.2012 Intet påvist

NO42810/10 Kimura's Leonora 23.01.2012 Intet påvist

19565/05 Kimura's Gurina 25.01.2012 Intet påvist

29076/08 Kimura's Jesper 11.02.2012 Katarakt (ikke med-
født): Påvist Cortical

29083/08 Kimura's Julia 11.02.2012 Intet påvist

NO59095/10 Kimura's Max Manus 13.02.2012 Intet påvist

NO31632/10 Vaalebjønn's Ps Kronblom 21.02.2012 Intet påvist

NO46588/09 Vaalebjønn's Ns Laika 21.02.2012 Intet påvist

NO51808/09 Skaubos Dora 23.02.2012 Intet påvist

16767/04 Aiko 28.02.2012 Katarakt (ikke med-
født): Påvist

NO52084/09 Pe-gu's Nuka-tiril Peppermø 29.02.2012 Cortical

NO34096/11 Veo 01.03.2012 Intet påvist

NO34092/11 Jimmy 21.03.2012 Intet påvist

NO59100/10 Kimura's Magdalena 17.04.2012 Intet påvist

NO40123/09 Vaalebjønn's Ms Frøya 18.04.2012 Intet påvist

NO60582/09 Vaalebjønn's Ob Fia Hurra 18.04.2012 Pers. Pupilmembran 
(PPM): Påvist

04451/05 Kimura's Edvin 23.04.2012 Iris

NO41642/10 Bernegården's Berthe Tuppen-
haug 

23.04.2012 Intet påvist

NO51807/09 Skaubos Dorte Rova 23.04.2012 Intet påvist

22626/07 Redlance's Gina Tatri 30.04.2012 Intet påvist

NO35765/10 Kimura's Kasper 02.05.2012 Intet påvist

NO35767/10 Kimura's Karmen 06.05.2012 Intet påvist

23243/06 Tass 10.05.2012 Intet påvist

ØYELYSNINGER

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

FØDT KULL 
NR.

T/H FAR MOR

19.07.2010 116430 imp KC3199CU Arnscroft 
Kimura 

KC0899CP Arnscroft 
Di-nahs-mite 

16.12.2010 114460 imp DK01682/2001 
Fimona Pongo 

DK01454/2008  
Eimunas Ab Gaia 
Godpige 

02.01.2011 110614 2/1 17293/00 Vaulartun's 
Lille Lille 

01352/03 Vaulartun's 
Kaisa 

28.03.2011 112651 2/4 14598/08 Ratata 17535/07 Neelah 

01.04.2011 113189 2/2 24978/06  
Vaalebjønn's Hb Biro 

05825/05  
Vaalebjønn's Cb Binna 

18.04.2011 112475 2/3 03353/03 Vixir's Ozzy 11643/08  
Svartedals Fim 

18.04.2011 112904 2/6 17293/00 Vaulartun's 
Lille Lille 

29083/08  
Kimura's Julia 

18.05.2011 116424 imp S50507/2007  
Gnipagrottans  
Halfdan Röde 

S42826/2007  
Majkärrs Max 

17.06.2011 114926 3/4 NO39666/09  
Pocketlines R'tass 

09860/04 Kimura's 
Dagny 

01.07.2011 115652 4/5 23243/06 Tass NO52083/09 Pe-gu's 
Tinka-sissi Peppermø 

12.07.2011 115987 1/1 04451/05 Kimura's 
Edvin 

23245/06 Tyri 

14.08.2011 116614 1/3 07784/02 Ahs  
Kronblom Av Gilde 

03234/05  
Toya Stelladatter 

25.08.2011 116006 4/2 23243/06 Tass 18598/05 Siri 

26.09.2011 117410 3/2 24240/08  
Vaalebjønn's Ks Peik 

NO60582/09  
Vaalebjønn's Ob Fia 
Hurra 

18.11.2011 118293 4/0 04702/07 Nesets 
Simsen 

19564/05 Kimura's 
Gyda 

07.12.2011 121097 1/5 NO60579/09  
Vaalebjønn's Ob Finn 

14956/04 Ronja 

24.12.2011 121092 3/2 21363/00 Balder Jr 18595/05 Kara 

29.01.2012 121411 6/1 24240/08  
Vaalebjønn's Ks Peik 

13436/06  
Vaalebjønn's Gb 
Embla 

REG NR NAVN DIAG-
NOSE

AVLEST 
DATO

NO40122/09 Vaalebjønn's Ms Prima A 06.06.2011

NO52083/09 Pe-gu's Tinka-sissi Peppermø B 19.07.2011

NO60572/09 Leite-gård's Gaup D 19.07.2011

NO33376/10 Siri B 22.07.2011

NO35764/10 Kimura's Kolbein C 05.08.2011

16574/07 Kjosabygda's Basse D 05.08.2011

24069/08 Vaalebjønn's Lb Frøy C 02.09.2011

04270/08 Vilja B 16.09.2011

NO60579/09 Vaalebjønn's Ob Finn A 30.09.2011

NO41550/10 Picasso Ira A 18.11.2011

NO31940/10 Skadsemgaarden's Odin B 02.12.2011

KCAL03535901 Arnscroft Di To Be A Lady C 13.12.2011

09774/04 Lady Bella A 29.12.2011

NO59095/10 Kimura's Max Manus A 13.01.2012

NO31637/10 Vaalebjønn's Ps Nanna B 24.01.2012

DK21380/2010 Eimunas Cb Fryd Fantejente A 27.01.2012

NO34092/11 Jimmy B 07.02.2012

NO34169/11 Kimura's Nelly A 10.02.2012

NO59100/10 Kimura's Magdalena A 10.02.2012

NO59096/10 Kimura's Moses B 10.02.2012

NO42808/10 Kimura's Ludvig A 10.02.2012

NO41642/10 Bernegården's Berthe Tuppenhaug D 01.03.2012

NO35767/10 Kimura's Karmen A 09.03.2012

NO31632/10 Vaalebjønn's Ps Kronblom C 15.03.2012

VALPEKULL
HD-avlesninger fra 1. juni 2011 til 
10. mai 2012
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Avlsrådets årsmelding 2011
Avlsrådet har i perioden bestått av  
følgende personer:  
Leder: Ellen Katrin Enge 
Medlem: Elin Kristiansen
Medlem: Ingvill Brenden (ny)

REGISTRERINGSSTATISTIKK, NORSK BUHUND 
(HENTET FRA NKK.NO):
I 2011 ble det registrert 91 buhunder i Norge, fordelt på 21 kombinas-
joner (18 kull med innavlsgrad 2 eller mindre). Det ble registrert 41 
tipser og 50 hannhunder. I tillegg er det tre tisper som er importert til 
Norge, en fra UK, en fra Sverige og en fra Danmark. Disse er ikke med i 
registreringsstatistikken hentet fra NKK. Flest hunder er registrert i Ro-
galand og Hordaland (totalt 23) mens de tre nordligste fylkene har 3 
hunder registrert, og alle disse i Troms. 

Vi poengterer at disse er registrerte, norskfødte hunder, og de er ikke 
nødvendigvis født i 2011. Registreringstallet har ikke vært på dette 
nivået siden 2005. Dette håper vi er en start på positiv utvikling for 
rasen.

AR og NBK har også i 2011 fokusert på å øke interesse for rasen, og for 
å få flere kull av Norsk buhund.

De aller fleste hundene som har registrert kull etter seg i dette året har 
vært øyelyst og HD-undersøkt.

To hannhunder med påvist katarakt på paringstidspunktet har vært 
brukt i avl, mens kun en ikke er øyelyst. 
AR ønsker at klubben og medlemmene fortsetter å belyse viktigheten 
av helse og rasetype, samt de etiske forhold rundt seriøs hundeavl.

HD STATISTIKK
35 hunder har vært undersøkt for HD i perioden. 9 hunder fikk diag-
nosen HD (D: 3, C: 6) mens 26 hunder er funnet fri for HD (A eller B). 

Avlsrådet er svært positive til økningen i undersøkte hunder, men fort-
satt bør mange flere hunder undersøkes for å få en god oversikt over 
rasen som helhet. Enda er svært mange kull fortsatt ikke representert.

ØYELYSING 2011
Det har vært en stor økning i antall øyelyste buhunder i forbindelse 
med prosjektet de siste årene, men vi ser også en god økning av 
 øyelysning på privat initiativ. På Nasjonaldagen i 2011 valgte mange å 
øyelyse hundene sine. Avlsrådet mener at fokus på helse og viktighet-
en av regelmessig øyelysing har blitt mottatt positivt hos buhundeiere 
og oppdrettere. Vi håper at dette vil fortsette, og at buhundeiere følger 
opp og regelmessig undersøker hundene sine etter de anbefalte ret-
ningslinjer som er (kilde: Den Norsk Veterinærforening):
•	 Hannhunder:	Årlig	så	lenge	de	brukes	i	avl
•	 Tisper	i	avl:	Før	hvert	kull
•	 Øvrige	hunder:	Ved	1,4	og	7	års	alder.

Se figur over antall øyelysinger per år 2003-2011.
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Se  figur  over  antall  øyelysinger  per  år  2003-‐2011.  

  

  

Nye utfordringer: 

PRA:  
Avlsrådet  har  i  2011  blitt  gjort  oppmerksom  på  en  hund  med  PRA.    

Avlsanbefalinger  vedtatt  av  gruppen  av  autoriserte  attestutstedere  for  arvelige  øyesykdommer,  
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PRA  er  aldri  oppdaget  på  noen  buhund  i  Norge  eller  Sverige  tidligere,  og  det  finnes  ingen  kjente  
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sannsynlig  at  noen  av  avkommene  etter  hunden  vil  utvikle  sykdommen.  Utfordringen  ligger  i  
hovedsak  hvordan  vi  håndterer  dette  for  fremtiden.    

  

Avlsregler:  
Avlsrådet  ser  behov  for  å  oppdatere  og  modernisere  avlsreglene.  Dette  arbeidet  er  påbegynt  ,  og  vil  
bli  presentert  for  medlemmene  på  medlemsmøtet  som  avholdes  i  forbindelse  med  årsmøtet  2012.    

Buhundprosjektet 
Arbeidet  med  buhundprosjektet  har  fortsatt  i  2011.  Helseundersøkelsen  ble  avsluttet  i  september.  
De  første  blodprøvene  ble  sendt  til  analyse  i  desember  2011.  Mer  informasjon  om  

helseundersøkelsen  og  buhundprosjektet  for  øvrig  vil  bli  gitt  på  årsmøtet  og  lagt  ut  på  hjemmesiden.    
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De  aller  fleste  hundene  som  har  registrert  kull  etter  seg  i  dette  året  har  vært  øyelyst  og  HD-‐

undersøkt.  

To  hannhunder  med  påvist  katarakt  på  paringstidspunktet  har  vært  brukt  i  avl,  mens  kun  en  ikke  er  
øyelyst.    

AR  ønsker  at  klubben  og  medlemmene  fortsetter  å  belyse  viktigheten  av  helse  og  rasetype,  samt  de  
etiske  forhold  rundt  seriøs  hundeavl.  

HD statistikk 
35  hunder  har  vært  undersøkt  for  HD  i  perioden.  9  hunder  fikk  diagnosen  HD  (D:  3,  C:  6)  mens  26  

hunder  er  funnet  fri  for  HD  (A  eller  B).    
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ÅRSBERETNING  FOR  2011

NYE UTFORDRINGER:
PRA:
Avlsrådet har i 2011 blitt gjort oppmerksom på en hund med PRA. 
Avlsanbefalinger vedtatt av gruppen av autoriserte attestutstedere for 
arvelige øyesykdommer, revidert i 2012 (www.vettnet.no) lyder som 
følger:
Hunder med PRA, uansett form, bør ikke brukes i avl. For foreldre, 
søsken og avkom vil avlsrestriksjoner avhenge av type og nedarving av 
sykdommen og hvorvidt det er gentest tilgjengelig

PRA er aldri oppdaget på noen buhund i Norge eller Sverige tidligere, 
og det finnes ingen kjente gentester for sykdommen hos buhund.  Den 
vanligste nedarvingen er recessiv og det er lite sannsynlig at noen av 
avkommene etter hunden vil utvikle sykdommen. Utfordringen ligger 
i hovedsak hvordan vi håndterer dette for fremtiden.

AVLSREGLER:
Avlsrådet ser behov for å oppdatere og modernisere avlsreglene. 
Dette arbeidet er påbegynt , og vil bli presentert for medlemmene på 
 medlemsmøtet som avholdes i forbindelse med årsmøtet 2012.

BUHUNDPROSJEKTET
Arbeidet med buhundprosjektet har fortsatt i 2011. Helseunder-
søkelsen ble avsluttet i september. De første blodprøvene ble sendt 
til analyse i desember 2011. Mer informasjon om helseundersøkelsen 
og buhundprosjektet for øvrig vil bli gitt på årsmøtet og lagt ut på 
 hjemmesiden. 

Norsk Buhundklubbs hovedstyre har i 2011 hatt følgende 
 sammensetning:

•	 Leder:	 Ellen	Katrin	Enge
•	 Sekretær:	 Per	Melheim	
•	 Kasserer:	 Linda	Lundby	Methlie	
•	 Styremedlem:	 Inger-Helene	Sachariassen
•	 Varamedlem:	 Henriette	Wangen
•	 Varamedlem:	 Camilla	Munck	Jacobsen	

•	 Avlsråd:	 Ellen	Katrin	Enge	(leder)	
  Elin Kristiansen
  Ingvill Brenden (ny i 2011)

•	 Revisor:	 Torbjørg	Folkvord	

•	 Valgkomité:	 Liss	Mortveit	
   
•	 Materialforvalter:	 Terje	Methlie/Grethe	Vogt	 

 (fra november 2011).

Årsmøtet 2011 ble avholdt på Comfort Hotel RunWay, på Gardermoen 
12.03.11. Etter årsmøtet ble det avholdt medlemsmøte med tema 
”Buhundprosjektet”.

Vedrørende status avl og oppdrett, se egen årsmelding fra avlsrådet. 

Hovedstyret har i perioden avholdt ett styremøte på Sande i Vestfold. 
Øvrig styrearbeid har vært gjort gjennom e-post.

Følgende hovedsaker har vært behandlet/gjennomført:

•	 Deltatt	i	møte	med	NKK	og	representanter	for	flere	av	de	andre	
n orske hunderasene for å drøfte tiltak for fremtiden.

•	 Før	sommeren	ble	det	er	utgitt	ett	eksemplar	av	medlemsbladet	
”Buhunden”.

•	 	Avholdt	”	Buhundens	Nasjonaldag”	2011	på	Montebello	Camping,	
Morokulien. 

•	 Styret	har	søkt	NKK	om	utstilling	og	gjennomføring	av	”Buhundens	
Nasjonaldag” den 30.08.2013

•	 Det	ble	avholdt	en	vellykket	”stand”	i	forbindelse	med	NKK’s	
 Internasjonale utstilling på Lillestrøm, Dogs4All i november 2011. 
Flere medlemmer deltok for å få arrangementet i havn. 

•	 Planlegging	av	årsmøte	den	17.03.12
•	 Nettansvarlig	har	frem	til	desember	2011	vært	Per	Melheim.	Etter	

dette har Ingvill Brenden overtatt ansvaret for nettisiden. NBK 
søker stadig å utnytte mulighetene ved hjemmeside ytterligere. 

•	 Arbeidet	med	å	samle	mailadresser	fortsetter.	Mangler	noe	respons	
fra medlemmer. 

•	 Opprettet	”facebook	gruppe”	for	medlemmer	av	NBK	og	interes-
senter. 

•	 For	øvrig	er	det	gjennomført	ordinært	styrearbeid	i	gjeldende	
periode.   

MEDLEMSSTATUS:
Klubben har pr 31.desember 2011 327 medlemmer. Medlems-
registeret blir ajourført av Norsk Kennelklubb (NKK). Medlemmer blir 
strøket på grunn av manglende betaling etter andre gangs purring, 
eller etter  ønske. Innmelding kan skje gjennom NKK sine nettsider og 
kan betales med kort.

BUHUNDEN:
Medlemsbladet ”Buhunden” er utkommet med 1 nummer,   
Arvid Stueland har fungert som redaktør og Terje Lindstrøm som 
 redaktørmedarbeider. 

AVDELINGER:
Avdeling Midt-Norge: Leder/kontaktperson Roy Sundby. 

ØKONOMI
Regnskapet viser et overskudd på kr 8709,04. Buhundprosjektet har 
egen konto, pr 31.12.2011 viser kontoen et beløp på kr 260 301,96  

Dal/15.februar 2012  

Ellen Katrin Enge
Leder 
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AVLSRÅDET

Avlsregler Norsk Buhundklubb
GENERELLE REGLER 
Alle som driver oppdrett av Norsk Buhund må overholde NKK’s Etiske 
grunnregler for avl og oppdrett, samt drive sitt oppdrett i overensstem-
melse med NKK’s avlsstrategi.

Hunder som benyttes i avl skal være friske og sunne og ha rasetypisk 
eksteriør og temperament. Oppdrettere som ønsker valpene godkjent 
av NBK’s avlsråd og dermed formidlet gjennom valpeformidlingen, må 
være medlem av NBK.

HOFTELEDDSUNDERSØKELSE – HD-RØNTGEN
Hunder som brukes i avl skal være ID-merket og HD- fotografert/diag-
nostisert i henhold til NKK’s regler. Diagnosen skal være fri (A eller B). 
Buhunder født etter 1.01.05 må ha kjent HD-status på foreldrene for å 
bli godkjent i avl.

ØYEUNDERSØKELSE - ØYELYSNING  
Avlshunder skal være øyelyst før paring, helst så nær paringstidspunkt 
som mulig. Øyelysingsattest er gyldig etter at hunden har passert 12 
måneders alder og gjelder for 12 måneder framover. Avlshunder bør 
øyelyses jevnlig hele livet. For øyesykdommer som er registrert hos 
Norsk Buhund, gjelder følgende avlsrestriksjoner:

Pulverulent Nukleær Katarakt (PNK):
•	 Det	er	ønskelig	at	hund	med	PNK	pares	med	hund	som	er	fri	for	PNK.

Arvelig utviklingskatarakt (varierende lokalisasjon – bakre pol, 
kortikal, nukleær fremre suturlinjer):
•	 Hunder	med	denne	form	for	katarakt	skal	ikke	brukes	i	avl.	

Andre øyesykdommer:
Utover katarakt er det få kjente øyesykdommer hos Norsk buhund. For 
andre øyesykdommer som registreres gjør avlsrådet en særskilt vurder-
ing ut ifra hva man vet om sykdommenes opptreden hos andre raser, 
basert på Øyelysergruppens avlsanbefalinger. Per mars 2012 gjelder 
dette Retinal Dysplasi (RD) og Progressiv Retinal Atrofi (PRA).

Retinal Dysplasi (RD):
•	 Fokal,	multifokal,	geografisk:	Hunder	med	RD	bør	pares	med	hund	

uten RD.
•	 Total:	Hunden	skal	ikke	brukes	i	avl

Progressiv Retinal Atrofi (PRA):
•	 Hund	med	PRA,	uansett	form,	skal	ikke	brukes	i	avl.	Foreldre,	søsken	

og avkom anbefales ikke brukt i avl. Det finnes ingen gentest for PRA 
hos Norsk Buhund og både forekomst og nedarving er ukjent. Evt. 
barnebarn av hund med kjent PRA bør derfor pares med en mest 
mulig ubeslektet hund.

Avlsrestriksjonene er i tråd med Øyelysergruppens 
 avlsanbefalinger, og basert på:
•	 Eksisterende	kunnskap	om	sykdommenes	karakter	og	alvorlighets-

grad. 
•	 Eksisterende	kunnskap	om	sykdommenes	nedarving.
•	 Å	opprettholde	genetisk	variasjon	hos	Norsk	Buhund	ved	at	en	størst	

mulig del av populasjonen kan bidra til avlspoolen.

Avlsreglene vil bli ajourført etter hvert som forskning og ny kunnskap 
bedre belyser arvegang og karakter for øyesykdom hos Norsk Buhund.

ANDRE HELSEKRAV:
•	 Kryptorchisme	(«testikkelmangel»)	–	Kryptorchide	hunder	skal	 ikke	

brukes i avl
•	 Hunder	med	underbitt	eller	overbitt	skal	ikke	brukes	i	avl
•	 Patellaluksasjon	(kneskålutglidning)	–	NBK	anbefaler	ikke	avl	på	hun-

der med verken medial etter lateral patella luksasjon. 

UTSTILLING
Avlshunder skal ha et rasetypisk eksteriør og være utstilt på offisiell ut-
stilling anerkjent av NKK. For inntil to kull godkjennes premieringen 
”Very Good”, mens det for ytterligere kull anbefales at hundene har 
oppnådd minimum ”Excellent” på utstilling.  

GODKJENNING AV KULL
Følgende vurdering legges til grunn for godkjenning av valpekull:
•	 Anbefaling	av	mer	enn	4	kull	på	et	avlsdyr	gjøres	avhengig	av	avkom-

stgransking (forekomst av sykdommer, resultater etc.)
•	 Avlsdyr	bør	ikke	ha	mer	enn	5	%	av	samtlige	registrerte	hunder	siste	

5 år
•	 Innavlsgrad	i	et	kull	bør	ikke	være	høyere	enn	6,25	%	på	7	generas-

joner.

DISPENSASJONER
Det kan søkes dispensasjoner til de overnevnte punkter. Søknad skal 
være innhentet før parring og hvilken dispensasjon som er gitt, samt 
grunnen til en eventuell dispensasjon vil bli gjengitt på klubbens val-
pelister.

INFORMASJON TIL VALPELISTEN
•	 Foreldredyrenes	titler,	navn	og	registreringsnummer
•	 Dato	for	siste	øyelysning
•	 Resultat	HD
•	 Kullets	innavlsgrad	etter	7	generasjoner
•	 Beste	utstillingsresultat/andre	resultater
•	 Forventet	fødsel
•	 Oppdretters	navn,	adresse,	telefonnummer,	e-postadresse,	webside.

Avlsrådet er et råd utpekt av styret i NBK. Rådet har blant annet som mål å gi råd og hjelp til oppdrettere for å avle 
frem friske og rasetypiske hunder med tilstrekkelig genetisk variasjon. 

Det er viktig å etterstrebe å avle frem friske hunder, med rasetypisk eksteriør og mentalitet. Avlsrådet vil søke å ha 
oversikt over kjente sykdommer hos Norsk Buhund, samt opprette kontakt med nødvendig faglig kompetanse ved 
behov. Vi oppfordrer alle oppdrettere av norsk buhund om å kontakte klubbens avlsråd i god tid før tispen skal pares.
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MENTORPROGRAM 
FOR NYE OPPDRETTERE

BAKGRUNN

Norsk buhund trenger flere oppdrettere! 
Det er et faktum at det fødes for få buhundvalper, og det er bakgrunnen for at vi nå 
 setter i gang et mentorprogram på nettopp oppdrett. Målet er selvfølgelig å rekruttere 
flere buhundeiere til å ha valpekull på tispa si, og at flere hannhundeiere stiller hunden 
sin til disposisjon for avl. 

De siste 10 årene er det registrert 1031 bu-
hunder i Norge. Til sammen er det i Sverige 
og Danmark i overkant av 700 buhunder. 
Buhundene er en liten populasjon. Og i små 
populasjoner er det viktig med så mange av-
lsdyr som mulig for å unngå innavl, og for å 
holde rasen så sunn og frisk som den er i dag. 
Mens mange raser sliter med helseproblemer 
er Norsk Buhund fortsatt frisk og rask, og slik 
vil vi fortsatt ha det. Etter ”føre-var” prinsip-
pet har Norsk Buhundklubb satt i gang ”Bu-
hundprosjektet” for å kartlegge den generelle 
helsen og for å få en oversikt over katarakt 
(grå stær)hos rasen, med det mål for øye å 
lage en gentest. Gentesten kan etter hvert be-
nyttes for å teste hunder som skal brukes i avl, 
om ønskelig. 

ARGUMENTER FOR AVL PÅ  
NORSK BUHUND
Det finnes et uttall gode argumenter for å avle 
fram flere buhunder. Norsk Buhund har en ge-
nerelt god helse og et godt gemytt. Den er 
vennlig og hengiven mot både store og små, 
noe som gjør dent til en trivelig familiehund. 
Rasen er meget allsidig og har stor arbeids-
kapasitet, og det er i grunn bare fantasien 
som setter grenser for bruksområdet. Den har 
en særdeles god nese og egner seg godt til 
alt slags sporarbeid, og den trives godt med 
fart og spenning. Bortsett fra at det er en liten 
rase med et lite antall hunder i avl er det få 
svakheter i rasen. Det siste håper vi å kunne 
gjøre noe med via mentorprogrammet. 

At det er en liten rase fører til en liten genpool, 
og med få individer som brukes i avl kan dette 
på sikt føre til høy innavlsgrad, noe vi ikke øn-
sker. Vi håper at mentorprogrammet kan være 

med på å legge grunnlaget for at flere vil vi 
være med på å opprettholde, og utvide, avl av 
Norsk Buhund. 

MENTORPROGRAMMET
Det er selvsagt slik at ikke absolutt alle hun-
der bør gå videre i avl. Det kan være at hun-
den har en sykdom med høy arvbarhet, det 
kan være at den ikke er rasetypisk nok, eller 
at den ikke har godt nok gemytt. Så før du 
bestemmer deg for at din hund skal brukes i 
avl er det et par ting du må gjøre. Når hun-
den er fylt ett år bør du få hunden øyelyst og 
sjekket for hofteleddsdysplasi (HD)ved rønt-
gen. Avlsrådet videreformidler ingen kontakt 
med hannhund før dette er i orden. Årsaken 
er at vi alltid vil søke å avle på friske hunder.  
Ta hunden med på en utstilling eller flere og 
få den bedømt av en eksteriørdommer for 
å ivareta det rasetypiske. Kom gjerne på vår 
egen utstilling som avholdes hvert år i slutten 
av august/begynnelsen av september. Der 
møter du mange likesinnede. Når det gjelder 
gemytt er selvfølgelig eier den beste til å 
bedømme dette, men hunder med mye frykt 
i seg eller hunder med aggresjonsproblemer 
bør ikke benyttes i avl. Øyene og hoftene bør 
uansett sjekkes selv om hunden ikke skal i 
avl, og en utstilling kan være veldig moro. Så 
ikke la dette hindre deg. Dette er det minst ar-
beidsomme med å få valpekull. Du må også 
tenke gjennom hva du gjør dersom du ikke får 
solgt alle valpene. 

Mentorprogrammet vil fungere slik at når du 
har fått sjekket øyer og hofter, vært på utstill-
ing og bestemt deg for at du vil ha valpekull 
på tispa di tar du kontakt med Avlsrådet. 
Dette må du gjøre i god tid før løpetid, gjerne 

tre måneder før, det krever planlegging å få 
valper.  Avlsrådet hjelper deg med å finne 
en hannhund som passer til tispa, og hjelper 
deg med den informasjonen du trenger for 
å ta kontakt med hannhundeier. Når du her 
komme så langt i prosessen at kontakt med 
hannhundeier er gjort og avtale inngått vil 
avlsrådet sette deg i kontakt med en ”op-
pdrettsmentor”, som vil følge deg videre i 
prosessen til valpene er født, og valpekjøpere 
funnet, eller så lenge du selv ønsker det. Tan-
ken er at mentoren skal hjelpe med å svare på 
de spørsmål du måtte ha under drektighet og 
fødsel, og gjerne også bistå med råd i å finne 
gode valpekjøpere om du ønsker det. Men-
toren er en person som har lang erfaring som 
oppdretter av Norsk Buhund, en du kan kon-
ferere med underveis, og som gir den støtten 
du trenger til å ha et valpekull. Tanken vår, og 
håpet, er at terskelen skal bli litt lavere for alle 
som kunne tenke seg å starte som oppdretter, 
enten du vil ha mange kull, eller bare ett.   

MENTORER
Vi trenger selvfølgelig også mentorer. Har du 
lang og god erfaring i oppdrett og har lyst til å 
hjelpe andre i gang med sitt oppdrett hører vi 
mer enn gjerne fra deg. Du må ha drevet opp-
drett av Norsk Buhund og ha en buhund i hus. 
Du må være medlem av Norsk Buhundklubb 
og forplikte deg til å veilede etter NBK sine 
avlsregler og NKKs etiske regler for avl og op-
pdrett. Det kommer godt med å ha en genuin 
interesse for Norsk Buhund. Ta kontakt med 
avlsrådet så tar vi en hyggelig prat. 

FRA AVLSRÅDET
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Det er et stort ansvar å være oppdretter, men det er også  veldig 
spennende og trivelig. Hvis man har ei tispe som har godt 
 gemytt, fine utstillingsresultater og som er sunn og frisk, kan 
det være noe å vurdere. Man må se på hunden som helhet når 
man vurderer om den skal brukes i avl. 

Det aller viktigste er at hunden har et godt ge-
mytt. Det hjelper ikke hvor vakker hunden er, 
hvis den har avvikende gemytt. Man må heller 
ikke se seg blind på en enkelt ting. For eksem-
pel hjelper det lite at hoftene er perfekte, hvis 
hunden ikke kan gå på grunn av kneproble-
mer. Avlshundene må være klinisk friske og 
ikke ha kroniske plager av noe slag. Norsk Bu-
hund er en tallmessing liten rase både i Norge 
og i resten av verden. Alle valpene er derfor 
viktige og verdifulle for rasen. Vi må alle gjøre 
vårt beste for å bevare rasen som en sunn og 
frisk familie- og brukshund.

Norsk Buhundklubb ønsker at flere norske 
buhunder skal brukes i avl og vi trenger flere 

AVL OG OPPDRETTS-
PLANLEGGING RÅD & TIPS

FRA AVLSRÅDET
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oppdrettere. Se også artikkel om Mentorpro-
gram for oppdrettere. 

Avlsrådet vil være til hjelp for oppdrettere og 
hundeiere som vurderer å starte oppdrett. Vi 
kan være behjelpelig med å finne gode hann-
hunder til tispene. Vi vil også gjøre det vi kan 
for å svare på ulike spørsmål vedrørende avl 
og oppdrett. 

Hvis man vurderer å ha valper på sin tispe kan 
det være lurt å lese litt om hva det innebærer. 
Det finnes både gode bøker om avl og opp-
drett og mye informasjon på internett. Man 
bør begynne med å lese på NKKs sider. Se 
spesielt på “Informasjon om hundeavl” og Ar-
tikkelserien: “Oppdretteren”.

NKK har et gratis hefte, “Informasjon om hun-
deavl”. De har også en omfattende bok, “Ge-
netikk, avl og oppdrett”. Den kan kjøpes på 
NKK-utstillinger eller bestilles fra NKK. 
Vi kan også anbefale noen bøker om hundeavl. 
“Valping - drektighet, fødsel og valpestell” av 
Anne L. Buvik og Tove Solberg, og “Tispeboka” 
eller “Fra valp til voksen” (revidert utgave av 
Tispeboka) av Randi Schultze. Bøkene finnes 
på de fleste bibliotek og bokhandlere. 
Les NKKs Etiske grunnregler for avl og op-
pdrett før du planlegger valpekull. Alle opp-
drettere er pålagt å følge deres grunnregler. 

KENNELNAVN 
Man trenger ikke noe kennelnavn for å drive 
oppdrett, men det er fint å ha. Da får alle val-
pene som blir født hos deg samme “etternavn” 
og det sier noe om hvor de kommer fra. Man 
må søke NKK for å få godkjent et kennelnavn 
og det tar 4-6 måneder. 

PLANLEGGINGEN 
Det er lurt å starte planleggingen av et valpe-
kull i god tid før forventet løpetid. 4 måneder i 
forveien er ikke for lenge. Det er viktig å finne 
en god hannhund som kompletterer tispa på 
best mulig måte. Det er også svært viktig å 
undersøke at tispa og hannhunden ikke er i 
nær slekt. Ta kontakt med avlsrådet hvis du er 
i tvil. Det kan ta tid å finne en god hannhund 
og han bor ikke nødvendigvis i nabolaget. Det 
er vanlig at tispen kommer til hannhunden og 
tispeeier bør være innstilt på å reise et stykke 
for å finne den “perfekte” hannhunden. Op-
pdretteren bør kontakte hannhundeier i god 
tid for å spørre om lov til å bruke deres hann-
hund. 

Ta gjerne kontakt med avlsrådet hvis du 
trenger hjelp til å finne en god hannhund. 
Det hviler også et ansvar på hannhundeierne. 
Man må ikke la en hannhund pare ei tispe 
uten å undersøke både helseresultater på 
tispa og hennes nære slektninger, og innavls-
graden på den aktuelle kombinasjonen. Avl-
srådet kan være behjelpelig med å undersøke 
dette, hvis du er i tvil. 

Tispeeier og hannhundeier har gjensidig in-
formasjonsplikt når det gjelder sykdommer 
og andre problemer på egen hund og dens 

nære slektninger. Ingen hunder er helt per-
fekte og det vil alltid finnes enkelte “proble-
mer” på hundene og deres nære slektninger. 
Man bør unngå å pare to hunder som har det 
samme problemet. 

Hundene skal HD-røntges og øyelyses før 
parring. Øyelysingen skal være gjennomført 
innen siste året før parring. Se for øvrig avl-
sregler for Norsk Buhund, der krav til avlsdyr 
er nærmere spesifisert.

PARINGSAVGIFT 
Det bør alltid settes opp en skriftlig paring-
savtale som underskrives av både tispeeier 
og hannhundeier før paring. Da unngår man 
misforståelser og diskusjoner i ettertid. Norsk 
Buhundklubb har laget en avtale som kan 
brukes. 

Vi anbefaler en delt paringsavgift. Tispeeier 
betaler først kr. 1200,- til hannhundeier ved 
paringen, en såkalt sprangavgift. Hvis det blir 
valper, betales hannhundeier kr. 1200,- pr. lev-
ende valp. Det skjer at valper er sykelig og dør 
bare noen dager gamle. Det kan derfor være 
greit å skrive for eksempel at oppdretter be-
taler kr. 1200,- pr. valp som når 3 ukers alder. 

VALPEFORMIDLING 
Norsk Buhundklubb ønsker at alle valpekull 
som følger klubbens regler blir formidlet 
gjennom klubben. Mange interesserte valpe-
kjøpere kontakter klubbens valpeformidler og 
følger med på klubbens valpeliste. Det er der-
for en stor fordel for oppdretterne å formidle 
valpene gjennom klubben. For å annonsere 
valpekull gjennom Norsk Buhundklubb må 
oppdretteren være medlem i klubben og kul-
let må følge klubbens retningslinjer for avl. Se 
under Avl og oppdrett på www.buhund.no .
Oppdretteren bør kontakte valpeformidler så 
snart tispen er paret. Han/hun vil få tilsendt et 
skjema som må fylles ut før kullet føres opp 
på klubbens valpeliste. Når valpene er født 
må valpeformidler få informasjon om fødsels-
dato, leveringsdato og antall hannhunder og 
tisper i kullet. 

REGISTRERING 
Valpene registreres i NKK. Vi kan anbefale å 
forhåndsregistrere valpene når de er ca 4 uker 
gamle. Dette gjøres via NKKs hjemmeside. 
Da vil valpene være forsikret fra den dagen 
de fyller 5 uker til de overleveres valpekjøper, 
dog ikke lengre enn til den dagen valpen er 
12 uker gammel. Se mer informasjon på 
www.nkk.no og kullregistrering.

Registrering over internett koster kr. 415,- pr. 
valp (2011) 
Registrering med innsendt skjema (manuell 
registrering) koster kr. 500,- pr. valp (2011) 
Oppdretter som ikke er medlem i NKK via en 
medlemsklubb (f.eks. Norsk Buhundklubb), 
må betale dobbel registreringsavgift. 

Hannhundeier bør vente med å underskrive 
paringsbeviset til fullt oppgjør for kullet er 
mottatt. De aller fleste oppdretterne er ærlige, 

men man kan være uheldig og treffe på op-
pdrettere som venter vel lenge med å betale 
paringsavgiften. Valpene kan ikke registreres 
hvis paringsbeviset ikke er underskrevet av 
både hannhundeier og tispeeier. Derfor kan 
det være greit å vente med å underskrive til 
hele paringsavgiften er mottatt. 

VALPEPRIS 
NBK anbefaler at minstepris på valper er kr. 
11.000,-. Denne prisen innebærer at valpene 
er microchipet, veterinærsjekket, behandlet 
med ormekur og registrert i NKK. Foreldrene 
skal være øyelyst og funnet fri for arvelig kata-
rakt og HD-fotografert og funnet fri (A,B) og 
rasetypiske. Vi kan anbefale valpepris på kr. 
12.000,- inkludert depositum for HD-foto-
grafering og øyelysing. Oppdretter betaler 
da tilbake kr. 500,- når HD-resultat foreligger 
og kr. 500,- når resultat fra øyelysing forelig-
ger. Dette må presiseres i kontrakten. Det er 
fremdeles altfor få norske buhunder som blir 
HD-røntget og øyelyst, og vi må jobbe for å 
få flere resultater. Dette kan være en effektiv 
metode. 

Legger oppdretter ned et langt større arbeid 
enn nevnt med valpene kan oppdretter ta en 
høyre pris. Som valpekjøper er det da viktig å 
ta rede på hva oppdretter har gjort, som kvali-
fiserer til dette.  

LEVERING AV VALP 
Valpene skal ikke leveres før de er 7-8 uker 
gamle. Valpene skal være ID-merket med 
micro-chip og leveres med veterinærattest 
som er maks to uker gammel. De fleste vet-
erinærklinikker har pakkepriser for valpekull 
inkludert veterinærattest, ID-merking og 
første vaksine. Valpene skal være behandlet 
mot innvollsorm etter gjeldende anbefaling. 

Norsk Buhundklubb anbefaler at NKKs stan-
dard kjøpekontrakt brukes ved salg av valper. 
Vær oppmerksom på at valpekjøper kan ha 
krav på å få refundert noe av kjøpesum-
men for en hannhundvalp om den viser seg 
å være kryptorchid (mangle en eller begge 
testiklene). Dette skal og må da stå i kjøpe-
kontrakten for å unngå uoverensstemmelser 
senere. Kjøpekontrakt kan lastes ned fra NKK 
sine hjemmesider. 

Valpene bør hentes hos oppdretter av valpe-
kjøperne. Vi kan ikke anbefale å sende små 
valper alene med fly eller annet transportmid-
del. Små valper kan tas med inn i flykabinen 
hvis den er i en dertil egnet bag. Det er van-
ligvis veldig greit å reise slik med en liten valp. 
Ta kontakt med flyselskapene for å undersøke 
hvilke regler som gjelder. 

AVL OG OPPDRETTS-
PLANLEGGING 
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BUHUNDPROSJEKTET 

STATUS 2012 

Det har vært jobbet aktivt med prosjektet helt siden starten i 2009, og 2011 har vært et år der vi 
har fått mye på plass både mhp. materiale og finansiering. Samarbeidet med Norges 
Veterinærhøgskole v/Frode Lingaas og Ernst-Otto Ropstad fungerer veldig bra, og 
buhundklubbene i Norden har jobbet aktivt med Helseundersøkelsen og øyelysing/innsamling 
av blodprøver for økt kunnskap og utvikling av DNA-test for katarakt (grå stær) hos Norsk 
Buhund som mål. Også i Storbritannia, USA og Nederland har det vært aktivitet i forbindelse 
med prosjektet, som nå går inn i en fase med analyse av prøver og bearbeiding av resultater.  

1. HELSEUNDERSØKELSEN 

Helseundersøkelsen for Buhund ble avsluttet desember 2011 etter å ha vært tilgjengelig fra juni 2010 til desember 

2011 på www.hundoghelse.no med link fra de norske, svenske og danske buhund-sider Undersøkelsen består av 
en Generell del, en Helsedel og en Atferdsdel, og er en anonym web-basert der Norges veterinærhøgskole står for 

innsamling av data og bearbeidingen av disse og. Undersøkelsen har vært åpen for alle land, og oversatt til svensk, 
dansk og engelsk. Totalt 361 hunder har svar, av disse 205 norske, 78 svenske, 46 danske, 8 finske og 24 hunder 
registrert fra «andre land». «Andre land» er bl.a USA, Storbritannia, Nederland. Med et registreringstall på ca. 1000 
buhunder i Norge tilsvarer den norske svarresponsen ca . 20 %. Se figur over fordeling av besvarelser. 

Informasjonen som er samlet inn skal nå bearbeides og bør være et godt utgangspunkt for å overvåke 
helsetilstanden hos Norsk Buhund, og om nødvendig sette i verk tiltak for å forebygge eller kontrollere 
sykdom/helseproblemer hos rasen.  
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Informasjonskanaler vi har benyttet i 2010/2011 for å nå ut til buhundeiere er: 
Hjemmesidene til klubbene Informasjon og link til helseundersøkelsen på norske, svenske og danske sider. 

Engelskspråklig informasjon/skjema også lagt ut fra den norske siden 
www.buhund.no 

E-post utsendelse til buhundeiere Samlet epost adresser i forb. med prosjektet, informasjon og påminnelser til alle på 
listen. 

Brev til buhundeiere  Stor utsendelse via NKK’s registre (buhunder registrert siste 10 år). God hjelp fra NKK 
finansielt og arbeidsmessig. Utsendelse til buhunder > 7 år i området rundt 
Morokulien i forbindelse med Nasj. Dag 2011. 

Medlemsbladet Buhunden har blitt utgitt to ganger i 2010 og en gang i 2011 med informasjon om 
Helseundersøkelsen. 

Oppdrettere/buhundeiere Flere oppdrettere/eiere har lagt ned en stor innsats i å kontakte andre buhundeiere. 
Mange telefoner for å minne og å motiver til å svare.  

Buhundens Nasjonaldag 2010/2011 Skriftlig og muntlig informasjon 
Hundesport Rasepresentasjon Norsk Buhund (juni 2010) i Hundesport med info om 

Buhundprosjektet. Omtale Buhundprosjektet novemberutgave 2011 
Facebook Opprettet side i 2011, - stor aktivitet. Informasjon om prosjektet inkl. 

helseundersøkelsen, oppfordring om å «spre budskapet».  
Brosjyremateriell Laget brosjyre med info prosjektet, både på norsk og engelsk. Distribuert i forbindelse 

med flere aktiviteter som klubben har deltatt på i 2010 og 2011, som Dogs 4 All, NKK’s 
Forskningsforum. 

 

2. DNA-TEST KATARAKT – ØYELYSING/BLODPRØVER 

Totalt per januar 2012 er 231 hunder øyelyst i forbindelse med prosjektet. Enda flere har donert blod, slik at vi har 

nå har en stor «blodbank» med blod fra buhunder som vi kan benytte fremover. Siden starten i 2009 har det vært 
arrangert 10 felles øyelysingssamlinger (se liste). I tillegg har flere hunder har blitt undersøkt individuelt på NVH av 
prosjektets øyelyser.  

Øyelysingen og uttak av blodprøver er finansiert av stipend/legat og sponsorer samt en stor andel frivillig innsats 
fra buhundeiere, oppdrettere og veterinærer både i Norge, Danmark, Sverige og Nederland.  

 Dato Samlingssted Øyelyser Antall hunder undersøkt 
1. 29.08.2009 Buhundens Nasjonaldag - Morokulien Ernst Otto Ropstad 30 hunder 
2. 21.11.2009 Hobro Dyrehospital - Danmark Pia Bjerre 31 hunder 
3. 27.11.2009 Norges Veterinærhøgskole – Oslo Ernst-Otto Ropstad 32 hunder 
4. 12.03.2010 Norges Veterinærhøgskole – Oslo Ernst-Otto Ropstad 23 hunder 
5. 2010 Buhundens Nasjonaldag - Seljord ---- Kun blodprøver 
6. 20.08.2010 Kolmården – Sverige Kristina Narfstrøm 34 hunder 
7. 03.09.2011 Buhundens Nasjonaldag - Morokulien Ernst-Otto Ropstad 33 hunder 
8. 20.10.2011 Bodø Dyreklinikk Ernst-Otto Ropstad 8 hunder 
9. 18.11.2011 Haugesund  Ernst-Otto Ropstad 2 hunder 
10. 25.11.2011 Norges Veterinærhøgskole - Oslo Ernst-Otto Ropstad 11 hunder 
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BUHUNDPROSJEKTET 

STATUS 2012 

Det har vært jobbet aktivt med prosjektet helt siden starten i 2009, og 2011 har vært et år der vi 
har fått mye på plass både mhp. materiale og finansiering. Samarbeidet med Norges 
Veterinærhøgskole v/Frode Lingaas og Ernst-Otto Ropstad fungerer veldig bra, og 
buhundklubbene i Norden har jobbet aktivt med Helseundersøkelsen og øyelysing/innsamling 
av blodprøver for økt kunnskap og utvikling av DNA-test for katarakt (grå stær) hos Norsk 
Buhund som mål. Også i Storbritannia, USA og Nederland har det vært aktivitet i forbindelse 
med prosjektet, som nå går inn i en fase med analyse av prøver og bearbeiding av resultater.  

1. HELSEUNDERSØKELSEN 

Helseundersøkelsen for Buhund ble avsluttet desember 2011 etter å ha vært tilgjengelig fra juni 2010 til desember 

2011 på www.hundoghelse.no med link fra de norske, svenske og danske buhund-sider Undersøkelsen består av 
en Generell del, en Helsedel og en Atferdsdel, og er en anonym web-basert der Norges veterinærhøgskole står for 

innsamling av data og bearbeidingen av disse og. Undersøkelsen har vært åpen for alle land, og oversatt til svensk, 
dansk og engelsk. Totalt 361 hunder har svar, av disse 205 norske, 78 svenske, 46 danske, 8 finske og 24 hunder 
registrert fra «andre land». «Andre land» er bl.a USA, Storbritannia, Nederland. Med et registreringstall på ca. 1000 
buhunder i Norge tilsvarer den norske svarresponsen ca . 20 %. Se figur over fordeling av besvarelser. 

Informasjonen som er samlet inn skal nå bearbeides og bør være et godt utgangspunkt for å overvåke 
helsetilstanden hos Norsk Buhund, og om nødvendig sette i verk tiltak for å forebygge eller kontrollere 
sykdom/helseproblemer hos rasen.  
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9. 18.11.2011 Haugesund  Ernst-Otto Ropstad 2 hunder 
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FREMGANGSMÅTE DNA–UNDERSØKELSE MATERIALE 

For å finne mutasjonen og utvikle DNA-test må vi ha både gruppe hunder som har sykdommen og en gruppe 

hunder som er fri for sykdommen, - en såkalt kontrollgruppe. Siden vi leter etter minst to mutasjoner, - en som 
forårsaker Pulverulent Nukleær Katarakt (PNK) – ”Buhundkatarakt”, og en (minst) som forårsaker arvelig 
utviklingskatarakt, - skal vi ha fire grupper for å kunne søke etter mutasjonen: 

GRUPPE 1: HUNDER MED PNK (PULVERULENT NUKLEÆR KATARAKT). Dette er den vanligste type katarakt vi ser 
hos buhund, også kalt «Buhundkatarakt». Ca. 50 % av de undersøkte hundene har denne typen katarakt, per 
desember 2011 104 hunder (se tabell). 

GRUPPE 2: KONTROLLGRUPPE - HUNDER FRI FOR PNK. Vi har innledningsvis satt grensen ved 7 år for å inkludere 

hunder i denne kategorien. Hvis hunden ikke har utviklet PNK innen det, antar vi at den ikke er bærer av 
mutasjonen og ikke vil utvikle PNK. Dette vet vi imidlertid ikke sikkert, - noen hunder som er øyelyst flere ganger i 
forbindelse med prosjektet har utviklet PNK i moden alder, -og raskt, - i løpet av 1 år. Derfor vil vi sjekke hundene 
flere ganger i løpet av prosjektperioden.  Fordi PNK er så utbredt har det vært en utfordring å finne mange nok 
eldre hunder som er fri. Vi har nå 32 hunder over 7 år, et stort nok antall til å sette i gang innledende analyser.  

GRUPPE 3: HUNDER MED ARVELIG UTVIKLINGSKATARAKT. Hunder med katarakt av varierende uttrykk og 
lokalisasjon i linsen, de vanligste er kortikal katarakt og bakre polkatarakt. Vi vet ikke ennå om disse lokalisasjoner 
har samme eller ulik genetisk bakgrunn. Det vil det videre arbeidet vil vie.  49 hunder har enten bakre pol, kortikal 
katarakt eller nukleær katarakt.  Det er 21 % av de undersøkte hundene.  

GRUPPE 4: KONTROLLGRUPPE - HUNDER FRI FOR ARVELIG UTVIKLINGSKATARAKT. Siden utviklingskatarakt kan 
utvikle seg i løpet hundens av liv, bør hundene i denne gruppen også være over 7 år. Vi har 56 hunder i denne 
gruppen,  inkludert eldre hunder som har PNK.  

 

Vi har valgt å sette i gang genetiske analyser av 120 hunder som er plukket ut og fordelt på disse 4 kategoriene. 

Analysene vil kjøres i mars/april 2012. Når vi har resultatet av disse og foretatt analyser av gensekvenser, vil vi 
kunne si hvordan vi ligger an mhp videre arbeid.  

Vi har et godt grunnlagsmateriale å analysere, men spesielt siden det er usikkerhet rundt hvor sent i livet katarakt 
opptrer i rasen samt at vi jobber med katarakt som opptrer med forskjellig uttrykk på forskjellig sted i linsen, er vi 
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Grupper  buhundprosjektet  Januar  2012  

forberedt på at det kan ta noe tid å komme til bunns i hva som forårsaker katarakt hos Norsk Buhund. Det vil være 
aktuelt å følge flere av hundene i prosjektet over en tid. Vi er imidlertid optimistiske og godt fornøyd med 

progresjonen i prosjektet. Takket være velvilje fra støttespillere og sponsorer har vi tatt et godt steg i riktig retning, 
og ser frem til det videre arbeidet. Vi har mottatt pengestøtte fra ulike aktører (se oversikt), samt en betydelig andel 
frivillig innsats fra buhundklubber, eiere og oppdrettere. En stor takk til alle disse!  

Med vennlig hilsen 

Elin Kristiansen, Buhundprosjektet/Hønefoss Dyrehospital 

 

Buhundprosjektets støttespillere-sponsorer: 

Samarbeidspartnere Norges Veterinærhøgskole 
Hønefoss Dyrehospital  
Norsk Buhundklubb 

 Norsk Buhund Ringen (Sverige) 
Spidshundeklubben (Danmark) 

Offentlig støtte Forskningsrådet – Skattefunn 
Fond/Legat SVF’s Vitenskapelige og faglige Fond (Smådyrpraktiserende Veterinærers Forening) 

Dyrlege Smidts Stiftelse 
NKK’s Forskningsfond (Norsk Kennel Klub) 
SKK (Svensk Kennel Klubb)/Agrias Forskningfond 
Stiftelsen Sat Sapienti 
Astri og Birger Torsted’s Legat 
DKK (Dansk Kennel Klubb) 

Private firma Hills 
Royal Canin 
Dechra - Specific 
Jan F. Andersen AS 
Andvikens Stoppmøbler 
Familiedyrlægerne – Hobro Dyrehospital 
Kolmården Dyrepark 

Oppdrettere Kimura Kennel 
Gnipagrottans Kennel 

Frivillig innsats Fra buhundeiere og oppdrettere i flere land 
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Vi har to buhunder, som vi bruker til å gjete sau. De bor sammen med oss på gården vår i 
 Nederland. Oppdretteren til vår første buhund, Yrsa, fortalte oss at buhunder er veldig søte 
og kjærlige av vesen, at de bjeffer mye, og at de ikke egner seg for hundesport. De liker seg på 
 agility-banen, men det må ikke være for vanskelig. 

Yrsa-Jittze fra den norske Garden kom til 
oss som valp. Siden vi bor på gård, ble hun 
fort vant til å omgås andre dyr. Den  gangen 
hadde vi høner, en ponni og kalkuner. Hun 
gikk veldig godt overens med  ponnien, 
mens det var litt annerledes med hønene 
og kalkunene. Blant disse blir hun  ganske 
gira og aktiv. Som valp var det ikke så 
 tydelig, men når Yrsa var ett år så jeg henne 
gjøre noe rart med hønene i hagen. Jeg 
hadde tenkt å stoppe henne, men når jeg så 
hva hun holdt på med lot jeg henne holde 
på. 

Hun hadde begynt med å sette hønene i 
rekkefølge. Den ene hønen måtte stå der 
og en annen måtte få en plass her… Og 
hvorfor rekkefølgen var som den var, var 
vanskelig å skjønne. Men hun var i hvert 
fall meget opptatt med det. Hønene var 
dessverre ikke så samarbeidsvillige - når de 
føler seg truet legger de seg flate ned på 
bakken. Og det var ikke akkurat hva Yrsa 
hadde ment. Dermed begynte Yrsa altså å 

gjete. Eller du kan si at urgamle gener kom 
til overflaten.

Nederland aksepterer ikke så lett avvikende 
ting som en Norsk Buhund som gjeter sau. 
Du er velkommen overalt med en Border 
collie, men ikke med en hund som til alt 
overmål ikke er med i FCI sin rasegruppe 1 
– Bruks-, hyrde-, og gjeterhunder! Jeg lette 

nesten i tre måneder etter en gruppe hvor 
Yrsa og jeg kunne få være med og trene 
med. Tilfeldigvis kom jeg i kontakt med 
Sandra Schonewille (www.dutchfields.nl). 
Vi ble enig om at Yrsa kunne være med i 
en prøveperiode. Så lenge sauene ikke ble 
spist opp var alle raser velkommen, også en 
Norsk Buhund.

BUHUND SOM
GJETERHUND

Av Lies Koehoorn, oversatt av Rieni de Rijke

Yrsa

Silas
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Nå, etter litt over ett år, er Yrsa i stand til 
å få en gruppe sau fra en beitemark, lede 
dem forbi en kanal, over veien og inn på en 
treningsbane. Mens hun gjør det, holder 
hun gruppen hele tiden gående og hun 
passer på at de første sauene i gruppen ikke 
går for fort. Akkurat dette liker hun best. 
Vanlige øvelser synes hun ikke så mye om.

I april 2011 importerte vi en svart buhund 
fra Sverige og også han har begynt å trene 
til å bli sauegjeter. Han heter Med Hjärtas 
Assar, men vi kaller han Silas. Han er  veldig 
entusiastisk og er veldig glad i å gjete. 
 Akkurat nå må vi bremse han litt, han er 
litt overivrig og må først lære å lystre, og 
ikke bare gjøre hva han selv synes er best. 
 Akkurat det er ikke så enkelt for en Norsk 
Buhund. Vi ser at Yrsa av og til fortsatt blir 
litt overveldet over en sau, men Silas vet 
ikke engang hva det betyr! 

I Nederland har de nå satt ned en arbeids-
gruppe som skal utarbeide en evnetest 
slik at også andre hunderaser (deriblant 
 buhunder) kan testes for å finne ut om de 
kan brukes til å gjete sau. Eventuelt kan 
de da ble delt inn i en arbeidshund-klasse. 
Både Silas og Yrsa har bestått den første 
pilot-testen. Det gikk veldig bra.

GJETERHUND

Yrsa

Silas
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REISING MED FAMILIEDYR 
OG RABIESVAKSINASJON - ENDRET REGELVERK

Av: Stein Dahl, Hønefoss Dyrehospital – www.dyrehospital.no

VAKSINASJONSKRAV:

Det er tre kategorier land ihht regelverket: 
1. Land tilhørende EU og EØS
2. Listeførte tredjeland
3. Ikke-listeførte tredjeland (herunder Svalbard og Jan Mayen). 

Sverige er i en kategori for seg. De nevnte dyrearter kan reise mellom våre to land uten år være 
rabiesvaksinert. Det er fortsatt krav om behandling mot revens lille bendelorm med godkjent ormekur 
ved reise hjem fra Sverige, og dette skal dokumenteres i en egenerklæring. 

Når det gjelder rabiesvaksine så er kravene ved innreise fra land under punkt 1 og 2 at dyret 
skal være vaksinert mot rabies minimum 21 dager før innreise. Kravene om 
blodprøve for å måle effekten av vaksinen er opphevet. 
Når det gjelder landene i punkt 3 er det fremdeles krav om 
blodprøve for å måle antistofftiter, og denne må tas minst 30 
dager etter vaksinering. Innreise kan så skje tidligst 90 dager etter 
blodprøveuttak, og dyret må følges av et spesielt sertifikat som 
er utstedt før innreise, og det skal være underskrevet av offentlig 
veterinær. 

Dyrene kan vaksineres allerede fra 3 måneders (90 dager) alder.

Dersom det er aktuelt å opprettholde beskyttelsen mot rabies på 
grunn av fremtidig reising, er det nødvendig å revaksinere med årlige 
intervaller med den vaksinen som har lisens i Norge per i dag.  Dette 
er å anbefale for de som reiser regelmessig. Reiser man ikke hvert år 
men kun en sjelden gang kan det være mer fornuftig å kun vaksinere 
før hver reise, og ikke nødvendigvis hvert år,  men husk da at det må 
gjøres minst 21 dager før reisen.  En vaksine gitt mer enn 365 dager siden er 
ergo ikke gyldig for hjemreise og ny vaksine må gis. 

Lurer du på noe rundt dette kan det være lurt å drøfte med dyrlegen din og 
som sagt sjekk alltid Mattilsynet.no for oppdatert regelverk i god tid før reisen.

Fra og med 1. januar 2012 er det nye regelverk for reiser med hund 
(reglene gjelder hund, katt og ilder). Kravene til reise er lagt ut 
på Mattilsynets hjemmesider og man bør før en hver reise sjekke 
 oppdaterte regler her. Se http://mattilsynet.no/import_eksport/reise_med_dyr/hund_katt_og_ilder
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De senere årene har vi sett en stor utvikling 
innen genetisk forskning på hund. Hele 
 hundegenomet er nå kartlagt som en del av 
«The	Human	 	Genome	Project».	Dette	 innebær-
er at det er betydelig enklere nå enn tidligere 
å finne mutasjoner i arveanlegg som er årsak 
til ulike sykdommer hos hund. Mutasjoner er 
 forandringer i arveanlegg som kan oppstå både 
tilfeldig og som et resultat av ytre påvirkning 
på kroppen. Forskere finner stadig nye mutas-
joner som forårsaker klinisk sykdom og flere 
kommersielle genetiske tester til hund har blitt 
tilgjengelig til bruk hos hund. Disse testene kan 
brukes til selektivt å avle frem friskere hunder 
gjennom å redusere andelen skadelige mutas-
joner i arveanleggene.

Genetiske verktøy er nå også tilgjengelig for å 
identifisere	 rasespesifikke	 «fingeravtrykk»	 hos	
mange raser, og brukes også for å bestemme 
sammensetningen av blandingshunder. Ved å 
vite opphavet til blandingshunden sin kan eier 
bedre forstå behovet for ernæring, trening og 
mentalitet. Det viktigste ved dette er imidlertid 
at det er nyttig innen forskning ved at man kan 
kartlegge egenskaper og sykdommer gjennom 
å	 identifisere	 såkalte	 «SNP’s»	 som	 finnes	 hos	
forskjellige hunder med liknende fysiske karak-
teristika	eller	 liknende	sykdom.	 	«SNP’s»	 (Single	
Nukleotide Polymorphism) er enkeltforandring-
er i nukleotider i DNA-sekvensene i gen, der 
hver forandring kan gi en variant av proteinet 
som genet koder for. Slike forandringer kan ses 
på	som	en	«variant	av	en	oppskrift»,	som	mange	
ganger ikke merkes i det hele tatt, mens andre 
forandringer igjen kan disponere for sykdom. 
Hos menneske er noen av disse SNP’s assosiert 

med inflammatorisk sykdom og økt risiko for å få 
for eksempel Alzheimer, hjerteinfarkt,  diabetes 
og inflammatorisk tarmsykdom (IBD).  Ved å stu-
dere slike variasjoner hos hund vil man lære mye 
som kan overføres til sykdommer som dette hos 
menneske.

Forskning på genetiske sykdommer hos hund 
kan altså vise seg å få stor betydning for kunns-
kap om alvorlige og arvelige sykdommer hos 
menneske. Siden det er mer genetisk likhet 
mellom hunder enn mennesker (ved at vi har 
avlet frem hunderaser med særegne trekk) og 
generasjonsintervallet er mye raskere enn hos 
mennesker, er det enklere å finne mutasjoner 
som gir sykdom hos hund. Hund er derfor en 
god	«biokjemisk	modell»	for	tilsvarende	sykdom	
hos menneske, - altså vår beste venn på veldig 
mange måter! 

NEDARVING AV SYKDOM
Omtrent 500 genetiske sykdommer er identi-
fisert hos hund.  Mer enn halvparten av disse ne-
darves på såkalt enkel autosomal recessiv måte. 
Det betyr at en hund må ha to arveanlegg som 
koder for sykdom (både fra mor og far) for å ut-
vikle sykdom. Slik nedarving betyr også mange 
klinisk friske bærere, som gjør det vanskelig 
for oppdrettere å unngå å avle på hunder med 
arveanlegg for sykdom. Man kan da ikke skille 
hunder	 som	 er	 genetisk	 «normale»	 fra	 hunder	
som	 er	 «bærere»	 for	 sykdomsarveanlegg	 ved	
bare å gjøre en klinisk undersøkelse (som for 
eksempel øyelysing hos hund er).  

Noen sykdommer nedarves også ved autosomal 
dominant nedarving, der en enkel kopi av syk-

domsarveanlegg er nok til å gi sykdom. Da vet 
oppdretter gjennom klinisk å sjekke hunden for 
sykdom om den er bærer av arveanlegg eller 
ikke, og det er da i teorien enklere å fjerne syk-
domsarveanlegg fra rasen. Det er imidlertid ikke 
helt så enkelt. En hake som kompliserer dette 
er hvis sykdommen har en tendens til å opptre 
sent i livet. Da oppdages ofte ikke sykdommen 
før hunden har vært i avl og allerede brakt sine 
arveanlegg videre. Vi vet ikke nok ennå om 
Pulverulent Nukleær Katarakt (PNK) hos Norsk 
Buhund, men vi antar at vi har en dominant ne-
darving der nettopp dette er utfordringen – at 
katarakten ofte ikke oppdages før hunden er litt 
opp i årene. De fleste sykdommer med dominant 
nedarving hos hund er slike med sen opptreden 
av kliniske tegn, fordi de uten genetisk testing 
har vært vanskelig å jobbe med avlsmessig. Når 
hunden har vært undersøkt i ung alder vet man 
fremdeles ikke om den bærer arveanlegget fordi 
sykdommen ikke har slått ut ennå.

Med nye genetiske tester er imidlertid utsik-
tene optimistiske for å jobbe med arvelige syk-
dommer med en enkel nedarving der et eller 
få gen er involvert. Når en enkeltmutasjon er 
 identifisert kan man utvikle tester og lage sele-
ktive avlsprogram som minimaliserer betyd-
ningen  mutasjonen har hos hunderasen. Noen 
sykdommer nedarves imidlertid mer komplekst 
og er vanskeligere å jobbe med. Da er det ikke 
en enkel mutasjon, men flere gener som er år-
sak til sykdommen. Dette gjelder for utbredte 
sykdommer som bl.a. hofteleddsdysplasi (HD), 
epilepsi, autoimmune sykdommer og hjertesyk-
dom. Selv for slike kompliserte sykdommer vil 
en i fremtiden sannsynligvis kunne identifisere 

Med Buhundprosjektet på god vei vet vi forhåpentligvis snart mer om bak-
grunnen for ulike katarakttyper hos buhund og hvordan vi kan jobbe med 
dette avlsmessig. Mange av dere lurer nå sikkert på hva dette kan bety for vår 
verdifulle hunderase og for hundehelse generelt. Derfor, - i denne utgave av 
Buhunden litt om genetisk testing av hund.

GENETISK TESTING
HOS HUND

Av: Elin Kristiansen, Hønefoss Dyrehospital – www.dyrehospital.no
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risikogener og jobbe med å redusere alvorlighet 
av sykdom hos affiserte raser. Man har nå for eks-
empel identifisert et sett med gener som ligger 
bak mange autoimmune sykdommer (sykdom-
mer der kroppens immunsystem angriper egne 
celler). Genene koder for et molekyl på celleo-
verflaten som kalles MCH (Major Histocompat-
ibility Complex) og spiller en stor rolle i immun-
systemets funksjon. Hos hund kalles dette DLA 
(Dog Leukocytes Antigen) og har vært sett i sam-
menheng med bla. immunmediert hemolyttisk 
anemi, hypothyreose, analfurunkulose og poly-
artritt. Her i Norge foregår det forskning på dette 
hos setter-rasene og kloløsning.

GENETISK SCREENING TESTER OG AVL
Antall tester tilgjengelig for genetisk testing hos 
hund øker nå hele tiden. Se oversikt over noen 
av disse i tabell 1. Som nevnt er veldig mange av 
disse sykdommene nedarvet autosomalt reces-
sivt og DNA-testene har da den store fordelen 
at de kan identifisere bærere av sykdom (som 
en ved klinisk undersøkelse ikke vil oppdage) 
ved hjelp av en enkel blodprøve eller prøve fra 
innsiden av munnslimhinnen.  Bærere kan ses på 
som	«reservoarer»	for	sykdom	i	fremtidige	gen-
erasjoner, men som selv ikke vil være syke. Ved 
parring	av	to	bærere	vil	i	snitt	25	%	utvikle	syk-
dom,	25	%	klinisk	friske	med	«friske»	arveanlegg	
og	50	%	være	klinisk	friske	men	bære	arveanlegg	
for sykdom videre. Et hovedmål er å unngå å avle 
på to bærere siden det vil resultere i syke valper. 
Hvis oppdretter vil avle på en bærer for en syk-
dom bør den da pares med en med helt friske 
arveanlegg for sykdommen, - det vil resultere i 
50	%	bærere	og	50	%	genetisk	helt	klarerte	valp-
er. Ingen valper med sykdom blir produsert og 
ved å teste kullet videre kan oppdretter velge ut 
valper for videre avl.

En mulighet er også å fjerne alle bærere fra avl. 
Hvis frekvensen av bærere i populasjonen er lav 
(<	5	%)	kan	det	være	en	god	 løsning.	Men	 i	en	
populasjon/rase der det er mange bærere vil en 
slik strategi medføre at den genetiske avlsbasen 
blir så liten at en mens en selekterer bort mutas-
jon for en sykdom, kan risikere at forekomsten 
av flere andre mutasjoner kan øke. Mutasjoner 
som kanskje t.o.m. gir mer alvorlige sykdom-
mer. Når andelen av bærere i rasen er høy er det 

 derfor mer hensiktsmessig over flere generas-
joner å sakte fjerne arveanlegg som gir sykdom. 
Da sørger man for mer genetisk variasjon i rasen 
og en friskere rase som helhet. Dette er spesielt 
viktig i avlsarbeidet hos Norsk Buhund, der vi 
også har en relativt liten populasjon å jobbe 
med genetisk. Hvis en fjerner mange buhunder 
fra avlsbasen, vil vi risikere at andre sykdommer 
som ikke tidligere har vært et problem kan bli et 
større problem enn sykdommen vi forsøkte å bli 
kvitt. 

Et eksempel på selektiv avl for en sykdom er av-
lsprogrammet i Storbritannia for CLAD (Canine 
Leukocyte Deficiency). Dette er en alvorlig og 
dødelig sykdom som affiserer immunsystemet 
hos Irsk Setter. Etter å ha identifisert mutasjonen 
og utviklet DNA-test innførte man i en 5 årsperi-
ode en protokoll med selektiv kontrollert avl på 
bærere. Andelen bærere etter denne perioden 
var så lav at man da kunne velge kun å avle på 
hunder som testet fri på DNA-test for sykdom-
men.  Slik ble man kvitt en alvorlig sykdom sam-
tidig som genetisk variasjon ble beholdt. Slike 
programmer vil vi se flere og flere av etter hvert 
som DNA-tester blir tilgjengelig for raseklub-
bene. 

KLINISK BETYDNING AV IDENTIFISERTE 
MUTASJONER
Det er ikke bare innen avl vi vil ha nytte av gene-
tiske tester. Vi har i mange år observert at enkelte 
raser kan reagere på enkelte typer medisiner. For 
eksempel er det lenge vært kjent at collierasene 
kan reagere med symptomer fra sentralnerve-
systemet på avermectiner, stoffer som er i visse 
typer parasittmidler. Nå er mutasjonen som lig-
ger bak dette identifisert, - den såkalte MDR-1 
mutasjonen	 («multidrugresistance»).	 Denne	
mutasjonen gjør at proteinet P-glycoprotein 
ikke blir produsert normalt. Proteinet finnes i 
flere vev i kroppen og gjør at blod-hjernebarr-
ieren fungerer normalt, i tarmen regulerer det 
opptak av flere stoffer og i nyrene fremskynder 
det utskillelsen av stoffer i urinen. Når det ikke 
skjer normalt vil hunden kunne reagere med bi-
virkninger når den blir utsatt for visse typer me-
disiner, som avermectiner. Mutasjonen affiserer 
flere av gjeterhundrasene og også whippet og 
schäferhund og gjelder mange typer medisiner 

som er i vanlig bruk i klinisk praksis. Kunnskap 
rundt dette er derfor viktig slik at veterinæren 
kan tilpasse behandlingen til den enkelte hund 
for slik å unngå uheldige bivirkninger. MDR-
1-testen er kommersielt tilgjengelig nå til test-
ing av hund. Det er også identifisert  andre 
mutasjoner som kan gi andre utslag hos andre 
raser (som Cytochrome P450 hos Beagle og 
Greyhound). Reaksjon på medikament som 
inneholder  sulfonamider er kjent både hos 
 menneske og hund og er også et område der en 
leter etter genetisk bakgrunn.

Også ved ernæring og fôring av hund er kunns-
kap om genetikk blitt viktig. Hos de store seriøse 
fôrfirmaene foregår mye forskning på dette em-
net. Dette for å tilpasse fôr til både anatomien 
(som munnhule/bitt) og andre faktorer hos de 
enkelte raser. Vi vet nå at forhold i miljøet rundt 
oss påvirker hvordan gener blir uttrykt i kroppen. 
Epigenetikk er et relativt nytt fagfelt der dette er 
i fokus. Fôr og mat er en viktig del av det vi utset-
ter kroppen for og vi kan gjennom et kosthold 
som har de riktige næringsstoffene tilpasset 
både på rasenivå og individnivå sørge for best 
mulig helse. Diett og ernæringsstatus påvirker 
hvordan genene kommer til uttrykk i kroppen. 
Gjennom	«nutrigenetics»	kan	en	se	på	hvordan	
genetisk bakgrunn påvirker opptak, forbren-
ning, transport og utskillelse av næringsstoffer 
og tilpasse for til raser ut i fra dette. Noen raser 
kan for eksempel ha en mutasjon som gjør at 
enkelte næringsstoffer ikke blir forbrent på nor-
mal måte i kroppen, som hos mange Bedlington 
Terriere der en mutasjon gjør at kobber samler 
seg opp i kroppen og gir forgiftningssymptomer. 
Vet man om dette vha genetisk testing kan en 
tilpasse foringen allerede i tidlig alder og sørge 
for at hunden får et godt liv. 

Det er også viktig å merke seg at ernæringssta-
tus i livmora og gjennom de første ukene til val-
pen vil ha effekt på stoffskifte og sykdomsrisiko 
gjennom hele livet gjennom en prosess vi kaller 
«metabolsk	 programmering».	 Dette	 er	 foran-
dringer i hvordan gen kommer til uttrykk og som 
faktisk kan føres videre til neste generasjoner 
(«epigenetisk	 arv»).	 På	 studier	 fra	 overlevende	
fra 2.verdenskrigs fangeleire så man at barn 
med lav fødselsvekt fra kvinner som var utsultet 
hadde økt risiko for fedme, glukose intoleranse 
og hypertensjon (økt blodtrykk) som voksne. 
Det oppsiktsvekkende var at dette også ble 
observert hos barnebarn, altså i neste generas-
jon. Mye forskning foregår på dette temaet nå, 
som også vil være viktig kunnskap for å gi gode 
fôringsråd til våre kjæledyr.  

KONKLUSJON
I fremtiden vil testing for mutasjoner både mht 
avl og for individuelt å tilpasse medisiner og 
fôring til den enkelte hund være nyttige verk-
tøy innen avl og helse hos kjæledyr. Vi vil kunne 
screene dyr som er i risikosonen for å utvikle 
sykdom eller å reagere på et medikament og 
tilpasse medisiner på individuell basis. Vi vil da 
kunne minimalisere bivirkningsrisiko og maksi-
mere effekten av behandling. Sistnevnte er det 
noen år til vi vil se, men genetisk forskning kom-
mer allerede mange raser til gode gjennom å gi 
oss verktøy slik at vi kan avle frem friskest mulig 
hunder. Nå er det snart også buhundens tur til å 
nyte godt av denne forskningen.
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ER TISPA DREKTIG?
Drektigheten kan sjekkes med ultralyd, blodprøve eller røntgen. 

Mange er nysgjerrige og ønsker ultralydundersøkelse tidlig. Allerede 
fra 3-4 uker kan det være mulig å undersøke med ultralyd, og fra 30 
dager kan man sjekke med en enkel blodprøve. 

Det er vanskelig å telle nøyaktig antall valper med ultralyd, og det an-
befales røntgen for dette. Det må imidlertid vente til etter 45 dager, da 
skjelettet til valpene blir forkalket og synlig på røntgen rundt denne 

tiden. En riktig telling gjør deg i stand til å vite om det er flere valper 
igjen dersom fødselen stopper opp eller man får komplikasjoner.

Siste tredelen av drektigheten når du vet tispa er drektig bør hun få 
ernæring tilpasset at hun bærer valper, dvs. ekstra næring til valpenes 
vekst. Valpefôr introduseres derfor gradvis og brukes i denne perioden 
samt når hun ammer valpene. Valperommet bør gjøres i stand i god tid 
før forventet fødsel, og tispa må få god tid til å venne seg til å være der. 
Det er viktig at hun får et rolig sted å ligge, og det er et sted hun kan 
få være i fred.

Med mange buhundeiere som nå går i «valpetanker», kan det være fint med 
litt informasjon om valping. Her er en liten veiledning for hva dere skal passe 
på når buhundmor går drektig, fra tiden etter parring til fødsel.

VALPESYK
Av: Elin Kristiansen, Hønefoss Dyrehospital – www.dyrehospital.no
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NORMAL FØDSEL
Hunder går drektig ca. 63 dager, men dette kan variere fra under 60 til 
over 70. Dersom det er over 63 dager fra siste parring bør du kontakte 
dyrlege for hjelp til å vurdere tilstanden. Noen ganger er keisersnitt 
nødvendig.
Den siste tredelen av drektigheten legger tispa seg ut, og som regel fra 
den siste uka til de siste dagene vokser juret og hun produserer melk. 
Buken ”siger” de siste dagene, og hun får tilnærmet ”pæreform”. 

Temperaturen faller til under 37,5 C og tilbake til normal innen et døgn 
før fødsel. Derfor kan en regelmessig temperaturmåling de siste 4-5 
dagene være nyttig for å forsøke å bedømme ventet fødselstidspunkt.

VALPINGEN KAN DELES I 3 STADIER:

”Utblokkingsstadiet”:
Fostrene presses opp mot livmorhalsen, som vil åpne seg gradvis, slik 
at valpene kan presses ut. Under dette stadiet er tispa urolig og rastløs, 
spiser lite, slikker seg ofte. Varer vanligvis 6-12 timer, men kan ta opptil 
1,5 døgn! Er du bekymret i denne perioden, kontakt veterinær.

”Utpressingsstadiet”:
Det første fosteret er i fødselskanalen. Tispa legger seg som regel til. 
Vannet går når væskeposen rundt det første fosteret bryter. Tispa vil ha 
pressveer. Valpene fødes nå med variabelt tidsintervall, fra minutter til 
timer. Fødselen bør være over etter ca. 12 timer, men dersom tispa er 
helt i orden kan man tillate at tida strekker lenger ut. Igjen, er du be-
kymret er det bedre å kontakte veterinær en gang for mye enn for lite.

”Etterbyrdstadiet”:
Etterbyrden (morkaka) kan komme sammen med valpen(e) en og en, 
eller flere samlet. Tispa vil som regel prøve å spise de opp, men prøv 
å unngå at hun spiser alle etterbyrdene da det lett kan gi diare. Dere 
bør forsøke å telle at det er likt antall etterbyrder som valper. Dersom 
det sitter igjen en eller flere etterbyrder kan det lett føre til infeksjon i 
livmora.

Tispa vil som regel slikke valpene og stimulere de, og vil ofte bite over 
navlestrengen. Vær oppmerksom på risikoen for blødning og brokk 
hvis hun er noe hardhendt. Man bør ha steril tråd tilgjengelig for å 
binde rundt navlestrengen ved behov.

Husk at tispa kan ta pause mellom valpene, hun kan både gå ut for å 
tisse og vil noen ganger både spise og drikke. Ved lange fødsler er det 
viktig at dere lar henne få tilgang til næringsrik mat, næringsbrist un-
der fødselen kan gjøre at det stopper opp. Ha tilgjengelig smakelig fôr 
som det er lett for tispa å få i seg, for eksempel Hills AD eller RC Rekon-
valesens bokser. Friskt drikkevann skal alltid være tilgjengelig.

La tispa få være i fred for alle fremmede under fødselen, og prøv selv 
også å holde deg mest mulig på avstand og la henne ordne selv så 
lenge alt går normalt.

NÅR BØR JEG RINGE DYRLEGEN?
Husk: det er bedre å ringe en gang for mye enn en gang for lite.
A. Hvis ingen valp har kommet, bør tispa undersøkes dersom:
•	 Det	er	over	ett	døgn	siden	temperaturen	har	falt	til	under	37	-	37,	5	

C og steget tilbake til normalt. 
•	 Fostervannet	har	gått	for	over	en	time	siden.	Fostervannet	er	som	

regel klart, og kan lett forveksles med urin.
•	 Det	kommer	grønlig	utflod	fra	kjønnsveiene.	Dette	betyr	at	fosterh-

inna har løsna og valpen mister surstofftilgang. Den bør ut innen en 
time. 

•	 Det	 er	 svake,	 uproduktive	 veer	 i	 over	 en	 time.	 Hun	 kan	 bl.a.	 ha	
 mangel på næring som gir dårlige sammentrekninger i livmora, en 
valp kan sitte fast og livmormuskelen være utslitt.

•	 Det	er	sterke,	uproduktive	veer	i	ca.	20-25	minutter.	Dette	indikerer	
at noe blokkerer fødselsveien, ofte en valp som sitter fast eller andre 
komplikasjoner. 

•	 Tispa	er	allment	påkjent.

B. Hvis det har kommet en eller flere valper og fødselen stopper 
opp:

•	 Vet	du	hvor	mange	valper	hun	skal	ha?	(se	anbefaling	om	røntgen	
over). Du bør kontakte dyrlege hvis:

•	 Det	er	svake,	uproduktive	veer	i	over	en	-	to	timer.	
•	 Det	er	sterke,	uproduktive	veer	i	ca.	20-25	minutter.	
•	 Det	er	over	4-5	timer	siden	siste	valp	og	du	vet	det	er	flere	igjen.	
 Vær klar over at ved store kull kan tispa ta en pause midt i 

 fødselen. Husk da på at hun skal ha tilgang på friskt drikkevann og 
 lettfordøyelig og energirik mat. 

•	 Tispa	er	allment	påkjent.

C. Etter at siste valp er ute:
Du bør kontakte dyrlege dersom:
•	 Ikke	 alle	 etterbyrder	 (morkaker)	 er	 kommet	ut.	De	bør	 følge	hver	

valp, og være ute senest etter 6-8 timer. 
•	 Tispa	har	blødninger	fra	fødselsveiene.	
•	 Det	foreligger	illeluktende	utflod	fra	fødselsveiene.	
•	 Tispa	er	allment	påkjent.

TIL SIST, 
- buhunder er hunder med gode instinkter som i de aller fleste tilfelle 
håndterer fødsler veldig bra og med få komplikasjoner. Uansett, - som 
oppdretter er det viktig å sette seg godt inn hvordan en normal fødsel 
forløper og vite når en skal ta kontakt for hjelp. Det finnes mange gode 
bøker på markedet, og det anbefales å lese seg godt opp før en evt. 
valping. Ta også kontakt med erfarne oppdrettere som kan gi gode råd 
eller spør dyrlegen din til råds. 

Vi har her tatt for oss selve drektigheten og fødselen sett fra et medis-
insk perspektiv. Deretter kommer den morsomme valpeperioden et-
terpå, - med sosialisering av valper og masse kos. Sørg for at du har god 
tid til å følge opp og kan gi valpene en god start i livet. 

Les litteratur, søk råd hos erfarne oppdrettere og sett deg inn i hva 
det innebærer å følge valpene frem til deres matmor og matfar. 
Det er mye ansvar, men også veldig moro! 
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Dato: 17. mars 2012
Sted: Comfort Hotel RunWay, Gardermoen 
Antall oppmøtte: 14

Referat - Medlemsmøte, 
Norsk Buhundklubb

AVLSREGLER
•	 Godtas av NBK’s styre
•	 Bygger på grunnregler fra FCI og NKK
•	 Se avlereglene på www.buhund.no  

VALPEPRIS:
•	 Anbefalt minstepris 11 000 kr. Valpene skal være microchipet, veterinærsjekket og registrert i NKK, og behan-

dlet med ormekur. Foreldre skal være øyelyst og funnet fri for arvelig katarakt og HD-røntget og funnet fri (A, 
B) og rasetypiske.

•	 Sjekkliste til valpekjøpere. Vi ønsker å lage, og publisere en sjekkliste for valpekjøpere på www.buhund.no  

PROFILERING AV NORSK BUHUND
Vi ønsker å profilere Norsk Buhund mer enn vi gjør i dag.
•	 annonse på Hundesport
•	 hefte om buhund til nedlasting på websiden vår og til utsendelse og hands out på Dogs4All 

AVLSHÅNDBOK FOR NORSK BUHUND  
Vi ønsker å lage en avlshåndbok for Norsk Buhund/utrydningstruede norske hunderaser. Dette er kanskje noe 
NKK ved/Indrebø kan bidra med, siden vi har seks norske hunderaser i denne kategorien. 
Vi tar kontakt med NKK og undersøker muligheten. 

MENTORPROGRAMMET
Vi har laget et mentorprogram for fremtidige oppdrettere av Norsk Buhund. Dette ble godt mottatt av medle-
mmene. Mentorprogrammet vil bli lagt ut på www.buhund.no  

AVDELING MIDT-NORGE
Avdeling Midt-Norge ønsker å gjennomføre en del aktivtiter og buhundtreff. Alle som er medlem av NBK er 
velkomne. Aktivitetene bil bli publisert på www.buhund.no og på Facebooksiden til NBK. 
•	 8.-10. juni uformelt treff på Høgkjølen Fjellcamp – kommer info om dette på buhund.no/buhunden/facebook. 

Ikke noe organisert program. 
•	 Buhundtreff med får-i-kål på Oppdal hos Elin og Steinar Granlund: Første helga i oktober. 
•	 Pinsetreff 2013. Grimsdalen.
•	 Deltar med noen arbeidstimer på NKK sin utstilling på Leangen og får penger til kassa for dette. 
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Dato: 17. mars 2012
Sted: Comfort Hotel RunWay, Gardermoen 
Antall oppmøtte: 14

Dato: 17. mars 2012
Sted: Comfort Hotel RunWay, Gardermoen
Deltagelse: 14
Møteleder: Ellen Katrin Enge
Referent: Ingvill Brenden

Referat - Medlemsmøte, 
Norsk Buhundklubb

Referat - Årsmøte, 
Norsk Buhundklubb

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 Godkjent

2. Valg av møteleder, referent og to til å under-
tegne protokollen

 Møteleder: Ellen Katrin Enge
 Referent: Ingvill Brenden
 Undertegne protokollen: Stein Dahl og Terje 

Methlie

3. Styrets årsberetning 2011
 OK. Ingen kommentarer

4. Avlsrådets årsberetning 2011
 Kommentar: 

a. Hvilke vurdering har AR gjort seg i forhold til  
 å fjerne sporer og kastrering (Steinar Granlund)? 

  Angående å fjerne sporer følger vi norsk lov.  
 Dyrevelferdsloven, §9 andre ledd sier: ”Det  
 skal ikke gjøres operative inngrep eller fjernes  
 kroppsdeler på dyr uten at det foreligger   
 forsvarlig grunn ut fra hensynet til dyrets helse.  
 Det er likevel tillatt å foreta forsvarlig  merking  
 av dyr i dyrehold. Avhorning og kastrering er  
 tillatt når det er nødvendig ut fra hensynet til  
 dyrevelferd eller av andre særlige grunner.” 

  Det samme gjelder kastrering. Spesielt viktig er  
 det å ikke kastrere friske eksemplarer av rasen  
 som kan gå vider i avl, med tanke på at vi har  
 en utrydningstruet rase. Men dette er en sak   
 mellom eier og veterinær. Forslag: Sende  
 oppfordring via NKK til veterinærforeningen om  
 å være obs på utrydningstruede hunderaser om å  
 være forsiktig med å kastrere friske hunder av  
 rasen Norsk Buhund. 

5.  Årsmøte Norsk Buhundklubb  
 avd. Midt-Norge

  Godkjent

6.  Medlemsmøte Norsk Buhundklubb avd.  
 Midt-Norge

7. Regnskap 2011
 Godkjent

8. Budsjett 2011
 Godkjent

9. Innkomne forslag
 a. Endring av lovmal (NBK)
  Ingen endring

 b. Endring av antall styremedlemmer  
  (Terje  Methlie)

  Nestleder og en vara i tillegg til dagens
  Enstemmig vedtatt

10. Valg
 Forslag til styre:
	 •	 Leder:	Terje	Methlie	(2	år)
	 •	 Nestleder:	Liss	Mortveit	(1	år)
	 •	 Sekretær:		Ingvill	Brenden	(2.	år)
	 •	 Kasserer:	Linda	Methlie		(2	år)
	 •	 Styremedlem:	Aina	Takvam	(1	år)

 Vararepresentant: Henriette Wangen
 Vararepresentant:  Julia Aarre

	 Forslag	til	valgkomité:
 Elisabeth Høydal
 Elin Grandlund
 May Birkeland

 Revisor: 
 Torbjørg Folkvord

 Godkjent

Mer forelå ikke til behandling og møtet ble avsluttet

Terje Methlie
Sign.

Stein Dahl
Sign.
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FLEECEJAKKE - UNISEX 
HELLY HANSEN. MARINEBLÅ. FÅES I: 

S, M, L, XL. MED BRODERT BUHUND LOGOkr. 500,-
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Gjennom Norsk Buhundklubb har du nå muligheten for å få kjøpt en rekke kvalitetsprodukter.
Du kan bestille capser, pikéskjorter dame/herre samt fleecejakker med påtrykt Buhundklubbens logo. 
Caps og fleecejakke leveres i marineblå, mens pikéskjortene leveres i marineblå eller hvit (se bilder). 
Pikéskjortene fås for øvrig i både dame- og herrestørrelser, mens fleecejakken er “unisex”. 

FOR BESTILLING
Plaggene kan bestilles på mail: terje.methlie@online.no eller på telefon: 9229 0847.

Norsk Buhundklubbs
MEDLEMS-SHOP

PIKÉSKJORTER MARINEBLÅ /  HVIT, DAME / HERRE. FÅES I: 

S, M, L, XL. MED BRODERT BUHUNDLOGOkr. 175,-

CAPS
MARINEBLÅ. MED BRODERT BUHUNDLOGO

kr. 100,-



Distriktskontakter:
NORSK BUHUNDKLUBB:

SENTRALADM./ØST NORGE
Terje Methlie – Leder
Lundebyveien 71 – 3070  Sande
Tlf.: 33 77 06 57 – Mob.: 95 02 61 96
e-mail: terje.methlie@online.no

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

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

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

ANSVARLIG UTGIVER
NORSK BUHUNDKLUBB

Returadresse: Terje Methlie
Lundebyvn. 71, 3070 Sande V.

Det er alltid spennende før redaksjonen får en oversikt over hvor 
mye stoff vi får til bladet, og det vi kan si er at vi aldri kan få nok! Det 
vi gjerne vil ha, er din historie og dine bilder! At nettopp du bidrar 
gjør bladet levende, og historiene og bildene dine vil være unike, og 
vil vise oss hvor fantastisk Norsk Buhund er.
Vi håper at medlemmene i Norsk Buhundklubb også i tiden fre-
mover vil sende oss mange historier, store eller små, slik at vi fortsatt 
vil ha et levende medlemsblad.

Stoff til BUHUNDEN kan dere sende til: post@buhundklubben.no 

For mer informasjon:
Terje: Tlf.: 950 26196, kveld : 33 77 06 57
e-mail: terje.methlie@online.no
Ingvill: Mob.: 480 53 001
e-mail: ingvillbrenden@online.no

Vi som sitter i redaksjonen takker for alle de flotte bidragene vi 
har mottatt til sommerens utgave av BUHUNDEN, og vi vil se på 
 muligheten om et mindre omfattende nummer i løpet av vinteren. 

Vi ønsker alle medlemmer en riktig god sommer.

Hilsen Redaksjonen
Terje Methlie
Ingvill Brenden

TR
YK

K
: N

IL
S 

SU
N

D
 T

RY
KK

ER
I -

 H
A

U
G

ES
U

N
D

 -T
LF

: 5
2 

70
 3

3 
70

Vi takker alle som har bidratt med sine historier 
i årets utgave av BUHUNDEN.


