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Nytt fra styret
Ernst-Olaf Torjussen har valgt å trekke seg fra sitt verv som styreleder i Norsk Buhundklubb. Styret har vurdert om det skulle innkalles til et ekstraordinært årsmøte
for å foreta suppleringsvalg til styret. Både med hensyn til at vi er inne i en travel
tid, og at vi nærmer oss et ordinært årsmøte, har styret sett det som den beste
løsningen at nestleder Linda Karlsen trer inn som leder, og at varamedlem Marie
Edland trer inn som ordinært styremedlem.
Styret har varslet valgkomiteen om situasjonen, og vi setter vår lit til at valgkomiteen, sammen med våre medlemmer, finner gode kandidater til styret fram mot
det ordinære årsmøtet den 7. mars 2020.
Styret vil få ønske alle våre medlemmer en Riktig God Jul og et Godt Nytt År, og
vi ser frem til å treffe dere alle på arrangementer i 2020.
Styret
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Halvside:
Kvartside:

kr 3000,kr 2000,kr 1500,-

Medlemmer av NBK får 50% på
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Vatnebygdas
Balder

Norsk Buhundklubb
Navn, adresser og telefonliste - Hovedstyret 2015/16

STILLING/AVD.

NAVN:

ADRESSE:

MOBILTLF:

E-MAIL:

Leder

Linda Karlsen

Riiserveien 9, 1860 Trøgstad

99 52 42 12

styret@buhundklubben.no

Sekretær

Kirsten Andersen

Nystuvegen 100, 2848 Skreia

48 30 19 04

styret@buhundklubben.no

Kasserer/medl.
ansvarlig

Svein-Are Olsen

Almåsberg, 7977 Høylandet

90 85 62 99

styret@buhundklubben.no

Styremedlem

Julie Tunli

Høgreina 420, 7079 Flatåsen

95 47 22 30

styret@buhundklubben.no

Styremedlem

Marie Edland

Leiteveien 36, 4312 Sandnes

41 41 90 62

styret@buhundklubben.no

Varamedlem

Karianne Firingen Skori

Mosasida 217, 3840 Seljord

41 84 66 01

styret@buhundklubben.no

AVLSRÅDET/VALPEFORMIDLING
Leder avlsrådet

Ellen Katrin Enge

Hasler, 2072 Dal

41 21 21 20

avlsradet@buhundklubben.no

Avlsråd

Ingvill Brenden

Døsvegen 127, 2607 Vingrom

48 05 30 01

avlsradet@buhundklubben.no

Avlsråd

Elin Kristiansen

Arnegårdsveien 34, 3511 Hønefoss

Avlsråd

Tine Jarli

Solbergliveien 91 C, 0683 Oslo

98 41 59 22

avlsradet@buhundklubben.no

Ellen Katrin Enge

Hasler, 2072 Dal

41 21 21 20

avlsradet@buhundklubben.no

avlsradet@buhundklubben.no

OMPLASSERING

ÅRSMØTE
NBK, AVDELING MIDT-NORGE
Det innkalles til Årsmøte i Norsk Buhundklubb,
avdeling Midt-Norge lørdag den 1. februar 2020, kl. 14.00 på Sandmoen Kro i Trondheim.
Dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Innkomne forslag
6. Valg
7. Avslutning
Etter Årsmøtet blir det avholdt medlemsmøte,
hvor alle med buhund eller buhundinteresse (også ikke-medlemmer) er velkommen.
Det vil bli enkel servering mellom Årsmøtet og medlemsmøtet.
For Norsk Buhundklubb, avd. Midt-Norge
Annbjørg Myhre (sign.)
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Buhundens Nasjonaldag
Første møte
Hvert år i slutten av august finner årets
happening for buhundfolk sted. Vårt
første møte med buhundfolket var på
Bogstad camping i 2005. Vi hadde fått
buhundvalpen Mikkel (Kimuras Edwin)
i hus, hentet hos oppdrettet til Terje og
Kathrine Lindstrøm på Karmsund i mai.
De oppfordret oss til å møte opp på
«Buhundens nasjonaldag» med Mikkel. Her skulle buhundfolk og hunder
møtes til utstilling og hygge en helg i
august.
Lite visste vi at vi 14 år senere skulle
sette datoen for «Nasjonaldagen» først
i kalenderen når året skulle planlegges
og at vi skulle få venner for livet i buhundfamilien.
Vi kjente ingen andre enn oppdretterne
til Mikkel, men tok turen til Bogstad.
Hele dagen var det aktivitet, hyggelige
folk, flotte hunder og god stemning. Det
var lett å komme i kontakt når man hadde noe felles og det var hyggelig å treffe folk og hunder fra hele landet. Utover
kvelden var det grilling og etter hvert
kom trekkspilla fram fra bobilene og det
var samling til ut i seinsommerkvelden.
På Bogstad traff vi igjen mammaen til
Mikkel, «Sangrebakkens Bella«. Hun
hadde flyttet hjem til Nittedal etter at
valpene hadde reist fra Karmsund, og
hun var selvfølgelig til stede med matmor og matfar Ellen og Stein Hugo. Vi
fant fort tonen og har siden vært på
ferieturer sammen og vært hundepassere for hverandre. På Bogstad traff
vi også familien Hagsäter fra Sverige,
som hadde Mikkels søster Emma, det
var gjensynsglede for de unge hundene. Emma med foreldre har vi ofte
truffet igjen på nasjonaldagene siden
2005, de driver oppdrett i Sverige, og
har ofte kommet over til nasjonaldagene. Hvis jeg ikke husker feil var det en
kar med mikrofon som bor i Trøndelag
og heter Roy allerede på Bogstad på
vår første nasjonaldag. Roy Sundby og
samboer Annbjørg Myhre har vi møtt
hvert år på nasjonaldagene siden, de
står alltid først i rekka av frivillige i dugnadsgjengen som organiserer og driver
arrangementet, imponerende! De skal
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ha en stor takk fra
alle buhundfolk.
Apropos dugnadsfolk, jeg kan ikke
nevne alle, men
vi kommer ikke
unna å takke Terje
og Linda Methlie,
som i en årrekke
satt som leder og
kasserer i klubben, organiserte
nasjonaldagene
og fremdeles sitter som redaktør
for Buhundbladet
som du nå har i
hånden, enestående innsats! Det er ikke lett å nevne
alle uten å glemme noen, så jeg tror jeg
stopper her, men det er flere som fortjener en stor takk for både verv i klubben, dugnadsinnsats på nasjonaldagen, Dogs4all, avlsråd, buhundbladet,
hjemmeside, facebookside, med mer.
Takk til dere alle!
60 meter buhund
Nasjonaldagen på Bogstad var ikke
bare utstilling, det var fart og spenning
og andre «øvelser» på programmet.
For oss har det helt siden vårt første
år på Bogstad vært «årets happening»
å være med på «Norges raskeste buhund». For de som ikke har vært med,
så er det «60 meter buhund». Matmor
eller matfar løper foran hunden sin og
veiver og hoier, før hunden slippes, og
tida (på hunden…) måles over 60 meter. Mikkel, nå 14,5 år vant flere ganger
i sin ungdom. Det var stolte foreldre
som delte nyheten med familien. Det
ene året måtte han dele seieren, 3 hunder fikk samme tid. Hadde ikke matmor
Elin tryna på oppløpet, så hadde han
nok satt verdensrekord det året.
Vi opplever buhundmiljøet som åpent
og inkluderende, folk er genuint opptatt av hundene sine og rasens framtid
og historie. De gangene vi har vært på
utstilling opplever vi at de fleste framsnakker hverandres hunder og er positive til alle som stiller og gir positive og
konstruktive tilbakemeldinger. Det ble
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etter hvert naturlig for oss å begynne
å engasjere oss i klubben og Elin ble
med i avlsrådet. Vårt første årsmøte
var på restauranten til trekkspillvirtuosen fra Haugesund, på Bestastuå, på
tidlig 2000-tall. De seinere åra har det
blitt tradisjon at årsmøtene holdes på
Gardermoen i mars hvert år, da er det
lettere for buhundfolk fra hele landet å
ta reisen.
Buhundprosjektet
Vi fikk etter hvert Mikkels datter, Rova
(Skaubos Dorthe Rova) fra Ellen Katrin Enge og Frank Robert Andersens
oppdrett og ble innlemmet i Skaubofamilien så vel som Kimurafamilien,
nok en hyggelig gjeng der vi har fått
venner for livet. Rova har også vunnet
«60 metern» i sin ungdom og «Norges
vakreste hale», så begge «unga» har
gjort oss stolte. Det hyggeligste med
Nasjonaldagen er alltid å se Mikkel og
Rova få møte andre buhunder. Mikkel
prøver alltid å sjekke opp damene og
Rova vil helst leke når hun har møtt
søsknene sine.
Engasjementet for rasen og klubben
har ikke blitt noe mindre med årene.
Buhundklubben satte i gang et stort
forskningsprosjekt i samarbeid med
veterinærhøgskolen (NMBU) i Oslo,
der vi samler inn blodprøver fra buhunder. Det er gjennomført en undersøkelse av omfanget og forskjellige former
for øyesykdommen katarakt (grå stær)
i rasen, og publisert en vitenskapelig

artikkel om dette i et internasjonalt veterinærtidsskrift for øyespesialister. Det
er samlet inn mye blod som gir unikt
genmateriale for videre forskning, og
min rolle i det hele har vært å ta ut blodprøver, som regel på Nasjonaldagen.
Vi har tatt blodprøver av flere hundre
buhunder over de siste 10 åra, og hvert
år på nasjonaldagen stiller folk villig
opp med hundene sine. Det er litt slitsomt å ta 20-30 blodprøver på en dag,
ofte på knærne på gresset (!), men vi
treffer så mange hyggelige buhundfolk
og buhunder at det er verdt det. De aller fleste hundene er veldig greie å ta
blodprøver av, det hjelper som regel
med noen bestikkelser i form av levergodis.

Ikke lenger bare en dag!
Buhundens nasjonaldag flyttet en periode rundt, vi har vært på Morokulien, på grensa til Sverige der vi har
arrangert sammen med våre svenske
venner i Buhundringen og vi har vært
i Seljord i Telemark. De siste åra har
nasjonaldagen landet på Hunderfossen, nord for Lillehammer. Her er det
stor campingplass med både romslige
hytter, hotellrom, gode teltplasser og
bobilplasser og ikke minst stort og fint
areal for både utstilling og andre aktiviteter. Nasjonaldagen er ikke lenger
«bare» hovedutstillingen på lørdag, det
er aktiviteter hele helga. Fredagen er
det hjelp til utstillingstrening og de som
vil kan prøve seg på andre aktiviteter

som agility eller rallylydighet, og søndag er det mulig å fortsette treningen
med veiledning av buhundfolk med
erfaring i trening av hund. Det er full
aktivitet hele helga, med mye moro og
hyggelig samvær. På hovedutstillingsdagen, lørdag, er det også stor glede
rundt «barn og hund», sannsynligvis
den mest fotograferte øvelsen i programmet.
Sett av helga 4.-6. september 2020 på
Hunderfossen, om du kommer alene
eller med storfamilien, til å møte buhundfolk og buhunder fra hele landet til
mange aktiviteter og hyggelig samvær!
Av Stein Dahl, buhundentusiast

Tusen takk
til alle som
har stilt opp.
Til de som lurer
på hva vi driver
med, så er det
altså innsamling
av genmateriale
for forskning på
buhund. Forskning tar mange
år, det er ingen
resultater ventet
i morgen, men
når det blir gjort
funn så blir det
selvfølgelig delt
med buhundfolket. Første prosjekt er å lete
etter en mulig
markør for en
gentest for katarakt hos buhund.
Buhunden Julen 2019

5

SPONSOR -

Til salgs!

25 k

Hundeførerjakke

11 k

Hundeførerjakke fra Canelana. Finnes
blant annet i fargene svart, rød, grønn, grå
og blå. Kan også bestilles i andre farger,
samt to-farget. Send mail ved forespørsel.
I størrelse XS-XXL. Kan også bestilles på
spesialmål. Logo på bryst samt rygg. Kan
også få med navn på bryst. Vanntett allværsjakke med store fine lommer til hundebånd, godbiter, leker og annet man tar med
på tur og trening.
Pris 1.700,-

Treningsvest
Treningsvest fra Canelana. Finnes i fargene
svart, svart/blå, rustrød/oransje, grønn og
brun/beige. Størrelse XXS-XXL. Logo på
bryst og rygg.
Pris 845,-

● Disse varene kommer
fra Canelana AS. Det er et
norskregistrert firma som
holder til på Notodden. De
lager primært produkter i
ull til hund og hundeeier.
● Ønsker du å kjøpe
andre varer fra Canelana
får du som medlem
av NBK 10% handlekurvrabatt på alle varer
i nettbutikken deres ved
bruk av rabattkoden 1054.
● Ved spørsmål om
hundeførerjakke med
logo og treningsvest,
send mail til:
buhundshop@gmail.com
God jul!
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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 Julen 2019
MEDIUM_A4_Buhunden_des_2013.indd 1
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Oppkast og diarè hos hund
Generelle råd
De fleste som har hund opplever at hunden deres kaster
opp eller har diare til tider. Mange er usikre på når det er
farlig, når skal man kontakte dyrlege? Etter seinsommeren
og høstens «hundesykdom» som har vært førstesideoppslag i alle landets aviser tenkte vi det kunne være nyttig for
buhundens lesere å få noen generelle råd.
Allmenntilstand
Det viktigste vi som veterinærer spør dyreeiere om ved oppkast eller diare er hundens allmenntilstand. Dersom dere
opplever hunden som syk, slapp, nedstemt, allment påkjent, da bør dere oppsøke veterinær. Dersom hunden er like
kvikk, våken, vil leke, gå tur, har lyst på mat, er vi mindre
bekymret.
Gjentatt/vedvarende symptomer
Dette er et annet viktig spørsmål vi alltid stiller. Særlig viktig
er dette ved oppkast. Dersom hunden har gjentatt oppkast
i løpet av en dag (eller natt…) er det alltid grunn til å være
på vakt. Særlig når det er unge hunder tenker vi alltid på om
valpen kan ha spiste noe den ikke skal, og det kan sitte fast
i tarmen. Er det vedvarende oppkast med nedsatt allmenntilstand skal dere alltid kontakte veterinær.
Vedvarende diare kan være mindre farlig, dersom allmenntilstanden er god. Dersom allmentilstanden er nedsatt eller
diare vedvarer mer enn 2-3 dager, bør dere alltid ta kontakt
med dyrlege.
Blod i oppast/diare
Dersom hunden kaster opp store mengder blod eller diareen
har store mengder blod, bør dere alltid kontakte veterinær.
Dersom det er noen flekker med blod i oppkast eller diare
ved kun en eller to episoder og hunden ellers har god allmentilstand er det ikke nødvendigvis så alvorlig.
Vekttap
Ved langvarig diare eller oppkast er det alltid en bekymring
dersom hunden mister vekt. Da har vi per definisjon en mer
alvorlig tilstand, og man skal alltid ta kontakt med veterinær
Behandling:
Ved milde symptomer som går over raskt er det ikke alltid
det er nødvendig med noen form for behandling. Bløt mage
over noen dager der allmenntilstanden er god pleier vi ofte å
behandle med det vi kaller «støtteterapi». Med det mener vi
at hunden bør fores diettmat, med lettfordøyelige næringsstoffer og med mat som støtter en god tarmfunksjon. Her
kan man kjøpe spesialfor hos veterinær, eller man kan lage
hjemmelaget diett som kokt ris, kokt hvitt kjøtt som kylling,
kalkun eller fisk, cottage cheese blant annet. I tillegg gir vi
gjerne probiotika som man får kjøpt hos veterinær (melkesyrebakterier, på tube eller pulver som regel). Dersom det
hele går over i løpet av noen dager, blander vi gradvis hunden tilbake på sitt vanlige for etter noen dager til noen uker,
avhengig av symptombildet og det hele normaliseres. I noen
tilfeller av diare velger vi også ofte å faste hunden i 12-24
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Bjørk - innlagt med blodig diaré
timer for å få helt ro. Med unge valper faster vi som regel
ikke.
Dersom pasienten er syk eller støttebehandling ikke har
effekt setter vi gjerne inn mer omfattende undersøkelser for
å lete etter årsaken til symptomene, samtidig som vi setter
inn mer intensiv behandling. Det kan være aktuelt å analysere avføringsprøver, det kan være aktuelt med blodprøver,
ultralyd av buk, røntgen av buk og endoskopi av mage-tarm,
alt avhengig av symptombildet og varighet.
Noe av det farligste ved oppkast og diare er væsketap og
ubalanse i næringssalter som natrium og kalium. Ved både
oppkast og diare taper kroppen væske. Jo større væsketap
desto farligere for kroppen. Hvis det tapes fortere enn vi klarer å fylle på med å drikke nok, eller ikke beholder vannet, blir
pasienten dehydrert. Hvis væsketapet er raskt kan det haste
med å sette inn behandling. Dersom dette ikke korrigeres
kan pasienten gå i sirkulatorisk sjokk og det kan blant annet
også påvirke både indre organer og hjerterytmen. Derfor vil
de aller fleste pasienter som er så syke at de trenger behandling for oppast eller diare få intravenøs væskebehandling.
Hvor mye og hva slags væske vi gir reguleres basert på
pasientens kliniske bilde og oppfølgende blodprøver.
Dersom pasienten har feber eller blodprøver viser et alvorlig betennelsesbilde, kan det være aktuelt med antibiotika. På de fleste pasienter med oppkast og diare er antibiotika ikke nødvendig og kan også skade normal tarmflora og
forverre symptomene. Finner vi for eksempel parasitter på
avføringsprøver gir vi behandling mot det.
Noen pasienter må legges inn på dyresykehus over kortere eller lengre tid. Påvises det underliggende sykdom må
denne behandles. Det er mange forskjellige årsaker til op-

Bjørk
pkast og diare. Oppkast og diare er et symptom og ikke en
diagnose i seg selv, alt fra infeksjoner, ubalanse i kroppen,
sykdom i indre organer, tarmsykdom, matallergi, parasitter,
fremmedlegeme, kreft etc kan ligge bak.
De aller, aller fleste hunder med oppkast eller diare har
milde og forbigående symptomer som går over av seg selv
eller med enkel støttebehandling. Er du i tvil om du bør kontakte veterinær er det bedre å ta en telefon og rådspørre
dyrlegen din. Hvis du i første omgang er anbefalt å se an og
symptomene siden forverrer seg bør du ringe igjen. Det er
mye lettere å behandle en sykdomstilstand tidlig i forløpet
før pasienten er for syk, så ikke vær redd for å søke råd.

det i år- det som var spesielt i år er antallet som døde, hvor
raskt det gikk og antallet som ble syke over et relativt kort
tidsvindu.
Det andre var at nå ble alle syke rapportert, det hadde de
ikke blitt før. Nå fikk vi vite det når det døde en hund i Finnmark eller Ålesund eller Oslo.
De konklusjonene man har nå i ettertid at det ser ut som
det var «2 sykdommer» på samme tid. Det var den «vanlige» sesongdiareen med hunder med blodig oppkast og diare som vi ser hvert år. Oppe i dette var det en mer alvorlig
blodig oppkast og diaretilstand i Oslo- området, som på noen
hunder forløp veldig raskt og ennå mer alvorlig enn tidligere. Når store dyresykehus i Oslo rapporterte om dobbelt så
mange hemoragiske enteritter som året før så er det relativt
dramatisk. Laboratoriesvar viste at et stort antall av de alvorlig syke hundene særlig Oslo- området hadde bakterien
Providencia alcalifaciens i avføringen. Videre analyser viste
at ca halvparten av disse igjen var genetisk identiske, så en
form for felles smitte i dette området har det sannsynligvis
vært.
Det er mange ubesvarte spørsmål, veterinærinstitusjonene kommer til å jobbe lenge med dette utbruddet for å
forsøke å få flere svar. Vi har heldigvis lært at veterinærene
i Norge, fra privatklinikker til de store faginstitusjonene kan
samarbeide og håndtere en slik prøvelse, og forhåpentlig
også ta lærdom og være ennå bedre rustet ved et nytt utbrudd.
Av Stein Dahl, veterinær, Hønefoss Dyrehsopital AS

Hundesykdommen 2019
På sensommeren og tidlig høst 2019 var det uvanlig mange
hunder som ble syke med blodig diare og noen med blodig
oppkast og diare. I Oslo-området var det uvanlig mange hunder som døde brått. Veterinærmiljøene jobbet på spreng, det
var mye kontakt mellom veterinærhøgkolen, veterinærinstituttet og mattilsynet og privatklinikkene. Veterinærmiljøet i
Norge er lite og mange kjenner hverandre, så det var «korte
kommandolinjer» og godt samarbeid. Hundeeiere ble bedt
om å være forsiktig med å hilse på andre hunder. Klinikkene
innførte strenge hygienetiltak og institusjonene jobbet for å
prøve å kartlegge og finne en mulig årsak og evt smittekilde.
Veterinærinstituttet var tidlig ute med informasjon om hva
det ikke var. Dette er viktig, for oss som jobber med diagnostikk og behandling er det å vite hva vi kan utelukke av
stor betydning i forhold til hvordan vi forholder oss til våre
pasienter. Årsaker som parvovirus og forgiftninger ble tidlig utelukket. Etter ca en måned konkluderte også VI at det
var overveiende sannsynlig at det ikke var noe som var
smittsomt mellom hunder. Etter hvert konkluderte de med at
utbruddet så ut til å være over i midten av oktober.
Så hva vet vi nå? Hva skjedde?
De syke hundene under utbruddet presenterte alle med de vi
kaller «hemoragisk enteritt», en blødende tarmbetennelse.
Siden noen av hunden kaster opp blod kalles det også «gastoenteritt», men det viser seg at betennelsen er i tarmen og
ikke magesekken, så den riktige betegnelsen ser enteritt.
Hemoragisk enteritt er ikke en uvanlig sykdomstilstand på
hunder. Det er noen hunder som dør av dette hvert år. Det
er alltid en topp i antall pasienter på samme tid som utbrud-

Infusjon
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Birk på Glittertind
I sommerferien bestemte vi oss for å
ta en biltur i Norge sammen med vår
2 år gamle buhund, Kimura’s Birk. Planen var å kombinere et stevne og en
tur. Med fjorårets sommer i minne, og
siden en av oss alltid går rundt i ullgenser, fant vi ut at det gjerne var lurt å
komme seg opp i høyden. Vi gjorde det
enkelt. Siden vi allerede hadde vært
på Galdhøpiggen gikk vi for nummer 2,
Glittertind.
Den enkleste ruta opp Glittertind begynner fra turisthytta Glitterheim, som
ligger på ca. 1400 meters høyde. Herfra går en opp til toppen (2452 moh.
fast fjell, uten breen på toppen, som
kan variere i høyde).
Fra parkeringsplassen og inn til Glitterheim er det halvannen times gåtur på
grusvei. Her kan man også låne sykkel.
På Glitterheim hadde vi bestilt et tomannsrom, som vi kunne ta med hund
inn på. Vi sov da i hytta rett over hovedhuset. Her var det flere hunder. Vi kom
frem på kvelden
og rakk akkurat
siste middagsservering.
Neste morgen
startet vi turen
opp Glittertind.
Vi var heldige
med været og
det var en fin
tur. Stien var
godt
merket.
Helt på toppen
var det tjukk
tåke. På Glitterheim hadde
de mange rumpeakebrett som
kunne
lånes.
Jeg tok med meg et opp, slik at jeg
kunne ake første del av turen ned. På
vei opp så vi noen reinsdyr stå ute på
sneen. Da vi rant nedover havnet vi
midt i sporene deres og Birk fikk det
plutselig litt travelt.
Ifølge dnt.no tar denne turen ca. 5 ti-
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mer. Jeg tror vi brukte nærmere 7 timer,
men da hadde vi mange gode pauser.
Dette var en veldig fin tur i Jotunheimen og Glitterheim var en hundevennlig plass.
Vennlig hilsen
Marianne Ørke

10 Buhunden Julen 2019

Glitterheim

Markert sti for to- og firbeinte

På toppen
Buhunden Julen 2019
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Buhunden Brage
Hei!
Brage er 1 år og 8 måneder, han bor i
Tvedestrand sammen med mamma og
pappa og to store-søstre.
Han er en riktig kosegutt, vaktmann,
jeger og god turkamerat. Brage liker
seg både på sjøen og på land, så lenge
han får være med flokken sin.
Vi er veldig stolt av Brage og fornøyd
med buhund rasen.

- SPONSOR

I sommer var Storesøster Marie,
Pappa og Brage på tur til Rjukan og
inn på fjellet der. Vi gikk til et fjell (tilfeldig valgt ut) som het Vigfithovda. Vi
gikk langt og hadde to overnattinger i
telt på fjellet. Vi var spent på hvordan
Brage ville oppføre seg i telt, men noen
bedre og roligere å dele telt med skal
man lete lenge etter, Brage lå i enden
av teltet og koste seg.
Det var varmt, så vi hadde mange
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stopp og passet på at alle fikk i seg
nok drikke. Viktig også med skygge, så
Brage la seg noen ganger under sekkene.
Vi hadde en fantastisk tur og det at
Brage var med gjorde turen enda bedre.
Vennlig hilsen Ludvig Aadnesen

Buhunden Julen 2019
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Livet med Nesets Nero
Her er noen bilder av vår
flotte buhund Nesets Nero.
Vi elsker virkelig livet med
han her, det er ikke noe annet enn fantastisk.
Hilsen fra
Kristine Sønstebø

Nesets Nero
speider over vann

Kosestund

Nesets Nero og Telebamsens Aslak
- SPONSOR
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Full fart i lek med ball

Nero - Verdens beste turkamerat

Nero i lyngen

Nero - Full fart

Nero

Nero

Nesets Nero - En glad gutt

Søskenbarna Honningrosas Vesla og Vaalebjønns Tina og Nesets Nero - To
gode venner
Nesets Nero
Buhunden Julen 2019
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Buhundens nasjonaldag 2019
23. - 25. august
Tusen takk til alle som var med på å gjøre Buhundens nasjonaldag 2019 til et vellykket arrangement. Norsk buhundklubb sitt 80-årsjubileum ble feiret med jubileumsmiddag
nede på utstillingsområdet, med god oppslutning. Både
gode hjelpere og alle som deltok på utstillingen, uhøytidelige
konkurranser og sosiale aktiviteter.
Det var fint vær hele helga, noe som gjorde arrangementet
ekstra vellykket.
Ellen K atrin Enge og Katrine Lindstrøm sørget for en god
innføring i utstillingens verden -gjennom gratis handlerkurs
på fredagen. Terje Lindstrøm tok oss gjennom utkast til nytt
rasekompendium litt senere på kvelden. Etter dette ble det
grilling og sosialt samvær ute.
Avdeling Midt-Norge hadde kjørt hele veien fra Trøndelag med hengeren sin, og supplerte oss med utstyr og
mannskap. De sørget for rigging av ringer og telt, opptenning av griller fredagen og mat til alle gjennom lørdagen.
Lørdagen kom vi oss gjennom alle poster på programmet.
Rasespesialen, kåring av årets buhund, utstillingens beste
svarte buhund, barn og hund, beste hode og hale, og ikke
minst 60metern. Annbjørg Myhre og Roy Sundby fikk årets
hederspris for innsatsen de har lagt ned gjennom mange
nasjonaldager, samt innsatsen deres for buhundmiljøet i
Midt-Norge.
Også i år hadde vi tilbud om øyelysing, som mange benyttet
seg av.
Vi avsluttet med middag i telt nede på sletta. Takket være
godt vær ble dette et koselig arrangement.
Søndagen holdt Linda Karlsen kurs i rallylydighet, med støtte
av flere som tidligere har trent og deltatt på stevner. Det var
god oppslutning, og vi hadde satt opp bane i to ringer - en
bane for nybegynnere og en for viderekommende. Vi håper
dette har gitt mersmak, og at flere kan tenke seg å delta på
vårt offisielle rallylydighetsstevne i 2020.
Buhundens nasjonaldag 2020 - 4. - 6. september
Nasjonaldagen er flyttet fram en helg (fra siste helga i august til første helga i september). Dette på grunn av kollisjon
med NKK Rogaland. Styret har hatt som ambisjon å avholde
nasjonaldagen i sommerferien – men her har vi møtt på flere
utfordringer. Kollisjon med NKKs arrangementer og konkurranse om plass på Hunderfossen, og kollisjon med svenskenes rasespesial.
Programmet for 2020 blir over samme lest som tidligere,
med handlerkurs og grilling på fredagen, rasespesial og
uhøytidelige konkurranser som 5-kamp og 60-metern på
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lørdagen. Nytt av året blir offisielt stevne i rallylydighet på
søndagen.
Rasespesialen avholdes lørdag 5. september med Vigdis
Nymark som dommer.
Offisielt stevne i rallylydighet er nytt på programmet for
2020. Dette arrangeres på søndagen med Barbara Ljovshin
som dommer. Beste buhund vil bli kåret i alle klasser.
Vi har hatt tre år med kurs og trening i rallylydighet, og ønsker å ta det hele et skritt videre.
Overnatting bestiller dere som tidligere direkte hos Hunderfossen Hotell og Resort: Telefon nr.: +47 61 27 40 00,
e-post: hotell@hunderfossen.no.
På campingen er det god plass og ingen bestilling: Hunderfossen Camping på tlf.nr.: 61 27 73 00.
Programmet for Nasjonaldagen vil bli sendt ut med vår sommerutgave av bladet “B”uhunden, og gjort tilgjengelig på vår
hjemmeside og facebookside.

Dommer og ringsekretær

Årets hederspris

Buhunden Julen 2019
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Resultater Buhundens Nasjonaldag 2019
BIR - BEST I RASE
Kimura's Peer Gynt

Katalog: 0014

EIER:
Kathrine Øksnevad Lindstrøm
Norge
OPPDRETTER:
Kathrine Øksnevad Lindstrøm, Lindstrøm Terje
Norge
BIM - BEST I MOTSATT KJØNN

Kimura's Dagrunn

Katalog: 0038

EIER:
Inger-helene Rennedal
Norge
OPPDRETTER:
Kathrine Øksnevad Lindstrøm, Lindstrøm Terje
Norge
BESTE JUNIOR

Skaubos Hardis

Katalog: 0025

EIER:
Linda Karlsen
Norge
OPPDRETTER:
Ellen Katrin Enge
Norge
BESTE VETERAN

Kimura's Magdalena

Katalog: 0051

EIER:
Kathrine Øksnevad Lindstrøm
Norge
OPPDRETTER:
Terje Lindstrøm
Norge
OPPDRETTERKLASSE
Plassering

Katalog

Oppdretter

1

HP

Kimura

9003 Kritikk

Kathrine Øksnevad Lindstrøm, Lindstrøm
Terje – Norge

2

HP

Skaubo

9002 Kritikk

Ellen Katrin Enge – Norge

AVLSKLASSE
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18 Buhunden Julen 2019

Plassering

Katalog

1

HP

9001 Kritikk

Kimura's Peer Gynt

2

HP

0018 Kritikk

Fantejentas Berger

Ikke møtt

0019 Kritikk

Prins

HANNER

Unghundklasse

Klepp, Eli-marie

Plassering

Katalog

1

Excellent

2
3

0003 Kritikk

Skaubos Hermod Aslan

Excellent

0001 Kritikk

Fantejentas Emrik

Very
good

0002 Kritikk

Solan

CK 4.BHK CERT

Åpenklasse

Klepp, Eli-marie

Plassering

Katalog

1

Excellent

0006 Kritikk

Kvitlabbens Orri

2

Excellent

0007 Kritikk

Zeal Loke

3

Very
good

0004 Kritikk

Vatnebygda's Audun

4

Very
good

0008 Kritikk

Vatnebygda's Os Fant

Good

0005 Kritikk

Prins

0009 Kritikk

Fantejentas Dreng

Diskvalifisert

Championklasse

Klepp, Eli-marie

Plassering

Katalog

1

Excellent

CK 1.BHK BIR

0014 Kritikk

Kimura's Peer Gynt

Buhunden Julen 2019
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2

Excellent

CK 2.BHK

0015 Kritikk

Fantejentas Berger

3

Excellent

CK 3.BHK

0010 Kritikk

Kimura's Draupne

4

Excellent

CK

0012 Kritikk

Skaubos Gorm

Excellent

0013 Kritikk

Kimura's Petrus

Excellent

0016 Kritikk

Skaubos Frank

0011 Kritikk

Kvitlabbens Muste

Ikke møtt

Veteranklasse

Klepp, Eli-marie

Plassering

Katalog
Ikke møtt

0017 Kritikk

Jimmy

TISPER

Juniorklasse

Klepp, Eli-marie

Plassering

Katalog

1

Excellent

2

0025 Kritikk

Skaubos Hardis

Excellent

0024 Kritikk

Mikkellykkja's Cita

3

Very
good

0021 Kritikk

Fantejentas Fjola

4

Very
good

0026 Kritikk

Frida

Very
good

0027 Kritikk

Fantejentas Fibi

Good

0022 Kritikk

Vår Stolthet Trygghet Lif

Good

0028 Kritikk

Vaalebjønn's Fs Tirill
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Ikke møtt

0020 Kritikk

Mikkellykkja's Cava

Ikke møtt

0023 Kritikk

Mikkellykkja's Corona

Unghundklasse

Klepp, Eli-marie

Plassering

Katalog

1

Excellent

2

0030 Kritikk

Skaubos Haugtussa

Excellent

0029 Kritikk

Freia Aryadatter

3

Excellent

0031 Kritikk

Vaalebjønn's Eb Embla

4

Very
good

0032 Kritikk

Nordspetsens Skrållan

CK

Åpenklasse

Klepp, Eli-marie

Plassering

Katalog

1

Excellent

CK 1.BTK CERT BIM

0038 Kritikk

Kimura's Dagrunn

2

Excellent

CK 4.BTK R.CERT

0042 Kritikk

Kimura's Dina

3

Excellent

CK

0044 Kritikk

Bernegården's Gudny

4

Excellent

CK

0035 Kritikk

Kimura's Ada

Excellent

0033 Kritikk

Skaubos Fride

Excellent

0034 Kritikk

Finntil's Taran

Excellent

0036 Kritikk

Fantejentas Clara

Excellent

0037 Kritikk

Finntil's Dina

Excellent

0039 Kritikk

Fantejentas Eirunn

Excellent

0040 Kritikk

Fantejentas Vilje Alvira
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Very
good

0041 Kritikk

Finntil's Sol Angelica

Good

0043 Kritikk

Vaalebjønn's Ws Svinta

Championklasse

Klepp, Eli-marie

Plassering

Katalog

1

Excellent

CK 3.BTK

0048 Kritikk

Kimura's Borghild

2

Excellent

CK

0047 Kritikk

Skaubos Fia

3

Excellent

CK

0045 Kritikk

Skaubos Elli

Ikke møtt

0046 Kritikk

Skaubos Gunda

Veteranklasse

Klepp, Eli-marie

Plassering

Katalog

1

Excellent

CK 2.BTK

0051 Kritikk

Kimura's Magdalena

2

Excellent

CK

0052 Kritikk

Kimura's Hedda

3

Excellent

CK

0049 Kritikk

Skaubos Dorte Rova

4

Excellent

CK

0050 Kritikk

Svartedals Maiste

Valper
BIR - BEST I RASE
Fantejentas Gløer
EIER:
Ragnar Bråstein
Norge
OPPDRETTER:
Ingvill Brenden
Norge
BIM - BEST I MOTSATT KJØNN
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Katalog: 5001

Skaubos Iris

Katalog: 5004

EIER:
Ellen Katrin Enge
Norge
OPPDRETTER:
Ellen Katrin Enge
Norge
HANNER

Valpeklasse 4-6 måneder

Klepp, Eli-marie

Plassering

Katalog

1

HP 1.BHK BIR

5001 Kritikk

Fantejentas Gløer

2

HP

5002 Kritikk

Skaubos Isak Varg

3

HP

5003 Kritikk

Skaubos Iver

TISPER

Valpeklasse 4-6 måneder

Klepp, Eli-marie

Plassering

Katalog

1

HP 1.BTK BIM

5004 Kritikk

Skaubos Iris

Buhundens nasjonaldag 2019 – øvrige resultater
Årets beste norske buhund:
Kimura’s Borghild

Beste hale:
Kimuras´s Ada (Sunny)

Utstillingens beste svarte buhund:
Svartedals Maiste

Beste handler
Ragnar Bråstein

Barn- og hund
Det var fantastisk å se på barn og hund – like flinke alle
fire.

Femkamp
Fire lag stilte til start. Lag 4, med to valper på laget, gikk
av med seieren.
Lag 4: Emilie med Skaubos Iris og Ragnar med Fantejentas Gløer (Jimin) gikk av med seieren

Fører
Anton
Kaja
Axel
Oda

Hund
Fibi
Birk
Iver
Fia

Beste hode:
Skaubos Aslan

Plassering
1.
1.
1.
1.

Erter på glass
Anette Ovesen kom nærmest antallet med erter på
glasset, og fikk med seg en fin lysestake fra Hadeland
Glassverk – med inngravert buhund. Imponerende
gjettet: 712 må sies å være svært godt beregnet når
riktig svar var 727 erter.
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Buhundens nasjonaldag 2019 - Resultatliste 60 m
Plass

Hund

Fører

Tid

1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20

Aslan
Nestor
Dina
Hardis
Tyla
Solan
Frida
Kaisa
Dreng
Bella
Nuka
Birk
Frey
Flink
Prins
Oda
Rova
Gudny
Fia
Fant
Chico
Mikkel

Ane
Marius
Signe
Linda
Annette
Tine
Annette
Joar
Christanse
Kirsti
Gunn
Kaja
Linda
Anita
Torstein
Gunn
Stein
Jan Arild
Astrid
Henry
Linda
Elin

5,84
5,99
6,08
6,34
6,59
6,64
6,73
6,76
6,76
7
7,06
7,15
7,21
7,31
7,4
7,4
7,63
7,65
7,82
8,46
10,87
11,61
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Takvam, Kyrkjetangen - tlf. 93 86 15 07 - ijtakvam@bonesgard.no

Sommerfrisk vask

Dersom du ønsker å bli
din egen forhandler for
bl.a. disse produktene
(Neolife), så ta kontakt på:
ijtakvam@bonesgard.no

*TM TRADING - Terje Methlie

terje.methlie@online.no
– mob.:
46 02
63
40 96
40SPONSOR Buhunden Julen
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Buhundtreff på Byneset
20.10.2019
Da hadde vi igjen et fantastisk treff på
Byneset i Trondheim for alle buhundentusiaster i Midt-Norge og omegn.
Vi skulle egentlig ha et ekstra treff i
september, men pga den ukjente årsaken til hundesykdommen som spredte
seg så raskt, så ble dette treffet avlyst
i påvente av mer informasjon. Men endelig ble det klarsignal.
Det er helt utrolig fint å få arrangere
slike treff når det er så mange som
dukker opp med sine flotte hunder.
I 3 timer hadde vi hundebanen til rådighet hvor vi hadde mange innom, til
sammen hadde vi vel 11 hunder innom
i alle farger og størrelser. Liten gutt på
3 mnd og eldste tispe på 8 år denne
gangen. I tillegg har det dukket opp nye
fjes hver gang vi har arrangert, og det
synes vi er så flott. Alle er velkommen
på disse treffene.
Innimellom trengte vi små timeouter,
men det er jo å forvente på treff med
noen få unge buhundgutter og flotte tisper å leke med. Men vi synes vi løser
dette veldig fint hver gang selv om man
får et par utfordringer.
Som vanlig fikk vi utrolig god hjelp fra
Buhundklubben avdeling Midt-Norge
med Annbjørg Myhre og Roy Sundby i
spissen. Det var ordnet med bålpanne,
grillmat, kaffe, kaker. Vi er så takknemlig for alt dere gjør.
Vi personlig synes det er så godt å få
treffe andre mennesker med buhund,
dele erfaringer og få enda litt mer forståelse for rasen vi er så glad i. Setter
stor pris på de gode samtalene vi har
mens vi beundrer våre flotte hunder
løpe fritt og kose seg.
Hilsen Ane Toredatter Mårvik &
Tom Andre Lunde
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På rusletur med Freki og Nero
Tekst og foto: Hege Pedersen
I “dalen bakom huset” renner det en bekk med små fisker i.
Det finnes også et lite skogholdt med store, skyggefulle trær
i dalen vår. Her holder elgen, rådyret, reven og grevlingen til.
En og annen hare kan man også treffe på om man er heldig.
Den er ikke lang, dalen “vår”, men her finnes det meste, og
dalen egner seg godt til en liten rusletur, selv i sommerens
varme.
I dag var vi der igjen. Den dalen som lille Freki fikk boltre
seg i da han kom til oss, bare et par måneder gammel. Her,
i denne dalen, her var det unge Freki datt i bekken. Og her
var det han oppdaget at snøsørpe over en dam ikke var trygt
å gå på.
Og her, i dalen “vår”, var det vi stoppet i skyggen under ei
stor gran, og matmor fylte vann til hundene i ei skål. Så
satte hun seg godt tilbakelendt med ryggen mot trestammen
og stappet seg ei pipe tobakk mens hundene slappet av i
gresset.
På veien hjem satte vi oss ned i veikanten og kikket ut over
nyslåtte jorder. Det var her matmor forstod at gamle Nero
undret seg over alle de store hvite “eggene” ute på jordet.
-Nei Nero, det er ikke elgene som legger sånne egg! Det
er traktoregg! Husker du ikke i går kveld, da vi stoppet og
kikket på en traktor som stod stille og brummet og brummet
i flere minutter. Og så la den fra seg et sånt stort hvitt egg før
den kjørte videre. Litt lenger borte la den fra seg enda ett.
Og mange flere.
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Det er hekketid for traktorer nå, skjønner du, Nero. Det er
derfor det er så mange traktorer over alt nå, som vimser hit
og tid og har det fryktelig travelt.
Det er bra at man har noen å dele sin ufattelige visdom med,
selv om det bare er en gammel hund..

Dogs4All – Årets viktigste
arrangement for Norsk buhund
Norsk buhund - den tjenestevillige norske spisshunden.
Arven fra vikingtiden. Frisk og robust. Brukes til alt - fra
jakt og gjeting til agility. Stor motor på jobb og en kosebamse inne. Barnas beste venn. Dette er hva vi formidler på Norsk buhundklubb sin stand under Dogs4All.
Her får vi vist fram de vakre og robuste hundene våre på
en god måte. Selv om også vi har en stand med informasjonsmateriell med plakater, blader og brosjyrer er det
hundene som er i fokus og gjør hovedjobben.
Interessen for Norsk buhund har økt fra det ene året til det
andre. I år gikk vi helt ut av tellingen når det gjaldt antall
”solgte” buhunder. Noen av de besøkende hadde allerede
sett seg ut rasen, mens andre oppdaget norsk buhund på
sin vei gjennom rasetorget - på jakt etter sin første hund eller
på jakt etter en ny rase.
Hundene er fint plassert på et stort wetbed på et bord ut mot
publikum. I tillegg har vi også en sittegruppe, hvor det ofte
befinner seg flere hunder. Hundene våre søker aktivt kontakt med forbipaserende: ”Hei, her er jeg, kom og kos med
meg!”. Noen stopper bare for å kose, mens andre er ute
etter å skaffe seg ny hund, eller hund for aller første gang.
Enkelte kommer faktisk innom standen år etter år, bare for
å kose med hundene våre og vise dem fram for sine barn.
Når kontakten er oppnådd er det en enkel oppgave for oss
å informere om rasen.

hundene, vurderte muskulatur, vinkler og bygning - mens
hun omtalte dem i positive ordelag til ei som var med. Deretter kikket hun bort på meg og sa: ”Unskyld, du skjønner jeg
er fysiolog og hundemassør, og disse hundene har så god
bygning og et så godt hode - med riktig snutelengde”. Slike
utsagn fra en fagperson varmer et hjerte som brenner for
rasen.
Kort oppsummert. Tre sammenhengende dager på Norsk
buhundklubb sin stand under Dogs4All var verdt innsatsen.
Mange av våre medlemmer stilte opp, og gjorde en kjempeinnsats for Norsk buhund. En ekstra takk til Gunn Berit
og Hege-Eileen som betjente standen alle tre dager. Vi fikk
god hjelp til rigging, både opp og ned, og mange var innom standen og bidro med kortere eller lengre økter. Mange
buhuhder med eiere stakk i tillegg innom standen, som ble
et koselig møtepunkt for alle. Vi hadde et knippe av både
blakke og svarte buhund med flinke og kunnskapsrike eiere som gjorde en kjempeinnsats for å markedsføre rasen.
En innsats som over de siste årene helt klart har ført til at
mange nye mennesker har oppdaget rasen, og at etterspørselen etter har økt.
Alle resultater og kritikker fra Norsk vinner på fredagen og
den internasjonale utstillingen på søndagen ligger tilgjengelig på www.dogveb.no, og refereres derfor ikke her.

Det er et stort ansvar å presentere rasen. Vi legger derfor
stor vekt på å informere om både de positive sidene og utfordringene med Norsk buhund. For de som besøker standen
vår kan det være vanskelig å se at de avslappede hundene
som roper etter kos, kan være de samme hundene som stikker etter hjortevilt, jager biler, bølger eller har ulike andre
unoter. Samtidig er det jo også nettopp disse egenskapene
som gjør dem interessante for mange, som jakthunder og
gjeterhunder – i kombinasjon med å kunne være sosiale familiehunder. Norsk buhund passer for mange – men ikke for
alle. Noen bør isteden velge en golden retriever.
Mange førstegangseiere viser nå interesse for Norsk buhund. En viktig del av jobben vår er derfor også å informere
om hva de skal se etter i jakten på sin hund. En førstegangs
hundeeier vil være avhengig av en trygg og støttende oppdretter. Vi henviser dem da til NKKs artikkel ”Jakten på den
seriøse oppdretten” som ligger ute i tilknytning til Norsk buhundklubb sin valpeliste på www.buhund.no, og på NKKs
kjopehund.no. Vi sier ofte litt om sosialisering av valper,
vurdering av foreldredyr, kjemi både med oppdretter og de
voksne hundene samt oppdretterens interesse for å følge
dem opp som valpekjøpere.
I år var det ei innom standen vår som kjente ekstra nøye på

Fia og Nuka koser seg med besøkende - Oda i bakgrunnen
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BIR Kimura’s Peer Gynt BIM Kvitlabbens Neli

Kirsten og Fia tar seg en velfortjent pause

Skrållan vil gjerne ha kontakt

Skrållan, Nuka og Oda betjener standen

Dogs4All – Buhundstanden et fint møtested
Vil si at standen var ett fint møtested for å møte og se andre
buhunder og folk med interesse for buhunden. Vi møtte oppdretter til vår Nestor fra kennel smørbukk. Og videre møtte vi
far og en søster til Nestor
Hilsen Mari Bjørnstad

På bilde, fra standen, ser du fra venstre.
Far Kvitlabbens Muste Buzz med to av sine
avkom, smørbukks Tuva og smørbukks Nestor.
- SPONSOR
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Hilsen fra Bengt Silverin
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To gode venner
Keila & Walter (Bernegården’s
Lara & Honningrosa’s Walter
Hjerteknuser) hadde en flott
søndag sammen i oktober. Vi
er så heldige å bo i nærheten
av hverandre slik at de kan
leke og gå turer sammen. De
koser seg masse i sammen
og fikk virkelig løpt fra seg
denne dagen. Her er litt bilder
fra dagens aktiviteter.
Ina Møller
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32 Buhunden Julen 2019

Balto elsker
å sitte på holmene
og skue utover
vannet.
Eier Morten
Aastorp Andersen
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Hilsen fra Bjørg Helgesen
Hei alle sammen!
Jeg vil bare si tusen hjertelig takk for at jeg ble utnevnt til
ÆRESMEDLEM av Norsk Buhundklubb på årsmøtet i 2019.
Nå er det 35 år siden jeg tok kontakt med Norsk Buhundklubb for å få hjelp til å finne den perfekte buhundvalpen.
Det har blitt et langt eventyr med rasen. Mest stolt er jeg av
at jeg fikk Norges så langt eneste lydighetschampion og at
jeg i 2005, som første oppdretter av rasen, fikk den gjeveste
prisen fra Norsk Kennel Klub – Oppdretterprisen.
Selv om jeg er blitt pensjonist som oppdretter, så har jeg
fortsatt en buhundjente i sofakroken. Jeg er også medeier til
en amerikansk import og i sommer reiste jeg til Danmark for
å hente hjem et barnebarn til disse to. Så jeg har ikke helt
lagt buhunden på hylla for godt.

I fjor sommer kostet jeg støvet av min gamle buhundjente
for å vise henne fram som veteran. Det resulterte i en ny
tittel – NORDIC utstillingschampion. I desember blir hun 10
år, så hun blir nok pensjonist hun også.
Bildet er fra NKK’s utstilling på Fauske i august. Der ble
INT UCH N S DK LV FI UCH NORD UCH NORDIC UCH
KBHV-2011 NORDVV-18 NVV-18 Cascilius Guri Malla BIR,
Beste norske rase og 2.BEST IN SHOW-VETERAN.
Bildet av valpen: Mitt danske barnebarn, Team Buhunds
Milde Moses 7 uker gammel.

Fra NKK Fauske 2019

Mitt danske barnebarn
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Vennlig buhundhilsen fra
Bjørg Helgesen

Hunderfossen 2019
Norsk Buhundklubb avd. Midt-Norge ble forspurt av styret
om vi kunne ta på oss ansvaret for kiosksalget på Buhundens nasjonaldag, og vi sa så klart ja. Det ble noe forarbeid,
men alt gikk greit. Det var Annbjørg som ble sjæf for dette,
og hun organiserte dette veldig fint. Noen av avdelingens
medlemmer som var tilstede steppet inn og hjalp til med
salg, koking av kaffe, steking av vafler, varming av pølser
MM. Fikk også hjelp av andre medlemmer i klubben. Nesten

alt som ble innkjøpt, for salg ble solgt. Kakene som medlemmene leverte gikk også unna. De som ble igjen, ble servert
til kaffen etter jubileumsmiddagen

En glad kioskbetjening

Kiosken

Så en stor takk til alle som gjorde jobben-, og en stor takk for
støtten fra de som handlet hos oss.
Roy Sundby
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Møt Ludo!
Han er en nydelig og energisk valp. Valpetiden har vært utrolig kjekk og spennende, men også til tider krevende.
Ludo er utrolig lettlært og elsker å
trene. Ble veldig fort stueren, kan fint
være hjemme alene en stund uten å gi
en lyd. Så disse tingene har gått overraskende bra.
Vi har gått på valpekurs, noe som
har vært veldig kjekt både for Ludo og
for oss. Vil absolutt fortsette med kurs,
muligens lydighet og/eller agility. Han
er et matvrak jeg aldri har sett maken
til før, han spiser alt!
Jeg må også si at han er en litt krevende valp, han har som sagt mye
energi og kjeder seg fort. Da får han
fort overtenning og biter i alt og alle,
og kan bli litt vel ivrig. Så akurat denne
bitingen gleder vi oss veldig til han blir
ferdig med. I tillegg blir det mye fanteri.
Sniker seg rundt og stjeler sko, fjernkontroll, sokker og briller. Og selvfølgelig alltid på jakt etter noe spiselig
Med vennlig hilsen Marit Tindeland
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Nye titler
C.I.B. NORD UCH NORDIC UCH RLI RLII Leite-gård`s
Jarl Olav-Son ”Jari” og NORD UCH NORDIC UCH BENELUXJV-18 KBHV-18 Kimura`s Berta fikk begge to ny tittel NORDIC UCH - på DKK`s nordiske utstilling 21. juni i Vejen,
Danmark.

Vi er tre gode venner som ønsker alle
buhunder og eiere er riktig God Jul!
Buhundhilsen fra Jari, Berta,
Draupne, Marie og Gro

I tillegg fikk Kimura’s Draupne tittelen Norsk Utstillingschampion den 13. April og Svensk Utstillingschampion den 28.
Juli 2019 på Ransäter.

Jari, Berta og Draupne

Kimuras
Draupne

Berta stående

Kimuras
Draupne

Jari stående
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Nordisk mesterskap i rallylydighet
I år ble det for aller første gang arrangert nordisk mesterskap i rallylydighet. Det ble arrangert i Danmark 26. og 27.
oktober. Fantejentas Caja, Keira, var så heldig å få være
med og oppleve dette sammen med det norske landslaget.
Da det ble kjent at det skulle arrangeres nordisk mesterskap
fikk vi veldig lyst til å delta. Og vi hadde en liten drøm om å
komme med på det norske landslaget. Vi begynte så smått å
kikke på det nordiske regelverket da det ble lagt ut. Og Keira
klarte å samle sammen nok poeng på konkurranser fram
mot NM til at vi fikk epost om at vi ble vurdert for landslaget,
noe vi ble veldig stolte av. Men da vi måtte sende inn flere
resultater så hadde vi ikke nok gode konkurranser og fikk
beskjed om at vi ikke kom med. Og dermed la vi også det
nordiske regelverket vekk.
Men under NM gikk Keira et så godt løp at hun kom på pallen! Og tredjeplassen gjorde også at vi fikk tilbud om å bli
reservehund på landslaget, noe vi glade takket ja til! Nå var
det bare å finne fram det nordiske regelverket igjen og trene
som gale. Det er ganske store forskjeller mellom det norske
regelverket i rallylydighet og det nordiske. Det er flere nye
øvelser, og en god del av de «norske» som utføres på en
annerledes måte. Det var liten tid fra NM i august til Nordisk i oktober for å få trent inn alt som måtte trenes inn, og
vi hadde flere økter om dagen. Keira fikk masse godbiter,
med resultatet at hun la på seg ganske mye før vi fikk justert ned måltidene nok! Heldigvis ble det arrangert en landslagssamling der vi fikk masse treningstips både for hund
og fører. Og utenom samlingen så holdt vi kontakt med resten av landslaget og kunne spørre om alt vi trengte hjelp til,
og vi fikk masse tips fra både de andre utøverne og landslagsledelsen. Og plutselig var forberedelsestiden ute og vi
reiste ned til Danmark.
Hele landslaget var på plass fredagen. Den dagen gikk med
til å trene i hallen der mesterskapet skulle holdes. Lørdagen
var laget tidlig på plass og fikk hengt opp masse norske flagg
rundt området der vi satt. Så var det en halvtime med trening
før konkurransen skulle starte. Det var høytidelig innmarsj
med store flagg og hunder og utøvere med landslagsklær
og utstyr. Keira fikk være med på innmarsjen sammen med
hele laget. Lørdag var det lagkonkurranse der alle ekvipasjene skulle gå to løp hver. Siden Keira var reservehund fikk
hun ikke gå. Men jeg fikk være med å brife banen i tilfelle
noe skulle skje med en av de andre norske hundene så vi
måtte steppe inn. Banetegninger ble både hengt opp på
veggen og delt ut til alle lagene i god tid før konkurransene
startet, så alle kunne forberede seg skikkelig. Det norske laget hadde flere gode løp den første runden, og lå på en tredjeplass, med andreplassen ganske innen rekkevidde. Men
den andre runden ble det litt for mye feil, og det norske laget
endte på en fjerdeplass i lagkonkurransen. Det var Finland
som vant, de hadde helt fantastiske løp både i den første
og andre runden. Hele laget, også reservehunden, fikk fin
nordisk sløyfe utdelt på premieutdelingen etter at lagkonkurransen var over. Og den er vi veldig stolte av!
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Søndag var det individuell konkurranse der den nordiske
mesteren skulle kåres. Begge løpene fra lørdagen telte
med, i tillegg til at det ble gått en ny konkurranse. Flere av
de norske ekvipasjene gjorde det bra i søndagens konkurranse, og Audhild Mæland hadde den fjerde beste poengsummen den dagen! Hun ble også beste norske sammenlagt individuelt og kom på en 8. plass.
Etter at alle ekvipasjene hadde gått søndagens løp fikk
også reservehundene lov til å gå banen, uten å bli dømt.
Keira gjorde en hederlig innsats. På fremadsending til kjegle
fikk hun som eneste hund gjennom mesterskapet spontan
applaus av publikum! Det satte oss nok ut til at resten av
øvelsene ikke gikk så bra, men det var gøy å vise at hun har
noen skikkelig gode momenter!
Det var litt av en opplevelse å få være med denne helgen.
Det var stort å være en del av et lag, å oppleve å ha et
støtteapparat, å virkelig heie på de andre og være kjempenervøs på deres vegne, og jublende glad når det gikk godt,
få gå rundt med det norske flagget på klærne, og heies fram
av norske supportere. Det var også veldig gøy at mange satt
hjemme og så på livesendingene fra mesterskapet. Det har
vært en stor inspirasjon å se rallylydighet på et så høyt nivå,
og se hvordan utøvere fra de andre nordiske landene gjør
det. Dette er en helg vi aldri vil glemme, og er så glade for at
vi fikk være med på!

Landslaget
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Prinsen på Geilo
Prins er ein roleg og triveleg kar. Han er gudbrandsdøl og
kjem frå Brimi Sæther. I august 2014 vart han henta heim til
oss. No er han fem år. Han gret ved avreise, «men alt er ein
overgang», som han sa, reven.
Han var ein av fem hannhunder i eit kull. Me har hatt fire
tisper over ein periode på 34 år, og tanken var ei ny tispe.
Men slik vart det ikkje, og me angrar ikkje. Prinsen er ein
kjernekar. Han har svært godt gemytt, er roleg, og han tek
mot folk som ringjer på døra med smilande fjes og logrande
rove. Han bjeffar svært lite.
Han har vore lett å trene opp, og han er lydig. Vi fartar mykje i skog og fjell, der han lever eit friskt liv. Her går han for
det meste utan band. Med små avstikkarar av og til, held
han seg rundt meg. Skulle eg bli borte for han, så set han
seg ned og ular/bjeffar. Han er svært glad i å bade, og han
strekkjer badesesongen i begge endar.
I 2018 vart han far til to kull, 10 kvelpar. No, i 2019, har han
nettopp vorte far til eitt kull, fire kvelpar.
Eg må ta med eit par episodar som seier det meste om han:
- Eg hadde slakka halsbandet hans, fordi eg synstest det
var for stramt. Heime att etter tur, vart han sett i løypestrengen. Sjølv vart eg oppteken med arbeid innomhus. Då eg
utpå kvelden gjekk ut for å ta han inn, måtte eg smile. På
plenen låg Prins og sov. Ved sida av han låg band og halsband, som han i ein samanheng hadde sliti over hovudet.
- Heimkjær!

Prins koser seg i snøen

Dagsrevytid med kaffi og kake. Prins melder seg på. Eg har
skjemt han bort, han brukar å få ein liten kakebit. Han låg
ved sida av stolen min. Ein liten kakebit vart servert, på golvet framfor framlabbane. Beskjeden var klar: «Ikkje røre før
du får beskjed». - Men så gløymde «han far» seg bort.
Innslag i dagsrevyen vart for engasjerande. Hunden vart
gløymd. Etter ei god stund kom eg til å sjå ned på han Prins,
og då «vakna» eg att. Der låg han Prins og såg opp på meg
med bedande auge og spørjande blikk: «Kan eg ta godbiten
snart?» Etter eit «vêr så god» glefste han godbiten i seg. Kan ikkje nekte for at «papsen» var imponert.
Helsing frå Geilo
Torstein Gjeldokk

Prinsen på Geilo i båt
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Velkommen til rallylydighetsstevne!
For første gang i historien inviterer Norsk
buhundklubb til ofÞsielt rallylidighetsstevne pŒ
Hunderfossen, s¿ndag 6 september 2020, i
forbindelse med buhundens nasjonaldag.
Klasse 1, 2, 3 og Elite.
Dommer: Barbara Ljovshin.

PŒmelding: via terminlisten til NKK; pr¿ver - rallylydighet.

Pris: 250 ,Gratis parkering.
Kiosk pŒ stedet.

Beste buhund i hver klasse vil bli premiert!
Eventuelle sp¿rsmŒl henvendes til styret@buhundklubben.no

Rallylydighet
Hunderfossen
søndag 6.september
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Buhunden som jakthund
Skaubos Hermod Aslan f.10.04.2018
Matmor Ane Toredatter Mårvik
Matfar Tom Andre Lunde
Vi har hatt buhund i 1 ½ år nå. Og vi
var kjempespente i starten om denne
hunden kunne brukes som jakthund på
storvilt. En skal tidlig krøkes sies det,
så rådyrskanken fikk han ligge å tygge
på allerede dagen etter vi hadde fått
han. Så smak og lukt skulle sette sine
spor.
Tidlig ble han med matfar i skogen
for å vekke jaktinteressen så tidlig som
mulig. En veldig liten og skeptisk Aslan
gikk med forsiktige steg blant de høye
trærne, og alle nye lukter og lyder var
både spennende og skummel på samme tid. I starten var kongler og greiner
mer interessant enn ferske viltspor som
matfar prøvde å introdusere han for.
Det var ikke før han så sitt første rådyr
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passere på nært hold at jaktinstinktet
i urhunden våknet. Etter denne dagen
ble han mer fokusert på å ha nesen i
bakken, og blodspor og ferskspor ble
noe Aslan virkelig fikk interesse for. Det
ble også en del turer inn til skytebanen
for å vise at høye smell ikke er noe å
være redd for. Dette taklet han fint.
Allerede 7 mnd gammel hadde han
sitt første rådyrfall, og fikk gå på både
ferske spor og et kort ettersøk på påskutt rådyr.
I vinterhalvåret hvor jakta ikke har
stått i fokus, så har matmor hatt med
Aslan på Nosework-kurs, og fått delta i
en oppvisning av sporten på villmarksmessa på Melhus i år. Så nesearbeid
er noe vi synes er utrolig flott å bruke
Aslan til. Både samholdet mellom oss
blir styrket, og hans utvikling vises så
godt. Det er utrolig gøy å se han jobbe. Han var bare 11 mndr. da vi hadde
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oppvisning på villmarksmessa, og det
å se hans fulle fokus på matmor før
han fikk beskjed om å søke, og sone ut
alle forstyrrelsene i området gjorde oss
veldig stolte.
Etter en del trening i år skulle Aslan endelig få bli med på elgjakt som
båndhund. Etter halvannen time med
intens sporing smalt det til slutt. Og
Aslan fikk sitt aller første elgfall. Både
matmor og matfar er utrolig stolte av
denne lille bamsen vår, og nå venter
bare blodsporprøve slik at vi kan få han
godkjent som ettersøkshund.
For oss er buhunden en utrolig allsidig hund, som oppfyller alt vi ønsker.
Han er både jakthund, og en utrolig fin
og god familiehund som elsker kos.
Gleder oss til fortsettelsen med denne
gutten.
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Skaubos Iris
En dag i april var jeg på besøk hos Ellen Katrin på
Skaubo. Her fikk jeg møte tre herlige små valper og
selvfølgelig valpenes mor, Fia, og oldemødrene Catinka
og Gyda. Jeg ble helt forelsket.
Da vi etter litt fikk spørsmål om å være fôrverter for lille
Iris, var det lett å si ja! 10 dager senere flyttet Skaubos
Iris hjem til oss. Et valg vi aldri har angret på!
Vi har vært på utstilling på buhundens nasjonaldag på
Hunderfossen og Dogs4all. Vi har begynt med Nosework, det blir spennende å se hva vi kan få til fremover.
Uansett hva, så er det viktigste for oss å ha det moro
sammen, men vi tar gjerne noen konkurranser på veien!
Hun er for oss verdens snilleste, fineste og herligste
hund som gir oss mye glede i hverdagen. Vi gleder oss
til alle årene vi skal ha sammen!
Hilsen fra Erik og Emilie
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ÅRSMØTET 2020
Lørdag 7. mars 2020 kl. 12:00 på Scandic Gardermoen hotell
(Jessheimvegen 467, 2060 Gardermoen)
Påmelingsfrister (av hensyn til hotellet):
Påmeldingsfrist til årsmøtet: 20. februar
Påmeldingsfrist til middagen: 25. februar (tre retter kr. 395,-)

Agenda for årsmøtet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av ordstyrer, referent og to til å undertegne protokollen
Styrets årsberetning 2019
Avlsrådets årsberetning 2019
NBK avd. Midt-Norges årsberetning/regnskap 2019
Regnskap 2019
Kontingent 2021
Budsjett 2020
Innkomne forslag
Valg

Forslag til kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende senest 4 uker før
møtedato.
Forslag til saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 4 uker før
møtedato.
Møteinnkalling med alle saksdokumenter vil bli lagt ut på www.buhund.no senest to uker
i forkant av møtet.
Kontaktinformasjon til valgkomitéen og styret finner du på buhunden.no.
Medlemsmøte:
Rett etter årsmøtet vil det bli avholdt medlemsmøte. Aktuelle saker er:
 Rasespesifikk avlsstrategi for norsk buhund - RAS
 Status for arbeidet med HD og HD-indeks
 Andre saker som medlemmer ønsker å ta opp.
Vi avslutter det hele med en felles middag – som må betales av den enkelte.
Styret
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Støpning av poteavtrykk i glass
Hvert år bruker jeg å reise med elevene på skoletur til Skallerup Klit i Danmark. For fire år siden var jeg innom hos en
glassblåser rundt i dette området. Her la jeg merke til noen
nydelige poteavtrykk i glass. Jeg fikk fortalt hvordan disse
poteavtrykkene ble laget og at jeg kunne få støpt poteavtrykk av mine egne hunder.
I sommer skulle jeg til Vejen på hundeutstilling og feriere
noen dager i Skagen med alle tre hundene mine. Nå kunne
jeg endelig få muligheten til å få støype poteavtrykk av Jari,
Berta og Arielle.
Jeg tok kontakt med ett «glaspusteri» i Skagen og spurte
om de kunne lage poteavtrykk i glass. Dessverre tok ikke de
på seg slike oppdrag, men jeg fikk en tilbakemelding at jeg
kunne ta kontakt med Rikke Precht.

imøtekommende dame. Hun hadde en liten koselig butikk
med flotte glass, vaser og kunstverk i glass.
Rikke fant frem en støypeform med fin sand. Jari var første
hund, poten ble trykket godt med i den fine sanden. Hun fikk
ett fint avtrykk av poten hans. Det ble lagt på en jernramme
rundt poteavtrykket, før glassblåseren tok ut smeltet glass ut
av ovnen ved hjelp av ett langt stålrør.
Glasset holder en varme på 1140 ˚C når det tas ut av ovnen.
Glassmassen ble dreid rundt, for å formes før glassmassen
ble tømt oppi formen og klippet av med en stor jernsaks.

Avtrykk i sand med ramme

Rikke Precht driver ett Glaspusteriet i Lønstrup. Hun tar på
seg oppdrag og støype hånd og fotavtrykk av barn, men
også poteavtrykk av hunder. Jeg fikk avtalt time hos henne
via Facebook når jeg kunne komme innom med hundene.
Denne prosessen har jeg veldig lyst til å dele med dere.
Når vi ankom Danmark torsdag, kjørte vi direkte til Glaspusteriet Rikke Precht i Lønstrup. Her møtte vi Rikke, ei blid,
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Deretter var det Berta og Arielle sin tur til å ta poteavtrykk.
Rikke var veldig nøye på at avtrykket ble gjort ordentlig. Hun
hadde en slags blyant som hun brukte til å finpusse avtrykket, før den varme massen heltes oppi formen. Jeg fikk tatt
poteavtrykk av alle hundene. Rikke graverte hundens navn
inn i glasset.
Poteavtrykket måtte avkjøles til neste dag før det kunne
hentes. Jeg avtalte å hente glass potene etter hundeutstillingen, på tirsdagen. Hvert poteavtrykk kostet 750 danske
kroner. Jeg var veldig spent på det ferdige resultatet.

Det ferdige resultatet ble ett aldeles nydelig glassverk som
henger på veggen hjemme. Det er ett kjempeflott minne av
Leite-gård`s Jarl Olav-son «Jari», Kimura`s Berta som begge fikk tittelen NORDIC UCH og Jegerene`s Arielle som ble
Dansk Veteran Champion på DKK`s nordiske og internasjonale hundeutstillingen i Vejen, sommeren 2019.

Poteavtrykk av Arielle

Poteavtrykket klar til avkjøling

Glassmassen er 1140˚C
når den tas ut av ovnen.

Massen bearbeides

Massen helles i formen

Massen klippes av

Ferdig resultat av poteavtrykk
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Rocky Von Boffen
(buhundsjæfen i Midt-Norge)
03.04.2006 - 23.07.2019
Den 23 juli reiste Rocky Von Boffen
til hundehimmelen etter et meget kort
sykdomsforløp.
Han ble født i Snertingdal, og vi hentet han i juni 2006. Han har vært en livlig krabat og har gitt oss mange gode
minner. Lignet veldig på sin oldefar
”Troy” som var den hunden Roy hadde
med seg når han flyttet til Trøndelag.
I den tiden vi hadde Rocky ødela han
faktisk ingen ting. På 1 års dagen sin
fikk han en ape, og den ble pakket ned
sammen med utstyret etter Rocky. Like
hel, men litt seig i rompa.
På utstillingen på Leangen, var han
vakthund. Men det han huskes best for
av de fra de andre klubbene som var
der, var hans overlevering av kr. 16,000
til kassereren fra Bobilparkeringen.
Vi har tenkt å skaffe oss en ny svart
buhund, men det blir ikke riktig ennå,
så alt etter Rocky er pakket ned, og
venter på en ny liten svart tater
Det er tomt her hjemme og vi savner
han.
Annbjørg og Roy.

Rocky pengeinkrever

Rocky fjes

Rocky på Hunderfossen
- SPONSOR
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Rocky på vakt

Til min beste venn
Solen skinner og tre skikkelser går side om side nedover en bakke.
Tre silhuetter avtegner seg mot den skarpe solen, to personer og disses firbeinte venn.
De løper og har det moro. En av personene kaster en pinne til den firbente, som løper etter med stor iver.
Den tar ikke pinnen med tilbake, men venter utålmodig på at personen skal finne en ny å kaste.
Solen går sakte ned mot horisonten og de tre går slitne hjemover.
Sliten men lykkelige etter en lang dag ute i solskinnet.
Vekkerklokken ringer iltert neste morgen. En person langer ut en hånd for å stoppe den irriterende lyden.
Klarer det, og lytter etter labber ute i gangen, men alt er stilt. Ingen labber mot det harde gulvet,
ingen nysgjerrige øyne som lurer på om de skal på tur i dag. Ingen utålmodig bjeffing.
Bare stillhet
Solen skinner og to skikkelser går nedover en bakke. I går var de 3.
To mennesker og deres hund. I dag er det bare to ensomme mennesker som vandrer uten mål.
Uten noen å kaste pinne til. Uten noen å løpe sammen med. Uten noen å gå tur med. Kun to mennesker.
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Skaubos Brikt – Trix
Trix har nå vært hos oss i snart 2 år og han fyller 12 år 4
januar. Han er en spreking fortsatt, men også en rolig og
grei kar.
Forskjellige nykker har han, og han prøver å bestemme selv.
Inne så følger han etter meg over alt, må ha kontroll på hvor
vi er og hva vi gjør. En riktig kosegutt er han.
Ute går han fritt omkring, men går ikke fra huset uten at vi
er med. Vi går som regel en morgentur, og han stopper der
båndet skal på. Men noen områder på turen får han gå fritt
og hvis han er heldig, så møter vi andre hunder som han
kjenner. Da løper de omkring og det er mye hopp og sprett,
men det er han som er sjefen. Hvis det er flere hunder, så
skal han alltid skjerme tispene for de andre hannhundene.
Vi har hatt flere fine turer, både i Jotunheimen og på Haukelifjell, men også i nærområdet.
Han er en grei hund å ha med, både når han går i bånd og
når han går løs. Han er rett foran eller rett bak oss. Springer
ledig og lett, så det ser ikke ut som det er en eldre hund.
I sommer fikk han møte igjen sin tidligere eier, vi møttes på
fergekaien i Horten. Trix så Mats på lang avstand, drog meg
med alt han kunne og gjensynsgleden var stor for de begge.
Trix kunne ikke helt skjønne at Mats skulle gå inn på fergen
igjen, så det ble litt baklengs gange og litt småklynking, men
ellers så gikk det greit.

Haukelifjell

Han har også hatt besøk av Frey og Chico og det var veldig
kjekt. Men det var best å sette jyplingene på plass med en
gang slik at de visste hvem som var sjefen. De var ute på
jordet og sprang alle tre og Trix prøvde å holde følge med
Frey, men der måtte han gi tapt. Frey var som et lyn.
Ellers så er Trix en kar som vil være med på alt, og liker seg
svært så godt i baksetet på bilen. Om turen tar 5 minutter
eller 8 timer er ikke noe problem. Katten er han blitt gode
venner med, og det er vel ikke lenge før den flytter inn.
Sauene og Trix er heller ikke noe problem, han har godtatt
de og de har godtatt han, og når de nå kommer inn for vinteren, så må han ha sin daglige tur innom i fjøset også.
Nå nærmer det seg jul, og det har ikke han noe imot. Men
så kommer det verste døgnet for han, og det er da alt fyrverkeriet skal sendes opp. De starter tidlig på ettermiddagen
nyttårsaften og holder på til langt over midnatt rundt omkring
oss. Har aldri opplevd en hund som er så redd, så vi skulle
gjerne visst om en plass der de ikke bruker fyrverkeri.
Så satser vi på mange fine turer videre med han Trix, og at
vi får ha
Ivar Johan Takvam.

Haukelifjell
- SPONSOR
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Haukelifjell

Haukelifjell

Haukelifjell

Trix og Mats Lundgren

Trix koser seg
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Hilsen fra Avlsrådet
Avlsrådet har startet arbeidet med revidering av RAS, og ønsker å presentere dokumentet på årsmøtet i mars.
AR ønsker at deler av medlemsmøtet
brukes til å gjennomgå og å få innspill
til dokumentet før det går til styret for
godkjenning.
Det er planlagt å få ut den nye
helseundersøkelsen for norsk buhund
på nyåret. Vi venter på svar om når
undersøkelsen kan ferdigstilles av
NMBU. Informasjon om dette vil bli
lagt ut på klubbens hjemmeside og
klubbens facebookside straks dette er
avklart. Denne undersøkelsen vil være
anonym, og alle vurderinger vil bli gjort
av NMBU.
På Hunderfossen ble det i år øyelyst 22
hunder av Ernst-Otto Ropstad. Året før
var det 20 hunder som ble undersøkt
denne dagen. Det er tydelig at det er
nyttig med dette tilbudet på vår Nasjonaldag. Det er veldig gledelig at buhundeiere benytter denne muligheten til
å få gjennomført denne viktige undersøkelsen. Takk for alle som øyelyser hundene sine, enten de har vært i
avl, er tenkt brukt i avl og ikke minst de
som «bare» gjør undersøkelsen for å
vite.
Det har i lengre tid vært fokus på den
økende HD-frekvensen hos rasen, og i
sommernummeret av Buhunden hadde
AR en fyldig artikkel om HD og HD-indeks for norsk buhund. Det ble også i
dette nummeret informert om dialogen
klubben har hatt med NKK. Sunnhetsutvalget (SU) innvilget at NBK kunne
sende inn 20 bilder til Nordisk Kennel
Unions (NKU) sitt røntgenpanel for
vurdering. NKK ga beskjed om at enkeltresultater ikke ville bli rapportert,
men at vi skulle motta en «statistisk
rapport om eventuelle diskrepenser».
Det ble før neste avholdte møte i SU,
sendt inn en liste med de samme
hundene som tidligere var blitt undersøkt, samt 5 hunder ekstra. Det ble
skrevet et nytt brev til NKK med en del
spørsmål rundt vurderinger, kommentarer og anmodning om at klubben
skulle motta resultater for den enkelte
hund. Dette brevet har det heller ikke
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vært gitt tilbakemeldinger på fra NKK,
så vi er enda usikre på i hvilken form
resultatene blir formidlet til NBK. Klubben ble forespeilet at resultatene ville
foreligge ila november. Vi hadde håpet
at vi hadde svaret før dette nummeret
av buhunden gikk i trykken, men slik
gikk det dessverre ikke.
Det er med bekymring vi ser at det
er svært få hunder som får resultater
fra HD-undersøkelse den siste tiden.
Dette kan selvsagt ha flere forklaringer, men resultatet er uansett at en slik
nedgang ikke er bra for norsk buhund.
Så langt i år er det foretatt 46 HD-avlesninger, mot 80 samme tid i fjor. Dette
vanskeliggjør alt avlsarbeid, både for
oppdrettere og for klubben som ønsker
å ha god statistikk for alle vurderinger
om rasens tilstand. Vår oppfordring til
alle, og anbefaling generelt, er fortsatt
at så mange hunder som mulig bør undersøkes. Det er fortsatt avlsdyr der
ute som har flere kull, hvor få eller ingen avkom er undersøkt for noe.
Til slutt en anmodning til alle dere
som er eiere av hannhunder der ute:
Dere ønsket dere kanskje «bare» en
hund, og ikke en avlshund. Men om
flere hannhunder hadde muligheten
til å bidra til fremtidige generasjoner,
så ville også rasen som helhet få det
bedre. Det første dere kan starte med
er en HD-undersøkelse den er uansett
nyttig. Ta gjerne kontakt med avlsrådet
om dere er i tvil om akkurat din hund
har noe å bidra med. Uten tilstrekkelig
antall hannhunder er det ikke mulig å
drive forsvarlig avl.
Avlsrådet ønsker alle en god jul og
et riktig godt nyttår!
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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
U
HA F 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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NKK/Sunnhetsutvalget
v/Maria Kjeldaas Johannessen

Vedr. HD Norsk buhund –
kvalitetssikring diagnoser NKU
Vi viser til Sunnhetsvalgets (SU) svar
på Norsk Buhundklubb (NBK) sin henvendelse vedrørende forekomst av HD
hos Norsk Buhund samt mail mottatt fra
SU 21. august 2019 med etterlysning
av bilder.
NBK vil takke for at SU imøtekommer
ønsket om en ny vurdering av HD-resultater i rasen. Bakgrunnen med klubbens henvendelse, den store endringen i antall hunder med diagnosen HD
over de siste 4-5 årene, er så markant
at vi må se grundig på alle mulige forklaringer, herunder også selve avlesingen. Dersom vi mister halvparten av
våre potensielle avlshunder ved opprettholdelse av dagens avlskriterier
må det gjøres endringer i disse. Dette
igjen fører med seg egne utfordringer. Før vi evt. går til dette skrittet bør
vi derfor ha fått avklart så langt det er
mulig om HD-situasjonen reelt i rasen
er såpass forverret eller om den kan
forklares i faktorer som angår selve avlesningen.
De store endringene vi har hatt i rasen
har gjort at oppdrettere og medlemmer
har mistet tilliten til både avlsarbeidet
og valideringen/verdien av HD røntgen som avlsverktøy. Vi ser dessverre
allerede en nedadgående trend i antall hunder som HD-røntges i rasen i
forhold til antall registrerte valper. Så
langt i 2019 har kun 29 hunder blitt
HD-røntget sammenliknet med 52 hunder i samme periode i 2018. Dette gjør
i sin tur til at HD indeks får liten verdi
som statistisk verktøy for vår rase dersom vi ikke klarer å få flere til å røntge hundene sine, noe vi har hatt stort
fokus på de siste årene. Situasjonen er
derfor alvorlig.
Vurdering av faktorer som kan være
relevante for økning i HD
Matadorer: Som SU stiller spørsmål
om, har NBK’s avlsråd også grundig
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vurdert hvilke avlsdyr som har bidratt
mest de seneste årene, og statistikken
rundt disse. Per i dag ser det ikke ut
til at det er noen form for «matadoravl» eller annen uheldig bruk av avlsdyr
som danner grunnlag for endringen av
HD-diagnosene i rasen. Av de matadorer vi har identifisert ligger de aller
fleste flere generasjoner siden og har
avkomstatistikk for HD langt bedre enn
rasens gjennomsnitt for de siste fem
årene. I tillegg til dette har det vært økt
fokus på å minimere innavl, og vi har
hatt en nedadgående trend i gjennomsnittlig innavlsgrad de siste ti årene.
Dette er selvfølgelig et viktig innspill fra
NKKs sunnhetsutvalg, og vi skal fortsette å følge opp og kartlegge dette i
rasen vår.
Digital røntgen: SU informerer om at
det bare 1-2 % av bildene som avleses i
dag som er analoge, og at digitale røntgen har vært brukt i ca. 15 år, men at
det har vært en «eksplosjon» i de siste
5-6 årene i form av digitale bilder. Det
kommenteres derimot ikke om dette
anses være en faktor i avlesing av HD
bilder og de markante endringene vi
ser i vår rase de siste 5 årene. Vi tolker
dette dit at dere ikke mener det er noen
faktor? Hvis det var slik at dette skulle
vært en medvirkende faktor burde vi
vel sett en svak økning i antall HD diagnoser allerede for 10-15 år siden på
alle raser?
Det er vanskelig å se noen annen forklaring som har gitt de store endringene
enn at det må være endringer i avlesing eller kriterier for HD diagnose som
ligger bak. Når dette også gjelder såpass mange andre raser i samme tidsperiode er avlesningen en fellesnevner
som vi mener det ikke kan ses bort fra.
Vår eksterne vurdering av bildene der
halvparten av hundene vi sendte inn
fikk en annen diagnose enn hva NKKs
avleser har gitt, forsterker mistanke til
dette. På bakgrunn av dette ba vi om
en revurdering av et antall bilder i Nor-
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disk panel, som er verktøyet NKK har
per i dag har for å kvalitetssikre egne
diagnoser.
Kriterier for HD avlesning –
andre FCI land
Vi har forståelse for problemstillinger
som ligger i å sammenlikne HD-resultater fra andre land, men har allikevel
noen innspill i den forbindelse.
- SU kommenterer at kvalitetssikringen
i de ulike FCI land varierer, og at sammenligning av HD avlesing fra avlesere
i forskjellige land derfor ikke er hensiktsmessig for avlsmessig framgang.
Dersom NKK ikke har tillitt til kvaliteten
på disse avlesningene vil det ikke da
også være naturlig å heller ikke godkjenne/anerkjenne HD diagnoser fra
disse landene ved import av avlsdyr?
- NKK kvalitetssikrer avlesing med to
årlige samlinger med de andre nordiske avleserne. Det er viktig å diskutere, ikke bare om diagnosene blant
de nordiske avleserne er ensartet, men
også om den er korrekt og hensiktsmessig. Hvor settes grensen for B vs C
i forhold til hva avlesere vurderer i land
det er naturlig å sammenlikne med.
Nå vil første skritt være kvalitetssikring
av avlesing i det Nordiske Panelet,
men dersom vurdering her er tilsvarende norsk avlesing vil vi allikevel
sitte igjen med spørsmål som angår
selve avlesingskriteriene, og vi mener
det derfor uansett er viktig å diskutere
dette dersom klubbene skal ha tillit til
HD-røntgen som avlsverktøy. Dersom
avlesingen i NKU viser seg være tilsvarende norsk avlesning, og det ikke er
foretatt noen endringer i avlesningskriteriene hos NKK som vi får opplyst, sitter vi allikevel igjen med to faktum som
vi må forholde oss til:
1. Det har vært en markant økning
av HD hos Norsk Buhund de siste
4-5 årene til tross for at seleksjon
av avlsdyr basert på HD-røntgen har

vært en del av avlsarbeidet over et
lengre tidsrom. Dersom vi skal gå ut
fra at avlesningen i NKK er korrekt og
ikke endrede kriterier ligger til grunn,
betyr dette at seleksjon for HD slik det
er gjort til nå ikke vil gi avlsmessig fremgang? Den negative utviklingen gjør
at man må vurdere om det er hensiktsmessig å fortsette med dette som
avlsverktøy.
2. Halvparten av HD-bildene sendt
inn og vurdert i annet FCI-land i regi
av NBK har en annen avlesning en
den norske avlesningen. Hvordan
kan vi da motivere oppdrettere og hundeeiere til å gjennomføre HD-avlesning
i Norge?
Bildene som er vurdert av Norsk
Buhund er avlest av 2 europeiske avlesere fra FCI land hvor NKK godkjenner
HD avlesinger fra. Begge er erfarne avlesere, ortopeder og medlemmer av Die
Gesellschaft für Röntgendiagnostik genetisch beeinflusster Skeletterkrankungen bei Kleintieren e.V (GRSK). GRSK
er en forening med medlemmer fra
hele Europa, med minst like strenge
krav til kvalitetssikring og kritisk evaluering av avleserne som i Norden. De
møtes regelmessig der hver enkelt avleser testes i plenum, og deres arbeid
kvalitetssikres. GRSK skulle gjerne sett
at de nordiske avleserne også deltok,
og har invitert de nordiske avleserne
til å bli aktive i sin forening (personlig
meddelelse). En av de som har lest
av HD-bildene av Norsk Buhund er
også godkjent instruktør/eksaminator i
GRSK, og faglig nivå og ensartet avlesing burde være minst like kvalitetssikret
som de nordiske avlesernes.
En av kommentarene som begge avlesere ga, var at buhund ser ut til ha en
lav Norbergvinkel. De ba om få se noen
A- og B-hofter for å sammenligne, og
kommenterte at dersom Norbergvinkel
tillegges stor vekt i diagnosen vil dette
være et kriterium som kan være medvirkende til at hunder som de eksterne
avleserne satte som A eller B, får C av
de norske avleserne. Allerede i 2015
oppdaget vi i NBK en markant økning
i antall hunder med B- hofter. Andelen
fri (A+B) var tilsvarende lik på dette
tidspunktet. Historisk sett har Norsk
Buhund hatt størst andel A-hofter, og
dette er noe avleserne selv har påpekt
at er entydig. Er det slik at Norbergvinkel har fått en større betydning i avle-

sningen enn tidligere, og at dette nå
måles konsekvent? NBK forslår at NKK
også tar med seg noen eldre bilder av
A og B hunder til vurderingen i Nordisk
panel for sammenlikningsgrunnlag.
På et avlsrådkurs i regi av NKK for
tre-fire år siden var et av våre medlemmer i avlsrådet til stede, hvorav et av
foredragene var med en av avleserne
i NKK. Det ble stilt spørsmål til avleseren hvorvidt det blir tatt rasehensyn
ved avlesning, og svaret på dette var
ja. Er dette fortsatt tilfelle? Og i så fall
hva betyr det for Buhunden? Dette ønsker vi en konkret kommentar på fra de
norske avleserne.
Kvalitetssikringen i NKU –
åpenhet om diagnoser
Vi synes det er bra at SU bifaller NBK’s
ønske om en ny vurdering av bilder
hos NKUs røntgenpanel, men om vi
forstår det riktig vil diagnosene være
anonymiserte og ikke kunne knyttes
til en spesifikk hund i etterkant - og
slik ikke påvirke enkeltindividenes HD
resultater. Dette ønsker NBK at dere
revurderer. Bildene kan uansett ikke
leses anonymt, da alle bildene er merket med hundens reg. nr. eller ID og diagnose ligger tilgjengelig på DogWeb.
En vurdering i NKU vil derfor ikke være
anonymisert for avleser når svarene
foreligger.
Formålet ved avlesing i NKU må både
være å evaluere om det foreligger en
systemfeil, altså om det nordiske panel
finner diskrepans med NKKs avlesing,
og for den enkelte hund/eier samt NBK
om noen av disse potensielle avlsdyrene har fått en diagnose som uriktig
utelater dem fra avl med dagens avlsanbefalinger?

kontakte de aktuelle eierne vedrørende
dette på forhånd.
Det vil også være av interesse om det
finnes generell diskrepans mellom de
norske avleserne. Det bør også diskuteres hvorvidt HD bilder generelt i
Norge bør leses av 2 avlesere heller
enn at en avleser alene skal gi endelig diagnose. I rapporten som er utarbeidet av NKK vises det til at 26 % av
hundene som ankes til NKU får endret
diagnose, 80 % av disse til en bedre
diagnose. Når 1 av 4 som påklages blir
endret mener vi dette i seg selv burde
gi grunnlag for ytterligere evaluering av
HD-diagnostiseringen. 1 av 4 buhunder er mye å gå glipp av i vårt avlsgrunnlag.
Dette er ikke noe ønske om å kritisere
de norske avleserne, men kun et ønske
om å gjøre en grundig og transparent
evaluering, slik at vi vet at diagnosene
for våre hunder framover blir stilt på
riktig grunnlag og at vi kan få tilbake
tilliten til avlsarbeidet og HD avlesinger
hos våre medlemmer.
Se vedlagt liste over hunder sendt inn til
avlesing i regi av NBK, totalt 16 hunder
som kan sendes til NKU for avlesing.
Vi ber om at NKK i tillegg til disse plukker ut 4 hunder, og at NKK informerer
NBK og eiere om hvilke hunder dette
gjelder.
Vi avventer da tilbakemelding etter avlesning hos NKU i september, og samtidig tilbakemelding på de momenter vi
tar opp her.
Med vennlig hilsen
Norsk Buhundklubb

Dersom det viser seg å være en
statistisk diskrepans mellom NKU og
norske avlesinger, skal vi da be aktuelle buhundeiere om å rerøntge hundene sine? Dette blir en unødvendig
øvelse, og en belastning for både hundene og eierne, når bildene allerede er
avlest i Nordisk Panel. Vi vil derfor be
SU om at resultatene på avlesingene
i nordisk panel blir videreformidlet på
individnivå, og evt. endringer i NKKs
register på DogWeb foretatt for disse
individene. Det vil være den eneste riktige konsekvens for de aktuelle individer. NBK kan være behjelpelige med å
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Hannhundsliste - godkjente hannhunder per 16.11.2019
Etterlysning!
Norsk buhund har bruk for flerer hunder i
avl. Har du en hannhund som er frisk og fin
og med godt gemytt vil vi gjerne sette han
på hannhundlisten. Det er særdeles viktig
for rasen at flere hannhunder bidrar med
sine gener.
Hunden må være HD-røntget og fri for HD
(A eller B), han må være øyelyst og funnet
fri for øyesykdommer i henhold til avlsre-

glene, og han må være utstilt og ha oppnådd en 2. premie.
Hva betyr det å ha hunden sin på hannhundlista?
Du vil kunne bli kontaktet av tispeeier med
forespørsel om paring, det er opp til deg å
si ja/nei. Alvsrådet hjelper deg gjerne hvis
du er usikker. Ved paring betaler tispeeier
en sprangavgift på 10% av valpepris (valpepris er 15 000,- i 2019), når valpene er

født og rundet 4-5 uker vil du få 10% av
valpeprisen per levende valp ved denne
alderen. Tispeeier kommer til hannhunden
for paring. Se også buhund.no/hannhundlisten. Her finner dere forslag til paringsavtale og avlsreglene med mer.
Ta gjerne kontakt med avlsrådet på avlsradet@buhundklubben.no, ev. ring oss, så
svarer vi så godt vi kan på det du lurer på.

Navn

Reg. nr.

Farge

Avkom
i Norge

Eier

Bosted

Tlf./Epost

Aslan Oliver

DK16081/2016

Blakk

0

Kristian Poulsen

Vodskov,
Danmark

+4527827716/
Kristianpoulsen25@gmail.com

Asterix

NO54707/11

Svart

8

Trond Fjeld

Halden

970 05754 / trond.fjeld@outlook.com

Bernegården's Dante

NO53928/15

Blakk

8

Line Amland

Veavågen

481 89858 /line.vea99@gmail.com

Bernegården's Fenris

NO53474/16

Svart

17

Sverre Ims

Nykirke

90784409 / s-ims@online.no

Dennis

NO41104/12

Blakk

16

Øyvind Ødegård

Oslo

921 20 200 / siffa2010@hotmail.no

Edjerv Ragnarok van
Koekie's Ranch

NHSB2885985

Blakk

0

Verona Otten

Nederland

Lies@vankoekiseranch.nl  

Fant

NO30400/12

Blakk

6

Marthe Rusten

Vågå

918 18667 / martherusten@hotmail.com

Fantejentas Bjørnstjerne

NO34657/15

Blakk

0

Cecilie Katrin Sølna

Brummundal

46854746 / csolna@gmail.com

Gnipagrottans Nikar

SE34405/2010

Blakk

0

Lena Bjørklund

Gnosjø, Sverige

+46 (0) 708 39 55 46 /
lena.bj65@gmail.com

Honningrosas Bjarne 2.
Hjerteknuser

NO42588/17

Blakk

0

Birthe Marie Løveid

Fredrikstad

413 32183 /
birthe.marie.loveid@gmail.com

Jimmy

NO34092/11

Blakk

14

Sissel Ekhougen

Jømna

957 46946 / ekhougen@gmail.com

Keiron Yggdrasil van
Koekie's Ranch

2996788

Blakk

0

Lies Hekuis

Nederland

0031 06-20710553 / info@var-stolthet.nl

Kimura's Julius

29078/08

Blakk

0

Morten Lamøy

Trondheim

930 29561 / malmoy@hotmail.com

Kimura's Petrus

NO52659/12

Blakk

0

Kathrine Lindstrøm

Haugesund

992 36998 / tlindstr@online.no

Klovn Yggdrasil van
Koekie's Ranch

2996790

Blakk

0

Jurrien Vinckers /
Lies Hekhuis

Nederland

0031 620710553 / info@var-stolthet.nl

Kvitlabben's Muste

NO49582/14

Svart

10

Linda Karlsen

Trøgstad

995 24212 / lindakarlsen@gmail.com

Leite-gård's Jarl Olav-son

NO37449/12

Blakk

17

Kristine og Marie Edland

Sandnes

414 19 062 / marie.edl05@gmail.com

Med Hjärtas Assar

NHSB2845453

Svart

0

M.E. Hekhuis

Nederland

0031 591317955 /
Lies@vankoekiseranch.nl  

Prins

NO47351/14

Blakk

11

Torstein Gjeldokk

Geilo

torstein.gjeldokk@hotmail.com

Ratsunummen
August-Runar

FI22497/13

Blakk

0

Anne Konttinen

Tuusula,
Finnland

00358407357725
ratsunummen.kennel@gmail.com

Ratsunummen
Cnut-Roar

FI31333/14

Blakk

0

Anne Konttinen

Tuusula,
Finnland

00358407357725
ratsunummen.kennel@gmail.com

Sissihøas Felix

NO48956/11

Blakk

13

Marte Sofie Ronæss

Flatåsen

473 51257 / martesofie_92@hotmail.com

Sissihøas Leo

NO48957/11

Blakk

7

Caroline Severinsen

Oslo

984 88001 /
caroline.severinsen@hotmail.com

Skaubos Frank

NO52954/14

Blakk

8

Linda Lundby Methlie

Sande i Vestfold

922 90847 / llm@rosom.no

Vaalejønn's Ns Nikko

NO46585/09

Svart

9

Hanne Jonsvold

Vikhammar

911 60278 / hanne.jonsvold@hotmail.com

Vaalebjønn's Ob Freij

SE31716/2010

Blakk

6

Bjørg Siverin

Alafors, Sverige

0046 703 090626 silverinb@gmail.com

Vatnebygda's Audun

NO36652/15

Svart

13

Tine Jarli og Petter Elvik

Oslo

984 15922 / tinemadeleine@hotmail.com

Vixir's Bauta Baldersson

NO44845/13

Blakk

21

Gunnar E Halleraker

Sveio

905 52774 / 975 67603
12halleraker@gmail.com
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Registrerte kull i perioden 03.06.2019 - 16.11.2019
Født

Kull

T/H

Far

Mor

15.02.2014

197033

imp

S44633/2001    Gickas Stormy Stripe Sando

S66367/2007    Abbah

10.12.2018

190735

2/2

NO31940/10    Skadsemgaarden's Odin

NO50130/11    Vesla

16.02.2019

195778

imp

DK04677/2014    Albert

NO30390/16    Cascilius Ninja Made Nice

30.03.2019

193116

2/4

NO47621/10    Svartedals Storm

NO41456/17    Leika

23.04.2019

193356

1/3

NO51221/12    Bjønn

NO37050/15    Pe-gu's Arya Stark Nukadatter

13.05.2019

194534

4/2

NO31823/17    Vatnebygda's Birk

NO42365/17    Svartedals Kaisa

18.05.2019

194231

2/4

NO55788/14    Vaalebjønn's Xb Tjutta

NO50755/12    Bernegården's Bjørk

24.05.2019

194892

5/1

S63103/2005    Med Hjärtas Lukas

NO41997/16    Vaalebjønn's Zs Loba

25.05.2019

194163

4/1

AKCDN39937006    Trollheimens Jr Made For
Cascilius

NO38085/17    Bernegården's Hedda

03.06.2019

195469

6/1

NO47621/10    Svartedals Storm

NO52580/16    Tessa

01.07.2019

195272

4/3

NO48957/11    Sissihøas Leo

NO30783/17    Bernegården's Gerda

10.07.2019

196455

3/3

NO55788/14    Vaalebjønn's Xb Tjutta

NO49454/16    Silja

24.07.2019

196054

3/3

29076/08    Kimura's Jesper

NO41455/17    Fia

10.08.2019

197121

2/1

NO37384/16    Kimura's Ask

NO51352/13    Kimura's Tora

01.09.2019

197335

3/0

NO53626/12    Bror

NHSB3056264    Vår Stolthet Stjerne Idavoll

04.09.2019

197623

2/3

29076/08    Kimura's Jesper

NO33030/17    Skaubos Gunda

15.09.2019

197952

5/0

SE53188/2010    Mysgårdens Freddy

NO49457/17    Turi

19.09.2019

197706

4/4

NO31823/17    Vatnebygda's Birk

NO45980/14    Vaalebjønn's Vs Freidig

20.09.2019

197624

1/3

18297/08    Hektor

NO41468/17    Kimura's Dagrunn

AD-undersøkte hunder i perioden 03.06.2019 - 16.11.2019
Regnr

Navn

Diagnose

Avlest

NO53376/18

Honningrosas Pikenes Jens

3

05.06.2019

NO38142/18

Solan

0

25.06.2019

NO53374/18

Honningrosas Chapp Hjerteknuser

0

07.09.2019

NO40525/18

Smørbukks Bb Tuva

0

08.09.2019

NO50213/15

Honningrosas Bajas Hjerteknuser

0

18.10.2019

NO40540/18

Skaubos Hardis

0

05.11.2019
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Øyelysninger 16.11.2018 - 03.06.2019
Registreringsnummer

Navn

Dato

Diagnose

18297/08

Hektor

03.06.2019

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

NO45051/17

Kvitlabbens Siidii

04.06.2019

Intet påvist

NO38142/18

Solan

11.06.2019

Intet påvist

NO36652/15

Vatnebygda's Audun

11.06.2019

Intet påvist

NO30403/12

Topsy

12.06.2019

Intet påvist

NO53932/15

Bernegården's Danita

14.06.2019

Intet påvist

NO38147/18

Diva

21.06.2019

Katarakt (ikke medfødt): Påvist Cortical

NO30782/17

Bernegården's Gudny

02.07.2019

Intet påvist

NO49457/17

Turi

03.07.2019

Intet påvist

NO31058/11

Tara

04.07.2019

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

NO36256/17

Kimura's Berta

15.07.2019

Intet påvist

NO37449/12

Leite-gård's Jarl Olav-son

15.07.2019

Intet påvist

NO53928/15

Bernegården's Dante

20.07.2019

Intet påvist

KCAQ03359206

Sturtmoor Deatrix

25.07.2019

Intet påvist

NO46484/16

Bernegården's Elvira

25.07.2019

Katarakt (ikke medfødt): Påvist Grad: Uttalt Post. Pol.

NO53476/16

Bernegården's Frigg

25.07.2019

Katarakt (ikke medfødt): Påvist Grad: Mild Post.Pol.

NO40523/18

Smørbukks Bs Ebba

31.07.2019

Intet påvist

NO38143/18

Ludvik

19.08.2019

Intet påvist

NO41453/17

Lydi

24.08.2019

Intet påvist

NO41454/17

Mira

24.08.2019

Intet påvist

NO41467/17

Kimura's Dina

24.08.2019

Intet påvist

NO41471/17

Kimura's Dag

24.08.2019

Intet påvist

NO40540/18

Skaubos Hardis

24.08.2019

Intet påvist

NO37049/15

Pe-gu's Oda-tiril Ninjodatter

24.08.2019

Intet påvist

NO37050/15

Pe-gu's Arya Stark Nukadatter

24.08.2019

Katarakt (ikke medfødt): Påvist. Post.Pol.

NO34886/15

Bernegården's Cilje

24.08.2019

Intet påvist

NO36277/16

Fantejentas Clara

24.08.2019

Intet påvist

NO30659/17

Finntil's Sol Angelica

24.08.2019

Katarakt (ikke medfødt): Påvist

NO44372/12

Tyra

24.08.2019

Intet påvist

NO50214/15

Honningrosas Linus Hjerteknuser

24.08.2019

Katarakt (ikke medfødt): Påvist. Post.Pol.

NO47351/14

Prins

24.08.2019

Intet påvist

NO51888/17

Fantejentas Disa

24.08.2019

Intet påvist

NO52084/09

Pe-gu's Nuka-tiril Peppermø

24.08.2019

Distichiasis/Ektopiske Cillier: Påvist. Katarakt (ikke
medfødt): Påvist. Post.Pol.

NO52954/14

Skaubos Frank

24.08.2019

Intet påvist

NO52957/14

Skaubos Fride

24.08.2019

Pers. Pupilmembran (PPM): Påvist. Iris. Annet medfødt:
Påvist

NO52958/14

Skaubos Fia

24.08.2019

Intet påvist

NO56333/17

Fantejentas Eirunn

24.08.2019

Intet påvist

NO56338/17

Fantejentas Emrik

24.08.2019

Intet påvist

SE50841/2017

Nordspetsens Skrållan

24.08.2019

Intet påvist

NO57701/11

Skaubos Elli

24.08.2019

Intet påvist

NO48013/17

Vaalebjønn's Cb Lille-lotte

04.09.2019

Intet påvist

NO53373/18

Honningrosas Nala Hjerteknuser

04.09.2019

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

NO55788/14

Vaalebjønn's Xb Tjutta

04.09.2019

Intet påvist

NO40972/14

Leite-gård's Ninette Olavsdotter

10.09.2019

Intet påvist
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NO40525/18

Smørbukks Bb Tuva

20.09.2019

Intet påvist

NO52263/18

Frøya

24.09.2019

Intet påvist

NO36254/17

Kimura's Borghild

27.09.2019

Intet påvist

NO52657/12

Kimura's Peer Gynt

27.09.2019

Katarakt (ikke medfødt): Påvist. Cortical.
Annet ikke-medfødt: Påvist

NO50213/15

Honningrosas Bajas Hjerteknuser

30.09.2019

Intet påvist

NO52956/14

Skaubos Fauna

03.10.2019

Intet påvist

NO44193/17

Eiliza Stelladatter

10.10.2019

Intet påvist

SE28484/2014

Gungner's Tack

15.10.2019

Intet påvist

NO44883/18

Bernegården's Konrad

28.10.2019

Intet påvist

NO52260/18

Leo

02.11.2019

Intet påvist

NO37570/16

Pe-gu's Dina Nukadatter

07.11.2019

Intet påvist

HD-undersøkte hunder i perioden 03.06.2019 - 16.11.2019
Reg. Nr.

Navn

Diagnose

Avlest

NO45051/17

Kvitlabbens Siidii

A

16.06.2019

NO36253/17

Kimura's Birk

C

21.06.2019

NO51560/17

Fjellstinipen's Freki

B

22.06.2019

NO38142/18

Solan

A

22.06.2019

NO48014/17

Vaalebjønn's Cs Lille- Kaja

A

24.06.2019

NO38147/18

Diva

C

17.07.2019

NO41454/17

Mira

C

28.07.2019

NO56333/17

Fantejentas Eirunn

B

31.07.2019

NO41453/17

Lydi

C

31.07.2019

NO40523/18

Smørbukks Bs Ebba

B

31.07.2019

NO42585/17

Honningrosas Lille Hjerteknuser

B

21.08.2019

NO51146/18

Vaalebjønn's Fs Tor

C

24.08.2019

NO40525/18

Smørbukks Bb Tuva

B

04.09.2019

NO32996/18

Bernegården's Ina

B

04.09.2019

NO53374/18

Honningrosas Chapp Hjerteknuser

B

04.09.2019

NO44888/18

Bernegården's Kamilla

A

06.09.2019

SE50841/2017

Nordspetsens Skrållan

B

18.09.2019

NO51699/18

Mikkellykkja's Corona

B

25.09.2019

NO52263/18

Frøya

A

28.09.2019

NO43425/18

Bernegården's Jilly

B

07.10.2019

NO50213/15

Honningrosas Bajas Hjerteknuser

C

09.10.2019

NO56335/17

Fantejentas Elida

C

09.10.2019

NO40541/18

Skaubos Hermod Aslan

B

18.10.2019

SE28484/2014

Gungner's Tack

C

20.10.2019

NO40540/18

Skaubos Hardis

C

01.11.2019
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ANSVARLIG UTGIVER
NORSK BUHUNDKLUBB
Returadresse: Svein Are Olsen,
Almås 200, 7977 Høylandet

Vi takker alle som har bidratt med
historier og flotte bilder til årets
julenummer av Buhunden
Hver gang et nytt nummer av «Buhunden» skal lages er
vi i redaksjonen like spent på om vi får inn nok stoff. Det
som gjør bladet spennende er jo alle historiene og bildene vi får inn 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 dere vil fortsette å sende oss mange historier, små som store, og mange bilder, gjerne med korte
beskrivelser, slik at vi fortsatt kan ha et «levende»
medlemsblad.
Stoff til Buhunden kan dere sende til:
terje.methlie@online.no
For mer informasjon:
Terje: Tlf.: 95 02 61 9
e-mail: terje.methlie@online.no
Kirsten: Tlf.: 48 30 19 04
e-mail: anderskirs@gmail.com
styret@buhundklubben.no
Linda: Tlf.: 92 29 08 47
e-mail: linda.l.methlie@gmail.com
Vi som arbeider med å sette sammen alle bidragene vi
mottar fra dere, takker for hver historie og hvert bilde.
Det er dette som gjør BUHUNDEN spennende. Det neste
nummeret kommer til sommeren, så det er bare å begynne å sende inn bilder og historier.
Vi ønsker dere alle en
Riktig God Jul og et Godt og Fredfylt Nytt År!
Hilsen redaksjonen:
Terje Methlie
Kirsten Andersen
Linda L. Methlie

DISTRIKTSKONTAKTER: NORSK BUHUNDKLUBB
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ØST-NORGE:
Kirsten Andersen
Nystuvegen 100, 2848 Skreia
Mob.: 48 30 19 04
E-mail: anderskirs@gmail.com
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MIDT NORGE:
Annbjørg Myhre
Brubakkhaugen 38 – 7224 Melhus
Mob.: 93 26 42 47
E-mail: a-myhr@online.no

