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Hei alle buhundvenner!
Nå har vi skrudd klokken en time tilbake, og det vil si at sommeren ligger bak oss, 
Buhundens Nasjonaldag er gjennomført med større deltagelse enn på mange år, 
og nok en gang har vi deltatt på Dogs4All på Lillestrøm.

Det som har vært spesielt gledelig det siste året, er at medlemstallet stadig 
øker. Ikke så mye, men tross alt er det økning. Etterspørselen etter valper er også 
på oppadgående. Her klarer ikke vi ikke å skaffe nok valper til å dekke behovet. 
Men dette er vel bare et luksusproblem. Jeg vil gjerne trekke frem arbeidet som 
Alvsrådet gjør, både ved å holde styr på valpekull, regler, informasjon og hjelp til 
kjøpere/oppdrettere, og også, ikke minst, hjelp ved omplasseringer av hunder. 
Avlsrådet har også fått to nye medlemmer, som skal på NKKs Avlsrådkurs i be-
gynnelsen av neste år. 

Buhundens Nasjonaldag på Hunderfossen Familiecamping har etter hvert blitt, 
ikke bare en utstillingsdag på lørdagen, men en helg med aktiviteter fra fredag 
ettermiddag til søndag middag. Fredag så er det ringtrening og sosialt samvær 
rundt grillen. Lørdag starter det med den offisielle utstillingen, hvor det i år var 
påmeldt 60 buhunder, og så går det slag i slag med «Beste Hode», «Beste Hale», 
barn og hund, og 60 meter! «Årets påskjønnelse» ble i år tildelt Ingvill Bren-
den! En velfortjent påskjønnelse. Hun kommer med nye idéer, hun hjelper med 
i forberedelsene til Buhundens Nasjonaldag og hun utfører et utmerket arbeid i 
Avlsrådet. Det er også kommet inn nye elementer på Buhundens Nasjonaldag, 
5-kamp lørdag, og på søndag Rallylydighet. Lørdagen runder vi jo av med en 
kjempekoselig fellesmiddag. 

Som vi nevnte i sommernummeret har det skjedd mye på lov, og regelsiden, de 
siste årene. Vi må tilpasse dette til krav fra NKK. Når det gjelder lovverket er jo 
det for lengst sendt til NKK for godkjennelse, RAS som Avlsrådet har satt opp, er 
godkjent (med «meget godt+).

Arbeidet med interne vedtekter har Styret gjennomført i henhold til NKKs in-
strukser, slik at alle lover og vedtekter nå er i samsvar til de krav som er satt av 
NKK.

På Dogs4All har Norsk Buhundklubb klart å få ord på seg at, det er standen 
hvor hundene ligger på bordene, og som elsker å bli klappet på og kost med! Det 
var begrenset hvor mange hunder vi kan stille med på raseparadene, så dess-
verre fikk ikke vi lov å ta med flere enn fem hunder hver dag (og vi som kunne 
ha stilt med minst det doble). Vi vil få takke alle våre «faste hjelpere» som trofast 
stiller opp, år etter år, på dette arrangementet.

Det som også er flott, er alle som deltar på de offisielle utstillingene, og der er vi 
litt tilbake på det vi har tatt opp tidligere også, skulle gjerne sett flere av dere på 
standen også. Det er svært mange som stiller, men som aldri har sett standen til 
Norsk Buhundklubb!

Vi fikk godkjenning på Årsmøte 2016 til innkjøp av ny henger for oppbevaring 
av klubbens materiell. Denne er nå på plass, og det medfører at vi kan frakte og 
oppbevare alt utstyret vårt på en forsvarlig måte.  (Vi mangler bare en material-
forvalter som kan få utstyret  frem til våre to arrangementer og i mellomtiden ta 
vare på hengeren).

Dato for Årsmøte 2017 er 18.mars 2017! Det blir avholdt på Comfort Hotell 
Runway, Gardermoen, kl. 13.00. Det blir medlemsmøte umiddelbart etter at års-
møtet er avsluttet. For de som ønsker det, blir det middag/buffet etterpå. Vi kom-
mer tilbake på meny/pris så snart vi har avklart dette med hotellet. Se også egen 
innkalling inne i bladet.

Jeg har et årlig ønske, som jeg håper blir oppfylt i 2017. Jeg håper det vil komme 
mange til årsmøtet! Det er her vi tar viktige avgjørelser, vi foretar valg, bestemmer 
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innvesteringer og her bestemmes mye av det som 
vil være retningslinjer for klubben i fremtiden. Så 
min oppfordring til dere alle: Møt opp!

Selv om vi de siste årene har hatt en liten økning 
i antall medlemmer, så håper jeg at denne veksten 
vil fortsette inn i 2017. La valpekjøperne få et med-
lemskap i klubben, eller at du kan oppfordre dem 
til å melde seg inn.

Vi er ikke så mange som binder det hele 
sammen, og da har jeg nok et lite ønske. Til de 
store arrangementene, som Nasjonaldagen, utstil-
lingen på Lillestrøm, vil vi ha bruk for hjelp, både i 
forkant og under arrangementene. Har du en mu-
lighet til å hjelpe, kontakt en av oss i styret.

Vi legger nå et år bak oss som har vært innholds-
rikt, mange av dere har deltatt på kurs og utstillin-
ger, og har vist frem våre fantastiske flotte hunder, 
noe som gjør at interessen for Norsk Buhund bare 
øker. Takk til dere alle.

Jeg håper at mange av dere vil følge oss også i 
2017, at dere vil bruke oss, styret, avlsrådet, vi er 
der for å hjelpe og bistå dere alle.  Så håper jeg 
vi ses i det nye året, først på Årsmøtet 18. mars 
2017, og så på Hunderfossen til Buhundens Na-
sjonaldag, helgen 11. – 13. august 2017.

Til slutt vil jeg få takke dere alle for i år, og ønsker 
dere alle

EN RIKTIG GOD JUL OG ET 
FREDFULLT GODT NYTTÅR!

Terje Methlie
Leder Norsk Buhundklubb

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

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

Ellen Katrin Enge Hasler, 2072 Dal 41 21 21 20 avlsradet@buhundklubben.no
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Elli, Fia og Anna

Nora, Hedda og Dina
Med appetitt på livet

Alle hunder fra 11 til 25 kg

SUNN ERNÆRING GJENNOM HELE LIVET

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

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

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

11 kg

25 kg

MEDIUM

royalcanin
.no

/RoyalCaninNorge

LAST NED 
GRATIS 
LAST NED LAST NED 
GRATIS

www.hundeappen.no

MEDIUM_A4_Buhunden_des_2013.indd   1 26.11.2013   11:02:06

På naturstranda
Under dagens tur 
hadde vi en stopp 
på naturiststranda 
på Kviljoodden. 
Jentene fant seg 
greit til rette, men 
beholdt selene på. 
(Av Ernst-Olaf 
Torjussen)
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- av Kirsten

Da har vi også opplevd det. Et todøgns 
mareritt hvor vi ikke visste om vi kom til 
å få se vesle Fia igjen. Vår og Ellen Ka-
trin Enge sin nydelige, lille og vimsete 
buhund, akkurat fylt 2 år. 

Fia har alltid vært den som har holdt 
seg tett i nærheten når vi har gått tur 
i skogen. Når mor Elli har tatt noen 
lengre avstikkere, og vært ute av syne 
i noen minutter, har lille Fia holdt seg 
nært. Gjemte vi oss i skogen når hun 
var uoppmerksom ble hun raskt bekym-
ret og løp raskt hjemover – uten å bruke 
nesa til annet enn baksporet.

En av de første dagene i november, 
da kuldegradene akkurat hadde satt inn, 
gikk jeg en helt vanlig tur i Holstadsk-
ogen utenfor Skreia. Fia og Elli hadde 
som alltid refleksvest og halsband med 
lys og telefonnummer. Et godt styk-
ke opp i skogen ble det fart i sakene, 
begge løp ut på ferske spor etter hjort. 
Jeg kalte inn Fia, som kom tilbake slik 
hun pleier. Så gjorde jeg noe jeg angret 
ganske mange ganger de påfølgende 
to døgnene – jeg slapp henne løs igjen. 
Hun stakk etter sin mor, og kom ikke 

tilbake ved neste forsøk på innkalling. 
Jeg gikk opp og ned langs stien og rop-
te med jevne mellomrom. 

Elli har jeg alltid stolt på. Hun er kald i 
hodet, og jeg var sikker på at hun skulle 
finne tilbake. Lille Fia var jeg derimot 
svært bekymret for, hun hadde aldri tid-
ligere vært ute av syne – selv om hun 
har gått løs i skogen hele livet sitt. Ved 
en anledning jaget hun på ferskt spor 
etter rev, først kom reven deretter Fia. 
Hun lot seg likevel kalle inn. Nå var hun 
borte vekk – den lille prinsessa vår. Et-
ter 50 minutter kom Elli luntende mot 
meg på stien, slik hun pleier når hun 
har tatt en liten avstikker, som vanligvis 
ikke varer mer enn et par minutter. Hun 
var helt rolig og avslappet, men uten re-
fleksdekken. Lille Fia kom ikke. Vi gikk 
opp og ned stien, men ingen Fia var å 
se. Jeg dro en rask tur hjem for å sette 
telefonen på ladning, måtte rapportere 
til ungene at Fia fremdeles var borte – 
noe de tok svært tungt. Jeg og mannen 
min dro tilbake for å lete videre – men 
ingen Fia dukket opp. Vi tok med Elli 
for å se om hun kunne spore opp Fia, 

og startet i området hvor de hadde dratt 
på jakt. Elli fulgte sporet et stykke, men 
mistet interessen etter en stund - til 
fordel for ekorn i trærne og mus under 
stubbene. Hun hadde urovekkende lite 
interesse for sin bortkomne datter. 

Vi ringte politiet og meldte henne 
savnet. Vi meldte henne savnet på 
”Med hjerte for hunder på rømmen” og 
ringte oppdretter og eier Ellen Katrin 
Enge. Vi kontaktet en lokalkjent jeger 
og varslet kommunens oppsynsmann.

Fia kom ikke hjem i løpet av kvelden. 
Første natta sov jeg to timer i bilen ved 
utgangspunktet for turen, men ingen 
hund dukket opp. Dagen etter meldte 
den ene etter andre seg til tjeneste. 
To jegere på harejakt i samme terreng 
gjorde en stor innsats. Maja og Nils 
Henrik tok fri fra skolen og John tok fri 
fra jobben. Vi lette og ropte, og fikk et-
ter hvert inn hørselsobservasjoner. Ei 
med sporhund dukket opp, og vi fant 
sporene til Fia helt oppe på Totenåsen. 
Frank Robert kom og hadde med Gyda, 
mormor til Fia. Det ble raskt konkludert 
med at vi var på rett spor. Fia hadde 
gått mye i sirkel. Kvelden falt på, mør-
ket kom og Fia hadde enda ikke dukket 
opp. Den kvelden la jeg meg til å sove 
ute på et sentralt punkt i terrenget, med 
en god porsjon med hundemat utenfor 
gapahuken. Jeg hadde ikke fått sove 
inne, men ute sov jeg som en stein – 
men Fia dukket ikke opp. Nå hadde 
Fia vært borte i to netter, det var kulde-
grader ute, og det var spådd snø. Fryk-
ten for at hun hadde satt seg fast eller 
var skadet murret under overflaten. 
Vi begynte å tenke på muligheten for 
bruk av helikopter med varmesøkende 
kamera.

Flere meldte seg til tjeneste, oppdret-
ter og eier Ellen Katrin, Ingvil Brenden, 
fra buhundklubben, ei venninne fra min 
tidligere karriere i Norske redningshun-
der, og flere til. Kommunens oppsyns-
mann var ute, det samme var en av de 
lokalkjente jegerne. Det var utrolig godt 
ikke å være alene. At så mange gode 
hjelpere stilte opp var fantastisk. Maja 
orket ikke dra på skolen – så hun var 
med. Vi lette på Totenåsen og vi lette 

Da Skaubo's Fia 
måtte stå på egne bein

Etterlysning på ”Med hjerte for hunder på rømmen”
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i skogen ned mot bygda. Maja hadde 
lagt ut en genser ved utgangspunktet 
for turen. 

Rundt kl. 16 dag to, nesten to døgn 
etter Fia forsvant, tok vi pause for å 
samle kreftene og legge ny strategi. 
Jeg kontaktet ei i Norske redningshun-
der for å høre om hun kjente noen med 
en runderingshund som kunne bidra. 
Fikk rask tilbakemelding om at hun 
skulle på kurs i mørkerundering samme 
kveld og skulle spørre, kort tid etter fikk 
vil et navn. 

Da ringte telefonen. Fia var funnet! 
Sovende i en krøll på genseren som 
Maja hadde lagt ut ved utgangspunktet 
for turen. Det var datteren til den ene av 
jegerne som hadde funnet henne. De 
hadde gitt henne en porsjon mat som 
hun hadde fortært på en – to – tre. Fia 
var i fin form, helt rolig, ikke kald, men litt 
tynn og veldig sulten. Uten refleksdek-
ken og uten lys, men med halsbandet 
med telefonnummeret inntakt. Hun luk-
tet av lyng og blåbær, og hadde nok fått 
i seg litt mat på turen. Vi skippet fred-
agsvasken og feiret med en bedre mid-
dag. Fia deltok i festen med et måltid biff 
pent dandert med tilhørende salat.

Vi var lykkelige over å få tilbake Fia 
i god behold. Vår lille Fia hadde også 
klart å finne tilbake på egenhånd, 
muligens hjulpet av de mange som 
hadde gått i terrenget. Jeg har ennå 
ikke hatt mot til å slippe dem på nytt, 
til det er opplevelsen for nært. Jeg er 
veldig spent på hvordan hun har tatt 
episoden – om hun har blitt tryggere 
og mer selvstendig – eller er enda 
mer opptatt av å holde følge.

Det jeg sitter igjen med etter op-
plevelsen er hvor fantastisk våre nye 
hjelpemidler er til å spre informasjon. 
Facebook og siden ”Med hjerte for 
hunder på rømmen” er til stor hjelp. 
Folk stiller opp, kjente og ukjente. 
Samtidig er jegerens gamle og tradis-
jonelle grep fremdeles like aktuelt: 
Legg ut teppe, genser eller annet 
plagg ved utgangspunktet for turen. 
Halsband med telefonnummer, og 
ikke sele som hunden kan henge seg 
fast i, er viktig når hunden skal gå løs. 
En refleksvest blir raskt revet av og er 
ikke noe problem.

Tusen takk til alle som hjalp oss med å 
lete etter Fia. 

Fia vel hjemme, Maja med Fia

Fia og Elli tilbake i Holstadskogen – nå i band
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Norsk Buhundklubb på Dogs4All

For n’te året var vi på plass da 
dørene åpnet for årets største «hun-
dehappening» på Lillestrøm. 

Vi startet allerede før sommeren 
med å bestille stand, så går det en 
tid, så må vi bestille ekstra vegger, 
strøm og lys. Nå har vi heldigvis et-
ter hvert selv kjøpt inn det vi trenger 
av utstyr, bord, stoler og bilder osv. 
Dette er jo utstyr vi også bruker på 
Buhundens Nasjonaldag, så her 
klarer vi heldigvis å spare mange 
penger. Etter at alle forberedels-
er er gjort, er det bare å vente på 
åpningsdagen, og til å stå klar til å 
ta imot mange buhundinteresserte, 
store og små.

Lørdag morgen var vi på plass, 
Gunn Berit, Janne Grete, Kirsten, 
Ellen Katrin, Ingvill, Terje og Linda, 
og etter hvert kommer «den harde 
kjernen» også. Noen av hundene 
inntok sin «vanlige plass» på bor-
dene, mens andre vandret rundt på 
standen. Det tar ikke lang tid før det 
er kø for å få klappe og kose med 
hundene våre, både store, og ikke 
minst, de aller yngste! Det er et 
yrende liv hele tiden, og det er hyg-
gelig å se og høre hvor god tid alle 
tar seg for virkelig å få informasjon 
om buhunden – og, ikke minst, til å 
kose med dem. Og var det ikke plass 
inne på standen, tok Janne Grete 
og Ellen Katrin like godt og satt seg 
ned på gulvet foran standen, og der 
satt jammen de besøkende også – 
med buhundene som midtpunkt!

Dagen flyr fort unna, vi er jo med, 
som vanlig, på raseparaden (også 
på søndag), og det er alltid fint å 
kunne få vise frem buhundene våre, 
både blakke og svarte.

Søndagen er alltid litt spesiell. 
Da er det utstilling for buhundene, 
og det er hyggelig å se at det er 
mange buhunder som stiller, mens 
vi på standen har som vanlig fullt 
kjør. Mange vil klappe og kose med 
hundene våre, mens andre vil høre 
om hva de kan, aktiviteter, jakt, agil-
ity, hvordan de er som familiehund, 
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hvordan de er med barn, ja, alt om 
buhunden.

Litt malurt må jeg likevel helle i 
begeret, med unntak av de hundene 
vi også til vanlig har på standen og 
som stiller opp år etter år, så får vi 
ikke besøk av noen andre buhunder 
på standen! Det er mange av dere 
som stiller hunden sin som aldri har 
sett klubbens stand. Vi er en del 
«Tordenskiolds soldater» som går 
igjen!

Søndagen er dagen hvor vi først 
og fremst synes det er moro med 
alle som besøker oss på standen, 
det er så herlig å få vise frem de 
herlige hundene våre, men det er 
også slutten på en hektisk og slit-
som helg. Det startet på fredag et-
termiddag med opprigging, og det 
slutter med nedrigging på søndag 
kveld. Sliten i hodet, men veldig 
fornøyd! Tusen takk til dere som har 
stått på i hele helgen – og så møtes 
vi igjen på Dogs4All i 2017 også!
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Norsk buhund, den tjenestevillige nor-
ske spisshunden. Arven fra vikingtiden. 
Frisk og robust. Brukes til alt - fra jakt 
og gjeting til agility. Stor motor på jobb 
og en kosebamse inne. Barnas beste 
venn. 

Med litt innsikt og litt innsats er det ut-
rolig hva både voksne og barn kan få 
ut av en buhund. Det viktigste er å fin-
ne ut hva man selv vil trives best med. 
Har eier det gøy har hunden det gøy. 
Selv om både hund og eier kan ha 
dårlige dager er det viktig å ha fokus 

på at all trening skal være lystbetont. 
I en artikkelserie i Buhunden vil vi pre-
sentere ulike former for hundesport. 
Til dette nummeret av Buhunden har 
Stine Strander skrevet en artikkel om 
rallylydighet, mens Janne Grete Aspen 
har skrevet om lydighet. 

Rallylydighet er en fin sport for de som 
har lyst til å jobbe sammen med buhun-
den sin. Den passer både til folk som 
ikke har trent noe særlig med hunden 
sin tidligere, og for ekvipasjer som har 
prøvd litt av hvert forskjellig fra før. I ral-
lylydighet settes det opp en bane med 
15 til 22 skilt med øvelser hentet fra ly-
dighet, agility og freestyle. Banen settes 
opp forskjellig fra gang til gang, så du 
vet aldri hvilke øvelser som er med, eller 
i hvilken rekkefølge de kommer. Dette 
gjør sporten variert.
 
Skal være gøy for hund og eier
Hovedfokuset til sporten er at det skal 
være bra samspill mellom hund og eier 
og det skal være moro for begge å del-
ta. Så selv i konkurranser har eier lov 

til å rose og oppmuntre hunden så mye 
han eller hun vil gjennom hele banen. 
Men det er ikke lov å gi godbiter eller 
belønne med leke underveis. Det er fle-
re vanskelighetsgrader i sporten, den er 
delt inn i klasse 1, 2, 3 og elite. Klasse 
1 er noe de fleste vil klare å konkurrere 
i. Det viktigste der er at hunden klarer 
å følge eieren i bånd. I tillegg må dere 
få til sitt, ligg og at hunden kan sette 
seg foran eier. De som kan dette har et 
veldig godt utgangspunkt til å lære seg 
øvelsene til klasse 1. Det er 29 øvelser 
i klasse 1, og de er stort sett forskjelli-
ge variasjoner og kombinasjoner av sitt, 
ligg og å følge eier i bånd. Buhunden er 
jo veldig arbeidsvillig og glad i mat og 
vil nok synes det er moro å få trene på 
disse øvelsene mot en liten belønning.

Variasjon og 
vanskelighetsgrad øker
Selv om klasse 1 stort sett er basert på 
enkle lydighetsøvelser, blir det både 
vanskeligere og mer variert oppover 
i klassene. Fra klasse 2 blir hinderet 
hopp med, og hunden skal også kunne 
klare å passere matskåler med mat i. I 
klasse tre blir det med ganske mange 
agilityhindre som lengdehopp og tun-
nel og flere hopphindre etter hveran-
dre. Og det blir også med mer freesty-
le-øvelser som at hunden skal kunne 
gå slalåm mellom beina til eieren og 
snurre rundt mens dere går. Og i elite 
blir det med samme slalåmhinder som i 
agility og hunden skal klare å bytte hvil-
ken siden av eieren den går på og kun-
ne løpe fram til en kjegle og stoppe der.

 
Finn øvelser og 
skilt på nettet
Det er selvfølgelig mulig å 
trene rallyøvelsene uten å 
skulle konkurrere i spor-
ten og ha det veldig gøy 
med dette. Nettsiden www.
rally-lydighet.com har en 
oversikt over alle øvelsene 
i sporten og en beskrivelse 
av hvordan de skal utføres. 
Der er det også mulig å fin-
ne alle skiltene som brukes 
i sporten og skrive ut disse 
så du har de hjemme. Om 
du gjør det er det lurt å plas-
sere arkene i plastlommer. 
Også www.nkk.no har en 
oversikt over alle øvelsene 
med forklaring over hvordan 

Bruk buhunden din - presentasjon 
av grener innen hundesporten

Rallylydighet



Buhunden Julen 2016 Buhunden Julen 2016 11 SPONSOR -

disse skal utføres. De er i pdf-filen 
«Regler for rallylydighet» og finnes 
enklest ved å søke på rallylydighet i 
søkefeltet på hjemmesiden til NKK. 
Der er også en oversikt over hvordan 
konkurransene gjennomføres. For fa-
ren er stor for at buhunden din blir så 
flink når dere trener sammen, at du 
får lyst til å vise den fram!
 
Opprykksregler
Alle som vil konkurrere i sporten star-
ter i klasse 1. Alle starter med 200 
poeng, og dommeren gir minuspo-
eng om en øvelse ikke blir utført rik-
tig. Det er også mulig å diske om en 
øvelse blir gjort feil uten at du repe-
terer denne. I tillegg blir tiden tatt, så 
om to ekvipasjer kommer i mål med 
like god poengsum, er det den som 
gikk på kortest tid som blir best. Det 
tar vanligvis rundt 3 minutter å gå en 
bane. Det er lov å rykke opp til klasse 
2 etter å ha fått minst 170 poeng tre 
ganger i klasse 1. Og da er det også 
mulig å søke om å få tittelen RL1! Om 
du og hunden får så mye som 190 
poeng eller mer i en konkurranse har 
dere lov å rykke opp til klasse 2 med 
en gang. Men husk at en tittel forts-
att krever tre godkjente konkurranser 
med minst 170 poeng. Og slik er det 
bare å jobbe seg oppover klassene. 
Det kreves høyere og høyre poeng-
sum for å få lov til å rykke opp. I klas-
se to er banen en blanding mellom 
skilt fra klasse 1 og 2. I klasse 3 og 
elite er det også med skilt fra de la-
vere klassene. Det kreves en del tre-
ning for å få til de høyeste klassene. 
Og selv om klasse 1 og 2 kan trenes 
inn på stuegulvet, kan det være en 
fordel å ha en klubb i nærheten eller 
noen å trene sammen med i klasse 3 
og elite.
 
Sport i endring
Rallylydighet er en ny sport i Norge. 
Norsk rallylydighetsklubb ble dan-
net i 2005, og sporten ble godkjent 
av Norsk kennel klubb i 2013. Fordi 
sporten er så ny, er den fortsatt un-
der endring. Det jobbes for tiden med 
å få på plass et nytt regelverk. Ral-
lylydighet har allerede vokst seg stor 
med mange konkurranser rundt om i 
landet. Og det er kanskje innen den-
ne sporten du finner flest forskjellige 
hunderaser som deltar, nettopp fordi 
terskelen er ganske lav i klasse 1.
 
Stine Strander
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I hundesporten lydigheit skal hunden 
mellom anna bli liggjande roleg når 
føraren går langt unna, og følgje fø-
raren fint ved foten, uansett korleis 
føraren svingar.

Mi snart fem år gamle buhundtispe 
Tyra og eg konkurrerer i lydigheit. 

I kvar konkurranse er det eit fast 
sett med øvingar hund og førar skal 
gjennom. Det er ein dommar som står 
i ringen og seier frå kva du skal gjere, 
og så får du og hunden ein karakter, 
max 10 poeng, for korleis øvinga er 
utført. 

I lydigheit er det fire klassar, og ein 
kan stige i klassane etter kvart som 

ein har nådd eit visst nivå i klassen 
under. For kvar klasse blir øvingane 
litt vanskelegare.

Dei ulike øvingane tel litt ulikt i kon-
kurransen. For nokre blir karakteren 
dommaren gir multiplisert med to el-
ler tre før alt blir rekna saman til ein 
totalsum. 

Poengsummen du får plasserer deg 
i konkurransen, det vil seie samanlik-
na med dei andre som konkurrerer i 
lag med deg i same klassen på stem-
net, og den plasserer deg i ei premie-
gruppe. Greier du i klasse 1 og 2 mel-
lom 100 og 139,5 poeng, gir det ein 
tredjepremie, mellom 140 og 159,5 

poeng ein andrepremie, og mellom 
160 og 200 poeng ein førstepremie.  

Første gongen du og hunden din 
greier ein premie (tredjepremie eller 
betre), får dykk sølvmerket i lydigheit.

Det blir arrangert ganske mange ly-
digheitskonkurransar over heile landet. 
Det er berre å gå inn på Norsk kennel-
klubb sine sider for å finne oversikta. 
For lydigheit finn du konkurransane på 
same måte som du finn oversikt over 
utstillingar.

Førebels konkurrere Tyra og eg på 
det lågaste nivået, i klasse ein. Vi har 
gjort det såpass godt (to førstepremiar) 
at vi kunne gått opp i klasse to, men 

Konkurrerer i lydigheit, fine svingar 
og hurtige reaksjonar

Meistring: Ein lykkeleg dag. Første gongen Tyra og eg greidde ein førstepremie var på eit stemne i Fredrikstad i september. 180,5 
poeng, Utruleg kjekt! At vi vart nummer fire i konkurransen og ikkje fekk plass på pallen, betydde lite.
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har vald å prøve å samle tre førstepre-
miar og få ein tittel kalla LP1, før vi flyt-
tar opp i klasse to. 

Bygg på kvarandre
Mange går kvalpekurs med hundane 
sine, grunnkurs og kurs i kvardagsly-
digheit. Mange går også bronsemerke-
kurs i lydigheit. Alt dette er kurs som på 
ein måte bygg på kvarandre, ein ber-
re gjer øvingane litt vanskelegare for 
kvart nivå.  

I dei fleste hundeklubbar må hunda-
ne ha bronsemerket i lydigheit får å få 
lov til å delta på meir avanserte kurs 
eller vere med på treningane. Då veit 
ein at hunden kan dei grunnleggjan-
de øvingane som sitt og bli, og også 
oppføre seg skikkeleg i lag med andre 
hundar.

Alle moglegheiter opne
Eg ser mange beskriv buhunden sin 
som sta, andre seier at dei er utolmo-
dige og går lei etter eit par-tre repeti-
sjonar. Andre igjen snakkar om «typisk 
spisshund» og så er det den bjeffinga, 
då, som gir det store poengtrekk på ly-
digheitsbanen. Er då det å ville konkur-
rere i lydigheit med buhund eit håplaust 
prosjekt?

Sissel Ekhougen er utdanna NKK-ly-
digheitstrenar nivå II, har lang erfaring 

innan hundesport og med fleire rasar, 
buhund inkludert. Dette seier ho om å 
trene buhundar samanlikna med å tre-
ne andre hunderasar.

- Eg synest ikkje buhundar skil seg 
frå andre rasar, men eg har erfart at det 
er viktig å lære dei rett åtferd og presi-
sjon med ein gong, då dei har hukom-
melse som ein elefant. Buhundar lærer 
veldig fort og er generelt kjappe i ho-
vudet, så ein må vere på alerten sjølv 
også på trening, då dei lærer like fort 
gale som rett.

- Eg synest også buhundar har ein 
god arbeidsmoral og er veldig enkle å 
motivere. Utfordringa kan vere å balan-
sere kor høgt ein skal trekkje dei opp, 
då det lett kan slå ut i lyd og frustrasjon 
om energien blir for høg.

Stjernehundar
Historia viser at det går an å trene 
buhundar til høgt nivå i lydigheit.

Når eg er på lydigheitsstemne her 
på Austlandet kor vi bur, kjem det ly-
digheitsveteranar bort for å skryte av at 
eg konkurrerer med buhund, og opp-
modar oss om å halde fram. Dei fortel 
om buhunden Lady med førar Sverre 
Olsen frå Fredrikstad, som til og med 
vann Nordisk meisterskap i lydigheit 
ein gong på 80-talet, i tillegg til NM-tit-
lar.

Bjørg Helgesen, buhundeigar og 
oppdrettar (Cascilius) gjennom meir 
enn 30 år fortel at trass i at ho har opp-
dretta ei rekkje utstillingschampionar 
og vunne mange Best in Show, så er 
ho mest stolt av at ho har fått fram ein 
norsk og svensk lydigheitschampion 
med INT NORD UCH S N LCH Nord-
bu’s Emma.

Kor mange buhundar som konkur-
rerer i lydigheit no, veit eg ikkje, men 
sjølv om vi aldri har sett andre buhun-
dar konkurrere, er vi ikkje heilt åleine.

I Telemark har den svarte buhunden 
LP1 Vatnebygda’s Astrid saman med 
matmor Anne Marthe Fæhn Hanedalen 
sikra seg LP1-tittelen. Også familiens 
andre buhund, Vatnebygda’s Os Gyda 
(Lykke), har fått ein førstepremie i ly-
digheit.

Sikkert er det at vi framleis er så få at 
vi blir lagt godt merke til i ringen, og det 
er plass til mange, mange fleire buhun-
dar i lydigheitssporten.

Aktiv trening
Ein treng ikkje gå kurs eller melde seg 
inn i ein klubb for å trene lydigheit. Men 
eg tenkjer at det er lettare å få til om ein 
er i eit miljø og er med på organiserte 
treningar. Eg har iallfall fått god hjelp i 
min klubb, som heiter Oslo og omegn 
dressurklubb. Men det er gode råd å 

På pallen: LP1 Vatnebygda’s Astrid og matmor Anne Marthe Fæhn Hanedalen på toppen av sigerspallen på Telemarksapellen til Bø- 
og Sauherad hundeklubb i mai i år. 179 poeng av 200 moglege. 



Buhunden Julen 201614- SPONSOR

hente også på hundesider på Internett 
og på YouTube, for eksempel. 

Ei detaljert oversikt over kva øvin-
gar som er i dei ulike klassane finst på 
Norsk kennelklubb sine heimesider. 
Der blir det også nøye forklara korleis 
øvinga skal utførast, og kva feil dom-
maren vil trekkje poeng for. 

Frå 2017 er det nye reglar. Ei grov 
skisse av øvingane er som dette:

I regelen startar øvinga når hunden 
sit fint ved foten din, og er ikkje avslut-
ta før hunden er attende på plass. Skal 
du ta bronsemerket, (som ikkje er of-
fisiell konkurranse) er første øvinga at 
dommaren kjem bort og helsar på hun-
den og tek han på snuten eller ser på 
tennene hans. Det er for å finne ut om 
hunden er aggressiv.

Etterpå skal du gå lineføring der 
hunden (med band på) skal følge deg 
gjennom svingar og fartsendringar. Så 
er det øvingar der hunden skal leggje 
seg på kommando, sette seg opp på 
kommando, kome på innkalling, stoppe 
og bli ståande når du går vidare og bli 
liggjande når du går frå han. Til sist får 
du ein karakter for heilskapsinntrykk. 
Den viser mest til samarbeidet mellom 
deg og hunden, og det går an å få høg 
heilskapskarakter sjølv om du nullar på 
andre øvingar.

Lydigheitsprøve klasse 1 har mykje 
av dei same øvingane, men der er det 
også ei øvinga kalla fellesdekk, der 
skal hundane liggje tre meter frå kvar-
andre på ei rekkje, medan føraren går 
frå dei. Målet er at hunden skal liggje 
heilt urørleg til føraren kjem attende. 
Lineføring (framleis med band) er litt 
lenger og litt meir avansert. Dekk frå 
heldt, innkalling frå sitt. Nytt frå nytt-
år er ei øving der hunden blir sendt 
framover frå deg og skal bli ståande i 
ei rute som er merka av i banen. Elles 
skal hunden hoppe over eit tett hinder 
som er omtrent like høgt som skuldra til 
hunden. Du skal også med hunden to 
meter unna deg få han til å leggje seg 
og sitte seg på kommando.

Ifrå klasse 2 skal hunden gå fri ved 
foten og ikkje lenger vere i line, han 
skal også hente ein apport. Framsen-
dingane blir lenger, og hunden skal gje-
re fleire øvingar lenger unna deg. Og 
så bygg det seg vidare oppover i klas-
sane. På YouTube ligg det mange vide-
oar som viser hundar som konkurrerer.

Mor lærer seg presisjon
Kvifor har vi vald lydigheit som vår 
«sport»? Tyra og eg har gått innfø-

ringskurs i både agility, rallylydigheit og 
spor, i tillegg til lydigheit, og synest alt 
har vore både artig og interessant. At 
det vart lydigheit vi satsar på, var mest 
av praktiske omsyn. Dei dagane det er 
lydigheitstrening er dei dagane det er 
lettast for oss å få trena. 

Etter kvart som vi har trena, har det 
blitt meir og meir spennande. Dei som 
ikkje likar lydigheit snakkar om at det 
er så mykje filing på detaljar. For meg 
som relativt fersk både hundeeigar og 
hundesportar er det nettopp det som er 
så interessant, å finne ut kva som må til 
for å få til ei øving, og kva signal eg ei-
gentleg gir. Ein instruktør eg hadde på 
eit sporkurs, spurte om eg brukte teikn 
eller kommandoord når eg styrte Tyra, 
og då måtte eg vedgå (som han sikkert 
såg og som var grunnen til at han spur-
te) at eg brukte vel begge, men at eg 
ikkje var sikker på kven av dei ho rea-
gerte på. I lydigheita er det ikkje lov å 
bruke dobbeltkommandoar, så eg kan 
trygt seie at eg har blitt skjerpa (prøver 
skjerpe meg) og har blitt mykje meir 
medviten på det eg gjer.
Sjå deg sjølv

Skal eg driste meg til å gi eit råd, så 
må det vere å få nokon til å filme deg 
medan du trenar eller går konkurranse. 
Det kan gi både positive og «negative» 
aha-opplevingar.

Med ein såpass liten hund som ein 
buhund er, er det for eksempel ik-
kje like lett å vite kvar du har hunden 
når du går lineføring eller fri ved fot. 
Eg trudde at eg nærast slepa på ein 
buhund med hengehale i lineføringa, 
men så viste filmopptaket at det trippa 
ein glad buhund ved sida mi. Men opp-
taket viste også at eg konsekvent lente 
meg godt over ho når eg ville ha ho frå 
dekk til sitt ved foten. Ikkje rart at hun-
den sette seg veldig forsiktig opp, kvar 
einaste gong.

Astrid greidde LP1-tittelen då ho var 
15 månader. Tyra, som som sagt snart 
fem år gammal, har berre konkurrert i 
lydigheit i år, men eg ser at ho absolutt 
ikkje er for gammal til å lære nye øvin-
gar. I klubben vi er med, er det mange 
som konkurrerer i dei øvste klassane 
med hundar på rundt ti år.

Av Janne Grethe Aspen

Konsentrert. Tyra og matmor Janne Grete har akkurat begynt å gå i øvinga lineføring på 
eit stemne i Askim i haust. Dommar Stein Feragen følgjer nøye med. Vi fekk 8 poeng på 
lineføringa, men Tyra sprang rundt hinderet i staden for å hoppe over det, så då enda 
vi med 141,5 poeng, og andrepremie. Å konkurrere er artigare enn ansiktsuttrykket til 
føraren kan tyde på!
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Fredag ble brukt som en ankomstdag 
for de fleste. Vi fyrte opp grillen, og 
serverte kaffe og kaker til de som kom.

Lørdag startet med felles luftetur, 
men vi inntok frokosten innendørs da 
temperaturen var lav. Kl. 12,00 startet 
Linda Karlsen og Hilde Andrea Nyseter 
med sine aktiviteter. Da kom det også 
lokale hunder med eiere for å delta på 
aktivitetene, og det ble en suksess.

Etter opplæring arrangerte de 5 
kamp. Det var 3 lag, med 3 hunder på 
hvert lag. I premie fikk alle hundene 
hver sin godispose. Så kl. 19,00 sam-
let vi oss i kafeen på Toftemo for en 
hyggelig jubileumsmiddag. Det var 22 
som deltok på middagen. Vi fikk servert 
rådyrsteik, elgkarbonader, grønnsaker, 
fløtegratinerte poteter og karamellpud-
ding til dessert. Og så ble det kaffe, 
marsipankake og sjokoladekake etter 
middagen. Øyvind Lyngås holdt en liten 
tale under middagen.

Søndagen startet vi også med fell-
es luftetur, men frokosten ble igjen tatt 
innendørs på grunn av lav temperatur. 
Så kl. 12,00 startet buhundsjået, som 
er en uoffisiell utstilling etter “gamle 
metoden”. Da kom det også lokale hun-
der med eiere som ville prøver dette. 
Før sjået startet, forklarte Øyvind Lyn-
gås hvordan de bedømte hundene og 
hvilke kriterier de gikk etter. Først ble 
hver hund bedømt, så var det vinnerrin-
ger i de forskjellige klasser, og tilslutt 
fikk alle premie som bestod av 1 glass-
brikke, rosett, diplom, og en pose med 
hundegodis.

Da sjået var ferdig, ble det servert 
kaffe, kaker, og hjemmebakt kringle, 
som et lokalt medlem hadde med seg. 
Deretter begynte Linda og Hilde An-
drea med rallylydighet. Der gikk alle 
som skulle delta gjennom løypa, og 
så konkurrerte de og fikk poeng. I pre-
mie fikk hundene en sammenleggbar 
vannskål

Etter at aktiviteten var ferdig, dro en 
del av deltagerne hjem. De som ble 
igjen hadde felles grilling, og kaffekos 
utover kvelden.

Mandag dro resten av deltagerne 
hjem.

Av de tilbakemeldingene som er kom-
met i etterkant, har jeg inntrykk av at 
alle hadde en fantastisk helg. 

Så vil vi igjen takke for en hyggelig 
oppmerksomhet vi fikk i etterkant 
hjemme.

Arrangementskomiteen
Annbjørg og Hilde

Pinsetreff/25 års jubileum 
for avd. Midt-Norge på 
Toftemo Turiststasjon

Buhundsjåringen

Premiebord

Blomster som vi fikk i etterkant

Aktiviteter

Jubileumsmiddag

Jubileumskaken

*TM TRADING - Terje Methlie   terje.methlie@online.no – mob.: 46 63 40 40 mob.: 95 02 61 96
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Rasen er avhengig av dere alle. En-
tusiastiske eiere, oppdrettere som 
driver i det små og oppdrettere som 
reiser land og strand rundt for å profil-
ere rasen. Vi ønsker å presentere alle 
oppdrett av Norsk buhund i bladet vårt 
- store som små. Vi sender ut forespør-
sel til de som til enhver tid har valper 
på buhundklubbens valpeliste. Skulle 
noen glippe, betyr det ikke at dere ikke 
er ønsket, men at vi ikke helt har klart 
å få med oss til alle. Føler dere at dere 
er glemt – send inn et bidrag til neste 
nummer av buhunden.

Denne gangen har vi fått bidrag fra 
kennelene Smørbukk og Kimura.

Kirsten

Kennel Smørbukk
Vårt første forhold til Norsk buhund 
var gårdshunden på hjemgården til 
Per Ivar, mens jeg, Anne Marthe, lekte 
med bekjentes buhund i barndommen. 
Vi ble begge fascinert av energien og 
lekelysten samt hengivenheten til alle 
familiens medlemmer (kosegris). 

Vår første egne buhund var Nasse, 
en dominant og usikker buhund, full-
stendig blottet for grenser. Han viste 
dessverre kraftig aggresjon mot men-
nesker, spesielt menn. Han måtte 
avlives etter et helt umotivert angrep 
på far i huset under en middagshvil, og 
ble kun halvannet år. Hans utfordringer 
fulgte med fra starten som valp, og for-
sterket seg gjennom kjønnsmodning. 
Bortsett fra det, var han meget lærevil-
lig og fin.

Valget falt på Norsk buhund da vi 
ønsket en frisk og ivrig rase etter å 

ha hatt Leonberger. Vi har også vært 
meget godt fornøyd med Norsk el-
ghund sort, men ingen av oss er ivrige 
jegere. Buhund var da det nærmeste. 
Vi har også et ønske om å ivareta de 
norske rasene. Buhund er en allsidig 
og lettlært rase som det er svært gøy 
å jobbe med!

Etter å ha avlivet Nasse, hadde 
vi ikke fått skrekken, og fikk ganske 
snart en ny buhund, Lykke. Lykke vis-
er mange gode egenskaper og har et 
lynne vi synes er verdt å føre videre.

For oss er det egenskapene lynne og 
helse som er avgjørende. Vi har også 
en helsøster av Lykke fra senere kull, 
Astrid. Om mulig har nok Astrid et ennå 
bedre lynne, gjør det godt i lydighet 
(LP1), og er frisk og aktiv. Dessverre 
gjør hennes HD-status at vi ikke kan 
avle på henne.

Etter erfaringen med Nasse, og møte 
med enkelte andre buhunder vi oppfat-
ter som i overkant skarpe, hadde vi lyst 
til å avle når vi fikk en hund med et godt 
lynne.  

Det mest givende i jobben som op-
pdretter er å se valpene vokse til med 
all lek og kos de har sammen og gir 

oss tilbake. Du blir glad i dem alle 
sammen, og det er spennende å ob-
servere de ulike personlighetene og 
mulige kvalitetene deres. Mot slutten 
er det ikke mange rolige øyeblikk når 
alle valpene springer i hver sin retning 
i rakettfart. Lite nattesøvn blir det også 
når man har valpene i stua. Men dette 
er raskt glemt når valpene er levert. 

Et magisk øyeblikk var å se hvordan 
Lykke fra dag en tillot søstera å være 
heltidstante i valpekassa. Ikke minst er 
det fantastisk å følge valpene hele vei-
en fra fødsel til levering. 

Mvh
Per-Ivar og Anne Marthe Hanedalen

E-postadresse: 
buhund@hanedalen.no
Web-adresse: www.hanedalen.no
Telefonnummer: 97000069

Kimura Kennel
Hei alle Buhundentusiaster, mitt navn 
er Kathrine Lindstrøm og sammen 
med min mann Terje Lindstrøm og min 
sønn Kato er vi familien KIMURA.  Vi 
har selvfølgelig også hunder, og de 
skal jeg skrive litt om her. Først vil jeg 
fortelle om mitt forhold til buhund fra 
«begynnelsen».

Norsk buhund trenger alle

Kosegris fra første stund – 
Per-Ivar med valp 

Valpene til Lykke

Lykke med valper med helsøster Astrid 
som god hjelper
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Jeg er oppvokst på en liten gård på 
Jæren. Nærmere bestemt på Laland 
i Klepp kommune. Der hadde flere av 
gårdene rundt oss Buhund som gård-
shund. Noen løp løst hele dagen mens 
andre sto bundet til et hundehus og var 
kun løse når dyra skulle til og fra beitet 
(ikke optimalt etter min mening, men 
slik var det da). 

De buhundene som jeg husker best 
er «Rita» og «Bassen». Rita var en 
blakk buhund som var veldig søt og 
snill, og Bassen var vel egentlig ikke 
buhund slik jeg ser det nå, for han var 
sannsynligvis en sønn av naboens Bor-
der Collie (Rasken) – men det var Rita 
som var moren…så derfor var han en 
buhund i alle andres øyne også, ikke 
bare mine. 

På gården vår hadde vi en litt «an-
nerledes» hund, da min far likte å jak-
te fugler i fjellet og på vannet. Så hos 
oss bodde det en skjønn Goldendame 
ved navn «Dani». Hun var flink til det 
hun skulle brukes til, nemlig apportere 
fuglene og gå på deilige turer i marka 
med meg og hestene. Og selvfølgelig 
var hun et familiemedlem som var der 
vi var, enten det var inne, ute, i bilen 
eller på snøscooter på vei opp til hytta. 
Hun var høyt elsket av hele familien. 
Så Rita og Bassen var «mine første 
forhold» til buhunder (naboens altså). 

Når jeg så traff min mann så hadde 
han den nydelige Mia (Terje hadde hatt 
3 buhunder før «min tid»), og det var 
kjærlighet ved første blikk (i dette til-
felle Mia). Jeg fikk bli medeier i denne 
fantastiske buhunden som ble vår start 
på reisen som «Buhundoppdretter». 

Mia er: 
SKADSEMGAARDEN’s MIA
Internasjonal Champion, Nordisk 
Champion, Nordisk Vinner ’98 ’99, 
Svensk Vinner ’99, World Winner ’02, 
Norsk Vinner’04

Mia var som sagt helt uerstattelig på 
det tidspunktet, hun gav oss mange 
gode erfaringer både på utstilling og 
som oppdretter. Og episoden jeg husk-
er som om det skulle ha vært i går er da 
vi hadde et Rottweilerkull hvor moren 
ikke ville ta seg av valpene og Mia stilte 
villig opp og tok seg av vask, kos og 
oppdragelse av hele kullet fra de var 
fem dager gamle til det ble levert ved 
8 uker alder. Det var HELT MAGISK!!!

Mia gav oss «kjærlighetsbarnet» 
Amanda fra sitt første kull, som var 
en hund alle som interesserer seg for 
Buhund burde kjenne til – i alle fall hørt 
om. Hun var i våre øyner et praktek-
semplar av en buhund på alle måter.  
Virkelig en fantastisk buhund. Og som 
oppdretter vet vi at slike eksemplarer 
ikke kommer i hver eneste kombinas-
jon, og må virkelig tas vare på for ra-
sens vedkommende. Både som avls-
tispe og som representant for denne 
fantastiske rasen.

Amanda er:
KIMURA’s AMANDA (familiens lille dia-
mant)
Internasjonal Champion, Nordisk 
Champion, Norsk Vinner ’01 ’02 ’08 
’10, Nordisk Vinner ’02 ’03, World Win-
ner ’03 ’08, World Veteran Winner ’10, 
BH, LP1

Amanda tok på seg oppgaven og viste 
hele hundeverden at buhunden ikke 
«bare» er en «garabikkje» som ikke 
duger i store konkurranser.  Hun hev-
det seg i grupper og Bis-finaler i både 
inn- og utland. Hun ble årets mestvin-
nende spisshund (gruppe 5) flere år på 
rad.

Etter Amanda har det kommet flere 
gode, flotte representanter som vi fort-
satt har med i vårt avlsprogram i dag. 
Dette er vi veldig stolte av. 

Med Mia som min første Buhund var 

det helt klart at vi ville drive med avl på 
denne praktfulle rasen. Og når Amanda 
viste seg å være av samme «kaliber» 
var det ikke vanskelig å kjenne at dette 
var noe vi ville hjelpe til med. Rasen 
var, også da, i kategori «Utrydningstru-
et», og trengte flere som ville bidra til 
å ivareta denne Norske Kulturskatten. 
Og vi ble «bitt av Buhundbasillen» - 
noe vi aldri har angret på!

Å være oppdretter er utrolig givende.  
Det å se for deg avlsdyrene som skal 
være foreldre til neste generasjon 
buhunder er givende i seg selv. Men 
når valpene blir født og du ser hvordan 
»urhunden» gjør jobben sin…heeelt 
fantastisk! 

Valpene som vokser og utvikler seg 
til flotte små vesener med ulik person-
lighet. Utvelgelse av valp til de forsk-
jellige menneskene som skal være 
de nye «foreldrene» til «dine» valper. 
Utrolig interessant, og ikke minst lære-
rikt. Man lærer stadig noe nytt – alltid 
under utvikling sies det jo :-D

Utfordringer er det jo selvsagt også 
samme hva en driver med, og det 
samme gjelder som oppdretter. En vil jo 
gjerne at alt skal gå enkelt og smerte-
fritt, noe det gjør mestedelen av tiden. 
Men som oppdretter klarer en ikke helt 
å la være å tenke på disse små hun-
dene som en leverer videre (i alle fall 
ikke jeg!) – vil de bli forstått? – vil de få 
det bra? Heldigvis går det som oftest 
bra. 

For oss er det viktig at vi ivaretar 
rasen på en måte som gjør det lett for 
rasen å «vokse» . Dvs. at vi må avle på 
hunder som er godt skikket til å bære 
genene videre. Det er viktig for oss å 
forsøke å avle gode typer med sunn 
mental og fysisk helse.
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KIMURA KENNEL har gjennom disse 
årene avlet frem en rekke buhund-
champions. 

Flere av våre valpekjøpere har 
selv blitt oppdrettere, noe vi er meget 
stolte av. Vi har eksportert buhunder 
til Tyskland, Polen, Danmark, Finland, 
Sverige, Canada, England, Span-
ia, Australia og USA. Dette er også 
hunder som blir brukt videre i avl. Vi 
er heldige som har så utrolig mange 
flinke valpekjøpere, og ikke minst for-
verter - uten disse hadde vi ikke hatt 
muligheten til å beholde gode avlsdyr 
til å gå videre med. KIMURA KENNEL 
ble også tildelt Norsk Kennelklubs op-
pdretterpris i 2008.

Jeg må jo også nevne Peder før jeg 
avslutter. 

Peder er: 
KIMURA’s PEER GYNT (hele familiens 
tullegutt)
Internasjonal Champion, Nordisk 
Champion, Norsk Champion, Dansk 
Champion, Svensk Champion, Norsk 
Juniorvinner ’13, Svensk Juniorvin-
ner’13 Svensk Vinner’13, Dansk Vinner 
’14, Nordisk Vinner ’14, Norsk Vinner 
’14 ’15, Europavinner ’15 ’16,Belgisk 
Vinner ’16, Benelux Vinner ’16 og har 
vært Beste Norske Rase på NKK’s 
Internasjonale Utstillinger i 2014 og 
2015.

I tillegg er han mentaltestet (MH) og 
debuterte som skuespiller (sammen 
med datteren Valborg) i filmen «Vikin-
gene» hvor de gjorde en utmerket figur!

Peder er blitt far til flere flotte avkom 
de siste par årene, noe vi er glade for. 
Måtte hans personlighet, utseende og 
væremåte gå videre til de neste gen-
erasjonene. 

Selv har vi Valborg som er en datter 
av Peder. Herlig «jente» med en sk-

jønn personlighet. Hun var 
med pappen sin til Brussel i 
år og ble Europa Vinner’16, 
Belgisk Vinner’16 og Bene-
lux Vinner’16 , bare 16 mnd 
gammel.  Valborg er sunn 
og frisk, så vi håper at det 
blir valper på henne i løpet 
av årene som kommer. 

Kort til slutt vil jeg si at 
for oss er Buhundene våre 
uunnværlige.  De er kjekke, 
snille , lydige, hyggelige, 
gode gledesspredere i 
«Kimurafamilien». Håper 
resten av «dere» ser de på 
samme måte! 

Takk for meg, 
Mvh Kathrine Lindstrøm         

Email:  
kathrine@kimurakennel.no 
Instagram: 
ht tps: / /www.instagram.
com/kimurakennel/

Ved Hønefoss Dyrehospital har vi fasiliteter, utstyr og 
kompetanse til å diagnostisere og behandle det aller 
meste ditt kjæledyr kan komme ut for.
Vårt team med dyktige dyrleger og dyrepleiere er engasjert med alt fra konsul-
tasjon og vaksiner til kompliserte medisinske utredninger og kirurgiske inngrep. 

Vi har lang erfaring med komplementær medisin, og akupunktur, rehabilitering 
og fysioterapi er en viktig og integrert del av behandlingstilbudet. 

Vi tar vare på din beste venn!

HA FULL OVERSIKT

OVER DITT DYRS HELSE

PRAKTISK APP
FOR DYREHELSE

LAST NED



Buhunden Julen 2016 Buhunden Julen 2016 21 SPONSOR -

Ved Hønefoss Dyrehospital har vi fasiliteter, utstyr og 
kompetanse til å diagnostisere og behandle det aller 
meste ditt kjæledyr kan komme ut for.
Vårt team med dyktige dyrleger og dyrepleiere er engasjert med alt fra konsul-
tasjon og vaksiner til kompliserte medisinske utredninger og kirurgiske inngrep. 

Vi har lang erfaring med komplementær medisin, og akupunktur, rehabilitering 
og fysioterapi er en viktig og integrert del av behandlingstilbudet. 

Vi tar vare på din beste venn!

HA FULL OVERSIKT

OVER DITT DYRS HELSE

PRAKTISK APP
FOR DYREHELSE

LAST NED



Buhunden Julen 201622- SPONSOR

På vei til Vejen
Det var «deilig å være norsk i Danmark!»

Etter flere år med turer med bobilen 
rundt i Norge (og noen få svippturer til 
Sverige) bestemte vi oss for at vi i år 
skulle dra sydover til Danmark og kom-
binere ferie med utstilling. Vi var jo nødt 
å planlegge en del, hundene måtte ra-
biesvaksineres, og vi var blitt fortalt at 
utstillingen i Vejen skulle være koselig, 
så da måtte vi bare sørge for at vi fikk 
meldt oss på og bestilt ferge. Dette blir 
omtrent som et norsk bondebryllup; ut-
stilling tre heile dagar til endes! 

Alle disse forberedelsene måtte vi ta 
tidlig på våren, og siden utstillingen i 
Vejen ikke skulle være før i juni, så fikk 
vi tid til å være med på et par utstillinger 
her hjemme, og ikke minst, to turer til 
Vestlandet, den siste ble en fantastisk 
tur til blomstringen i Hardanger.

Da vi endelig hadde alt på plass, var 
vi ivrig etter å komme oss avgårde, og 
første etappe gikk til Langesund, hvor 
vi tok Fjord Lines M/S Bergensfjord til 
Hirtshals. Begge hundene sov i bilen 
mens vi fikk en herlig lunsj, da vi krys-
set Skagerak i blikk stille vær. Det at vi 

har to forskjellige raser, en livlig, svært 
så ivrig tibbe, som innimellom lyder 
navnet Chico, og buhunden Frey, skulle 
vise seg å lage noen små «problemer» 
for oss. På to av utstillings¬¬dagene 
ville tidspunktet kollidere fordi vi fikk 
omtrent samme oppmøtetid i to forsk-
jellige ringer. Det store problemet ble, 
hvordan fikser vi dette da?

Etter å ha «cruiset» langsomt sy-

dover på Jylland gjorde vi et stopp i 
Hobro, innerst i Mariagerfjorden hvor vi 
la oss til ro på en koselig campingplass 
med utsikt utover byen og et kjempe-
fint turterreng for hundene, som fikk 
skikkelig strekke litt på beina etter all 
bilkjøringen. Men vi måtte videre, så vi 
fortsatte sydover, gjennom et bølgen-
de landskap, mange steder dominert 
av moderne vindmølleparker. Etter å 

- av Terje Methlie
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ha passert Horsens dreide vi vestover 
og litt ut på torsdagen kom vi frem til 
Vejen. Det var utrolig godt merket, slik 
at det ikke var noe problem å finne 
utstillingsområdet. Etter at vi hadde 
registrert oss, ble vi «ledsaget» til plas-
sen for bobiler, og vi ble overrasket 
over hvor romslige plassene var, men 
skrekk og gru, hele området er enormt, 
dekker vel omtrent 12-14 store fotball-
baner. Likevel var det, selv for oss med 
dårlig stedsans, veldig lett å finne frem 
til de ringene vi skulle være i, de neste 
tre dagene.

Fredagen kom, og dagen startet helt 
normalt, Linda tok hundene, og jeg var 
som vanlig «sherpa», stoler, telt og 
diverse ble båret til utstillingsplassen. 
Først var det Frey sin tur i ringen, vet 
ikke jeg, kanskje var han litt sliten et-
ter ferien vi hadde hatt? Han «viste seg 
ikke til «sin fordel, herlige lille utyske» 
som den danske dommeren sa. (Jeg 
har samlet alle resultatene nedenfor) 

Linda måtte gå med begge hundene 

denne dagen, og Frey var akkurat fer-
dig, da det ble Chico sin tur. Han tri-
vdes godt på dansk gress, løp rundt i 
ringen og var så glad at halen gikk som 
en propell i det varme været, og det 
var jo nesten som om han skulle ram-
le utenfor kanten på utstillingsbordet, i 
bare fryd og glede.

Resultatene denne dagen ble:   
Frey: Excellent, CK
Chico: Excellent, CK, R.Cert

Lørdagen kom, og da begynte det 
jammen å skje ting! Jeg har i alle år 
vært den som tok ansvar for utstyret 
vi skulle ha med oss på utstillingene. 
Jeg har vært en ivrig tilskuer, men har 
aldri stilt hund i ringen! Dette kan jo bli 
morsomt eller en fullstendig katastrofe, 
for i dag kolliderte tidene. Skulle jeg 
stille buhunden Frey, eller tibben Chi-
co? Valget falt på buhunden Frey! Vi 
tørrtrente litt (litt unna), så slo vi til! Inn 
i ringen, lett «trav» med en eksempla-
risk buhund – han kunne det, sto pent, 
flotte bevegelser, riktig hale osv. Og 
jeg, kry som en hane som hadde klart 
min første utstilling med flotte resul-
tater!

Chico gjorde det også veldig bra 
denne lørdagen, han tok virkelig 
sjarmøretappen rundt i ringen, alltid i 
godt humør og med rampeblikket på 
lur. Vi kunne etter utstillingene, med 
god samvittighet, rusle tilbake til bilen, 
og kose oss med god mat og nyte lørd-
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agskvelden.

Resultatene denne dagen ble:   
Frey: Excellent, CK, 2BHK, 
CERT, R.CACIB
Chico: Excellent, CK, 3BHK

Frisk og opplagt møtte vi opp på siste 
dagens prøver. Igjen kolliderte de to 
rasene, slik at vi måtte bruke «samme 
oppskrift» som på lørdag. Selv om jeg 

hadde fått prøve meg dagen før, var 
jeg ikke så veldig høy i hatten da jeg 
på nytt måtte inn i ringen sammen med 
Frey. Selv om ikke Frey lot seg merke 
med at det var en meget urutinert han-
dler, så tror jeg nok han følte som om, 
nå må jeg skjerpe meg, for dette kan 
jeg bedre enn far! Han var som en 
veteran i ringen, og gjorde sine saker 
veldig bra.

Chico som stilte opp med Linda 

begynte nok å merke at han hadde 
vært lenge på tur, og tredje utstilling, 
da er det lett å miste konsentrasjonen, 
eller som jeg heller tror, nå gidder jeg 
ikke mer. Det var nok kommet dit hen 
at det er mye mer gøy å kunne sprette 
rundt på gressbanene uten å måtte 
stille på bordet og vise tenner! Det ble 
mere moro etter utstillingen, gå rundt 
og snuse i de mange salgsbodene som 
var på plassen. Og så måtte vi en tur 
innom veterinæren for å få medisin, slik 
at vi fikk komme hjem igjen!

Resultatene denne dagen ble:    
Frey: Excellent, CK, 1BHK, 
CERT, CACIB, BIR
Chico: Very Good

Så var vi ferdige i Vejen, tre herlige, 
men slitsomme dager. Det var likevel 
noe vi hadde festet oss ved, nemlig 
åpningen av utstillingen hver morgen, 
speakeren åpnet det hele med sang 
over høyttaleranlegget og siste dag 
startet hun det hele med «det er som-
mer det er sol og det er søndag…..» og 
da var det mange som smilte og sang 
med (oss inkludert)!  

Nå kunne vi dra videre og bare 
slappe av og kose oss.  Litt handling, 
turgåing, og ikke minst at hundene 
våre fikk leke, løpe og ha det moro. 
Nok en gang gikk turen på langs av 
Jylland. Vi fant en kjempekoselig plass 
i nærheten av Randers. Vi kjørte gjen-
nom en vakker skog, og fikk en plass 
innimellom trærne ganske så usjenert. 
Så etter en kveld og natt hvor hundene 
lå helt utslått, våknet vi alle neste dag, 
med lyst til å oppleve mye mer. Vi fort-
satte, svingte innom småsteder og ikke 
minst at vi til slutt endte opp i «kunst-
malerbyen» Skagen og hadde en lang 
vandretur på Grenen.
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Vi fikk mange gode ferieminner med 
oss hjemover, den siste natten lå vi på den 
flotte campingplassen i Hirtshals, spiste og 
koste oss, gikk lang tur til fyrtårnet og satt 
tilslutt utenfor bilen og så på en fantastisk 
måne. Vi måtte tidlig opp neste morgen, 
båten – M/S Bergensfjord startet tidlig på 
morgenen og tok oss tilbake til Langesund.

Og så får vi nok en gang si, som det het-
er i reklamen: Det er deilig å være norsk i 
Danmark!

PS. Frey (Skaubos Frank) stilte på 
utstillingen på Kongsberg nå etter at 
han fylte 2 år, og fikk CERT! Dermed 
ble han norsk og dansk utstillings-
champion! DS.
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Buhundens Nasjonaldag – 2016 
Vi kan oppsummere årets nasjonal-
dag som svært vellykket - takket være 
stor oppslutning med over 60 påmeldte 
hunder til utstillingen, bra vær og mye 
godt humør. Buhundens nasjonaldag er 
både vår store rasespesial og et trive-
lig treffsted for alle buhundeiere. Flere 
gjør sin debut i utstillingsringen under 
Buhundens nasjonaldag. Selv om kon-
kurransen er stor er tonen god og av-
slappet. I år var vi heldige med dommer, 
som tok seg tid til å forklare hvordan 
han dømte. Dette vil vi følge opp videre 
under neste års nasjonaldag.

Programmet var tettpakket, og det gikk 
slag i slag, fra fredag kveld til et godt 
stykke utpå søndagen. Det var aktivi-
teter tilpasset alle, med handlerkurs, 
utstilling, kåring av årets beste buhund 
og utstillingens beste svarte. Uhøytid-
lige konkurranser om beste hode og 
hale, 60meter buhund, 5kamp med 
morsomme øvelser tilpasset alle ferdig-
hetsnivå og barn og hund. Søndagen 
ble det avholdt kurs i rallylydighet med 
påfølgende klubbmesterskap – ekte 
konkurranse med godkjent dommer. Alt 
i alt var det et godt sosialt arrangement 
hvor buhunden sto i fokus. 

Handlerkurs
Kathrine Lindstrøm stilte opp med hand-
lerkurs fredag kveld – med svært god 
deltakelse. Dette var en nyttig start og 
oppvarming både for hunder og eiere. 
Ingen sak å være førstegangsutstiller 
når en kan få så god hjelp dagen før ut-
stillingen. Vi skulle gjerne hatt litt flere 
barn og ungdom med, og håper at flere 
kan få med seg sine tobeinte avkom 
neste år. Vi ønsker at flere blir med på 
barn og hund, og at flere unge stiller ut 
hund og deltar på aktivitetene. Selv om 
konkurransen om å bli best på utstillin-
gen er stor, er buhundens nasjonaldag 
et ypperlig sted å starte. Med utstillings-
kurs fredag, mange førstegangsutstil-
lere, hyggelige aktiviteter, koselige og 
hjelpsomme buhundeiere bør dørstokk 
mila være kort. 

Grilling og sosialt samvær
Fredag kveld var det grilling og sosialt 
samvær. Selv om været ikke viste seg 
fra sin beste side ble det en trivelig 
kveld. Vi trengte oss inn under teltet og 
holdt varmen og humøret oppe. 

Fra venstre dommer Christen Lang, leder i Norsk buhundklubb Terje Methlie, dommere-
lev, Ringsekretær Janne Gregersen og skriver.

BIM og BIR valp, fra venstre Ingvil Brenden med BIM Fantejentas Caisa og 
Trude Bergerud med BIR valp Cacilius Rocky made romantic.

BIM og BIS, fra venstre BIM Kimuras Hedda med eier Inger-Helene Rennedal, 
BIS Kimuras Per Gynt med eier Kathrine Lindstrøm.

Hedda vant også veteranklassen. Personlig synes jeg det er flott at en veteran tispe går 
hen og blir beste tispe, det sier litt om hvor sund og solid rasen vår er, og at hundene er 
på topp lenge.
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Utstillingsdagen
Vi fikk et bra vær på utstillingsdagen, 
ikke for varmt for hundene, og uten 
nedbør. Det gikk i ett fra utstillingstart 
kl. 10:00. Med valpene var det over 
60 påmeldte. Kristen Lang brukte høy-
taleranlegget under veis, og forklarte 
på en god måte hvordan han dømte 
og hvorfor han plasserte hundene slik 
han gjorde. Dette var svært lærerikt, 
spesielt for de av oss med liten farts-
tid i utstillingsringen. For de med høy 
kunnskap om buhund var det nok også 
interessant å få begrunnelsen for ran-
gering av hundene, med oversikt over 
hvordan Lang bedømte hundene, og 
hva han la vekt på. Dette skal vi følge 
opp neste år.

Årets beste buhund og utstillingens 
beste svarte buhund
Etter den offisielle utstillingen fortsatte 
vi med kåringer av årets beste buhund, 
som i år ble Kimuras Per Gynt, med 
eier og oppdretter Kathrine Lindstrøm. 
Elias Møretrøs Minnefond er opprettet 
for å fremme interessen for den sorte 
varianten, det er opprettet en vandre-
pokal, som skal gå til Årets svarte bu-
hund. Denne må vinnes 3 ganger for 
å bli tildelt til odel og eie. Beste svarte 
buhund ble Kvitlabbens Muste, til dag-
lig kalt Buzz. Vi håper at flere svarte 
buhunder vil kjempe om vandrepoka-
len til neste år. 

Utstillingens beste hale og hode
I den uhøytidelige konkurransen om ut-
stillingens beste hode og hale var det 
samme hund som i år stakk av med 
begge utmerkelsene Honningrosas 

Dina drømmedame, hun ble også ut-
stillingens tredje beste tispe.

Barn og hund
I år hadde vi kun to deltakere i barn og 
hund. De gjorde en utmerket innsats 
og ble godt premiert. Vi håper det kan 
øke interessen for å delta i barn og 
hund neste år.

Femkamp
Alle kan delta på femkamp. Linda 
Karlsen stilte opp og organiserte årets 
5kamp, med Ellen Enger Müller som 
en god støttekontakt i kulissene. Øvel-
sene var hopp over hinder, snurre på 
dunk eller bakken, sikksakk mellom 
beina, aportering, slalåm og potetløp. 
Alle øvelser kan tas i ulik ferdighets-

Linda Karlsen med utstillingens beste svarte buhund Kvitlabbens Muste, til daglig Buzz»

Årets beste hale og hodeEier Ernst-Olaf Torjussen med sin ”drømmedame”

Kathrine Lindstrøm med årets beste buhund Kimuras Per Gynt». Per Gynt ble årets nor-
ske hund i 2015, noe du kan lese mer om i en annen artikkel.  
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grad. Min kjære Skaubos Elli er en flink 
apportør. Jeg tenkte først at hun kunne 
bære poteten i sin munn, men da hun 
zoomet inn poteten og nærmest be-
gynte å sikle slo jeg fra meg tanken, og 
tok skjea i egen hånd. Femkamp er en 
helt uhøytidelig lagkonkurranse med 
mye latter og lek. Her velger du selv ni-
vået for øvelsen. Hopp over hinder kan 
eksempelvis utøves som den ordinære 
lydighetsøvelsen – eller du kan selv 
hoppe over hinderet med eller uten 
hund. Flotte premier og god deltakelse. 
Dette er gøy, alle kan være med. Dette 
blir nok et fast innslag på Buhundens 
nasjonaldag .- på linje med 60-metern.

Årets påskjønnelse
Klubbens styre hadde besluttet å gi 

årets påskjønnelse til Ingvill Brenden. 
Begrunnelsen for utmerkelsen er at 
Ingvill alltid stiller opp. Hun har vært 
medlem av avlsrådet i mange år, hun 
tar ansvar og tar i et tak. Har sit tet som 
sekretær i styret i flere år, er medlem 
av avlsrådet, hjelper til med alle typer 
oppgaver, både med hjemmesiden og 
buhundens nasjonaldag. 

60meter buhund – et høydepunkt for 
mange
60metern er bare gøy. Eiere og hunder 
i alle stilarter. Artig var det at Gunn Be-
rits Nuka, som av dommeren ble stem-
plet som slapp og i dårlig form, gikk 
hen og vant 60metern. Utstilling er ikke 
så gøy, men hun er i knallform og er lett 
til beins.

Linda Karlsen noterer poengene mens vi får en perfekt utført hoppøvelse Ingvill Brenden fikk årets påskjønnelse, 
leder Terje Methlie i bakgrunnen.

Først kom Gunn Berit i fint driv (ikke noe å 
si på formen)

Etter kom Pe-gu’s Nuka-tiril Peppermø i et 
forrykende tempo 

Nydelig sikksakk mellom beina
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Introduksjonskurs i rallylydighet
Søndagen ble det avholdt et introduk-
sjonskurs i rallylydighet, noe som ga 
mersmak for de fleste. Været var litt 
dårlig, og vi sleit litt med mye lukt i 
gresset fra dagen før. Det gjorde det litt 
krevende å holde kontakt med hunde-
ne. Lukt av alt fra godbiter (selv om de 
var spist opp for lenge siden) og ikke 
minst fra løpske tisper, forstyrret spe-
sielt hanhundene våre. Neste år skal vi 
sørge for å sette opp to ringer, hvorav 
en ikke skal brukes mye før gjennom-
føring av kurs. Etter treningen ble det 
avholdt klubbmesterskap. De som tidli-
gere ikke hadde startet i rally gikk egen 
klasse, rekrutt, mens de som tidligere 
hadde deltatt i offisielle klasser startet 
i klasse 1. Konkurransen ble gjennom-
ført som en ordinær konkurranse med 
godkjent dommer. For flere av oss ga 
det helt klart mersmak. 

Buhundens nasjonaldag 2017
Vi gleder oss alt til neste års 
nasjonaldag 11.-13. august 2017 

Buhundens nasjonaldag 2017 blir som 
i år på Hunderfossen. Sett av helgen 
11. - 13. august for da skjer det. Spe-
sialutstillingen blir som tidligere på lør-
dagen - 11. august. Vi starter utstillin-
gen alt kl. 09:00 for å få litt bedre tid til 
alle aktivitetene. Janne Gregersen stil-
ler igjen opp som ringsekretær, mens 
dommer er Arne Foss. Også neste år 
blir det aktiviteter for alle tre dager til 
ende. Ta kontakt med styret på styret@
buhunklubben.no dersom dere har tips 
til forbedringer av arrangementet.

Vinnere i rekruttklassen fra venstre dommer Lajla Lyseggen, 3. plass Anne Okstad med 
Eira, 2. plass Maja Kvale med Skaubos Fia og førstplass og Klubbmester Kirsten Ander-
sen med Skaubos Elli

Vinnere av Rallylydighet Klasse 1, Fra Venstre nr. 2 Anette Ovesen med Tyla nr. 1 og 
klubbmester Linda Karlsen med Buzz (Kvitlabbens Muste) nr. 3 Kirsti Engan med Bella
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Hei igjen buhundvenner!
Da er norsk buhundklubb avd midt 
norge sitt høsttreff avviklet.

I år - som i fjor -  var vi verter for 
treffet. I år var det på Høgkjølen fjell-
camp. 

Vi kom ganske tidlig på fredag, og 
det samme gjorde Annbjørg, Roy og 
Rocky. Vi satte opp bålpanne og fyrte 
opp med halvtørr ved, så alle kunne 
finne oss - om de ikke var for langt 
unna.

Men fredag var det bare vi som var 
der. Været var fint, så vi satt og koste 
oss rundt bålet ganske lenge.

Lørdag var det avtalt at Gunn skulle 
komme, og ha med en del agility ut-
styr. Kun for å ha en aktivitet, ikke for 
å ta en prøve. 

Gunn har drevet en god del med 
agility, og har en del utstyr, men er 
ikke godkjent instruktør.

Heldigvis kom det to familier til, 
med hunder, så vi ble fire hunder til 
sammen. 

Gunn var godt forberedt, hadde 
med reglement og oversikt over hin-
der til alle. og forklarte hva agility går 
ut på.

Vi satte i fellesskap opp hindre, 

tunneler, hjul og 
slalåm. Og til 
vår store over-
raskelse gikk det 
veldig bra. Rocky 
og Eira hadde 
prøvd det i sin 
grønne ungdom, 
mens Bonso og 
Kalle bare var 
grønne.

For at gutta ikke 
skulle kjekle var 
de i bånd, men 
det gikk greit. Et-
ter en gjennom-
gang hoppa de 
hinder som ingen-
ting, mens hjulet 
var bøygen for 
alle. Kalle reiv det 
ned over seg flere 
ganger, men det 
var helt greit syn-
tes han. Og alle 
fire syntes hjulet 
var noe stort tull, 
og kunne godt 
springe forbi for å 
få belønning, i st-
edet for gjennom. 
men gjennom 
hoppa de alle 
– i alle fall etter 
litt oppfordring. 
Tunnelen som vi 
trodde skulle bli 
veldig vanskelig, 
var helt grei. Alle 
fire osa gjennom 
fra første forsøk, ikke noe problem 
det nei. Mens slalåm var en stor ut-
fordring - for førerne vel og merke. 
Uansett hvor vi gikk, stod vi i veien 
for hunden. Nei da, det var ikke så 
vanskelig, men at det var enklere for 
hundene enn oss, det er sikkert. 

Som en konklusjon sa Gunn at (tror 
jeg): Eira var beste tispe, Rocky var 
beste hannhund, Bonso var beste 
rekrutt veteran og Kalle var beste 
rekrutt - og da var vi alle veldig 
fornøyde. Gunn syntes i alle fall at 
alle var veldig flinke nybegynnere. Og 
så var det bålpanne, kaffe, kjeks og 
pølse med brød igjen. Det begynte å 

regne igjen i åtte tida, og da rømte alle 
inn. Og Kalle var sååå trett. Syntes 
godt han kunne få legge seg i senga 
vår sa han, så hardt som han hadde 
jobba. Selvfølgelig fikk han det.

Søndag morgen våkna vi til ski-
kkelig skybrudd, så da lista vi oss 
omkring - mellom regndråpene(-
forsøksvis), og rydda / tørka / pakka 
ned bålpanne, bord, stoler og til slutt 
campingvognen. 

Takk for ei riktig hyggelig helg 
buhundvenner :) Og så håper vi det 
kommer flere på neste års treff.
 
Vennlig hilsen Per Ivar, Kalle og Hilde

Bonso og Reidar Eira, Anne og Gunn

Kalle etter agility

Kalle, Roy og Per Ivar, fredag 
kveld

Rocky og Annbjørg
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Cascilius Rocky Made Romantic

Rocky er en nydelig buhundgutt om fyl-
ler 1 år 4. desember. Her er en kort opp-
summering av hans 1. år!

Vi hadde vært gjennom en trist perio-
de etter at vi måtte si farvel til vår forrige 
buhundgutt, Cascilius Balder Ylvasønn, 
alt for tidlig.

Gleden var derfor stor da Rocky kom 
til oss på selveste bursdagen til matmor 
Trude, 2. februar 2016! Super oppdret-
ter Bjørg Helgesen kom fra Bodø til Gar-
dermoen med 6! nydelige buhundvalper 
og det var vanskelig å holde tårene til-
bake den dagen!

Vel hjemme på Roa fant Rocky seg 

fort til rette! Søsknene Lina (6 år) og 
Isak (2 år) ble lekekamerater med en 
gang. Isak synes det er morsomst å gi 
Rocky go`biter, så de er bestevenner. 
Lina gjør lydighetsøvelser med han og 
det er så fint å se samspillet mellom 
barn og hund!

Det aller beste Rocky vet er når hele 
familien er sammen ute og leker. Da lø-
per han løs, og flyr som en vind rundt 
og rundt huset med innlagte kose- og 
go`bit-pauser! 

Inne er han en skikkelig kosebamse. 
Han skal helst ligge oppå noen uansett 
hva vi driver med. Å være med Lina på 

Morro med bilder fra oppretter mens man venter på valpen

Trøtte valper etter 2 flyturer klare til levering på Gardermoen. Fælt å skille disse to! 
02.02.16

Sjefen 3 mnd 28.02.16

Ser på hestene og skulle gjerne løpt 
sammen med de! 15.03.16

Kos og lek i snøen 3 mnd.06.03.16
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ridning er også spennende. Bare kjede-
lig å stå bak gjerdet og ikke få løpe inne 
med hestene!

I sommer har vi badet masse! For 
å leke med vann er såååå kult, synes 
Rocky. Det spiller ingen rolle om det er 
å svømme eller slåss om vannslangen 
med Lina og Isak. Sølepytter er også 
stas! 

I juni deltok vi på vårt første valpe-
show på Flateby. Mest for treningens 
skyld, men det kunne ikke gått bedre: 
Best in show valp! Det var en utrolig bra 
dag! Så når buhundens nasjonaldag 
kom, var vi ikke vanskelige å overtale til 
å stille på valpeshow der heller. Og nok 
en gang dro vi hjem med tittelen ”Best 
in show”. 

For tiden lager Rocky masse liv og 
røre på treninger i Hadeland hunde-
klubb! Han forsikrer seg om at alle får 
med seg at det er en buhundgutt der!

Vi er så glad for å ha vakre Rocky hos 
oss og gleder oss til mange fantastiske 
år til!

Riktig god jul til alle buhund venner!

Hilsen fra Trude Bergerud

17. mai 2016 Lina, Isak og Rocky

Rocky elsker å bade og leke i vann. 01.06.16

BIS Valp Flateby med eier Trude 12.06.16

BIS Valpeshow Flatebyhundeklubb 12.06.16
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Stålende fornøyd hund, eier og oppdretter 
på buhundens nasjonaldag 20.08.16

Rocky og Pappa Geir koser 23.10.16

Full fart 20.10.16

Smilende buhund Rocky 08.10.16

BIS Valpeshow Buhundens nasjonaldag 2016 20.08.16

Vakker Rocky i solnedgang 06.10.16

Agility og alle øvelser som inneholder litt fart er superkult 20.10.16

Flotte Rocky venter på snø 02.11.16
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Hannhundsliste - 
godkjente hannhunder per 12.11.16

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

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

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

Dennis NO41104/12 Blakk 0 Øyvind Ødegård Oslo 921 20 200 siffa2010@hotmail.no
Edjerv Ragnarok van 
Koekie's Ranch NHSB2885985 Blakk 0 Verona Otten Nederland Lies@vankoekiseranch.nl  

Gnipagrottans Qu SE15470/2011 Blakk 0 Bjørg Siverin Alafors, 
Sverige

+46 703 090626      
silverinb@gmail.com

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

Kimura's Egon 04450/05 Blakk 14 Britt Marie Halvorsen Trøgstad 916 11723 / 69 51 61 74 
britt@bernegaarden.com

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

Kimura's Max Manus NO59095/10 Blakk 6 Henriette Wangen Haugesund 936 19278 henwangen@hotmail.com

Kvitlabben's Muste NO49582/14 Svart 0 Linda Karlsen Trøgstad 995 24212 lindakarlsen@gmail.com

Leite-gård's Jarl 
Olav-son NO37449/12 Blakk 8 Kristine og Marie 

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

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

Pocketlines Ninjo NO34355/13 Svart 10 Anne Lotte Bakke Jones Vallset 91391574 veslemor63@hotmail.com

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

Finnland
+358407357725      
ratsunummen.kennel@gmail.com

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

Finnland
+358407357725      
ratsunummen.kennel@gmail.com

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

chsvendsen@yahoo.no

Rusken 17531/07 Blakk 5 Anita Kapstad Matrand 48195465

Sissihøas Felix NO48956/11 Blakk 6 Marte Sofie Ronæss Flatåsen 473 51257  martesofie_92@hotmail.com

Sissihøas Leo NO48957/11 Blakk 0 Caroline Severinsen Oslo 984 88001
caroline.severinsen@hotmail.com

Skadesemgarden’s 
Peik den Digre 09828/05 Blakk 3 Torbjørg Folkvord Voll 916 00695 / 51 42 19 75 

Skaubo’s Dyre NO51805/09 Blakk 16 Gunhild Ekre og Nils 
Olav Heen Vang i Valdres 995 51834   Gunda@hotmail.com

Svartedals Storm NO47621/10 Blakk 3 Elise Engen Hanem 
og Jo V. Hilmo Tydal 95272735  

jo-vegard.hilmo@tydalsnett.no

Vaalebjønn’s Fb 
Picasso 00028/06 Blakk 0 Pirita Hahtonen              Finland +358405224126 

pirita.hahtonen@hotmail.com

Vaalejønn's Ns Nikko NO46585/09 Svart 4 Hanne Jonsvold Vikhammar 911 60278  hanne.jonsvold@hotmail.com

Vaalebjønn’s Ob Freij SE31716/2010 Blakk 0 Bjørg Siverin Alafors, 
Sverige

+46 703 090626      
silverinb@gmail.com

Vaalebjønn’s Rask 07969/04 Blakk 13 Grethe Ekløv Aas Korssund 949 02110

Vatnebygda’s Audun NO36652/15 Svart 0 Tine Jarli og 
Petter Elvik Oslo 984 15922                 

tinemadeleine@hotmail.com

Vaulartun's Bobben NO32136/11 Svart 0 Arvid Jørgen 
Stueland Sveio 911 51694

Vixir's Bauta 
Baldersson NO44845/13 Blakk 0 Gunnar E Halleraker Sveio  905 52774 / 975 67603

12halleraker@gmail.com
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Registreringsnummer Navn Dato Diagnose

NO33751/12 Odin 06.06.2016 Intet påvist
SE39504/2011 Aina 21.06.2016 Intet påvist
NO34659/15 Fantejentas Berthea 23.06.2016 Intet påvist
NO31058/11 Tara 27.06.2016 Intet påvist
NO46828/11 Sandrhina's Kalle 02.07.2016 Intet påvist
NO47624/10 Svartedals Maiste 06.07.2016 Intet påvist
NO49580/14 Kvitlabbens Sárggis 06.07.2016 Intet påvist
NO48956/11 Sissihøas Felix 06.07.2016 Intet påvist
NO38517/15 Kimura's Valborg 30.07.2016 Intet påvist
NO52657/12 Kimura's Peer Gynt 30.07.2016 Annet ikke-medfødt: Påvist
NO51352/13 Kimura's Tora 30.07.2016 Intet påvist
NO47350/14 Birk 17.08.2016 Intet påvist
NO40825/13 William 18.08.2016 Intet påvist
NO44372/12 Tyra 20.08.2016 Intet påvist
NO30403/12 Topsy 20.08.2016 Intet påvist
NO32040/14 Honningrosas Dina Drømmedame 20.08.2016 Intet påvist
NO34355/13 Pocketlines Ninjo 20.08.2016 Intet påvist
NO34656/15 Fantejentas Berger 20.08.2016 Distichiasis/Ektopiske Cillier: Påvist Grad: Mild
NO34658/15 Fantejentas Bea Bjørk 20.08.2016 Intet påvist
NO34660/15 Fantejentas Berglind 20.08.2016 Intet påvist

NO34607/15 Pia 20.08.2016 Retinal Dysplasi (RD): 
Påvist (Multi) fokal Geografisk

NO38223/11 Vixir's Tinka 20.08.2016 Intet påvist
NO37049/15 Pe-gu's Oda-tiril Ninjodatter 20.08.2016 Intet påvist
NO40286/15 Kayaq 20.08.2016 Intet påvist
NO40290/15 Viljasønn Max 20.08.2016 Intet påvist
NO41104/12 Dennis 20.08.2016 Retinal Dysplasi (RD): Påvist
NO41773/15 Troy 20.08.2016 Intet påvist
SE49772/2014 Gnipagrottans Zorro 20.08.2016 Intet påvist
NO49582/14 Kvitlabbens Muste 20.08.2016 Intet påvist
NO45978/14 Vaalebjønn's Vb Fifla 20.08.2016 Intet påvist
NO52955/14 Skaubos Fillip 20.08.2016 Intet påvist
NO52956/14 Skaubos Fauna 20.08.2016 Intet påvist

NO52957/14 Skaubos Fride 20.08.2016 Pers. Pupilmembran (PPM): 
Påvist Iris Annet medfødt: Påvist

NO51805/09 Skaubos Dyre 20.08.2016 Intet påvist
NO55790/14 Vaalebjønn's Xb Emma 20.08.2016 Intet påvist
NO57698/11 Skaubos Ester 20.08.2016 Katarakt (ikke medfødt): Påvist Cortical
NO57701/11 Skaubos Elli 20.08.2016 Intet påvist
NO37449/12 Leite-gård's Jarl Olav-son 30.08.2016 Intet påvist
NO59100/10 Kimura's Magdalena 09.09.2016 Pers. Pupilmembran (PPM): Påvist
NO41360/12 Kimura's Oskar 27.09.2016 Intet påvist
NO45980/14 Vaalebjønn's Vs Freidig 28.09.2016 Intet påvist
NO59095/10 Kimura's Max Manus 29.09.2016 Intet påvist
NO34886/15 Bernegården's Cilje 14.10.2016 Intet påvist
KCAQ03359204 Sturtmoor Destiny's Dream 14.10.2016 Intet påvist
NO32294/13 Kimura's Runi 17.10.2016 Intet påvist
NO47621/10 Svartedals Storm 25.10.2016 Intet påvist

Øyelysninger  06.06.2016 – 12.11.2016
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NO49899/13 Vaalebjønn's Ts Tirill 25.10.2016 Katarakt (ikke medfødt): Påvist Cortical

NO50180/11 Freya 26.10.2016 Intet påvist

NO55786/14 Vaalebjønn's Ws Svinta 26.10.2016 Intet påvist Da det ble født norske 
buhundvalper i Lofoten
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Da det ble født norske 
buhundvalper i Lofoten

Høsten 1987 hadde jeg en annonse i 
medlemsbladet til Salten Brukshund-
klubb om at jeg ventet buhundvalper. 
Den gangen ventet jeg valper på min 
første buhund, Emma, og hun var paret 
med Andi som Ernst Jakobsen og jeg 
eide sammen. Dette var ingen planlagt 
paring, da jeg egentlig skulle vente til 
våren før jeg paret henne. Men Andi 
forførte henne bak sofaen i stua mens 
vi var på kjøkkenet for å ordne med 
kaffen.

I september 2014 reiste jeg til USA 
for å hente en buhundvalp som Ernst 
og jeg skulle eie sammen. Han fikk det 
flotte navnet Trollheimens JR Made For 
Cascilius. Da han fikk treffe min Guri 
Malla ble han øyeblikkelig forelsket i 
henne. Og alle gangene vi har vært på 
tur sammen med hundene, så har han 
bestandig vært like i helene på Guri.

I begynnelsen av oktober 2015 var 
vi på vei til NKK Harstad for å stille ut 
Junior. Guri Malla var på 5.dagen i lø-
petiden og da hennes pappa Peik og 
kullbror Bono som har paret før ikke 
viste noen interesse for henne, reg-
net jeg med at dette skulle gå bra. Ju-
nior fikk klar beskjed om å holde seg 
unna av Guri, så jeg følte meg ganske 
så trygg da jeg gikk inn i huset med 
sekken min. Så hørte jeg et hyl fra ha-
gen og da jeg sprang ut oppdaget jeg 
at Guri og Junior hang sammen. Jeg 
hadde da ingen planer om å ha valper 
under juletreet, i tillegg bor jeg i en liten 
blokkleilighet midt i Bodø by. Søster til 
Ernst, Birgit, var med på turen og hun 
inviterte meg til å komme til henne for å 
ha valpene. Guri hadde vært der på fe-
rie en gang jeg var i USA og hun trivdes 
godt i Lofoten.

Både Guri og Junior har Røde Ru-
dolf fra mitt første tyvparingskull bak i 
genene, så de skulle bare vise at de 
også kunne gjøre det samme som sine 
forfedre i 1987.

Ultralyden viste at det var valper i 
magen på Guri, og da var det bare 
å pakke ned sekken (og litt til) og så 
flyttet jeg til Ramberg i Lofoten for å la 
valpene bli født der.

Guri Malla med den forelskede amerikaneren rett bak

Guri Malla på Rambergstranda. Snakk om å bo i et maleri!
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4.desember ble det født 4 gutter og 3 
jenter. Selve fødselen gikk greit og Guri 
var ei super mamma. Hun hadde fløte 
i pattene og valpene ble bare fetere og 
fetere. Da valpene var 3 uker gamle, 
flyttet de ut på kjøkkenet. De fikk også 
smake på valpefôr for første gang.

6 av valpene var bestilt på forhånd, 
så jeg trengte ikke å annonsere dem 
denne gangen. Det fristet veldig å be-
holde en av valpene, men jeg klarte å 
beherske meg. Den siste valpen fikk 
også et verdens beste hjem. Det er 
mye jobb med et valpekull. Dagene 
gikk til å skifte aviser, vaske, mate, 
kose og prege valpene. Hver eneste 
valp fikk sin private kosestund og alle 
fikk komme på stua for å ha litt alenetid 
med Guri. Da de var 6 uker gamle fikk 
de komme ut på verandaen for første 
gang.

Det var jo noen dager det var litt for 
kaldt til å være så lenge ute. På de da-
gene som det var litt mildere, så ble det 
ofte 3 turer ut. Guri hadde en stor jobb 
med å oppdra valpene. Alle skulle lære 
seg å høre etter.

Anya ble hentet da hun var 8 uker og 
1 dag gammel. Hun bor på Evenskjer 
og får være den nordlendingen hun er 
født som.

De siste 6 valpene (Dufino, Ninja, Bil-
bo, Bobbo, Rocky og Zorro) fikk reise 
sammen med meg til Gardermoen da 
de var 8,5 uker gamle. Der stod val-
pekjøperne i kø for å hente akkurat sin 
valp. Det ble en lang dag både for val-
pene og meg. Noen skulle ut og fly vi-
dere til både inn- og utland. Rocky var 
den som hadde den korteste turen til 
sitt nye hjem, han bor bare 30 minutter 
fra Gardermoen.

Det ble noen lange og slitsomme 
uker som oppdretter. Det er jo også en 
fantastisk spennende tid og man blir jo 
forelsket i alle valpene. Det blir også 
mange tårer når de skal leveres i nye 
hender. Men det er litt av en kabal som 
skal gå opp før man føler seg trygg på 
at man har funnet de beste hjemmene. 
Så langt har jeg bare fått positive til-
bakemeldinger og jeg føler at jeg trygt 
kan lade batteriene i sofakroken enda 
en stund.

Og med de genene som finnes i Guri 
Malla og Junior, så skulle det ikke fo-
rundre meg om de har lyst til å gjenta 
stuntet. Men oppdretteren har ingen 
skumle planer om flere tyvparingskull!

Bodø, 8. mai 2016
Buhundhilsen fra Bjørg Helgesen

Anya 3 uker gammel. Livet er ikke til for amatører!

Her står bandittene i kø for å komme ut. Fra venstre står Rocky, Dufino, Anya, Ninja og 
Bilbo. Zorro og Bobbo sitter på gulvet
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Her er det Anya som må lære seg å høre etter

En slitsom oppdretter med Cascilus Zorro Made Zpecial
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE  
18.03.2017 Kl. 13.00

Comfort Hotel Runway, Gardermoen
Hans Gaarderveg 27, 2060 Gardermoen

AGENDA:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen
3. Styrets årsberetning 2016
4. Avlsrådets årsberetning 2016
5. NBK avd. Midt-Norges årsberetning/regnskap
6. Regnskap 2016
7. Budsjett 2017
8. Innkomne forslag
9. Valg 

Forslag til kandidater til valgene må være Valgkomitéen i hende senest 5 uker før møte-dato.
Forslag til saker som ønskes behandlet må være Styret i hende senest 5 uker før møtedato.

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

Norsk Buhundklubb avd. Midt-Norge 
Årsmøte 2017

Tid: 4. februar kl. 15:00
Sted: Sandmoen kro, Trondheim 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes pr. e-post til buhund.midtnorge@klubb.nkk.no 
innen 30 desember 2016.
 
Saksliste og årsmøtepapirer vil bli sendt pr. e-post/post til Norsk buhundklubb sine medlemmer i 
Midt-Norge.
 
Etter årsmøtet blir det et medlemsmøte der medlemmene kan ta opp diverse saker.

Styret i NBK avd. Midt-Norge
Annbjørg Myhre
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B
ANSVARLIG UTGIVER
NORSK BUHUNDKLUBB
Returadresse: Terje Methlie,
Lundebyveien 71, 
3074 Sande i Vestfold

Det er alltid like spennende for oss i redaksjonen når vi setter 
i gang med et nytt nummer av BUHUNDEN – får vi nok stoff? 
Vi har gjerne sagt at vi kan aldri få nok! Det vi ønsker er jo din  
historie og dine bilder. Det at du deler din historie og dine bilder 
med oss, gjør bladet levende, ja, unikt, og de viser hvor spesiell 
og fantastisk Norsk Buhund er.

Vi håper at alle dere medlemmer av Norsk Buhundklubb vil 
fortsette å sende oss mange historier, små eller store, bilder, 
gjerne med en kort beskrivelse, slik at vi fortsatt vil ha et  
levende medlemsblad. Stoff til BUHUNDEN kan du sende til: 
post@buhundklubben.no.

For mer informasjon:
Terje: Tlf.: 95 02 61 96 
           e-mail: terje.methlie@online.no
           e-mail: leder@buhundklubben.no
Kirsten: Tlf.: 
               e.mail: styret@buhundklubben.no
Linda: Tlf.: 92 29 08 47
            e-mail: styret@buhundklubben.no

Vi som arbeider med å sette sammen alle bidragene vi mottar fra 
dere, takker for hver historie og hvert bilde. Det er dette som gjør  
BUHUNDEN spennende. Neste nummer kommer i juni, så det er 
bare å begynne og sende oss din historie og dine bilder!

Norsk Buhundklubb vil avholde Årsmøte den 18. mars 2017 på 
Comfort Hotel Runway, Gardermoen. Hans Gaarderveg 27, 2060 
Gardermoen. Se på  www.buhund.no for selve innkallingen, mer 
info vil komme senere. Vi håper riktig mange vil møte (medlems-
møte vil avholdes umiddelbart etter Årsmøtet). Vi ønsker alle 
medlemmer en RIKTIG GOD JUL og ET GODT NYTT ÅR!

Hilsen redaksjonen
Terje Methlie
Kirsten Andersen
Linda L. Methlie

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

bilder til årets julenummer av BUHUNDEN

DISTRIKTSKONTAKTER: NORSK BUHUNDKLUBB
Sentraladm./Øst Norge
Terje Methlie – Leder 

Lundebyveien 71 – 3074  Sande 
Mob.: 95 02 61 96 

e-mail: terje.methlie@online.no

VEST NORGE: 
Ivar Johan Takvam

Kyrkjetangen 4 – 5155 Bønes
Mob.: 93 86 15 07

e-mail: ijtakvam@online.no

MIDT NORGE: 
Annbjørg Myhre 

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

e-mail: a-myhr@online.no


