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Vi ønsker alle våre medlemmer 
en riktig god sommer!
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ANNONSEPRISER 2020:
Helside: kr 3000,-
Halvside: kr 2000,-
Kvartside: kr 1500,- 

Medlemmer av NBK får 50% på 
annonseprisene.
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Hei alle buhundvenner! 
Først og fremst vil jeg 
ønske alle nye med-
lemmer velkommen i 
klubben. Vi ser stadig 
flere nye medlemmer 
og etterspørselen på 
valper en langt mer 
enn vi klarer produ-
sere. Det gleder våre 
hjerter veldig å se all 
den store etterspør-
selen etter buhun-
dvalper. Og vi kan 
nok takke mange av 
våre medlemmer for 
nettopp dette. 

Dessverre har det 
vært lite aktiviteter i 
hundenorge det siste 
året. I fjor høst herjet 
hundesykdommen 
som gjorde at man-
ge hunde¬arrange-
menter ble avlyst, og 
i hele våres har en 
pandemi herjet i hele 
verden, og har satt 
mange hundeaktivi-
teter på vent.
 
Heldigvis rakk vi ak-
kurat årsmøtet før 
pandemien brøt ut i 
Norge. Klubben av-
hold sitt årsmøte og 

medlemsmøte den 7. mars 2020 på Scandic Hotell Gardermoen. Det var 26 
personer på møtet i år. Jeg vet at det ikke alltid er like enkelt å komme seg på 
årsmøtet, men jeg håper flere prøver å komme seg på årsmøtet neste år. Vi 
prøvde i år å sende møtet direkte på nettet på en lukket gruppe, men da noen 
av deltakerne ikke ønsket at vi skulle gjøre dette, ble det dessverre ikke mulig 
pga GDPR. Vi skal se videre på eventuelle muligheter for nettopp dette.

NBK sendte ut en helseundersøkelse til alle klubbens medlemmer ved påske-
tider, og vi har fått inn  hele 350 besvarelser. Vi er svært takknemlige for at så 
mange har svart på denne helseundersøkelsen, deres bidrag betyr mye! Un-
dersøkelsen ble avsluttet i mai, og oppsum-meringen av den vil komme i neste 
nummer av Buhunden. Så da har dere noe å se frem imot. 

En annen ting jeg håper dere ser frem imot, er buhundens nasjonaldag på 

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

Hunderfossen første helgen i september. Jeg gleder meg 
enormt, og tenker mye på hvordan det vil bli gjennomført i 
år. Har det kommet nye retningslinjer i forhold til COVID-19 
eller må vi begrense deltakelse/-publikum? Enn så lenge 
er det mye usikkerhet i forhold til dette, men vi har laget 
både plan A, B og C, og vi kommer til å forholde oss til de 
retningslinjene som vil være. Jeg håper ikke at pandemien 
setter en brems for arrangementet. 

Jeg håper dere alle kommer i år, og at dere deltar på utstil-
lingen, og de uoffisielle konkurransene som barn & hund, 
5-kamp og 60m. Og ikke glem utstillingstreningen på fre-
dagen. I tillegg blir det sosialt både fredag kveld og lørdag 
kveld. 

Nytt av året er av vi skal av-
holde rallylydighetsstevne 
på søndagen. Nå har vi i 
noen år hatt både kursing 
og klubbmesterskap i ral-
lylydighet på søndagen i 
forbindelse med buhunden 
nasjonaldag, og i år tar vi 
det til nye høyder. Jeg vet 
at mange er sultne på ral-
lylydighetsstevner i disse 
dager, så jeg ser for meg 
at det vil bli stort press på 
påmeldingene. Jeg håper 
at så mange av klubbens 
medlemmer som mulig er 
med på søndagen, for jeg 

gleder meg til å se mange buhunder i rallylydighets-ringen! 
Programmet og mer informasjon for helgen finner du len-
gre bak i dette bladet.

Nå som sommeren står for døren vil jeg gjerne utfordre 
medlemmene våre til å sende oss gode, varme historier 
med mange flotte bilder, som vi kan lese om når vinteren 
står for tur i neste nummer av Buhunden.

Til slutt må jeg få ønske alle en super sommer, og så sees 
vi på Hunderfossen i september! Husk å ligg i hardtrening 
til rallylydighet nå!

Linda Karlsen
Leder NBK

STILLING/AVD. NAVN: ADRESSE: MOBILTLF: E-MAIL:
Leder Linda Karlsen Riiserveien 9, 1860 Trøgstad 99 52 42 12 styret@buhundklubben.no
Nestleder Annette Ovesen Aamodtalléen 2, 2008 Fjerdingby 92 82 55 12 styret@buhundklubben.no
Sekretær Kirsten  Andersen Nystuvegen 100, 2848 Skreia 48 30 19 04 styret@buhundklubben.no
Kasserer/medl.
ansvarlig Ingunn Solaas Svindalveien 55, 1903 Gan 91 39 98 25 styret@buhundklubben.no

Styremedlem Karianne Firingen Skori Mosasida 217, 3840 Seljord 41 84 66 01 styret@buhundklubben.no
Styremedlem Tom Andre Lunde Jonetta Mules Veg 21, 7074 Spongdal 98 85 30 99 styret@buhundklubben.no
Varamedlem Line Almland Røysvegen 19 B, 5545 Vormedal 98 07 97 15 styret@buhundklubben.no
AVLSRÅDET/VALPEFORMIDLING
Leder avlsrådet Tine Jarli Solbergliveien 91 C, 0683 Oslo 98 41 59 22 avlsradet@buhundklubben.no
Avlsråd Ingvill Brenden Døsvegen 127, 2607 Vingrom 48 05 30  01 avlsradet@buhundklubben.no
Avlsråd Elin Kristiansen Arnegårdsveien 34, 3511 Hønefoss avlsradet@buhundklubben.no
Avlsråd Ellen Katrin Enge Hasler, 2072 Dal 41 21 21 20 avlsradet@buhundklubben.no
OMPLASSERING

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

Linda Karlsen - leder 
Jeg har vært med i styret i 2017, nestleder 
fra 2018, og ble valgt inn som leder på års-
møtet i 2020. Takker virkelig for tilliten!  

Jeg bor i Trøgstad sammen med min sam-
boer Lars-Kristian og buhunden Buzz (Kvit-
labbens Muste). I tillegg til buhund har jeg 
også border collie, labrador og katter. Vi har 
også sau, halvparten gammelnorsk spælsau 
og resten norsk kvit/spæl krysninger.  

Ingunn Solaas - kasserer
Det var litt tilfeldig at det kom buhund i huset 
for snart seks år sidan.  Vi hadde akkurat 
sagt farvel til blandingshunden Tessa på 

nesten 16 år – og eg skulle absolutt ikkje 
ha ny hund!  Men så var det slik at Pepsi 
trengte ein ny heim, ei venninne kjente 
både oss og den tidlegare eigaren – og vi 
kan da kanskje berre helse på?? Pepsi har 
blitt verande, og har seinare fått ei «søster» 
i lundehund-prosjekthunden Polly.  Polly er 
halvt lundehund og halvt buhund, og vi er 
ved motivasjonen min for å ha buhund, og 
også for å vere med i styret:  Om ikkje vi i 
Noreg tek vare på dei norske hunderasane, 
kven skal då gjere det?  

For min del er hundehaldet mest kos og 
hygge. Turar i nærområdet, vakthald på 
gardstunet og selskap i huset. Pepsi og eg 
har prøvd oss litt på rally-lydigheit, men har 
ikkje prioritert å gå konkurransar.  Utstillingar 
er heller ikkje aktuelt, men å vise fram rasen 
gjer vi gjerne. God helse og ansvarleg avl er 
viktig for å behalde rasen livskraftig og sunn.  

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

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

Det har blitt så gøy med utstilling. Buzz 
har dratt oss med rundt i Norge, Sverige og 
Danmark, og vi har blitt kjent med mange 
hyggelige mennesker. I tillegg har han blitt 
NO SE DK UCH. Buzz har også startet på 
et rallylydighetsstevne hvor han fikk 198 
av 200 poeng, så han kan når han vil. Til 
daglig trener vi nosework, agility, går spor 
og gjeter griser. Buzz har også godkjent 

Annette Ovesen - nestleder
Jeg er 44 år og kommer fra fjellheimen i 
Lom, men bor nå i Rælingen. I oppveksten 
hadde vi flere ulike raser, men jeg kjente 
ikke særlig til buhunden. Rett før jeg (en-
delig!) skulle kjøpe hund selv, kom jeg til-
feldig over en artikkel om utrydningstruede 
norske dyreraser. Jeg ble betatt av både 
utseendet og beskrivelsen av Norsk Bu-
hund, og like etter dro jeg på Dogs4All for 
å få vite mer. Da var det gjort! Halvåret et-
ter fikk jeg (Finntil’s) Tyla. Navnet fant jeg 
på selv; det kommer fra dialektordet «tyle» 
som betyr trivelig, koselig, morsomt – og 
jammen har hun levd opp til navnet sitt! 

Tyla viste tidlig at hun både trengte og 

likte å trene og lære, og i løpet av hennes 
7 år har det blitt mange triks i stua og «tes-
ting» av ulike hundesporter. Vi trener nå 
jevnlig Rally-Lydighet (er i kl 3), Barn Hunt 
(nettopp fått første tittel), ulike typer søk, 
og går spor. Det er vanskelig å velge når 
man har en så allsidig rase som er med på 
- og flink i - det meste, men jeg er glad for 
å få vist fram buhunden i ulike settinger. 

Utfordringer har gitt meg hodebry og 
noen tårer, men masse læring om både 
hundespråk, trening og om meg selv. Hel-
digvis er det aller mest kos og glede – hel-
dige meg som valgte denne fantastiske 
rasen!

funksjonsanalyse (FA), noe av de tøffeste 
mentaltestene som blir gjort i Norge. Bu-
hunden er virkelig en hund man kan gjøre 
det meste med.  

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

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

Hund er også en del av jobben min, som 
fersk hundefører i Tollvesenet. 
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Karianne Firingen Skori - styremedlem
Jeg er 35 år, og kommer fra Seljord. Jeg bor 
på en gård ved Seljordsvannet.  Her bor jeg 
sammen med samboeren min og de to bu-
hundene Kayaq på 5 år, og Vesla på 3 år, og 
med mamma og pappa i nabohuset, 

Med en bestefar, onkel og pappa som all-
tid har hatt buhund er jeg så å si oppvokst 
med buhund. Så valget av hunderase har 
vært veldig lett – i hvert fall da onkel fikk 
valper. Jeg fikk da min første buhund som 
12 åring - Bamse. Han var så spesiell og 
var med på alt. Da hytta blei bygd var han 
selvfølgelig alltid med dit.  Hytta blei så klart 
oppkalt etter Bamse - Bamsebu. Bamse ble 
16 år. Etter Bamse har jeg hatt 2 buhunder 
til.  Jeg har et stort ønske om å starte kennel 
og hundepensjonat.

Tom Andre Lunde - styremedlem
Tom Andre Lunde, 35 år og kommer fra 
Trondheim. Her bor jeg sammen med min 
samboer Ane Toredatter Mårvik og vår fan-
tastiske Buhund Aslan. Jeg fikk spørsmål 
tidligere i år om å bli styremedlem i Norsk 
Buhundklubb, jeg ble veldig takknemlig for 
tilliten og sa selvfølgelig ja til det. Jeg har 
alltid vært svært glad i dyr og spesielt hun-
der. Som barn vokste jeg opp med en Tibe-
tansk Spaniel, har også hatt Tysk Jaktterrier 
og nå Norsk Buhund. Aslan ble 2 år i april, 
en snill, aktiv, kosete og tøff liten kar. Jeg 
er jeger, så Aslan brukes som båndhund på 
elgjakt. Dette fungerer han utmerket til. Han 
er en dyktig jeger, lekekamerat, turkompis 
og kosebamse med oss i sofaen. Vi har falt 
veldig for denne hunderasen, og er svært 
stolte av å kunne eie en så fantastisk hund. 
Vi har tenkt å bruke han i avl så fort  han er 
godkjent til det, for å gi vårt bidrag til rasens 
videre eksistens. Ellers som styremedlem er 
jeg opptatt av at våre framtidige buhunder 
kommer i gode hjem, med gode eiere som 
også ser viktigheten i avl og oppdrett slik at 
vi får styrket rasen. Det skal vi jobbe for. 

Line Amland - vararepresentant
Jeg heter Line Amland, er 21 år og holder til 
på Karmøy. Jeg har nylig kommet inn i styret 
som vararepresentant hos Norsk Buhund-
klubb. Mitt forhold til Norsk Buhund startet 
da jeg begynte å trene min brors buhund, 
og konkurrerte med han rundt i landet. Jeg 
ble da “solgt” av buhundenes personlighet 
og allsidighet. En utrolig gøy rase å trene og 
jobbe med. Jeg har nå Oskar (Bernegården’s 
Dante) på 4 år og Elvira (Kimura’s Elvira) på 
snart 1 år. Sammen med dem konkurrerer 
vi i rallylydighet og deltar på utstillinger. Jeg 
håper vi kan få til  å starte lydighetsstevner 
etterhvert. Annen hver uke besøker jeg sy-
kehjem sammen med Oskar som er god-
kjent besøkshund gjennom Røde Kors. Her 
sprer han utrolig mye glede blant både eldre 
og ansatte. De eldre synes det er stor stas 
å få besøk av en buhund. Mange beboere 
har selv hatt buhund i yngre dager, og de 
synes det er spesielt stas å få vite at han 
er en ekte, renraset buhund. Når Elvira blir 
gammel nok, ønsker jeg å utdanne henne , 
slik at også hun kan være med å spre glede. 
Jeg synes det er gøy å kunne dele gleden 
som hundene gir meg, til andre.

Kirsten Andersen - Sekretær
Jeg er 44 år og kommer fra fjellheimen i 
Lom, men bor nå i Rælingen. I oppveksten 
hadde vi flere ulike raser, men jeg kjente 
ikke særlig til buhunden. Rett før jeg (ende-
lig!) skulle kjøpe hund selv, kom jeg tilfeldig 
over en artikkel om utrydningstruede norske 
dyreraser. Jeg ble betatt av både utseendet 
og beskrivelsen av Norsk Buhund, og like et-
ter dro jeg på Dogs4All for å få vite mer. Da 
var det gjort! Halvåret etter fikk jeg (Finntil’s) 
Tyla. Navnet fant jeg på selv; det kommer fra 
dialektordet «tyle» som betyr trivelig, kose-
lig, morsomt – og jammen har hun levd opp 
til navnet sitt! 

Tyla viste tidlig at hun både trengte og likte 
å trene og lære, og i løpet av hennes 7 år 
har det blitt mange triks i stua og «testing» 

av ulike hundesporter. Vi trener nå jevnlig 
Rally-Lydighet (er i kl 3), Barn Hunt (nettopp 
fått første tittel), ulike typer søk, og går spor. 
Det er vanskelig å velge når man har en så 
allsidig rase som er med på - og flink i - det 
meste, men jeg er glad for å få vist fram bu-
hunden i ulike settinger. 

Utfordringer har gitt meg hodebry og noen 
tårer, men masse læring om både hunde-
språk, trening og om meg selv. Heldigvis er 
det aller mest kos og glede – heldige meg 
som valgte denne fantastiske rasen!
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Med appetitt på livet

Alle hunder fra 11 til 25 kg

SUNN ERNÆRING GJENNOM HELE LIVET

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

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

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

11 kg

25 kg

MEDIUM

royalcanin
.no

/RoyalCaninNorge

LAST NED 
GRATIS 
LAST NED LAST NED 
GRATIS

www.hundeappen.no

MEDIUM_A4_Buhunden_des_2013.indd   1 26.11.2013   11:02:06

Her er et par bilder av Storm og meg på sykkeltur. Han sitter 
i en spesiallaget ryggsekk for hunder, den tåler opp til 18 kg 
så den er perfekt for de fleste buhunder. Storm elsker den 
og vi får dratt på lengre sykkelturer i Østmarka og ellers i 

Oslo uten at vi er avhengig av bil eller kollektivtrafikk. 

Vennlig hilsen 
Alexander Karlsen

Alexander og Storm på sykkeltur
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Jeg har jaktet elg i ca 20 år. Brukte vanlig grå elghund fram 
til 2008. Den måtte dessverre avlives da pga sykdom.

I 2009 begynte savnet etter hund å merkes. Jeg søkte litt 
på nettet etter egnet gårdshund. Kom da over Norsk Bu-
hund. Det hørtes interresant ut, så jeg begynte leting etter 
buhundvalp.

I 2010 fant jeg Nina og Lars Sæther. Fikk komme og hilse 
på valpene. Da ble det en svart buhundjente, Svartedals 
Eira.

Høsten 2011 var det igjen klart for elgjakt. Jeg savnet å gå 
med hund i sporsøk, så jeg fikk en ide om å prøve Eira som 
elghund. Tok henne da med ut i skogen. Lette etter elgspor. 
Lot henne lukte på de. De andre jegerne satt på post. 

Eira knekte «koden» raskt. Det var mye elg i terrenget 
da. Så hun fikk mye ferskt å spore. Hun ble veldig ivrig til å 
spore. Det er hun fortsatt i dag.

Jeg jakter elg i Finnskogen. Bruker henne som bandhund 
pga ulv.

I 2015 fikk vi et valpekull på Eira. 8 valper (7 hanner og ei 
hoe). Hohunden, Tarja beholdt jeg selv. Ville gjerne ha en 
etterfølger til den flinke «elghunden min».

Litt om praktisk jakt: ekvipasjen (hund og hundefører) står 
og venter til alle jegerne er på post. Så begynner vi å gå rolig 
innover i terrenget. Viktig å gå mot været (vind, vinddrag) så 
hunden kan lukte om det er elg i nærheten. Eira lukter både 
på bakken og i lufta. Jeg ser mye ned på bakken mens vi 
går. For å se etter spor.  Vi går sikksakk mot postlinja i rolig 
tempo.

Skulle vi da få teften av elg, blir Eira veldig ivrig. Hun be-
gynner å dra i båndet. Hun sporer. Lukter innimellom på 
kvister. Jo nærmere elgen vi kommer, jo hardere drar hun i 
båndet. Hun kan  til og med  reise seg opp på to bein, for å 
se eller lukte elgen bedre. Hvis hun ser elgen, da loser hun.

Tarja (datter til Eira) er med og går. For å lære av mor sjøl. 
Det er spennende å gå med to hunder samtidig. Ei erfaren 

ei som er konsentrert, og ei som er svimse, men nysgjerrig.
Hvis det blir elgfall i drevet, er det viktig å spore fram til den 

falne elgen. La hunden «ragge». Nappe hår av elgen. Det 
forsterker jaktlysten. 

For å få god jakthund er trening viktig. På fritiden ellers, 
utenom jakt, går jeg mye i skogen med hundene. Enten med 
begge to samtidig, eller med en og en. Prøver å oppsøke 
steder hvor det kan finnes elg. Leter opp spor, og øver på 
sporing.

Jeg har også lagt ut blodspor til dem. For å lære dem et-
tersøk.

Eira er ei tøff og uredd hund. Hun er ikke redd noe da vi er 
i skogen. En gang var det en annen i jaktlaget som fikk gå 
med henne. Da møtte de på en bjørn, på god avstand. Eira 
begynte å bjeffe på den. Så tøff er hun. Jegeren tok med seg 
Eira og rygget rolig vekk.

Aino Marja Negaard 

Buhund som bandhund på elgjakt

Uten krage i strikk
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Begge hunder i strikk

Aino Marja med begge hunder

Med krage på elgfall

Med krage
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Sullivan

Hei, her følger noen bilder av buhunden vår, Sullivan, som 
er 5 mndr. Vi er kjempestolte av og kunne ikke ha valgt en 
bedre rase.

Vennlig hilsen
Stine Fredriksen
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Bilder fra Ellen Katrin

Godt å ha en god pute å sove på

Kjærlighet

Jeg har fått ny leke

Gorm og Jonar

Skaubos Jarl

Jonar feirer sin første 17. mai Se så fin jeg ble. Jonar har fått ny sele
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Velkommen til 
Buhundens Nasjonaldag 2020

4. - 6. september 2020 
på Hunderfossen Camping

Vi gleder oss til Buhundens na-
sjonaldag, og satser foreløpig på 
å gjennomføre arrangementet et-
ter mal fra tidligere år, med sosialt 
samvær og handlerkurs fredag, ra-
sespesial på lørdag, og for første 
gang - offisielt stevne i rally lydighet 
på søndag. Det kan bli større eller 
mindre justeringer i arrangementet 
som en følge av Corona-pandemien. 
Det vil bli gjort tiltak for å gjøre ar-
rangementet trygt, og arrangemen-
tet vil bli gjennomført i tråd med 
veiledning for hundeutstillinger fra 
Norsk kennelklubb. Endringer i ar-
rangementet vil bli kunngjort på vår 
hjemmeside og facebook-side. Det 
kan ligge an til antallsbegrensning 
under arrangementet. Dette vil da 
bli regulert i form av antall som kan 
delta pr. hund under rasespesialen 
lørdagen, og det samme når det gjel-
der søndagens stevne i Rally Lydig-
het. Dette er noe vi kommer tilbake 
til når det nærmer seg og vi vet mer 
om rammene for arrangementet.

På lørdagens program har vi som van-
lig Valpeshow, Offisiell utstilling, Barn 
og Hund, kåring av Årets buhund, ut-
stillingens Beste svarte - Vi skal kåre 
Vakreste hode og Flotteste hale, og 
selvfølgelig skal vi se hvem av de fire-
beinte som er raskets på 60 m. I tillegg 
skal vi ha 5-kamp. Og innimellom dette 
skal vi snakke sammen, hygge oss og 
beundre hverandres hunder. Vi har tra-
disjonen tro kiosk der vi serverer enkel 
mat og drikke, og det blir loddsalg. Vi 
tar imot premier til loddsalget med takk. 
Vi håper naturligvis at sola skinner og 
bidrar til å gjøre dagen minnerik.

Middag og sosialt samvær
Når vi er ferdig med utstillingen, 60-me-

teren og alt det andre som skal skje på 
dagtid, samles vi til middag. I år blir det 
pizzabuffé i eget lokale inne på hotellet. 

Hjelp til gjennomføring
For å få arrangementet til å gå knirke-
fritt er vi avhengig av litt hjelp fra våre 
medlemmer. Kunne du tenke deg å 
hjelpe til? Send oss en epost til styret@
buhundklubben.no 
Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Program:
Fredag 4. september:
Kl. 18:00 – 18:45 
Handlerkurs v/Kathrine Lindstrøm og 
Ellen Katrin (gratis)

Kl. 19:00  - 20:00 
Presentasjon av nytt dommerkompen-
dium for Norsk buhund (på hotellet) 

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

Lørdag 5. september:
Kl. 09:30 
- Utstillingen starter med valpeshow 
(4-6 og 6-9 mnd.) – Eli Marie Klepp er 
dommer for dagen 
- 5-kamp (uhøytidelig lagkonkurranse)
Barn og hund (åpent for barn som ikke 
stiller hund på den offisielle utstillingen)
- Utstillingens beste svarte buhund
- Kåring av årets beste buhund
- Lotteri – med mange fine premier
- Utstillingens beste hale og vakreste 
hode
- 60-metern

Trivelig mannskap under rasespesialen 2019. Fra venstre dommerelev Irene 
Doné, ringsekretær Janne Gregersen, skriver Stine Bø og dommer Eli-Marie 
Klepp
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Kl. 19:30 
Pizzabuffé på hotellet: kr. 250,-

Søndag 6. september – Offisielt 
stevne i rally lydighet:
Dommer: Barbara Ljovshin

Kl. 09:00  
Offisielt stevne i Rallylydighet, kåring 
av beste buhund i alle klasser.

Vi har hatt tre år med kurs og trening 
i rallylydighet, og nå tar vi det hele et 
skritt videre. I 2019 var det ca. 15 som 
deltok på kurset, og vi håper alle vil del-
ta på vårt første offisielle stevne.

Påmeldinger
Handlerkurs:  
Gratis! Påmelding til anderskirs@
gmail.com – innen 6. august

Utstillingen: 
Påmelding elektronisk på NKK sin 
hjemmeside – innen 6. august (www.
nkk.no) 

Stevne i rallylydighet: 
Påmelding elektronisk på NKK sin 
hjemmeside – innen 6. august

Middagen:  
Påmelding til anderskirs@gmail.com – 
innen 6. august (husk å oppgi navn)

Barn og hund, beste hale, vakreste 
hode, 5-kamp og 60-meter – påmel-
ding på stedet.

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

Campingplassen har god plass, både 
med og uten strøm. Ta direkte kontakt 
med campingplassen:

e-post resepsjon@hunderfossen-cam-
ping.no, tlf.nr.: 61 27 73 00/474 61 509

Mye er for tiden usikkert, men vi 
er sikre på at selve utstillingen blir 
gjennomført på lørdagen, og at stev-
net i rally lydighet blir avholdt på 
søndagen. Vi kommer tilbake med 
mer informasjon om rammer for ar-
rangementet når det nærmer seg.

Styret 

Femkamp – vinnerlagene 2018

Buhundens nasjonaldag 2016 - fra uoffisielt mesterskap i rallylydighet. Fra venstre dommer Lajla Lyseggen, Anne Okstad 
med Eira, Maja Kvale med Fia, Kirsten Andersen med Elli, Annette Ovesen med Tyla, Linda Karlsen med Buzz og Kirsti 
Engan med Bella.

Femkamp – en av øvelsene

Linda Karlsen med Skaubos Herdis
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Av Andreas Grønli

Embla ble borte for meg på en skogstur 
søndag morgen i slutten av mars. Som 
vanlig gikk vi tidlig ut på vår faste runde 
fra Skjetten og rundt Gjelleråsmarka. 
Embla er en kvikk tispe på snart fem 
år med mye jaktinstinkt og vilje. Som 
unghund ble hun trent på hjortejakt og 
sporing, og hun synes at alt som rører 
seg i skogen er spennende, spesielt 
ekorn og mus men også større vilt! Det 
er en del elg og rådyr i skogen vi ferdes 
i, og etter å ha trasket i dette området i 
mange år er jeg ganske kjent med hvor 
de oppholder seg. 

Jeg overtok Embla som 3 åring, 
og hun har funnet seg godt til rette 
sammen med oss! For at Embla skal 
ha litt følelsen av å være «fri» bruker 
jeg langline når vi er ute på disse tidli-
ge morgenturene. Når man går sånn er 
det noen ganger lett at lina setter seg 
fast rundt et tre eller kvist og da slipper 
jeg lina og plukker den opp igjen når 
hinderet er passert. 

Akkurat på en sånn hendelse på et 
hogstfelt under kraftlinja som går helt 
inntil E6 øverst i Djupdalen spretter det 
fram et rådyr som ligger skjult bak en 
litt stor stein. Den har nok ikke hørt oss 
før vi kom helt inntil. Vi er bare noen 
meter unna rådyret, og Embla setter 
selvsagt etter! Alt skjedde så fort, og 
plutselig var både rådyr og hund på vei 
nedover lia under hogstfeltet. Rådyret 
var borte på sekunder men Embla sat-
te etter på sporet og forsvant hun også. 
Jeg prøvde å løpe etter men måtte gi 
opp. Jeg klatret opp i en strømmast(!) 
for å få oversikt, og ropte og ventet i 
over en time. 

Etter hvert beveget jeg meg nedover 
i skogen og traff en del folk på søn-
dagstur som ville se etter Embla. Alle 
jeg traff fikk nummeret mitt og skulle se 
etter henne. Etter et par timers leting 
begynte jeg å få lite strøm på telefonen 
og innså at dette kom til å ta tid, og at 
jeg måtte hjem for å lade telefonen og 
hente utstyr for å fortsette letingen. Jeg 
hadde nok strøm til å legge ut savnet 

melding på et par lokale Facebook 
grupper, og innen 10 minutter hadde 
gått var folk i gang med å lete! Det ek-
sploderte helt med respons på Face-
book! Dette nådde også Rømlingen og 
Nitro-Gruppa som delte savnet meldin-
gene, og i løpet av ettermiddagen og 
kvelden var «hele» Romerike, Stovner 
og Nittedal, som også hører til Gjeller-
åsmarka, ute og lette! Søkshunder fra 
både Rømlingen og Nitro var også ute 
søndag kveld! 

Selv om Gjelleråsmarka ikke er så 
veldig stor, blir den stor nok når Em-
bla er søkk borte, og ingen så eller 
hørte noe til henne på over tre dager! 
E6 deler dette skogsområdet i 2. Noen 
mente å ha observert Embla på andre 
siden av E6 på Guldhaug Tømte bare 
minutter før jeg passerte på vei hjem 
for å «reorganisere».  Leting ble der-
for fokusert på den siden av E6, altså 
skogen som strekker seg langs E6 fra 
Gudhaug Tømte, over mot Fjellhamar 
og ned mot det nye Snø-anlegget. 
Sporhundene fant også spor av henne 
der, men det kan dessverre ha vært 
gamle spor siden vi også går daglige 
turer på den siden. 

Letingen pågikk med hundrevis av 
folk søndag kveld, mandag, tirsdag og 
onsdag uten at et eneste tegn til Em-
bla ble observert! Selv var jeg ute og 
lette overalt, både på stiene vi hadde 
gått den søndagen, men etter hvert 
også utenfor, på kryss og tvers siden 
jeg trodde hun kunne ha satt seg fast 
med linen. Garmin målte meg til 11 mil 
på disse dagene! 

Hvorvidt hun satt fast eller ikke var de 
proffe søkerne fra Nitro og Rømlingen 
ikke sikre på. Både Frank fra Nitro og 
Hans Christian fra Rømlingen har vært 
med på hundrevis av lignende søk tid-
ligere, og den kunnskapen og roen dis-
se to viste var verdt alt! Begge sa at de 
ikke trodde hun satt fast, men sa også 
at OM hun gjorde det ville instinktet til 
Embla gjøre at hun ikke ville gi lyd fra 
seg, fordi hun da ville gjøre seg sårbar 
for rovdyr. Nå er det ikke faste stam-
mer av rovdyr i dette området men når 
søket gikk på tredje dagen fryktet jeg at 
hun lå både redd, tørst og sulten surret 
fast under et tre! 

Det strømmet på med meldinger fra 

Da Embla forsvant og 
De gode hjelperne
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folk som ville hjelpe å lete, både med 
hunder og droner! Og når så mange 
var ute og lette hadde jeg et håp om 
at en eller annen skulle klare å finne 
henne. Det kom også en melding fra 
en annen buhundeier tredje dagen 
Embla var borte, som hadde opplevd 
det samme med sin buhund. Hun var 
søkk borte i tre dager. Denne eieren 
tipset om at buhunder som satt fast 
ville gi lyd fra seg ved solnedgang! Slik 
fant de sin hund! Så onsdag ettermid-
dag organiserte vi at alle skulle gå ut 
på forskjellige plasser i skogen, sette 
seg ned og lytte! Selv var jeg hjemme 
for litt mat og drikke før jeg skulle ut i 
området hun ble borte for å lytte! Mens 
jeg gjorde meg i stand til å gå ut ringte 
telefonen. En person fortalte at en ven-
ninne av henne hadde funnet Embla! 
Jeg ble helt satt ut i blanding av sjokk 
og glede! 

Embla ble funnet på et sted som he-
ter EventGarden på Tærud, helt i andre 
enden av vårt turområdet, ca 5 km fra 
stedet hun kom bort. Selv hadde jeg 
vært forbi mange ganger på leting, se-
nest samme dag, men da kom det inn 
et tips fra noen som så Embla på Guld-
haug Tømte! (Det viste seg senere å 
være en stor hvit katt!) Så da skyndte 
vi oss forbi EventGarden og bort mot 
Guldhaug! 

Jeg satte meg i bilen og var på funn-
stedet i løpet av 10 minutter! Å se Em-
bla igjen var så stort og jeg var nesten 
skuffet over at hun ikke så veldig pre-
get av å ha vært ute i over 3 dager! Hel-
digvis var det tørt og fint vær med sol 
alle dagene (Torsdag morgen var det 
isende kaldt og snø/regn..) men tem-
peraturen var under 0 på natta. Men vi 
så spor av at Embla hadde laget seg 
sovegrop dekket med buhundhår (!) 

og ved siden av var det 4-5 bæsjeklad-
der på rekke og rad! Til og med utedo 
hadde hun fikset! Hun har jo vinterpels 
også så hun har nok ikke frosset. Ste-
det hun var på brukes til firma events 
så det kan være at hun har funnet mat-
rester her og der.

Frank fra Nitro gruppa beroliget meg 
også med at hunder har et sterkt over-
levelses instinkt, de legger seg ikke 
ned for å dø! Mat finner de, om ikke 
annet rådyrbæsj! Og selv om det i 
skogsområdet rundt var ganske vått og 
gjørmete var Embla gullende ren, like 
ren som om hun hadde ligget på saue-
fellen sin inne! Så når jeg kom var hun 
sånn passe fornøyd med å se meg. 
Hun hadde nok planlagt flere netter ute 
i det fri! Riktignok var hun både sulten 
og tørst, men hadde masse energi til 
å leke med hunden til en kamerat som 
også kom opp på funnstedet!

Damen som fant Embla fortalte at 
hun hadde vært på funnstedet og lett 
flere ganger. Uten å se eller høre noe. 
Denne kvelden tok hun turen opp, men 
tenkte..jaja, finner vel ikke noe i dag 
heller! Men så, rett før hun skulle for-
late stedet snudde hun seg og der satt 
Embla musestille og tittet på henne i 

skogkanten! Etter å ha lokket litt fikk 
hun tak i linen og friheten til Embla var 
over! 

I etterkant av all bekymring over 
Embla som jeg trodde var både redd, 
kaldt tørst og så medtatt at jeg i hvert 
fall måtte ta henne rett til dyrlegen for 
sjekk, ble dette en rørende morsom 
historie med et engasjement fra folk jeg 
ikke kjente fra før som var ute og lette 
timesvis hver dag! 

Dersom hunden din skulle komme 
bort, vit at det finnes hjelp fra frivillige 
organisasjoner som Nitro og Rømlin-
gen, og vit også at folk har ekte med-
følelse og engasjement, så du vil ikke 
være alene med å lete! Del på Face-
book. Lokalt, eller direkte på sidene til 
Rømlingen og Nitro. Før det var gått 
en time etter at jeg delte savnet mel-
dingen på Facebook ble jeg oppringt 
fra en dame fra Stavanger som jobbet 
frivillig for Rømlingen. Hun laget plakat 
som ble delt overalt! 

Og til slutt, buhunder er tøffe robuste 
hunder som klarer seg noen dager på 
frifot! Embla benyttet i hvert fall sjansen 
til noen herlige dager i det fri!

Embla ble funnet i skogkanten

Embla og Andreas – 
endelig gjenforent

Embla ble funnet i skogkanten
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Prins

PRINSEN  PÅ  LORDEHYTTA

I  Folarskaret, midt inne 
i Hallingskarvet, ligg 
Lordehytta.  Dette er ei 
av fleire jakthytter som i 
si tid vart  bygt av Lord 
Garvagh. Han var ein 
av fleire engelske lordar 
som på siste halvdel av 
1800-talet kom til vest-
norske elvar for å fiske 
laks. Desse vart gjerne 
kalla lakselordar. I til-
legg til å fiske laks så 
fatta lord Garvagh også 
interesse for jakt. I ein 
lengre periode gjaldt det-
te  både far og son Gar-
vagh. Dette dreia seg  
hovudsak om reinsjakt i 
vestnorske fjell. Av den 
grunn drog han opp i fjel-
la frå Aurland i Sogn og 
over mot Hol i Hallingdal. 
Her vart han kjent med 
bygdefolk som vart med 
han på jaktturar i fjellet. 
Under desse turane var 
det godt å kunne ha eit 
og anna kryp-inn i fjell-
heimen. Eit av desse er 
å  finne i Folarskaret. 
Denne er sett opp i 1880 
og står på 1622 m o h.  
Seinare har ho vorte re-
staurert, og ho står der i 
dag som eit interessant 
minnesmerke om ei tid 
som var. Denne besøkte 
Prins og underteikna i 
strålande ver  langfredag 
no i påska. Bildet viser 
Prins som meir enn gjer-
ne posérer på mønet. 

Bildet vart sendt inn som 
lesarbilde til lokalavisa 
Hallingdølen, der det 
faktisk vart kåra som 
månadens lesarbilde for 
mai. Moro!

Torstein Gjeldokk, Geilo.
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Buzz
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Jappjappjapp.....

8 april pakket far maten min, turutstyr 
og godbitballen min og plasserte alt i 
bilen. Juhuu....vi skal på tur tenkte jeg, 
kanskje mams siden det var turutstyret 
hun bruker som ble pakket, at far ikke 
pakket sin koffert var jo litt rart. Vi satte 
oss i bilen og far svingte opp dalen, det 
liker jeg for da er det mams eller beste-
mor som gjerne er overraskelsen. Etter 
en tissepause for meg så svingte vi inn 
foran ei blokk og parkerte. Jooo...det 
er her mams bor, halen begynte å gå 
og ute av bilen så var det kjente lukter. 
Så hørte jeg stemmen til mams rope, 
jeg så meg rundt - ingen mams. Hørte 
stemmen igjen, og der...der oppe på 
verandaen i 3 etg var hun. MAMS.....
kom igjen far, få opp farten da - jeg vil 
inn til mams. Tror far slet med å holde 
følge opp trappene. Jeg var så lykkelig 
over å se mams igjen, så total overfall 
og masse prating måtte til altså. 

(For dere som ikke kjenner oss så godt 
så bor jeg fast hos far i Sunndal og 
mams bor og jobber i Trondheim.)

Mams hadde kjøpt nye pipeleker til 
meg og var sååå glad for å se meg og 

for at jeg skulle være hos henne mens 
hun var permittert. Det er noe som he-
ter corona som har tatt nuven av ver-
den, Norge var i noe som het lockdown 
og jeg forstod egentlig ikke så mye av 
dette - jeg var jo bare lykkelig for å se 
mams igjen. Etter noen timer så sa far 
ha det og dro uten meg....altså måte på 
da. Jeg syntes han også kunne være 
her med oss, men det var noe med vår-
onn og hytteforbud og greier. 

Jeg og mams dro på oss turutstyr og 
dro ut på tur, og altså....aner dere hvor 
mye nyheter det er å lese i en by? Hel-
digvis så lot mams meg snuse og lese 
så mye nyheter jeg ville. 

Mams var litt spent på meg, blokk og 
gangveier - jeg er jo buhund og er flink 
til å passe på alt som er vårt og med 
mye fristende rådyr og hjortespor i sko-
gen hjemme så drar jeg litt. Blir jo såååå 
ivrig vet dere, men mams sa bare rolig 
at folk har lov å gå i gangen, på do om 
natten - og med så mye nyheter å lese 
ute så gikk jeg som en prest. Kvelden 
etter så var det en tulling som fyrte av 
noe fyrverkeri,  måte på tenkte jeg, så 
på mams og tok 2 japp og mams var 
enig. Så la jeg bare å sov litt til. 

Vi var ute på tur flere ganger om dagen 
i all slags vær, testet ulike ruter og jeg 
fant meg 2 favoritter  - mams lot meg 
bestemme. Vi møtte på mange hun-
der, noen boffet jeg litt på, andre ikke 
- mams fikk helt sjokk første gangen. 
Noen ville hilse på, andre ikke. Noen 
møtte vi jevnlig og ble venner. Det var 
stas altså. 

Vi fant oss ei slette som vi bakset oss 
opp i og lekte, det var gøy altså - det 
gjorde vi hver dag. 

Mams var ikke like fornøyd de to mor-
genene jeg måtte ut på do før klokken 
var 7 på morgenen. Mams er ikke noe 
a menneske, jeg er heller ikke det...
men må mann så må mann. Selv om 
jeg gikk rett fra sengen og opp i sofaen 
første gangen, ikke aner jeg hva mams 
mumlet om da - men ut måtte jeg(vi). 
Andre gangen hadde det snødd godt 
om natten,  jeg ble så overrasket at 
jeg glemte hva jeg skulle. Heldigvis var 
mams med og minnet på det. Verre var 
det den morgenen det regnet bøtter, da 
var jeg snar da. Ville ikke gå morgen 
runden en gang, tisset og ville inn med 
en gang jeg. 

Påske/corona ferie hos mams

Koser seg



Buhunden Sommer 2020 Buhunden Sommer 2020 19 SPONSOR -

Påskeaften liker jeg altså, da vanker 
det påskeegg som jeg får forsyne meg 
selv av. 

Den 16 april fikk jeg overraskelse i pos-
ten, vi hadde vunnet premie i påsken 
- var Sote med tobeinte som hadde 
ordnet det på facebook. Det var stas 
altså, pakke til meg med godis i. Dagen 
etter fikk jeg lov å jage en måse, mams 
hadde for kort bånd syntes jeg - nådde 
jo ikke halveis bort en gang. Men må-
sen lettet og en snill mann lo og kom og 
hilste på meg. Kunne få fast jobb som 
måsejager sa han. 

Dagene gikk med til turer, hilse på noen 
hunder, folk kjente meg igjen etterhvert 
og stoppet for å snakke og kose. Le-
kestund inne, middag (favoritten var alt 
med hjort), snorking på sofaen (gjerne 
oppå mams) og ikke minst snorke godt 
på armen til mams om natten. Og så 
fikk jeg hilse på hovmesteren,  han brå-
ker litt og var både spennende og litt 
skummel. Var greit å kunne sitte i ar-
mene til mams og se på det dyret som 
spiste opp alt rusk på gulvet.

Siste søndagen ble vi hentet av onkel 
Håvard og onkel Trond, det var knall-
vær og vi skulle på besøk til de, tante 
Cecilia, Svinta og Kira. Gjett om det var 
gøy å springe med de i hagen (og spise 
vaffler). Hjemme igjen ble det veran-
dan, mams las og jeg snorket.

Neste dag syntes jeg sengen var god 
og når mams begynte å skulle stå opp 
så var det bare å legge seg oppå hen-
ne og kose. Men opp skulle hun og jeg 
kom fort da hun kledde på seg uteklær.

Vel inne så laget hun mye kaffe og sa 
at det snart kom overraskelse til meg. 
Etter en stund ringte det på døren - og 
da jappet jeg, men da jeg så hvem som 
kom så ble det gledesprat og overfall 
av far. 

Ferien hos mams var over, hun skul-
le få begynne 50% på jobb igjen. Jeg 
hadde jo savnet far selv om jeg hadde 
hatt det helt supert hos mams. Så nå 
har jeg prøvd å være byfrøken slik i 
utkanten av en by, det er mye nyheter 
og inntrykk - og borte bra, men hjemme 
best.

Jappjappjapp fra
Freia Aryadatter Det er noe der nede Herjing i snøen
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Av Nina Sjøblom

Etter mange år med annen rase kom lysten til å prøve noe 
nytt. Vi hadde snakket om å anskaffe en jakthund da vi beg-
ge jakter hjort. Hunden vi ville ha skulle fungere både i en 
stor barnefamilie og på jakt. Husets matmor husket godt bu-
hunden Toya fra barndommen og de sporene hun satte etter 
seg. Hun hadde et fantastisk lynne, kjærlig, kvikk og lettlært. 
Buhunden har jo også  allsidige bruksområder. 

En dag i oktober 2018 reiste husets matmor til Sel i Gud-
brandsdalen og kom hjem med Mikkellykkja’s Corona. Hun 
ble så klart oppkalt etter barndommens Toya. Vi falt rett i 
kaninhullet eller buhundhullet, rasen har innfridd på alle om-
råder og har kommet for å bli i denne familien. 

Vi begynte med en gang å bruke mye tid i skogen med Toya, 
den som god hjortejeger skal bli må preges i miljøet. 
Hun er ung enda og hennes første sesong var 2019. Så vi 
har fortsatt en vei å gå både fører og hund . Vi har ingen tid-
ligere erfaring med opptrening av egen jakthund så mye skal 
læres og erfaringer samles, men i en alder av 13 måneder 
falt første dyret for henne. Det var fasinerende og se hvor-

dan hun jobbet med viltet og samarbeidet med fører. Og det 
var en herlig bekreftelse på at buhunden fungerer på jakt! 
Det vi så langt har erfart med buhund og løsjakt er hvor godt 
buhunden samarbeider med fører og at den ikke forfølger 
viltet like intens og langt som en spesialisert jakthund kan-
skje vil gjøre. For oss som har små og trange jaktterreng og 
ofte benytter oss av posteringsrekker er dette verdifulle og 
gode egenskaper vi setter pris på.

En jaktene buhund minner om støtende hunder eller kort-
jagere. Toya avgir ikke fullstendig los og støter/bjeffer stort 
sett kun ved syn av vilt, men kan også støte/bjeffe spora-
disk under sporing og da gjerne om sporet er ferskt. Siden 
hun ikke forfølger viltet særlig lenge er jakt med buhund god 
dyrevelferd da viltet ikke stresses eller jages unødig. Toya 
returnerer også alltid tilbake til fører. 

Vi håper flere får opp øynene for buhunden som jaktkamerat 
og hvilke allsidighet som faktisk bor i denne urgamle rasen. 
Vi skulle gjerne sett noen jaktkurs, men dette ser ofte ut til 
å være forbeholdt de spesialiserte jakthundene, og det er 
synd for det ligger mye potensiale i rasen. 

Buhund som jaktkamerat
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Med Smørbukks cb Kuling 
til Preikestolen

Av Silje Myrmel

Vi er en turglad familie på 4 som bor i Bergen. I februar 2019 
fikk vi vår første buhund, Smørbukks cb Kuling. Buhunden 
er en energisk, uredd hunderase som passer perfekt for oss 
med to aktive barn på 8 og 11 år! Kuling har nå blitt 17 mnd, 
og har allerede rukket å være med på tre teltturer. Vi gleder  

 
 
oss til å ta med Kuling på mange flotte turer i årene fram-
over! Nå i mai var vi på tur til Prekestolen. Her kommer noen 
bilder fra turen. Vi sov i telt en km. fra toppen. Kuling sluknet 
som en stein i teltet, trett etter en slitsom dag. 

Kuling på Prekestolen

På vei opp til Prekestolen

Kuling slapper av i teltet
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Smørbukks CB Kuling på Fjellturer i nærområdet – Fana ved Bergen

Smørbukks CB Kuling – 
Haraldshaugen ved Haugesund



Buhunden Sommer 202024- SPONSOR

I disse Corona-tider er en buhund god å ha - og hundene 
gleder seg over mer samvær 

Jeg tegnet dette etter at jeg kom hjem fra Tyskland på språk-
reise, hvor oppholdet ble litt forkortet pga Corona. Dette ble 
Svartedals Tora veldig glad for. Dette betød blant annet at 
hun nå ikke er hjemme alene, nå når de andre er på arbeid, 

da jeg er hjemme med nettundervisning. Det blir også ekstra 
mange turer, og dermed ekstra mange muligheter til å kunne 
bjeffe på fugler...

Mvh
Ingeborg Elise Halgunset

I disse Corona - tider
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Buzz
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Det er rekordmange der ute som 
ønsker seg en buhundvalp. En valp 
etter friske foreldredyr,  et vennlig 
og behagelig vesen og med gode 
bruksegenskaper.  Vi må benytte 
denne muligheten godt. Vi trenger 
valper som er godt sosialiserte , kla-
re for å møte nye familier og nye mil-
jøer. Vi trenger oppdrettere som står 
klare til å følge opp og støtte sine 
valpekjøpere. Vi trenger hannhund-
eiere som stiller sine hannhunder til 
disposisjon for avl. 

God markedsføring har ført til økt et-
terspørsel
Norsk buhundklubb (NBK) har over 
flere år jobbet aktivt for å vise fram ra-
sen og dens allsidighet. Vi har stilt opp 
på Dogs4All, på Bygdøy kongsgård og 
ulike andre arrangementer. Vi bruker 
hjemmesiden og facebook aktivt for å 
promotere rasen. Norsk kennelklubb 
(NKK) støtter opp om markedsføring 
av de norske rasene med ulike tiltak, 
sist ut er en film om de norske hunde-
rasene. Filmen har nok blitt noe forsin-
ket, men vi venter i spenning.

I tillegg til innsatsen fra NKK og NBK 
har mange stolte buhundeiere vist fram 
sine hunder på utstillinger, i konkurran-
ser, som besøkshunder i skoler og in-
stitusjoner for eldre - ja vi har sågar en 
redningshund i våre rekker.

Flere buhunder brukes til ettersøk et-
ter skadet vilt, til gjeting og til ulike for-
mer for jakt. Her er det mange fine pre-
sentasjoner i bladet Buhunden og på 
Facebook, med mye god informasjon 
om disse tradisjonelle bruksegenska-
pene. Alt dette har ført til at etterspør-
selen etter Norsk buhund har økt, og 

rekordmange valper har sett dagens 
lys de siste årene. 

Denne situasjonen innebærer store 
muligheter for rasen, men det er samti-
dig et stort ansvar å bruke dette på en 
riktig måte. Vi må sørge for å avle på 
sunne, rasetypiske individer med godt 
gemytt og gode bruksegenskaper, og 
samtidig spre avlen på flest mulig linjer 
og individer. 

Vi har mange seriøse og flinke opp-
drettere
Vi har mange seriøse og flinke opp-
drettere som sørger for at stadig flere 
får muligheten til å bli heldige eiere av 
velfungerende buhunder. Oppdrettere 
som har brukt mye tid på å sette seg 
inn i avl og genetikk, linjer og valg av 
foreldredyr som passer godt sammen, 
både med hensyn til helse, innavlsgrad, 
gemytt og bruksegenskaper. I tillegg til 
dette krever oppdrett kunnskap om fôr-
ing av den drektige tispa og når den tid 
kommer – valpene. Fødsel, valpestell 
og sosialisering av valper krever også 
mye kunnskap og innsats. 

Oppdretterens jobb stopper ikke når 
valpene er levert
Det er ikke alltid at alt går etter pla-
nen. Når utfordringene dukker opp er 
en støttende oppdretter viktig for nye 
valpeeiere. De trenger kanskje hjelp 
til enkle oppgaver som å lære å klippe 
klør, tips for takle en unghund i slyn-
gelalderen eller støtte hvis det dukker 
opp mer alvorlige utfordringer når det 
gjelder helse og adferd. Dette er også 
viktige oppgaver for en oppdretter. 

Vi trenger nye seriøse oppdrettere – 
et kull må være det første
Har du en tispe du ønsker å ha valper 
på, og har ingen eller lite erfaring, er 
det viktig å lese seg opp og gå på kurs. 
Søk gjerne støtte hos oppdretter av 
hunden. Avlsrådet i Norsk buhundklubb 
kan også kontaktes for hjelp og støtte. 
Har du behov for en mentor/støtte 
under prosessen vil kanskje oppdret-
ter av hunden din stille opp, også her 
spørre om hjelp hos avlsrådet. Norsk 
kennelklubb holder kurs både i gene-
tikk og avl og oppdrett. I det siste har 

Vi trenger flere buhunder

Fra Dogs4All 2019, 
foto Mari Bjørnstad

Stine Strander og Keira på landslaget i rallylydighet. Foto Wenche Berg

Et positivt møte med veterinær er viktig miljøtrening. Skaubos Jonar, Jæger og 
Jarl på Hønefoss dyrehospital. Kos med Elin Kristiansen er en obligatorisk del 
av valpesjekken.
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dessverre flere kurs blitt avlyst grunnet 
corona-pandemien, men det vil nok bli 
avholdt flere kurs i perioden framover.  
For nye oppdrettere anbefaler vi NKK 
sine kurs i avl og oppdrett.

Krav til buhunder som skal brukes 
i avl
For at hundene skal kunne brukes i avl 
må de ha godt gemytt og være sunne. 
De må være helseundersøkt med HD-
status A eller B, og øyelyst. Øyelyseat-
test kan ikke være eldre enn ett år ved 
paring. I tillegg bør de ha oppnådd mi-
nimum ”very good” på en utstilling. Hvis 
du ikke selv har anledning eller lyst til å 
stille hunden kan du gjerne be om hjelp 
av andre. I første omgang vil det være 
naturlig å spørre hundens oppdretter 
om hjelp, men også her er det mulig å 
ta kontakt med avlsrådet for hjelp. En 
utstilling er i denne sammenheng ingen 
konkurranse om det flotteste utseen-
det, men en kvalitetssikring av at bittet 
er korrekt, hunden er tilgjenglig (tåler at 
dommeren tar på den), at den er repre-
sentativ for rasen og at hannhunden  
har begge testiklene i pungen. En hund 
som ikke har vært på utstilling kan vur-
deres brukt i avl dersom den har en bit-
tattest, og hannhunder må i tillegg ha 
en testikkelattest. Dette kan man gjøre 
hos veterinæren. Det er likevel slik at 
dersom man ønsker flere kull på hun-
den sin må den stilles ut, da det kun gis 
dispensasjon for ett kull.

NBK ber alle som vurderer å bruke 
hunden sin i avl og sette seg godt inn i 
avlsreglene og RAS. Norsk Buhund er 
kritisk utrydningstruet, og dermed sår-
bar for spredning av uønskede gener. 
Som oppdretter har man et ansvar for 

å kun avle på friske individer, og da er 
det nødvendig med helseundersøkel-
ser som er aktuelle for rasen. 

Vi trenger flere hannhundeiere som 
ønsker å stille sin hannhund til rå-
dighet
Selv om du «bare» har en familiehund 
så ønsker NBK at alle hunder gjen-
nomgår helseundersøkelsene som er 
beskrevet i avsnittet over. Det finnes 
mange gode familiehunder og bruks-
hunder som kan bidra positivt til rasen, 
så lenge den tilfredsstiller helsekrave-
ne som er satt. For oppdrettere er det 
et stort ønske å få flere hannhunder 
på NBK sin offisielle hannhundliste, og 
avlsrådet ønsker kontakt med hann-
hundeiere som kan være nysgjerrige 
på om de har en hannhund som er eg-
net for avl. Det er du som hannhundeier 
som velger hvorvidt du vil stille hunden 
din til rådighet ved forespørsel om pa-
ring. Du har lov til å være kresen både 
når det gjelder oppdretter og tispe, og 
hvor vidt du selv synes kombinasjonen 
er god. 

Krav til valpekjøpere - et aktivt hun-
deliv og helseundersøkelser:
I en situasjon med stor etterspørsel et-
ter valper vil det være enklere å stille 
krav til nye valpekjøpere. Det bør stilles 
krav til alle valpekjøpere sørger for å få 
tatt HD-røntgen og øyelysing når den 
tid kommer. Det kan også være natur-
lig å oppfordre til at hunden stilles ut, 
gjerne en gang som valp og en gang 
som voksen. Samtidig med dette er det 
viktig å tilby støtte, eksempelvis hjelp 
på utstillinger. Det vil også kunne være 
riktig å prioritere valpekjøpere som vil 

bruke hunden i avl, eller har planer om 
aktiv bruk, herunder til gjeting, jakt, 
brukshundsport, gjerne i kombinasjon 
som familiehund. 

Hva du skal se etter som valpekjø-
per
Som valpekjøper er viktig med god 
kontakt med oppdretter. Det er viktig at 
du blir kjent med oppdretteren, og opp-
dretteren med deg. Spør om foreldre-
dyrenes helsestatus og gemytt. Dette 
øker sannsynligheten for at du ender 
opp med en valp som passer best mu-
lig til deg, din erfaring, livssituasjon og 
hva du ønsker å bruke hunden til. 

For nye valpekjøpere anbefaler vi 
NKKs artikkel om ”Jakten på den se-
riøse oppdretter”. Her finner du mange 
gode tips til hvordan du kan finne en 
seriøs oppdretter som passer deg og 
ditt fremtidige hundehold.

Vi håper at den gode utviklingen 
fortsetter
Vi håper på en fortsettelse av den gode 
utviklingen vi nå er inne i, med mange 
nye buhundeiere som blir fornøyd med 
rasen, som vil anbefale rasen til venner 
og kjente, og   ønsker å velge Norsk 
buhund ved neste korsvei. Vi ønsker 
en bred avl med bruk av mange ulike 
individer fra flere linjer slik at vi opp-
rettholder den genetiske variasjonen i 
rasen, og en rase med sunne hunder 
med et godt gemytt.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med 
avlsrådet eller styret, gjerne på e-post. 
Kontaktinformasjon, og ytterligere in-
formasjon om avl og oppdrett finner du 
på vår hjemmeside www.buhund.no.

Norsk buhundklubb
Styret og avlsrådet

Fra stand på Bygdø Kongsgård 
august 2019

Forventningsfulle valper skuer over mot Barnehagen. Valpene til Gunn Berit 
Ween og Anne Jones får oppleve både livet på gården og i rekkehus, med utsikt 
til og besøk fra ivrige barnehagebarn og forskjellige familier.
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Rasespesifikk avlstrategi - RAS
Ellen Katrin Enge orienterte om gjel-
dende RAS som var godkjent av NKK 
i 2014. Hun understreket at strategien 
blir brukt aktivt i klubbens arbeid.
• RAS skal tydeliggjøre mål for rasen
• RAS skal være et verktøy for å sikre 
sunn hundeavl
• NKKs avlstrategi og etiske grunnre-
gler for avl og oppdrett er fundamentet
• Langsiktige mål skal være gjennom-
arbeidet og bør ikke endres i særlig 
grad. Strategi og kortsiktige mål må 
vurderes etter en viss tid.

RAS 2013
Ligger ute på NKK og NBK sine hjem-
mesider. Oppsett og innhold er gitt av 
NKK. RAS legger grunnlag bl.a. for 
avlsregler og strategier. RAS skal revi-
deres hvert 5. år (2019). Det ble gjort 
en gjennomgang av situasjonen i 2017. 
Dette er presentert i bladet buhunden, 
sommernummeret 2017, som ligger 
ute på NBK sin hjemmeside.

Overordnet mål for rasen – 2013:
• Ha en god og stor nok populasjon, 
med friske og sunne hunder, som har 
god rasetype
• Å ha god kontroll på arvelige lidelser
• Øke interessen for rasen
• Kontinuerlig kartlegging av helse, 
søke å opprettholde god helsestatus. 
Kortsiktige mål:
• Ha en god og stor nok populasjon, 
med friske og sunne hunder, som har 
god rasetype
• Å ha god kontroll på arvelige lidelser
• Øke interessen for rasen
• Kontinuerlig kartlegging av helse, og 
å søke å opprettholde god helsestatus. 
• Øke deltakelse ved utstillinger 
Eksempler på virkemidler:
• Avlsregler - helsekrav, følge opp med 
ny helseundersøkelse
• Delta ved ulike arrangement, og bru-
ke sosiale medier for å vise frem rasen.
• Avlsregler;  fokus på mindre innavl, 
antall valper pr avlsdyr

• Øke antall helseundersøkte hunder – 
øke antall hunder i avl
• Øke interessen og aktiviteten ved Na-
sjonaldagen 

Status 
Deretter ga hun en presentasjon av 
utviklingen i perioden 2008 – 2012 og 
2015 – 2019. Vi er inne i en positiv 
utvikling med en populasjon i økning. 
Stor etterspørsel etter valper er funda-
mentet for å kunne sikre rasen.

Planlagt aktivitet før ferdigstillelse 
av RAS – versjon 2
Det er mye som nå gjennomføres før 
ferdigstillelse av RAS. Ny helserunder-
søkelse, beregning av populasjonens 
innavlsgrad og beregning av genetisk 
variasjon (endring fra sist beregning av 
genetisk variasjon). I tillegg må vi fort-
sette dialogen med NKK med hensyn 
på diagnostisering av HD og beregning 
av HD-indeks.

Hva som blir målene for ny RAS vil 
være avhengig av dette arbeidet. Det 
vi vet vi trenger er flere HD-undersøkte 
hunder, ikke minst for å kunne bruke 
HD-indeks på en sikrere måte. Hun 
avsluttet med at allee er velkomne til 
å komme med innspill til RAS, enten til 
styret på e-post: styret@buhundklub-
ben.no eller avlsrådet på e-post: avsra-
det@buhundklubbren.no.

Det ble kommentert det var fint å se 
resultatene av det systematiske arbei-
det med avl. Det ble påpekt viktigheten 

av å dra lasset sammen, med felles mål 
og felles forståelse. Vi må ha oversikt 
over det vi holder på med. Må ha mål 
som evalueres under veis, både sunn-
hetsmessig og eksteriørmessig. Dette 
er en god og aktiv raseforvaltning. Det 
ble understreket viktigheten av å se 
utviklingen bl.a. i forekomsten av HD i 
for lignende raser, eksempelvis Norsk 
elghund grå, slik at vi kan dra veksler 
på andres erfaringer.

Oppdretterkonferanse ble nevnt, noe 

som bør utsettes til vi har fått resulta-
ter av helseundersøkelsen. Det job-
bes også med å innhente nytt genetisk 
materiale for å kartlegge den genetiske 
variasjonen i rasen – og for å se om det 
har skjedd endring etter at dette sist ble 
beregnet. Det jobbes for å få til innsam-
ling fra flest mulig linjer. 

HD-indeks og HD
Tine M. Jarli orienterte om NBK sitt ar-
beid med HD og HD-Indeks. NBK har 
hatt problemer med å få gode svar på 
hvordan HD-Indeks er beregnet – hvil-
ke data som mates inn i modellen, og 
hva som ligger til grunn for valget av 
de enkelte faktorene som eksempelvis 
arvbarhet – faktorer som varierer fra 
rase til rase.

Når det gjelder kontrollavlesning av 
HD-bilder i Nordisk panel har dette 
ikke vært i tråd med tidligere vedtak i 
Sunnhetsutvalget. Det var gjort vedtak 
om avlesning av 20 bilder, men kun 10 

Referat fra medlemsmøtet 7. mars 2020 - Gardermoen

2008-2012 2015-2019 Endring %
Valper pr år: 85 129 Opp 52 %
Kull pr år: 17 24 Opp 41 %
Kullstørrelse: < 5 5,4 Opp 34 %
Innavlsgrad 6 generasjoner: 4,4 2,4 Ned 46 %
Antall hannhunder i avl: 47 63 Opp 34 %
Antall tisper i avl: 53 80 Opp 51 %
Nasjonaldag: resultater 33 45 Opp 36 %
Andel HD undersøkt:  ca 30 % < 40 % Ingen stor endring
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ble avlest. Det var noe ulike resultater 
landene imellom, men det var sprik 
i begge retninger (noen ble bedømt 
strengere andre mildere). 

NBK, med representanter for styret 
og avlsrådet, har fått avtalt et møte 
med NKK uka etter årsmøtet (møtet 
ble dessverre utsatt – grunnet Corona-
pandemien). Avlsrådet og styret føler 
at arbeidet med å få avklart forhold 
rundt endringene av forekomsten av 
HD på rasen og/eller om dette skyldes 
endring i avlesningen, går utrolig sakte. 
Avlsrådet følger med på utviklingen og 
har kontakter innen fagområdet både 
ved NMBU og i Veterinærforeningen. 

I diskusjonen ble det understreket 
viktigheten av et godt samarbeid med 
NKK. Videre at det er viktig å få en 
oversikt over hvilken betydning en svak 
grad av HD har for hunden. Det ble un-
derstreket betydningen av å følge med 
på utviklingen hos tilsvarende raser. 
Når det gjelder HD-diagnoser vil det 
ofte kunne være noe tvil mellom HD-B 
og HD-C, mens HD-A og sterk grad 
av HD er enklere å skille ut. Avlsrådet 
anbefaler foreløpig ikke å åpne opp for 
avl på hunder med diagnosen HD-C 
uten god faglig begrunnelse. 

Usikkerhet rundt diagnoser forplanter 
seg inn i HD-indeks og gir større usik-
kerhet når det gjelder denne. Det ble 
understreket at vi trenger en åpenhet, 
og vi trenger å få gjenopprettet tillitten 
med NKK. Dette ble blant annet under-
streket av Terje Lindstrøm. 

Elin Kristiansen, som er veterinær 
med hundens bevegelsesapparat som 
spesialområde refererte til at selv om 
mange har en holdning til at hunder 
fungerer bra med HD, er det ikke all-
tid hennes erfaring som kliniker. Det er 
mange faktorer som påvirker den en-
kelte hunds funksjon og det kan være 
vanskelig å fange opp hundenes små 
signaler på smerte/ubehag.

 Vi har en liten populasjon, og får vi 
en utvikling mot mer HD på rasen, også 
av middels og sterk grad vil vi få store 
utfordringer med å reversere dette. 
Hun understreket at vi har en rase med 
tøff mentalitet, hunder som blir gamle 
og som må tåle bruk. 

Det ble påpekt viktigheten av et godt 
samarbeid med NKK under diskusjo-
nen, og understreket  at vi ikke må ha 
alt for stort fokus på alle detaljer. Det 
viktigste er fokuset på eksteriør, men-
talitet og sunnhet. 

Kort oppsummert: Dyrevelferd og 
helse må ligge til grunn i avlen. Vi må 
få med oss oppdretterne på laget. Vi 

trenger informasjon og fakta. Vi må ha 
tilgang på avlshunder, spesielt hann-
hunder!

Dommerkompendiet 
Dommerkompendiet må være klart til 
den felles dommerkonferansen som 
NKK skal arrangere den 8. august. Det 
må jobbes videre med billedmaterialet. 

Øye – status 2019
Elin Kristiansen gjennomgikk de siste 
resultatene fra buhundprosjektet. Hun 
gjennomgikk først kort ulike former for 
katarakt (grå stær), og hva de ulike for-
mene kan ha å si for hunden. Katarakt  
rammer selve linsa. Er linsa tett ser vi 
ikke. Hun viste oss at det er ulike gra-
der og typer av katarakt. Flere typer 
med variasjon ut i fra arvbarhet, skade 
og sykdom (diabetes), og hvor i linsa 
katarakten finnes. Hvor de er og hvor-
dan de ser ut. 

I artikkelen vi publiserte i Veterinary 
Opthalmology i 2017 der buhunder un-
dersøkt i perioden 2009-2014 inngikk, 
hadde 52 % av buhundene pulverulent 
nukleær katarakt (PNK). Denne kata-
rakttypen kan utvikle seg til et sukker-
spinn i linsa i løpet av hundens liv som 
sannsynligvis ikke er til stort hinder for 
hunden – disse hundene mener vi har 
godt syn ut i fra det vi per nå vet. På 
grunn av den store andelen hunder 
som har PNK og at dette høyst sann-
synlig ikke medfører stor reduksjon av 
synet, er det ikke er forsvarlig å ta dem 
vekk fra avl.

21,2 % av buhundene som ble un-
dersøkt i samme periode ble diagnos-
tisert med arvelig utviklingskatarakt. 
Denne formen for katarakt kan prege 
hundens syn i langt større grad. Denne 
typen katarakt forsøker vi derfor å fjer-
ne gjennom avl. 

Norsk buhundklubb følger anbefa-
lingene til ”Øyelysegruppa”. Anbe-
falingene er som følger
• Følgende frekvens av øyelysing er 
anbefalt: Øyelysing ved 1, 3 og 7 år, og 
årlig for avlsdyr. (Viktig å understreke 
at vi også øyelyser for å få en oversikt 
over eventuelle andre øyesykdommer).
• Avl på hunder med PNK Pulvurent 
Nukleær Katarakt (sukkerspinn):Hund 
med PNK pares mot hund som er fri for 
PNK
• Arvelig utviklingskatarakt anbefales 
ikke brukt i av med unntak av katarakt 
fremre suturlinje).

Øyelysingsattesten for avlsdyr gjelder 

i 12 måneder. Dette fordi katarakt kan 
dukke opp med alderen, og at det ved 
øyelysing også undersøkes for andre 
øyesykdommer enn katarakt. 

Status øyehelse per 2019 – 
foreløpig statistikk
Elin har gjennomgått alle øyelysings-
resultater de tre siste årene (2017, 
2018, 2019), for å kunne se status per 
nå og om seleksjon basert på katarakt 
så langt har gitt resultater for øyehelse 
hos norsk buhund. Dette arbeidet er 
ikke ferdig, og det er foreløpige tall som 
ble presentert på årsmøtet. 

223 hunder er øyelyst de tre siste 
årene (av alle øyelyserne i hele Norge, 
flere av disse flere ganger). Hundene i 
dette materiale er generelt noe yngre 
enn i undersøkelsen publisert i 2017. 
På bakgrunn av dette kan vi ikke legge 
for stor vekt på tallene når det gjelder 
utvikling av PNK – som kan komme re-
lativt sent i en hunds liv. 

Forekomst av PNK hos buhundene 
øyelyst i perioden 2017-2019 er på 
gjennomsnittlig 27,8 % (har gått ve-
sentlig ned, men må tas med en klype 
salt da gjennomsnittsalderen på øye-
lyste hunder har gått ned).

Forekomst av Utviklingskatarakt i 
samme periode var gjennomsnittlig 
på 13 %. Dette ser vi tidligere i hun-
dens liv, og ut fra disse tallene kan se 
ut til at vi har fått en markant nedgang 
her. Dette er positivt og kan tyde på at 
avlstiltak med seleksjon på arvelig utvi-
klingskatarakt fungerer.

En DNA-test for katarakt hadde vært 
nyttig, den har vi ennå ikke. Vi trenger 
nå å få øyelyst friske hunder som er 
gamle. Dette vil kunne danne grunnlag 
for DNA-test.

Kort om andre funn:
Retinal dysplasi – likt som tidligere – 3 
hunder

Persistent pupillmembran – registrert 
noen flere hunder (4 mot 1)

En hund med distichiasis (feilplas-
serte øyehår)

Vi følger ellers ekstra godt med med 
hensyn til sykdom i netthinnen, som 
f.eks. PRA – progresiv retinal atrofi. Vi 
har ingen hunder øyeøyst med dette i 
Norge, og har kun fått melding om et 
tilfelle fra USA (fra nå flere år tilbake). 
Det har imidlertid ikke vært mulig å få 
dette bekreftet.

Konklusjoner og videre arbeid:
Det er litt for tidlig å trekke klare konklu-
sjoner, men generelt sett er øyestatus 
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for rasen er svært bra.
Stipendiat som jobber med DNA-test 

er dessverre vært ute grunnet person-
lige forhold. 

Vi må fortsette å helseundersøke 
hunder for å følge utviklingen i helse-
status.

Beregning av innavlskoeffisient vha 
NMBU/NKK
Gjennom DNA-analyser skal det igjen 
beregnes gjennomsnittlig heterozygo-
sitet på rasen. 

Det er et mål at flest mulig linjer skal 
representeres – vi må gjøre dette så 
bra som mulig innenfor de økonomiske 
rammene vi har. Det er Frode Lingås 
ved NMBU som står for det faglige ar-
beidet. Undersøkelsen må være sam-
menlignbar med forrige undersøkelse. 
Vi trenger et representativt utvalg. 

I tillegg til dette jobbes det med  inn-
avlskoeffesienten i rasen, det vil si hvor 
mye hele populasjonen er i slekt. Dette 
hentes ut fra data som ligger hos NKK. 
NMBU-prosjektet avventes til etter at vi 
har innhentet denne informasjonen. 

Disse to tingene må ses i sammen-
heng, og vil bli viktig for å lage en lang-
siktig strategi for rasen.

Helseundersøkelsen
Det er 10 år siden forrige helseunder-
søkelse. Helseundersøkelsen er ano-
nymisert, og raseklubben får ingen 
informasjon om hvem som har besvart 
denne. Data som framkommer i helse-
undersøkelsen er svært viktig. Vi tren-
ger all informasjon vi kan få, både om 
levende og døde individer. Ikke minst 
er det viktig med informasjon om alle 
alvorlige sykdomsforekomster. 

Helseundersøkelsen består av en 
helsedel og en adferdsdel. Mye er likt 
fra forrige undersøkelser. Det er flere 
spørsmål om hundens bevegelser, noe 
som kan kobles opp mot den enkelte 
hunds røntgenbilder. Undersøkelsen 
er kun på norsk, men kan besvares for 
hunder som er registrert i andre land.

Det tilbys mange ulike DNA-tester 
for tiden. Dette er også drevet fram av 
markedskrefter. Vi trenger DNA-tester, 
men kun der det er et behov. DNA -tes-
ter har sin plass men må brukes med 
sunn fornuft. Helseundersøkelsen vil 
hjelpe oss til å avgrense hva vi skal 
fokusere på, og hvilke type tester vi 
trenger, herunder DNA-tester. Vi må 
ikke fokusere på mer enn det som er 
nødvendig  for å sikre en god utvikling 
av rasen.

Vi vil ha tilbakemelding fra så mange 

som mulig. 

Trenger vi tilleggskrav for registre-
ring av valper i NKK?
Det er raseklubbene som kan foreslå 
tilleggskrav for å få registrert valper i 
NKK. Tilleggskrav skal godkjennes av 
NKK. 

Ellen Katrin Enge ga en kort presen-
tasjon av aktuelle tilleggskrav, herunder 
hvilke refleksjoner avlsrådet har gjort 
seg i denne sammenheng. Her er det 
ingen enkle løsninger og tilleggskrav vil 
kunne gi både positive og negative ut-
slag. Aktuelle tilleggskrav som har vært 
diskutert i styret og avlsrådet er:

• Krav til kjent HD-status
• Krav til kjent stauts for øyne (attest 
ikke eldre enn ett år for avlsdyr)
• maks antall valper etter det enkelte 
individ

Saken ble diskutert, men det ble ikke 
landet noen klare anbefalinger for det 
videre arbeidet.

Argumenter for å innføre tilleggs-
krav var:
• Begrense matadoravl for å bidra til å 
sikre genetisk variasjon i rasen
• Vi har i den siste tiden sett at det har 
dukket opp kull hvor det ikke foreligger 
helsestatus på foreldredyr. 
• Sikre en økning av helseundersøkte 
hunder vil sikre at vi har en kjent hel-
sestatus på vårt avlsmateriale, og et 
bedre grunnlag for eksempelvis å ta i 
bruk HD-indeks.
• Flere med kjent helsestatus vil gi oss 
et bedre grunnlag ved utforming av 
avlsregler.
Argumenter mot tilleggskrav var:
• Risiko for avl utenfor NKK – noe som 
kan åpne opp for en sidepopulasjon.
• At vi har et litt sviktende grunnlag for 
å innføre tilleggskrav. Utviklingen viser 
stort sett en positiv trend, både når det 
gjelder øyne og innavlsgrad.
• At vi ønsker å jobbe mer med informa-
sjon framfor å sette rigide regler. Mer 
informasjon til de som ønsker et kull på 
hunden sin, og mer informasjon til val-
pekjøpere.

Det ble diskutert årsaken til at ikke flere 
HD-røntger hundene sine, uten at noen 
kom opp med gode svar. 

Verving av flere medlemmer:
Det ble stilt spørsmål til hva som blir 
gjort for å følge opp medlemmer som 
er vervet av oppdrettere (NKK kode 50 

i medlemsregisteret). Styret vil følge 
opp dette.

Kurs og aktiviteter
Leder Linda Karlsen avsluttet med-
lemsmøtet med at styret ønsker økt 
aktivitet ute i distriktene, og at styret 
ønsker å bidra til å spre informasjon 
om ulike samlinger og aktiviteter. Hun 
etterlyste en aktivitetskomité for klub-
ben for å spre klubbarbeidet på flere. 

Årsmøtet/medlemsmøtet ble avsluttet 
med middag på hotellet.

Totenvika 18. mai 2020
Referat v/Kirsten Andersen

Forsidebilde – 
Julenummeret 2019
Et lite arbeidsuhell gjorde at 
fotografens navn ble uteglemt. 
Fotograf er Vibeke Brath, 
profesjonell hundefotograf.
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Korona-pandemien har rammet NKK hardt. NKK henter mye 
av sine inntekter fra aktiviteter som nå er avlyst. NKK var i 
utgangspunktet ekstra sårbare etter at den alvorlige hunde-
sykdommen i 2019 allerede hadde tæret på økonomien.

Vi trenger NKK. NKK gjør en spesiell innsats for de Norske 
rasene, og legger til rette slik at det blir lettere for oss å mar-
kedsføre Norsk buhund.

Norsk buhundklubb sentralt og avdeling Midt-Norge har 

støttet NKK med henholdsvis kr. 15.000,- og 5.000,- i til-
skudd, og vi vet at mange av dere allerede har gitt privat. 
Vi oppfordrer alle som har mulighet til å enten å støtte NKK 
med en gave, eller gjøre en innsats for å verve flere med-
lemmer. Flere medlemmer vil gjøre oss mer robuste, både 
NBK og NKK.
 
Støtt Norsk Kennelkubb 
VIPPS direkte til NKK: 22557
Kontonr. direkte til NKK: 1600.40.39983

Støtt opp om Norsk kennelklubb og 
det organiserte Hunde-Norge

Elli og Fia
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Hilsen fra Avlsrådet

Presentasjon av avlsrådet

Det siste halvåret har vi jobbet mye 
med å få på plass ny kartlegging av 
rasen vår. I vinter sammenfattet avls-
rådet, i samarbeid med NMBU Veteri-
nærhøgskolen, en søknad om genres-
sursmidler fra Landbruksdirektoratet, til 
en ny beregning av genetisk variasjon. 
Dessverre fikk vi avslag på denne søk-
naden, men vi har på bakgrunn av be-
grunnelsen sendt inn en klage på ved-
taket. Vi er på god vei med å få kartlagt 
det DNA-materialet vi allerede har til en 
slik analyse, og hvor mye vi eventuelt 
mangler for å få analysert et represen-
tativt utvalg av hunder. 

Etter noe forsinkelse fikk vi endelig i 
gang helseundersøkelsen i mars, og 
det er svært gledelig å melde at vi har 
fått inn 350 svar. Tusen takk til absolutt 
alle som har tatt seg tid til å svare på 
denne undersøkelsen! Dette setter vi 
så stor pris på, og det er svært verdifull 
informasjon for oss når vi skal jobbe vi-
dere. Det vil komme en oppsummering 
av resultatene i neste nummer av Bu-
hunden.

Styret, avlsrådet og NKK hadde plan-
lagt et samarbeidsmøte i mars, men 
dessverre måtte dette utsettes som føl-

ge av restriksjonene som kom kort tid 
etter årsmøtet. Det er gledelig å melde 
at vi nå har fått satt opp et nytt møte i 
juni, og vi håper at dette skal skape et 
enda bedre samarbeid med NKK frem-
over. 

I tillegg til ovennevnte ble det informert 
om revidering av RAS og resultater fra 
«Buhundprosjektet» under årets med-
lemsmøte på Gardermoen. Referat fra 
møtet kan leses i sin helhet i denne ut-
gaven av Buhunden.

Vi ønsker dere en riktig god sommer!

Avlsrådet består i dag av 4 avlsråds-
medlemmer. Nedenfor gir vi en kort 
presentasjon av oss. 

Tine Madeleine Jarli ble medlem av 
avlsrådet i 2016, og tok i 2020 over 
ledvervet. Tine er utdannet ved Nor-
ges miljø- og biovitenskapelige uni-
versitet med en mastergrad i avl og 
genetikk på husdyr med flere fordyp-
ningsfag om hund. Hennes faglige 
kunnskap gir nyttig bidrag til flere av 
problemstillingene avlsrådet møter. 
Tine har to svarte hannhunder på 2 og 
5 år, som begge har bidratt i avl. Hun 
er også oppdretter av fjordhest, som i 
likhet med buhund er en nasjonal og 
utrydningstruet rase.
Ellen Katrin Enge ble medlem av 
avlsrådet i 2006, og var leder i avls-
rådet fra 2006 til 2019. Før dette satt 
hun flere år i avlsrådet i australian 
shepherdklubben. Hun har vokst opp 
med buhund, og har i alle år brent for 
hund, avl og hundehold. Hun har del-
tatt ved NKK sitt avlsrådskurs både i 
2001 og i 2012. Hun har i dag et lite 
oppdrett av norsk buhund.

Elin Kristiansen kom inn i avlsrådet i 
2007. Elin er for tiden eier av én bu-
hund. Hun ble uteksaminert fra Nor-

ges Veterinærhøgskole i 1996, og har 
siden 2000 drevet Hønefoss dyrehos-
pital sammen med Stein Dahl. Elin har 
kirurgi (ortopedi), akupunktur og øy-
esykdommer som sine interessefelt. 
Hun er klubbens ansvarlige for «bu-
hundprosjektet» og har også mye av 
kontakten ut mot «våre» spesialister 
innenfor ulike fagområder. 

Ingvill Brenden har vært medlem i avlsrå-
det siden 2010. Ingvill har vokst opp med 
buhund og har i dag 3 hjemmeboende 
buhunder. Hun har hatt en liten kennel 
og har oppdrettet flere buhundkull, og 
har ingen planer om å slutte der. Hun har 
utdannet seg innen hundefaget, og er 
også instruktørutdannet. Ingvill har også 
deltatt på NKK sitt oppdretterkurs i 2012. 

Avlsrådet i Norsk buhundklubb, fra venstre Elin Kristiansen, Ellen Katrin Enge, 
Ingvill Brenden og Tine M. V. Jarli

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

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

Vi tar vare på din beste venn!

HA FULL OVERSIKT

OVER DITT DYRS HELSE

PRAKTISK APP
FOR DYREHELSE

LAST NED
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Hannhundsliste - godkjente hannhunder per 26.05.2020
Har du en hannhund? 
Norsk buhund er en utrydningstruet rase, og for at vi skal kunne ivareta rasen på best mulig måt er vi avhengig av at flere hannhunder 
viderefører genene sine. Har du en hannhund som er frisk og fin og med godt gemytt? Ta kontatk med avlsrådet på epost, avlsradet@
buhundklubben.no.  

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

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

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

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

Leo NO52260/18 Blakk 0 Mariel Hole Bryggja 994 36851 / mariel.hole@outlook.com

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

Prins NO47351/14 Blakk 11 Torstein Gjeldokk Geilo 479 03547 / 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

Sixten SE15099/2017 Blakk 0 Rolf Lind Solna, Sverige 0046 (0) 705 26 11 60 
rolflind1017@gmail.com

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

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

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

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

Vatnebygda's Birk NO31823/17 Svart 21 Sverre Ims Nykirke 90784409 / s-ims@online.no

Vaulartuns Bobben NO32136/11 Svart 0 Arvid Jørgen Stueland Sveio 414 33007 / magdalena@stueland.com

Zeal Loke  NO34759/17 Svart 12 Trond Nilsen Karlsvik Ranheim 901 20620 / nilskarl@hotmail.com
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Registrerte kull i perioden 17.11.2019 - 26.05.2020

AD-undersøkte hunder i perioden 17.11.2019 - 26.05.2020

Født Kull T/H Far Mor

24.06.2019 201899 imp NO32648/14    Kimura's Uno CKCCN621852    Kyon's Nordic Princess

03.09.2019 198252 3/5 NO53928/15    Bernegården's Dante NO31058/11    Tara

23.10.2019 200593 imp NO37047/15    Pe-gu's Trym Nukasønn SE51999/2012    Orrekojans Penny

28.10.2019 198425 3/1 NO47351/14    Prins NO51564/17    Fjellstinipen's Várind

26.11.2019 200144 3/5 NO53474/16    Bernegården's Fenris NO48014/17    Vaalebjønn's Cs Lille- Kaja

06.12.2019 198853 2/3 NO38142/18    Solan NO52956/14    Skaubos Fauna

06.12.2019 200262 2/5 NO59134/18    Vatnebygda's Dreng NO44888/18    Bernegården's Kamilla

23.12.2019 200437 6/1 NO32993/18    Bernegården's Ingolf NO36466/17    Vaalebjønn's Bs Viljeembla

26.12.2019 200620 3/3 NO34759/17    Zeal Loke NO37049/15    Pe-gu's Oda-tiril Ninjodatter

01.01.2020 200732 2/2 NO34759/17    Zeal Loke NO30782/17    Bernegården's Gudny

12.01.2020 201354 1/1 NO53474/16    Bernegården's Fenris NO45221/14    Vatnebygda's Os Frøya

14.01.2020 200790 3/1 NO42588/17    
Honningrosas Bjarne 2. Hjerteknuser KCAQ03359206    Sturtmoor Deatrix

08.03.2020 202406 0/3 18297/08    Hektor NO57701/11    Skaubos Elli

12.03.2020 202757 3/2 NO41471/17    Kimura's Dag NO30403/12    Topsy

22.03.2020 202055 2/0 NO34759/17    Zeal Loke SE50841/2017    Nordspetsens Skrållan

26.03.2020 202704 5/2 NO34092/11    Jimmy NO41467/17    Kimura's Dina

Regnr Navn Diagnose Avlest

NO44883/18 Bernegården's Konrad 0 18.11.2019

NO55048/18 Fantejentas Fiona 0 22.03.2020

Ravn - 8 år. Foto Steinar Kjeldsen
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Registreringsnummer Navn Dato Diagnose

NO37532/19 Skaubos Iris 20.11.2019 Intet påvist

NO52273/14 Fjellstinipen's Toldëa Tilia 22.11.2019 Intet påvist

NO32996/18 Bernegården's Ina 26.11.2019 Intet påvist

NO44888/18 Bernegården's Kamilla 26.11.2019 Intet påvist

NO43425/18 Bernegården's Jilly 26.11.2019 Intet påvist

NO53477/16 Bernegården's Frøya 26.11.2019 Intet påvist

NO59134/18 Vatnebygda's Dreng 26.11.2019 Intet påvist

NO53931/15 Bernegården's Dikira 02.12.2019 Intet påvist

NO55786/14 Vaalebjønn's Ws Svinta 11.12.2019 Intet påvist

NO38036/18 Vaalebjønn's Eb Emira 02.01.2020 Intet påvist

NO42588/17 Honningrosas Bjarne 2. Hjerteknuser 07.01.2020 Intet påvist

NO34759/17 Zeal Loke 14.01.2020 Intet påvist

NO51922/16 Luna 16.01.2020 Intet påvist

NO31015/17 Fant 17.01.2020 Intet påvist

NO32136/11 Vaulartun's Bobben 31.01.2020 Intet påvist

NO34659/15 Fantejentas Berthea 05.02.2020 Intet påvist

NO44548/17 Camastiff's Alluka Ariella 07.02.2020 Intet påvist

NO39714/18 Nesets Vela 15.02.2020 Intet påvist

NO36467/17 Vaalebjønn's Bs Viljevenja 19.02.2020 Intet påvist

NO55782/14 Vaalebjønn's Wb Elias 19.02.2020 Intet påvist

NO55698/18 Vaalebjønn's Gb Eiril 27.02.2020 Intet påvist

NO55047/18 Fantejentas Freia 09.03.2020 Intet påvist

NO31823/17 Vatnebygda's Birk 12.03.2020 Intet påvist

NO44643/18 Taiga 13.03.2020 Pers. Pupilmembran (PPM): Påvist Iris

NO55048/18 Fantejentas Fiona 13.03.2020 Intet påvist

NO41104/12 Dennis 20.03.2020 Retinal Dysplasi (RD): Påvist (Multi) fokal

NO34092/11 Jimmy 02.04.2020 Katarakt (ikke medfødt): Påvist Ant.sut.l.

NO41997/16 Vaalebjønn's Zs Loba 14.04.2020 Intet påvist

NO39838/19 Fantejentas Gisken 21.04.2020 Intet påvist

SE52966/2017 Bukullarnas Sa Sote 21.04.2020 Katarakt (ikke medfødt): Påvist Cortical

NO51699/18 Mikkellykkja's Corona 22.04.2020 Intet påvist

NO30781/17 Bernegården's Gaute 23.04.2020 Intet påvist

NO30660/17 Finntil's Villemo 30.04.2020 Intet påvist

NO41774/15 Ailo 04.05.2020 Intet påvist

NO45978/14 Vaalebjønn's Vb Fifla 07.05.2020 Intet påvist

NO53474/16 Bernegården's Fenris 07.05.2020 Intet påvist

NO30657/17 Finntil's Dominic 19.05.2020 Intet påvist

NHSB3125215 Vår Stolthet Trygghet Lif 19.05.2020 Intet påvist

NO40824/13 Jack 19.05.2020 Intet påvist

NO33030/17 Skaubos Gunda 22.05.2020 Intet påvist

NO55781/14 Vaalebjønn's Ws Nero 22.05.2020 Katarakt (ikke medfødt): Påvist Cortical Post.Pol.

NO55695/18 Vaalebjønn's Gs Eikir 26.05.2020 Intet påvist

Øyelysninger  17.11.2019 - 26.05.2020 
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NO44883/18 Bernegården's Konrad B 17.11.2019

NO56267/18 Milo C 17.11.2019

NO44887/18 Bernegården's Konstanse B 20.11.2019

NO45054/17 Kvitlabbens Neli C 11.12.2019

NO37570/16 Pe-gu's Dina Nukadatter B 18.12.2019

NO40539/18 Skaubos Haugtussa B 18.12.2019

NO38036/18 Vaalebjønn's Eb Emira B 22.12.2019

NO49476/18 Fjellstinipen's Dvalínn D 22.12.2019

NO52260/18 Leo B 08.01.2020

NO59134/18 Vatnebygda's Dreng C 08.01.2020

NO51922/16 Luna A 15.01.2020

NO56264/18 Mira Stelladatter C 04.02.2020

NO40526/18 Smørbukks Bs Nestor B 05.02.2020

NO31015/17 Fant B 05.02.2020

NO44548/17 Camastiff's Alluka Ariella B 17.02.2020

NO55782/14 Vaalebjønn's Wb Elias C 29.02.2020

NHSB3125215 Vår Stolthet Trygghet Lif C 29.02.2020

NO41774/15 Ailo B 29.02.2020

NO30658/17 Finntil's Taran D 05.03.2020

NO37388/16 Kimura's Ane C 09.03.2020

NO55049/18 Fantejentas Fibi A 09.03.2020

NO51702/18 Mikkellykkja's Cava C 15.03.2020

NO37840/16 Stella A 15.03.2020

NO55047/18 Fantejentas Freia B 15.03.2020

NO56334/17 Fantejentas Edda B 19.03.2020

NO44643/18 Taiga B 19.03.2020

NO55048/18 Fantejentas Fiona C 20.03.2020

NO52580/16 Tessa C 22.04.2020

NO55046/18 Fantejentas Fjola B 25.04.2020

NO55190/18 Bernegården's Maud C 25.04.2020

NO51856/18 Bernegården's Luna B 26.04.2020

NO30534/19 Bernegården's Nora C 26.04.2020

NO55698/18 Vaalebjønn's Gb Eiril C 01.05.2020

NO30781/17 Bernegården's Gaute C 08.05.2020
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B ANSVARLIG UTGIVER
NORSK BUHUNDKLUBB
Returadresse: Kirsten Andersen,
Nystuvegen 100, 2848 Skreia

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 alle de historier og 
bilder 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 den norske 
buhunden er.

Vi håper medlemmene i Norsk Buhundklubb 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 og friskt medlemsblad.

Stoff til Buhunden kan sendes til:
Terje.methlie@online.no

For mer informasjon:
Terje: Tlf.: 95 02 61 96
e-mail: terje.methlie@online.no

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

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

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

Vi ønsker alle medlemmer i Norsk Buhundklubb en riktig 
god sommer, og håper at mange av dere vil komme til 
Hunderfossen når vi skal feire Buhundens Nasjonaldag 
helgen 4.-6. september. For bestilling av hotell/hytter, 
kontakt Hunderfossen på tlf. 61 27 73 00 – epost: hotell@
hunderfossen.no. For bestilling av camping: 
resepsjon@hunderfossen-camping.no. 

Vi takker alle som har bidratt 
med historier og flotte bilder til årets 

sommernummer av Buhunden!

DISTRIKTSKONTAKTER: NORSK BUHUNDKLUBB
SØR- OG ØST-NORGE:

Kirsten Andersen 
Nystuvegen 100, 2848 Skreia 

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

MIDT NORGE: 
Annbjørg Myhre 

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

E-mail: a-myhr@online.no


