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Norsk Buhundklubb har de siste årene hatt en svak vekst i antall medlemmer, og det som
er ekstra gledelig er en økt aktivitet hvor buhunder er med. Det er på agility, rallylydighet,
sporsøk, og en rekke andre grener. Dette er med på å vise allsidigheten til buhunden.
Vi merker også en økt etterspørsel av buhund, både som en familiehund, men også
som en aktiv konkurransehund. Det er en gledelig utvikling, samtidig som det vil sette
krav til våre oppdrettere om ikke å presse grensene til avl. Heldigvis er samarbeidet mellom oppdretterne og klubbens avlsråd veldig bra. Det som også er svært gledelig er at
klubben har fått to nye medlemmer i avlsrådet, og det vil hjelpe mye ettersom det er mer
enn nok å gjøre for dem!
Klubben avholdt sitt årsmøte på Quality Airport Hotel Gardermoen den 5. mars. Det jeg
skulle ønske, og jeg har sagt det mange ganger tidligere også, er at mange, mange flere
ville møte opp på denne dagen. Her er det vi tar avgjørelser som har betydning for alle
som er medlemmer i klubben, og hvor du kan være med å påvirke saker som du brenner
for. Referat fra årsmøtet finner du i bladet, sammen med orientering fra medlemsmøtet.
Valget førte til at vi har fått et nytt styremedlem, som du vil se i oversikten av styret. Men vi
har et varamedlem mindre, da et medlem har valgt å trekke seg i etterkant av årsmøtet.
Det har i de siste årene skjedd ganske mye på lovsiden, både innen avl (RAS), og nå
klubbens lover i forholdet til NKK. Etter at vi mottok de siste innspillene fra NKK har vi nå
sendt inn de endelige lovene for godkjennelse hos NKK. Dette er faktisk et arbeid som
har gått over flere år, men som det nå endelig ser ut til at vi har fått tilpasset i henhold til
kravene fra NKK.
Det arbeides nå videre med justeringer og endringer av egne vedtekter og regler, tilrettelegging av det interne arbeidet i klubben. Det er nødvendig med tydeligere grenser
og retningslinjer samt tydeligheten av hva klubben og klubbens organer kan gjøre, med
styrets godkjennelse (uten at det må via årsmøte), og for at de skal være i henhold til krav
som stilles fra NKK.
På årsmøtet hadde vi en post på programmet som gledet meg stort, klubben fikk et
nytt æresmedlem, Gunn Berit Ween. Hun har sannelig fortjent utmerkelsen. Foruten å ha
en mengde kunnskap om klubben og ikke minst om Norsk Buhund, er hun alltid klar til å
hjelpe til, stiller opp og forteller om buhund, står på standen til klubben på Dogs4All, gir en
hjelpende hånd der det måtte trenges. Takk Gunn Berit.
I fjor på Buhundens Nasjonaldag var det 60 påmeldte hunder. Er det en rekord vi kan
slå i år? Vi fikk en del nye øvelser inn på programmet, og også et kort rallylydighetskurs.
Dette håper vi det skal bli mer av også i år. Vi får som sagt nye øvelser, og det ser vel ut til
at vi da må ta litt av fredagen og søndagen til hjelp. Og – en ting er sikkert, vi skal ha mye
moro, hele helgen, 19. – 21. august.
Vi forsøker hele tiden å forbedre oss på de forskjellige områdene, både som intern opplæring, og også på kommunikasjonsområdet. Facebook er jo noe «alle» kan i dag. Her
har vi to fora, Norsk Buhundklubb og Norsk Buhundklubb Forum. På den ene er det mest
saker fra klubben, mens det på «forumet» diskuteres, nye ting, nye idéer – vi trenger
dem begge. Men vi har også den offisielle siden som heter buhund.no. Dette er en side
som vi må innrømme at vi har slitt med. Nå ser det ut til at vi skal få hjelp til å løfte denne
informasjonssiden slik vi hele tiden har håpet den skulle være. En av våre medlemmer
som har erfaring med denne type side har tilbudt sin hjelp. Det setter vi enormt pris på, og
ser frem til en ny image på vår hjemmeside.
Nå ser vi etter hvert fremover mot høstens begivenheter, Buhundens Nasjonaldag,
som også i år vil holdes på Hunderfossen. For de av dere som ikke har fått anledning til
å øyelyse hunden, så vil det bli mulig på nasjonaldagen. Da kommer Ernst Otto Robstad
med sitt ekspert-team, og Elin og Stein fra Hønefoss Dyrehospital vil også være tilstede.
Som dere vil se av programmet så er det mer tettpakket enn noen gang. Og så blir det
jo grilling på fredag kveld, mens vi på lørdag setter oss til bords på hotellet, vi kommer
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OMPLASSERING
Ellen Katrin Enge

tilbake med meny litt senere. Håper at vi ser deg – ikke vent for
lenge med å bestille plass (hytter eller hotellrom).
I fjor var det ikke Dogs4All, da var det European Dog Show, og
selv om det var et kjempestort arrangement, så gjorde Norsk Buhundklubb seg bemerket på standen. Vi er standen hvor hundene
ligger på bordene og koser seg, hvor alle som har lyst å klappe og
kose med dem er hjertelig velkommen. Også på raseparadene
for de norske hunderasene var vi «the leading team» med flest
hunder hver dag. Men i år er det Dogs4All igjen, og skal være på
Lillestrøm 19. – 20. november. Vi skal som vanlig ha en stor stand,
og vi håper på at vi får mange, både på to og fire, på besøk. Vi skal
jo også være med på raseparadene og vil svært gjerne ha med
både svarte og blakke hunder, så vi trenger din hjelp.
Vi har i klubben veldig mange ressurspersoner, som oftere og
oftere kommer med nye tanker og idéer, og som hjelper til med å
få gjennomført dem også. Dette er en fantastisk spire for oss som
gjerne har kommet inn i et mønster, vi ser kanskje ikke det «nye»
som skjer rundt oss. Rallylydighet, agility og de mange andre grenene som har blitt så populære de senere årene. Nettopp dette at
vi får flere og flere til å ta tak i dette, er en stor styrke for klubben,
og noe som er med på å vise frem buhunden, og gjør at buhunden blir mer kjent – og etterspurt.
Nå har vi forhåpentligvis en lang, varm sommer og høst foran
oss. Ferie og mange minner som vi skal «sutte» på utover vinteren. Jeg vil gjerne utfordre dere alle til å sende oss historier og
bilder, slik at vi kan få et spennende og flott julenummer av Buhunden.
Så vil jeg helt til slutt få ønske dere alle en fantastisk sommer, og så sees vi på Hunderfossen i august.
Terje Methlie
Leder Norsk Buhundklubb
Buhunden Sommer 2016
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Styrepresentasjon

TERJE METHLIE - LEDER
Jeg bor i Sande like syd for Drammen
sammen med min kone Linda, som er
kasserer/medlemsansvarlig. Jeg har
opp gjennom årene hatt en mengde
tillitsverv, spesielt innen skole og idrett
– men Buhundklubben ble noe helt
nytt. Da vi for snart syv år siden fikk vår
buhund, Skaubo’s Calle, var det en ny
hunderase for meg. Det tok ikke langt
tid før jeg ble «trukket inn i» klubben.
Jeg hadde ikke tenk å involvere meg,
men det går ikke an å stille seg likegyldig til det arbeidet som legges ned,
og jeg synes det er spennende å få
være med på å arbeide for denne herlige hunderasen.
Calle ble dessverre syk og forlot oss
i november i fjor, men heldigvis har vi
hans sønn, Skaubos Frank, som til
daglig heter Frey. Han er en utrolig herlig liten buhundgutt på snart to år.

LINDA LUNDBY METHLIE KASSERER / MEDLEMSANSVARLIG
Jeg bor i Sande, litt syd for Drammen
sammen med mannen min, Terje, som
er leder for klubben. Vi er de lykkelige
eiere av en buhundgutt på snart to
år. Han heter Skaubo’s Frank, men vi
kaller ham Frey. I tillegg har vi Chico
– en tibetansk spanielgutt på 4 år. Til
daglig jobber jeg som advokatsekretær
i et advokatfirma i Oslo, hvor jeg har
vært ansatt i 30 år.
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SVEIN ARE OLSEN - NESTLEDER
er 56 år, gift, og bor med kone og 2 jenter
(12 og 14) på et småbruk på Høylandet i Nord-Trøndelag. Men er opprinnelig
nordlending oppvokst i Mo i Rana. Jeg
har ikke drevet mye med hund. Buhunden Tuva (Vaalebjønns NS Pirita) er min
andre. Tuva kom inn i familien for snart
7 år siden. Hun har blitt alt det vi forventet, og mere til.. Gårdshund, jaktkamerat,
vakthund, underholder. Hun har hatt to
kull. Hun er nå familiemedlem med fast
plass i sofaen. Jeg jobber i dag noe med
kvalitetssystemer i en lokal industribedrift, men hovedsakelig som husmainn
hjemme.

IVAR JOHAN TAKVAM STYREMEDLEM
Bor på Bønes i Bergen. Jeg har vært
bonde, men nå jobber jeg med salg.
Er oppvokst med Buhund og har siden
hatt Border Collie og Skotsk Fårehund.
Men vår siste hund var en Buhund som
het Frøya. Hun hadde vi i 17 år. En alle
tiders hund, glad, snill og lydig, men
med mye fart i seg som ung.
For tiden har vi ingen hund, men
buhunden Frey og tibben Chico treffer vi rett som det er, og det er jo alltid
kjekt. Buhund vil det nok bli igjen, men
inntil videre, så får det bli på lån.
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BØRRE WAAGAN - STYREMEDLEM
Nyvalt styremedlem Børre Waagan
(49), bur på Leikong i Herøy kommune,
ut mot havet på Søre Sunnmøre.
Som nyvalt styremedlem gler eg meg
til å verte enda betre kjent med folk og
dyr i Norsk Buhundklubb. Eg er nok
litt meir enn middels interssert i avl og
ernæring og håpar at dette, på ein eller
annan måte, kan kome til nytte for alle i
klubben. Eg er sjeldan svært påståeleg
og lyttar oftast meir enn eg snakkar.
Hund har alltid vore ein viktig del av
livet til alle i familen vår. For snart tre
år sidan kom bunden Arja (Fantejentas Arla Airin) til oss. Arja har i periodar
stramt program som elev i Norske Redningshunder ilag med matmor Monika.
Dette gjer at «kveldsturane» våre ofte
vert brukt til sporing av matfar som figurant.
Eg takkar for tilliten som nyvalt
styremedlem og håpar på mange
innspel frå mange medlemmar!

KIRSTEN ANDERSEN - SEKRETÆR
Jeg jobber som arealplanlegger i Østre
Toten kommune. Jeg har ikke langvarig

erfaring med rasen. Jeg har hatt hund i
30 år, men buhund i kun 4 ½. Jeg trener litt lydighet og agility, men det har
ikke blitt mer enn bronsemerke på meg
og Elli. Min første flatcoated retriever
kjøpte jeg som 20åring. Han ble godkjent redningshund, sommer og vinter.
Etter dette fulgte to til av samme rase.
Hadde det ikke vært for mine barn,
som var blitt store nok til å ta seg mer
av hundene, hadde jeg sikkert fortsatt i
samme spor. Jeg hadde selv tenkt meg
en pause i hundeholdet men barna ville
det annerledes. Det var stor sorg da
vår gamle robuste flat døde i november
2011, omtrent samtidig som vår kjære
buhund Elli ble født.
At det ble buhund var et sett av tilfeldigheter. Vi var igjennom mange
alternative raser. Det var min søsters
erfaring med ei venninnes buhund
som var tungen på vektskålen. Det
var heller ikke noe minus at det var en
norsk rase. Dette var et lykkelig valg.

Nå passer vi en Skaubo-dronning
og hennes prinsesse for Ellen Katrin
Enge. For oss gjør rollen som forvert
hundeholdet ekstra givende. Elli og Fia
har to gode hjem og to flokker hvor de
føler seg hjemme. Ingenting er så herlig som å bli møtt av de to, hver dag når
jeg kommer hjem fra jobb.
Det er mange tilfeldigheter som avgjør hvilken rase man ender opp med.
Å vise fram våre fine buhunder slik at
flest mulig får se dem er kanskje det
viktigste vi gjør. Selv skulle jeg gjerne
vært mer aktiv, både innen hundesport
og utstilling – men tiden strekker for
tiden ikke til. Med to aktive unger, hestejente og skigutt, er det begrenset
med egentid. Jeg kompenserer litt ved
å ha med hundene over alt – og jeg tror
faktisk jeg har ”solgt” noen eksemplarer av rasen på denne måten.
Elli og Fia, som er mor og datter, er
to svært forskjellige buhunder. Elli er
egenrådig og har et sterkt jaktinstinkt.

Hun er samtidig følsom og myk. Vi har
opparbeidet god gjensidig forståelse,
og hun er verdens beste buhund for
meg. Hun er solid og trygg, og spesielt god til å få kontakt med fremmede
- både unge og gamle. Fia er fremdeles
en liten vimsekopp, som liker å ha med
seg sin mor ut i hagen. Hvis Elli varsler
etter mørkets frambrudd, synes Fia det
blir skummelt, banker på og vil inn. Fia
er bare glad, hopper og spretter, og
lander gjerne oppå Elli når hun skal
hilse på de som kommer hjem. Hun er
en superenkel hund som følger oss tett.
I skogen holder hun seg nært oss, selv
om hennes egen mor tar en lenger avstikker for å sjekke ut noen ferske spor.
Selv om Fia er mindre selvstendig er
hun svært trygg. 17.maitog, med hornmusikk i kombinasjon med masse folk
og kirkeklokker som kimer er ikke noe
problem. Fia og Elli er to høyt elskede
buhunder, flotte eksemplarer av en
rasen som vi ikke ville vært for uten.

Vi har utvidet avlsrådet vårt
med to medlemmer
Presentasjon Tine Jarli.

Hei, jeg heter Cecilie, er 26 år og holder til på Jessheim. For tiden jobber jeg
på Airpet hotel AS, som er en karantenestasjon, kennel, salong og butikk. Jeg
studerer fysio-rehabiliteringsterapi på
hund ved klinikk soleo og har sertifikat
på medisinsk laser på hund. Planen er
å åpne en liten klinikk i slutten av året.
Jeg fikk min første buhund Aiko for
12 År siden, men var en ivrig høyre
hånd for tante med sine utstillings
cockere før det. Har alltid vært over
gjennomsnittet interessert i hund og

dyr generelt, særlig norske raser, men
Aiko tente ilden for norsk buhund. Nå
er jeg den heldigste matmoren til fantejentas Bjørnstjerne ( til daglig Viljar) og
en chihuahua som heter Crispo. Viljar
og jeg har kastet oss ut i masse nye
ting sammen, blant annet elgjakt. Blir
spennende å se hvordan første høsten
hans går. Jeg håper jeg kan bidra positivt til klubben og gleder meg til å lære
masse av dere og bli enda bedre kjent
med rasen og alle de fantastiske menneskene bak.

Jeg er 27 år gammel, og kommer fra
Lillehammer. Jeg bor i Oslo sammen
med samboeren min Petter og hunden
vår Birk. Birk heter opprinnelig Vatnebyda’s Audun, og er en svart buhund
på 14 måneder. Vi er aktive mennesker
begge to, så Birk er med på stort sett
alt som skjer, som lange dager i stallen,
bading, ski og turer i både skog og by.
Jeg har også prøvd meg på utstilling
for første gang med hund, noe som er
helt nytt for oss alle tre. Vi trives utrolig
godt med vårt valg av rase, og ikke
minst vår egen hund.
Jeg er utdannet ved Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet med en
mastergrad i avl og genetikk på husdyr.
En stilling i avlsrådet passer derfor perfekt til min både personlige og faglige
interesse. Jeg håper og kunne bruke
noe av min faglige kunnskap til å bidra
i ulike oppgaver og problemstillinger i
avlsrådet. Jeg gleder meg til mange år
framover som medlem i buhundklubben.
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Lavt stoffskifte-hypothyreose,
også hos buhund!
tein
- av S

Vi vet at vår kjære hunderase er
blant de friskeste rasene, med minst
helseproblemer. Allikevel kan buhund
som andre raser rammes av diverse
sykdommer. En av disse er lavt stoffskifte-hypothyreose.
Stoffskiftehormon
Stoffskiftehormon, thyroxin, dannes
i skjoldbruskkjertelen som sitter ved
luftrøret litt nedenfor strupen. Thyroxin
påvirker forbrenningen i alle cellene i
kroppen, og ved for lav produksjon kan
det derfor gi mange forskjellige symptomer da så mange forskjellige deler av
kroppen påvirkes.
Hypothyreose:
Den vanligste formen for lavt stoffskifte
hos hund skyldes at immunforsvaret angriper skjoldbruskkjertelen, slik
at den gradvis produserer mindre og
mindre hormoner. Det er en sykdom
som vanligvis utvikler seg gradvis,
derfor kommer også symptomene ofte
«snikende» og kan være vanskelige å
legge merke til. Siden sykdommen er
vanligere hos middelaldrende til eldre
hunder, er det også ofte vi som hundeeiere tenker at de forandringene vi
ser hos hunden vår skyldes naturlige
alderdomsendringer, og derfor ikke
tenker over at hunden kan være syk.
Sykdommen kan ramme alle aldre
og begge kjønn, men forekomsten er
hyppigere hos tisper enn hannhund og
vanligere hos hunder over 6-8 år.
Symptomer:
Hva skal vi som hundeeiere være oppmerksomme på? Siden stoffskiftehor-
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mon påvirker hele kroppen kan symptomene variere veldig. Det vanligste
mange legger merke til er at hunden
er mer sliten, den har mindre energi.
Noen hunder sover merkbart mindre,
blir mer slitne på tur, er mindre ivrige
på lek og aktivitet. Over tid vil de fleste
hunder etter hvert også legge på seg
pga lavere forbrenning, selv om de ikke
spiser noe mer. Enkelte hunder blir
også merkbart varmesøkende. Mange
hunder vil etter hvert også vise forandringer i pelsen, alt fra håravfall som
ofte er symmetrisk på begge sider av
kroppen, eller bare på halen, til mindre
glansfull pels, dårligere pelskvalitet,
mer røyting etc. Noen hunder får symptomer fra fordøyelsessystemet, både
tilbakevendende oppkast og særlig diare kan forekomme.
Diagnose:
Hvordan kan dyrlegen finne ut om
hunden har lavt stoffskifte? Diagnosen
stilles på bakgrunn av det kliniske bildet, hva du som eier beskriver og hva
dyrlegen finner ved undersøkelse,
og sist men ikke minst ved måling av
stoffskiftehormon, thyroxin, i blodet.
Enkelte ganger har pasientene lav
mengde stoffskiftehormon i blodet på
grunn av annen sykdom, slik at det
i noen tilfeller kan være usikkerhet
rundt diagnosen. Vi måler som regel
både stoffskiftehormon thyroxin, som
produseres i skjoldbruskkjertelen, og
et hormon som heter TSH (thyroxin
stimulerende hormon) som stimulerer
til produksjon av stoffskiftehormon og
produseres i hypofysen. En «klassisk» hypothyreose har lavt tyroxin og
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forøket TSH. Dersom det er usikkerhet rundt diagnosen velger vi gjerne å
følge pasienten over noe tid og gjenta
blodprøver flere ganger for å se etter
endringer. Siden lavt stoffskifte som
regel er en sakteutviklende kronisk
sykdom, har vi tid til å følge med en
stund og vurdere tilstanden, slik at vi
ikke begynner å behandle på feilaktig
grunnlag.
Behandling:
Behandling er i de fleste tilfeller relativt
enkelt, med tabletter med stoffskiftehormoner som skal gis morgen og kveld.
Etter ca 2-4 uker på behandling skal
det tas blodprøver for å måle effekten
av behandlingen og se om dosen bør
justeres. Når pasienten har vist bedring
og blodprøvene viser normale verdier,
følges det som regel opp med målinger
1-2 ganger i året. De fleste pasientene
viser raskt bedring etter at behandlingen er satt i gang og kan leve et helt
normalt liv med vanlig aktivitet når de
går på medisiner.
Bella
Da Bella var 12,5 år begynte eier å
merke at hun hang etter på tur, hun var
ikke lenger så ivrig på å være med ut
på tur og begynte å legge seg mer inntil ovnen. I denne alderen kan man
tenke at det er «bare alderen», kanskje
slitasjegikt eller annen sykdom.
Det viste seg at Bella hadde lavt stoffskifte og hun fikk en «ny vår» da hun
begynte på medisiner. Et par måneder
etter at hun begynte på medisiner var
hun faktisk på rømmen da hun fikk los
på en skogstur og var borte i 1,5 døgn!

Balder assisterer i hønsehuset

Fireåringen vår heter Balder og er familiens andre av rasen norsk buhund.
Balder bor i Tananger utenfor Stavanger, hvor vi har et lite gårdsbruk, midt
i blinken for en hund som liker å være
med på hverdagslige sysler.
Vi kjøpte og hentet ham fra et kull på
bare to valper i Hamar våren 2012. Fra
første dag, har han vært utrolig snill og
lydig.
På gården hvor vi bor, har vi et lite
hønsehus med 10 verpehøner. De får
lov å gå ut og lufte seg en gang hver
dag. Balder må da gå i buret sitt, slik at
de får være i fred. Når de skal inn igjen,
får han være med. Da oppfører han seg
som en gjeterhund og jager dem inn i
huset sitt igjen. Hønene var veldig skeptiske til å begynne med, men er nå vant
til hunden. Det hender at noen reiser
seg opp og bruser med fjørene og vil
hakke mot Balder, men det har heldigvis
ikke blitt noe større sammenstøt. Når
hønene skal mates, vil Balder alltid ha
en «smaksprøve» før hønene får spise.
Det samme gjelder drikkevann. Det er
ganske fascinerende å se hvordan dyr
kan tilvenne seg hverandre, synes vi.
På bildet har Balder nettopp fått kontroll
og ser til at den siste høna går inn der
den skal….
Buhunden Sommer 2016
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ei

ne Sleth

Ar
- av Kjell

Dette er Lita. Hun liker å få noen utfordringer. Dette er en enkel og billig måte
å spise maten sin på, eller få noen godbiter. Fyll bare en plastflaske med hva
det skulle være og skru korken godt igjen. Så er det bare for hunden å skru
opp igjen korken og helle i seg godbitene
Lita, hunden i det lange bilde, ble mor
til 5 nydelig valper for snart ett år siden.
Det er så koselig å få se hvordan det
går med de små nøstene som nå snart
er blitt store hunder. Tusen takk til dere
som har tatt de inn i deres vakre hjem
og av og til sender meg bilder. Hunden
i snøbildet heter Kvikk, kullets største
og flotteste gutt. Nedenfor er det bilde
av kullets minste: Prinsesse Dolly. Ved
siden av Lita, øverst, er Valdres stolthet
Aaron, og under et flott bilde av Midna,
verdens gladeste hund, som jeg har
vært så heldig å få besøke.
Bildene er sendt med godkjennelse
av nye eiere.
Lita og jeg ønsker dere alle en god
sommer! Pass godt på hundene deres
i varmen!!
Mvh Hanne Brenna

- SPONSOR
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Hva skulle vi gjort uten Den
Norske Frivillige Dyreredningstjenesten
I mai i år opplevde Ingvill Brenden alle
hundeeieres store skrekk, å miste hunden sin på fjellet. Etter at Vilje hadde vært
borte i over et døgn klarte Ingvill å lokalisere sin kjære buhund. Vilje var flink
og svarte på matmors rop med sine fine
buhundbjeff, som også kan være til stor
nytte. Til Ingvills fortvilelse fikk hun beskjed om at Vilje sannsynligvis sto utilgjengelig til, noe de fikk bekreftet etter å
ha lokalisert henne neste morgen. Elin
Kristiansen ved Hønefoss dyrehospital
gjorde en stor innsats for å skaffe hjelp.
Hun undersøkte alle muligheter, fra varmesøkende helikopter, røde kors, redningstjenesten til politiet. Da dukket Den
norske frivillige dyreredningstjeneste
opp som reddende engler, og historien
endte godt. Vilje ble gjenforent med sin
matmor etter å ha stått fast i fjellet i to
døgn.
Den Norske Frivillige dyreredningstjenesten redder alt fra sauer og hunder til
vilt, og sparer dyr for lidelse og dyreeiere for sorg. De har ingen faste inntekter, men lever av almisser. For redningsaksjoner skal de bare ha dekket
sine utgifter. Norsk buhundklubbs styre
ønsker med dette å gjøre alle medlemmer oppmerksomme på denne ideelle
organisasjonen, og håper flere benytter
anledningen til å gi en skjerv. Ingen vet
når de kan få bruk for dem selv.

En takknemmelig trio. Hundeeier Ingvill
Brenden, med bror Vidar, og hovedpersonen selv - Vilje, takker gutta i DNFD for all
hjelp.

- SPONSOR

Den Norske Frivillige Dyreredningstjeneste (DNFD)
Den faste kjernen i DNFD er Jan Vimme og Marvid Andreassen startet DNFD i januar 2011. Fra 2014 har
Svein Roar Martinsen vært en fast del
av kjernen. I tillegg til at de selv er på
mange redningsoppdrag har de et nettverk av medhjelpere i ulike deler av
landet. Det var to lokale klatrere som
bidro til å hjelpe Ingvill med å få Vilje i
sikkerhet.
En liten presentasjon av gutta i
DNFD:

hund. Om det dreier seg om dyr i matproduksjon eller kjæledyr skal alle ha
et verdig liv den tid de tilbringer med
oss, ingen skal behøve å pines ihjel,
fast i fjellet.
Svein-Roar Martinsen
Gift, 45 år, 3 unger, ambulansepersonell, bosatt på Stokmarknes. Har
klatret i mange år, og har lang erfaring
fra søk/redning også i krevende lende.
Drevet lokalt i 10år ca, med berging
av sauer og geiter. I fjor tok dyreberging mye tid, 100-150 timer. Lofoten og
Vesterålen er krevende også for ekstremsportsdyr. Har brukt drone aktivt i
planleggingen av oppdragene det siste
året, sparer dyret, bøndene og ikke
minst oss for mange timer.

Jan Vimme.
Singel, 40 år, 3 unger, fjellsikrer/klatrer,
bosatt i Salangen i Troms. Har klatret i
snart to tiår.
Drev med hundekjøring i ca 9 år.
Grønlandshunder. Vokst opp på en
sauegård. Vært en friluftsentusiast
hele livet. Går Nordkalotten, 700900km på ski neste år til inntekt for
barnekreftforeninen. Guider i grotter
og på klatreturer. Driver friluftsskole for
ungdommer, og er over gjennomsnittet
glad i dyr.

I 2015 var trioen ute på oppdrag for å
berge dyr i over 160 timer
I 2015 var DNFD ute på oppdrag for
å redde dyr i over 160 timer, vesentlig
sauer og hunder. I tillegg kommer all
tilrettelegging utenom. Så timene ryker
fort. Timene er fordelt på forskjellige
poster som, redning, klargjøring, pakking av utstyr, lese kart og terreng og
planlegge ruta før man drar ut, kjøring
t/r og vasking av utstyr. Det er et stort
behov for organisasjonen, og dyreeiere
viser stor takknemmelighet for gruppas
innsats. Det koster å få hentet ned
dyr men erfaringene er at dyrene er
verdt mere for eierne enn kostnadene
for aksjonen. DNFD tar kun selvkost
på aksjonene. Det koster imidlertid
å kjøre, det koster å kjøpe inn utstyr,
det koster i klær å redde dyr(klær og
sko blir slitt og ødelagte). DNFD er helt
avhengig av sponsing utenfra og fra utstyrsleverandører.

Marvid Andreassen
44 år opprinnelig fra Ibestad men bosatt i Salangen kommune. Har en datter og samboer, har fjell- og friluftsliv
som største lidenskap. Grunnen til mitt
engasjement i DNFD er kjærligheten til
livet, også dyrenes. Er delvis oppvokst
på gård med kyr og sauer, og har selv

Den Norske frivillige dyreredningstjeneste trenger bidrag, både økonomisk og praktisk.
Organisasjonen trenger flere erfarne
klatrere som er villige til å bruke av
tiden sin til å redde dyr. Alle tre i DNFD
i nord jobber skift så det er vanskelig å
få sydd ihop en aksjon hvor det passer

Marvid og Jan Vimme, flankerer piloten
Kristian Eriksen. Fra aksjon på Skjervøy
da to hunder ble rettet ned etter en uke på
fjellet.
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for minst to stk. De ønsker derfor også
kontakt med klatrer med et godt hjerte
for dyr som vil bruke litt av tiden sin i
dyreredningstjenesten.

Kontaktinformasjon og konto for støtte:
Jan Vimme, leder, 98999378
Marvid Andreassen, nestleder, 458 33 643
Svei-Roar Martinsen 908 20 051

Jan Vimme, Fido reddet ned fra Lavangstinden

Mail: dyreredningstjenesten@gmail.com
Kontonr for støtte: 1503 20 3206

Jan Vimme, fra aksjon sau – Tverrfjellet på Renså

Buhunden Sommer 2016
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Pauseprogram - 5 kamp - 2016!

25 k

I år håper vi mange av dere vil være
med å leke litt med hundene under
pausen - og delta i 5 kamp. Øvelsene
vil kunne utføres på forskjellige måter
- og poeng vil gis etter utførelse.
Fører velger selv om hunden skal
ha bånd på under øvelsene. Her er
også muligheter for sjarmpoeng og
kreativitet! Alle melder på enkeltvis,
og vi trekker lag som settes sammen på stedet. Påmelding på stedet!
Bli med oss å leke!

ing/på plass (Gir max poeng, tilsvarer
LP kl.1)

Øvelse 1 - Apport
De kan gjerne velge hundens favorittleke, ta med egen apportgjenstand. Det
er mulighet for bonuspoeng for kreative
og ekstra utfordrende apporter, som
f.eks en hjelm, bøtte - gjenstander av
en større størrelse enn det vi vanligvis
tenker på som apportgjendstander.

Øvelse 3 - Slalom mellom beina
Det er mulighet for bonuspoeng for å
gå lenger enn en gitt strekning markert
med kjegler.

Utførelse:
Alt.1: Hunden sitter - fører kaster apport - hunden henter - hunden setter
seg i fot og avleverer korrekt (gir max
poeng, tilsvarer LP kl.2)
Alt.2: Hunden sitter - fører kaster apport - fører henter apport og løper tilbake til sin hund
Alt.3: Hunden sitter - fører kaster
apport - hund og fører
løper ut sammen og
hunden henter apporten
og bærer den tilbake
til utgangspunkt mens
fører løper ved siden av.
Alt 4: Hunden er ved
fører hele tiden - fører
kaster apport - hund og
fører løper sammen ut
og fører henter apporten
og tar den tilbake til utgangspunktet

Alt.2: Fører har hunden i utgangstilling
/sitt på plass - fører hopper over
hinderet mens hunden sitter igjen fører snur og hopper tilbake til hunden
og stiller seg ved siden av den
Alt 3: Fører og hund hopper sammen
over hinderet
Alt 4: Fører hopper over hinderet mens
hunden løper ved siden av

Utførelse:
Alt.1: Fører beveger seg fremover
mens hunden går slalom mellom bena
uten annen hjelp fra fører enn at den
gir ekstra plass til at den kan komme
gjennom (Max poeng)
Alt.2: Fører beveger seg fremover
mens hunden går slalom mellom beina,
med god hjelp fra førers hender og evt
godbiter
Alt.3: Hunden går i åttetall mellom
førers ben mens denne står stille, og
bruker tydelig hjelp av hender/godbiter

Alt.4: Hunden går i ring rundt førers
ene ben med god hjelp av førers hender/godbiter
Øvelse 4 - Snurre
Det er mulighet for bonuspoeng til de
som snurrer flerer runder i serie.

11 k

Utførelse:
Alt 1: Hunden står med alle fire beina
på en kasse og snurrer rundt seg selv
(gir max poeng)
Alt 2: Hunden snurrer rundt på bakken
med tydelig hjelp fra fører
Øvelse 5 - Potetløp
Utførelse:
I alle tilfeller skal hund og fører sammen bevege seg fra utgangspunkt
- rundt en pinne og tilbake til utgangspunkt. Løpet vil foregå i heat hvor den
raskeste får mest poeng. Fører holder
potet på skje. Det er muligheter for bonuspoeng dersom hunden også holder
en potet i munnen - og enda mer bonuspoeng ved manglende bitemerker
ved avlevering!
Vi gleder oss - blir du med?
Meld deg på da vel - påmelding på
stedet! :-)

Øvelse 2 - Hopp over
hinder
Utførelse:
Alt 1: Fører har hunden
i utgangstilling/på plass
- hunden sitter og blir
mens fører går på andre siden av hinderet Fører kaller inn hunden
som hopper over hinderet og kommer inn og
setter seg i utgangstill-

- SPONSOR
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MED

25 kg

MEDIUM
Alle hunder fra 11 til 25 kg

11 kg

Med appetitt på livet

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.

LAST NED

GRATIS

www.hundeappen.no

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.

/RoyalCaninNorge

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

royalcanin
.no

Buhunden Sommer 2016
MEDIUM_A4_Buhunden_des_2013.indd 1
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Presentasjon av John Refsdal
Jeg heter John Refsdal og er født i
1946. Jeg fikk min første buhund i
1962. Hun het Dolli, du ser henne på
det svart/hvite bildet.
I år har jeg kjøpt tilbake buhunden
Tara. Hun er 7. generasjon buhund i
mitt eie, som jeg skal avle videre på.
Jeg har periodevis drevet med oppdrett
og setter stor pris på at det finnes flinke

- SPONSOR

oppdrettere i dag som fortsatt avler på
linjene etter Dolli.
Det var hyggelig med diplom fra England for oppdrettet av «Svart Konge av
Sturtmoar»
Ellers har jeg drevet gårdsbruk med
hovedvekt på melkeproduksjon samtidig som jeg har hatt sau og hest. Særlig har oppdrett av travhester vært en

14 Buhunden Sommer 2016

kjær hobby. Bildet er av en hest fra
mitt oppdrett som seiersdefilerer med
krans etter å ha vunnet et løp i Sverige.
Her på gården vil nå alt storfe gå over
i samdrift, så da skal jeg satse mer på
hobbyene mine med sau og hest, og
selvsagt Norsk Buhund.
Hilsen John Refsdal, Vik i Sogn

*TM TRADING - Terje Methlie

terje.methlie@online.no – mob.: 46
95 63
02 40
61 40
96

Buhunden Sommer 2016
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Hele Norges Mor-buhund

Dogs4All - Gunn Berit (til venstre) stiller trofast opp på buhundklubbens stand

Gunn Berit Ween ble utnevnt til
æresmedlem i Norsk buhundklubb på
årsmøtet 2016. Begrunnelsen for utnevnelsen er at hun har et brennende engasjement for Norsk buhund, og over tid
har gjort en stor innsats for rasen, både i
organisasjonsarbeid, med markedsføring
av rasen og som oppdretter.
Gunn Berit var leder for avd. Østlandet, og
sto for flere utstillinger fram til avdelingen
ble nedlagt av hovedklubben i 1997. Hun
var medlem i avlsrådet i Norsk buhundklubb fra sammenslåing med Buhundklubben Norge i 2001 og fram til 2008.
Gunn Berit har ikke ligget på latsiden etter
2008. Det er aldri nei i hennes munn når vi
trenger en klippe å støtte oss på. Med solid kunnskap om rasen bidrar hun gjerne til
å spre kunnskap om den allsidige buhunden. Hun stiller også opp som mentor for
nye oppdrettere etter behov.
Gunn Berit Ween og hennes mann fikk
deres første buhund i 1987. Første kull
fikk de i 1988. Etter dette har de brakt
fram 38 valper på sine hunder Frøya,

- SPONSOR

16 Buhunden Sommer 2016

Tidlig sosialisering er viktig, Gunn Berit bor rett ved en barnehage

Heidi, Naia og Nuka. Siste kull var
Nuka sine 4 i våres og flere blir det,
kjenner vi Gunn Berit rett.
Buhunden passer inn over alt, og
tilpasser seg lett alle miljøer. Etter
at Gunn Berit og mannen overdro
gården til neste generasjon har de
flyttet inn i en leilighet tvers overfor
en barnehage. Dette har gått aldeles
utmerket. Herfra driver hun sitt lille

oppdrett, hvor mor og valper holder til
de tre til fire første ukene. Etter dette
får de et opphold på landet, hos Gunn
Berits gode venninne Anne, som også
har buhund. Den siste uka før levering er de tilbake i leiligheten til Gunn
Berit. Valpene har da allerede vært
innom mange miljøer og opplevd mer
enn de fleste valper på samme alder.
Før levering har de også vært ute på
spasertur i bånd, en etter en, sammen

med mor og matmor. Alt for at overgangen til det nye livet skal bli lettere
for valpene, og at de skal bli gode
hunder som trives i ulike miljøer.
Gunn Berit er svært opptatt av avl, og
gjør en svært god jobb for å ta vare
på gamle linjer. Hun er nok aller mest
glad i den svarte varianten, men det
kommer både svarte og blakke fra
hennes oppdrett.

Gunn Berit er aktiv på mange fronter, hun driver bl.a. med bier og er aktiv i styret i Stange birøkterlag.

Balder på 11 uker er med Nuka og Gunn Berit på jobb. Av sikkerhetsmessige årsaker
må hundene være bundet på god avstand, også dette god trening for en liten buhund.

Buhunden Sommer 2016
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Nasjonaldagen
Så nærmer vi oss nok en gang årets høydepunkt for oss buhundentusiaster - Buhundens nasjonaldag. Stedet er
Hunderfossen Camping ved Lillehammer, datoen er 19 – 21. august. På programmet har vi som vanlig Valpeshow,
Offisiell utstilling, Hund og barn, kåring av Årets buhund, Beste svarte, vi skal kåre Vakreste hode og Flotteste hale,
og selvfølgelig skal vi se hvem av de firebeinte som er raskets på 60 m. 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 i mot premier til loddsalget med takk. Vi håper naturligvis at sola skinner og bidrar til å gjøre dagen
minnerik.
Det vil også i år bli mulighet for øyelysning, vi oppfordrer til å benytte muligheten. Øyelyser er som vanlig Ernst Otto
Ropstad. Send en epost til utstilling@buhundklubben.no med hundens registreringsnummer og navn innen 31.07.16
for påmelding. Anbefalingen for Norsk buhund er øyelysning ved 1, 4 og 7 års alder, eller årlig for hunder i avl.
Når vi er ferdig med utstillingen, 60-meteren og alt det andre som skal skje på dagtid samles vi til middag på hotellet.
Pris for middag og dessert (eksl. drikke) er kr 355,- per person. Vi håper mange vil være med oss utover kvelden.
Send påmelding til utstilling@buhundklubben.no innen 31.07. Vi må vite navn og antall.
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 utstiling@buhundklubben.no.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen!
- SPONSOR
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Velkommen til Buhundens Nasjonaldag
19. – 21. august 2016 på Hunderfossen Camping
Fredag 19. august:

Lørdag 20. august

Kl. 18.00-19.00 – Handlerkurs
Vi inviterer til en time med et uformelt handlerkurs. Her
kan du lære mer om hvordan du kan vise frem hunden
din på best mulig måte. Kurset er gratis, og er du helt ny
på utstilling er dette en fin gjennomgang å få med seg.
Ta med deg et utstillingsbånd, om du har, og kom. Det er
både lærerikt og sosialt. Hjertelig velkommen!

Kl 10.00 Utstilling

Kl. 19.00 – Grilling
Vi fyrer opp grillen i 19-tiden og håper at så mange som
mulig vil være med på sosialt samvær og grilling utover
kvelden. Ta med egen grillmat og drikke, og noe å sitte
på.

•

Valpeshow 4-6 mnd og 6-9 mnd Dommer: Christen Lang
Elektronisk forhåndspåmelding innen 31.07.16

•

Offisiell utstilling med STORCERT Dommer: Christen Lang

•

Pauseprogram: 5-kamp v/Ellen Enger Müller og Linda Karlsen. Påmelding
på stedet.

•

Barn og hund – påmelding på stedet

•

Kåring av Norges Beste Buhund 2016
Kun for kvalifiserte hunder, se regler nederst på siden.

•

Kåring av Beste svarte buhund
Kåres blant utstillingens deltagere

•

Dagens vakreste hode og beste hale
Påmelding på stedet (forutsetter at hunden er påmeldt utstillingen).

•

60 meter Buhund Påmelding på stedet

•

Øyelysning med øyelyser Ernst Otto Ropstad
Påmelding til utstilling@buhundklubben.no innen 31.07.16

Søndag 21. august
Kl. 10.00-12.00
Kurs i rallylydighet.
Dette avsluttes med et klubbmesterskap i rallylydighet.
Her ser vi for oss 2 klasser, en rekruttklasse for de som
ikke har startet offisielt - og en klasse 1 for de som har
startet i offisielle konkurranser.
Pris kr 200,- pr. ekvipasje. Påmelding på stedet.

Kl 19.30 Middag på hotellet
NBK inviterer til felles middag på hotellet. Menyen vil bestå av lammeskank med
sesongens grønnsaker og potetstappe. Til dessert blir det crème brulée. Pris
kr 355,- per person. Det finnes også en barnemeny; Pannekaker eller barnepizza.
Kr 149,- pr. pers. Drikke kommer i tillegg. Påmelding innen 31.07.16 til
anderskirs@gmail.com. Gi beskjed om eventuell matallergi ol.

Påmelding:

Overnatting:

• Elektronisk påmelding via www.nkk.no

Hotellrom / Campinghytte:
Vi har reservert en del hytter både med og uten bad/wc, og noen få hotellrom.
Disse er reservert til og med 1. juli. For bestilling, ta kontakt med Hunderfossen
Hotell og Resort på tlf. 61 27 40 00 eller e-post: hotell@hunderfossen.no

(ev. på mail til utstilling@buhundklubben.no)

• Frist for påmelding er 31.07.2016

Utsatt frist er 10.08.2016. Det tilkommer 90 kr på
påmeldingsavgiften

• Pris: Valp kr 200,- / Voksne kr 350,-

Andre priser gjelder ikke-medlemmer av NKK el.
tilsvarende

Bobil/campingvogn/telt:
Campingplassen har god plass, både med og uten strøm. Ta kontakt på tlf. 61 27
73 00 / 47 46 15 09 eller epost resepsjon@hunderfossen-camping.no.
Webside: www.hunderfossen-camping.no

• Avgift innbetales: Bankkontonr.: 5346.20.04725

SWIFT: DNBANOKKXXX – IBAN: NO19-53462004725
OBS! Gjelder kun påmelding via epost

NB! Giro merkes med hundens fulle navn og reg.nr.
Statutter for Norges beste buhund

Vedtatt 01.04.06

1.

Pokalen til "Norges beste Buhund" er satt opp av Buhundklubben Norge og videreført av Norsk Buhundklubb. Pokalen skal stimulere buhundeiere i hele
landet til å delta på klubbens og avdelingens utstillingsarrangementer samt NKK's utstillinger rundt om det ganske land. Videre er det et håp og et
ønske om at de beste hundene fra hver utstilling/sjå skal samles på "Buhundens Nasjonaldag" for å konkurrere om tittelen "Norges Beste Buhund".

2.

Alle buhunder som har blitt BIR eller BIM på NKK's eller klubbens utstillinger eller sjå, fra og med "Buhundens Nasjonaldag" forrige år og frem til og
med siste utstilling eller sjå før "Buhundens Nasjonaldag" samme år, har rett til å delta i konkurransen om tittelen "Norges beste Buhund". Samtlige
kvalifiserte skal av klubbens styre, innen anmeldelsesfristen, skriftlig bli invitert til denne konkurransen.

3.

Konkurransen om "Norges beste Buhund" skal foregå etter at den offisielle utstillingen, evt. sjået 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.

Buhunden Sommer 2016
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Referat fra medlemsmøtet 5. mars 2016
Informasjon fra avd. MidtNorge – 25 års jubileum

Annbjørg orientert om jubileumsarrangementet til Norsk buhundklubb avd. Midt-Norge. Dette
blir feiret med en jubileumsmiddag lørdag 14. mai, i forbindelse med det årlige Pinsetreffet på
Toftemo Turiststasjon 13. til 16. mai 2016. Det blir tre retters middag, med kaffe og kaker
etterpå. Pris for middagen er kr. 400,- pr. pers. Avd. Midt-Norge sponser kr. 200,- pr.
medlem.
Det er lagt opp til mange aktiviteter, bl.a. rallylydighet, femkamp og buhundsjå etter gammel
tradisjon. Buhundsjå er en uformell utstilling med bedømming av gode dommere – og med
spennende innslag.

Informasjon om buhundens nasjonaldag

Terje Methlie orienterte om dommere på Buhundens nasjonaldag 2016 og 2017. Vi har fått
gode og trivelige dommere. Christen Lang er dommer på nasjonaldagen 2016, mens Per
Harald Nymark skal dømme i 2017.

Informasjon fra avlsrådet

Ingvill Brenden informerte fra avlsrådet. Etter litt jobb med rekruttering har klubben fått to nye
medlemmer til avlsrådet, Tina Jarli og Cesilie Sølna. Begge er vel kvalifiserte for oppgaven.
Tina Jarli er utdannet ved NMBU og har master i avl og genetikk, og har hatt buhund i ett år.
Cecilie Sølna studerer fysio og rehabilitering av hund og jobber ved AirPet hundehotell. Ellen
Katrin Enge og Ingvill Brenden fortsetter, og Elin Kristiansen vil fremdeles fungere som en
støttespiller og med hovedansvaret for buhundprosjektet. Ingvill nevnte også på at det ville
være positivt å få i gang gjeterhundtesting.

Årets buhund innenfor bruks-, agility og lydighet

Ellen Enge Müller og Linda Karlsen orienterte om forslaget om å sette opp en premie for
mestvinnende buhunder innenfor ulike brukshundkategorier, eksempelvis årets
agilitybuhund, lyighetsbuhund, rallybuhund m.v. Dette for å få flere til å bruke buhunder til
ulike aktiviteter, delta i konkurranser og vise dem frem. Kriterier for å være med er
medlemskap i Norsk buhundklubb. Resultater innhentes fra DogWeb. Det vil derfor kun være
resultater fra offisielle konkurranser som teller. For ekvipasjer som har deltatt på mange
stevner teller snittet av de tre beste. Forslaget fikk stor tilslutning, og styret følger opp saken.

Avlskriterier og bruksegenskaper

Det ble en diskusjon rundt hvorfor buhundene kun blir HD-rønket og øyelyst, og ikke ADrønket. Bakgrunnen for dette har vært at rasen er svært liten, og så lenge det ikke registreres
at dette er et problem for rasen vil det være lite hensiktsmessig å lage for mange kriterier for
utvelgelsen. Ingvill viste til RAS for buhunden – som har fått mye skryt av NKK. Denne ligger
ute på klubbens hjemmeside.
Hvordan vi skal få dokumentert buhundens allsidige bruksegenskap ble også drøftet. Vi vet
at det bor svært mange bruksegenskaper i buhunden, noe det er mange eksempler på, både
innenfor jakt og gjeting. Det er imidlertid vanskelig å få testet mange nok på
bruksegenskapene til at dette kan dokumenteres på en systematisk måte. Det er også viktig
å ikke ta fokuset bort fra buhunden som en familiehund.
Etter medlemsmøtet var det mange som deltok på middagen, og buhundpraten fortsatte i litt
mindre organiserte former.
Skreia 4. april 2016, referat v/Kirsten Andersen
- SPONSOR
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Pinsetreffet 2016
Bringer noen bilder fra Pinsetreffet 2016, et vellykket arrangement i regi av Norsk Buhundklubb avd. Midt-Norge.

5 kamp - premieutdeling

5kamp – 2.plass

- SPONSOR
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5-kamp – vinnerlaget

Blomster fra deltakerne – som takk for et godt arrangement
Buhunden Sommer 2016 25
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Velkommen til intro-kurs og klubbmesterskap i rallylydighet på
Buhundens nasjonaldag 2016
Søndag 21/8-2016 klokken 10-12 vil
det bli introduksjonskurs i rallylydighet
i forbindelse med buhundens nasjonaldag 2016.
Der vil man få kort innføring i den
stadig voksende hundesporten rallylydighet. Dette var veldig populært på
buhundens nasjonaldag 2015 og pinse/jubileumstreffet til avd. Midt-Norge
2016. Vi håper å se mange av dere
denne dagen!

- SPONSOR

Instruktør vil være Ellen Enger
Müller og Linda Karlsen, som begge
er utdannet NKK-instruktører.
Etter introduksjonskurset blir det
klubbmesterskap i rallylydighet,
klasse rekrutt og klasse 1. Klasse
rekrutt er for de som aldri før har
startet på et offisielt rallylydighetsstevne, og de fleste av dere som blir
med på introkurset vil kunne klare
denne klassen. Her har dere lov til
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å belønne hunden underveis med
godbiter.
Klasse 1 vil være for de som tidligere
har startet på offisielle stevner. Begge
klassene gjennomføres med hunden i
bånd.
Vel møtt til en hyggelig dag på Hunderfossen!
Med vennlig hilsen
Linda og Ellen

Fra veterinærens hverdag
Hva er diagnosen?
Selv om dette er en elghund kunne det like gjerne vært en buhund.
Svaret er at det ikke er noe galt med nesa men med øyet! Pasienten har nedsatt tåreproduksjon, derfor blir også nesa tørr, da mye av
fuktigheten på nesa kommer fra tårene.
Det er ikke alltid symptomene er mest synlig der årsaken sitter.
Nedsatt tåreproduksjon lar seg i de fleste tilfeller behandle med medisiner og med god effekt, de aller fleste pasientene må få øyedråper hele livet for å holde sykdommen under kontroll. Fuktigheten
kommer altså til nesen via tårekanalen.
Stein A. Dahl

Buhunder hos dyrlegen ikke det minste bekymra

Grønnfargen i øynene er fra et fargestoff vi
bruker for å sjekke etter sår på hornhinna
Buhunden Sommer 2016 27
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Kåring av aktivitetsbuhunder for 2016!
Norsk Buhundklubb vil fra 2016 fremheve og gjøre stas på buhunder som
har konkurrert i offisielle konkurranser, hvor resultatene er registrert på
dogweb, og eier er medlem av Norsk
Buhundklubb. Vi håper inderlig at dette
kan være med å vise frem disse flotte
buhundene våre - og motivere buhundeiere til å vise frem hunden sin også i
konkurransesammenheng!
Under forutsetning av aktuelle kandidater vil det etter utgangen av 2016
kåres følgende titler:
Rallybuhunden 2016
Lydighetsbuhunden 2016
Agilitybuhunden 2016
Bruksbuhunden 2016
De generelle reglene er at dersom du
kun har deltatt på et stevne, så vil det
resultatet telle. Ved deltakelse på to
eller tre teller snittet av disse. Ved deltakelse på flere enn tre stevner teller
snittet av de tre beste. Vi håper med
dette å inspirere mange der ute til å
ta med hunden sin inn på konkurransearenaen - og vil komme tilbake med
informasjon om hvor resultatene sendes inn i neste nummer av buhunden.
Vi ønsker alle buhundeeiere lykke til og håper vi kan få til fyldige resultatlister for våre aktivitetsbuhunder!
Er du aktiv på konkurransefronten med
din buhund, men finner ikke din gren
her? Send en mail til ellen@cemilie.
com og fortell oss hva du driver med :-)
Beregning av årets
Buhund i lydighet og agility
Lydighet:
Maksimalt tre resultater i offisielle
lydighetsklasser for hver hund i løpet av året teller, uavhengig av hvilke
klasser man har deltatt i. Har man deltatt bare en gang, gjelder den poengsummen. Har man deltatt to ganger
beregnes et snitt av de to gangene. Og
har man deltatt tre eller flere ganger,
beregnes et snitt av de tre beste resultatene. Den gjennomsnittelige poengsummen man oppnår i klasse 1 og/
eller 2, multipliseres med forholdstallet
1,6 for å komme på lik poengsum som
i klasse 3 og elite. Grunnen til dette er

fordi maks poengsum i klasse 1 og 2
er 200 poeng, mens maks poengsum
for klasse 3 og elite er 320. Gjennomsnittlig poengsum for klasse 3 og elite
beregnes uten at den summen multipliseres med noe forholdstall. Dersom
man har deltatt i både klasse 2 og 3
i løpet av et år, må poengsummen i
klasse 2 multipliseres med 1,6 før man
beregner snittet.
Agility:
De tre beste agilityløp og hoppløp,
uavhengig av klasser, fra offisielle
konkurranser teller. Man oppnår følgende poeng for plasseringer i løpene:
1. plass 2. plass 3. plass 4. plass 5. og 6. plass -		
7. og 8. plass -		
9. og 10. plass 11.-15. plass -		
Fullført løp -		

100 poeng
80 poeng
60 poeng
50 poeng
40 poeng
30 poeng
20 poeng
10 poeng
5 poeng

I tillegg får man plusspoeng for følgende:
Null hinderfeil 10 poeng
Under standardtid 15 poeng
Plassering 1.-10. får 1 poeng pr
deltaker i klassen
Kåring av Årets BruksBuhund!
Årets BruksBuhund deles ut til den
ekvipasjen fra Norsk Buhundklubb som
har oppnådd de 3 (tre) beste resultatene i konkurranser som er arrangert i
Norge, og er godkjent av Norsk Kennel
Klubb (NKK).
Fører må være medlem av Norsk
Buhundklubb, og hunden må være
av rasen Norsk Buhund. Utregningen
gjelder på tvers av grupper /klasser,
dvs. ekvipasjen kan sende inn resultater fra ulike grupper/klasser i samme
sesong.

For å være med i kåringen av Årets
BruksBuhund må fører sende inn de 3
beste resultatene gjennom året, som
vil være tellende for kåringen. I tillegg
kan fører sende inn et fjerde resultat,
som teller først ved evt. poenglikhet.
Følgende regnes som grupper/
klasser innen brukssporten:
Gruppeinndeling: • Rapportgruppen •
Runderingsgruppen • Sporgruppen
Innen gruppen konkurreres det i
følgende klasser: • Klasse D • Klasse C
• Klasse B • Klasse A
Kåring av Årets RallyBuhund!
Årets rallylydighetshund deles ut til den
ekvipasjen fra Norsk Buhundklubb som
har oppnådd de 3 (tre) beste resultatene i konkurranser som er arrangert i
Norge, og er godkjent av Norsk Kennel
Klubb (NKK).
Fører må være medlem av Norsk
Buhundklubb, og hunden må være
av rasen Norsk Buhund. Utregningen gjelder på tvers av klasser, dvs.
ekvipasjen kan sende inn resultater fra
ulike klasser i samme sesong.
Følgende kriterier legges til grunn:
Maksimalt tre resultater i offisielle rallylydighetsklasser for hver hund i løpet av
året teller, uavhengig av hvilke klasser
man har deltatt i. Har man deltatt bare
en gang, gjelder den poengsummen.
Har man deltatt to ganger beregnes
et snitt av de to gangene. Og har man
deltatt tre eller flere ganger, beregnes
et snitt av de tre beste resultatene.
For å være med i kåringen av Årets
RallyBuhund må fører sende inn de 3
beste resultatene gjennom året, som
vil være tellende for kåringen. I tillegg
kan fører sende inn et fjerde resultat,
som teller først ved evt. poenglikhet.

Følgende kriterier legges til grunn:
Maksimalt tre resultater i offisielle bruksklasser for hver hund i løpet av året
teller, uavhengig av hvilke klasser man
har deltatt i. Har man deltatt bare en
gang, gjelder den poengsummen. Har
man deltatt to ganger beregnes et snitt
av de to gangene. Og har man deltatt
tre eller flere ganger, beregnes et snitt
av de tre beste resultatene.
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Norsk Buhundklubb oppfordrer alle
buhundeiere til å HD-røntge sin hund!
Kjent HD-status på flere individer er viktig!
HD-røntgen av din buhund? Hvorfor det?
Vet du, at ved å HD-røntge din buhund , vil du gi avlsråd og
oppdrettere viktig informasjon i det videre avlsarbeidet og
jobben med å bevare rasen vår, som pr.dd er utrydningstruet? Så lenge din buhund er registrert i NKK og ID-merket, så
vil resultatene automatisk legges inn i databasen DogWeb,
og dermed bli tilgjengelig for oppdrettere, avlsråd og andre
interessenter.
Dette temaet var oppe til diskusjon under klubbens årsmøte
og påfølgende medlemsmøte 5.3.16. Og avlsrådet anser
det som “av vesentlig betydning” for rasen, å skaffe kjent
HD-status på flere enkeltindivider. Og spørsmålet er hvordan vi skal gå frem for å få det til. Første skritt er dette innlegget og vi oppfordrer derfor DEG til å plukke opp telefonen
og bestille time til HD-røntgen i dag!
Vanlige spørsmål/påstander:
“Jeg skal ikke bruke hunden min i avl - så det er ikke nødvendig.”
•

Røntgenresultater fra din hund vil, uavhengig av hva
du skal bruke hunden til, være verdifullt for bevaring av
Norsk Buhund som rase. HD-status på enkeltindivider
gir verdifull informasjon til de omkringliggende slektninger i hundens stamtavle.

“Hvor kan jeg ta HD-røntgen av min hund?”
•

De aller fleste veterinærklinikker med røntgenapprat kan
HD-røntge. Bildene sendes inn til Norsk Kennelklubb for
avlesning. Avlesningen betales separat. Dersom man
forhåndsbetaler avlesningen, vil resultatet komme noe
raskere. Har man ikke forhåndsbetalt får du en faktura
fra NKK som må betales før resultatet offentliggjøres.

“Hvor gammel må hunden være?”
•

Norsk Buhund kan HD-røntges fra den er 12 mnd. gammel. Noen velger å vente til de er nærmere 18 mnd.
Hunden blir aldri for gammel til å røntges, HD-status vil
være av betydning for populasjonen uavhengig av hundens alder.

“Hva koster det å ta HD røntgen?”
•

Prisen varierer noe på landsbasis, men der jeg har undersøkt ligger prisen fra 1750-2000 kr. Avlesningen hos
NKK kommer i tillegg, og koster kr. 250,-.

- SPONSOR
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“Hvorfor skal jeg bruke penger på en undersøkelse som ikke
“gir” meg noe igjen?”
•

En hund som har HD, kan i noen tilfeller ha behov for
tilpasset aktivitet, den bør f.eks. ikke trekke eller bære
kløv. Det er også svært viktig at den får opparbeidet seg
jevn og stabil muskulatur som vil bidra til å gi hunden et
godt liv. Resultat av HD-røntgen vil derfor også ha stor
betydning for deg som hundeeier.

•

Å HD-røntge din hund, kan være ditt bidrag til bevaring av denne flotte rasen. Jo mer vi vet om enkeltindivider og dens slektninger, jo lettere er
det å finne gode partnere som gir friske avkom.

•

Har du en hannhund - kanskje er dette første skritt til
at din hanne kommer på klubbens hannhundliste, og
gjennom det blir en verdifull ressurs for avlen. Klubben
håper å få flest mulig hanner inn på listen - spredd geografisk rundt i Norge. Å spre avlen på mange individer
sikrer rasen stor genetisk variasjon - og det er viktig.

Du kan lese mer om HD-røntgen på hjemmesiden til Hønefoss Dyrehospital: http://www.dyrehospital.no/behandlingstilbud/rontgen/hdad-rontgen
Har du spørsmål rundt temaet HD-røntgen eller annen helserelatert informasjon, kan du kontakte avlsradet@buhundklubben.no.
Vi håper inderlig at nettopp DU vil HD-røntge din hund! Ikke
utsett til i morgen det du kan gjøre i dag - bestill time til HDrøntgen du også!
Kanskje vi via medlemsbladet klarer å gi HD-røntgenfrekvensen et solid oppsving!

Ved Hønefoss Dyrehospital har vi fasiliteter, utstyr og
kompetanse til å diagnostisere og behandle det aller
meste ditt kjæledyr kan komme ut for.

KT
VERSI HELSE
O
L
L
HA FU DITT DYRS
OVER

Vårt team med dyktige dyrleger og dyrepleiere er engasjert med alt fra konsultasjon 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!

LAST NED

PRAKTISK APP
FOR DYREHELSE
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Valpekull registrert
f.o.m. 26.05.2015 - t.o.m. 05.11.2015
Født

Kull nr

T/H

Far

Mor

06.07.2015

161179

imp

SE15471/2011    Gnipagrottans Pridbjörn

SE51999/2012    Orrekojans Penny

19.10.2015

157384

3/5

27074/07    Raumerrikets Ridder Ryger

KCAQ03359204    Sturtmoor Destiny's Dream

04.12.2015

160128

3/4

AKCDN39937006   Trollheimens
Jr Made For Cascilius

NO30338/10    Cascilius Guri Malla

07.02.2016

161565

1/4

NO34358/13    Pocketlines Nano-mikkel

NO40695/11    Vaalebjønn's Qb Josefine

26.02.2016

161968

3/2

NO51805/09    Skaubos Dyre

DK21380/2010    Eimunas Cb Fryd Fantejente

08.03.2016

162270

4/2

NO32648/14    Kimura's Uno

NO49375/12    Leite-gård's Karoline Håkondotter

12.03.2016

162326

1/3

17531/07    Rusken

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

HD-undersøkte hunder
f.o.m. 26.05.2015 - t.o.m. 05.11.2015
Registreringsnummer

Navn

Diagnose

Dato

NO45220/14

Vatnebygda's Os Gyda

B

11.11.2015

NO45217/14

Vatnebygda's Os Fant

C

27.11.2015

NO45913/13

Fantejentas Arla Airin

C

11.12.2015

NO52955/14

Skaubos Fillip

B

20.01.2016

NO54709/11

Arja

C

27.01.2016

NO52954/14

Skaubos Frank

A

03.02.2016

NO44845/13

Vixir's Bauta Baldersson

B

05.02.2016

NO40828/13

Mia

B

05.02.2016

NO59101/10

Kimura's Maren

D

12.02.2016

NO40972/14

Leite-gård's Ninette Olavsdotter

A

12.02.2016

NO52956/14

Skaubos Fauna

B

19.02.2016

NO37282/14

Vaalebjønn's Us Sassy

C

03.03.2016

NO45980/14

Vaalebjønn's Vs Freidig

C

03.03.2016

03907/07

Vaalebjønn's Is Balto

B

03.03.2016

NO52957/14

Skaubos Fride

A

03.03.2016

NO34659/15

Fantejentas Berthea

B

04.03.2016

NO34886/15

Bernegården's Cilje

B

17.03.2016

NO34658/15

Fantejentas Bea Bjørk

B

22.03.2016

NO33741/12

Pepsi Kara

B

30.03.2016

NO30737/15

Rennedal's Brynhild Skjoldmøy

A

01.04.2016

NO50130/11

Vesla

B

01.04.2016

NO52958/14

Skaubos Fia

B

08.04.2016

NO36650/15

Vatnebygda's Ask

C

20.04.2016

NO32039/14

Honningrosas Vinga

B

01.05.2016

NO36652/15

Vatnebygda's Audun

B

06.05.2016

NO34660/15

Fantejentas Berglind

B

13.05.2016

NO34656/15

Fantejentas Berger

B

13.05.2016

NO34094/11

Ronja

B

20.05.2016
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Øyelysninger 26.05.2015 - 05.11.2015
Registreringsnummer

Navn

Dato

Diagnose

NO35555/14

Darja

07.11.2015

Intet påvist

NO32648/14

Kimura's Uno

12.11.2015

Intet påvist

NO49375/12

Leite-gård's Karoline Håkondotter

12.11.2015

Intet påvist

NO52954/14

Skaubos Frank

16.11.2015

Intet påvist

NO52958/14

Skaubos Fia

16.11.2015

Intet påvist

19564/05

Kimura's Gyda

16.11.2015

Intet påvist

20181/03

Kimura's Catinka

16.11.2015

Intet påvist

NO40974/14

Leite-gård's Nelly Olavsdotter

20.11.2015

Katarakt (ikke medfødt): Påvist Grad: Moderat
Cortical
Post.Pol.

04450/05

Kimura's Egon

25.11.2015

Intet påvist

NO41108/12

Birka

09.12.2015

Intet påvist

NO50755/12

Bernegården's Bjørk

15.12.2015

Intet påvist

DK21380/2010

Eimunas Cb Fryd Fantejente

28.12.2015

Retinal Dysplasi (RD): Påvist
Geografisk

17531/07

Rusken

11.01.2016

Intet påvist

NO34169/11

Kimura's Nelly

12.01.2016

Intet påvist

NO40828/13

Mia

27.01.2016

Intet påvist

NO54709/11

Arja

01.02.2016

Intet påvist

NO40972/14

Leite-gård's Ninette Olavsdotter

03.02.2016

Intet påvist

NO51349/13

Kimura's Troll

17.02.2016

Intet påvist

NO34790/12

Vaalebjønn's Rb Vibe

18.02.2016

Intet påvist

03907/07

Vaalebjønn's Is Balto

18.02.2016

Intet påvist

NO36653/15

Vatnebygda's Astrid

20.02.2016

Intet påvist

NO45220/14

Vatnebygda's Os Gyda

20.02.2016

Intet påvist

NO44845/13

Vixir's Bauta Baldersson

21.02.2016

Intet påvist

NO31632/10

Vaalebjønn's Ps Kronblom

23.02.2016

Intet påvist

NO31636/10

Vaalebjønn's Ps Sigyn

23.02.2016

Intet påvist

NO34785/12

Vaalebjønn's Rs Vige

18.03.2016

Intet påvist

NO33741/12

Pepsi Kara

04.04.2016

Katarakt (ikke medfødt): Påvist
Ant.sut.l.
Post.Pol.

NO34358/13

Pocketlines Nano-mikkel

12.04.2016

Intet påvist

NO32039/14

Honningrosas Vinga

13.04.2016

Intet påvist

NO46585/09

Vaalebjønn's Ns Nikko

28.04.2016

Intet påvist

NO38596/12

Semantha

03.05.2016

Katarakt (ikke medfødt): Påvist

NO36652/15

Vatnebygda's Audun

03.05.2016

Intet påvist

NO37282/14

Vaalebjønn's Us Sassy

19.05.2016

Intet påvist

NO34094/11

Ronja

20.05.2016

Intet påvist

04451/05

Kimura's Edvin

24.05.2016

Intet påvist

NO51807/09

Skaubos Dorte Rova

24.05.2016

Intet påvist
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Hannhundsliste godkjente hannhunder per 05.06.2016
Navn

Reg. nr.

Farge

Avkom

Eier

Bosted

Tlf./Epost

Asterix

NO54707/11

Svart

4

Trond Fjeld

Brummunddal

970 05754 trond.fjeld@outlook.com

Ålesund

924 62311 magnbaa@online.no

Balder

18296/08

Blakk

9

Magnhild Baarholm
Solibakke

Cascilius Bono
Bolivar

NO30336/10

Blakk

6

Ernst Jakobsen

Bodø

952 07770

Dennis

NO41104/12

Blakk

0

Øyvind Ødegård

Oslo

921 20 200 siffa2010@hotmail.no

Edjerv Ragnarok van
Koekie's Ranch

NHSB2885985 Blakk

0

Verona Otten

Nederland

Lies@vankoekiseranch.nl  

Jimmy

NO34092/11

Blakk

14

Sissel Ekhougen

Jømna

957 46946 ekhougen@gmail.com

Kimura's Caro

20180/03

Blakk

7

Øyvind Frode Lyngås

Kristiansund

952 37643 oylyng@online.no

Kimura's Egon

04450/05

Blakk

14

Britt Marie Halvorsen

Trøgstad

916 11723 / 69 51 61 74
britt@bernegaarden.com

Kimura's Julius

29078/08

Blakk

0

Morten Lamøy

Trondheim

930 29561 malmoy@hotmail.com

Kimura's Max Manus

NO59095/10

Blakk

0

Henriette Wangen

Bergen

936 19278 henwangen@hotmail.com

Kimura's Troll

NO51349/13

Blakk

0

Gina Tveit

Sand

52 79 57 07 / 924 45223
Gina@kilago.no

Kvitlabben's Muste

NO49582/14

Svart

0

Linda Karlsen

Trøgstad

995 24212 lindakarlsen@gmail.com

Leite-gård's Jarl
Olav-son

NO37449/12

Blakk

8

Kristine og Marie
Edland

Sandnes

414 19 062 marie.edl05@gmail.com

Med Hjärtas Assar

NHSB2845453 Svart

0

M.E. Hekhuis

Nederland

0031 591317955
Lies@vankoekiseranch.nl  

Pocketlines
Nano-Mikkel

NO34358/13

Blakk

5

Sverre Ims

Nykirke

907 84409 s-ims@online.no

Pocketlines Ninjo

NO34355/13

Svart

5

Anne Lotte Bakke Jones Vallset

91391574 veslemor63@hotmail.com

Redlance’s Ingvald

01698/05

Blakk

0

Cecilie Haaland
Svendsen

Sandefjord

918 78116 / 918 78110
chsvendsen@yahoo.no

Rusken

17531/07

Blakk

5

Anita Kapstad

Matrand

48195465

Sissihøas Felix

NO48956/11

Blakk

0

Marte Sofie Ronæss

Flatåsen

473 51257 martesofie_92@hotmail.com

Sissihøas Leo

NO48957/11

Blakk

0

Caroline Severinsen

Oslo

984 88001
caroline.severinsen@hotmail.com

Skadesemgarden’s
Peik den Digre

09828/05

Blakk

3

Torbjørg Folkvord

Voll

916 00695 / 51 42 19 75

Skaubo’s Dyre

NO51805/09

Blakk

16

Gunhild Ekre og Nils
Olav Heen

Vang i Valdres 995 51834 Gunda@hotmail.com

Svartedals Storm

NO47621/10

Blakk

3

Elise Engen Hanem
og Jo V. Hilmo

Tydal

95272735
jo-vegard.hilmo@tydalsnett.no

Vaalebjønn’s Fb
Picasso

00028/06

Blakk

0

Pirita Hahtonen

Finland

+358405224126
pirita.hahtonen@hotmail.com

Vaalejønn's Ns Nikko

NO46585/09

Svart

4

Hanne Jonsvold

Vikhammar

911 60278 hanne.jonsvold@hotmail.com

Vaalebjønn’s Rask

07969/04

Blakk

13

Grethe Ekløv Aas

Korssund

949 02110

Vaulartun's Bobben

NO32136/11

Svart

0

Arvid Jørgen
Stueland

Sveio

911 51694

Vixir's Bauta
Baldersson

NO44845/13

Blakk

0

Gunnar E Halleraker

Sveio

905 52774 / 975 67603
12halleraker@gmail.com
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ANSVARLIG UTGIVER
NORSK BUHUNDKLUBB
Returadresse: Terje Methlie,
Lundebyveien 71,
3070 Sande i Vestfold

Vi i redaksjonen er alltid like spent hver
gang vi setter i gang med neste nummer av
BUHUNDEN – får vi nok stoff? Det som gjør
bladet spennende er når vi får inn historier
og bilder fra dere medlemmer, det er jo egentlig dere som lager bladet, vi bare «sorterer» litt. Dere deler en del sorger og gleder
med oss gjennom fortellingene dere kommer med, og det gjør bladet levende og helt
spesielt, og det viser hvor unik og fantastisk
Norsk Buhund er.
Vi håper medlemmene i Norsk Buhundklubb
vil fortsette å sende oss mange historier,
små eller store, og mange bilder, gjerne med
korte beskrivelser, slik at vi fortsatt kan ha et
levende og friskt medlemsblad.

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

Stoff til Buhunden kan dere sende til:
post@buhundklubben.no
For mer informasjon:
Terje: Tlf.: 95 02 61 9
e-mail: terje.methlie@online.no
leder@buhundklubben.no
Kirsten: Tlf.: 48 30 19 04
e-mail: anderskirs@gmail.com
styret@buhundklubben.no
Linda: Tlf.: 92 29 08 47
e-mail: kasserer@buhundklubben.no
styret@buhundklubben.no
Vi som arbeider med å sette sammen alle
bidragene vi mottar fra dere, takker for hver
historie og hvert bilde. Det er dette som gjør
BUHUNDEN spennende. 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 19. til 21. august. Meld deg på og bestill
gjerne plass, kontakt Hunderfossen direkte.
Hilsen redaksjonen:
Terje Methlie
Kirsten Andersen
Linda L. Methlie

DISTRIKTSKONTAKTER: NORSK BUHUNDKLUBB
Sentraladm./Øst Norge
Terje Methlie – Leder
Lundebyveien 71 – 3070 Sande
Tlf.: 33 77 06 57 – Mob.: 95 02 61 96
e-mail: terje.methlie@online.no
- SPONSOR

VEST NORGE:
Ivar Johan Takvam
Kyrkjetangen 4 – 5155 Bønes
Mob.: 93 86 15 07
e-mail: ijtakvam@online.no
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MIDT NORGE:
Roy Sundby
Brubakkhaugen 38 – 7224 Melhus
Tlf.: 72 87 25 33 – Mob.: 92 6301 82
e-mail: rsundby@online.no

