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Reklame for en 
herlig rase og feiring 
av en sprek 80-åring
Vi er i den delen av året mange setter størst pris på, og da vi skal gjennomføre 
mange ting på kort tid. Kanskje vi skal ta det litt rolig og puste gjennom nesa i som-
mer? 

Nathaniel Hawthorne sier følgende:
«Lykken er en sommerfugl. Prøver du å fange den, er den alltid like utenfor ditt 
grep, men setter du deg rolig ned, vil den kanskje lande hos deg.»

Jeg tenker at vi ofte vil litt for mye på kort tid, også i hundesammenheng. Vi vil ha 
resultater og endringer over natten.  Gleden ved bare å ha en hund blir glemt i alle 
prestasjonene. Hjemme hos oss har vi hundene på soverommet, noe andre synes 
er utenkelig. Både i forhold til renslighet og ro. Jeg synes det er vanskelig å tenke 
seg noe triveligere enn å våkne opp til en forventningsfull hund som stikker snuten 
inn i ørene din, og gir deg den første morgenvask. De små gledesøyeblikkene i lø-
pet av en dag er ganske mange, og de hever samholdet med hunden og den gene-
relle livsgleden, uansett hvor mange eller få premier hunden har i utstillingsringen 
eller på rallybanen.  Vi liker heller ikke å bli verdsatt bare når vi presterer, men at vi 
blir verdsatt akkurat som vi er.

Det er mange måter å reklamere for Buhunden på, enten det skjer i hverdagen, i 
konkurranser, eller på annet vis. Jeg har registrert at etter at jeg begynte å bruke 
jakke med klubblogo på arrangementer, er det flere som tar kontakt. I mars var 
en del Buhunder og eiere på NKK sin utstilling i Kristiansand. Der var hunder fra 
mange ulike oppdrett, og det er bra. Jeg ble da oppsøkt av en familie, som tydelig-
vis vurderte rasen som fremtidig hund. Jeg bad dem se på gruppen av hunder, fra 
helt ulike oppdrett og hjem. Alle er trivelige, vennlige og liker å ha kontakt med folk. 
Ingen skaper trøbbel i området, men ligger gjerne på fanget til eieren med magen i 
været for å bli klappet og kost med. Dette er ikke typisk for et eller annet oppdrett, 
men for en trivelig og omgjengelig rase. Det er god reklame for rasen! 

Når jeg ser bilder fra aldershjemmet, eller andre institusjoner, og ser en Buhund 
sammen med en smilende beboer, da tenker jeg at bedre reklame kan vi ikke få. 
De fleste av oss har muligheten til å vise hundene våre på en positiv måte, enten 
det er på et hundearrangement eller på annet vis. 

Det har de siste to årene vært en markant økning i antall valper av Norsk Buhund 
som har blitt registrert. Det er en trend vi må ta vare på, og det er stadig interesserte 
valpekjøpere tilgjengelig. Vi må selvsagt ikke slakke på kravene til hverken rasen, 
oppdretterne eller valpekjøperne for å bli størst mulig. 

Vi er godt i gang med å utarbeide et dommerkompendium for Norsk Buhund. Dette 
er primært et arbeidsredskap for dommere, men kan selvsagt være til nytte for 
oppdrettere og andre. Poenget med et slikt kompendium er at det skal utdype ra-

Forsiden viser 
en lykkelig 
buhund – 14 år
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sestandarden gjennom ord og bilder. På samme måte som en 
forskrift utdyper den praktiske anvendelsen av en lov.

Vi ser fram til det endelige resultatet, og håper å kunne pre-
sentere dette på Buhundens Nasjonaldag i år. Før den tid skal 
både styret og NKK ha godkjent kompendiet. Det er veldig 
klare krav til form og termer i dette, slik at den samme me-
toden benyttes innenfor hele FCI-området. Vi håper å kunne 
gjennomføre en dommerkonferanse høsten 2019 hvor kom-
pendiet presenteres for dommere av Norsk Buhund. For å be-
rolige de som ikke er kjent med saken - rasen forblir akkurat 
som før, det er kompendiet som er nytt.

Norsk Buhundklubb er 80 år i år, en vital og sprek 80-åring. 
Vi ønsker å markere dette på Hunderfossen under Buhun-
dens Nasjonaldag 23. – 25. august. Vi håper at flest mulig 
medlem¬mer og andre kommer. Det er et ønske at flest mulig 
ønsker å delta på jubileumsfeiringen lørdag kveld. Vi satser 
derfor ikke på et høykostopplegg, men et arrangement på ut-
stillingssletta for alle aldre, og til en rimelig pris. Vi vil ha flest 
mulig med på aktiviteter, og legger derfor opp til litt ulike ting 
i løpet av helga.

I tillegg til feiring av 80-åringen og presentasjon av dommer-
kompendiet, har vi planer om en oppdretterkonferanse i lø-
pet av året som kommer. Det tenker vi er litt enklere i formen 
enn dommerkonferansen, og med et tydeligere helsefokus i 
tillegg. Der er alle interesserte eiere av Buhund velkommen, 
både norske og gode naboer.

Styret har et ønske om å gjøre rasen og klubben synlig. Her 
trenger vi hjelp fra alle medlem-mene for å lykkes.

Jeg ønsker alle en god sommer, og håper å se flest mulig av 
dere på Hunderfossen i august!

Med vennlig hilsen
Ernst-Olaf Torjussen

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

Styremedlem Julie Tunli Høgreina 420, 7079 Flatåsen 95 47 22 30 styret@buhundklubben.no
Styremedlem Marie Edland Leiteveien 36, 4312 Sandnes 41 41 90 62 styret@buhundklubben.no
Varamedlem Karianne Firingen Skori Mosasida 217, 3840 Seljord 41 84 66 01 styret@buhundklubben.no
AVLSRÅDET/VALPEFORMIDLING
Leder avlsrådet Ellen Katrin Enge Hasler, 2072 Dal 41 21 21 20 avlsradet@buhundklubben.no
Avlsråd Ingvill Brenden Døsvegen 127, 2607 Vingrom 48 05 30  01 avlsradet@buhundklubben.no
Avlsråd Elin Kristiansen Arnegårdsveien 34, 3511 Hønefoss avlsradet@buhundklubben.no
Avlsråd Tine Jarli Solbergliveien 91 C, 0683 Oslo 98 41 59 22 avlsradet@buhundklubben.no
OMPLASSERING

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



Buhunden Sommer 20194- SPONSOR

Presentasjon av styret

Ernst-Olaf Torjussen - Leder
Jeg er oppvokst i Arendalsområdet, men har 

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

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

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

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

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

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

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

Marie Edland - Vararepresentant 
Jeg er 46 år og kommer fra Sandnes. Jeg 
bor på gården jeg er oppvokst på, sammen 
med to Buhunder Jari, 7 år og Berta, 2år og 
en Drever Arielle, 9år. Da jeg vokste opp 
hadde vi en buhund- blanding som alltid 
passet på oss. Jeg ble kjent med Buhun-
den som barn gjennom naboen min Målfrid 
Byrkja. Hun drev med oppdrett av Buhund 
og Welsh corgi. Det er her Jari (Leitegård`s 
Jarl Olav-son) kommer fra. Det var min mor 
som skulle ha han, men etter hvert overtok 

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

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

Svigerfar har nettopp fått seg en ny bu-
hund. Denne gangen har han gått for en 
blakk buhundtispe. På gården hvor mine 
svigerforeldre og svoger bor har det vært 
svarte buhunder siden krigen, så det blir gøy 
med en blakk denne gang. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Karianne Firingen Skori - Vararepresentant 
Jeg er 34 år og kommer fra Seljord. Jeg er 
bosatt på en gård like ved Seljordvannet 
sammen med min buhund Maxegutten. Max 
har allerede rukket å bli 4 år. Han er en om-
plasseringshund som var 11 måneder da jeg 
hentet ham.

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

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

jeg ansvaret for Jari. Så kjøpte jeg (Kimura`s 
Berta) av Kathrine og Terje Lindstrøm for 2 
år siden.  

Jeg har gjort litt forskjellig med hundene 
mine. De er alle «godkjente» besøkshunder, 
Jari og Berta er i tillegg «godkjente» sko-
lehunder. Hundene er en del med på jobb 
ved Øksnevad vgs, Klepp. Her jobber jeg 
som lærer og underviser i fagene husdyr og 
hund. Berta og jeg går og som frivillige be-
søksvenner. 

Jeg har også trent litt rundering, lydighet, 
rallylydighet, blodspor og smeller med Jari, 
han har opprykk til kl 2 i LP og kl 3 i RL. 
Med Berta trener jeg litt rallylydighet, smeller 
og blodspor, målet er å starte i konkurranse 
når vi er klar. Jegerene`s Arielle er fra eget 
oppdrett, hun er brukt som jakthund og ja-
ger hare, rådyr og hjort. Jeg syns det er gøy 
med utstilling, så jeg har reist litt i den forbin-
delse. Jeg liker å gå på tur i naturen, da er 
det perfekt å ha en firbeint venn. Arbeidska-
pasiteten til Buhunden har imponert meg, de 
er en arbeidsvillig og livlig hund som liker å 
være med på alt. 

Svein Are Olsen - Kasserer
Jeg heter Svein Are Olsen, er 60 år, gift, og bor 
med kone og 2 jenter (15 og 18) på et småbruk 
på Høylandet i Nord-Trøndelag. Er opprinnelig 
nordlending oppvokst i Mo i Rana.  

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

Jeg har et avbalansert forhold til hundehold, 
og anser at mitt bidrag til buhundklubben først 
og fremst er som nøktern ambassadør for ra-
sen. Ved at jeg har opplevd buhunden i noen 
år, og ser hvor egnet den med sin lærevilje og 
gode helse kan være i mange andre sammen-
henger enn bare som selskapshund. 

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

Jeg jobber i dag noe med kvalitetssystemer 
i lokale industribedrifter, men er hovedsakelig 
”husmainn” hjemme.

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

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

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

Jeg kommer alltid til å være medlem av 
Norsk buhundklubb - ikke fordi jeg får så 
mye for medlemskapet mitt, men fordi jeg 
gjennom medlemskapet støtter arbeidet 
med å ta vare på rasen. Jeg synes det er 
givende å sitte i styret, og få lov til å bidra til 
å markedsføre denne fine rasen vår.
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Heihei!

Her kommer noen bilder av 
Bernegården’s Lara ”Keila”, født 
20.08.2018. Eiere er Stig Arne Egren 
og Ina Margrethe Gabrielsen Egren

I vedlagte bilde poserer hun etter mål-
gang på VOM Dogrun 2019 i Kristian-
sand. Hun deltok på 3 km dogwalk med 
sin ’tante’ Tone, mens mamma gikk 
med vår Golden Retriever ”Max”. Det 

ble en meget våt opplevelse da turen 
ble gjennomført i striregn, men Keila og 
Max var egentlig bare veldig fornøyde 
siden det ikke var så varmt, og fordi de 
fikk rulla seg i litt gjørme og vått gress 
etterpå. Det ble en flott opplevelse for 
hund, eier og tante (som fikk beskjed 
om at hun bare hadde med å melde 
seg på sporenstreks). 

Anbefaler alle varmt å delta til neste år 
da det er en superenkel løype på 3 km 

for de som bare vil gå en tur, og en på 
6 km som går på tid for de som liker å 
løpe. 

Obs! Jeg er ikke sponset på noen 
måte, bare veldig glad for at noen har 
funnet på dette arrangementet, og øn-
sker flere deltagere med til neste år. 

Mvh
Ina Margrethe Gabrielsen Egren

Bernergårdens Keila

Keila etter Dogrun

Med appetitt på livet

Alle hunder fra 11 til 25 kg

SUNN ERNÆRING GJENNOM HELE LIVET

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

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

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

11 kg

25 kg

MEDIUM

royalcanin
.no

/RoyalCaninNorge

LAST NED 
GRATIS 
LAST NED LAST NED 
GRATIS

www.hundeappen.no

MEDIUM_A4_Buhunden_des_2013.indd   1 26.11.2013   11:02:06
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Her følger tre bilder av Tarla. Hun 
slapper av i sofaen og koser seg 
på tur. Buhunden som kan skimtes 
i bakgrunnen heter Tinka.

Hilsen fra Charlotte Snellingen

Buhunden Tarla (Camastiffs Arla)

Buhunden Tarla koser seg i sofaen

Buhunden Tarla på tur

Tarla koser seg ute
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Sommerfrisk vask
Takvam, Kyrkjetangen - tlf. 93 86 15 07 - ijtakvam@bonesgard.no

*TM TRADING - Terje Methlie   terje.methlie@online.no – mob.: 46 63 40 40 95 02 61 96

Dersom du ønsker å bli din 
egen forhandler for bl.a. 
disse produktene (Neolife), 
så ta kontakt på: 

ijtakvam@bonesgard.no
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Nå nærmer vi oss nok en gang årets høydepunkt for oss 
buhundentusiaster - Buhundens nasjonaldag. Stedet er 
Hunderfossen Camping ved Lillehammer, datoen er 23-
25. august. På programmet har vi som vanlig Valpeshow, 
Offisiell utstilling, Barn og Hund, kåring av Årets buhund, 
utstillingens Beste svarte - Vi skal kåre Vakreste hode og 
Flotteste hale, og selvfølgelig skal vi se hvem av de fire-
beinte som er raskets på 60 m. I tillegg skal vi ha 5-kamp. 
Og innimellom dette skal vi snakke sammen, hygge oss og 
beundre hverandres hunder. Vi har tradisjonen tro kiosk der 
vi serverer enkel mat og drikke, og det blir loddsalg. Vi tar 
imot premier til loddsalget med takk. Vi håper naturligvis at 
sola skinner og bidrar til å gjøre dagen minnerik. Alle er vel-
kommen til Hunderfossen. Du trenger ikke stille ut hund for 
å komme.

Øyelysing
Det vil også i år bli mulighet for øyelysning, vi oppfordrer 
til å benytte muligheten. Øyelyser er som vanlig Ernst-Ot-
to Ropstad. I år starter øyelysing opp kl. 13:00. Send en 
epost til avlsradet@buhundklubben.no med hundens reg-
istreringsnummer og navn innen 31.07.18 for påmeld-
ing.                                                                                                                                            

Middag og sosialt samvær
Når vi er ferdig med utstillingen, 60-meteren og alt det andre 
som skal skje på dagtid, samles vi til middag. I år satser vi 
på fint vær. Middagen serveres ute. Vi har telt og noen stoler 
og bord, men er avhengig av at de fleste har med seg egne 
bord og stoler. Send påmelding til anderskirs@gmail.com 
innen 31.07. Vi må vite navn og antall.        

Velkommen til 
Buhundens Nasjonaldag 2019

23-25. august 2019 på Hunderfossen Camping

Barn og Hund – Nasjonaldagen 2018

Femkamp – vinnerlagene 2018

Alltid fine premier

Femkamp – en av øvelsene
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Rallylydighet                                                                                                                       
På søndagen arrangerer vi kurs i rallylydighet, både for nyb-
egynnere og viderekommende. Forkunnskaper er ikke nød-
vendig. Aktiviteten passer for alle.

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

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Program:
Fredag 23. august:
Kl. 18:00 – 18:45
Handlerkurs v/Kathrine Lindstrøm og Ellen Katrin (gratis)

Kl. 19:00  - 20:00 
Gjennomgang av utkast til nytt dommerkompendium for 
Norsk buhund (på hotellet) 

Kl. 19:00  
Grillene er varme fra kl. 19, Vi holder griller (alle tar med 
egen mat og drikke, stoler og bord – vi har noen bord og 
stoler for dere som kommer med tog og fly)

Lørdag 25. august:
Kl. 09:30
Utstillingen starter med valpeshow (4-6 og 6-9 mnd.)  
– Eli Marie Klepp er dommer for dagen 

Kl. 13:00 -  
Øyelysing starter opp og foregår parallelt med utstillingen 
(pris kr: 1.000,-).
5-kamp (uhøytidelig lagkonkurranse)
Barn og hund (åpent for barn som ikke stiller hund på den 
offisielle utstillingen)
Utstillingens beste svarte buhund
Kåring av årets beste buhund
Lotteri – med mange fine premier
Utstillingens beste hale og vakreste hode
60-metern
 
Kl. 19:30 
Middag på utstillingsplassen, gryterett Biff Stroganof (vok-
sne kr. 250,-, barn 3-12 år kr. 100,-, Barn under 3 år gratis)
  

Søndag 26. august:
Kl. 09:30 – 12:00 
Kurs i rallylydighet. Vi deler i to nivåer. Nybegynnere og de 
som har drevet litt tidligere.

Påmeldinger
Handlerkurs: 
Gratis! Påmelding til anderskirs@gmail.com – innen 31. juli

Utstillingen: 
Påmelding elektronisk på NKK sin hjemmeside – innen 22. 
juli (www.nkk.no) 

Øyelysing: 
Kr.: 1.000,- Påmelding til avlsradet@buhundklubben.no 
– innen 31. juli (husk å oppgi hundens navn og registre-
ringsnummer)

Middagen: 
Påmelding til anderskirs@gmail.com – innen 31. juli 
(husk å oppgi navn)

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

Overnatting:
Vi har reservert en del hytter og hotellrom fram til 15. juni. 
Disse må bestilles direkte hos hotellet: 
e-post: hotell@hunderfossen.no, tlf.nr.: 61 27 40 00

Campingplassen har god plass, både med og uten strøm. Ta 
direkte kontakt med campingplassen:
e-post resepsjon@hunderfossen-camping.no, 
tlf.nr.: 61 27 73 00/474 61 509

Den skal tidlig krøkes – BIR og BIM valp 2018 Karianne og Max koste seg på Hunderfossen
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Teodor og matmor, Ellen Kristin Syrstad, inviterte til ”bli kjent 
med sau”-treff hjemme på gården sin. Det var 5 buhunder 
med eiere som kom.

De fikk komme inn i sauefjøset og hilse på både lam, sau 
og vær. Og som dere ser av et av bildene, så var ikke alle 
like begeistret.

Men så var det et jorde hvor det gikk an å springe løs, 
og der var det 2 som fant tonen. Det var Birk til Svingen og 
Kaisa til Wilmann og Lindberg. De ble også kåret til de kjek-
keste, dyktigste og kjærligste buhundene på treffet. Kokken 
Roy stilte med grillmat og tilbehør.

Tror alle hadde en kjempefin dag. 

Vi vil takke Teodor og matmor for en hyggelig dag!

Annbjørg

Treff i Skaun 27.04.2019
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Søndag 21. oktober inviterte vi til buhundtreff på Byneset i 
Trondheim. For anledningen leide vi et inngjerdet området, 
så hundene kunne leke fritt med hverandre og oss. 
Og for en fin dag vi hadde sammen med hele 14 buhunder 
på det meste. Alt fra 4 mnd. gammel valp til voksen på 13 år, 
og i alle 3 fargene. 
Det var så gøy å se samspillet mellom våre flotte buhunder 
da båndet var av. Det gikk så fint, at det var ingen problem 
for oss tobeinte å slappe av med en kaffekopp eller grillmat, 
som ble disket opp av Roy og Annbjørg. 
Vi som kun har hatt buhund i 6 mnd. er så imponert over 
hvor flotte mennesker det er som er i dette miljøet, og som 
jobber for trivsel og sosialt miljø. Dette vil vi ha mer av, så 
det er nok ikke siste gang vi inviterer til treff på Byneset :-)
En stor takk for all hjelp fra styret i Avdeling Midt-Norge som 
hjalp med å få det sammen, og til alle som kom med verdens 
beste buhunder. 

Mvh Ane Toredatter Mårvik 

Buhundtreff på Spongdal
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Det siste jeg skrev i forrige ”Buhunden” 
var at Fantejentas Dreng og jeg skulle 
ta buss og tog til Dogs4All i Lillestrøm. 
Den turen gikk over all forventning, 
med både reisa og oppholdet. 

På standen fikk Dreng være på bor-
det og lot seg villig kose med. Han fikk 
også vise seg frem i raseparaden. 

Vi har gjort litt av hvert dette siste halv-
året. Har trent agility, hverdagslydighet, 
ringtrening og triks og ikke minst på tur 
i skog og mark. Hadde et innfall og 
meldte oss på Freestyle-kurs i januar, 
uff nei det var ikke noe å satse på for 
mamsen. Dreng klarte seg bra og var 
flink å trikse, men som sagt verre med 
mamsen som måtte bevege seg etter 
sjølvalgt musikk... Nei da var det kjek-
kere å ta et nytt hverdagslydighetkurs 
for å friske opp. 

Storebror Kompis lundehund ble dess-
verre syk av IL i vinter og måtte ta det 
rolig og ikke anstrenge seg. Det gikk litt 
utover Dreng som var tålmodig og snill 
mot storebror, som nå heldigvis er frisk 
igjen. 

Et par utstillinger har vi også fått med 
oss, Sunndalsøra og NKK Ålesund i 
mai. Siv kom fra Geilo med Fantejentas 
Berglind og Freja lundefrøken for å bli 
med på utstillingen i Ålesund. Det ble 
to koselige dager, selv om ikke været 
var av det beste. Kristi himmelfartsdag 
reiste vi på gjenvisitt til Geilo. Dagen et-
ter reiste vi alle til Nesbyen, der gikk vi 
på tur sammen med Fantejentas Cal-
vin og eier. Resten av helga ble brukt til 
å gå tur i lag med samme lundehunder 
og eiere som i fjor. I år nådde vi top-
pen av Hallingnatten. I fjor var der så 
mye vind på toppen at vi bestemte oss 
for å snu før vi var oppe. Jammen fant 
vi ikke noen snøflekker som hundene 
kunne leke på, også. Ja da ble det fart 
i buhundene. 

Nå står sommeren for døra og vi skal ut 
reise igjen, ikke sikker på hvor vi hav-
ner.

Dreng på nye eventyr

Bestevenner

Dreng kjører tog

Dogs4All

Dreng og lundevennene
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Dreng poserer på bordet på Dogs4All

Koser seg på tur

Dreng på stubben

På fjelltur

Kongen på haugen

Studerer sjøen
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Med hagen full av hull – 
men undrenes tid er ikke over
For første gang tok jeg risken på å 
plante ut sommerblomster før 17. mai 
– men det var kanskje en mindre risiko 
enn å bruke pelletert hønsegjødsel i 
alle plantehullene.

Jeg tok litt hønemøkk i en isboks og 
satte meg ned for å plante. Elli satt 
rett ved siden av og studerte aktivi-
teten nøye. Hun skakket på hodet, og 
det var akkurat som om hun spurte: ”- 
Mutter`n hvorfor graver du ned all den 
gode maten?” Jeg svarte ”- Elli dette er 
mitt, og mine blomster. Det er ikke til 
deg. ”Hun fortsatte å se på meg med et 
observant uttrykk. Jeg fortsatte å prate 
høyt om at dette var mine blomster, 
og ikke hennes mat. Jeg var ikke sint 
i stemmen, bare rolig og bestemt. For 
meg så det faktisk ut til at hun forsto 
meg – en fantastisk følelse å kommu-
nisere på denne måten.

Pelletert hønsegjødsel = 
et fantastisk smakfullt tørrfor
Det var en rest av hønegjødsel i isbok-
sen, ca ¼ dl. Etter jeg hadde plantet 
ferdig gikk jeg inn en tur, og tenkte nok 
mitt - Disse plantene kommer ikke til 
å vare lenge.  Da jeg kom ut igjen sto 
blomstene like fint, mens Elli slikket 
seg rundt munnen etter å ha fortært 
resten av hønsegjødselen. 

Over to uker senere står blomstene står 
like fint! Verken rørt av frost eller hun-
der. Det er ikke et eneste lite gravespor 
ved sommerblomstene – noe jeg ikke 
kan skryte av når det gjelder resten av 
hagen -  som er full av hull! Det er hell-
er ikke mulig å få en smak av det jeg 
dyrker i hagen - verken tomater, jord-
bær eller hageblåbær – alt blir spist før 
jeg får smakt på herlighetene.

Elli og sommerblomstene

Elli og sommerblomstene

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

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

Vi tar vare på din beste venn!

HA FULL OVERSIKT

OVER DITT DYRS HELSE

PRAKTISK APP
FOR DYREHELSE

LAST NED
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LAST NED
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av Ina Møller

I dag har denne gutten bodd hos meg 
i 2 år. For to år siden kjørte jeg avsted 
for å hente en bitteliten skapning som 
fra nå av skulle være min  En liten 
skapning som ikke ante hva som ven-
tet han, eller at han plutselig skulle få 
et nytt hjem  Jeg hadde allerede besøkt 
han et par ganger i ukene før, så jeg 
kunne jo håpe på at han kjente igjen 
lukten av meg, men hva vet nå jeg. En 
liten bu-gutt har da mer enn nok å styre 
med enn å huske slikt. Da vi kom inn, 
ble vi møtt av hele 9 lykkelige, små val-
per som kom løpende. Jeg leitet med 
en gang etter ”den svarte” som da var 
min (svart valpehalsbånd). 

Jeg ble der en stund og lekte og koste 
masse med valpene, men også for å 
prate litt med menneskene også. Det 
blir jo endel spørsmål rundt temaet 

valp. Etter mye prat, kos, kake og alt 
i alt en koselig dag, var det på tide å 
dra. Det føltes helt merkelig og nesten 
feil å skulle ta denne lille skjønne klum-
pen vekk fra alt han kjenner, både mor 
og søsken, og ta han med hjem.  Men 
samtidig kjenner man jo utrolig mye 
glede over å bli valpeeier! 

Det er skummelt for en så liten gutt å 
skulle forlate alle uten å vite hvorfor.  
Da vi lukket døren til bilen og kjørte 
av sted var han naturligvis litt skeptisk 
til det hele, og måtte pipe og ule litt. 
Heldigvis gikk det hele kjapt over. Da 
vi var vel hjemme igjen, satte jeg han 
forsiktig ned på bakken og ønsket han 
velkommen til sitt nye hjem. Den skep-
tiske gutten var ikke så skeptisk lenger, 
men utrolig nysgjerrig. Han tasset inn 
i gangen så fort de små beina kunne 
bære han, og straks var han på kjøk-
kenet. Der måtte han tisse litt, før han 

tasset videre for å sjekke ut stua. Han 
fantes ikke redd, bare tøff og nysgjer-
rig. Ikke lenge etter fant han seg en 
plass ute på terrassen, i skyggen av 
en blomsterpotte, og her ble første hvil 
tatt, og ho mor fikk knipset det første 
bildet av gutten i nytt hjem. 

Hele dagen gikk naturligvis til å bli 
kjent, både med meg og med huset. 
Når natten kom hadde han allerede vist 
mye tillit til meg, men jeg kjente virkelig 
på det når vi la oss i senga, og han kom 
med sine nydelige valpeøyne krypende 
opp til halsgropen min, og krøllet seg 
sammen som en ball. Han ville så klart 
ligge nærme, han er jo vant til å ligge 
og sove i en klynge av 9 valper, så da 
søker man varme og nærhet når man 
plutselig er helt alene. Men det betydde 
likevel utrolig mye for meg at han viste 
denne tilliten med en gang, og valgte å 
stole på meg. Da kjente jeg at jeg bare 

En hund kan virkelig endre liv 

På tur i skogen
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ville si, vet du hva lille venn, så klart 
kan du stole på meg, og fra nå av skal 
jeg alltid passe på deg.

Fra og med nå sov vi slik hver natt 
framover. Og jeg kjente med en gang 
at nå var det ikke bare meg lenger. Jeg 
måtte tenke på noen andre. Det var 
noen andre som var viktige nå. Fra nå 
av handlet alt om han.  Han var den 
perfekte valpen, og er enda den per-
fekte hunden. Hver eneste dag gjør 
han meg stolt, glad og får meg til å le. 

Jeg kan nesten ikke tro at denne gut-
ten kom inn i livet mitt. I noen år nå 
har jeg slitt med kroniske sykdommer 
og utrolig mye utfordringer, men denne 
lille gutten har gjort alt så mye lettere 
å leve med. Han gjøre dagene bedre 
og lettere, selv de aller verste, og får 
meg alltid til å smile igjen. Jeg har holdt 
meg unna sykehus og innleggelser på 
grunn av han. Jeg tar mindre medisiner 
på grunn av han, og jeg kommer meg 
ut og opplever så utrolig mye flott, på 
grunn av han. Jeg har møtt noen av de 
mest fantastiske menneskene, noe jeg 
aldri ville gjort hadde jeg ikke hatt han. 
Jeg føler meg som verdens aller hel-
digste som har han, for hvem vet hvor-
dan livet hadde vært uten. To år har 
han bodd hos meg, og her blir han for 
alltid. 

Hvem visste at en liten valp kunne gjø-
re en så stor forskjell?

Kos med tyggebein

Koser seg på terrassen

KveldskosWalter 2 år
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Leite-gårds Jarl Olav-son «Jari» og 
Kimura`s Berta har ikke en helt van-
lig hverdag. De er begge godkjente 
skolehunder og besøkshunder, og 
følger gladelig med meg på jobb til 
Øksnevad videregående skole. Ber-
ta og jeg går i tillegg som frivillige 
besøksvenner på Lunde Bo- og ak-
tivitetssenter.

Jeg jobber som lærer på avdeling ar-
beidstrening (AT), ved Øksnevad vi-
deregående skole, i Klepp. Her jobber 
jeg hovedsakelig med elever som har 
generelle, sammensatte og spesifikke 
læringsvansker og som har behov for 
tilpasset opplegg i små grupper.

Jeg underviser i fagene naturbasert 
produksjon (husdyr) og yrkesfaglig for-
dypning (Yff) hund. Yff er ett «valgfag» 
hvor elevene kan velge mellom ulike 
tilbud, deriblant hund. Jeg bruker egne 
hunder i undervisningen på AT, på Vg1 
får elever som ikke har hund, låne en 
hund hos meg. I tillegg til Jari og Berta 
har jeg dreveren Jegernes Arielle som 
er «godkjent» besøkshund som også 
bidrar i undervisningen.

Bakgrunn og utdanning
De fleste kjenner til hvor godt det er 
å få kontakt, klappe og kose med en 
hund eller et annet dyr. Forskning viser 
at samvær og nærkontakt med hund og 
andre dyr gir en helsemessig positiv ef-
fekt som redusert stress, senket blod-
trykk, og redusert angst og depresjon. 
Det kan også gi effekter som økt moti-

vasjon og selvfølelse, samt følelsen til 
omsorg og muligheten til å tilkjennegi 
følelser.

Jeg hadde en rottweilerblanding, 
«Thelma» som brukte å bli med når jeg 
besøkte mormor på gamlehjem, i 2006. 
Jeg la merke til «at de eldre kviknet til, 
de husket en hund, en samtale kom 
i gang og noen ønsket å klappe hun-
den.» Jeg ser hvor positivt det er for 
elevene å omgås dyr, og ser f.eks. at 
det kan redusere stress, gi opplevelse 
av mestring, økt motivasjon og glede. 
Etter en travel hverdag syns jeg selv 
det er godt å ta med hundene på tur. 
I 2012 kom jeg over studiet «Dyreas-
sisterte intervensjoner» og «Dyreas-
sisterte intervensjoner med hund» ved 
Antrozoologisenteret på Ås, nå Dyre-
bar Omsorg. Jeg må innrømme at det-
te er de kjekkeste studiene jeg har tatt. 
Jeg fikk da godkjent «Vissla» som sko-
lehund, hun var mor til Arielle. I disse 
studiene fikk jeg lære mer om å bruke 
dyr i samhandling med mennesker.

Hva er dyreassisterte 
intervensjoner?
Dyreassisterte intervensjoner (DAI) 
er et måltettet og strukturert tiltak der 
ulike former for samhandling med dyr 
brukes som supplement til ordinære 
tiltak i arbeid med mennesker. Når du 
jobbe med dyreassisterte intervensjo-
ner må du ha kunnskap om både men-
neskene og dyrene som er involverte. 
DAI er selve hovedbegrepet.

Herunder har vi ulike typer interven-
sjoner, vi har dyreassisterte aktiviteter 
(DAA), som er bruk av dyr som miljøs-
kapende aktiviteter, slik som besøks-

hunder på sykehjem.
Deretter har vi dyreassistert terapi 

(DAT), hvor ett dyr benyttes i målrettet 
terapi, til eksempel en terapihund som 
brukes i fysikalsk behandling av men-
nesker under rehabilitering. 

Til sist har vi dyreassistert pedago-
gikk (DAP), hvor dyr benyttes som et 
pedagogisk verktøy, slik som skolehun-
der, lesehunder som arbeider i skole.

Mange tenker nok at en hund som 
besøker beboere på sykehjem auto-
matisk er en besøkshund, men det er 
stor forskjell på en «ufaglært» besøks-
hund og en godkjent besøkshund hvor 
hunden er testet og eksaminert, og 
hvor hundefører har gjennomgått opp-
læring og godkjenning.

Det stilles visse kriterier til hunder 
som skal jobbe i dyreassisterte inter-
vensjoner, de blir grundig testet, da ar-
beidsområdene kan være både omfat-
tende og krevende. Hundene må være 
trygge, de må søke og ønske kontakt 
med mennesker, må være miljøtrent 
for å håndtere ulike situasjoner og kun-
ne veksle mellom ro og aktivitet. Videre 
må hunden være kontrollerbar, forut-
sigbar og ha evne til å skape trygghet 
og tillitt.

Buhunder i arbeid

Marie Edland med skolehundene 
Berta og Jari

Marie og Vissla godkjent 
skolehundekvipasje, 2013

Marie og Berta godkjent 
skolehundekvipasje, 2018 hos 

Dyrebar Omsorg.
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Besøkshund-kurs hos 
Dyrebar Omsorg
I mars 2018, meldte jeg Berta og meg 
på besøkshund-kurs hos Dyrebar Om-
sorg. Jari og Siw Gjesdal med hundene 
Odin og Lykke, ble med på kurset. Kur-
set gikk over to helger. Første kurshelg 
tok vi egnethetstest på hundene våre, 
for å sikre at hundene vil tåle de på-
kjenningene de blir utsatt for i arbeid 
på sykehjem eller på andre institusjo-
ner. For å ivareta sikkerheten og velfer-
den til både hund, beboer, elever, per-
sonal og pårørende er det nødvendig 
at hunden tåler den belastningen den 
blir utsatt for. Det er viktig at hundefø-
rer er klar over risikoene for sin hund, 
slik som røff handtering fra mennesker 
med redusert egenkontroll, farlige me-
disiner på gulvet, samt utstyr og hjel-
pemidler som kan klemme eller skade 
hunden.

Jari, Berta og hundene til Siw fikk 
godkjent egnethetstest, og de syntes 
Jari var en supertrivelig og trygg hund. 
Vi kunne nå starte utdanningen mot å 
bli godkjente besøkshundekvipasjer.  I 
løpet av kurset fikk jeg god veiledning 
og tips om hvordan jeg kunne jobbe 
videre med hundene. På kurset lærte 
vi om bruk av hund i arbeid med men-
nesker, kunnskap om ulike hensyn 
som må tas, slik som HMS, med tanke 
på allergi, hygiene og zoonoser, samt 
lære hvordan jeg kan føre hunden på 
en sikker og kompetent måte. Den 
første kurshelgen tok jeg en praktisk 
prøve, hvor vi ble «godkjent» skole- og 
besøkshundekvipasje.

Siw og jeg trente en del sammen, før 
neste kurshelg hos Dyrebar Omsorg. 
Vi øvde på å gå fint i bånd, ligge på tep-
pe, legge hode i fanget, triks, gå inn og 
ut av dører og gå i glatte trapper. Den 
andre kurshelgen var det mye praktisk 
trening med hund. Vi fikk observere 
hverandre, noe som var utrolig lære-
rikt. Søndagen skulle alle ekvipasjene 
gjennom en praktisk prøve for å kunne 
bli «godkjent» besøkshundekvipasje.

Det ble en dag med venting og spen-
ning. Den 29. april 2018 ble det god-
kjent 9 ekvipasjer med Dyrebare ven-
ner hos Dyrebar Omsorg. Det er også 
mulig å ta besøkshundkurs hos Røde 
Kors og Norsk terapihundeskole.

Om sommeren reiste Siw og tilba-

ke på kurs hos Dyrebar Omsorg. Her 
trente vi en hel uke med besøks-, te-
rapi- og skolehundtrening. Dette var en 
lærerik uke, hvor vi fikk trent mye med 
hundene, vi fikk lært nye treningsmeto-
der, fikk gode tips og råd, samt mulig-
het til å utveksle erfaringer med andre 
ekvipasjer som jobber innenfor DAI. På 
slutten av uken fikk jeg mulighet til å ta 
en praktisk prøve og Berta ble godkjent 
skolehund.

Jeg ser ikke bort fra at Siw og jeg tar 
en uke «husmorferie» til Ås, til Dyrebar 
Omsorg neste sommer. Da er det på 
tide med en ny egnethetstest. Hunder 
som brukes i dyreassisterte interven-
sjoner anbefales å ta egnethetstesten 
annet hvert år. Det er viktig å være klar 
over at det er hundefører som har an-
svar for at hunden er ren, velstelt frisk 
og fri for skader og sykdommer og er i 
stand til å jobbe.

Jari og Berta på skolen
Jari og Berta har fått godkjent egnet-
hetstest, det er for å sikre at hundene 
vil tåle påkjenningene de blir utsatt for 
på skolen. Deres oppgave er å være 
sammen med elevene. Det meste 
av samhandlingen med elev og hund 
foregår utendørs gjennom ulike akti-
viteter som turer, ulike triks, rallylydig-
het, smeller, agility. Elevene liker å leke 
gjemsel, særlig når Jari sporer dem 
opp.

Timene blir tilrettelagt etter elevenes 
behov og det tas hensyn til elevens øn-
sker. Jeg er opptatt av at elevene skal 
oppleve glede og mestring. De får inn-
blikk i ulike hundesporter og lærer litt 
om hunderaser og hvilket ansvar det 
innebærer å ha hund. Vi reiser på noen 
ulike besøk med hund.

Elevene er med på å gå tur med Jari, 
Berta og Arielle. De er med på oppga-
ver som å måle opp fôr, børste hunde-
ne og renske hundegården. Vi bruker 
å besøke Baroniet Hundepensjonat på 

Berta i tening. Her med Maud Kristine.

Berta trener på å ligge på matte

Berta, Odin og Lykke på Ås

Siw, Lykke og Maud Kristine

Berta og Maud Kristine.
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Skjæveland. Her blir elevene alltid godt 
mottatt. Vi får omvisning på kennelen 
og innblikk i ulike arbeidsoppgaver, 
kundeservice og Terje og Unni deler sin 
over 50 års lange erfaring med hund. 

Elevene får bli med på dyrlegebesøk. 
Vi bruker å besøke Hund i Form som 
driver med trening og rehabilitering av 
hunder. Elevene er med på svømme-
trening med Jari, Berta og Arielle. Her 
får de bli med å aktivisere hundene i 
bassenget, og vaske og føne hundene 
etterpå. Vi bruker å få med oss mas-
sasje og stretching på en av hundene, 
hvor Anita Jansen viser og forklarer. 

Arielle er blitt pensjonert som jakt-
hund, men ble i høst omskolert til 
besøkshund. Arielle liker seg godt 
sammen med elevene, og ikke minst 
når hun får bli med på agility. Elevene 
får bli med på å sette opp banen og 
øve på å lære den. For å lære banen 
er en fører og den andre eleven hund. 
Her må elevene samarbeide, dette er 
alltid moro. Etterpå får elevene prøve 
seg med hundene.

Vi bruker å ta turen til å se på gjeter-
hunden i arbeid. Elevene får selv prøve 
å jage sauene inn i innhengningen, noe 
som ikke alltid er så lett. Dersom an-
ledningen byr seg, reiser vi på valpe-
besøk. For to år siden reiste jeg med 
elevene til Farsund. Der besøkte vi val-
pene til Honningrosas Dina og Jari. Vi 
ble tatt godt imot av Ernst-Olaf Torjus-
sen og elevene koste seg virkelig med 
valpene.

Jeg hadde en elev som hadde sko-
levegring. Eleven hadde mye fravær. 
Det ble laget et tilpasset opplegg for 
eleven, hvor bla. eleven skulle bli med 
Berta og meg på tur en gang i uken. 
Eleven møtte opp på skolen og vi gikk 
på tur. Etter hvert snakket eleven mer 
og mer. Han fikk være med å velge 
triks som han skulle øve med Berta, 
dette ble motiverende for eleven.

Hundene er med i undervisningen i 
hundefaget både på arbeidstrening og 

Vg1. De blir brukt til demonstrasjon el-
ler blir brukt aktivt i undervisningen. Det 
kan være alt fra å legge potebandasje, 
tannvisning, kloklipp, ulike øvelser, 
spor eller de er med i klasserommet til 
selskap, noe som bidrar til god trivsel. 
Det å få jobbe med mennesker og dyr 
er en givende jobb, samtidig som det 
kan være utfordrende. Jeg må skryte 
av at jeg har engasjerte, flinke og inter-
esserte elever i hundeklassen.

Berta besøksvenn
Annen hver uke går Berta og jeg som 
frivillige besøksvenner til Lunde Bo- og 
Aktivitetssenter. Det har vi gjort i snart 
ett år. Berta stiller seg alltid opp ved 
inngangsdøren, står klar og venter til 
dørene åpnes. Berta vet veldig godt 
hva hun skal. Vi går både til en bruker 
og i gruppe. Når Berta kommer inn i 
rommet blir det mye smil og glede og 
både de eldre og personalet blir veldig 
glade for å se Berta.

Berta logrer med halen og setter eller 

Hege og Jari på tur

Susanne er med å stelle Jari

Jari på svømmetrening

Arielle i farta.

Anine og Walter 

Marie, Berta og Jari klar for sporkurs
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legger seg pent, slik at de får klappe og 
kose med henne, noen ganger får de gi 
henne godbit. Berta`s arbeidsoppgave 
er å oppmuntre, motivere, skape aktivi-
tet og være til selskap. 

Jeg opplever at navnet Berta, får 
frem glemte minner. Ei Berta som ble 
over 100 år, ei tante eller nabo som 
hette Berta. Flere av brukerne har hatt 
hund selv, de husker hundens navn og 
kan fortelle om hunden sin. Det er rø-
rende å se hvordan Berta får frem gle-
de, samtaler og latter. En av brukerne 
tok frem trekkspillet og spilte for Berta. 
Hun lå pent på teppet med ørene opp 
og hodet på skakke, det så ut som hun 
lå og lyttet. Vi ble enige om at Berta må 

lære seg og danse til trekkspillmusik-
ken, så hun kan underholde litt. Dette 
kommer til å bli gøy. Det å bety en for-
skjell for mennesker koster lite, og gir 
mye.

Marie og Berta

Berta på besøk på Lunde Bo- og Aktivitetssenter 

Berta er klar til besøk.
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I påsken tok jeg for meg turen langs 
den vakre Jærkysten. Fotturen startet 
fra Hå Gamle Prestegård til Madland-
havn. Turen byr på flotte naturopplevel-
ser med et rikt dyre- og fugleliv. 

Denne strekningen er ca. 13 km lang 
én vei. Min tur gikk over tre etapper tur/
retur. Turløypen er merket med lett syn-
lige blå merker, fra begynnelse til slutt. 

Det var flere gjæreklyvere som vi 
måtte over, men det var ingen hind-
ring, da det er noe vi har øvd på. Det 
var ennå tidlig på året, så dyra var ikke 
kommet ut på beite. Jeg vil fortelle om 
de ulike etappene jeg gikk og dele litt 
historie og min opplevelse av turen. 

Tur/retur fra Hå Gamle prestegård til 
Grødalandstunet.
Hå gamle prestegård er et galleri for 
samtidskunst og for lokal kulturhistorie 
i vernede, historiske bygninger. Om-
rådet rundt Hå gamle prestegård har 
en rik historie som går 8200 år tilbake 
i tida. Her er det gjort bustadfunn fra 
steinalderen. Prestegården på Hå vert 
trolig bygd rundt 1630, og ble drevet 
som prestegård frem til 1919. Frem 
til 1930-tallet ble prestegården drevet 
som gårdsbruk. Prestegården ble åp-
net som kunst- og kultursenter i 1983 
og eies av Hå kommune.

Min gode arbeidskollega, Berit Kvit-

vær, og alle tre hundene var med på tu-
ren. Vi startet fra Hå gamle prestegård 
og gikk sørover mot den naturrike Fu-
glevika. Vi fulgte blå merkepinner ved 
siden av dyrket mark mot Obrestad fyr. 

Obrestad fyr ble fraflyttet i 1991 og 
det ser stort sett likt ut i dag som den 
gang. Fyret ble kjøpt av Hå kommune 
i 2006, i dag brukes fyret til bl.a. til 
kunstneriske motiver. Det er mulig å 

leie husene rundt fyret, som ligger i et 
fredelig og flott område. 

Det er mulig å gå opp til fyret, men 
vi valgte å fortsette turen mot Obre-
stad havn. Det var en god sti å gå på, 
men man må være klar over at det er 
noen gjerdeklyvere man må over. Før 
vi nærmet oss havnen var det en liten, 
flott sandstrand. I dag var det mange 

svaner på stranden, så vi gikk på stien 
oppfor. Jeg tror nok hundene hadde 
syntes det hadde vert morsomt og 
skremt svanene litt, men her må man 
bare ta hensyn til fuglelivet og holde 
hundene i bånd.   

Obrestad havn er en liten, idyllisk 
havn, med naust og småbåter som lå 
inne i havnen. Denne havnen er den 
første havnen som ble bygget på Jæ-
ren. Obrestad havn ble bygget for å 
gi båtene ly og hjelp langs Jærkysten. 
Den ble bygget samtidig med Jærba-
nen i 1870-årene. I dag er havnen fre-
det og i bruk av mange, i tillegg driver 
enkelte med heltidsfiske fra havnen.

Vi passerte havnen og gikk et lite 
stykke langs veien som fører ned til 
havnen, så kom vi innpå stien igjen.

Her gikk vi oppå en brattkant, og rul-
lesteine ligger langs sjøkanten. Det er 
et vakkert kulturlandskap og god utsikt 
utover havet. Det kan være temmelig 
vindhardt langs kysten. 

Vi fortsatte turen videre sørover 
langs vernet naturlandskap og aktivt 
fugleliv mot Sørreimsvika like ved Sør-
Reime, gamle naust langs kysten står 
med jevne mellomrom nedover. Noen 
naust er godt bevarte og idyllisk plas-

Tur langs Jærkysten  

Marie med Arielle, Jari og Berta

Hå gamle prestegård

Berit og Berta. Bak kan du se Obrestad fyr.

Arielle og Jari over gjerdeklyveren.

Obrestad havn

Marie med Arielle, Jari og Berta
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serte mens andre står og forfaller.
Vi begynner å nærme oss målet, 

nemlig Grødalandstunet. Vi skulle over 
et beite, men valgte å snu siden det var 
sluppet ut sauer med små lam. Vi tok 
oss en liten pause nede ved fjøra, før 
vi tok samme ruten tilbake.

På vei tilbake passerte vi Obrestad 
havn. Svanene hadde flyttet seg fra 
den lille sandstranden, og vi tok tu-
ren ned på stranden. Det var godt og 
varmt, så jeg tok med meg hundene og 
vasset ut i sjøen, det ble årets første 
bad.

På veien tilbake til Hå gamle preste-

gård, passerte vi Kongesteinen. Her er 
navnene til kong Harald og dronning 
Sonja gravert inn. Turen går delvis 
langs den gamle Kongeveien som var 
hoved-ferdselsveien mellom Stavan-
ger og Sørlandet. Ikke i tvil, dette var 
en flott tur med gammel kulturhistorie i 
et flott landskap.

Jeg kan fortelle at langs Jærkysten 
finner en mer enn 800 gravrøyser. Hå 
gravfelt ligger på rullesteinsstranda ved 
prestegården. Dette er et av de fineste 
gravfelta i norden fra ca 300 - 700 e.Kr. 
Det er gjort flere funn i gravrøysene av 
bla glassperler, spinnhjul og våpen.

Tur/retur fra Grødalandstunet til Var-
haug gamle kirke.
I forbindelse med Palmeutstillingen til 
Norsk Miniatyrhund klubb på Varhaug, 
spurte jeg min gode venninne, Gro 
Fløysvik om hun ville bli med på tur et-
ter utstillingen. Vi hadde begge fått cert 
på hundene våre, og dermed to nye 
Norske Championer. 

Vi parkerte bilene på parkeringsplas-
sen like ved Grødalandstunet. I dag 
hadde jeg kun med Berta og Gro had-
de med seg hundene sine, Kimura`s 
Draupne og Oona

Grødalandstunet er kanskje et av de 
fineste og best bevarte gardsanlegga i 

Rogaland! Dette var en typisk sjøgard 
med flott utsikt mot havet i vest. Grøda-
land er et gardsmuseum.

Grødalandstunet er et gammelt jær-
tun med hus fra 1700- og 1800-tallet og 
viser hvordan folk bodde på midten av 
1800-tallet og tidlig 1900-tallet.

Turen går i et fint kulturlandskap, og 
ferden langs Kongevegen. Dette er en 
kulturvandring der vi får se kvernhus, 
tørkehus, gravfelt og ikke minst Var-
haug gamle kirkegård som var snu-
plassen for denne turen. 

På turen passerte vi en liten skog ved 
Grødaland hvor Norsk Protein AS hol-

Arielle, Berta og Jari

Gammelt naust.

Marie med Jari, Berta og Arielle 
har en liten pause

Gro, Draupne, Berta og Marie

Marie og Berta ved Grødalanstunet

Marie med Oona, Draupne og Berta 
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der til. Må innrømme at en kjente en 
spesiell lukt når vi passerte fabrikken. 
Videre gikk turen i åpent landskap, bei-
tedyra var ennå ikke sluppet ut. Men 
hundene holdes i bånd, siden det er et 
rikt fugleliv i området.

En av begivenhetene langs turen er 
naustet til «Varhaug-Losane». Erik Var-
haug var siste statslos, fra 1857.1913. 

Videre kom vi til to små hus. Et kvern-
hus eller mølle som er blitt drevet av en 
liten bekk og det var et gammelt tørke-
hus. Noe forfalle var det.

Like etterpå nærmet vi oss en gam-
mel steinbro. Har var det tid til en liten 
photoshoot. Vi kunne etter hvert skimte 
Varhaug gamle kirkegård, som var tu-
rens snuplass.  Kirken har en spen-
nende historie som du får lese mer om 
i neste turetappe.

Tur/retur Varhaug gamle kirke til 
Madlandhavn.
Denne strekningen fra Varhaug til Mad-
land er på omtrent 8 km tur/retur. I dag 
var det bare Berta og jeg som gikk tur. 
Dette strekket var en spennende tur, 
lett å gå og flott utsikt utover kyststripa. 
Det er en spennende historie fra denne 
turen.

Varhaug gamle kirkegård er ganske 
liten og ligger ikke så langt fra sjøkan-
ten. De gamle gravene, det lille hvite 
kapellet og den grønne plenen gjør 
dette til en nydelig plass. Kirkeplassen 
er fra middelalderen, og det har stått 
flere forskjellige kirker på kirkegården. 
Den første kirken ble trolig reist på 
1300-tallet, den andre på 1600-tallet 
og det ble reist en ny kirke i 1828, og 
som ble revet i 1905.      

Dagens kapell ble reist i 1951 med de 
gamle kirkeklokkene fra 1791. Kirken 
er omtrent 15 m² og har 14 jærstoler 
til å sitte på. Navnene på gravsteine-
ne er lokale, men du kan finne en ny-
ere stein som er satt opp til minne om 
«Ingerman»-forliset i 1842 som krevde 
389 russiske liv.

Fra den lille, gamle kirkegården er 
det en fin traktorvei ned mot strand-
kanten og som går sørover et stykke. 
Vi gikk oppå en brattkant, den jærske 
varianten av en klippe noen meter over 
rullesteinstranda. Disse brattkantene 
ble dannet for noen tusen år siden 
da havnivået var høyere enn i dag. Vi 
måtte over en gjæreklyver og gå langs 
gressbakkene frem til en plass som 
hette Husvegg. Her hadde det vært en 
redningsstasjon en gang. Nede ved 
strandkanten ligger det et par naust.

Det er et rikt fugleliv, både Vipen og 
Tjelden hadde det travelt med rede-
bygging. Vi fortsatte turen over beite-
områder. Da vi nærmet oss Madland 
havn måtte vi ned i rullesteinene for 
å se nærmere på et skipsvrak. Dette 
ble en god måte å øve på balanseev-
nen både for hund og eier. Fryseskipet 
«Nordfrost» havarerte utenfor kysten 
i 1967. Den rustne baugen, akteren-
den og noen andre deler ligger igjen i 
strandsonen.

Neste landemerke er Madland havn, 
som er en liten havn for små båter og 
består av noen små naust. Det er ikke 
den vakreste havnen langs kysten. Her 
stopper turen og vi vender snuten og 
går tilbake til Varhaug gamle kirke.

Tusen takk til alle som fulgte oss på 
denne flotte turen langs Jær-kysten!

Naustene til «Varhaug-Losane» 
i bakgrunnen

Varhaug gamle kirke

Jernkors med kulehull

Marie og Berta ved Kvernhuset

Gro med Oona og Draupne
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Nye titler

C.I.B. NORD UCH SEV-17 RLI 
(NW1 S1-U S1-K) Fantejentas 
Berger ble Europeisk vinner 
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Honningrosas Rose 
Hjerteknuser, DKV-18, 
NUCH, SEUCH, DKUCH
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Hei! Her er noen bilder av vår stolthet, 
Nesets Nero! Han er nå 14 måneder 
gammel

Hilsen fra
Kristine Sønstebø

Nesets Nero

Nero synes også det er veldig deilig med 
vår! Gøy med toppturer igjen og litt vassing 

i vannet. Fotogen type det her! 

Nero var veldig fornøyd med egen innsats 
på sin aller første utstilling, den 17.02.19, 
bare 11 måneder gammel! NKK utstilling i 

Bø. Veldig stolte altså! 

Nero Nero - En glad gutt Nero klar til arbeid

Nero titter på fuglene
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Etter å ha blitt utfordret tok jeg utfor-
dringen og dro i gang et treff i min va-
kre hjemdal Sunndal. 

Jeg håpet på 7 påmeldte hunder, det 
ble 16. Det som var ekstra gøy var at 
det kom en del vi ikke kjente, så gøy å 
treffe nye buhunder. 

Lørdag møttes vi kl.12.00. Vi minglet, 
ble kjent, pratet, hilste på hunder og 
nøt det fine været. Jeg hadde spurt 2 
venninner om å hjelpe til, og dermed 
var maten klar i rett tid. Tiden gikk fort, 
det var trivelig å snakke med kjente og 
ukjente - og 6 av 7 buhundeiere i Sunn-
dal var innom. De siste hadde ikke an-
ledning denne gangen. Vi avsluttet i 
5-tiden, da var det flere slitne hunder. 
Vår Freia ville ikke gå tur en gang.

Kl.20.00 var nytt oppmøte for bren-
ning av pinsebål og grilling under 
Vinnu, verdens 6. høyeste fossefall. 
Buhundfolk, familie og venner var sam-
let til den tradisjonelle brenningen. Jeg 
tror folk og de hundene som fremdeles 
hang med, koste seg.

Søndag møttes vi igjen kl.12.00 og 
etter litt mingling så ble det felles tur for 
de som ville opp til Vinnu.

Imens ble bålpannen fyrt opp, kaffe 
kokt og vi grillet når hunder og folk kom 
tilbake. 

Vi har fått sosialisert hundene mye i 
helgen, utvekslet erfaringer, gitt og fått 
tips, fått nye bestevenner og ikke minst 
nye bekjentskaper.
 
Takk for ei flott helg!

Hilsen
Siw Else og Freia

Pinsetreff i Sunndal

Fellesbilde fra søndag

Dag 1 - Ebba og Kaisa

En pust i bakken

Fellestur
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Freia og Tinka Freia venter på gjengen som skal brenne bål Frida

Hygge rundt bålet Nye bestevenninner - Freia og Tinka Pinsebål under mektige Vinnu

Pinsebål Sliten vertinne Vi tigger ikke ....
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Norsk Buhundklubb ønsker 
å takke for bidrag fra 

Byggmakker – Seljord Elektriske A/S v/Einar Tufte, 
Vekanvegen 12, 3840 Seljord, tlf. 35 06 50 00 

og 
Morgedal Rør AS, Vekanvegen 8A, 

3480 Seljord, tlf. 35 06 44 55
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Anbefalt valpepris
Det var enighet om å justere opp an-
befalt valpepris fra kr. 14.000,- til kr. 
15.000,-. Oppdrettere ble i tillegg op-
pfordret til å gjøre en innsats for å få 
helseundersøkt sine valper, enten 
gjennom bruk av depositum eller gjen-
nom annen form for oppfølging.

Dommerkompendium
Styret i Norsk buhundklubb har bedt 
dommerne Terje Lindstrøm og Børge 
Espeland om bistand til utarbeidelse av 
et nytt dommerkompendium for Norsk 
buhundklubb. Dommerkompendiet 
skal vedtas av styret. Etter pkt. 3.11 i 
Norsk Kennelklubs Raseforvaltning 
skal raseklubber utarbeide dommer-
kompendium for rasen og avholde 
dommerkonferanser.

Presentasjon av Terje Lindstrøm
Terje Lindstrøm orienterte kort om sin 
bakgrunn. Han hadde sitt første buhun-
dkull i 2000, er for tiden nestleder i 
NKK, sitter i NKKs sunnhetsutvalg, og 
har vært dommer siden 1996, først på 
rottweiler og så buhund, og dømmer nå 
ca 140 raser. Har bistått flere raseklub-
ber med å utarbeide dommerkompend-
ier.

Rasestandard og dommerkompen-
dium
Både rasestandarder og dommer-
kompendier bør utarbeides etter an-
befalte normer/struktur. Dommer-
kompendiet skal hjelpe dommere til å 
forstå rasestandarden. Bruk av billed-
materiell er svært viktig. 

Lindstrøm understreket viktigheten av 
en god dialog med oppdretterne av 
Norsk Buhund i det videre arbeidet, 
og oppfordret oppdrettere til å komme 
med innspill samt billedmateriell til bruk 
i forbindelse med illustrasjon av viktige 
detaljer. 

Viktig bakgrunn for å forstå et dom-
merkompendium
Terje Lindstrøm foretok en gjennom-
gang av begreper og hundens anatomi. 
Han viste til at buhundens bygning er 
svært lik Norsk Elghund. Begge rasene 
er kvadratiske, moderat vinklet, mark-
ert manke med en sterk rett overlinje.  
Dette har sin bakgrunn i hundenes 
bruksområde/funksjon som en uthold-
ende jakt eller gjeterhund. Han under-
streket at funksjon er viktig å vektlegge 
under bedømmelse. 

Kompendiet skal være et utfyllen-
de og detaljert supplement til rase-
standarden. For å illustrere hvordan en 
buhund skal se ut er det derfor viktig 
med mange bilder, og bilder av ulike 
buhunder. 

Historikk
Lindstrøm tok oss raskt gjennom 
buhundens historie og viste en rekke 
bilder av gode og utmerkede rasetyp-
iske individer. Selve typen har foran-
dret seg lite gjennom tiden.

Gjennomgang av det foreløpige ut-
kastet
Oppbygningen er som tidligere nevnt 
med bakgrunn i dagens rasestandard. 

Standarden refereres innledningsvis, 
for deretter å supplere med kommen-
tarer og bilder.  Bruk av bilder for å 
vise variasjon står helt sentralt. Terje 
Lindstrøm gikk raskt gjennom utkastet 
for å få tilbakemelding på oppbygging, 
struktur, kommentarer og billedbruk. 
Han understreket at bildene stort sett 
var svært gamle, og at det er et behov 
for å erstatte en del av bildene for å få 
et best mulig pedagogisk dokument.   

De enkelte elementene ble gjennom-
gått, etter strukturen i standarden og 
utkastet til kompendiet. 

Innledningen: Her skal det lages en 
innledning med forord, historie og bruk-
sområde. 
Helhetsinntrykk: Ingen spesielle kom-
mentarer, annet med at det er ønskelig 
med utskifting av dagens bilder. 
Hode, skalle, stopp: Når det gjelder 
snutelengde er dette en beskrivelse av 
dagens anatomi hos de fleste buhun-
der. Dette blir vist under detaljer. Det er 
ikke et ønske om at buhundens snute-
lengde skal bli kortere eller lengre, men 
å bevare dagens form, som gir det rette 
uttrykk og balanse mellom skalle og 
snute. 
Ansiktsregion: Her ble det kort di-
skutert hvor vidt mindre tannmangel 
ikke skal bedømmes for strengt. Dette 
vil være opp til klubben og klubbens 
avlsråd å avklare.
Hals: Her ble det understreket at en 
riktig halslengde, verken for kort eller 
for lang, er viktig for hundens balanse 
og funksjon (rent anatomisk). 
Forlemmer: Ingen kommentarer

Referat fra medlemsmøtet 
9. mars 2019 - Gardermoen
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Kropp: Lindstrøm viste til NBKs dom-
merkonferanse i 1997 og vedtak i den 
sammenheng.  Det er viktig av buhun-
den fremstår med en godt markert 
manke – dvs. manken er overlinjens 
høyeste punkt. Dette medfører at over-
linjen vil få en lett helning fra manke til 
halerot. 

Dette ble også illustrert ved bilder fra 
gamle buhunder helt tilbake til Flink. 
Dette er ikke en endring av typen – 
men beskrivelse av buhunden slik den 
alltid har vært. 
Haletyper: Her er det understreket at 
halen kan være dobbelt eller enkelt 
ringlet. Det er vist ulike typer haler i 
det påfølgende billedmateriale – som 
viser en stor variasjon av utmerkede 
til mindre akseptable haletyper. Dette 
er en spesifikk beskrivelse av haler, og 
en ellers god hund med en dårlig hale 
kan etter dommerens helhetsvurdering 
dømmes opp.
Bevegelser: Ingen kommentar – rent 
bort sett i fra at det er et stort behov for 
bilder av hunder som traver.  
Farge: Også her er det et stort behov 
for et bedre billedmateriell. Det har 
oppstått mange misforståelser i forbin-
delse med bruk av begrepene varglett 
og blakk med sorte hårspisser. Bildene 
i presentasjonen er delvis av dårlig 
kvalitet og av unge hunder – som ofte 
har en annen sjattering og pelskvalitet 
enn en voksen hund. Det ble en liten 
diskusjon rundt hvitt, spesielt på de 
rødlige/mørke blakke og svarte, samt 
bruk av begrepet ”ensfarget svart i 
rasestandarden”. Det kan det være et 
behov for en bedre beskrivelse, spesi-
elt slik at det blir mer forutsigbart hvor 
mye hvitt som er ok, og ikke skal føre til 
trekk. Pr. i dag er det et problem at en-
kelte dommere trekker mye for litt hvitt 
på svarte hunder. Lindstrøm oppfordret 
oppdrettere til å sende innspill på dette 
og klubben til å klargjøre punktet sam-
men med de som utarbeider kompend-
iet. 
 
Behov for bedre bilder er stort:
Bilder av buhunden Flink, av bedre 
kvalitet – hvis noen kan fremskaffe.

Gode bilder av svart og blakk til for-
siden. Generelt bilder av god kvalitet 
av mange ulike typer buhunder. Gode 
bilder av hunder i bevegelse, samt 
bilder av feil og mangler som kan 
brukes til illustrasjon. Hundens navn 
eller oppdretter vil ikke bli oppgitt i 
forbindelse med bilder som brukes i 
kompendiet. 

Rasekompendiet planlegges 
presentert i fbm buhundens 
nasjonaldag august då. 
Innspill sendes til styret. Innspill må 
være konkrete og faglig begrunnede. 
Styre setter opp tidsfrist for å komme 
med innspill. 

HD og HD-indeks 
Tine M. V. Jarli orienterte om HD-in-
deks for Norsk buhund. Tine som sit-
ter i avlsrådet vårt har en mastergrad i 
avl og genetikk fra NMBU. Vi er svært 
heldig som har slik kompetanse inn i 
vårt avlsråd. Temaet kan være litt van-
skelig å sette seg inn i og referere på 
en korrekt og forståelig måte. Tine vil 
derfor legge ut en egen informasjon om 
temaet, og det blir derfor kun en kort 
oppsummering her. 

Det ble lagt vekt på at det er nødvendig 
med et tilstrekkelig stort datagrunnlag/ 
antall individer for å kunne gjøre sikre 
beregninger av genetiske parametere 
(eks arvegrad). 

Utfordringer ved beregning 
av HD-indeks for Norsk buhund
Det er for tiden stor usikkerhet når det 
gjelder grunnlaget for beregning av in-
deksen, de variablene som mates inn i 
modellen:

1. HD-indeks for Norsk buhund er 
beregnet på et minimumsgrunnlag. 
HD-indeks for Norsk buhund er bereg-
net på 240 individer mens Norsk el-
ghund grå har over 1340 individer. Min-
stekrav for beregning av indeks er at 
minimum 100 valper i gjennomsnitt er 
født de siste 5 til 10 årene. Minimum 
35% skal ha kjent HD-status. Norsk 
buhund fyller akkurat kriteriene.

2. I modellen ligger en rekke variabler. 
For å kunne bruke denne modellen må 
arvegraden være kjent. Avlsrådet har 
ikke sett noen publisert arvegrad på HD 
for Buhund, men Tine har regnet ut at 
NKK bruker 0,25 (25 %). Foreløpig kan 
ingen i NKK svare på alle spørsmålene 
vi har vedrørende modellen. Vi er hen-
vist videre, og håper på et svar innen 
rimelig tid.

3. Resultatene av de ulike kjøringene, 
dvs. utviklingen fra en kjøring til neste 
kjøring viser variasjon i resultater som 
ikke helt lett lar seg forklare.

4. Det er for tiden stor usikkerhet 
vedrørende HD-status hos Norsk 
buhund. Hvorfor har andelen hunder 
med HD økt til over 50 % av røntgede 
hunder for 2018?

a. Har rasen har utviklet seg negativt – 
med økt forekomst av HD?
b. Har tidligere avlesning av bilder vært 
feil – slik at hunder med HD-C er regis-
trert som HD-frie?
c. Er det feil ved avlesning av dagens 
bilder – slik at hunder som er HD-frie 
feilaktig blir registrert med HD-C?
En modell og en indeks blir aldri bedre 
enn de dataene som mates inn i mod-
ellen. Vi har derfor et stort behov for å 
avklare spørsmålene ovenfor før vi kan 
ta HD-indeks aktivt i bruk.

Tine orienterte om at Avlsrådet med 
støtte fra styret har sendt inn røntgen-
bilder fra 16 hunder med diagnose HD-
C, som ble avlest i 2018, til en avles-
er i Belgia – for en ny vurdering. Når 
resultatet kommer vil klubben uansett 
resultat måtte gå i dialog med NKK for 
å vurdere situasjonen. Vi må kartlegge 
om nye avlesninger er feil, om gamle 
avlesninger er feil, eller om vi reelt har 
fått en negativ utvikling når det gjelder 
forekomsten av HD på rasen. Ut i fra 
dette vil avlsrådet måtte vurdere om 
avlsreglene bør endres slik at det 
åpnes for avl på hunder med HD-C i 
kombinasjon med HD-indeks. 

Avlsrådet ba på bakgrunn av dette om 
litt tid til å gjøre disse avklaringene for 
å kunne basere avlsreglene på et godt 
faglig grunnlag. Hunder som er avlest 
med HD-C i 2018 er uansett unge, og 
det vil være tid til å gjøre en jobb før 
disse er for gamle til å kunne settes i 
avl.

Totenvika, 28.03.2019
Referat v/Kirsten Andersen
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Siste nytt fra avlsrådet
Vi håper på rekordoppmøte på årets 
nasjonaldag i 2019 – det store jubile-
umsåret. Her er det mulighet for å se 
et stort antall hunder, som alle er re-
sultat av tidligere års avl. Men det er 
kanskje mest av alt en fremvisning av 
en sunn og flott rase – i mange, flotte 
varianter. Det er uansett en viktig del 
av avlsarbeidet at hunder fremvises i 
utstillingsringen.

Også i år vil Ernst-Otto Ropstad stille 
opp på Buhundens Nasjonaldag på 
Hunderfossen for å øyelyse våre hun-
der. Vi håper mange benytter denne 
muligheten. Vi håper også å kunne få 
tatt mange prøver med DNA-svabere 
disse dagene for senere beregning av 
genetisk variasjon.

Vi håpet også å få satt i gang helseun-
dersøkelsen i 2019, men det kan se 
ut som at dette drøyer noe. Vi vil in-
formere når vi vet noe mer om når 
denne kan settes i gang.

 I dette nummeret av Buhunden har AR 
bidratt med en del lesestoff, og vi håper 
mange tar seg tid til å lese dette. Har 
dere spørsmål angående det vi pre-
senterer, så ikke nøl med å ta kontakt 
med oss. Alle spørsmål vedrørende avl 
og oppdrett ønsker vi velkommen. Er 
det noe dere ønsker at vi skal skrive 
om i neste nummer, så gi oss beskjed.
Vi ønsker å avslutte med en liten op-
pdatering rundt HD hos buhund. Sam-
tidig benytter vi sjansen til å ønske alle 
medlemmer god sommer! Måtte både 
to- og firbente kose seg maksimalt.

HD hos Norsk buhund
Endring av HD-status hos buhund vært 
på tapetet en god stund nå, og ble også 
omtalt i tidligere nummer av Buhunden. 
Det hele startet egentlig i 2014 med at 
vi registrerte en endring i HD-resultater 
fra tidligere år. I starten endret det seg 
fra at de fleste hunder fikk resultatet A, 
til at en større andel fikk B. Det endret 
seg til litt hvert år i retning økende grad 
med HD, og i mars 2017 sendte AR et 
brev til NKK med spørsmål angående 
vår bekymring. Dere finner brevet an-
net sted i bladet. Spørsmålene AR 
stilte, ble aldri tilfredsstillende besvart 

av  NKK (se sommernummer 2017).
AR vurderer hvorvidt endring i resul-
tatene kan skyldes endring av popu-
lasjonen, endring av undersøkt andel 
av populasjonen eller evt. matadoravl. 
AR har foreløpig ikke klart å finne en 
fullgod forklaring til de endringer vi ser, 
men arbeidet pågår fortsatt.

I løpet av 2018 ble det avlest flere hun-
der med HD enn hunder fri for HD. På 
dette tidspunktet anbefalte AR at det 
skulle søkes NKK om beregning av 
HD-indeks for buhund (to artikler om 
HD-indeks finner dere hhv i forrige 
nummer av Buhunden, samt annet 
sted i dette nummeret). Videre søkte vi 
styret om penger for å kunne sende 16 
bilder avlest i 2018, til en ekstern av-
leser godkjent innen FCI. I prinsippet 
skal det benyttes samme metode i alle 
FCI-land. AR ønsket å undersøke hvor-
vidt resultatene ville avvike mellom de 
to FCI-godkjente avlesningene, og på 
basis av dette vurdere om det er grun-
nlag for tvil vedrørende NKKs HD-diag-
noser.

For de bildene som ble sendt fikk 10 
av 15 hunder en annen avlesning enn 
opprinnelig NKK-diag-
nose. Et av bildene ble 
ikke godkjent for avle-
sning grunnet feilpo-
sisjonering av hunden.

Da det var såpass 
stort avvik mellom av-
lesingen vi fikk foretatt 
og NKK´s avlesing av 
de samme bildene, 
mente AR det var 
grunnlag for å gå vid-
ere med dette til NKK 
og sendte derfor inn 
sak til  Sunnhetsutval-
get (SU). Saken ble 
behandlet i SU 8. mai 
2019. 

NBK ble i svaret fra 
SU oppfordret til å 
sende NKK de samme 
bildene som ble sendt 
til utlandet, pluss 
bilder fra 5 hunder til, 

slik at alle disse bildene kan bli avlest 
av Avlest av det nordiske røntgenpan-
elet. Det betyr at til sammen 21 bilder 
skal sendes til det nordiske panel for 
en kvalitetssikring av resultatene.
Både vårt brev og svar fra NKKs Sunn-
hetsutvalg kan leses i sin helhet annet 
sted i bladet. 

Med bakgrunn i svaret fra Sunnhet-
sutvalget vil vi å kontakte SU for å gå 
videre med avlesning/kvalitetssikring 
av bildene hos NKU. Dette vil gi oss 
svar på om bedømmingen av bildene 
innen Norden er ensartet, og om denne 
avviker fra vår eksterne bedømming 
foretatt av ekstern FCI-avleser utenfor 
Norden. Vi ønsker å få resultater for 
hver enkelt hund tilgjengelig slik at vi 
har mulighet for å sjekke opp mot disse 
avlesningene. NKK har tilbudt oss kun 
statistikk, ikke den enkelte hunds av-
lesninger, som vi har behov for hvis vi 
skal ha nytte av vurderingen i det nor-
diske panelet. Det er uansett hva som 
skjer videre, veldig viktig at det fortsatt 
undersøkes så mange hunder som 
overhodet mulig. Pr juni i år er det rønt-
get halparten så mange hunder som i 
fjor, dette er svært bekymringsfullt.
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Bruk av HD-indeks i avlsarbeid
Indeks er et statistisk verktøy som har 
potensiale til å hjelpe oss med å pluk-
ke ut de beste avlsdyrene med hen-
syn til en egenskap, i dette tilfellet HD. 
Indeksen er et estimat på hundens 
avlsverdi for egenskapen (HD) i forhold 
til gjennomsnittet hos rasen. Den gir 
oss muligheten til å vurdere hundens 
potensielle avlsverdi, og sammenlikne 
hunder på et tilnærmet likt grunnlag. 

Indeksen forandres kontinuerlig etter 
hvert som informasjonen registreres. 
Gjennomsnittet er standardisert til tal-
let 100 (uansett egenskap), og baserer 
seg på registreringer fra de siste årene. 
En hund som har over 100 i indeks er 
bedre enn rasens gjennomsnitt, og 
en hund som har indeks under 100 er 
dårligere enn rasens gjennomsnitt.

Siden gjennomsnittet vil forflytte seg, 
vil det innebære at eldre hunder over 
tid får dårligere indeks enn hva den 
hadde i utgangspunktet. Dette skyldes 
at yngre generasjoner får en høyere in-
deks som følge av genetisk fremgang 
for egenskapen. Da vil gjennomsnittet 
justeres. Det betyr imidlertid ikke at en 
eldre hund ikke kan ha bedre indeks 
enn en yngre hund, eller at den ikke 
kan ha indeks på over 100, men at det 
er helt normalt at indeksen forandrer 
seg fordi gjennomsnittet i populasjonen 
forandrer seg over tid.

Kriteriene, som er satt av NKK, for å 
få beregnet indeks er en viss populas-
jonsstørrelse, og en stor andel med 
kjent HD-status. Det kreves minimum 
100 valper født i året de siste 5-10 år. 
Norsk buhund har i snitt 111 valper pr 
år de siste 5 årene, og 99 valper i snitt 
de siste 10 år. Enkelte år skiller seg 
ut med betydelig større bidrag i antall 
valper enn andre år. For samme peri-
ode kreves det minimum 35 % med 
kjent HD-status. Dvs. 194 de siste 5 
år, og 348 hunder siste 10 år. Norsk 
buhund har 240 undersøkte hunder de 
siste 5 år, og 394 de siste 10år. 

Indeksen beregnes ved hjelp av en 
statistisk modell som kalles BLUP- AM 
(Best Linear Unbiased Prediction- An-
imal Model). Denne typen modell til-

passes populasjonen, og man ønsker 
en så enkel modell som mulig. Etter 
korrigeringer for miljø skal arv utgjøre 
en større del av variasjonen enn tid-
ligere, og det er nettopp den arvelige 
variasjonen vi er interessert i. NKK 
opplyser at i denne modellen blir det 
korrigert for kull, år og kjønn. En forut-
setning i modellen er at arvegraden er 
kjent. 

Sikkerheten er sammenhengen mel-
lom estimert og beregnet avlsverdi. 
Sikkerheten påvirkes av f.eks. korri-
geringsfaktorene, arvegrad, informas-
jonsmengde og datakvalitet. Sikker-
heten skal øke med økende arvegrad, 
økende antall slektninger med kjent 
status og nære slektninger skal bety 
mer enn fjerne. Sikkerheten uttrykker 
hvor store forandringer som kan for-
ventes i indeksen. Jo høyere sikker-
heten er, dess mindre forandringer kan 
forventes. Minste sikkerheten (MS) for 
Norsk Buhund er satt til 0,5, noe som 
tilsvarer en arvegrad på 0,25. Avlsrå-
det har pr. nå ikke fått svar fra NKK hva 
som er grunnlaget for at denne verdien 
er benyttet i modellen.

Arvegraden forandrer seg fordi den 
er basert på de dataene som er tilg-
jengelige under tidspunktet for beregn-
ing. Egensikkerheten (ES) baserer seg 
på all tilgjengelig informasjon i hundens 
slektskap. Den påvirkes i størst grad 
av hundens egen status og avkom 
med kjent status. Jo høyere ES, dess 
fler registeringer kreves for å øke ES. 
Det anbefales et minimum på 5 avkom 
med kjent status for å ha en akseptabel 
sikkerhet for avlshunden. Dette indiker-
er at de fleste valper i første kull bør 
undersøkes for å øke ES for en norsk 
buhund.

Det er ønskelig å unngå å bruke hun-
der med lav indeks, og det anbefales 
at summen av de to indeksene i kom-
binasjonen overskrider 200. I prak-
sis vil det si at det vil være vanskelig 
å bruke hunder med en indeks under 
80, da dette vil si at partneren bør ha 
en indeks over 120. En høy sikkerhet 
indikerer at den beregnede indeksen 
er nær hundens sanne avlsverdi, og 

dermed effekten på neste generasjon. 
En høy indeks med en høy ES indiker-
er at hunden vil ha et positivt bidrag til 
avlen, og i dette tilfelle gi færre valper 
med HD. 

Det er dessverre en del statistiske ut-
fordringer med indeksen slik den fram-
står i dag. Antallet registrerte valper er 
bare akkurat så mange som behøves 
for å oppfylle et av kriteriene for å få 
indeks, og det samme gjelder andelen 
hunder som er undersøkt. En annen 
utfordring er at det er for få avkom i 
hvert kull som blir undersøkt for HD. 
Historisk sett er det ofte kun en eller 
to valper i hvert kull som har register-
ing for HD. Dette gjør at det er tilfeldig 
hvilke hunder som påvirker indeksen til 
foreldredyrene, og de vil kunne få en 
ufortjent god eller dårlig indeks. Det er 
svært få hunder som undersøkes mel-
lom hver indeks-kjøring, og med bare 
et minimum av undersøkte hunder to-
talt sett, får enkeltindivider store utslag 
på indeksene. 

Avlsrådet har sett flere eksempler på 
hunder med indekser som vi mener 
ikke samsvarer med den informas-
jonen som er tilgjengelig. Det har i den 
siste tiden også vært spørsmål rundt 
HD-avlesningene (omtalt i egen artik-
kel), endringer i resultater vil påvirke 
indeksen i aller høyeste grad. Infor-
masjonen som inngår i beregningene 
er helt avgjørende for at indeksen skal 
virke slik den er tiltenkt. Konklusjonen 
er foreløpig at usikkerheten rundt 
utregningene per i dag er for stor, og 
AR ønsker derfor å avvente med å inn-
lemme dette avlsverktøyet i anbefalin-
gene foreløpig. 
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Fra: Tine Madeleine <tinemadeleine@hotmail.com> 
Sendt: fredag 31. mars 2017 11.20 
Til: kristin.prestrud@nkk.no 
Emne: HD-statistikk NBK  
  

Kjære helseavdeling ved NKK 
  
Norsk Buhundklubb opplever å få spørsmål fra våre medlemmer og oppdrettere om Norsk 
buhunds HD-statistikk etter årets årsmøte, hvor avlsrådet la frem sine tall til årsmeldingen. 
Diskusjonene og spørsmålene dreier seg om denne tabellen: 
  

 
 
Vi ser en nedgang i andelen hunder som mottar resultatet A. Vi ser at prosentandelen «fri» 
er relativt stabil, men også her en svak nedgang. Vi har en liten rase, og vi forstår at det er 
mindre prosentandel av vår populasjon som blir en del av statistikken hvert år, og at utvalget 
sådan er tilfeldig. Siden vi har en liten norsk populasjon har vi sett litt på statistikken for 
andre større raser, og hørt fra andre klubber at vi ikke er de eneste som opplever dette. 
Dette reiser spørsmål vi ikke har svar på, og vi føler derfor at her må NKK inn på banen. Det 
er ingen grunn til å tro at vårt genetiske materiale har forandret seg. I NBK’s avlsregler er det 
HD-status fri mot fri som har vært gjeldene for parring de siste tjue åra. Vi opererer 
hovedsakelig med retningslinjer for avl, noe som gjør at i prinsippet alle med en frisk hund 
kan brukes i avl. Vi har få avlsregler hvor det ikke kan søkes om dispensasjon, men vi gir ikke 
dispensasjon for hunder med HD per i dag. Vi har god genetisk variasjon(0,65). I motsetning 
til mange andre raser er det lite import av Norsk Buhund, så populasjonen er relativt 
uforandret og stabil. Så hva skyldes da nedgangen i antallet A-hofter? Hvorfor har en stor 
andel av det som før var A blitt B når endringen i andelen fri ikke er påvirket i like stor grad?   
 
To av våre avlsrådmedlemmer var representert på avlsrådkurset NKK avholdt i februar 2017 
hvor noe av forandringene i avlesningsresultatene ble forklart med bl.a. digitalisering og 
forbedret bildekvalitet. På samme kurset blir det også sagt av NKK’s avleser at en A-hofte er 
lett å lese av, og det oftest er B-/C-hoftene som skaper tvilstilfeller, hvor dette med 
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bildekvalitet og dataverktøy har vært til stor hjelp. Dette forklarer den svake nedgangen i 
antall fri, men dette forklarer da fremdeles ikke nedgangen i antallet A-hofter i nyere tid slik 
vi opplever det. Vi opplever det som svært uheldig at avlsreglene våre blir undergravd av 
dårlige resultater, og ønsker derfor å høre om NKK har gjort seg noen tanker om saken og 
eventuelle innspill.   
 
Vi i NBK ble også kontaktet når de også har opplevd en større nedgang i andelen HD-frie 
hunder i Sverige, men her har de spillerom til å avle på C-hofter mot fri. Den svenske 
buhundklubben sliter med medlemmer som undergraver deres avlsregler og retningslinjer, 
og bevisst avler på hunder med diagnosen D. HD-statistikken til Norsk buhund i Norge reiser 
dessverre lignende spørsmål blant våre medlemmer hvorvidt det er noe poeng med HD-
røntgen, og når kurven er nedadgående til tross for seleksjon på friske hunder hvorfor vi da 
ikke skal tillate avl på C-hofter (slik som i Sverige). Slik det er i dag er fremdeles en stor 
prosentandel av røntgede hunder fri for HD. Med så få kull i året og hunder som går videre i 
avl mener avlsrådet enstemmig at det ikke er behov for å avle på syke dyr når vi har så stor 
andel friske dyr. Vi ønsker istedet å oppfordre de som har friske hunder til bruk i videre avl, 
gjennom å f.eks få de inn på hannhundlista. Vi ønsker å opprettholde tilliten fra våre 
oppdrettere og være litt forut for situasjonen her hjemme i Norge og være et godt forbilde 
som rasens opphavsland. Til tross for sin status som utrydningstruet er Norsk buhund 
fremdeles å regne som en sunn rase, og slik ønsker vi at det skal forbli. Vi ønsker et godt 
samarbeid med NKK, og dermed stå sammen for en sunn og frisk rase både nasjonalt og 
internasjonalt, men vi trenger deres hjelp. Hva tenker NKK om å gjøre en sammenlikning av 
eldre og nyere HD-røntgenbilder av buhund? Buhunden bør være helt ideell til nettopp en 
slik sammenlikning på grunn av sin stabile populasjon. Vi håper NKK tar dette så alvorlig som 
vi gjør, og erkjenner vårt særskilte ansvar ovenfor denne nasjonale utrydningstruede rasen.  
 
Mvh Avlsrådet, Norsk Buhundklubb 
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Svar på NBKs henvendelse vedrørende forekomst av HD hos norsk buhund 
 
NKKs sunnhetsutvalg (SU) takker for henvendelsen, og for interessen rundt sunnhet og helse hos norsk 
buhund, en av våre nasjonalraser. NBK har i sin henvendelse til SU organisert noen kulepunkter. Disse 
punktene er gjengitt – og besvart – i teksten under. 
 

 Norsk Buhundklubb har tidligere foreslått å få avlest et større antall hunder av en rase i 
Nordisk panel, og basert på den stikkprøven vi nå har gjennomført for Norsk Buhund, 
mener vi at grunnlaget er tilstede. Dersom avlesinger i Nordisk Panel er tilsvarende NKKs 
avlesninger kan vi slå oss til ro med at det gjennomføres riktige avlesninger 

Det er naturlig at NBK finner diskrepansen i diagnoser mellom NKK og det andre FCI-landet som ble påvist i 
stikkprøven bekymringsverdig. Man må imidlertid være klar over at FCIs regelverk tilsier at hver enkelt 
kennelklubb eller raseklubb har ansvaret for å godkjenne sine HD-avlesere 1). Da krav til kvalifikasjoner og 
kvalitetssikring av avleserne varierer relativt mye mellom ulike FCI-land, varierer også avlesningene. 
Internasjonal litteratur påpeker derfor at det er svært vanskelig å sammenlikne HD-resultater fra ulike FCI-
land 2) Hvordan Norge avleser i forhold til et vilkårlig FCI-land er derfor ikke så avgjørende for avlsmessig 
fremgang. Det er imidlertid er det viktig at hunder som brukes i avl i Norge får HD-diagnoser som er 
sammenliknbare med diagnosene til resten av den norske HD-populasjonen. Hvis man ønsker en ny 
vurdering av HD-bildene, vil det være mest hensiktsmessig å få en ny vurdering av bildene av NKUs 
røntgenpanel, heller enn av et annet FCI-land. SU bifaller derfor NBKs ønske om en ny vurdering av HD-
resultater foretatt av NKUs røngtenpanel. NBK oppfordres til å sende NKK de samme bildene som ble sendt 
til utlandet, pluss bilder fra 5 hunder til, slik at alle disse bildene kan bli avlest av NKUs røntgenpanel. Kun 
digitale bilder vil kunne brukes. En statistisk rapport om eventuelle diskrepenser i diagnoser mellom NKK og 
NKU vil bli gitt i etterkant. I en slik kvalitetssikring vil diagnosene være anonymiserte, og vil ikke kunne 
knyttes til en spesifikk hund i etterkant. Diagnosene vil derfor ikke påvirke enkelhindividenes HD-resultater.  
 

 Dersom NKK har endret kriteriene for avlesning de senere år er dette også informasjon som 
må deles med medlemsklubbene slik at tilpasninger i avlsregler hos klubbene kan 
gjennomføres på et riktig grunnlag. 

NKK har ikke endret kriterier for avlesning. NKKs avlesere holder seg til FCIs regelverk, og har to ganger i 
året samlinger med de andre avleserne i Norden for å kvalitetssikre sin avlesning, og samkjøre avlesningen 
innad i Norden. Avlsreglene til raseklubbene bør baseres på kjennskap til kliniske symptomer sett i forhold 
til røntgendiagnosen, andelen hunder med de ulike diagnosene, og hvilke andre avlsmessige hensyn som 
må tas hos rasen.  
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    Norsk Kennel Klub   

    Side 2   

 
 Vi er kjent med at digitalisering av røntgenbilder er nevnt som mulig forklaring til at flere 

hunder diagnostiseres med HD grad C, men får ikke dette helt til å rime da digital røntgen 
har vært vanlig diagnostisk utstyr i klinikkene i lenger tidsperiode enn denne forandringen i 
HD statistikken har vært fremtredende. Her har sannsynligvis NKK bedre oversikt enn oss 
over andel digitale bilder vs. «gammel» film innsendt NKK. 

Digitalt røntgenutstyr har blitt brukt i Norge i ca. 15 år. I starten var det imidlertid kun de største klinikkene 
som hadde dette utstyret. De senere årene, anslagsvis de siste 5-6 årene (ifølge saksbehandlere for HD) har 
andelen digitale bilder eksplodert. Pr. april 2019 er ca. 1-2% av innsendte bilder analoge, resten er digitale.    
 

 Hvis det er slik at NKK har andre teorier som kan forklare denne relativt plutselige 
forandringen i HD diagnoser, som har rammet langt flere raser enn bare buhund, er vi 
svært interessert i å høre dem. 

NBK har i løpet av våren 2019 kommunisert med NKKs helse- og registreringsavdeling angående temaet HD. 
23. mars 2019 sendte NKKs helse- og registreringsavdeling en mail til NBK som bl.a. innehold dokumentet 
«Avlsmessig framgang for HD – Hvordan få dette til?», hvor en rekke forhold som kan avgjøre avlsmessig 
framgang blir belyst, bl.a. avlesningskriterier, hvordan HD-statusen til avlsdyr og avkom faktisk hensyntas i 
avl, hvor stor variasjon det er av en egenskap innen en rase. Det er imidlertid usikkert om styret og 
avlsrådet rakk å få dette dokumentet før henvendelsen til SU ble sendt (NBKs henvendelse ble sendt på e-
post til SU 31. mars 2019). Dokumentet er derfor vedlagt dette brevet også. SU vil oppfordre NBK til å se 
nærmere på avlsdyrene som har blitt brukt i utstrakt grad de senere årene, og hvordan hoftestatusen til 
avkommene deres er i forhold til gjennomsnittet for rasen. Kan uheldig bruk av avlsdyr/matadorer være en 
medvirkende årsak til endringene i HD-status? 
 
Ellers er mange av NBKs bekymringer og spørsmål besvart i sluttrapporten til NKKs HD-gruppe. Rapporten 
ble offentlig tilgjengelig like før påske, og fins som et dokument på følgende nettside: 
https://www.nkk.no/hd-gruppa/category1273.html 
 
 
1) www.fci.be/medias/SCI-REG-DYS-HAN-DIR-en-615.pdf 
2) Fluckiger, M. (2007).  Scoring Radiographs for Canine Hip Dysplasia—The Big Three Organisations in the 
World. European Journal of Compagnion Animal Practice, 2, 135-140. 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Portokoll fra SU-møte 2019-1 
Avlsmessig framgang for HD-Hvordan få dette til? 
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Avlsrådets årsmelding 2018 
Avlsrådet har i perioden bestått av føl-
gende personer:
Leder: Ellen Katrin Enge 
Medlemmer: Ingvill Brenden, 
Tine Madeleine V. Jarli og
 Elin Kristiansen 

AR sitt arbeid i 2018
Avlsrådet har 
jevnlig kon-
takt gjennom 
hele året. 
Hoveddelen 
av kontakten 
har vært ved 
epost, men 
vi har også 
hatt 3 fysiske 
møter. AR har også vært representert 
ved 2 styremøter. Mye av vårt arbeide 
har bestått i å svare på henvendelser 
fra oppdrettere, valpeinteressenter og 
buhundeiere. Videre har AR i lengre 
tid besvart generelle henvendelser 
fra interesserte angående buhunden. 
Denne delen ble i 2018 overtatt som 
en del av styrets arbeid. 

AR har fulgt opp fra sommer 2017 
med artikler og innlegg i begge num-
mer av Buhunden. Dette forventes å 
fortsette i de kommende nummer også.

I 2018 har det vært stort fokus på 
HD. AR har blant annet tatt initiativ til 
å søke om å få beregnet HD-indeks på 
rasen. Første beregning ble gjort i de-
sember 2018. AR har jobbet med, og 
vil bruke tiden fremover til å samle mer 
informasjon om hvordan vi kommer 
med anbefalinger for hvordan denne 
kan brukes videre som avlsverktøy for 
norsk buhund. For at denne indeksen 
skal bli så sikker som mulig, må det un-
dersøkes flere hunder hvert år enn det 
som er normalt for Norsk Buhund (se 
tabell angående HD).

På Hunderfossen hadde AR møte 
med Professor Frode Lingaas fra 
NMBU (Veterinærhøgskolen). AR har 
samlet godkjenning fra eiere og inn-
hentet HD-bilder fra 15 buhunder. Det 
er gjort et utvalg fra ulike kombinasjon-
er av bilder tatt siste år. Dette for å få 
en second opionion fra annen avleser. 
AR har søkt og fått midler fra klubbens 
styre til dette arbeidet. 

På Hunderfossen ble det i samarbeid 

med NMBU samlet flere blodprøver og 
svaberprøver. NMBU samlet informas-
jon primært for et forskningsprosjekt 
som omhandler lydsensitivitet. Vår mo-
tivasjon var i hovedsak å få materiale 
til å kunne beregne genetisk variasjon. 
Dette for å vurdere om det er endringer 
siden forrige beregning. Dette arbeidet 

vil imidlertid ha behov for økonomiske 
midler. Det er derfor ikke klart når 
beregningen vil kunne påbegynnes, 
men det vil i løpet av 2019 bli samlet 
prøver.

Det er planlagt en ny helseun-
dersøkelse i 2019. AR har vært i kontakt 
med Frode Lingaas angående dette. 
Det er ikke klart når denne kan forelig-
ge. Undersøkelsen blir nettbasert via 
hundoghelse.no og vil være konfiden-
siell. Frode Lingaas vil være ansvarlig 
for selve undersøkelsen og det blir lag-
et flere statistikken fra den. 

Det er også påbegynt arbeide med å 
oppdatere RAS. Dette skal gjøres fer-
dig i løpet av 2019.

Registeringstatistikk
Norsk Buhund (hentet fra DogWeb): I 
2018 ble registrert 137 nye buhunder i 
Norge, fordelt på 27 kull, hvorav 3 var 
hunder importert. Det betyr at det ble 
registrert 24 norskfødte kull dette året. 
Fordelingen mellom kjønnene på de 
norskfødte valpene var 77 tisper og 57 
hanner. Det har i de siste årene alltid 
vært født flere hanner enn tisper, så 
2018 utpeker seg i så måte. Kullene 
som ble registrert i 2018 hadde 18 ulike 
fedre og 24 mødre.

De aller fleste hundene som har reg-
istrert kull etter seg i dette året har vært 
både øyelyst og HD fri. Det er imidlertid 
et fåtall hunder som har hatt diagnose 
HD C eller arvelig utviklingskatarakt 
som har vært brukt. Mye tyder på at 
helseundersøkelsene er blitt en eta-

blert praksis blant de fleste oppdrettere 
av norsk buhund. Vi registrer at ved 
noen tilfeller blir paring gjort før øye-
lysning av en eller begge avlshundene 
er foretatt. 

Tabellen viser registrerte valper og kull 
fra 2002 og frem til og med 2018. 

Kommentar: I statikken fra Dogweb un-
der ant kull telles hver importert valp 
som et kull. I tidligere år har vi regnet 
med disse valpene slik at totalen kull ser 
større ut enn den virkelig i er. I år har vi 
trukket fra disse, og får dermed et riktig-
ere bilde av antall kull og gjennomsnittlig 
kullstørrelse. 

HD statistikk 
Et rekordhøyt antall buhunder har vært 
undersøkt for HD i 2018. Dette er en 
svært gledelig utvikling. 

NKK har satt som minimumskrav at 
det registreres gjennomsnittlig minst 100 
hunder av rasen per år (beregnet ut fra de 
5-10 siste årene) og at mer enn 35% av 
hundene som har oppnådd røntgenalder 
i denne perioden har kjent status for å 
få beregnet HD-indeks. Tross at Norsk 
buhund ikke riktig har nådd dette antallet, 
ble det i 2018 for første gang beregnet 
indeks. Det er viktig at den økningen i an-
tall undersøkte hunder vi har sett i 2018 
fortsetter, slik at HD-indeks kan bli et 
nyttig verktøy i avlsarbeidet. Dessverre 
er enda svært mange kull og kombinas-
joner lite representert i statistikken. Ned-
enfor er tabell som viser utviklingen av 
røntgede hunder og resultater fra 2002 
og til og med 2018. 

De aller fleste hundene som har registrert kull etter seg i dette året har vært både øyelyst og HD fri. 
Det er imidlertid et fåtall hunder som har hatt diagnose HD C eller arvelig utviklingskatarakt som har 
vært brukt. Mye tyder på at helseundersøkelsene er blitt en etablert praksis blant de fleste 
oppdrettere av norsk buhund. Vi registrer at ved noen tilfeller blir paring gjort før øyelysning av en 
eller begge avlshundene er foretatt.  

Tabellen viser registrerte valper og kull fra 2002 og frem til og med 2018.  

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 Kull 22 17 25 22 16 18 16 15 14 17 24 18 17 19 
 Valper totalt 93 82 98 96 80 81 75 67 81 95 121 85 76 110 
 Valper eksl imp 92 80 98 95 75 81 74 65 80 91 117 85 73 109 
 Valper import 1 2 0 1 5 0 1 2 1 4 4 0 3 1 
 Kullstørrelse 4,1 4,7 3,9 4,3 4,8 4,5 4,6 4,3 5,7 5,4 4,9 4,7 4,3 5,7 
 

                
                  2016 2017 2018 

            Kull 14 32 24 
            Valper totalt 78 166 137 
            Valper eksl imp 76 164 134 
            Valper imp 2 2 3 
            Kullstørrelse 5,6 5,2 5,6 
            

                Kommentar: I statikken fra Dogweb under ant kull telles hver importert valp som et kull. I tidligere år 
har vi regnet med disse valpene slik at totalen kull ser større ut enn den virkelig i er. I år har vi trukket 
fra disse, og får dermed et riktigere bilde av antall kull og gjennomsnittlig kullstørrelse.  
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Et rekordhøyt antall buhunder har vært undersøkt for HD i 2018. Dette er en svært gledelig utvikling.  

NKK har satt som minimumskrav at det registreres gjennomsnittlig minst 100 hunder av rasen per år 
(beregnet ut fra de 5‐10 siste årene) og at mer enn 35% av hundene som har oppnådd røntgenalder i 
denne perioden har kjent status for å få beregnet HD-indeks. Tross at Norsk buhund ikke riktig har 
nådd dette antallet, ble det i 2018 for første gang beregnet indeks. Det er viktig at den økningen i 
antall undersøkte hunder vi har sett i 2018 fortsetter, slik at HD-indeks kan bli et nyttig verktøy i 
avlsarbeidet. Dessverre er enda svært mange kull og kombinasjoner lite representert i statistikken. 
Nedenfor er tabell som viser utviklingen av røntgede hunder og resultater fra 2002 og til og med 
2018.  
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Det er imidlertid et fåtall hunder som har hatt diagnose HD C eller arvelig utviklingskatarakt som har 
vært brukt. Mye tyder på at helseundersøkelsene er blitt en etablert praksis blant de fleste 
oppdrettere av norsk buhund. Vi registrer at ved noen tilfeller blir paring gjort før øyelysning av en 
eller begge avlshundene er foretatt.  

Tabellen viser registrerte valper og kull fra 2002 og frem til og med 2018.  

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 Kull 22 17 25 22 16 18 16 15 14 17 24 18 17 19 
 Valper totalt 93 82 98 96 80 81 75 67 81 95 121 85 76 110 
 Valper eksl imp 92 80 98 95 75 81 74 65 80 91 117 85 73 109 
 Valper import 1 2 0 1 5 0 1 2 1 4 4 0 3 1 
 Kullstørrelse 4,1 4,7 3,9 4,3 4,8 4,5 4,6 4,3 5,7 5,4 4,9 4,7 4,3 5,7 
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            Kull 14 32 24 
            Valper totalt 78 166 137 
            Valper eksl imp 76 164 134 
            Valper imp 2 2 3 
            Kullstørrelse 5,6 5,2 5,6 
            

                Kommentar: I statikken fra Dogweb under ant kull telles hver importert valp som et kull. I tidligere år 
har vi regnet med disse valpene slik at totalen kull ser større ut enn den virkelig i er. I år har vi trukket 
fra disse, og får dermed et riktigere bilde av antall kull og gjennomsnittlig kullstørrelse.  

 

HD statistikk  

Et rekordhøyt antall buhunder har vært undersøkt for HD i 2018. Dette er en svært gledelig utvikling.  

NKK har satt som minimumskrav at det registreres gjennomsnittlig minst 100 hunder av rasen per år 
(beregnet ut fra de 5‐10 siste årene) og at mer enn 35% av hundene som har oppnådd røntgenalder i 
denne perioden har kjent status for å få beregnet HD-indeks. Tross at Norsk buhund ikke riktig har 
nådd dette antallet, ble det i 2018 for første gang beregnet indeks. Det er viktig at den økningen i 
antall undersøkte hunder vi har sett i 2018 fortsetter, slik at HD-indeks kan bli et nyttig verktøy i 
avlsarbeidet. Dessverre er enda svært mange kull og kombinasjoner lite representert i statistikken. 
Nedenfor er tabell som viser utviklingen av røntgede hunder og resultater fra 2002 og til og med 
2018.  
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                 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 
Antall 19   40   36   30   34   24   19   31   
A 15 78,9 24 60 25 69,4 22 73,3 24 70,6 12 50,0 11 57,9 19 61,3 
B 2 10,6 6 15 5 13,9 3 10 5 14,7 6 25,0 4 21 6 19,4 
A + B % 17 89,5   75   83,3   83,3   85,3   75,0   78,9   80,6 
C 2 10,6 9 22,5 3 8,3 5 16,7 4 11,8 6 25,0 3 15,8 5 16,1 
D 0   1 10 2 5,6 0   1 2,9 0   1 5,2 1 3,2 
E 0   0   1 2,8 0   0   0   0   0   

 
 

               
 

 
                 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016  % 2017  % 

Antall 25   36   31   31   33   31   47   41   
A 15 60,0 15 41,7 17 54,8 18 58 13 39,4 6 19,4 8 17 7 17,5 
B 4 16,0 12 33,3 6 19,4 8 25,8 7 21,1 15 48,4 22 46,8 20 48,8 
A + B %   76,0   75   74,2   83,9   60,6   67,7   63,8   65 
C 4 16,0 6 16,7 6 19,4 5 16,1 9 27,3 8 25,9 14 29,8 12 30 
D 2 8,0 3 8,3 2 6,5 0   4 12,1 2 6,5 3 6,4 2 5 
E 0   0   0   0   0   0   0   0   

 
 

               
 

 
                 2018  % 

              Antall 87   
              A 13 14,9 
              B 28 32,2 
              A + B % 41 47,1 
              C 40 46 
              D 6 6,9 
              E 0   
               

  

 

Statistikk for rase siste 10 år – februar 2019 
Antall avkom: 993 
  HD HD % AD AD % 
Totalt 329  33,1%  38  3,8%  
Fri 218 66,3% 37 97,4% 
Svak 91 27,7% 0 0% 
Middels 20 6,1% 1 2,6% 
Sterk 0 0% 0 0% 
 

Siste års resultater har også før til en relativt stor endring i resultater for siste 10 år. Nedenfor er 
statistikken hentet fra DogWeb i februar 2018. 

Statistikk for rasen tatt - februar 2018 
Antall avkom: 933 
  HD HD % AD AD % 
Totalt 273  29,3%  24  2,6%  
Fri 198 72,5% 24 100% 
Svak 59 21,6% 0 0% 
Middels 16 5,9% 0 0% 
Sterk 0 0% 0 0% 
 

AD undersøkelse 2018 
I 2018 ble 16 hunder undersøkt for AD, 1 ble diagnostisert med middels grad AD. 

 

Øyelysing 2018 
Det har vært en stor økning i antall øyelyste buhunder i forbindelse med prosjektet siden 2009, og vi 
ser fortsatt en relativt stabil, og kanskje økende frekvens på øyelysning på privat initiativ. Tabellen 
nedenfor viser en forenklet oversikt. Det er viktig å merke seg at det er mange av de samme hundene 
som er representert i flere år og kan ha flere diagnoser. Det blir derfor ikke riktig å summere antall 
hunder med diagnoser! Videre er ikke PNK med i statistikken da hunder med denne diagnosen 
fortsatt kommer ut med uten anmerkning. Det jobbes med en større oversikt over tilstanden som vil 
bli presentert i 2019. 

Øyelysning - statistikk 
           

               2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Antall 18 36 32 19 31 18 27 84 53 85 84 57 
U/A 18 34 29 17 25 14 23 68 41 70 71 52 
Arvelig utv. katarakt 0 2 2 2 6 4 4 15 11 11 11 3 
Ant. Sut                 1 2 1 1 
Retianal dysplasi 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 
Annet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
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Siste års resultater har også før til en relativt stor endring i resultater for siste 10 år. Nedenfor er statistikken hentet fra 
DogWeb i februar 2018.

AD undersøkelse 2018
I 2018 ble 16 hunder undersøkt for AD, 1 ble diagnostisert med middels grad AD.

Øyelysing 2018
Det har vært en stor økning i antall øyelyste buhunder i forbindelse med prosjektet siden 2009, og vi ser fortsatt en rela-
tivt stabil, og kanskje økende frekvens på øyelysning på privat initiativ. Tabellen nedenfor viser en forenklet oversikt. Det 
er viktig å merke seg at det er mange av de samme hundene som er representert i flere år og kan ha flere diagnoser. 
Det blir derfor ikke riktig å summere antall hunder med diagnoser! Videre er ikke PNK med i statistikken da hunder med 
denne diagnosen fortsatt kommer ut med uten anmerkning. Det jobbes med en større oversikt over tilstanden som vil 
bli presentert i 2019.
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Øyelysning - statistikk
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  2014 2015 2016 2017 2018 
       Antall 79 78 76 90 106 
       U/A 70 64 65 78 91 
       Arvelig utv. katarakt 4 6 4 4 7 
       Ant. Sut 2 2 2 3 4 
       Retianal dysplasi 1 2 2 2 2 
       Annet 2 4 4 3 3 
        

Omplasseringer 2018 
Det har i 2018 vært omplassert 4 buhunder hvor NBK har vært deltagende i prosessenDet er fortsatt 
et relativt lavt antall hunder, og det går relativt lett å finne nye hjem til hunder som må omplasseres. 

2014 2015 2016 2017 2018 
3 4 5 5 4 

 

Titler i 2018 

Norsk buhund har vært representert ved 59 offisielle utstillinger i løpet av 2018. Det var fremmøtt 56 
voksne hunder på den offisielle utstillingen til NBK, samt 10 valper. 

11 hunder oppnådde tiler gjennom året: 8 hunder ble registrert som Norsk Utstillingschampion, 1  
Nordisk Utstillingschampion, 1 hund oppnådde tittelen RL 1 (Rally lydighet kl 1), 1 hund oppnådde 
tittelen RL3 (Rally lydighet kl 3) 

 
Innavlsgrader 
I forbinedelse med tilrettelegging av RAS ble det i 2012 beregnet snitt for alle kull fra 2008 – 2012. 
Dette snittet var da 4,4 % (ved 6 generasjoner). Dette tallet er noe høyere enn hva som er anbefalt 
over en 5‐årsperiode. Gjennomsnittlig innavlsgrad i en periode bør aller helst være under 2,5 % og et 
absolutt maksimum er et snitt på 5 % (se RAS). Dette tallet er kraftig redusert de siste årene, og ligger 
for siste tre år som vist i tabell under (Beregningene gjort på kullenes registreringsår). Det er også 
greit å merke seg at siste 3 år er det kun 3 registrerte kull som har vært over 6,3 %. 

 5 gen. 6 gen.  
2016 1,03 1,97 
2017 1,71 2,54 
2018 1,68 2,47 
Gjennomsnitt 1,5 2,3 
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Omplasseringer 2018
Det har i 2018 vært omplassert 4 buhunder hvor NBK har vært deltagende i prosessenDet er fortsatt et relativt lavt antall 
hunder, og det går relativt lett å finne nye hjem til hunder som må omplasseres.

Titler i 2018
Norsk buhund har vært representert ved 59 offisielle utstillinger i løpet av 2018. Det var fremmøtt 56 voksne hunder på 
den offisielle utstillingen til NBK, samt 10 valper.
11 hunder oppnådde tiler gjennom året: 8 hunder ble registrert som Norsk Utstillingschampion, 1  Nordisk Utstillings-
champion, 1 hund oppnådde tittelen RL 1 (Rally lydighet kl 1), 1 hund oppnådde tittelen RL3 (Rally lydighet kl 3)

Innavlsgrader
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tallet er kraftig redusert de siste årene, og ligger for siste tre år som vist i tabell under (Beregningene gjort på kullenes 
registreringsår). Det er også greit å merke seg at siste 3 år er det kun 3 registrerte kull som har vært over 6,3 %
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NKK v/Sunnhetsutvalget
Vedr. utvikling av forekomst 
hofteleddsdysplasi (HD) hos 
Norsk Buhund
Norsk Buhundklubb (NBK) har i noe tid 
fulgt utviklingen av HD i rasen med be-
kymring, og har i den forbindelse vært 
i kontakt med NKK for å se på mulige 
årsaker og tiltak. (vedlegg 1).

Siden 2014 har vi sett en forskyvning 
av fordelingen av de ulike graderin-
gene på skalaen for HD med initielt 
en nedgang i antall hunder med A og 
en samtidig økning av hunder med B. 
Senere har andelen hunder med di-
agnosen C økt dramatisk. Den norske 
populasjonen har endret seg fra over 
75 % fri for HD til 47 % bare på få år. 
Over 50 % av norske buhunder røntget 
i 2018 har fått HD-diagnose C eller D. 

Tabellen/diagrammet under viser 
utviklingen av HD hos Norsk Buhund 
fra 2002 til 2018.

NBK og NKK har et særskilt forvalt-
ningsansvar ovenfor Norsk Buhund, 
som er en av våre nasjonalraser. 

Rasen har et funksjonelt eksteriør, 
få helseutfordringer og god genetisk 
variasjon (sist beregnet gjennomsnittlig 
heterozygositet til 0,65 i 2010). Mange 

av våre valpekjøpere velger Norsk 
Buhund nettopp på grunn av dette, og 
vi registrerer en økende interesse for 
rasen. HD-statistikken er noe som en-
gasjerer klubbens medlemmer og NBK 
har forsøkt men ikke lyktes i å finne en 
rasjonell forklaring på økningen av HD 
i rasen. Vi har en relativt stabil populas-
jon med lite import, nedgang i innavls-
grad og fokuset på helse (deriblant HD) 
i avlsarbeidet har vært den samme 
over lengre tid. 

NBK er kjent med at det er flere 
raseklubber som opplever de samme 
utfordringene, og har vanskelig for å 
forstå at avlsarbeidet hos alle disse 
rasene beveger seg i uønsket retning 
i samme tidsperiode.

NBK har derfor brukt ressurser på å 
få kartlagt potensielle årsaker til øknin-
gen i HD. I vinter ble det sendt 16 
røntgenbilder som er avlest hos NKK 
til en FCI-godkjent europeisk avleser 

for vurdering. Dette ble gjort for å få 
en indikasjon på hvorvidt avlesning i 
Norge samstemmer med avlesning i 
øvrige Europeiske land med samme 
graderingssystem. Dette som et ledd i 
å forsøke å finne ut om den økningen 
av HD vi ser er reell eller om det kan 

være som følge av evt. endring eller 
strengere avlesningskriterier hos NKK.

Resultatet av avlesningene viser at 
av 16 hunder ble 15 avlest (en hund 
ble ikke avlest pga. feilposisjonering og 
dyrlegens fingre på røntgenbildet). 

Hele 10 av 15 hunder ble avlest med 
et annet resultat enn det offisielle re-
sultatet i Dogweb, hvorav 7 hunder 
har fått sin avlesning endret fra re-
sultatet C til resultatet B. 

Resultatet av avlesningen gjør at vi sit-
ter med flere spørsmål som vi ønsker å 
finne svar på. 

- FCI stilte, i sitt nyehtsbrev den 25. ok-
tober 2017, spørsmål om Skandinavia 
har strengere avlesningskriterer enn 
resten av FCI siden resultatene her er 
dårligere. 
- Har det vært endringer i avlesingskrit-

eriene de senere årene (siden 2014) 
som kan forklare økningen av HD diag-
noser vi ser hos Norsk Buhund? 

For en tallmessig liten rase er dette vik-
tig informasjon, da hunder med C-hoft-
er etter dagens avlsregler er ønsket 

NKK v/Sunnhetsutvalget 
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utelatt fra avl. Konsekvensene er store 
hvis man skal opprettholde avlsreglene 
slik de er i dag, når andelen hunder 
med HD nå ligger godt over 50 % - reelt 
eller ikke. På sikt vil dette påvirke den 
genetiske variasjonen, som vi selvsagt 
ikke ønsker.

Avlsreglene våre er satt for å ivareta 
buhunden som en holdbar, funksjonell 
og robust arbeids- og brukshund, noe 
vi i Norsk Buhundklubb verdsetter 
høyt. Det er ytterst viktig at anatomien 
og bevegelsesapparatet til hundene er 
så god som mulig. Frode Lingaas har 
tidligere presentert statistikk basert på 
data fra Norsk Buhund som viser at 
økende grad av HD også gir økt fore-
komst av HD i avkommene, som igjen 
øker risikoen for at flere hunder får 
større problemer pga hoftekonstruks-
jon. Dette er ikke en utvikling vi ønsker 
i en per nå funksjonell rase med få 
helsemessige utfordringer og tilfredss-
tillende genetisk variasjon.

Vi er kjent med at NKK oppfordrer 
raseklubbene til å vurdere vektleg-
ging av HD i avl opp mot andre viktige 
egenskaper/helse forøvrig, og dette 
er noe vi er helt på linje med. Vi ser 
allikevel med bekymring på at det kan 
virke som HD blir bagatellisert i ulike 
hundemiljøer, delvis basert på tolkning 
av uttalelser fra NKK.  Vi er enige i at 
hunder med mild grad av HD kan fun-
gere fint i mange år uten en perfekt 
hofteleddskonstruksjon. Det er likevel 
vår erfaring som hundeeiere, oppdret-
tere og veterinærer i NBK at dette 
dessverre ofte ikke er tilfelle – uavhen-
gig av rase. Vår erfaring er at det ikke 
kan dras konklusjoner basert på f.eks. 
størrelse på hunden eller at hunden er 
av en spesiell rase om hunden vil vise 
kliniske symptom på lidelser i beve-
gelsesapparatet eller ikke. Her er det 
for mange andre faktorer som spiller 
inn til at en kan generalisere.

Det kan dessuten for mange eiere 
være vanskelig å oppfatte et beve-
gelsesavvik som kompensasjon for 
smerte. Spesielt da dette gjerne utvikler 
seg over tid, og hunden kan ha bilat-
erale problem. Jakt- og brukshunder, 
som buhunden, besitter også gjerne 
høy arbeidsmoral og karaktertrekk 
som gjør at de evner å maskere smert-
er/ubehag som ofte først blir plukket 
opp hos veterinæren. Norsk Buhund 
oppnår dessuten relativt høy levealder, 
og vi vil mene at selv mild grad av HD 
kan gå utover hundens holdbarhet. Det 
er også viktig at bruksegenskaper tas 

hensyn til ved avl, men det er enda vik-
tigere at hundens bevegelsesapparat 
tillater at hunden faktisk får utøvd de 
egenskapene den besitter, enten det er 
jakt, gjeting eller bruksarbeid.

Basert på våre utfordringer ble vi av 
NKK anbefalt å søke om HD-indeks, 
og buhund fikk indeks for første gang 
i desember 2018.  Et av argumentene 
var at vi kunne plukke ut hunder med 
grad C til avl basert på indeksen. Vi ser 
imidlertid utfordringer med både mod-
ellen og datagrunnlaget. Vi har en liten 
populasjon, og det er store svingninger 
i indeksene basert på svært lite ny in-
formasjon. Gjennomsnittet som indek-
sen tar utgangspunkt i er basert på litt i 
overkant av det antallet NKK anbefaler 
som et minimum, og vi kan spørre oss 
om dette er representativt utvalg for vår 
rase. Det kan tilsynelatende også se ut 
til at fjerne slektninger vektlegges i for 
stor grad i forhold til hundens egne av-
kom. Avlesningene vi har gjennomført 
i regi av klubben sår dessuten tvil om 
riktigheten av diagnosene som er av-
lest hos NKK, som i sin tur vil påvirke 
riktigheten av HD-indeksen. 

Med dagens informasjonsgrunn-
lag er vi derfor avventende til i å im-
plementere HD-indeks som en del av 
avlsreglene. Kvaliteten på indeksen 
gjenspeiles i kvaliteten på datamateri-
alet, og dersom datagrunnlaget for in-
deksen ikke stemmer vil hverken gjen-
nomsnittet eller individets indeks være 
brukbare.

Det har vært stor uro i hundemiljøer 
over tid med svekket tillit til HD-avlesin-
gen i NKK, og vi ser at dette er i ferd 
med å undergrave grunnlaget for å 
HD-screeningen. Konsekvensen er at 
hundeeiere ikke ser verdien i å bruke 
tid og penger på HD- røntgen, noe som 
på sikt vil gjøre det svært vanskelig å 
bedrive fornuftig avlsarbeid i klubbene.

Vi håper Sunnhetsutvalget og NKK 
forstår situasjonen og utfordringene 
som mange klubber nå har. På bak-
grunn av dette ber vi derfor NKK om 
tiltak for å undersøke/kvalitetssikre av-
lesningene, slik at tilliten til avlesningen 
og NKK kan gjenopprettes. 

• Norsk Buhundklubb har tidligere 
foreslått å få avlest et større antall 
hunder av en rase i Nordisk panel, og 
basert på den stikkprøven vi nå har 
gjennomført for Norsk Buhund, mener 
vi at grunnlaget er tilstede. Dersom av-
lesinger i Nordisk Panel er tilsvarende 
NKKs avlesninger kan vi slå oss til ro 

med at det gjennomføres riktige avle-
sninger
• Dersom det er slik at den nordiske 
vurderingen skal være strengere/an-
nerledes enn resten av Europa/verden 
vil det være svært nyttig å se vurderin-
gene som ligger bak dette. Avlesin-
gene som er gjennomført i regi NBK 
er av FCI-avleser fra land som NKK 
godkjenner HD-resultater fra (viser til 
informasjon på NKK hjemmeside vedr. 
import/land).
• Dersom NKK har endret kriteriene 
for avlesning de senere år er dette 
også informasjon som må deles med 
medlemsklubbene slik at tilpasninger i 
avlsregler hos klubbene kan gjennom-
føres på et riktig grunnlag.
• Vi er kjent med at digitalisering av 
røntgenbilder er nevnt som mulig fork-
laring til at flere hunder diagnostiseres 
med HD grad C, men får ikke dette helt 
til å rime da digital røntgen har vært 
vanlig diagnostisk utstyr i klinikkene 
i lenger tidsperiode enn denne foran-
dringen i HD statistikken har vært fre-
mtredende. Her har sannsynligvis NKK 
bedre oversikt enn oss over andel dig-
itale bilder vs. «gammel» film innsendt 
NKK.
• Hvis det er slik at NKK har andre te-
orier som kan forklare denne relativt 
plutselige forandringen i HD diagnoser, 
som har rammet langt flere raser enn 
bare buhund, er vi svært interessert i å 
høre dem.

Norsk Buhund, som utrydningstruet 
og del av de bevaringsverdige rasene 
NKK har ansvaret for må gjerne 
brukes dersom NKK vil gå videre med 
kvalitetssikring av HD-diagnoser. Vi er 
likevel sikre på at resultatet av dette vil 
ha stor betydning også for mange an-
dre raser.

Farsund 29.03.2019

Mvh
Styret og Avlsråd Norsk Buhundklubb
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Hannhundsliste - godkjente hannhunder per 03.06.2019
Etterlysning! 
Norsk buhund har bruk for flerer hunder i 
avl. Har du en hannhund som er frisk og fin 
og med godt gemytt vil vi gjerne sette han 
på hannhundlisten. Det er særdeles viktig 
for rasen at flere hannhunder bidrar med 
sine gener. 

Hunden må være HD-røntget og fri for HD 
(A eller B), han må være øyelyst og funnet 
fri for øyesykdommer i henhold til avlsre-
glene, og han må være utstilt og ha op-
pnådd en 2. premie. 

Hva betyr det å ha hunden sin på 
hannhundlista?

Du vil kunne bli kontaktet av tispeeier med 
forespørsel om paring, det er opp til deg å 
si ja/nei. Alvsrådet hjeler deg gjerne hvis 
du er usikker. Ved paring betaler tispeeier 
en sprangavgift på 10% av valpepris (val-
pepris er 15 000,- i 2019), når valpene er 
født og rundet 4-5 uker vil du få 10% av 
valpeprisen per levende valp ved denne al-
deren. Tispeeier kommer til hannhunden for  

paring. Se også buhund.no/hannhundlis-
ten. Her finner dere forslag til paringsavtale 
og avlsreglene med mer. 

Ta gjerne kontakt med avlsrådet på avlsra-
det@buhundklubben.no, ev. ring oss, så 
svarer vi så godt vi kan på det du lurer på.  

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

Aslan Oliver DK16081/2016 Blakk 0 Kristian Poulsen Vodskov, 
Danmark

+4527827716/ 
Kristianpoulsen25@gmail.com 

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

Bernegården's Dante NO53928/15 Blakk 0 Oliver Amland Veavågen 481 89858 /line.vea99@gmail.com

Bernegården's Fenris NO53474/16 Svart 13 Sverre Ims Nykirke 90784409 / s-ims@online.no

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

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

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

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

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

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

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

Kvitlabben's Muste NO49582/14 Svart 10 Linda Karlsen Trøgstad 995 24212 / lindakarlsen@gmail.com

Leite-gård's Jarl Olav-son NO37449/12 Blakk 17 Kristine og Marie Edland Sandnes 414 19 062 / marie.edl05@gmail.com

Med Hjärtas Assar NHSB2845453 Svart 0 M.E. Hekhuis Nederland 0031 591317955 / Lies@vankoekiser-
anch.nl  

Prins NO47351/14 Blakk 7 Torstein Gjeldokk Geilo torstein.gjeldokk@hotmail.com

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

Finnland
00358407357725      
ratsunummen.kennel@gmail.com

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

Finnland
00358407357725      
ratsunummen.kennel@gmail.com

Rusken 17531/07 Blakk 5 Anita Kapstad Matrand 48195465

Sissihøas Felix NO48956/11 Blakk 13 Marte Sofie Ronæss Flatåsen 473 51257 / martesofie_92@hotmail.com

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

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

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

Vaalebjønn's Ob Freij SE31716/2010 Blakk 6 Bjørg Siverin Alafors, Sverige 0046 703 090626 silverinb@gmail.com

Vatnebygda's Audun NO36652/15 Svart 13 Tine Jarli og Petter Elvik Oslo 984 15922 / tinemadeleine@hotmail.com

Vixir's Bauta Baldersson NO44845/13 Blakk 21 Gunnar E Halleraker Sveio  905 52774 / 975 67603
12halleraker@gmail.com
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Registrerte kull i perioden 16.11.2018 - 03.06.2019

AD-undersøkte hunder i perioden 16.11.2018 - 03.06.2019

Født Kull T/H Far Mor

12.06.2018 192135 imp NO49582/14    Kvitlabbens Muste NHSB2996793    Kjendis Yggdrasil V, Koekie's Ranch

18.09.2018 187788 3/2 NO34882/15    Bernegården's Casper NO34609/15    Stella

01.10.2018 187590 2/3 NO55788/14    Vaalebjønn's Xb Tjutta NO41997/16    Vaalebjønn's Zs Loba

28.10.2018 188751 4/2 NO55788/14    Vaalebjønn's Xb Tjutta NO40972/14    Leite-gård's Ninette Olavsdotter

08.11.2018 189056 0/4 NO53474/16    Bernegården's Fenris NO49454/16    Silja

20.12.2018 190175 2/5 NO31823/17    Vatnebygda's Birk NO53477/16    Bernegården's Frøya

28.12.2018 190838 4/3 NO44845/13    Vixir's Bauta Baldersson NO46505/16    Smørbukks Ac Ragnhild

14.01.2019 191193 0/1 NO58041/09    Sirius NO49457/17    Turi

25.01.2019 190697 2/4 NO47621/10    Svartedals Storm NO55786/14    Vaalebjønn's Ws Svinta

14.02.2019 191985 2/1 NO33751/12    Odin NO35555/14    Darja

19.02.2019 192394 4/0 NO32993/18    Bernegården's Ingolf NO36466/17    Vaalebjønn's Bs Viljeembla

26.02.2019 192770 3/3 NO30400/12    Fant NO53478/16    Bernegården's Flora

07.03.2019 192410 1/2 NO34656/15    Fantejentas Berger NO52958/14    Skaubos Fia

04.04.2019 193079 2/4 NO41104/12    Dennis NO45912/13    Fantejentas Vilje Alvira

08.04.2019 193384 4/2 NO45977/14    Vaalebjønn's Vs Mikkel NO32039/14    Honningrosas Vinga

Det er født to kull til i perioden, som av ukjente årsaker ikke er ferdigregistrert i NKK.

Regnr Navn Diagnose Avlest

NO45053/17 Kvitlabbens Hávski 0 24.11.2018

NO57049/17 Vettafjellets Lily Dennisdotter 2 17.12.2018

NO57047/17 Vettafjellets Loke Dennisson 0 01.01.2019
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Registreringsnummer Navn Dato Diagnose

NO31020/17 Molla 16.11.2018 Intet påvist

NO44374/15 Edel 16.11.2018 Intet påvist

NO44543/17 Camastiff's Aslan 16.11.2018 Intet påvist

NO44845/13 Vixir's Bauta Baldersson 16.11.2018 Intet påvist

NO50755/12 Bernegården's Bjørk 16.11.2018 Intet påvist

NO51564/17 Fjellstinipen's Várind 16.11.2018 Intet påvist

NO52273/14 Fjellstinipen's Toldëa Tilia 16.11.2018 Intet påvist

SE52966/2017 Bukullarnas Sa Sote 16.11.2018 Katarakt (ikke medfødt): Påvist. Cortical

NO47621/10 Svartedals Storm 20.11.2018 Intet påvist

NO37384/16 Kimura's Ask 22.11.2018 Intet påvist

NO53472/16 Bernegården's Frikk 27.11.2018 Intet påvist

NO42588/17 Honningrosas Bjarne 2. Hjerteknuser 05.12.2018 Intet påvist

NO41104/12 Dennis 05.12.2018 Retinal Dysplasi (RD): Påvist

NO34656/15 Fantejentas Berger 02.01.2019 Distichiasis/Ektopiske Cillier: Påvist Grad: Mild

NO50130/11 Vesla 08.01.2019 Intet påvist

NO32039/14 Honningrosas Vinga 09.01.2019 Intet påvist

NO31823/17 Vatnebygda's Birk 09.01.2019 Intet påvist

NO33269/17 Nesets Heike 09.01.2019 Intet påvist

NO33270/17 Nesets Vakre Saga 09.01.2019 Intet påvist

NO33271/17 Nesets Betty 09.01.2019 Katarakt (ikke medfødt): Påvist. Post.Pol. Grad: Mild

NO53474/16 Bernegården's Fenris 09.01.2019 Intet påvist

NO34759/17 Zeal Loke 14.01.2019 Intet påvist

NO43074/17 Balto 14.01.2019 Intet påvist

NO31940/10 Skadsemgaarden's Odin 24.01.2019 Intet påvist

NO45221/14 Vatnebygda's Os Frøya 29.01.2019 Intet påvist

NO42586/17 Honningrosas Walter Hjerteknuser 01.02.2019 Intet påvist

NO33028/17 Skaubos Gorm 04.02.2019 Intet påvist

NO36467/17 Vaalebjønn's Bs Viljevenja 06.02.2019 Intet påvist

NO45980/14 Vaalebjønn's Vs Freidig 06.02.2019 Intet påvist

NO52578/16 Mime 09.02.2019 Intet påvist

NO37050/15 Pe-gu's Arya Stark Nukadatter 11.02.2019 Katarakt (ikke medfødt) Mistenkt. Post.Pol.

NO56743/17 Vaalebjønn's Db Miklar 11.02.2019 Intet påvist

NO42365/17 Svartedals Kaisa 26.02.2019 Intet påvist

NO56336/17 Fantejentas Even 26.02.2019 Katarakt (ikke medfødt): Påvist. Cortical. Post.Pol.

NHSB3056264 Vår Stolthet Stjerne Idavoll 01.03.2019 Intet påvist

AKCDN39937006 Trollheimens Jr Made For Cascilius 26.03.2019 Intet påvist

NO30783/17 Bernegården's Gerda 26.03.2019 Intet påvist

NO38085/17 Bernegården's Hedda 26.03.2019 Intet påvist

NO30400/12 Fant 04.04.2019 Intet påvist

NO41468/17 Kimura's Dagrunn 06.04.2019 Intet påvist

NO45053/17 Kvitlabbens Hávski 08.04.2019 Intet påvist

NO45217/14 Vatnebygda's Os Fant 08.04.2019 Katarakt (ikke medfødt): Påvist. Ant.sut.l.

NO36840/14 Jakken 10.04.2019 Katarakt (ikke medfødt): Påvist. Cortical. Post.Pol. 

NO40529/18 Smørbukks Bb Bamse 10.04.2019 Intet påvist

NO47350/14 Birk 25.04.2019 Intet påvist

Øyelysninger  16.11.2018 - 03.06.2019
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NO48957/11 Sissihøas Leo 26.04.2019 Intet påvist

NO49454/16 Silja 02.05.2019 Intet påvist

NO53626/12 Bror 10.05.2019 Intet påvist

NO41455/17 Fia 13.05.2019 Intet påvist

NO32995/18 Bernegården's Ingvar 14.05.2019 Intet påvist

NO43749/15 Svartedals Vera 20.05.2019 Intet påvist

NO36253/17 Kimura's Birk 24.05.2019 Intet påvist

29076/08 Kimura's Jesper 24.05.2019 Katarakt (ikke medfødt): Påvist. Ant.sut.l.

NO51352/13 Kimura's Tora 24.05.2019 Intet påvist

NO40524/18 Smørbukks Bs Tutti 26.05.2019 Intet påvist

NO32038/14 Honningrosas Freja 27.05.2019 Intet påvist

HD-undersøkte hunder i perioden 16.11.2018 -03.06.2019
Reg. Nr. Navn Diagnose Avlest

SE52966/2017 Bukullarnas Sa Sote B 22.11.2018

NO56338/17 Fantejentas Emrik B 22.11.2018

NO45053/17 Kvitlabbens Hávski B 22.11.2018

NO41468/17 Kimura's Dagrunn B 22.11.2018

NO44542/17 Camastiff's Albert C 02.12.2018

NO55781/14 Vaalebjønn's Ws Nero B 02.12.2018

NO57049/17 Vettafjellets Lily Dennisdotter C 12.12.2018

NO52899/17 Finntil's Nikita C 12.12.2018

NO52581/16 Frøya C 16.12.2018

NO42588/17 Honningrosas Bjarne 2. Hjerteknuser B 16.12.2018

NO57047/17 Vettafjellets Loke Dennisson C 19.12.2018

NO56774/17 Ab Trix Av Eirnibb B 24.12.2018

NO42582/17 Honningrosas Rose Hjerteknuser C 25.12.2018

NO51888/17 Fantejentas Disa B 14.01.2019

NO33269/17 Nesets Heike C 30.01.2019

NO33270/17 Nesets Vakre Saga C 30.01.2019

NO33271/17 Nesets Betty C 30.01.2019

NO34759/17 Zeal Loke A 30.01.2019

NO37050/15 Pe-gu's Arya Stark Nukadatter C 04.02.2019

NO45221/14 Vatnebygda's Os Frøya B 06.02.2019

NO52898/17 Finntil's Dina C 10.02.2019

NO42586/17 Honningrosas Walter Hjerteknuser C 10.02.2019

NO36467/17 Vaalebjønn's Bs Viljevenja C 02.03.2019

NO48012/17 Vaalebjønn's Cs Lille-du C 02.03.2019

NO41455/17 Fia B 15.03.2019

NO30400/12 Fant B 20.03.2019

NO44543/17 Camastiff's Aslan A 20.03.2019

NO55790/14 Vaalebjønn's Xb Emma C 17.04.2019

NO40524/18 Smørbukks Bs Tutti C 16.05.2019

NO53626/12 Bror C 16.05.2019

NO32995/18 Bernegården's Ingvar B 29.05.2019
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B ANSVARLIG UTGIVER
NORSK BUHUNDKLUBB
Returadresse: Svein Are Olsen,
Almås 200, 7977 Høylandet

Hver gang et nytt nummer av «Buhunden» skal lages er 
vi i redaksjonen like spent på om vi får inn nok stoff. Det 
som gjør bladet spennende er at vi får inn historier og 
bilder fra dere medlemmer, det er jo egentlig dere som la-
ger bladet, vi bare «sorterer» litt. Dere deler en del sorger 
og gleder med oss gjennom fortellingene dere kommer 
med, og det gjør bladet levende og helt spesielt, og det 
viser hvor unik og fantastisk Norsk Buhund er.

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

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

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

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

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

Vi som arbeider med å sette sammen alle bidragene vi 
mottar fra dere, takker for hver historie og hvert bilde. 
Det er dette som gjør BUHUNDEN spennende. Det neste 
nummeret kommer til jul, så det er bare å begynne å 
sende inn historien din og bildene dine.

Vi ønsker alle medlemmer i Norsk Buhundklubb en riktig 
god sommer, og håper at mange av dere vil komme til 
Hunderfossen når vi skal feire Buhundens Nasjonaldag 
helgen 23. til 25. august. Meld deg på og bestill gjerne 
plass, kontakt Hunderfossen direkte.

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

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

DISTRIKTSKONTAKTER: NORSK BUHUNDKLUBB
ØST-NORGE:

Kirsten Andersen 
Nystuvegen 100, 2848 Skreia 

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

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

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

E-mail: honningrosa@gmail.com 

MIDT NORGE: 
Annbjørg Myhre 

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

E-mail: a-myhr@online.no


