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Så er det et nytt buhundår igjen med nye muligheter for mere heder og ære for våre
firbente venner.
Årsmøte ble holdt på Bestastuå i Haugesund den 27. februar 2010.  
Det ble noen utskiftninger i styret, og jeg vil takke dem som forlot styre for en fin
innsats. Vi fikk 2 nye æresmedlemmer. Torbjørg Folkvord og Roy Sundby.
En takk til dere som i fjor deltok på vår stand under ”Dogs 4 all”. Dere gjorde en
kjempejobb for å fremme rasen vår.
Så vil jeg rette en stor takk til Ellen Katrin og Elin som har lagt ned mye arbeid i
buhundprosjektet.
Buhundens nasjonaldag vil i år bli arrangert på Seljord Camping den 28. august.
Dommer er Marianne Holmli fra Verdal.
Ønsker alle velkommen og oppfordrer alle buhundvenner om å delta på dette årlige
arrangementet. Se egen annonse i bladet og på hjemmesiden.
Ønsker alle to og firbente en riktig god sommer.
Med buhundhilsen
Annbjørg Myhre

Norsk Buhundklubb
Navn, adresser og telefonliste - Hovedstyret 2010/11
STILLING/AVD.

NAVN:

ADRESSE:

TLF. PRIV:

MOBILTLF.:

E-MAIL:

Leder

Annbjørg Myhre

Brubakkhaugen 38 - 7224 Melhus

72 87 25 33

93 26 42 47

a-myhr@online.no

Nestleder

Ellen Katrin Enge

Skaubo - 1929 Auli

41 21 21 20

eke@skaubo.com

Sekretær

Helge Hott Johansen

Hegreveien 1, 4818 Færvik

37 01 21 16

908 48 719

h-hott@online.no

Kasserer

Linda Lundby Methlie

Lundebyveien 71 - 3070 Sande

33 77 06 57

922 90 847

linda.l.methlie@wiersholm.no

Styremedlem

Marie Rolfsen

Hauganveien 22 - 7563 Malvik

73 97 85 86

95 15 17 53

ask_buhund@hotmail.com

Styremedlem

Arvid J. Stueland

Postboks 12 - 5559 Sveio

53 74 08 88

41 43 30 07

arvid@stueland.com

Varamedlem

Inger-Helene .
Sachariassen

Rennedalsvegen 1, 5355 Knarrevik

951 18 259

In-sac@online.no

Varamedlem

Gunnar E. Halleraker

Vikse - 5550 Sveio

905 52 774

ask_buhund@hotmail.com

41 21 21 20

eke@skaubo.com

53 74 07 65

AVLSRÅDET/VALPEFORMIDLING
Leder avlsrådet

Ellen Katrin Enge

Skaubo - 1929 Auli

Avlsråd

Elin Kristiansen

Arnegårdsveien 34, 3511 Hønefoss

32 12 78 33

911 95 131

firmapost@dyrehospital.no

Børge Espeland

Kleivapiggen 9, 4330 Ålgård

51 61 93 63

979 64 471

borge.espeland@lyse.net

Ellen Katrin Enge

Skaubo - 1929 Auli

41 21 21 20

eke@skaubo.com

MEDLEMSANSVARLIG
OMPLASSERING

Norsk Kennelklubb´s utstillinger
UTSTILLINGER 2010
03.07.10

NKK Trondheim

14.08.10

NKK Oslo

11.09.10

NKK Rogaland

09.10.10

NKK Østlandet

16.10.10

NKK Tromsø

27.11.10

NKK Lillestrøm

Norsk Buhundklubb aktivitetsplan 10
DATO:

AKTIVITET:

STED:

DOMMER:

28.08.10

Buhundens Nasjonaldag

Seljord

Dommer: Marianne Holmli (N)

www.buhund.no

:Sponsorer - Buhunden Sommeren 2010
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Bilder fra Buhundens Nasjonaldag
og 70 års jubileum
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Norsk Buhundklubb inviterer til årets storutstilling

Buhundens Nasjonaldag

Lørdag 28. august 2010 arrangeres Buhundens
Nasjonaldag på Seljord Camping.
Det vil bli anledning til å melde på til følgende
konkurranser:
OFFISIELL UTSTILLING MED STORCERT
Forhåndspåmelding innen 07.0810
BUHUNDSJÅ
Påmelding på stedet innen kl 10.00

KÅRING AV NORGES BESTE BUHUND 2010
Kun for kvalifiserte (se egne regler i dette blad)
VALPESHOW 4 – 6 MND OG 6 – 9 MND.
Forhåndspåmelding innen 07.08.10
KONKURRANSE OM DAGENS VAKRESTE HODE
OG DAGENS BESTE HALE.
Påmelding på stedet innen kl. 10.00 (forutsetter at
hunden er påmeldt på utstilling eller sjå)
60 METER FOR NORSK BUHUND
Påmelding på stedet
BARN & HUND KONKURRANSE
Påmelding på stedet

Utstillings Info!
OFFISIELT UTSTILLING:
Utstillingen holdes etter NKKs regler.
Påmelding sendes:
Ellen Katrin Enge
Skaubo, 1929 Auli Ø
Telefon +47 41 21 21 20
eke@skaubo.no
Påmeldingsfrist: 	
07.08.10
Påmeldingsavgift: 	
Valp/Veteran kr. 200,-/Øvrige kr. 300,-

Avgift: 	

Må være betalt innen 07.08.10
ellers kommer et tilleggsgebyr på 50%
Avgift innbetales: 	
Bankgirokonto: 5346 20 04725
SWIFT: 	
DNBANOKK IBAN: NO19-53462004725
NB! Merk giro med hundens navn og registreringsnummer!
VALPE- OG BUHUNDSJÅ:
Påmelding: 	
På stedet innen kl 12.00
Avgift:
Veteraner/Valper: kr 200,-/Øvrige: 350,Bedømmelse av valpe og buhundsjå starter etter at den
offisielle utstillingen er ferdig bedømt. For buhundsjået blir det
ikke utdelt dommercertifikat men det bli utdelt ærespremie til
hunder av meget god kvalitet. Det konkurreres om beste hann
og beste tispe som igjen konkurrerer om best på sjå.
KÅRING AV NORGES BESTE BUHUND 2010:
Alle kvalifiserte vil få skriftlig invitasjon. Statutter, se nedenfor
DOMMER: Marianne Holmli (N)
Vi ønsker alle velkommen til en fin ”Norsk Buhund”
weekend sammen med buhundfolket i Norge, Sverige,
Finland og Danmark!

Overnatting:
Mer informasjon om Seljord Camping finner du på:
www.seljordcamping.no eller på telefon: +47 35 05 04 71
mobil: 976 91 444.
Ved bestilling av hytter gi beskjed om at dere skal på
buhundens nasjonaldag.
Vi ser frem til en herlig helg på Seljord!!

STATUTTER FOR NORGES BESTE BUHUND
1. Pokalen til “Norges beste Buhund” er satt opp av Buhund_Klubben/Norge og videreført av Norsk Buhundklubb. Pokalen skal stimulere buhundeiere i hele
landet til å delta på klubben og avdelingenes utstillingsarrangementer samt NKKs utstillinger rundt om det ganske land , videre er det et håp og et ønske om
at de beste hundene fra hver utstilling/sjå skal samles på “Buhundens Nasjonaldag”, for å konkurrere om tittelen “Norges beste Buhund”.
2. Alle buhunder som har blitt BIR eller BIM på NKKs eller klubbens utstillinger eller sjå, fra og med “Buhundens Nasjonaldag” forrige år og frem til og med siste
utstilling eller sjå før ”Buhundens Nasjonaldag” samme år, har rett til å delta i konkurransen om tittelen ”Norges beste Buhund”. Samtlige kvalifiserte skal av
klubbens styre, innen anmeldelsesfristen, skriftlig bli invitert til denne konkurransen.
3. Konkurransen om “Norges beste Buhund” skal foregå etter at den offisielle utstilling samt sjå er gjennomført.
4. Pokalen skal være en vandrepokal, og den skal være i vinnerens eie frem til “Buhundens Nasjonaldag” det påfølgende år. Den hunden som blir kåret til “Norges
beste buhund” skal også ha en “minipokal” med inngravering, som skal være til odel og eie.
Vedtatt 01.04.06

:Sponsorer - Buhunden Sommeren 2010
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LESERBILDE
Dette er av vår
6 år gamle
Vaalebjønns Rita
hvor hun ligger
med grisen sin.
Jeg synes det er
litt morsomt å
vise hvordan buhunden klarer
å ligge.
Hilsen
Turid Korslund
Kongleveien 3
2636 Øyer

Båstadutstillingen 2010
VB-Mali, BIS-2009

Båstad GJFF arranger sin årlige
utstilling på Båstad Skole søndag
01.august
Båstad ligger langs RV 22 mellom
Mysen og Fetsund.
Buhund og Lundehund dømmes av
Leif-Herman Wilberg. I tillegg bedømmes
spets, elghunder, dachshunder, bassets,
harehunder,stående fuglehunder,
Påmeldingsfrist: 20.juli.
Påmelding sendes Raymond Bråten,
Sentvetveien 10, 1866 Båstad. Tlf 928 08 741
E-post: raymond@kennel-kokopelli.com
Påmeldingsavgift: kr 320,-  
Kontonr: 1140 67 95766
NB! Husk å merke innbetalingen med reg.nr
og rase Valpeshow - påmelding på stedet før
1130.

Velkommen til oss! Utstilling på gress,
kiosksalg, overnattingsmuligheter i
nærområdet.
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BALDER OG FANT
- TO GODE VENNER!

Av Magnhild B. Solibakke

I Ålesund bor det to flott
buhunder Balder 2 år i
juni (Sønn av Topsy og
Kimuras Caro) Skadsem
gaardens Møre-Fant som
blir 2 år i oktober, til
daglig kalt Fant.

Balder og Fant ble bestevenner fra første dag de møttes. Men det hindrer dem ikke
fra å måle krefter med hverandre.
Men det kjekkeste de vet er å springe etter hverandre så torv og stein spruter og
halene ligger strake bakover. Da er det ikke mye pust i dem når de flater ut.
Selv om Balder alltids har litt energi igjen om det skulle fly en kråke eller måse forbi.
Den MÅ han bare få has på, da begynner en vill jakt. Han har så klart aldri lykkes,men
er evig optimist.
For ikke så lenge siden så Fant sitt til å ta beina fatt og sprang gjennom skog og mark
for til slutt ende opp hjemme hos Balder.
Ja, hva gjør en ikke for å treffe bestekompisen sin :-)

Balder og Fant ønsker alle buhunder og deres eiere en riktig god sommer.
:Sponsorer - Buhunden Sommeren 2010
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BUHUNDEN juni 07

14:02

Side 12

For livslang helse
og sunnhet

Veterinærenes førstevalg
Hill´s * Pet Nutrition Ltd.
Norsk Distributør: Pet Partner A/S
Dyrløkkeveien 19 - 1440 Drøbak
Tlf.: 64 90 75 01
*Varemerket benyttes på lisens av Hill´s Pet Nutrition, Inc.
© 1997, Hill´s Pet Nutrition, Inc.
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spar penger

Velkommen til en
hyggelig handel hos:
TROPEHUSET
BRAUT

Alltid størst utvalg til de
beste prisene!

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

:SPONSORER - BUHUNDEN SOMMEREN 2007
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Av Roald Sevaldsen

Averøy:
Først skremte Trofast
hane og høner til skogs.
Så hentet buhunden
fjærkrea ned igjen, og
slapp dem uskadd ned
foran føttene til matmor,
Ivarna Bjørshol.

Den siste høna kom flaksende ned fra skogen
av seg selv.
– Ho fant sikkert ut at det var bedre å komme
tilbake til flokken i stedet for å bli hentet av
han Trofast, sier matmora og rusker i pelsen
til sommerens store helt på bruket ved
Bjørsholkleiva.
Sommerhelten selv klynker henrykt og svinser
småbjeffende rundt på tunet i yr glede over
rosen fra herskerinna.
NAVNING
Gårdshunder har det vært mange av på
småbruket opp gjennom årenes løp. Navnet
på buhunden har vekslet mellom Trofast og
Passopp annen hver gang.
– Trofast heter egentlig Evig Trofast. Det
skyldes at oppdretteren krevde at samtlige
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Stolt: Trofast synes det er stas å hilse på tuppene sine.
Ivarna Bjørshol er ikke så rent lite kry av buhunden på
Bjørshol.

– Jon hadde skjønt at noe var på gang, for
han hadde sett at gammelkatten Truls (16) og
Trofast (3) hadde stukket til skogs sammen.
Jon mente Truls hadde holdt et lynkurs i
fuglefangst mellom granleggene. Vi har høge
tanker om kommunikasjon mellom hund og
katt forstår du.
VERPER
Matmora ler høyt ved låveveggen.
– Vi trodde det ble med den ene høna. Men
neste dag kom Trofast ned med ei ny høne.
Det samme skjedde dagen etter. Så kom
hunden baksende med hanefar. Den var så
stor at Trofast måtte legge seg over ham inntil
vi kom for å hente hanen. Den siste høna kom
flaksende av seg selv.

Leken: Trofast skulle mer enn gjerne hatt ei høne i
kjeften igjen bare for å få ros av matmor.

Nykommer: Steinsvikhøna er ny i flokken og ikke like
velkommen hos Trofast.

hunder i kullet skulle ha navn som begynte
med bokstaven E. Derav navnet på buhunden
vår, forteller Ivarna Bjørshol.
– Trofast har et navn å leve opp til, legger hun
til og ler.
«Skal vi gå inn å hilse på tuppene, Trofast?»
Ikke før har matmora nevnt fjærkreet med
navns nevnelse, så piler buhunden inn i fjøsgangen og vi etter. Hønsefuglene koser seg
innendørs i høstregnet. På sagflis tripper
tuppene kaklende fornøyde rundt. Hanefar brisker seg brusende mot inntrengerne.
Trofast hilser snusende på flokken. Hviner
opphisset. Han skulle så gjerne hatt ei høne i
kjeften igjen bare for å få ros av matmor.
Ei kvit steinsvikhøne er ny i flokken. Den
skulle sommerhelten gjerne ha kjent smaken
av. Hopper opp mot den vaglende høna som
letter og flakser vilt rundt mellom oss og
løpende fjærkre. Ei bydende påhuksittende
matmor får buhunden på plass, og steinsvikhøna og flokken roer seg.

lokke fuglene ned. Hanen ble satt bak lås og
slå, og neste morgen våknet vi av kykkeliky
fra buret. Straks ble det svart med et kykkelikyyyy fra hanefar i skogen.  

– Samtlige var uskadde. I hvert fall kroppslig. Nå har også hønene begynt å legge
egg, forteller Ivarna Bjørshol og stryker den
fjærkledde italieneren på fanget og rusker i
pelsen til sommerhelten på Bjørshol.

REVEMAT
– Men ikke ei jævlig høne dukket opp. Vi
returnerte lokkefuglen og innstilte oss på at
fuglene hadde blitt eller ville bli revemat. Vi
bestemte oss for å kjøpe nye høner. Klok av
skade skaffet vi oss notlin som vi strekte over
hundegården.  
– Tre dager etter oppstandelsen og flokkens
flukt, dukket Trofast opp med den første høna.  
Lys levende og helt uskadd slapp han den ned
foran føttene mine. Da fikk Trofast belønning,
kos og klapp og høre hvilken fantastisk hund
han var.

Sommerhelten: Trofast soler seg i glansen over å ha
hentet fjærkrea til gårds igjen.

FORSVANT
Vel ute igjen setter vi oss på låvebrua for å
høre den utrolige historia om Trofast som
hentet ei og ei høne, pluss hanefar, etter å ha
bjeffet dem til skogs noen dager i forveien.
– Det hadde seg slik at vi hadde kjøpt seks
høner og en hane i Henda. Da vi kom hjem,
slapp vi fuglene i en tom hundegård ved
låven. Vi gikk inn for å ete. Etter måltidet stakk
Trofast ut før oss. Han pilte rett opp til hundegården og bjeffet opphisset mot nykommerne. Holdt et slikt leven at hanen lettet og
fløy til skogs. Hønene fulgte flaksende etter.
– Vi fikk hakeslepp. Vi har hatt høner tidligere,
men de har bare flakset noen meter. Disse
brune italienerne fra Henda fløy som «ei
alminnelig god skjor», sa mannen min, Jon.
– Vi kjeftet opp han Trofast og stengte hunden
inne og la til skogs. Vi lette høyt og lavt i flere
timer uten å se snurten av flokken. Gode råd
var dyre. Vi dro over til en god nabo på andre
siden av dalen og lånte en hane for om mulig
:Sponsorer - Buhunden Sommeren 2010
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En riktig god sommer ønskes alle våre
valpekjøpere og buhundvenner!

Hilsen familie og hunder påVaulartun

Vaulartuns Floke (Nussi)

NUCH Vaulartuns Lille Lille
Norges beste svarte hannhund
Buhundens Nasjonaldag: Beste Svarte 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Norsk vinner 2005, 2007
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For avl, ring 414 33 007

Välkomna till Norsk Buhund
Ringens Officiella
utställning i Kolmården
FREDAG EFTERMIDDAG 20 AUGUSTI 2010
DOMARE: DAN ERICSSON
KLASSER OCH ANMÄLNINGSAVGIFTER:
• Valpar 4-6, 6-9 mån.
• Juniorer 9-15 mån.
• Unghundsklass 15-24 mån.
• Öppen klass 15 mån. och uppåt
• Championklass
• Veteranklass 8 år och uppåt

SEK 150
SEK 300
SEK 300
SEK 300
SEK 300
SEK 250

Alla deltagare erhåller en minnesgåva! Halv avgift from tredje anmäld hund i officiell klass med
samma ägare
För att delta måste du vara medlem i NBR. (gäller ej valpar 4-9 månader eller utländska deltagare,
som dock måste vara medlemmar i egna landets buhundklubb)
Anmälan sker på NKK:s blankett eller via e-mail senast 25 juli
OBS sista anmälningsdag är också sista inbetalningsdag!
Anmälan sänds till: Ritva Lindström, Halmstadby 3550, SE-260 23 Kågeröd,
eller via e-mail: utstallning@norskbuhund.com
Anmälningsavgiften insättes påNBR:s postgiro 444 19 68-7.
Utländska deltagare betalar till:
SWIFT: NDEASESS IBAN: SE96 9500 0099 6034 4441 9687. Bank Nordea.

:Sponsorer - Buhunden Sommeren 2010
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BUHUNDPROSJEKTET
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NORSK BUHUND 2010

Helseundersøkelsen for Norsk Buhund er nå klar (15. Juni). Undersøkelsen er åpen for alle som
har buhund, og vi håper at så mange som mulig vil bidra med å besvare undersøkelsen. Målet er
en best mulig helse, atferd og livskvalitet for våre hunder, og bevare buhunden frisk og rask slik
at også våre etterkommere kan få nyte dens herlige gemytt og selskap.
Nå er det opp til dere, - gå inn på www.hundoghelse.no og gi ditt bidrag til buhundprosjektet.
Det er link fra klubbens hjemmeside – www.buhund.no, der du også finner mer informasjon om
helseundersøkelsen og Buhundprosjektet.
Passordet du trenger for å besvare helseundersøkelsen er: buhund310.
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Buhunden Sommeren 2010 - Sponsorer:

Tusen takk til alle dere som har stilt opp med hunder og tid til buhundprosjektet så
langt! Takket være engasjerte hundeeiere og særs hyggelige og samarbeidsvillige
buhunder har prosjektet fått en strålende start!
Siden en ”flying-start” på Buhundens Nasjonaldag 29.august i fjor, har omtrent 130 buhunder blitt
øyelyst og enda flere donert blod! Buhundmiljøene i Norden jobber nå sammen om dette prosjektet. I
tillegg har oppdrettere og hundeeiere i USA, Storbritannia og ellers på kontinentet vist interesse for å
være med videre. Det er veldig viktig med en felles innsats i alle de land vi finner Norsk Buhund nå, .
- alle vil vi bevare denne verdifulle og flotte rasen sunn og frisk for ettertiden

Du kan legge inn svar for hver hund
du har, også avdøde hunder. Tips også
gjerne andre buhundvenner om undersøkelsen, vi er avhengig av en liten “dugnads-innsats” for nå ut til alle som har
buhund! Kjenner du noen som ikke har
tilgang til nett er det veldig fint om du
kan hjelpe vedkommende å svare. Alle
bidrag er viktige for å få en så fullstendig
oversikt som mulig over helsa hos Norsk
Buhund. Undersøkelsen vil ligge oppe
noen måneder, og innen høsten 2010
håper vi at så mange buhundeiere som
mulig har svart.
DNA-TEST KATARAKT OG ØYELYSING
Det har så langt vært arrangert fire
felles samlinger med øyelysing og blodprøvetaking. Tre i Norge og en i Danmark.
Buhundeiere og oppdrettere har gjort
en kjempeinnsats for å få dette til. I Danmark ble 31 hunder undersøkt og tatt
blodprøver fra på Hobro Dyrehospital i
November 2009, og i Norge har totalt 129
hunder blitt undersøkt, - fordelt på Morokulien i August 2009 og to øyelysningsrunder på Norges Veterinærhøgskole i
november 2009 og april 2010.
Alle disse samlingene har vært særs hyggelige ”Buhund-begivenheter”, med bare
hyggelige hunder og eiere. Nå arbeides
det med å arrangere en felles øyelysingsrunde med blodprøveuttak i Sverige.
Denne vil om alt går etter planen bli
avholdt i forbindelse med Buhundringens årlige utstilling i Kolmården august
2010. Følg med på Buhundringens hjemmeside for mer info.
Vi sitter nå med mye materiale som skal
gås gjennom. Øyelysingsresultatene og
blodprøvene er grunnlaget vi behøver
for å begynne jakten på mutasjonene

som forårsaker katarakt hos Norsk Buhund. Når vi finner mutasjonen, eller
endringen i arvematerialet, - kan vi gå videre og utvikle DNA-testen som vil gi oss
svar på om en hund er bærer av gen for
katarakt eller ikke.
Arbeidet med DNA-testen vil ta litt tid, og
vi er avhengig av finansiering til å kjøre
analysene. Vi har imidlertid kommet
meget langt på kort tid og med begrenset
ressursbruk. Resultater fra undersøkelsen
vil bli presentert når vi har gått gjennom
materialet. Foreløpige resultater viser at
vi har ca 50 % PNK (Pulverulent Nukleær
Katarakt – ”Buhundkatarakt” ). Dette er
ikke uventet, - det er samme andel som
Bjerkås/Haaland fant i sin studie fra 1995.
Alt tyder på at denne type katarakt har
liten klinisk betydning for hundene, - de
fleste fungerer meget godt med disse
forandringene i linsen. Siden så mange
også har forandringene, kan hunder med
PNK godt brukes i avl, men da pares med
en hund som er fri for dette.
Når det gjelder annen type katarakt, arvelig utviklingskatarakt ser det ut til
at vi nå har flere hunder med denne
typen sammenliknet med studien fra
1995. Foreløpig kan det se ut som ca 20
% av hundene har denne typen (mot ca
10 % i 1995). Denne typen katarakt kan
gi synsnedsettelse i varierende grad
hos hunden. Forandringene finner vi i
forskjellige deler av linsen, - vi har både
kortikal, bakre pol, nukleær og i fremre
segment av linsen, med en overvekt på
kortikal og bakre pol. Om disse lokalisasjonene i linsen har samme eller forskjellig
arvelige bakgrunn vet vi ikke ennå, men
det er noe av det vi håper å finne ut av
gjennom Buhundprosjektet. En DNA-test
vil gjøre det lettere for oss avlsmessig å
jobbe med denne øyesykdommen hos
buhund, da kan en blodprøve gi oss svar

på om hunden er bærer eller ikke i ung
alder. Inntil vi har dette, er regelmessig
øyelysing av alle buhunder (se anbefalte
øyelysingsrutiner under Buhundprosjektet på hjemmesiden) eneste måten vi har
for å oppdage dette. Hunder med denne
typen katarakt bør ikke brukes i avl.
Selv om vi altså har en del katarakt hos
Norsk Buhund, - er det mye positivt som
har kommet ut av de øyelysingsrundene
som er gjennomført. Det er veldig lite
annen øyesykdom hos Norsk Buhund, dvs. vi har sunne øyne både med hensyn
til øyelokk og andre deler av øyet som
f.eks netthinnen. I netthinnen kan man
hos mange raser se arvelige øyelidelser,
men hos Norsk Buhund ser det altså ut til
at dette forekommer sjelden. Det er imidlertid noe vi skal følge nøye med på, gjennom regelmessig øyelysing.
Igjen, - en STOR TAKK til alle som har bidratt og fortsetter og bidra til prosjektet!
Følg med på hjemmesiden til klubben
www.buhund.no for aktivitet fremover i
forbindelse med prosjektet
Med vennlig buhund-hilsen
Elin Kristiansen, Buhundprosjektet
og avlsråd Norsk Buhundklubb

Se billedcollage på de neste sidene...
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Avlsregler for Norsk Buhund
Revidert 20.3.2004
§ 1. Hunder som benyttes i avl skal være mentalt og fysisk
sunne og friske.
§ 2. 	 NBK anbefaler ikke avl på hunder som har, eller har vært behandlet for følgende mangler/lidelser:
a) Testikkelmangel.
b) Overbitt, underbitt.
c) Hofteleddsdysplasi.
d) Arvelige øyenlidelser.
§ 3. Hunder som skal benyttes i avl skal være:
a) ID-merket og HD- fotografert/diagnostisert i henhold til NKK’s
regler. Buhunder født etter 1.01.05 må ha kjent HD-status på
foreldrene for å bli godkjent i avl.
b) Utstilt på offisiell utstilling anerkjent av NKK. Et av avlsdyrene
må ha oppnådd minimum 1AK eller 1AUK med HP, det andre
avlsdyret minimum 2AK. (AR kan gi dispensasjon fra krav under
denne bokstav etter mottak av skriftlig begrunnet søknad).
c) Øyelyst-/diagnostisert i henhold til NKK’s regler. Øyenlysningen skal være foretatt etter at hunden er fylt 12 mnd. Hvis et av
forelderdyrene har ”buhundkatarakt”,  er det ønskelig at det blir
paret med en som er fri.
§4

Hunder som benyttes i avl bør være:
a) Etter hunder som oppfyller NBK’s avlsregler.
b) Fra kull hvor forekomsten av HD og /eller arvelige øyelidelser
ikke er større enn gjennomsnittet for rasen.

§ 5. Tisper skal være tilnærmet 2 år før første valpekull.
Hannhund bør være 18 mnd. før de benyttes i avl.
§ 6. Det kan hyppigst påsettes valper hver annen løpetid, dog
slik at valpingsintervallet blir tilnærmet lik 12 mnd. (AR
kan gi dispensasjon fra dette krav etter mottak av skriftlig
begrunnelse).
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§ 7. Et hanndyr bør begrenses i bruk inntil 50 % av avkommene
er HD/øyenlyst diagnostisert.
§ 8. Følgende vurdering legges til grunn for godkjenning av
valpekull:
a) Godkjenning for mer enn 3 kull på avlstisper og mer enn 5
kull på avlshanner gjøres avhengig av avkomstgransking.
b) Avlsdyr bør ikke ha mer enn 5 % av samtlige registrerte hunder siste 5 år.
c) Avlsdyr bør ikke være nærmere i slekt enn søskenbarn.
§ 9. Det er ønskelig at tispeeieren sender melding til avlsrådet
om:
a) Kombinasjon. Dato for parring. Oppdretter må gi beskjed om
foretatt parring til avlsrådet senest en uke etter parring.
b) Dato for valping, antall fødte valper, kjønn og farge.
c) Antall levende valper etter 7 uker.
d) Antall valper solgt, med kjøpers navn.
§ 10. Oppdretter som ønsker valpene godkjent av avlsråd og
formidlet gjennom valpeformidlingen, må være medlem av
NBK samt forplikte seg til å følge NKK’s etiske retningslinjer
for avl og oppdrett.
Dersom oppdretter ønsker valpeformidling utover valpenes
10 ukers alder, må dette meddeles valpeformidler.
OBS! Dispensasjoner i henhold til § 3 b og § 6 skal være innhentet
før parring og grunnen til dispensasjonen vil bli gjengitt på klubbens
valpelister. Kombinasjoner som oppfyller klubbens avlskrav, kan formidles av klubben, dersom dette er et ønske av oppdretter.

Norsk Kennel Klubbs etiske
grunnregler for avl og oppdrett.
Vedtatt av NKKs Hovedstyre 22.05.08, gjeldende fra 01.10.08
6. 		

Avl og oppdrett av rasehunder er et viktig fundament i Norsk
Kennel Klubs virksomhet. NKKs formålsparagraf (§2, 2.ledd)
lyder: NKK har til formål å bidra til å fremme utviklingen av de
enkelte hunderaser, av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt veltilpassede hunder.
Oppdretternes seleksjon og kombinasjon av avlsdyr danner grunnlaget for utvikling av hunderasene. Målet i hundeavlen er funksjonelt
sunne hunder, med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan
leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. Genetisk variasjon er en forutsetning for utvikling av rasene og
hundenes mulighet til å tilpasse seg samfunnets krav.
Avl og oppdrett må foregå på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte, i
overensstemmelse med NKKs avlsstrategi og etiske grunnregler.
1. 		

Avl og utvikling av hunderaser skal baseres på langsiktige mål
og sunne prinsipper slik at avlen fremmer god helse, godt
temperament og rasetypiske bruksegenskaper.

2. 		

Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis utvide
den genetiske variasjonen i rasen. Matadoravl og sterk innavl
bør unngås.

3. 		

Oppdretteren må drive sitt oppdrett med de nødvendige
kunnskaper om rasen, raselinjer, hundehold, avl og oppdrett,
samt arbeide for å ivareta og utvikle den aktuelle rasen gjennom valg og kombinasjon av avlsdyr.

4. 		

5. 		

Oppdretteren må sikre gode mentale og fysiske vilkår for
avlsdyrene. Så lenge valpen er hos oppdretteren, må han sikre
et miljø som gir valpen en god fysisk og mental utvikling og
garanterer god sosialisering. Den enkelte rase skal behandles og
følges opp utifra de forutsetninger og behov som er spesielle
for rasen.
Bare funksjonelt friske hunder skal brukes i avl. Det pålegges
enhver oppdretter som velger ut hunder til bruk i avl å avgjøre
hvorvidt den aktuelle hunden er mentalt og fysisk skikket for
avl.

Oppdretter plikter å følge NKKs regler vedrørende avlsrestriksjoner for å redusere forekomsten av arvelige sykdommer.
Hunder som benyttes i avl må oppfylle alle formelle krav som
stilles av NKK for å få valper registrert etter seg. Avlskravene fra
den aktuelle raseklubben bør overholdes.

7. 		 Oppdretter må følge god kynologisk skikk i avlsarbeidet.
• 	 Tispen bør ikke pares før tidligst 2. løpetid eller senere i henhold
til den aktuelle raseklubbens anbefaling. Én av følgende forutsetninger må overholdes:
(a) 	Tispen skal enten ikke være paret på første løpetid eller
(b) 	tispen skal være minst 18 mnd ved paringstidspunktet.
• 	 Hvorvidt en tispe kan pares på to påfølgende løpetider, vil være
avhengig av alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall.
Dersom en tispe har to kull i løpet av ett år, skal det gå minst ett
år før neste valpekull fødes.
• 	 En tispe kan få registret maksimalt 5 kull etter seg, og paring
skal ikke finne sted etter at tispen har fylt 8 år. Dette kan kun
frafravikes ved tillatelse gitt av NKK. Søknadsskjemaet kan
hentes fra www.nkk.no eller fås ved henvendelse til NKK, og
inkluderer veterinærattest som bekrefter at tispen før paring
er klinisk frisk og i god kondisjon. Det forutsettes at paringen
finner sted maksimalt 3 mnd etter at veterinærundersøkelsen er
foretatt, samt at tillatelse fra NKK foreligger før tispen blir paret.
Tillatelsen fra NKK må vedlegges registreringsanmeldelsen.
Dette gjelder både for at en tispe skal få registrert mer enn 5
kull etter seg og for at en tispe skal få registrert kull etter paring
som har funnet sted etter fylte 8 år.
8. 		
• 	

• 	
• 	

• 	

• 	

9. 		
		

Ved salg/overlatelse av hund skal oppdretter være kritisk og
nøye i valg av kjøper og veilede vedkommende både generelt
som hundeeier og i spesielle forhold ved rasen som må ivaretas.
Det skal benyttes skriftlige avtaler som er underskrevet av
begge parter. Det anbefales å benytte NKKs Kjøpeavtale som
kan hentes fra www.nkk.no eller fås ved henvendelse til NKK.
Selger forplikter seg til å opplyse om helsetilstanden i rasen og i
valpens nærmeste familie.
Ikke overlat til kjøper valp med skade og/eller sykdom eller feil i
henhold til rasestandarden (fargefeil, haleknekk etc) uten at det
i Kjøpeavtalen er gjort uttrykkelig oppmerksom på forholdet.
Ved salg av valp og/eller inngåelse av avtale med spesielle
betingelser skal kjøper gjøres uttrykkelig oppmerksom på
betydningen av betingelsene (avlsrett, fôrvertavtale, eierforhold
etc).
Ved salg av valp skal det vedlegges veterinærattest som ikke
bør være eldre enn 2 uker. Valper skal ikke leveres før de er 7-8
uker gamle og de skal være behandlet mot innvollsparasitter
etter gjeldene anbefaling.
Ved salg av valp skal oppdretter sørge for at valpen snarest
mulig blir registrert i Norsk Kennel Klub og overlate registreringsbeviset til kjøper dersom annet ikke er avtalt i henhold til
skriftlig avtale.
Aldri gi usanne opplysninger om oppdrett og i alle henseender
etterleve Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser.
Brudd på disse regler vil kunne medføre disiplinærreaksjoner,
registreringsnekt eller registreringsforbud.
:Sponsorer - Buhunden Sommeren 2010

19

ANSVARLIG UTGIVER
NORSK BUHUNDKLUBB
Returadresse: Annbjørg Myhre
Brubakkhaugen 38 - 7224 Melhus

Alle bidrag til Buhunden mottas med takk.
Her er en liten historie like viktig som en stor!

ROGALAND:
Svein Risa
Nærbøg. 15 C, 4365 Nærbø
Tlf: 51 43 46 45 - Mob: 473 17 973
HORDALAND:
Arvid Stueland
P.b.12, 5559 Sveio
Tlf: 53 74 08 88 - Mob: 41 43 30 07
e-mail: arvid@stueland.com
SUNNMØRE:
Elisabeth Høydal
Høydal - 6110 Austfjorden
Tlf: 70 05 60 58 - Mob: 45 66 77 94
e-mail: elhoydal@c2i.net
MIDT NORGE:
Roy Sundby
Brubakkhaugen 38 - 7224 Melhus
Tlf: 72 87 25 33 - arb: 92 63 01 82
e-mail: rsundby@online.no

Oppfordring til våre medlemmer: Redaksjonen i BUHUNDEN trenger
mer stoff og gode bilder, har dere meningsytringer trenger vi det til
åpent forum. Vi ønsker oss et levende blad der medlemmene våre
deltar Redaksjonen takker for mange fine bilder, bidrag og historier,
men skal BUHUNDEN være det beste klubb-bladet i landet trenger vi
fortsatt hjelp fra dere medlemmer med masser av stoff - selv noen få
linjer kan være verdifulle for oss. Redaksjonen gjør oppmerksom på at
neste nummer av BUHUNDEN kommer ut i juletider 2010
Stoff sendes innen 1. desember til adresse:
Norsk Buhundklubb - Postboks 12 - 5559 Sveio.
For mer informasjon:
Arvid: tlf.: 41 43 30 07, kveld: 53 74 08 88
e-mail: arvid@stueland.com
Terje: tlf.: 911 96 914, kveld: 52 83 93 33
e-mail: terje@kimurakennel.no
Redaksjonen ønsker alle sine bidragsytere til vårt
sommernummer og alle medlemmer en riktig god sommer.
Hilsen Redaksjonen
Arvid J. Stueland / Redaktør
Terje Lindstrøm / Redaktør

Trykk: NILS SUND TRYKKERI - Haugesund -Tlf: 52 70 33 70

Distriktskontakter:

