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Hei alle buhundvenner!
Nok et år er snart
forbi, og dette året er
vel veldig annerledes
enn hva vi er vant
med. En ting er hverdagen vår, men også
når det kommer til
hundeaktiviteter. Det
har skjedd mye den
siste tiden som har
gjort at flere arrangementer har vært
avlyst, dessverre.
I fjor var det lite hundeaktiviteter grunnet
hundesjukdommen,
og i år har korona
satt en stor brems på
det meste.
Vi kan glede oss over
at vi fikk gjennomført
buhundens nasjonaldag på Hunderfossen i år. Vi hadde
mange besøkende til
tross for pandemien.
Og for første gang
arrangerte vi offisiell
rallylydighetskonkurranse på søndagen.
Vi er veldig glade
for at så mange var
med. Det var god
stemning og lite som
kunne tyde på at det
var en pandemi påLinda og Buzz
gående. Vi har fått
mange gode tilbakemeldinger på årets
arrangement. Men har du noe konstruktivt på hjertet ang arrangementet er det
bare å ta kontakt med en av oss i styret. Vi ønsker hele tiden å forbedre oss.
På grunn av det store utbruddet av korona som har vært den siste tiden har dessverre NKK måttet utsette årets representantskapsmøte, selv om planen var å ha
det digitalt. Men grunnlaget var at de ønsket å møtes hos NKK for å forberede til
et slik møte. Da de så at det ikke var mulig, ble det dessverre utsatt.
I tillegg ble jo Dogs4all avlyst i år pga pandemien. Dogs4all har vært en fin og
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OMPLASSERING

viktig arena for Norsk Buhundklubb. Vi har fått mange nye
valpekjøpere via vår stand, og vi er vel den eneste klubben
som har hatt hundene våre liggende på bordet slik at alle
kan få hilse på.
I avlsrådet har vi dessverre mistet en stor ressurs. Ingvill
Brenden takket for seg etter mange år i avlsrådet. Hun har
bidratt masse opp igjennom årene, og man merker det godt
nå hvor mye jobb hun har tatt tak i, da de tre resterende må
gjøre hennes jobb også.
Tusen takk Ingvill for den fantastiske jobben du har gjort. Vi
er heldige som har hatt deg i avlsrådet, og håper du fortsatt
kan hjelpe til med ting til buhundens nasjonaldag slik du har
gjort tidligere år.

nye velkommen, og håper stadig på flere.
Jeg ser frem i mot en nytt år, og håper at 2021 blir et bedre
år. Først av alt håper jeg at årsmøtet vårt blir avholdt som
planlagt på Thon Hotel Oslo Airport den 6.mars 2021, og jeg
ønsker alle medlemmer velkommen. Håper vi blir mange.
Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig god jul og en godt
nytt år.
Linda Karlsen
Leder
Norsk buhundklubb

På grunn av at hun har takket for seg, ser også avlsrådet etter et nytt medlem
som interesserer seg for
buhunden og avlsarbeid.
Mange utstillinger og arrangementer har blitt avlyst
i år, og mange hannhundeiere som har ønsket sin
hannhund på hannhundlisten har ikke fått vist frem
sin buhund på utstilling. Likevel har vi åpnet opp for
hannhunder uten utstilling
dersom de oppfyller alle
andre krav. Vi ønsker alle
Buhunden Julen 2020
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Strikk din "Amanda"
buhund-genser du også!
Gro Fløysvik har designet den nydelige buhund-genseren
”Amanda”. Oppskriften selges til inntekt for Buhundprosjektet. Det ble solgt mange eksemplarer under Buhundens nasjonaldag, men du kan fremdeles sikre deg oppskriften. Du
kan enten kontakte Gro Fløysvik, eller du kan bestille den
med eller uten garnpakke på nettbutikken www.garnmani.
no. Det er fantastisk mange fine farger i dette garnet så det
er bare å ”velge og vrake”. En står helt fritt til å komponere
egen fargepalett, eller kjøpe garnpakke. Oppskriften koster
kr.: 75,-, og inntektene går i sin helhet til Buhundprosjektet.
Pengene vil bli satt av på prosjektkonto for buhundprosjektet, og holdes utenfor klubbens vanlige driftsbudsjett.

for buhunden, og om det var aktuelt å ha en liten stand på
Buhundens nasjonaldag. Vi måtte jo bare takke ja til et slikt
supert initiativ.
Gro stilte opp på Buhundens nasjonaldag. Hun hadde med
seg flere størrelser av genseren slik at vi fikk prøve den på
før vi kjøpte oppskriften. Vi håper at mange strikkeglade har
strikket genseren, og stiller opp i den under Buhundens nasjonaldag på Hunderfossen 2021.

Når du går inn på nettbutikken er oppskriftene organisert
etter designer. Klikk på Gro Fløysvik så kommer bildet av
oppskriften opp, med tilhørende tekst:

“AMANDA” Buhund-genser Oppskrift
Når du kjøper mønsteret til «Amanda buhund-genser» vil
hele beløpet du betaler bli overført og gitt i gave til Buhundprosjektet. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk
Buhundklubb, NMBU (Veterinærhøyskolen) og Hønefoss
Dyrehospital. Gjennom prosjektet kartlegges og overvåkes
helsetilstanden i rasen slik at buhunden kan bevares frisk
og sunn for ettertiden. Det arbeides med flere ting, deriblant
helseundersøkelser som skal gi informasjon om betydning
og utbredelse av sykdommer samt genetiske analyser for
både øyesykdommen katarakt og genetisk variasjon i rasen.
Rett før Buhundens nasjonaldag fikk vi spørsmål fra Gro,
om det kunne være en idé å selge strikkeoppskrift til inntekt
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Mange fine varianter av buhundgenseren

Buhunden Hauk
Hauk er heile familien sitt midtpunkt.
Han er sta på buhundvis, sosial, leiken og ein skikkeleg ”vakthund”. Det
er ikkje mange ekorn som føler seg
trygge i skogen rundt huset når Hauk
er utandørs!
Hauk er veldig flink å gå i band med.
I haust var vi på ein flott fjelltur heime i

Bøverdalen i Lom. På denne turen var
det mange lemen i fjellet som tok merksemda hans, og da var det fint å ha nokre godbitar å distrahere med.
Når matmor står på kjøkenet, er Hauk
strategisk plassert i nærleiken i tilfelle
noko dett på golvet. Litt bortskjemd må
vi vel slå fast at han er, men slik er det

gjerne med kjære familiemedlemmar.
Vaalebjønns Yb Hauk er fødd i 2016,
og kjem frå Vaalebjønn kennel v/oppdrettar Sverre Ims.
Beste helsing
Perlaug Marie Kveen pva matmor
Ragnhild Aamot Kveen

Hauk kosar seg i skuggen ein varm sommardag.

Speidar han etter lemen, tru?

Ventar på at noko skal dette ned!

Hauk får godbit av kompisen sin.

Buhunden Julen 2020
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Buhunder på rottesøk
Av Annette Ovesen
Vi som har buhunder
vet hvor glade de er i å
lete etter smågnagere.
Da er det skikkelig gøy
at vi kan kombinere det
med å hoppe på høyballer, trene på samarbeid
og konkurrere i en hundesport!
Barn Hunt som hundesport ble utviklet av Robin
Nuttall i USA som ønsket
å la alle hunder, uansett
rase, å konkurrere om
titler i en sport som fremhevet hundenes instinkt til
å jakte skadedyr. Sporten
ble offisiell i 2012, og som
første land utenfor USA/
Canada begynte Norge
med konkurranser i 2016.

Bella har gjort funn

Hovedmålet er at hunden skal finne rotter (i Norge brukes
ikke levende) som er gjemt i spesiallagde tuber rundt om
i høyet. Fører skal følge med og lese hunden godt nok til

å forstå hvor de riktige tubene er, og deretter melde riktig
tube til dommer. Det høres enkelt nok ut – men når noen
av tubene har innhold av rotte-reir (kalles Litter) og andre er
tomme, er det lett å bli lurt. Her må vi
bare stole på hundens nese!
Banen er inngjerdet og består av høyballer som er stablet på ulike måter. I løpet av en angitt tid må hunden finne rotter, klatre på høyballer og gå gjennom
en høyball-tunnel. Klarer man dette får
man et napp – og etter tre napp får man
tittel og går opp til neste nivå (klasse).
Størrelse på banen, form på tunnelen
og antall høyballer øker oppover i nivåene. Det samme gjelder antall tuber og
rotter / Litter. Godt man da også får mer
tid til rådighet!
Kirsti E. Frenger med Bella og jeg med
Tyla har vært aktive med Rallylydighet
i noen år, i tillegg til at vi har drevet litt
med spor og ulike typer søkstrening
da hundene er tydelige på at dette er
stas. Da vi fikk høre om Barn Hunt ble
vi veldig nysgjerrige og ble med på introkurs i mars 2019. Begge hundene
viste umiddelbart at de syntes dette var

Tyla markerer
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Tyla har mer lyst til å sjekke innholdet i premieposene enn
å se i kamera
skikkelig gøy! Vi meldte oss inn i Oslo Barn Hunt som har
flott treningslokale i Nittedal, og trener der 2-4 ganger i mnd.
Bella og Kirsti har ikke hatt anledning til å delta på så mange
konkurranser, men har oppnådd første tittel RATI + 1 napp
til neste nivå.
Tyla og jeg har derimot fått med oss stort sett de konkurransene som har vært siden vi begynte, og det har gitt resultater. Til tross for en litt laber periode med feilmeldinger,
kan jeg nå skryte av at Tyla oppnådde sin tittel nr 3 (RATI,
RATN og nå RATO) i oktober! Bella og Tyla er begge 7,5 år
og begynner å bli greit voksne, men dette er en sport de kan
drive med i mange år til!
På trening i høst traff vi enda en buhund. Iris (blir 2 år i mars)
og Emilie Molstad Ryen startet med Barn Hunt i sommer og
har vært hektet siden. Iris hadde trent Nosework i et halvt
år før de fikk høre om denne nye sporten fra en bekjent.
Emilie syntes det hørtes moro ut, særlig siden Iris synes det
er kjempegøy å jobbe med nesen. Og det er ingen tvil om at
Iris har forstått oppgaven; i oktober gikk de sin første konkurranse, to på samme dag. Full pott: Første tittel RATI +
napp i begge konkurransene! Emilie tror Iris synes dette er
ekstra gøy fordi hun er fri til å søke over hele området; en
frihetsfølelse samtidig som det er en jobb som må gjøres.

Iris i høyet.
Det er tydelig at Iris har stor interesse og det er lett å se hvor
glad hun blir i ringen, og derfor liker Emilie dette så godt. I
tillegg liker hun at sporten er lagt opp slik at hundene skal
oppleve mestring, uansett trening eller konkurranse. Og så
er det sosialt og hyggelig mellom eierne!
Som nevnt er dette en liten og ny sport, foreløpig er det bare
tre godkjente klubber i Norge: Hovedsetet Barn Hunt Int’nal
Norge i Bergen (holder til på Sotra), Follo Brukshundklubb
Barn Hunt (Drøbak) og Oslo Barn Hunt (Nittedal). Interessen
er økende, kurs og treninger blir raskt fullbooka, så vi håper
det snart blir flere klubber rundt om i landet. Ønsker du å vite
mer om sporten, kan du lese mer på www.barnhuntnorge.
no, eller på en av klubbenes Facebooksider. Buhundene i
OBH vil i alle fall anbefale sporten på det sterkeste!
Buhunden Julen 2020
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Buhunden Skil
Here are some pictures of our Buhund Skil (Skildre is his
real Norwegian name).
On September 20th, we joined the annual breeders day of
kennel Vår Stoltet. Together with 8 other Buhunds we went
to a pool in the woods.
Skil was delighted because he could swim and bring his
sticks to us, again and again and again and again….. At least, when his stick was not taken by Tjasse, a Belgian Buhund friend. We had a lovely afternoon.
Skil likes to jump on old trees. Here is a picture of a fallen
tree in the forest named Amelte (in Assen, the Netherlands).

The picture was taken during a walk in March 2020, just
after Covid hit our country.
We were in a lockdown, but fortunately we could walk with
Skil in the woods around Assen. We are lucky to live in such
a nice area. For Skil the Corona-crisis means long walks in
the woods.
Good for his health and ours.

Skil på sandhaugen

Skil på svømmetur

25 k

11 k

Kind regards,
Margreet Riemersma

Skil med pinner

Skil venter på pinnen

- SPONSOR
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MED

25 kg

MEDIUM
Alle hunder fra 11 til 25 kg

11 kg

Med appetitt på livet

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

LAST NED

GRATIS

www.hundeappen.no

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

/RoyalCaninNorge

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

royalcanin
.no

Buhunden Julen 2020
MEDIUM_A4_Buhunden_des_2013.indd 1
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Buhunden Lina
Om sommeren liker Lina å være med på sjøen enten om vi
tar båten eller bare går ned for å bade. Hjemme på gården
er det godt å ligge og slappe av i skyggen.
Om vinteren liker Lina godt å være med på skitur i nærområdet. Her er det fra Vestmarka, Sørfjellrunden. Hun kunne
godt tenkt seg litt KvikkLunch hun også.
Vennlig hilsen Kari Birkely
Foto: Kari Birkely
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Buhundens nasjonaldag 2020 4. - 6. september
Tekst: Kirsten Andersen
Foto: Roy Sundby, Terje Lindstrøm,
Ellen H. Tangen m.fl.
Tusen takk til alle som var med på
å gjøre Buhundens nasjonaldag
2020 til et vellykket arrangement.
Med tanke på corona-pandemien er
dette ett av de mest krevende arrangementene vi har gjennomført. I
tillegg til denne utfordringen hadde
vi stablet enda mer inn i programmet vårt en tidligere. For første gang
hadde vi full kontroll på alle som var
innom arrangementet. Vi oppdaget
at det var langt flere enn vi var klar
over som møtte opp for en hyggelig buhundprat, uten verken å være
påmeldt utstillingen eller rallylydighetsstevnet. Til utstillingen var det
påmeldt 65 hunder med stort og
smått, mens stevnet i rallylydighet
var fulltegnet med 60 deltakere. Til
sammen var det i overkant av 400 tobeinte innom arrangementet på lørdagen, noe færre på fredag og søndag. Vi er litt stolte av oss selv som
klarte å gjennomføre alt på en god
måte, takket være hjelp fra avdeling
Midt-Norge og mange medlemmer
som var på tilbudssiden.

rangementet ble sluset inn på ett punkt,
registrert med navn og telefonnummer,
og påtvunget håndsprit. Hotellet fikk en
kopi av listene for de delene av arrangementet som ble avholdt der, mens
de øvrige listene ble tatt vare på en god
stund etter arrangementet – i tilfelle
smitte. Heldigvis gikk alt bra!
Velorganisert loddtrekning med fine
premier.

Ring og telt var velorganisert –
smittevern i høysetet

Vi avholdt lotteri, men i stedet for loddsalg valgte vi å tilby nummererte kataloger som en erstatning for lodd. Disse
kunne det vinnes på mer enn en gang.
Dette var en god løsning for alle parter, som vi kommer til å fortsette mer.
Ingen blafrende lodd å holde styr på,
smittesikkert ”loddsalg” og mindre muligheter for feil i forbindelse med loddtrekningen.
Vi hadde utfordringer med å få i gang
høytaleranlegget, men her fikk Roy
Sundby sine kontakter og vi fikk hjelp
av et lokalt lydfirma – som gjorde jobben gratis.

Smittevern
Smittevern var en krevende jobb. Litt
rot og dobbeltarbeid ble det nok i forkant av arrangementet, men resultatet
ble bra til slutt. Alle som var innom ar-

Kiosken var velorganisert og godt drevet av Avdeling Midt-Norge, med Roy
Sundby og Annbjørg Myhre som hadde
stålkontroll.

Alle ble sjekket inn og måtte erklære
seg friske

Ellen Katrin Enge og Katrine Lindstrøm sørget for en god innføring i utstillingens
verden gjennom gratis handlerkurs på fredagen.

- SPONSOR
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Også i år stilte Ernst Olaf Ropstad opp
med tilbud om øyelysing. Mange benyttet seg av dette.

Fredag
Terje Lindstrøm tok oss gjennom utkast
til nytt rasekompendium litt senere på
kvelden. Og leder i avlsrådet oppdaterte oss med siste informasjon om HD
og HD-indeks, med fokus på hvordan
jobber vi videre for å sikre en rase med
fortsatt god helsestatus. Etterpå ble det
grilling og sosialt samvær ute.
Avdeling Midt-Norge hjalp oss med rigging av ringer og telt, opptenning av
griller fredagen og mat til alle gjennom
utstillingsdagen lørdag og stevnedagen søndag.

Veterinær Elin Kristiansen fra avlsrådet
var på plass og sikret nye DNA-prøver,
både fra hunder som deltok på utstillingen, men også fra andre buhunder
som besøkte arrangementet.

Lørdag
Lørdagen kom vi oss gjennom alle poster på programmet. Rasespesialen, kåring av årets beste norske buhund, utstillingens beste svarte buhund, beste
hode og hale, og ikke minst 60metern.
Femkampen og barn og hund måtte
utgå.

Utstillingen med
utstillingsresultater

BIM ble Skaubos Gunda NO33030/17

Lørdagen ble avsluttet med middag
på hotellet, mens andre grillet nede på
campingplassen.
Ringpersonalet loset oss godt gjennom utstillingen, fra venstre dommer
Vigdis Nymark, skriver Stine Bø og
ringsekretær Janne Gregersen.

Utstillingens beste svarte buhund Solan NO38142/18 som også stakk av
med Certet i hannhundklassen
Kirsten Andersen fikk årets hederspris
for innsatsen for klubben og nasjonaldagen

Stine Strander fikk pris for den måten
hun har markedsført rasen på gjennom
deltakelse i konkurranser i rally lydighet
på nasjonalt og internasjonalt nivå med
Fantejentas Caja. Vi kunne også gratulere henne med championatet i rally
lydighet etter dagens utstillingsresultat.

Årets beste norske buhund, og BIS ble
Kimura´s Draupne NO41470/17

Skaubos Fride NO52957/14 stakk av
med Certet i tispeklassen

Buhunden Julen 2020
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BIR Valp – Skaubos Jonar

BIM Valp – Finntil’s Mina Odadatter
NO31968/20

BIR junior ble Lola NO50243/19

I veteranklassen ble Skaubos Elli NO57701/11 (til venstre) og Leite-gård’s Jarl
Olav-son NO37449/12 BIM

Skaubos Isak Varg NO37533/19 ble
vant konkurransen om det beste hodet.

Skaubos Herdis ble kåret til vinner på 60 meteren med tiden 5.52

Søndagens offisielle stevne
i rally-lydighet
Bilder v/prøveleder Ellen H. Tangen

BIM junior Kimura´s Fritjov Nansen
NO55276/19

- SPONSOR

Bernegården´s
Lara
(Keila)
NO51855/18 vant konkurransen om
den beste halen

Søndagen avholdt klubben sitt første
offisielle stevne i rally lydighet, med
Barbara Ljovshin som dommer og Ellen H. Tangen som prøveleder. Ellen
loste oss godt igjennom vårt første
stevne i rallylydighet. Hele 19 hunder
var påmeldt. Det var litt færre startende
mye på grunn av løpetid. Mange disket,
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noen leste skilt feil, andre gjorde øvelsen feil og glemte å repetere. Det som
er gøy er at alle likevel er fornøyde, og
alle får applaus for godt gjennomførte
løp. Det som er gøy er at buhundene
hevder seg godt i konkurransen. De
beste buhundene i hver klasse fikk en
ekstra premie og rosett.
I eliteklassen disket 6 av 9 ekvipasjer,
mens en av to buhunder kom igjennom
nåløyet.

Stine Strander med Fantejentas Caja
var suveren i Eliteklassen, og sikret
seieren med 200 poeng.

I klasse en tok Ine Margrethe G. Egren
med Bernegården´s Lara en fin fjerdeplass med 177 poeng og beste buhund
i klassen.

Klasse 2 ble vunnet av Marianne Ø.
Lervik med Kimura´s Birk, med 193 poeng.

I klasse tre var det ikke mange som
kom gjennom nåløyet denne gangen,
av 5 startende var det bare to som
klarte seg uten disk.
I klasse 2 klarte 4 av 5 buhundekvipasjer seg uten disk (av totalt 14 startende i klassen ble 5 disket).
Det var 8 startende buhunder i klasse
1 – hvorav fem ble disket (av totalt 20
startende ble 12 disket)

Kl. 1 Torill Moe
med Stella Saga

I klasse 3 ble Hilde Andrea med Bianca
nr. 2 og klassens beste buhund

Kl. 3 Ingvill og Fryd

Kl. 2 Marie Edland
med Jarl Olav-son

Rally Elite Tyla

Kl. 1 Linda med Buzz

Buhunden Julen 2020
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Buhundens
nasjonaldag 2021 –
27. til 29. august
Programmet for 2021 blir over samme
lest som i år, med handlerkurs og grilling på fredagen, rasespesial og uhøytidelige konkurranser som 5-kamp og
60-metern på lørdagen. Det blir også
stevne i rallylydighet på søndagen.
Rasespesialen avholdes lørdag 28.
august med Anne Livø Buvik som dommer.
Offisielt stevne i rallylydighet blir avholdt på søndag 29. august. Beste buhund vil bli kåret i alle klasser.

Buhundens nasjonaldag 2020 – resultater
Årets beste norske buhund
Kimura´s Draupne, NO41470/17
Utstillingens beste svarte buhund
Solan NO38142/18
Beste hale
Bernegården’s
NO51855/18

Lara

(Keila)

Beste hode
Skaubos Isak Varg NO37533/19
Resultatliste 60 m
Plass Hund

Fører

Tid

Rase

1

Hardis

Linda K

5,52

Buhund

2

Hero

Britt

5,81

Buhund

3

Aslan

Tom Andre

5,88

Buhund

4

Buzz

Linda K

5,99

Buhund

5

Dreng

Magnhild

6,04

Buhund

6

Oda

Gunn Berit

6,10

Buhund

7

Varg

Julian

6,11

Buhund

8

Sorry

Kenneth

6,21

Doodle

9

Iver

Axsel

6,34

Buhund

10

Jirmin

Ragnar

6,38

Buhund

10

Birka

Hilde

6,38

Buhund

På campingen er det god plass og ingen bestilling: Hunderfossen Camping
på tlf.nr.: 61 27 73 00.

10

Sullivan

Stine

6,38

Buhund

10

Fia

Astrid

6,38

Buhund

11

Gullik

Magnus

6,42

Buhund

Programmet for Nasjonaldagen vil bli
sendt ut med sommerutgave av bladet
Buhunden, og gjort tilgjengelig på vår
hjemmeside og facebookside.

12

Tyla

Annette

6,44

Buhund

13

Prins

Torstein

6,46

Buhund

14

Fjola

Bjørn Steffen

6,57

Buhund

15

Bella

Kirsti

6,69

Buhund

16

Dina

Signe

6,77

Buhund

17

Jæger

Kasper

6,94

Buhund

18

Frida

Anni

6,99

Buhund

19

Alita

Marius

7,03

Buhund

20

Rova

Elin

7,93

Buhund

21

Simba

Oscar

9,14

Tibbe

22

Keila

Ina Egren

9,53

Buhund

23

Chico

Linda M

12,23

Tibbe

24

Frey

Erik

Disk

Buhund

Overnatting bestiller dere som tidligere direkte hos Hunderfossen hotell
og resort: telefonnr.: +47 61 27 40 00,
e-post: hotell@hunderfossen.no. Inneværende år fikk vi noen klager fra andre gjester. Dette gikk på hunder som
bjeffet på rommet. Hunderfossen ber
derfor om at flest mulig overnatter på
hytter, evt. tar forhåndsregler som eksempelvis ikke å la hunden være alene
på rommet, spesielt om kvelden.
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Resultater fra stevnet i Rallylydighet
Klasse 1
21 startende hvorav 13 disk
Plassering

Rase

Hund

Fører

Poeng

1

Dansk-svensk Gårdshund

Iris

Lise H. Andreassen

198

2

Border Collie

Spinn-vill

Isabella Gandalen

197

3

Australian Shepherd

Golden Sun

Mary Jane Lie

191

4

Norsk buhund

Bernegårdens Lara

Ina Margrethe G. Egren

177

5

Norsk buhund

Kvitlabbens Muste

Linda Karlsen

176

8

Norsk buhund

Stella Saga

Torild Moe

161

Klasse 2
13 startende hvorav 5 disk
Plassering

Rase

Hund

Fører

Poeng

1

Norsk buhund

Kimura´s Birk

Marianne Ø. Lervik

193

2

Japans spisshund

Angel

Mary Jane Lie

186

3

Australian Shepherd

Heart of Rhythm

Mary Jane Lie

181

5

Norsk buhund

Fantejentas Berger

Ingvill Brenden

178

6

Norsk buhund

Leite-gård´s Jarl Olav-son

Marie Edland

175

8

Norsk buhund

Tyra

Janne Grete Aspen

160

Klasse 3
5 startende hvorav 3 disk
Plassering

Rase

Hund

Fører

Poeng

1

Australian Shepherd

Just The One

Linn Mariell Heggelund

192

2

Norsk Buhund

Bianca

Hilde Andrea Nyseter

187

Klasse elite
9 startende hvorav 6 disk
Plassering

Rase

Hund

Fører

Poeng

1

Norsk buhund

Fantejentas Caja

Stine Strander

200

2

Engelsk Springer spaniel

Allsidige Iben

Magni Stenen

194

3

Australian Shepherd

Just for The Kicks

Helene Einlien

165

Buhunden Julen 2020
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Utstillingsresultater fra Buhundens nasjonaldag
Alle utstillingsresultatene med kritikker
for den enkelte hund ligger på Dogweb.
BIS og BIM
BIS:
Kimura’s Draupne
BIM:
Skaubos Gunda
Junior
BIS:
Lola
BIM:
Kimura’s Fridtjov Nansen
Veteran
BIS:
Skaubos Elli
BIM:
Leite-gård’s Jarl Olav-son
Valp
BIS:
BIM:

Skaubos Jonar
Finntil’s Mina Odadatter

Plasserte i hannhundklassene:
Juniorklasse
1.
EX CK 2.BHK Kimura’s
Fridtjov Nansen
2.
EX CK Kimura’s Edvard
3.
EX Sullivan

Åpenklasse
1.
EX CK CERT Skaubos Fride
2.
EX CK Fantejentas Caja
3.
EX CK Vaalebjønn’s Eb
Embla
4.
EX Finntil’s Dina
Championklasse
1.
EX CK 1.BTK BIM Skaubos
Gunda
2.
EXCK 3. BTK Kimura’s Berta
3.
EX CK 4.BTK Skaubos Fia
4.
EX CK Kimura’s Dagrunn
Veteranklasse
1.
EXCK 2.BTK Skaubos Elli
2.
EX Skaubos Dorte Rova
3.
EX Bianca
Valper
BIS Skaubos Jonar
BIM Finntil’s Mina Odadatter

Unghundklasse
1.
EX CK Skaubos Iver
Åpen klasse
1.
EX CK CERT Solan
2.
EX Vatnebygda’s Audun
3.
EX Skaubos Hermod Aslan
Championklasse
1.
EX CK 1.BHK Kimura’s
Draupne
2.
EX CK 3.BHK Kimura’s Birk
3.
EX CK 4.BHK Skaubos Gorm
4.
EX Skaubos Frank
Veteranklasse
1.
EX CK Leite-gård’s Jarl
Olav-son
Plasserte i tispeklassene:
Juniorklasse
1.
EX CK R.CERT Lola
2.
EX CK Kimura’s Elvira
3.
EX CK Kimura’s Erna
4.
EX Stella Saga
Unghundklasse
1.
EX Skaubos Iris

- SPONSOR
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Buhunden Sullivan
Her er noen bilder av Sullivan og hans bestevenn, Varg. Sullivan ble 1 år den 26. november.
Vennlig hilsen Stine Fredriksen

Buhunden Julen 2020

19

SPONSOR -

Fias fanklubb
Tekst: Kirsten Andersen Foto: Line Andersen
Ikke alle buhunder er så heldige som Skaubos Fia som kan
stille med egen fanklubb. Anna, Vilma, Miriam og Emelin har
tatt initiativ til Fias fanklubb. Fia koser seg sammen med jentegjengen, som finner på mange aktiviteter. Fia og jentene

har oppført skuespill for klubbens medlemmer, og arrangert
quiz. Klubben har mange medlemmer, men kommer du med
en uheldig uttalelse om Fia får du ikke være med.

Fia sammen med
stifterne av fanklubben,
fra venstre Vilma, Emelin,
Anna og Miriam.
Fia i midten
flankert av sin
far Skaubos
Calle og mor
Skaubos Elli.
Tegnet av Emelin,
Anna og Vilma.
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Frøken Fryd og Pan
Fra Hans M. Gautefall
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HD-indeks og Avlesning
av HD-bilder
Kort oppsummering av historikk
NBK v/styret og avlsrådet har over tid
hatt en kommunikasjon med Norsk
kennelklubb (NKK) om:
• Avlesning av HD-bilder og økt
forekomst av HD-C i rasen
• Grunnlaget for beregning av
HD-indeks
En rekke HD-bilder (HD-C) fra 2018 ble
sendt til anerkjent avleser i Belgia. Flere ble her avlest som HD-B, noe som
harmonerte med den tidligere HD-statistikken. Det ble gjort en henvendelse
til NKKs Sunnhetsutvalg (SU) i 2019,
som gjorde vedtak om kontrollavlesning av bilder i Nordisk panel. Vedtaket
ble bare delvis fulgt opp, og NBK mottok ikke tilfredsstillende svar fra SU.
Det ble beregnet HD-indeks for norsk
buhund første gang rundt årsskiftet
2018/2019. NBK har hatt en rekke
spørsmål i tilknytning til variablene
som ligger bak beregningen, informasjon som har vært etterspurt hos NKK
gjennom 2019.
Begge sakene ble fulgt videre opp med
ledelsen i NKK. På bakgrunn av våre
henvendelser ble det avtalt et møte
med NKK som ble avholdt i juni i år.
Styreleder og leder i avlsrådet deltok
fra NBK. Etter dette ble vi lovet en
skriftlig tilbakemelding fra SU. Den 29.
oktober i år fikk vi tilbakemelding fra leder i SU. Brevet er tatt inn i sin helhet.

Oppsummering fra møte
med NKK 8. juni 2020
v/Linda Karlsen og Tine Madeleine
V. Jarli
NBK registrerte tidlig at det har vært
en endring i HD-statistikken til Norsk
buhund. Det var på bakgrunn av dette
tok at klubben kontakt med NKK første

- SPONSOR

gang, og siden har det vært jevnlig korrespondanse. Det har vært en krevende å få fram alle aspekter av diskusjonen, så vi ble derfor invitert til et møte
med NKK i mars. Dette måtte utsettes
som følge av korona. Vi klarte endelig
å gjennomføre møtet i juni, men da kun
et fåtalls personer for å kunne gjennomføre møtet i tråd med smittevernregler. Møtet ble derfor avholdt hos NKK
med Nina Hansen fra helseavdelingen,
Marianne O. Njøten fra administrasjonen, styreleder Linda Karlsen og avlsrådsleder Tine Jarli.
Under møtet tok vi opp at det fremdeles var spørsmål fra korrespondansen
rundt HD som ikke hadde blitt besvart
fullt ut av NKK, og disse spørsmålene
har vi nå fått utfyllende svar på i det siste brevet fra NKK (som også er gjengitt
i bladet). Klubben har også hatt en sak
oppe i SU, hvor det ble fattet et vedtak i
2019. I forbindelse med møtet påpekte
vi at brevet med resultatene som klubben mottok fra SU på nyåret i 2020 ikke
samsvarte med vedtaket. Dette skulle
NKK ta med seg videre, men der har
vi foreløpig ikke fått noe tilbakemelding
på hvordan det skal håndteres.
Videre informerte vi om arbeidet avlsrådet gjør med helseundersøkelse, analyse av genetisk variasjon og beregning av innavl i populasjonen. Som en
utrydningstruet rase påpekte vi at det
per i dag er utfordrende og tidkrevende
å identifisere hunder med linjer som
kan være spesielt interessante for vår
populasjon via DogWeb, og i den forbindelse fremmet vi et ønske om slektskapsindeks for Norsk buhund. Det vil
innebære at hver hund får et indekstall
som indikerer hvor mye hunden er i
slekt med resten av den norske populasjonen. Per i dag er det ikke lagt opp
til dette i Dogweb, men NKK var positive til ideen. Vi skal få tilbakemelding
på om/ hvordan dette skal kunne legges inn i DogWeb og kostnadene rundt
dette. Det er foreløpig ikke avklart hva
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disse beregningene vil koste, og om
det er noe klubben må betale for selv
eller om NKK vil stå for kostnadene.
Avlsrådets jobber kontinuerlig med problemstillinger knyttet til innavl og bevaring av genetisk variasjon. Dette har
blitt ekstra krevende arbeid sett i sammenheng med utviklingen av HD. Dette
uttrykte vi bekymring for under møtet,
og særskilt bevaring av en rase samtidig som bevaring av god hundehelse
og dyrevelferd. Dette åpnet opp for
noen korte tanker rundt et krysningsprosjekt, men at dette ikke kan vurderes før karleggingen av overnevnte er
ferdigstilt.
På medlemsmøtet i mars benyttet
avlsrådet seg av anledningen til å lufte
noen tanker rundt tilleggskrav for registrering hos NKK. Bakgrunnen for
dette er beskrevet i høringen til medlemmene (se egen artikkel). Vi ønsket
å diskutere dette også med NKK blant
annet på grunn av bekymringer rundt
en eventuell økning av uregistrerte kull.
Dersom dette skulle bli et stort problem
mente NKK at det kunne løses gjennom å eventuelt åpne stamboka.
I desember 2019 organiserte NBK filming av buhunder i diverse aktiviteter
til en informasjonsfilm NKK lager for
hver av de særnorske rasene. Vi har
fremdeles ikke sett resultatet av filmingen, men vi ble forsikret om at arbeidet
med dette fremdeles er aktivt.

Norsk Buhundklubb
Styret
Leder av avlsrådet
Oslo 29.10 2020

Som leder av NKKs Sunnhetsutvalg har jeg fått oversendt NBK sin mail av 29.06.2020, undertegnet Tine
Jarli, leder av avlsrådet. Grunnet koronasituasjon og permitteringer i NKKs administrasjon har ikke
administrasjonen hatt mulighet til å besvare denne mailen.
Informasjon om indeksberegningene
Informasjon om NKKs HD-indeks kan dere finne her: https://www.nkk.no/getfile.php/1322855741581003398/Dokumenter/Helse/Røntgenbilder/Info%20om%20NKKs%20HD-indeks.pdf
En artikkel om hvordan NKKs HD-indeks beregnes kan leses her:
https://www.nkk.no/getfile.php/132787381508249554/Dokumenter/Helse/Avl%20og%20oppdrett/hdIndex_madsen.pdf
Denne artikkelen er skrevet av Per Madsen, seniorforsker Aarhus Universitet ved Det
Jordbruksvitenskapelige Fakultet, Institutt for Genetikk og Bioteknologi, Forskningssenteret Foulum,
Danmark. Per Madsen er en svært velkjent internasjonal kapasitet innen dette området, og har siden NKK
startet opp med indeksberegninger for HD hatt ansvaret for våre beregninger.
Estimert arvbarhet for HD
Den estimerte arvbarheten (h2) for norsk buhund i NKKs materiale er 0,402 (h2se 0,084), basert på
beregninger foretatt av Per Madsen i 2020. Dette er en høy arvbarhet sammenlignet med mange av de
andre rasene hvor NKK beregner HD-indeks.
Genetisk trend
Figuren på neste side viser genetisk trend for norsk buhund i NKK. Den er beregnet etter gjennomsnittet i
forhold til to ulike tidsepoker. Beregningene er gjort høsten 2019. Den blå linjen viser hvordan
gjennomsnittet av hunder et bestemt fødselsår er rangert i forhold til et gjennomsnitt for alle hunder født
mellom 1990 og 2005. Den røde linjen viser hvordan gjennomsnittet av hunder et bestemt år er rangert i
forhold til et gjennomsnitt for alle hunder født i 2013- 2017, dvs i den aldersgruppen hvor de fleste
avlshunder befinner seg, og hvor de fleste hunder som kommer til å bli HD-røntget, er røntgenfotografert.

Besøksadresse:
Nordåsveien 5
1251 Oslo

Postadresse:
Postboks 52 Holmlia
1201 OSLO

Sentralbord: 21 600 900

Organisasjonsnummer: 937 125 577 MVA
Kontonummer: 1600.40.39983
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Norsk Kennel Klub

Kurvene for genetisk trend forteller ikke om en rase har mye eller lite HD i forhold til en annen rase. Den
sier kun hvordan den genetiske bakgrunnen for HD har endret seg innen samme populasjon/rase over tid.
Vi ser at kurven peker tydelig oppover. Dette viser en positiv genetisk utvikling.
Den enkelte hunden har kun én HD-diagnose i materiale. Hvis diagnosen forandres ved rerøntgen eller ved
anke til Nordisk Kennel Union (NKU) sitt ankepanel, inngår kun den siste diagnosen i gjennomsnittet for
rasen. En hund som f.eks. ved førstegangs røntgen får diagnosen C, og ved rerøntgen eller anke får
diagnosen D, vil kun ligge inne med D. Tilsvarende om hunden får B.
Vekting av HD-diagnoser i indeksberegningen
Fram til 2000 ble HD i NKK gradert som fri (A), svak (C), middels (D) eller sterk (E) grad. (I en
overgangsperiode før dette ble for enkelte rasers diagnose «fri» delt inn i A og B.) Etter 01.01.2000 ble den
tidligere diagnosen A delt inn i A og B – begge ble fremdeles ansett som fri for HD.
NKK begynt med indeksberegninger for HD basert BLUP (Best Linear Unibased Prediction) og en såkalt
Animal Model (AM) i 2008, som en av de første kennelklubber i verden. Vektingen av diagnosene ble den
gangen gjort slik: A=1, B=2, C=3, D=4, E=5
Fra april 2012 er vektingen av HD-diagnose i indeksberegningen slik:
A=1, B=1,5, C=2, D=3, E=4
Bakgrunnen for at NKK i 2012 valgte å gi B vektingen 1,5 er at både A og B vurderes som fri for HD. Å vekte
forskjellen mellom C og D på samme nivå som mellom A og B, til tross for at både A og B ble vurdert som fri,
ga etter Sunnhetsutvalgets vurdering et signal til klubbene og oppdretterne om at man burde prøve å avle
for også å redusere forekomsten av B. Dette resulterte bl.a. i at en del eiere anket en B-diagnose med håp
om at hunden skulle få en A. Hele poenget med å benytte indeksberegninger som avlsverktøy er å bedre
rasens sunnhet, dvs å reduserer forekomsten av hunder som kan få kliniske problemer med HD.
Nedvektingen av B i indeksberegningene ble selvsagt også diskutert med NKKs HD-avlesere. Ved vurdering
av røntgenbilder var den røntgenologiske forskjellen mellom en A og en B-hund eller en B og en C-hund
mindre enn mellom en C og en D-hund og en D og en E-hund. Dette er en naturlig følge av at ved innføring
av diagnosen B ble den tidligere diagnosen A delt i A og B.

Side 2
- SPONSOR

24 Buhunden Julen 2020

Norsk Kennel Klub
Per Madsen foretok i 2011 en prøvekjøring med indeksberegninger med vektig A=1, B=1,5, C=2, D=3, E=4,
sammenlignet med den tidligere vektingen. For rasepopulasjonen som helhet hadde denne «omvektingen»
liten betydning, men for en del enkeltindivider hadde det innvirkning på HD-indeksen.
I datasettet inngår indeksberegning for 196.100 hunder:
Størrelse på
Antall med bedre indeks
forandring i indeks
etter nedvektig av B fra 2 til 1,5
1,5-2,99
18.805
≥ 3,00
6.749

Antall med dårligere indeks
etter nedvektig av B fra 2 til 1,5
2.744
8.017

Kvalitetssikring
Hverken røntgenfotografering eller avlesning av grad HD basert på røntgenbilder er noen eksakt vitenskap.
Det er imidlertid avgjørende at røntgenundersøkelsen blir utført etter nøye fastsatte prosedyrer og at
bildene blir avlest så likt som mulig, dvs at tilfeldigheter i røntgenfotograferingen og avlesningen reduseres
i størst mulig grad. Derfor har vi gjennom en årrekke samarbeidet med de øvrige nordiske landene i NKUs
Røntgenpanel gjennom et eget kvalitetssikringssystem.
Det hadde selvsagt vært fantastisk om alle land la nøyaktig de samme kriteriene til grunn for
røntgenfotografering og vurdering av røntgenbildene og hadde et felles kvalitetssikringssystem. Dette er
imidlertid svært vanskelig å få til. Enkelte FCI-land har ikke en gang sentrale avlesere; diagnosen kan stilles
av den veterinæren som tar røntgenbildene. Det har vært jobbet lenge innen FCI og NKU med å arrangere
en felles FCI-konferanse for alle lands HD-avlesere. Dessverre har konferansen blitt utsatt flere ganger. Det
planlagte tidspunktet er nå satt til september 2021.
En viktig del av NKKs kvalitetssikring er muligheten for å få vurdert hunden på nytt på bakgrunn av nye
røntgenbilder tatt minst 6 mnd etter det forrige bildet. Bakgrunnen for dette er at det ikke kan utelukkes at
hundens hofter røntgenologisk kan forandre seg noe over tid. En annen viktig del av kvalitetssikringen er at
diagnosen kan ankes til NKUs Røntgenpanel. Anken baserer seg på det/de samme røntgenbildene som er
avlest i det opprinnelige landet (for vår del i NKK). Avleserne i de øvrige NKU-landene er hverken kjent med
hundens opprinnelige diagnose eller diagnosen gitt av de øvrige avleserne i ankepanelet. Bildene leses altså
av anonymt. At bildene er merket med hundens reg.nr. eller ID-nr. har ingen påvirkning på denne
anonymiteten. Avleserne er profesjonelle, og det er en selvfølgelig del av prosedyrene at de ikke sjekker
databasen for å finne hundens opprinnelige diagnose. Å hevde noe annet vil være å trekke deres
profesjonalitet i tvil, noe det ikke finnes noe som helst grunnlag for å gjøre.
Vi håper dette gir svar på de spørsmål Norsk Buhundklubb har angående HD-avlesning,
arvbarhetsberegninger, indeksberegning og genetisk trend. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har anledning
til å gi dere noe ytterligere utdyping av vårt svar i denne saken.
Med vennlig hilsen

Astrid Indrebø
veterinær, PhD, leder i NKKs Sunnhetsutvalg
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HD og bruk av HD-indeks
v/Avlsrådet
Det er mange myter knyttet til HD, og noen lurer på hvorfor
vi i det hele tatt skal forholde oss til denne egenskapen. I
denne artikkelen skal vi ta for oss hvorfor HD fortjener en
plass i avlsarbeidet og hvordan vi kan bruke HD-indeks som
et hjelpemiddel. Norsk Buhundklubb har hatt mye korrespondanse med NKK på temaet, og hatt en sak oppe til vurdering i Sunnhetsutvalget. Flere artikler og korrespondansen mellom klubben og NKK kan finnes i tidligere utgaver
«Buhunden».
Hvorfor trekkes HD fram som en så viktig
egenskap i avlsarbeidet?
Hunden har områder i kroppen som er mer utsatt for slitasje enn andre, og slitasje kan være årsak til plager. Ledd
er spesielt utsatt for slitasje da disse er under belastning
hver gang hunden beveger seg. Mange forsikringsselskaper
velger å ha særskilte vilkår knyttet til HD, AD og patellaluksasjon, og dette er det mange hundeeiere som ikke er klar
over. Innenfor HD kan et slikt eksempel være krav om HDfrie foreldre registrert i NKK for å få dekket behandling av
enkelte lidelser.
Ingen hunder er født med HD, men utvikles seg som følge
av både arv og miljø. Som valp er det leddbånd som holder
hofteleddet stabilt, og etter hvert som valpen beveger seg
mer bygges det også muskulatur som hjelper til. Leddbånd
er et fiberaktig vev man finner rundt leddene og som har til
oppgave å forsterke leddet som sammenbinding mellom to
ulike bein. Uten leddbånd ville leddene lett gått ut av stilling.
Leddbånd har stor strekkstyrke, men er likevel forholdsvis
elastiske. De leddbåndene man finner rundt hofteleddene er
såkalte føringsbånd, og har som oppgave å styre bevegelsen i leddet. Dersom disse leddbåndene er slappe vil leddet
bli ustabilt, og trykkfordelingen i leddet blir ikke optimal. Når
hunden er ung er ikke skjelettet fullt utviklet, og en slik ustabilitet og ujevn belastning på leddflatene vil kunne føre til
forandringer i leddet. Dette kan ses på røntgenbilder, og tas
med i vurderingen når det skal settes HD-grad ved avlesning hos NKK. Et stabilt ledd med god vektfordeling på hele
leddet gir minst slitasje over tid.
Hva med miljø?
Slappe leddbånd er arvelig, men visse miljøfaktorer kan
være med på å bidra til ytterligere belastning på ledd og
leddbånd. Norsk buhund skal ha en god konstruksjon som
gjør at hunder med mild grad av HD etter all sannsynlighet
vil kunne leve et helt normalt liv. Man bør likevel være ekstra påpasselig med vekt og trening ved denne diagnosen.
Overvekt er et eksempel på en miljøfaktor som kan bidra til
en ytterligere belastning på et allerede noe ustabilt ledd. Er
det da slik at vi skal skåne hundene for at de ikke skal utvikle
HD? Nei, utgangspunktet må være å avle fram robuste hunder som tåler normal belastning. Hundeeiere må også sørge
for at de innehar kunnskap om hvordan en hund skal bygges
opp gjennom trening og fôring fra valp til voksen. En hund
som har normale leddbånd, og et normalt ledd, vil ikke utvikle
HD. Med andre ord så vil ikke en hund som ikke er disponert
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for HD utvikle HD om man trener hardt, går i trapper, blir litt
tykk osv., men den kan selvfølgelig utvikle andre plager i
muskulatur og skjelettet som følge av overbelastning.
Hva skal vi bruke HD-indeksen til?
Indeksen bygger på flere faktorer som hundens egen HDstatus, kjønn, røngtenår etc., i tillegg tar den hensyn til alle
stambokførte slektninger som har kjent HD-status. I praksis betyr dette at hundens indekstall også påvirkes av hvor
mange avkom, kullsøsken og halvsøsken som har egne resultater. Det er fordi avkom, kullsøsken og halvsøsken vektlegges i større grad enn fjernere slektninger. Dette reflekteres også i sikkerheten til indeksen. Indeksen til en hund fra
et kull, hvor ingen eller få kullsøsken har HD-resultater vil
ikke ha tilfredsstillende sikkerhet, noe som igjen skaper noe
usikkerhet rundt indeksen. Ved bruk av HD-indeks bør man
derfor ta hensyn til hvor mange hel—og halvsøsken som
er med i statistikken. Per i dag er det såpass få hunder fra
hvert kull som bidrar med statistikk til indeksen at det ikke
er aktuelt å sette indeks som et krav i avlsreglene for Norsk
Buhund, men den vil likevel fungere som en god veileder for
oppdrettere.
Så hvorfor har da flere buhunder uten avkom og få resultater på kullsøsken tilsynelatende høy egensikkerhet
(ES) i forhold til minstesikkerhet (MS)?
Dette henger sammen med slektskapet mellom alle hundene i vår rase. I en liten rase som buhunden er de fleste
mer eller mindre i slekt med hverandre, og siden slektskapet
teller inn i indeksen er det svært få hunder som kun vil ha
MS på 0,5. Dersom hunden har en egensikkerhet på 0,5
tilsier dette at hunden kun har sitt eget HD-resultat, og ingen annen informasjon, noe som stort sett kun vil gjelde for
importerte hunder. De aller fleste norske hunder har en ES
rundt 0,65, og ES kan derfor ikke regnes som høy nok før
den er over 0,7.
Hvor arvelig er HD egentlig?
Norsk Buhundklubb har nylig fått beregnet arvegraden for
HD til 0,4 (se eget brev fra NKK). Dette regnes som en høy
arvegrad, og er høyere enn mange andre raser det regnes
indeks for. Det vil si at det er stor sannsynlighet for at frekvensen og forekomsten av hunder med moderat og sterk
grad av HD vil øke ved avl på hunder med HD og lav indeks.
I et langtidsperspektiv vil konsekvensen av en slik utvikling
være alvorlig for rasen, og det vil være store utfordringer
med å få reversert en slik utvikling. Kombinasjoner med høy
innavl bør unngås, da dette også kan bidra til en økning av
hunder med HD. Veiledende anbefalinger sier at den samlede indeksen til mor og far bør være minimum 200, og aller
helst over. Dette er uavhengig av hundens HD-resultat, og
vil også gjelde i en kombinasjon med for eksempel A-B eller
B-B.
I en liten populasjon er det viktig å opprettholde genetisk
variasjon og sørge for at innavlsnivået i populasjonen er
innenfor det som regnes for akseptabelt. En måte å sørge

for dette på er å ha flere hunder fra ulike linjer i avl. Når det
er sagt, så skal det likevel foreligge veldig gode grunner for
å bruke hunder med HD i avl. Dersom det finnes hunder
med linjer som er helt unike for populasjonen som bør vurderes for avl, bør dette vurderes på populasjonsnivå og ikke
av den enkelte oppdretter. Det bør kartlegges hvorvidt det
eksisterer slike linjer i dagens avlsmateriale. Det vil uansett
alltid i første omgang være hensiktsmessig å undersøke om
hunden har noen aktuelle søsken som tilfredsstiller dagens
krav til avl. Dersom avlsreglene skal åpne opp for dispensasjon må bruk av hunder med HD i avl være unntaket, og ikke
i systematisk bruk. Etterkommere etter hunder med HD og
som selv har HD bør ikke brukes i avl.
For å kunne holde innavl på et akseptabelt nivå, samtidig

som vi ivaretar god helse og dyrevelferd, er rasen avhengig
av at alle oppdrettere bidrar til at valpekjøpere gjennomfører
helseundersøkelser og forklarer hva det innebærer å kjøpe
seg en hunderase som er utrydningstruet. Som oppdretter
bør man kanskje stille spørsmål om valpekjøper er villig til
å disponere hunden sin for avl på i alle fall ett kull dersom
de tilfredsstiller alle krav. Dette vil bidra til en sikrere HDindeks, flere potensielle avlsdyr og oppdrettere vil kunne få
en større valgfrihet til å velge ut de beste avlsdyra, ikke bare
de som er tilgjengelige.
Kilder:
Madsen, P., Indeks for HD.
Sjaastad, Ø., Sand, O. og Hove, K. (2010). Physiology of
Domestic Animals. Second Edition.

Vi leverer teknisk utstyr og
teknikere til alt fra bryllup til skirenn totalleverandør av lyd/lys/bilde og scene
www.lillehammerlydoglys.no
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Historien om Jossa
Gjennom heile livet har buhunden vore i mitt hjerte. Allereie da eg vart fødd var det buhund på garden heime.
Jossa vart fødd på mor og far sin bryllupsdag, 26. august
1950. Derfor vart ho gjedd som «bryllupsgave». Ho var fødd
på nedre Bakken ved Straumen i Alvdal, hjå Gerda Bjørkeng. Mora hadde namnet Putte. Mor hennar var Pola. Fleire grannar der hadde buhund av god stamme.

bygda. Ein kom til Vestgård i Alvdal, han heite Jakk. Bestemor og familien i Krokmoen, Folldal henta ein kvalp frå same
kullet, som fekk namnet Prins.
Jossa var ein frisk hund, men ein gong vart ho stikke av orm.
Moster (gammeltanta vår) vispa ut grønnsåpe og behandla
henne med, smurte grønnsåpbadet i pelsen, rundt der stikket hadde gått inn. Etter det friskna ho til att.

Jossa var i hop med oss over alt. Ho passa på oss ungane
og var ein trufast gardshund som alltid gjekk laus. Ho var
og ein god gjetarhund, som hjelpte til på sauleiteing. Far
kunne fortelje at ho hadde gjort ein god jobb med ei svært
redd tikke (skjær tøkse). Elles var ho ein ekstra god gjetar
på geita. Ved komandoen «høss ta gjeta» kunne ho på lang
avstand enten hente geitene eller jage dei vekk frå jordet der
dei ikkje skulle gå.

Jossa endte sine dagar 6 år gamal. På nabovangen kom
det folk med ein annan hund og denne smitta Jossa med
kvalpsjuke, som førte til at ho døydde. Jossa vart gravlagt i
eit hjørne på setervangen.

Ho var med oss på setra kvar sommar, der ho gjorde «jobben sin». Ho vart og sendt til setra med leigde budeier.

Helga Reidun B. Nesset

Da ho døydde hadde ho to kvalpar etter seg, som vaks opp.
Den eine, Vetl-Jossa, vart att på hjå oss og Sonja som kom
til garden Plassen ved Straumen, i Alvdal.

«Friarar»
Dengongen var det buhund på kvar gard, og derfor var faren
for parring som resulterte i bastardar, liten.
Av hannhundane i grenda kan eg hugse Ring frå nordre Bergebakken. Han var beste kompisen til Jossa. Han var svart
med kvit ring rundt halsen. Jossa og Ring hadde mange runder rundt huset heime på synner Bergebakken.
Så var det Barfot i Tronslien. Han var ein middels stor hund,
med noe svart i hårspissene. Barfot heldt seg trufast på garden. Han møtte oss ungane som ein koseleg hund.
På ein anna granngard, oppi Skre`n, budde Passopp. Han
hadde raud nese. Eg kan hugse at han var litt større enn
Barfot. Passopp var ein livleg hund. Ungdomane på garden
lekte seg mye med Passopp. Dei lekte gjømsel. Da putta dei
hunden i vedkassa og la på lokket. Da kunne dei gjømme
seg. Etter eit augeblikk hoppa Passopp opp av vedkassa, og
sprang og fann dei att.
På Steimoeggen hadde dei og hannhund. Denne var på besøk til Jossa, spesielt når ho hadde løpetid.
Kvalpar.
Jossa fekk mange kvalpar gjennom tida, ettersom parring
kunne skje på naturleg måte. Men av og til vart ho bunde
inne for å hindre dette. Det vart levert kvalpar rundt om i
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Sommaren 1954 på setra ved Savalen.
Jossa med tre kvalpar, på troppa Helga Reidun 2 ½ år og i
døra står gammeltante, moster, Hanna.

Kaisa ved Stortjønna på Hamndalen
Kaisa, eigentleg Fantejentas Clara, er fødd i 2016. Ho har
vore ein aktiv hund og svært triveleg, ikkje minst ein kjempefin turhund.

Her er ho fotografert ved eit av dei fine vatna i Alvdal.
Helsing Helga Reidun B. Nesset.

Kaisa på tur
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Håravfall hos hund og
historien om Cesar
Buhunder har en fantastisk pels, de
er tilpasset norsk klima, sommer som
vinter. Ikke plages de med snøkladder mellom tærne, de er ikke frosne
på vinteren og når de bader i vann eller sand så bare rister de seg tørre og
reine. Som veterinær ser jeg mange av
hunderasene som har problemer med
pels og hud, de sliter med alt fra tjukk
hårvekst i ørene, betennelser i hårfollikler, arvelige hudsykdommer, hår i
øynene, hudfoldsbetennelse, kladder
av snø på potene, byller mellom tærne,
kløe og allergi osv osv. Heldigvis er
det veldig sjelden vi ser buhunder med
hudproblemer, og når det først skjer er
det viktig å få utredet det grundig for å
finne årsaken og stille riktig diagnose,
før vi kan vurdere hva slags behandling
vi skal gi.
I denne artikkelen i Buhunden tenkte
jeg å fortelle litt om håravfall og kløe og
fortelle om buhunden Cesar som hadde en veldig sjelden form for håravfall.

Er det håravfall med kløe eller håravfall uten kløe? Hvis det er håravfall
med kløe, så mister som regel hunden
pels fordi den klør seg eller sekundært
til sykdom som også gir kløe. Dersom
hunden mister pels uten kløe så tenker
vi på helt andre årsaker.
Dernest må vi vite hvordan det hele begynte, hvor på kroppen, er det en liten
flekk eller større områder? Vi må også
vite hvordan det har utviklet seg, kom
alt samtidig eller begynte med et lite felt
som har vokst eller spredt seg? Rase,
alder, kjønn, andre symptomer er videre spørsmål da det kan avdekke andre
underliggende tilstander som påvirker
hud og pels. Ernæring er også en viktig
faktor, men det er heldigvis veldig sjelden hunder i dag har feilernæring som
gir problemer med hud og pels.

Hos dyrlegen
Når vi får inn en pasient med håravfall
til undersøkelse så spør vi alltid følgende spørsmål:
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Kløe
Håravfall med kløe er den vanligste
årsaken vi ser til håravfall, og det er
som regel kløen som er det eier kommer til oss og søker hjelp for, men
noen ganger har ikke eier lagt merke
til at hunden klør, kun at det er håravfall. Det kan også være kløe uten
håravfall, men som regel vil kløe som
varer over tid medføre hårtap, enten
fordi hårene kløs av eller fordi hårfolliklene blir betente. På katter er det ofte
eiere ikke legger merke til kløe, fordi
kattene slikker seg når de klør, mens
hundene bruker som regel klørne. På
potene derimot ser vi ofte at hundene
slikker seg når de klør. De kan også
gni huden mot bakken eller mot møbler hvis de klør. Det ser vi særlig med
ørekløe. Da kan de også riste på hodet. Dersom hunden klør på kroppen

Middartene er i utgangspunktet artsspesifikke og lever ikke på menneskehud, men de kan gi forbigående smitte
som kan gi kløe på mennesker.
Lopper er veldig sjelden på hund i
Norge, men de kan få det ved å rote
i musereir og fuglereir. Det ses oftere
på katter. Maur, mygg og andre insekter kan selvfølgelig også stikke i huden
og gi kløe.
Parasitter i huden er smittsomt mellom
hunder, men det er ikke alltid alle hunder i husholdningen eller alle lekekamerater er smittet. Dersom flere hunder klør gir det mistanke om parasitter,
men det kan allikevel være parasitter
selv om bare en hund i flokken klør.
En interessant utvikling de senere årene er at vi ser mindre og mindre parasitter i huden på hunder, da mange bruker de nye flåttmidlene som kommer i
tablettform. Disse medisinene dreper
alle typer midd. Har hunden din nylig
fått flåttmiddel kan den dermed ikke ha
skabb.

Etter behandling
bruker den som regel bakbeina og klør
seg.
Kløe hos hund og katt kan gjerne deles
i 3 «klassiske» årsaker:
Parasitter i huden. Infeksjoner i huden.
Allergi.
PARASITTER
De vanligste parasittene på hund i Norge er lus og reveskabb. Lus finner vi
som regel med det blotte øyet, de sitter
som regel i hoderegionen og hals og
nakke, og sprer seg videre over ryggen og til albuer og flankene. Hvis vi
ikke finner lusa kan vi sjekke hår under
mikroskopet og se etter lusa sine egg.
Lus er vanligst på vinterhalvåret og er
heldigvis lett å behandle med reseptbelagte insektmidler som dryppes i hu-

den. Hundens lus smitter ikke til mennesker. Reveskabb er en liten middart
som smitter mellom rev og hund. Den
gir som regel intens kløe, ofte i albueregionen, på hasene, bak ørene og
sprer seg etter hvert over kroppen.
For å påvise midden må vi som regel
ta dype hudskrap og undersøke i mikroskop, men det er ikke alltid vi finner
midden selv om den er tilstede. Derfor
velger vi ofte å behandle ved mistanke
for å «utelukke ved behandling». Blir
ikke hunden bra, så er det noe annet…
Pelsmidd er en sjeldnere midd å se
på hund i Norge, den lever i det døde
flasset i huden, kontra reveskabb som
graver dypere ganger i huden. Den gir
som regel flass langs ryggen med varierende kløe.

Så er det alltid noen som ikke følger
normen. Det er en midd som heter
hårsekkmidd. Denne midden gir ikke
kløe men håravfall uten kløe, særlig i
ansiktet og på potene. Kløe kan oppstå
sekundært til infeksjon i hårfolliklene
med mye hårsekkmidd, så det hender
det er litt komplisert. Hårsekkmidd er
et større problem i noen raser, og det
skyldes blant annet at enkelte raser har
en arvelig nedsatt immunreaksjon mot
denne midden. Jeg kan ikke huske å
ha sett en buhund med problemer med
hårsekkmidd noen gang i mine 25 år
som dyrlege.
Infeksjoner i huden:
Dette kan igjen ha mange årsaker. De
fleste infeksjoner i huden oppstår sekundært til andre underliggende sykdommer. Dersom det er infeksjon så
vil vi som regel se forandringer i huden
som små gule kviser, røde prikker, rød
hud, sår, skorper eller byller. Dette kan
være milde symptomer som ikke alltid
er lett å fange opp og mange ganger
må vi barbere pelsen for å se disse
forandringene. Infeksjoner i huden er
gjerne bakterieinfeksjoner eller gjærsoppinfeksjoner og en sjelden gang
ringorm. Våteksem er et eksempel på
infeksjon i huden som gir kløe og håravfall.
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Sarcoptes scabei

Pia hud eosinofil dermatitt
Allergi
Allergi er en vanlig årsak til vedvarende eller tilbakevende kløe hos hunder.
Symptomene er typisk kløe i ansiktet,
under magen, i albuefold, lyske, slikking på poter og/eller tilbakevendende
ørebetennelser. Diagnosen allergi tar
tid å stille. Man må oppfylle en del «kliniske kriterier», som blant annet vedvarende eller tilbakevendende kløe,
respons på kløedempende medisiner,
utelukkelse av andre årsaker osv. Hunder kan både være allergiske mot støvpartikler, pollen og lignende (luftbårne
allergener) og mat. En positiv «allergiblodprøve» er ikke nok til å stille diagnosen, og en negativ prøve utelukker
ikke diagnosen, da det forekommer det
vi kaller «falske positive og falske negative» prøver, så slike prøver må alltid
tolkes av dyrlegen som ett av flere diagnosekriterier.
Allergi forekommer på buhund men er
heldigvis sjelden i rasen. Da allergi er
arvelig er det veldig viktig at man får
en sikker diagnose for å kunne gjøre
riktige vurderinger mhp avlsarbeidet.
Diverse
Sjeldne sykdommer som blant annet
en del immunsykdommer og noen andre sykdommer kan også gi kløe, de gir
som regel store forandringer i huden.
Håravfall uten kløe
Dersom en hund har håravfall uten
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kløe, så er det veldig viktig at vi gjør en
grundig undersøkelse av hele hunden.
Håravfall uten kløe skyldes ofte en overeller underproduksjon av hormoner og
gir ofte andre symptomer enn kun håravfall. Disse symptomene gir oss derfor en mistanke om hva som ligger bak.
Det kan være lavt stoffskifte, binyresykdom, økning i kjønnshormoner som
ved testikkelsvulster, eggstokkcyster,
men også diverse arvelige/genetiske
sykdommer, noen immunsykdommer
og noen andre sjeldnere sykdommer.
Blant disse «andre» sykdommene er
lavt stoffskifte den sykdommen vi ser
oftest i klinikken. Hormonsykdommer
er vanligere på eldre enn yngre hunder.
Ofte gir disse håravfall på kroppen men
ikke hodet eller beina, noen ganger på
halen, og ofte symmetrisk og likt på
begge sider.
Det er her også noen sjeldne sykdommer som dukker opp sporadisk uten at
vi alltid vet hva som ligger bak. Noen
går også over av seg selv. Biologien er
mystisk og komplisert men også fascinerende!
BUHUNDEN CESAR
Cesar kom til oss på klinikken fordi han
hadde betydelig håravfall. Cesar var da
3 år gammel, en trivelig ung sort buhund som nå ikke bare hadde håravfall
men var mer brun enn sort! Eier beskrev han som en generelt frisk hund.
Han hadde ikke kløe.
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ALOPECI
Ved klinisk undersøkelse ble det ikke
påvist noe unormalt, bortsett fra håravall og pigmentforandring i pelsen og
huden. Der hvor pelsen var borte var
huden mørk. Den medisinske betegnelsen på håravfall er alopeci. Cesar
hadde alopeci på halsen, begge hoftekammer og nedover brystet. Halen var
mer brun enn sort. Han hadde også
tynnere pels i armhulen og litt oppover
brystkassen, også her var pelsen brun.
Det kunne se ut som pelsen først endret pigment til brun før den falt av.
Det var ingen forandringer i huden annet enn pigmentering der pelsen var
borte. Han hadde ingen infeksjoner eller lesjoner i huden.
Cesar falt da inn i kategorien håravfall
uten kløe som beskrevet over. Generell
klinisk undersøkelse var normal. Vi tok
videre flere blodprøver for å se etter en
underliggende medisinsk tilstand inklusive tester for stoffskiftet. Prøvene viste
ikke noe unormalt.
Neste trinn da var å ta biopsier (vevsprøver) av huden. Cesar ble lagt i narkose og prøver ble sendt inn til mikroskopiske undersøkelser. Prøvesvaret
kom tilbake med svar på at det var forandringer i hårfolliklene, disse stoppet
opp å utvikle seg. Beskrivelsene kunne
ligne på de man ser i den sjeldne sykdommen Alopeci X. Vi tok også hårprø-

ver for å se på hårrøttene for å se om
de viste forandringer som kunne gi oss
videre svar.
Jeg har aldri tidligere sett disse symptomene på en buhund. Tilsvarende
forandringer er derimot vanlig på noen
andre hunderaser. Pomeranier er den
rasen hvor dette er mest beskrevet,
men også på Chowchow, Alaska malamute og de små puddelrasene er
det beskrevet flere tilfeller med disse
symptomene. Det skal også være beskrevet på elghund.
STRIKK EN GENSER!
Alopeci X er en beskrivende diagnose
på håravfall av ukjent årsak, der «X»
står for ukjent årsak. Dette er en sykdom der hårfolliklene går inn i hvilefase, de stopper å vokse. Sykdommen er
ikke farlig, hundene får kun håravfall,
og har i og for seg kun et kosmetisk
problem. Det kan derimot bli kaldt på
vinteren… I de tidlige behandlingsforslagene var rådet litt spøkefullt: Strikk
en genser!
De senere årene er det påvist en genmutasjon på Pomeranier som årsak til
sykdommen, dette bekrefter at den er
arvelig. Forskning har etter hvert vist at
de samme symptomene med håravfall
har forskjellig årsak
hos andre raser. På
Lundehund er det
en del hunder som
får tilsvarende håravfall, som vi tidligere trodde var alopeci
X. Forandringene på
lundehund har derimot vist seg at skyldes en immunbetennelse i hårfolliklene
og de responderer
godt på immundempende medisiner.

dusere for mye hormoner i binyrene og
har vist effekt av medisiner som brukes
mot sykdommen Cushings syndrom.
Tilskudd av melatonin har også vist effekt på noen individer. Det at det er beskrevet så mange forskjellige behandlinger, med variabel effekt, forteller oss
at Alopeci X fremdeles er en gåtefull tilstand, som sannsynligvis er forskjellige
sykdommer hos forskjellige individer,
selv om de har de samme symptomene. Det er mye vi ikke forstår i dag som
forhåpentlig kan avdekkes av framtidig
forskning.

Hun foreslo derfor kjemisk kastering på
Cesar, og fortalte at i hennes erfaring
ville det ta noen måneder før pelsen
kom tilbake.

KJEMISK KASTRERING
Vi tok kontakt med hudspesialister i
inn-og utland for å forsøke å forstå hva
som forårsaket hårtapet på Cesar, da
vi ikke har funnet noen publikasjoner
på de samme symptomene på en buhund tidligere. Fra Sverige var vi heldige og fikk svar fra en anerkjent veterinær hudspesialist som mente at Cesar
sine forandringer var forenlige med diagnosen Alopeci X og anbefalte å prøve kjemisk kastrering. Det ble publisert
en studie i 2016 som beskrev bruk av
«kjemisk kastrering» på hunder med
Alopeci X , der 60 % av hundene fikk
tilbakevekst av normal pels.

Utifra beskrivelsen på andre hunder
som har effekt av denne behandlingen
så kan han få tilbakefall av symptomer
etter 1-2 år. Dersom det skjer er det anbefalt å gjenta behandlingen.

Cesar fikk en injeksjon med et preparat
som heter Suprelorin og gir en kjemisk
kastering, en forbigående reduksjon av
testosteronproduksjonen. Vi ventet og
vi ventet, ingen pels kom tilbake. Utpå
høsten, 2-3 måneder, så begynte pelsen å komme tilbake, og nå er pelsen
hans tilbake tilnærmet normal og han
ser igjen ut som en sort buhund.

Nå kan han se fram til vinteren uten behov for strikkegenser! Buhunder trives
best med egen ull.

Det kan være forskjellige
årsaker
til at hårsyklusen
stopper opp. Hos
noen hunder spiller kjønnshormoner
inn, og derfor er det
noen tilfeller som
er beskrevet som
«kastrasjonsresponsive». Noen hunder
har vist seg å pro-

Valpefurunkulose
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Eventyrlige sammentreff
Tekst og foto: Ivar Ola Opheim
Det var en gang at Herman og Ailo møttes i en gang. Og
gangen i historien er viktig for å forstå hvorfor det var så
eventyrlig.
Historien, eller eventyret om da Herman møtte Ailo, finner
sted på Savalen. Nærmere bestemt Savalen høyfjellshotell.
Det er sent i september. Fjellet lokker med flotte høstfarger,
og hotellet lokker med sitt flotte spaanlegg. To viktige ingredienser i eventyret.
Herman er med matmor Hilde og matfar Ivar Ola Opheim
som skal på en ukes foreningstur på hotellet. Mange medlemmer har uteblitt på grunn av pandemien. Hilde og Ivar
Ola bestemmer seg for at fjell og spa lokker for mye til å bli
hjemme. Siden ingen kan passe Herman denne uka, er han
også fornøyd med på turen.
Så før programmet begynner på ettermiddagen, går vi to tobeinte til resepsjonen for å bestille spa og hente badekåper
og ekstra håndklær.
- Bare sett det på rom 102, sier Ivar Ola til resepsjonisten.
- Nei, det er jo rom 104, sier Hilde.
- Ja, ja, selvfølgelig, jeg pleier da ikke å rote med romnummeret, påstår Ivar Ola.
- Nei, for på 102 der bor jeg, ler en blid dame på andre siden
av disken.
- Ja, men da spanderer jeg, og så betaler du, fleiper Ivar Ola.
Det blir noen muntre kommentarer før Hilde og jeg går ned
på rommet og gjør oss klar for en liten luftetur med Herman.
Hilde leder an i gangen, og plutselig blir Herman veldig ivrig.
Her lukter det hund! Og rundt hjørnet står Ailo, og så viser
det seg at det også er en buhund!
På et hotell med mange færre
gjester enn vanlig, så treffer man
av alle hundeslag en buhund!

Norsk dans for to passer vel bra når to buhunder svinger
seg i leken. Ailo (tv.) finner raskt tonen med Herman.

Matfar Bjørn André Carlsen synes
det er moro, og vi tar en tur utenfor hotellet og finner en inngjerdet
lekeplass hvor de to buhundene
straks finner tonen. Så kommer
også matmor ut. Og ingen ringere
enn den blide damen på rom 102
viser seg å være matmor til Ailo, og
altså vår nærmeste nabo på hotellet.
- Vi har bodd i området noen dager,
og så ville vi bo en natt på hotellet for å nyte spatilbudet før vi drar
hjem til Oslo i morgen formiddag,
forteller Lene Fredriksen.
For at Ailo (Fjellstinipens Fenrir) og
Herman (Bernegårdens Qwinty)
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Fredelig kamp om en pinne hører med. Herman (t.h.) måler krefter med Ailo.
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skal få leke litt mer, avtaler vi en fotoshoot neste morgen
klokken ni. Hundene leker fint sammen. Herman, litt over ni
måneder gammel, og Ailo som er tre år. Ivar Ola fotografer
så godt han kan den viltre leken.
- Så du har Pentax kamera, det har jeg også, påpeker Lene.
Det er nesten for godt til å være sant. Ivar Ola har hatt diverse Pentax speilreflekskameraer siden 1977, da det var
det mest populære kameramerket. Etter den digitale revolu-

sjonen er man nærmest en utdøende, eller utrydningstruet,
art som fortsatt fotograferer med Pentax. (Pentax er nå så
ukjent at det får rød strek under i stavekontrollen!)
Så møter man altså noen på hotellet med en buhund, og
som bor på naborommet en natt, og i tillegg har det samme
sjeldne kameramerket. Det må vel kalles eventyrlige sammentreff, og fortjener litt spalteplass i det flotte medlemsbladet til Buhundklubben.

Kom igjen da Ailo, jeg vil også leke med pinnen. Herman halser etter sin nye venn Ailo.

OK, så deler vi litt på den fine pinnen siden vi er blitt venner.
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Å få hund i et coronaår
Tekst og foto: Ivar Ola Opheim
Jeg har alltid vært en hund etter bikkjer. Året 2020 skulle
drømmen gå i oppfyllelse. En buhundvalp skulle endelig få
flytte inn.
Høsten 2002 flyttet familien inn i en enebolig på Flateby i
Enebakk kommune. Jeg luftet raskt tanken om å anskaffe
oss en hund, buhund selvfølgelig, men min fornuftige kone
mente at det ikke var så lurt siden vi begge to var i full jobb.
Etter at de to jentene våre i noen år hadde både katt og
kaniner, meldte lysten min igjen seg til å få hund. Fornuften,
altså kona, mente at jeg fikk vente til jeg ble pensjonist.
Så høsten 2019 fylte jeg 62 år, og fant ut at da var det bare
å ta ut AFP 1. januar 2020. Nå skulle jeg ha buhund! Den
skulle være blakk og jeg ville ha en hannhund. Valpelisten
på buhund.no ble saumfart, men det dukket bare opp svarte
valper. Jeg ringte også til en oppdretter, men valpekull var
ikke planlagt før til sommeren.
Å vente til sommeren var kanskje på en måte ikke så dumt,
vi skulle nemlig pusse opp kjøkkenet. Det skulle være ferdig
1. mars, så å få en valp som skulle bli stueren midt i et byggekaos, var kanskje ikke så lurt.
Herman poserer for fotografen

Uansett hvor god en plan er, så blir det sjelden slik som
man har tenkt seg. Denne våren bodde vår yngste datter
hjemme. Hun skulle på en fire ukers studietur til Uganda,
undervise i Seljord i to uker, ha påskeferie, og ville spare
litt penger på å bo hjemme de få ukene som var igjen av
semesteret. Og så hadde vi jo lovet å få hund når kjøkkenet
var ferdig!
Skuffelsen var stor da hun fikk beskjed i begynnelsen av februar at det ikke ble hund før til sommeren. Resolutt googlet
hun «buhundvalper til salgs», og fikk treff på NKK sine sider.
Så etter omtrent førti dager (ordet karantene betyr omtrent
førti dager) etter at jeg ble pensjonist, fikk jeg møte valpen
for første gang. Herman, som han nå heter, gjorde et uslettelig inntrykk. Snille oppdrettere lovte å passe på ham i noen
dager til, slik at kjøkkenet skulle bli ferdig.
1.mars hentet kona og jeg Herman hjem til et uferdig kjøkken, men en kjempefornøyd datter. Den lille valpen var naturlig nok helt uimotståelig for oss. Tillitsfull som han er til
alle firbeinte, så ble han godt likt av alle som gikk luftetur
forbi huset vårt.

Helene, sammen med matfar, var den første til å få hilse på
en litt forsiktig Herman den 11. februar.
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Knapt to uker etter at vi hentet Herman, stenger Norge. Studieturen til Uganda, og undervisningen i Seljord, ryker for
vår yngste datter. Gjett om det var terapi at vi i alle fall hadde
en søt valp som kunne trøste henne! Kjøkkenet ble flere måneder forsinket. Da er det godt å ha en valp, som jeg sa til
en leverandør som kom innom med deler som var forsinket.
Det roer blodtrykket.

Ivar Ola ser stolt på Herman på deres første luftetur da vi
var på besøk den 19.februar.

Nysnø 5.mars og Hilde og Herman utforsker snøen på en
av hans første turer hjemme på Flateby

Som alle vet blir det mange turer ut når man skal få en valp
stueren. Fra før av visste vi at det bodde mange hunder på
Flateby, ettersom vi bor midt i et veidele for mange turgåere. 12.mars eksploderte det. Folk med hjemmekontor og
skoleelever gikk turer til alle døgnets tider. Nå dukket det
opp enda flere hundeeiere, og etter hvert noen med nyanskaffede valper.
Alle ville naturligvis hilse på den nye hunden i nabolaget. I
løpet av kort tid ble vi kjent med mange tobeinte og firbeinte.
Herman har fått lekekamerater, og vi voksne slår av en prat
med folk vi ellers knapt hilser på. Norge var mer stengt enn
på lenge, og familiens vante fritidsaktiviteter tok pause, men
ble vi mer sosiale likevel!
Det er jo ikke så mange buhunder, og vi har så vidt vi vet den
eneste her på Flateby. Han får litt ekstra oppmerksomhet for
det. Naturligvis synes alle at han er så pen! Noen sa til og
med at nå fikk de lyst til å skaffe seg hund de også.
Sommerferien ble ganske normal, og Herman fikk være
med til Beitostølen, Sjusjøen, en svært vellykket tur til buhundens nasjonaldag på Hunderfossen og en tur til Savalen. Han stortrives når han får dra på tur, og finner han en
snøflekk i fjellet – er han henrykt!
I skrivende stund er det igjen innført strenge restriksjoner
for hvilke aktiviteter som kan gjennomføres. Da er det godt
å ha en hund som uansett er like glad, bare han får maten
sin, sine daglige lufteturer og litt lek og moro. Selv om det
blir færre turer ut enn for et halvt år siden, så treffer vi alltid
noen andre på vår runde.
Året 2020 har for oss bydd på både positive og negative

Anne storkoser seg sammen med Herman på vår første
langtur 12.april til Bjønnåsen i Rælingen, Østmarkas nest
høyeste topp på 396 meter over havet.
overraskelser. Uten en valp hadde familien brukt mye mer
tid på frustrasjonen over de negative. Koronapandemien
hadde også fått en helt annen påvirkning på psyken og det
sosiale livet hvis det ikke hadde vært for valpen vi fikk.
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Her er Herman sammen med familien
Herman venter på Anne på vei fra
sin på tur til Beitostølen i midten av juli. Torfinnsbu langs Bygdin.
Fra venstre ser vi Hilde Opheim (også
kalt fornuften), yngste datter Anne,
eldste datter Helene sammen med
samboer Marius V. Thomassen.

Herman tar seg en liten pust i bakken.
- SPONSOR
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Ut på tur, aldri sur. Selv om vinden var
litt sur på Beitostølen da bildet ble tatt,
er Herman og Ivar Ola like blide.

Kimuras Draupne
Er jo så stolt av at min lille Draupne,
”Kimuras Draupne”, ble BIS på buhun-

dens nasjonaldag, og ble kåret til ”Norges beste buhund 2020”.

Bildet er tatt av Marie Edland
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Lille Buhund
Jeg var i det kreative hjørnet i dag
etter en aldeles herlig ettermiddagskos
med Fiona, og skrev om teksten til
”Sov Dukkelise” til å passe buhunder!
Fride Blindheim

Lille buhund
(Til melodien “Sov Dukkelise”)
Min elskede buhund så søt du er
Det beste jeg låner på jord
Du ligger så stille på armen min
Og snorker så søtt kan du tro
Sov lille buhund, ta det med ro
Og mens du sover i min armkro
Slapper vi av som eier og hund
Ingenting er som en hundeblund
Det hender jeg setter for høye krav
Du er så energisk min venn
Det er som ditt hode kan falle av
Når du møter venner igjen
Og lille buhund, hør nå på meg
Dersom de andre koser på deg
Vær så deg selv til dagen er slutt
Helt til du siden er tom for krutt
Det er altså slik i et buhundhjem
At hver gang vi drar ut på tur
Så blir du så glad, logrer halen din
Og halen får nydelig snurr
Men lille buhund, pass deg nå litt
Jakte på katt, nei det går for vidt
Katter er venner, jager man ei
Vår nasjonalskatt, bli her hos meg
Men bjeff ikke, bjeff ikke, lille venn
Det kommer no’n, vet ikke hvem
Vi stopper og koser en liten stund
Så b’ynner vi turen vår hjem
Spring lille buhund, lek og vær glad
Logre med halen, bukke litt, ja
Når vi omsider kommer oss hjem
Rett oppi sofa’n, for kos igjen.

- SPONSOR
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Buhundtreff i lekegrinda 2020
Tradisjonen tro så har vi holdt åpent hundetreff på lekegrinda på Byneset for alle som ønsket å komme.
Må si det begynner å bli stort oppmøtet når vi arrangerer
disse treffene, og glade er vi for det når vi møter gode bekjente og nye interessenter for rasen.

Fin
innkalling

Vi hadde et treff tidligere i juni også, men pga ekstrem varme
møttes vi i skogen ved Lauglovannet slik at hundene kunne
få bade i stedet for å springe løse. Det kom 5 hunder og 8
mennesker
Denne gangen i høst skulle egentlig vært det tredje treffet i
2020, men pga korona situasjonen så ble det kun med dette
på lekegrinda.
På høstens treff på lekegrinda Byneset endte vi opp med
totalt 13 hunder og 21 mennesker utover dagen, helt utrolig
at så mange ville komme! Vi fikk også til slutt fyr på bålpannen i et brukbart regnvær.

Fyr i
bålpanna

Roy og Annbjørg disket opp som vanlig med grilling og mat,
og telt for oss som ikke er helt vanntette.
Godt med
tak over hodet

Ønsker å rette en stor takk til spesielt Annbjørg og Roy for
alt de ordner og hjelper oss med i buhundklubben. Både avdelingen i Midt-Norge og hovedklubben. Det er takket være
slike ildsjeler at vi får til disse treffene.
Gleder meg allerede til neste gang vi møtes med alle disse
flotte hundene vi er så glade i.
Hilsen Ane Toredatter Mårvik, Tom Andre Lunde og Aslan
Hundetreff i
Lekegrinda

Vårt yngste
medlem i
Lekegrinda

Vi koste oss i regnværet
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Leangen
26.06 – 28.07.2020
Da ble det også i år gjennomført internasjonal utstilling på Leangen Travbane. Den ble en del annerledes enn
tidligere år på grunn av Corona. Utstillingen ble gjennomført på 3 plasser, Byneset, Dragvoll og Leangen. Vi
hadde som vanlig ansvaret for bobilcampen på Leangen, med Roy Sundby
som sjef. For første gang uten Buhundsjæfen Rocky, som ble etterlyst av de
faste traverne. Til sammen på de 3
bobil plassene hadde vi 147 boenheter
innom med 95 boenheter på Leangen.
På kjøkkenet regjerte Annbjørg Myhre
med en fast hånd. Startet torsdag med
oppmerking av bobilplassen. Fredag
begynte bobilene og campingvognene
å strømme på.
På kjøkkenet ble det smurt bagetter
til dommere, ringsekretærer, skrivere
og matpakker til arbeidsfolket.. Dette
ble også gjort på lørdag. Vi smurte til
sammen 95 bagetter, og 100 matpakker.
Fikk til sammen kr. 19246,00 for jobben.
Så en stor takk til
Bente og Egil Giertsen
Ane T Mårvik og Tom A Lunde
Anna T.P Wilmann og Joar Ø Lindberg
Anne Okstad
Håper vi sees på Leangen i 2021
Med buhundhilsen
Annbjørg og Roy
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Norsk Buhundklubb
Avd Midt-Norge
feirer i 2021 30 års jubileum
Vi i Norsk Buhundklubb avd. Midt-Norge fyller i 2021 30 år.
I den forbindelse inviterer vi alle medlemmer til pinsetreff
på Toftemo Turistasjon den 21 til 24 mai 2021.
22 og 23 mai arrangerer vi offisielle rallylydighetsstevner.
Resten av programmet kommer etter hvert, men vi skal
legge opp til aktiviteter til alle som er tilstede.
Utpå kvelden den 22 blir det en form for feiring men hva er ikke helt klart.
Ved deltagelse på pinsetreffet kan hytter, rom eller plass til vogn/bil
bestilles på Toftemo Turiststasjon, tlf 61 24 00 45 eller post@toftemo.no.
Velkommen
Annbjørg Myhre, Leder
Avd Midt-Norge
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Nye titler 2020

C.I.B NORD UCH NORDIC UCH BENELUXJV-18 KBHV18 Kimura’s Berta som har fått godkjent tittelen C.I.B (Internasjonal utstillingschampion) i sommer. Eier Marie Edland.

- SPONSOR
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“NUCH, SECH, WJW-18, BENELUXJW-18 ‘Kimuras
Draupne’, kan legge til ny tittel; Norsk Vinner 2020 (NV20)”. Eier Gro Fløysvik

Øyeblikk å dele
Tekst og foto: Petter Bunes
Det er mørkt ute og inne. Ute forsetter bekken med sitt, inne
går vi til ro hunden og jeg. Vi er på jakt. Jaktbua har plass til
en seng, den bruker vi til alt, og den deler vi. Når jeg skulle
opp i soveposen insisterte min makker på å vaske såret på
leggen. Det er ikke rare skrubbsåret, men nå er det fint.
Når soveposen skulle lukkes kom vennen min og vasket
nese, ører og kinn. Jeg hadde en runde i bekken fem minutt
før. Men det var omtanke i denne vasken. Jeg ble stelt!
Så la han seg tilrette inntil meg. Jeg på siden, han på magen
med hode sitt på halsen min. Vi deler på soveposen. Han
har en egen. Men min er nok bedre. Dunpose...
Der sovnet han. Jeg kjenner han drømmer. En labb rykker,
pusten endres, en lyd slippes ut.
Sånn ligger jeg, borte fra kone og barn men langt i fra alene.
Det er noe ekstra med disse stundene når det er bare han
og meg. Jeg tenker ikke på alt mulig,og han skjønner hva
jeg vil før jeg får sagt eller gjort noe.
Første dag er over. Fant snorker!
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Gjengen på Bjerkelund,
og vår familiehund med stor F!
Vi har vokst opp omgitt av dyr, både far
og mor i huset. Mens Øystein hadde
både hund og katt hjemme og hos besteforeldrene i nabohuset, måtte jeg
som barn nøye meg med å passe naboens cocker spanieler sammen med min
beste venn. Vi tilbrakte mange timer
ute sammen med Tassen og Benny,
vinter som sommer. De fikk nok trim,
selv om eierne noen gang jobbet lange
dager. Våren og sommeren tilbrakte
jeg hos mine besteforeldre som barn.
Der fikk jeg være med på alt fra tur
med irsk setteren Ymer, at katten fikk
unger i en kasse under telefon benken
i gangen, og høydepunktet: lammingen
om våren. En ting er sikkert, jeg hadde
veldig godt av å få tilbringe barndommen sammen med alle disse dyrene.
Man lærer så mye. Alt fra ansvar, til at
lammene var søte, men en naturlig del
av prosessen var at di ble til mat når
høsten kom.
Jeg har alltid ville at mine egne jenter
skulle få oppleve det samme som jeg
gjorde. Få lov til å lære å ta vare på
noen andre enn seg selv, at man skal
ikke behandle dyr som leketøy, de er
levende vesen.
Og ikke minst skulle få oppleve den
ubetingede kjærligheten man får fra et
kjæledyr som har det godt og er et fullverdig medlem av familien.

Vi har alltid hatt katt, siden før først barnet var født for ti år siden, og ønsket
oss hund. Men det skulle passe inn i
en aktiv familie hvor vi er mye på farta,
hvor det raskt skifter mellom totalt kaos
og rolige stunder med lite planer. Det
er jobb, skole, barnehage og speideren. Men vi har vært fast bestemt på
at om vi valgte riktig hund, så skulle vi i
utgangspunktet fortsette å leve som vi
gjorde, men i tillegg få oss en følgesvenn som kunne være med på lasset.
To år tok det oss å finne ut hvilken rase
vi mente måtte være den ideelle for
oss. Valget falt på Norsk Buhund. Jeg
satte meg ned og kontaktet et knippe
oppdrettere fra alle bauger og kanter
av landet. Hadde noen planer om kull
i nærmeste framtid, og var det i så fall
valper tilgjengelig?
Vi innså etter ganske raskt at dette
kunne ta tid. Det var mange som, i likhet med oss, hadde fått øynene opp
for buhunden. Det var på ingen måte
nok valper til å dekke etterspørsel. Men
lykken ville at plutselig fikk vi et positivt svar. Jo, skulle vi ha hannvalp, så
hadde oppdretter tilgjengelig. Disse var
til og med leveringsklare om bare en
måned. Her var det bare å kaste seg
i planlegginga, og etter litt undersøkelser fant vi ut at det eneste alternativet
vårt var å kjøre og hente han. Det var jo
tross alt bare 1835km, en vei.

rom for uhell for å si det slik. Men det
kunne ikke gått bedre. Etter å ha løpt
50-60 runder rundt langs veggene i innerteltet, kollapset han midt i teltet og
der sov han hele natta.

Ute og speider etter skogsfugl sammen med matmor
Dette lovet godt, vi trives ute, og planen
var at vi skulle ha en hund som skulle
passe både hjemme og til aktivt friluftsliv. Jeg er ikke mye overtroisk av meg,
men etter å ha fundert over det i noen
måneder nå, så er jeg overbevist om at
noen høyere makter har hatt en finger
med i spillet her. Det var akkurat Diesel
som skulle komme til oss.

Vi pakka telt og soveposer, og kjørte
sørover, og en lykkelig lørdag i slutten
av juni henta vi Diesel. Turen nordover
tok jo noen dager, og første natta ble
tilbrakt i telt ved bredden av Mjøsa.

Gjengen på Bjerkelund – på
moltebærtur
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Myggene der var store som kjøttmeis,
og regnet hølja ned rundt oss. Tuva Lovise på 8år var med meg på turen. Hun
har sovet mange netter i telt før, hun
så ikke mørkt på ting. Jeg for min del
var mer spent på hvordan en liten valp
skulle takle første natt uten mamma og
søsknene, og det i et telt. Det var ikke
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Venter på at flokken skal være ferdig
på skolen for å bli med på tur

Han har nå bodd sammen med oss
i snart 5 måneder, og kan allerede
krysse av for mange aktiviteter han
har vært med på. Vi startet med ei uke
på hytta vår, så ble det to uker ferie i
campingvogn. Det ble kjørt mange mil
i sommer, og vi har hatt en norgesferie
vi aldri vil glemme.

Søndagstur - spennende med kyr
Jeg har nevnt at vi er en aktiv familie,
bestående av meg, Sissel, far i huset
Øystein og våre tre døtre Tilde Sofie på
10, Tuva Lovise på 8, og Thale Alvilde
på 4år. Vil liker oss ute. Driver med
småviltjakt, fiske og di to eldste jentene
går på speideren. Mange netter tilbringes i telt eller hengekøye ute gjennom
året.
Hver uke praktiserer vi utelørdag. Da
skal størsteparten av dagen tilbringes
utendørs, å dette gjør vi etter et «hva
er realistisk å få til denne helgen» prinsipp. Noen uker blir det fjelltur, andre
ganger er ikke det gjennomførbart, da
kan vi tenne i bålpannen i hagen, eller gå oss en tur ned til havet et par
hundre meter nedenfor huset vårt. Da
blir gjerne maten til over bålet, eller på
stormkjøkken, mens barna utforsker
omgivelsene rundt oss. Høyt og lavt,
alt må undersøkes.

Det speides etter fisk

Det er ikke så nøye hvor vi gjør det, men
det skal gjøres sammen. Både voksne
og barn skal være med. Og hunden
da, han skal også være sammen med
oss. Jeg tror ikke man finner mer tilpassingsdyktig vesen enn vår Diesel. Han
tar alt på strak pote, nyter hvert sekund
han kan få bruke sammen med flokken.
Ligger på hode i fjæresteinene og leter
krabbe sammen med 4åringen, han
hjelper gladelig til å grave. Hun er lykkelig for selskapet, og det er helt fascinerende å høre henne lære «lillebror»
hva de forskjellige tingene de finner er.
Det hender rett som det er at hun må
komme med streng stemmen når han
ikke gjør som han skal. -Neimen Diesel
da, du skal ikke spise tangsprellen, den
skal i bøtten, så vi kan studere den på
nært hold. Å han ser på henne med et
så uskyldig blikk at man raskt glemmer
udåden, for så å fortsette letingen etter
noe nytt å utforske.
Diesels absolutte favoritt er turer i
bærskogen. Han må ha spist sin egen
vekt i bær i sommer, blåbær, tyttebær,
jordbær, molte, villbringebær og rips.
Alt går ned på høykant. Timevis har vi
brukt i skogen, Tuva Lovise har plukka
over 10 kg molte. Ikke en gang har hun
klaget. Både barn, voksne og hund
vandrer rundt mellom lyng og trær,
uten en bekymring i verden. Når Diesel
blir sliten, er det alltid en sekk han kan
få sitte i. Alle passer på lillebror.

Her deler vi på alt. Villbringebær rett
fra busken er lykken for to gode venner på tur

Tuva Lovise og Diesel har drikkepause
i blåbærlyngen
Vi har vært på hengekøye overnatting
i skogen, telttur, og fisketur. Sommeren og høsten har blitt brukt til å være
sammen. Midt oppi dette har vi fått oss
et nytt familiemedlem som vi skal lære
å kjenne, og som skal finne sin plass i
flokken. Jeg er selv hjemmeværende,
og det å ha en trofast venn (Vi har ikke
helt klart å bestemme oss for hvem av
gutta som er mest gla i meg, Diesel eller Øystein).
Sistnevntes teori er at «han (hunden)
er jo ganske hengiven da») som alltid
er like klar for å være med ut på tur,
enten det er miljøtrening i byen, eller
kveldstur i stummende mørke langs en
setervei langt inne i Skjomen. Det er
gull verdt. Dyr skulle man fått på blåresept. Spesielt buhunder. Di er ren
terapi.

Diesel på sin første overnattingstur i
hengekøye. Har det ikke travelt med å
stå opp.
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Jentene har virkelig koset seg med
sin nye lillebror, til og med plukking av
bæsj etter han blir gjort uten å klage.
Små og store eventyr begir di seg ut
på, alltid med Diesel på slep. Øyeblikk
av undring og lærdom for liten og stor
gir påfyll av energi og lykke for oss
voksne som får lære vekk alt i fra hva
de forskjellige soppene vi sanker heter,
til hvorfor trærne blir gule på høsten.
Bare fantasien setter grenser for hva
de kan finne på.
Drømmen om hund er endelig gått i
oppfyllelse for store og små her på Bjerkelund, å hver dag gir det oss glede.
Noen dager må vi irritere oss litt over
hårstrikk som forsvinner, et garnnøste
som snappes opp og tas med ut i hagen, eller et polarbrød med ost som ble
plassert for langt ut på kanten av benken, og dermed forsvinner. Men både
hund og mennesker lærer av disse øyeblikkene. Empati, omsorg, ansvar og
hva ekte hengivenhet er. For ingen kan
vel motstå en buhund valps bedende
øyne som bare vil være sammen med
flokken og sitte mitt oppi kaoset i sofaen hvor det alltid er noen som har
tid til å klø han på nakken. Vi gleder
oss til å fortsette familieeventyret, og
om to uker blir familien større. Da flytter arvtakerne etter vår gamle katt inn
for å holde gården fri for gnagere, og
gjøre vår herlig kaotiske flokk enda litt
mer kaotisk. Jeg tror Diesel kommer til
å sette pris på dem også, han vil bare
være venn med alle.
Alle skulle hatt en Norsk buhund, det
er i mine øyne familiehunden med stor
F, i tillegg til alle andre bruksområder
de har.
Av: Sissel M. Evensen, med inspirasjon fra mann, tre barn og vår elskede
Diesel.
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Skaubos Isak Varg
Skaubos Isak Varg, Varg, Vargemann, lille bu, lille boff, Vargis, koseklumpen. Ja, et kjært barn har mange navn.
Vi, Constanse og Julian, er så heldige i å ha hatt Varg i snart
2 år. Varg er vår beste turkamerat og han gjør hver dags- og
overnattingstur ti ganger bedre, han elsker seg i skog og
mark. Han er det den beste hunden noensinne.
Constanse Nordenstam
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Med Buhund på skogsfugljakt
Interessen for Buhunden som jakthund er økende. De
fleste brukes nok som båndhund etter elg og hjort og
på andre former for hjorteviltjakt. Buhunden er svært
allsidig, og godt egnet også for andre jaktformer, som
skogsfugljakt. Det er ikke mange i dag som har like mye
erfaring med Norsk buhund på skogsfugljakt som Kjell
Arne Krogsæter. De fleste som jakter med treskjellende
hund etter skogsfugl på Finnskogen bruker enten Finsk
spets eller Nordbottenspets. Kjell Arne er godt i gang
med buhund nummer fire, og alle har vært brukt på
praktisk skogsfugljakt. Alle har fungert godt, selv om de
har vært litt ulike.

Nå er det den tredje blakke buhunden vi har, Shiba 3. Alle
tre har vært og er spesielle, men alle har hatt stor jaktlyst.
Særlig Shiba 2 fra Engerdal. Hun var bare 5-6 mnd gammel
da vi fikk vår første tiur.

Jeg har alltid likt buhund. Jeg fikk min første buhund som 15
åring. Den var sort og hvit og fikk navnet Boy. Min bestefar
sa at du kan lære hunden til hva du vil. Boy ble med på jakt
og første fugl ble en jerpe. Det morsomme her var at Boy
apporterte. Han hentet fuglen og la den foran beina mine,
uten annen trening enn litt ballkasting. Dette ble starten på
min jakt med buhund og hvorfor jeg er så glad i denne rasen.
At den i tillegg er en veldig fin familiehund er heller ingen
ulempe.
At det ble buhund nr. 2, Shiba1 var en kombinasjon av at
kona ikke hadde lyst på harehund, og mine egne erfaringer
med Boy som en god jaktkompis. Etter det har det ikke vært
noe spørsmål om rase. Buhunden er både en god og trivelig
familiehund og god og allsidig jakthund. Den har en passe
størrelse, et godt lynne, lite sykdommer og kan være med
på alt. Shiba 2 levde til hun var 15 og fikk også med seg
den siste jaktsesongen. Dette er en spisshund så litt leven
følger med.

Shiba 2 har nok vært min beste jakthund, her bare fem
måneder gammel, med sin andre fugl

Shiba 3 som jeg har i dag, virker det som det er mye gjeterhund i. Når vi er flere sammen på jakt løper hun imellom
jegerne, og det virker som om hun på en måte vil samle oss.

Våre hunder har vært med oss på alt - fra fisketurer, skiturer
og jaktturer til bading og ferieturer.

Kjell Arne og Shiba 3 med
tiur
Jeg og Shiba 1 med to tiurer – vi fikk fire på samme helg
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Shiba 3 med orrhøne

Opplæring av hundene
Det er en fordel å gå på dressurkurs dersom en har mulighet for det. Når det gjelder selve jakttreningen begynner
jeg tidlig med blodspor. Jeg bruker en fuglevinge i enden av
sporet. Ellers bruker jeg mye tid ute i skogen med hundene,
året rundt. At hundene får bli med tidlig, og får mange opplevelser med skogsfugl er viktig.

På en jakttur med Shiba1 gikk vi på 2 elger. Shiba ble borte
og etter en stund ble det full los. Jeg blåste på Shiba for
jeg trodde det var elgene hun bjeffer på. Hun kom etter en
stund, men ble borte igjen og losen begynte på samme sted.
Jeg lurte meg etter og der stod hun og loste på en tiur på
topp. Det ble blink og tiur i sekken. Morro.

Jeg bruker mine hunder på praktisk jakt, og vi har ikke perfeksjonert oss på én jaktform. Hundene har fungert både
som treskjellere på toppjakt, og på støkkjakt, alt etter forholdene. Jeg jakter kun på storfugl og orrfugl.
Buhundene mine har vært forskjellige. Da Shiba 3 var liten
var det relativt lite skogsfugl. Dette kan nok ha påvirket hvordan hun fungerer som jakthund. Shiba 2 har så langt vært
den beste buhunden min. Hun var nesten som en spets.
Hvor vidt det skyldtes at det var mye fugl den første høsten
er vanskelig å vite. Alle buhundene fungert godt på praktisk
jakt. Boy har vært den eneste som har vært en god apportør.
De andre har nok hatt mer lyst til å gjøre helt andre ting med
fuglene.
Den største utfordringen nå er ulven, og GPS på hunden har
blitt en nødvendighet.
Litt om jakten
Jeg bruker kun hagle på fuglejakt. Dette krever at jeg kommer nært inn på fugl før jeg kan løsne skudd. Dette er vanskelig men samtidig svært spennende, og er mye av det
som gjør jaktformen så opplevelsesrik.
Det er viktig å kjenne terrenget og vite hvor fuglen er. Jeg
går i terrenget på steder hvor jeg etter erfaring vet at jeg finner fugl. Ut over dette må jeg stole på Shiba.
Artige episoder
Shiba 2 klarte å ta en røy alene. Jeg måtte bare avlivet den.
Den var ikke skadet eller skutt på. Dette klarte hun 2 ganger.

Jeg og Shiba 1 med røy på Finnskogen

Shiba 1 med tiur

I hagen på Grue i Finnskog står en naturtro steintiur i et
blomsterbed. Den fikk jeg av mine foreldre som et minnesmerke over Shiba 1.
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Turhunden Iver (Skaubo)
Etter måneder med vurdering av for og
imot, hadde familien endelig konkludert
med at vi skulle skaffe oss hund. Internett hadde svar på det meste og valget falt på Norsk Buhund. Den var ikke
for stor, ikke for liten, robust og kunne
være med på alt av turer og friluftsliv. I
tillegg røytet den visstnok bare to ganger i året og prompet lite(!) Vi hadde
vært på hundeutstilling på Lillestrøm
og barna hadde simulert morgenturer
før skolen for å bekrefte motivasjonen.
Etter hvert hadde vi også fått kontakt
med en bra oppdretter.
De fineste stundene som hundeeier er
definitivt når vi kan dra på tur sammen.
Iver er alltid så glad - enten det er sommer eller vinter, varmt eller kaldt. Og
han kan virkelig være med på alt! Aller
lykkeligst er han når han får løpe fritt.

Iver er ikke
redd for noen
ting

Iver er til god
hjelp på skitur

Vennlig hilsen
Jon

Iver liker seg
best når han
kan løpe fritt i
naturen

Iver

Iver 4 mndr
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ÅRSMØTET 2021
Lørdag 6. mars 2021 kl. 12:00 på Thon Hotell Gardermoen
(Balders Allé 2, 2060 Gardermoen)
Påmeldingsfrist til årsmøtet: 18. februar
Påmeldingsfrist til middagen: 3. mars (to retter kr. 355,-)
Agenda for årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden,
2. Valg av ordstyrer, referent og to til å undertegne protokollen
3. Styrets årsberetning 2020
4. Avlsrådets årsberetning 2020
5. NBK avd. Midt-Norges årsberetning/regnskap 2020
6. Regnskap 2020
7. Kontingent 2022
8. Budsjett 2021
9. Tilleggskrav for registrering av valper
10. Innkomne forslag
11. Valg
Forslag på kandidater til valg sendes valgkomiteen på valgkomiteen@buhundklubben.no
Forslag til kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende senest 4 uker før møtedato. Det skilles på uformelle
tips til valgkomiteen og formelle forslag som skal legges fram for årsmøtet.
Forslag til saker sendes styret på styret@buhundklubben.no
Forslag til saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 4 uker før møtedato.
Tilleggskrav for registrering av valper - høring
Styret ønsker høringsuttalelser til utkast til tilleggskrav (se side 55)
Flytting av årsmøtet til buhundens nasjonaldag:
Styret ønsker medlemmenes tilbakemelding. Saken blir enten tatt opp som sak eller diskutert på medlemsmøtet.
Medlemsmøte:
Rett etter årsmøtet vil det bli avholdt medlemsmøte. Aktuelle saker er:
• Presentasjon av helseundersøkelsen for Norsk buhund
• Status for arbeidet med HD og HD-indeks
• Andre saker som medlemmer ønsker å ta opp.
Middag kl. 17:00 - betales av den enkelte
Møteinnkalling med alle saksdokumenter vil bli lagt ut på www.buhund.no senest to
uker i forkant av møtet. Her finner du også kontaktinformasjon til styret og valgkomitéen.
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Flytting av tidspunkt for fremtidens årsmøter –
ønsker synspunkter fra medlemmer
Styret har planlagt å ha en gjennomgang av vedtektene. En av sakene vi ønsker å se nærmere på er tidspunkt for
årsmøtet. Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og det er viktig med godt frammøte for medlemsengasjement og
demokrati. Ifølge vedtektene skal det avholdes innen utgangen av mars hvert år.
Vår «søsterklubb» Lundehundklubben avholder sitt årsmøte i forbindelse med Lundehunddagene. Disse kan sammenlignes med vårt arrangement, Buhundens nasjonaldag, men arrangeres typisk over tre-fire dager (tors-/fredag
– søndag) om sommeren. Årsmøtet gjennomføres fredag kveld, mens resten av tiden fylles med faglig og sosialt
program, samt utstilling.
Fordeler med en slik løsning kan være at flere medlemmer tar seg tid og råd til å delta på årsmøtet. Det vil også
bli billigere for klubben. En ulempe kan være at det blir flere arrangement som skal forberedes samtidig. En annen
ulempe er at det vil bli færre fysiske treff i løpet av et år. På den annen side kan vi kanskje se for oss at årsmøtene
framover uansett kan gjennomføres digitalt, slik at det blir enkelt for alle interesserte å delta?
Uansett er det bare årsmøtet som kan endre vedtektene og med det endre møtetidspunkt.
Har du synspunkt på dette, eller andre ting knyttet til vedtektene? Vi hører gjerne fra deg: styret@buhundklubben.no

Årsmøtet nærmer seg og med det også tid for valg
I vedtektene står følgende under §3-4:
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt (likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger
kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.) Forslag til kandidater ved
personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.
Har du tips eller forslag til valgkomiteen?
Slik det står i vedtektene skal alle forslag legges fram for årsmøtet. Det er derfor nødvendig at du avklarer med den
du foreslår om at hen ønsker å stille til valg før forslaget blir oversendt valgkomiteen. Det er medlemmer i Norsk
Buhundklubb som har rett til å forslå personer til verv i klubben.
Formelle forslag må sendes skriftlig til valgkomite@buhundklubben.no. Frist: 15. januar 2021.
Har du derimot et tips til valgkomiteen om en person som du mener vil gjøre en god jobb for klubben kan du sende
det som et uformelt tips til samme e-postadresse, eller du kan kontakte et av medlemmene i valgkomiteen.
Uansett om det er snakk om et formelt forslag eller ett tips er det fint om du begrunner hvorfor du mener denne personen vil være et godt valg for Norsk Buhundklubb, slik at det blir enklere å vurdere for valgkomiteen. (for eksempel:
super oppdretter med hjerte for buhund, rå på gjennomføring av arrangementer, masser av organisasjonskunnskap, stort nettverk i hundekretser, kunnskap om helse og avl, osv., osv.)
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Hvem er på valg?
Til årsmøtet 2021 er disse på valg:
Styret:
Nestleder
Sekretær
Styremedlem
Varamedlem

Annette Ovesen
Kirsten Andersen
Karianne Firingen Skori
Line Amland

Leder Linda Karlsen, kasserer Ingunn Solaas og styremedlem Tor Andre Lunde er ikke på valg.
Andre som er på valg:
Vararevisor
Tone B. Bergby
Valgkomite
Gunnar Halleraker
Valgkomiteen består av:
Gunnar Halleraker
Siw Else Vikan
Siw Bruun De Neergaard

Høring - forslag til tilleggskrav for registrering
av kull av norsk buhund
For å registrere valpekull i NKK gjelder NKKs generelle regler for registrering av hund, herunder også
NKKs etiske grunnregler: «Regler for
registrering av hund fra 01.01.2020»
(Se NKK.no).
Utover de generelle kravene kan raseklubber også velge å ha tilleggskrav for sin rase som må være oppfylt for at et kull skal registreres. Et
slikt krav kan innføres i samarbeid
mellom raseklubber og NKKs administrasjon gjennom en søknad fra
raseklubbene.
For at en raseklubb skal kunne søke
om tilleggskrav må det på forhånd
være et vedtak fra raseklubbens
Årsmøte. Det må også tydelig komme frem i årsmøtepapirene at det
gjelder et krav for registrering av valper i NKK, og hva dette kravet innebærer. Ønsker raseklubben dette
kravet fjernet på et senere tidspunkt,
må det først vedtas på klubbens Årsmøte, samt at det må ha gått minst 3
år fra det ble innført.

Hvorfor styret i NBK vurderer å
innføre tilleggskrav
Formålet med å innføre tilleggskrav
er å ha en oversikt over avlsdyrs
HD- og øyestatus (gjeldende anbefalinger), samt å begrense matadoravl, og på den måten søke å sikre
genetisk variasjon i rasen.
Styret ønsker medlemmenes innspill/synspunkt til om Norsk buhundklubb skal søke NKK om å innføre
følgende tilleggskrav for rasen:
• HD-status skal være kjent
• Øyelysing (EVOC-attest) skal ikke
være eldre enn 12 måneder.
• Maksimum antall avkom etter en
og samme hund skal ikke være flere
enn 25 valper (32 tilsvarer ca 5 % av
avkom registrert i NKK for rasen de
fem foregående år)
Det er viktig med tilbakemeldinger
fra våre medlemmer før et forslag
evt. fremlegges for årsmøtet.

NKKs regelverk om innføring av
tilleggskrav:
Tilleggskrav må skje innenfor rammene av NKKs regler for registrering
av hund. NKK har åpnet for at raseklubbene kan søke om innføring av
følgende tilleggskrav:
1. Krav om kjent HD/AD-status
2. Krav til øyelysing
3. Krav til kjent DNA-status for spesifikke sykdommer
4. Krav til kjent patellastatus
5. Maksimum antall avkom etter en
og samme hund
6. Krav til deltakelse eller godkjent
resultat på prøver eller konkurranser
7. ,Andre tilleggskrav må først utredes av NKK og behandles i Hovedstyret
Regler for krav om kjent
HD/AD-status
Raseklubben kan søke om at det
innføres krav om kjent HD- og/eller
AD-status for registrering av valper.
Det betyr at begge foreldrene må ha
en kjent status før kullet kan registreres. Kravet gjelder også for uten-
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landske hunder, for regler se kapitel
8.1 og 8.2. eller nkk.no. NKK anbefaler å bestille rekvisisjonsskjema
via «min side» på nkk.no.

forespør raseklubben før avgjørelsen fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.

Tilleggskrav for kjent status HD
hos norsk buhund
De siste årene er det født flere kull
der ingen av foreldre hadde kjent
HD-status. Det er heldigvis ikke et
stort antall det gjelder, men for en
fåtallig rase med økende popularitet
kan dette fort få store konsekvenser.
Ved at flere oppdrettere velger å ikke
undersøke hundene sine vil vi fort
miste oversikt over utviklingen av
HD i rasen. I tillegg vil det bli et svekket grunnlag for å beregne god nok
HD-indeks. Indeks kan kun beregnes på individer med eget resultat,
samt at avkommenes sikkerhet er
avhengig av at foreldrene har registrert resultat. Dersom hunder uten
HD resultat får avkom registrert etter
seg, vil det også innebære en risiko
for at hunder med alvorlige grader
av HD benyttes i avl. Dette ser NBK
på som svært alvorlig, og kan være
til skade både for tispen som skal
bære fram valpene, for valper, eiere
og senere generasjoner av norske
buhunder. Eiere av valper etter slike
kombinasjoner kan også oppleve å
få dårligere forsikringsvilkår.

Tilleggskrav om øyelyseattest for
norsk buhund
Norsk buhundklubb forholder seg til
anbefalingene som er gitt fra «øyelysegruppa». Dette er en gruppe
autoriserte attestutstedere for arvelige øyensykdommer i Norge. I retningslinjene for norsk buhund er det
anbefalt at en øyelysningsattest skal
være maksimalt 1 år ved paringstidspunktet. Gjennom flere år hvor
oppdrettere har fulgt denne anbefalingen ser vi en positiv utvikling særlig mhp arvelig utviklingskatarakt.

Regler for krav til øyelysing
Raseklubben kan søke om at det
innføres krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Øyelysingen
skal være foretatt maksimalt ett år
før paring. Kravet gjelder automatisk også for utenlandske hunder, og
NKK godkjenner i utgangspunktet
kun ECVO-attester. En kopi av hundens ECVO-attest vedlegges registreringsanmeldelsen og legges inn
i DogWeb. I Sverige benyttes foreløpig ikke ECVO-attester og NKK
godkjenner svenske attester, men
de kan ikke legges inn i DogWeb.
Kopi av den svenske attesten vedlegges
registreringsanmeldelsen.
NKK kan godkjenne andre øyelysningsattester enn ECVO-attester for
utenlandske hunder dersom de fyller
visse krav, men disse kan ikke legges inn i DogWeb. NKK bør kontaktes for godkjenning før paring. Det er
mulighet for å søke om dispensasjon
for utenlandske hunder i spesielle tilfeller. En søknad sendes NKK som
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Arvelig utviklingskatarakt kan utvikle seg sent inn i hundens liv, og
det er svært nyttig å kjenne til status
på denne lidelsen. I tillegg vil øyelysningene bidra til at man kan få
kjennskap til eventuelle «nye» øyesykdommer som måtte dukke opp.
De siste årene er det dessverre født
flere kull der foreldredyr enten ikke
er øyelyst eller hvor øyeattest er eldre enn ett år ved tidspunkt for parring. For å sikre at antallet som dropper denne undersøkelsen ikke øker,
kan det derfor være nyttig både for
oppdrettere og klubben at dette er et
krav for registrering.
Regler for krav om maksimum antall avkom
Raseklubben kan søke om at det
innføres et maksimumsantall avkom som kan registreres etter en og
samme hund. Det er mulighet for å
søke om ytterligere dispensasjon til
bruk av hunden. Søknaden sendes
NKK som forespør raseklubben før
avgjørelsen fattes. En uttalelse fra
raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling. Nedfrosset sæd kan brukes
minimum 8 år etter at maksimumsgrensen er nådd, dersom ikke antall
år er definert. Raseklubben må selv
definere i sin søknad hvor mange
avkom de ønsker som maksimum,
samt hvorvidt ytterligere avkom som
blir født skal registreres med avlssperre eller ikke registreres. Dersom
dette ikke defineres vil ytterligere
valper bli registrert med avlssperre.
Alle valper teller med i antallet, også
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valper født før kravet trer i kraft. Begrensningen gjelder også for valper
født i utlandet etter at maksimumsantallet i Norge er nådd. Det vil si at
dersom en hund brukes i utlandet etter at maksimumsantallet i Norge er
26 nådd, vil valper som ønskes importert til Norge enten ikke bli registrert eller registrert med avlssperre.
Tilleggskrav om antall avkom for
norsk buhund
Som for mange andre hunderaser
har det vært en utfordring for Norsk
buhund at enkelte hannhunder blir
mer populære enn andre, og at enkelte tisper får for mange valper. For
norsk buhund var dette ganske utbredt i rasens tidligere historie, men
ettersom rasen ble mer tallrik og
bevisstheten rundt dette var høy var
ikke dette like vanlig. De siste årene
har NBK igjen sett en økning av flere
«populære hannhunder», og forholdet mellom antall tisper og antall
hannhunder som benyttes i avl har
dessverre økt. Det er flere hannhunder som har rundt 30 valper allerede
i ung alder, og dette bekymrer NBK
av flere grunner.
Vurderinger
Tilleggskrav om maksimum antall
avkom ble fremmet av enkeltmedlemmer i Norsk buhundklubb under
årsmøtene i 2016 og 2017. På dette
tidspunktet var vi inne i en god utvikling, og disse forslagene ble ikke
vedtatt av årsmøtet. NBK ønsker
ikke å ha for mange krav og begrensninger.
Når det gjelder tilleggskrav for kjent
helsestatus ble dette for første gang
diskutert på medlemsmøtet som ble
avholdt etter årsmøtet i 2020. Avl på
buhunder uten kjent helsestatus har
vært et lite problem inntil ganske nylig, og de fleste oppdrettere har i all
hovedsak fulgt NBKs anbefalinger/
regler. Men dessverre ser vi de siste
årene at det er flere kull registrert
uten helseresultater, eller at attesten
er for gammel. Siste år har minst 5
kull vært fra foreldre uten resultater
fra hverken HD eller øyelysning.
Rasens popularitet har økt veldig
mye de siste par årene, og det har
dermed blitt enklere å omsette valper som ikke følger innarbeidede
retningslinjer. Dette kan fort åpne

for et nytt «marked» av hunder med
ukjent helsestatus, noe som ikke vil
gagne rasen på sikt.
Fordeler og ulemper ved innføring av krav
Fordeler:
• Begrense matadoravl for å bidra til
å sikre genetisk variasjon i rasen
• Sikre en økning av helseundersøkte hunder vil sikre at vi har en kjent

helsestatus på vårt avlsmateriale, og
et bedre grunnlag for HD-indeks
• Flere med kjent helsestatus vil gi
et bedre grunnlag ved utforming av
avlsregler
Ulemper:
• Risiko for avl av buhunder som
ikke registreres i NKK
• Utviklingen frem til de siste år viser stort sett en positiv trend, både
når det gjelder øyne og innavlsgrad

for kull. Har vi grunnlag for å innføre
dette allerede nå?
• Bør det jobbes mer med informasjon framfor å sette rigide regler?
Mer informasjon til de som ønsker et
kull på hunden sin, og mer informasjon til valpekjøpere.
Medlemmer med innspill til forslaget
kan sende det til
styret@buhundklubben.no

Årsmøte i Norsk Buhundklubb Avd. Midt-Norge 2021

Dagsorden:
1. Åpning.
2. Konstituering.
3. Årsberetning.
4. Regnskap
5. Innkommende forslag
6. Valg
7. Avslutning
8. Medlemsmøte

Sted: Sandmoen kro Trondheim
GPS: N 63⁰ 19.898` E 10⁰ 21.374`
Tid: 30 januar 2021 Kl. 14,00

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 05 januar 2021 på E- mail a-myhr@online.
no eller pr brev.
Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med start ca. kl. 15,00.
Alle som ønsker det er velkommen på medlemsmøtet. Dette gjelder alle som er interessert i buhund, eller har buhund, men ikke er medlemmer (ennå).
Saker til medlemsmøtet kan sendes inn så snart som mulig, men det er også mulighet til og ta opp saker på medlemsmøtet. Vi setter opp aktivitetskalender på medlemsmøtet, så har du planlagt noe, meld i fra eller ta det opp på
møtet.
Mellom årsmøte og medlemsmøte vil det bli enkel servering
På grunn av coronasituasjonen ønsker vi at de som tenker seg på møtet sier ifra for registrering, men dere kan
komme uten å være registrert.
PS. Husk å betale medlemskontingenten.
Norsk Buhundklubb
Avd. Midt-Norge
Annbjørg Myhre
Leder
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Julehilsen fra avlsrådet
Det har vært et krevende år i år, noe
som blant annet innebærer at noen
ting har tatt lenger tid enn normalt og
fysiske møter har vært vanskeligere
å gjennomføre. Avlsrådet har likevel
klart å utføre sitt arbeid og holde prosjektene i gang, og det var til stor glede
at utstillingen på Hunderfossen kunne
avholdes som normalt (i hvert fall nesten). I år som i fjor fikk vi avholdt øyelysing og samlet inn DNA. Vi kommer
til å fortsette å samle inn DNA-prøver
av hunder både til buhundprosjektet og
analysen av genetisk variasjon for å få
et bredt utvalg av hunder. Vi håper alle
som blir spurt vil bidra. Dette er svært
viktige undersøkelser for rasen vår.

Det siste året har avlsrådet jobbet mye
med helseundersøkelsen i samarbeid
med Veterinærhøgskolen. Nå har rapporten kommet, og vi er så glade for
å endelig kunne presentere noen utvalgte resultater fra helseundersøkelsen i denne utgaven av «Buhunden».
Det vil bli en grundigere gjennomgang
av resultatene på neste medlemsmøte
i mars.
Til tross for en krevende arbeidssituasjon fikk vi gjennomført møtet med
NKK, selv om det måtte utsettes litt. Et
kort referat ble gjengitt på medlemsmøtet fredagen før utstillingen på Hunderfossen. Referatene fra disse møtene
kan leses i bladet.

Ingvill Brenden har etter mange års
tjeneste valgt å forlate avlsrådet. Ingvill har vært et arbeidsjern og en god
diskusjonspartner som vi kommer til å
savne i avlsrådet. Tusen takk Ingvill,
for alt du har bidratt med, for alle gode
samtaler og diskusjoner, for hyggelige
stunder og vennskap. Dette betyr også
at vi må utvide avlsrådet med et medlem eller to på nyåret. Vi oppfordrer alle
som kunne tenkt seg et slikt verv til å
søke, eller eventuelt ta kontakt for mer
informasjon.
Da gjenstår det bare å ønske alle medlemmene riktig god jul og godt nyttår
fra alle oss i avlsrådet!

Epilepsi hos norsk buhund
v/Avlsrådet
NBK og avlsrådet i NBK har blitt gjort
oppmerksom på at det har dukket opp
noen tilfeller av epilepsi hos norsk
buhund det siste årene. At vi har fått
kjennskap til dette skyldes eiers og
oppdretteres ærlighet angående dette.
Det kan være at det finnes flere tilfeller der ute som ikke er kjent per nå.
De yngste tilfellene vi vet om er født
for over tre år siden hvor epilepsi ble
avdekket før hundene var 2 år. Det er
heldigvis ingen grunn til å tro at dette
er et utbredt problem hos rasen, men
absolutt noe vi som klubb og alle oppdrettere bør være oppmerksomme på
og hensynta i avlsarbeidet. Avlsrådet
har gjort mye undersøkelser rundt temaet, og har derfor skrevet litt om denne lidelsen og vurdering av tiltak i dette
nummeret av Buhunden.
Hva er epilepsi?
Epilepsi er den vanligste nevrologiske
tilstanden en ser hos hund, og estimert
å affisere 0,75 % av hundepopulasjonen. Begrepet epilepsi brukes som en
samlebetegnelse for ulike typer anfall
som skyldes unormal aktivitet i hjernen.
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Epileptiske anfall kan være generaliserte eller fokale. Generaliserte anfall
involverer begge sider av hjernen og er
karakterisert av symptomer som affiserer begge sider av kroppen. Ved slike
anfall kan hunden få ukontrollerte muskelkramper oftest med tap av kontroll
over bevissthet for omgivelsene. Den
kan også sikle og miste kontroll over
urinering og avføring.
Fokale anfall har opprinnelse i et definert område av hjernen og karakteriseres av tegn som er lokalisert til
en side av kroppen eller en spesifikk
kroppsdel. Dette kan gi utslag i muskelrykninger, padlebevegelser med et
bein, atferdsendringer (som frykt eller
unormalt oppmerksomhetssøkende)
eller forandringer i autonome kroppsfunksjoner (som sikling eller oppkast).
Hunden kan være bevisst eller ubevisst omgivelsene under disse anfallene. Et fokalt anfall kan spre seg til mer
av hjernen og ende opp som et generalisert anfall.
Før og etter et anfall kan hunden oppføre seg unormalt, og hundeeiere som
har hunder med epilepsi kan ofte «se»
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når et anfall nærmer seg. Enkelte ganger kan også ulike stimuli (som en høy
lyd eller lignende) utløse anfallene.
Anfallene kan ha en arvelig bakgrunn
(genetisk eller idiopatisk epilepsi), forårsaket av strukturelle unormaliteter
i hjernen (strukturell epilepsi) eller ha
bakgrunn i andre årsaker som noen
ganger er ukjent (epilepsi av ukjent årsak).
Det er flere medisinske tilstander som
kan gi epileptiske anfall med kramper
- som infeksjon, svulster, hodeskader,
forgiftning, heteslag, lavt blodsukker
m.m.
Det er viktig å undersøke hunder med
epileptiske anfall grundig og lete etter
årsaker som kan forklare disse. Dette
vil involvere undersøkelse hos veterinær med grundig kartlegging av informasjon som eier gir om symptomer og
klinisk undersøkelse av hunden med
blodprøver og ytterligere diagnostikk
som kan involvere alt fra ultralyd av indre organer til MR av hjernen.
Det er ikke alltid en finner årsaken til

anfallene, og idiopatisk epilepsi som
betegnelse bruker en der en har epileptiske anfall uten at en kan identifisere en klar årsakssammenheng og antar
at årsaken er genetisk.
Epilepsi er for den enkelte hund og eier
en alvorlig diagnose. Noen ganger kan
man klare å kontrollere anfallene med
antiepilektiske medikamenter, men
dette kommer an på hva det er som årsaken til anfallene. Ikke alltid er medisinene man har tilgjengelig virksomme
nok eller har bivirkninger som ikke er
levelig for hunden, - eller eier. Medisinering krever valg av riktige medisiner
i riktige doser, og noen ganger kombinasjoner av ulike preparat. Det er også
viktig å passe på at hunden ikke skader seg eller andre når den har anfall.
Epilepsi er en diagnose som ofte ender
med eutanasi (avliving).
Epilepsi med genetisk bakgrunn i
Norsk Buhund?
Fra et avlsperspektiv er det viktig å
gjøre det en kan for å finne årsak, og
håndtere dette riktig videre slik at vi
unngå at en slik sykdom skal få rotfeste hos Norsk buhund. Dersom en
har gjentatte epileptiske anfall hos en
ung hund (1-5 år) og ikke kan finne en
strukturell årsak i hjernen, ikke har en
forgiftning eller forklaring i medisinske
forhold antar en gjerne at det dreier
seg om idiopatisk epilepsi med genetisk bakgrunn. Det er et stort antall

genetiske mutasjoner forbundet med
epilepsi hos mennesker og det er hos
flere hunderaser epilepsi med arvelig
bakgrunn. Det er identifisert genmutasjoner hos hund, men det kan dreie
seg om ulike gener hos ulike raser og
flere gener kan også være involvert.
Dette gjør det hele komplisert, og tilsier
at det ikke er enkelt å treffe de absolutt
korrekte tiltakene for denne lidelsen.
Hos Norsk buhund kjenner vi til noen få
individer med epileptiske anfall fra tidligere år, og vi har i helseundersøkelsen
nå 4 hunder med epileptiske anfall /epilepsi. Vi har også fått rapporter inn til
Avlsrådet om 4 enkelthunder, som kan
være de samme som fra helseundersøkelsen. Dette er ikke mange, men vi
jobber for å verifisere hva dreier seg
om. Vi har over årene samlet mye DNA
fra hunder som nå kan være nyttig, dersom vi skulle ha epilepsi med genetisk
bakgrunn i rasen. Det er viktig for oss
å få DNA både fra hunder med epilepsi
og foreldre/slektninger for å kunne se
etter mulige mutasjoner som bakgrunn
hos Norsk Buhund.
I hundeavl skal det kun benyttes hunder som er klinisk friske i avl, dvs. uansett hva som måtte være årsaken til at
hunden har epileptiske anfall så skal
ikke en hund med denne lidelsen brukes i avl.
NBKs avlsråd er et rådgivende organ

er det vår oppgave å samle kunnskap
for så å gi råd til oppdrettere basert på
den kunnskapen vi har ervervet. Det
er derfor svært viktig at eiere av hunder med epilepsi rapporterer dette til
avlsrådet. Åpenhet er en av de aller
viktigste grunnsteinene vi har for god
hundeavl, men det er ikke alltid det er
like enkelt. Veterinærer har på sin side
ikke anledning til å rapportere til raseklubber, dette på grunn av taushetsplikt. Vi er derfor helt avhengige av at
oppdrettere eller eiere gir oss denne
informasjonen. All informasjon som gis
avlsrådet vil behandles konfidensielt,
dersom det er ønsket. Men nødvendig
informasjon bør bli tilgengelig for eiere av hunder i nær slekt hvor disse er
tenkt brukt i avl.
Det blir også et eget punkt om denne
lidelsen i RAS for å befeste dette i
klubbens strategiske dokumenter og
dermed det strategiske arbeidet med
rasen. Det er viktig at klubben har fokus på alle kjente sykdommer og prøve
å begrense utbredelsen.
Det viktigste verktøyet vi har er informasjon om de tilfeller som måtte dukke
opp. Kun på den måten kan man gjøre
kloke valg for fremtidens hunder.
Avlsrådet har også hatt og har fortsatt
dialog med ulike fagmiljøer, og vi håper
dere kontakter oss om det er noe dere
lurer på!

AD-undersøkte hunder
RegNr

Navn

Ad status

NO55048/18

Fantejenta's Fiona

0

NO37532/19

Skaubos Iris

0

NO39838/19

Fantejentas Gisken

0

NO45849/17

Nala

0

NO45031/19

Svartedals Tellus

0

NO40906/19

Birkir Bjønnsønn

0

NO45052/17

Kvitlabbens Ovdii

0

NO50241/19

Laika

0

NO50242/19

Luna

0

NO39841/19

Fantejenta's Grunde

0

NO36900/18

Pumukl

0
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Registrerte kull t.o.m. 22 november 2020
Født

Antall

Tisper

Hannhund

RegNr Far

Far

RegNr Mor

Mor

23.08.2020

6

5

1

NO54707/11

Asterix

NO43425/18

Bernegården's Jilly

13.09.2020

6

1

5

NO54707/11

Asterix

NO45221/14

Vatnebygda's Os Frøya

25.09.2020

2

1

1

NO50749/12

Bernegården's Bjørn

NO51856/18

Bernegården's Luna

26.11.2019

8

3

5

NO53474/16

Bernegården's Fenris

NO48014/17

Vaalebjønn's Cs Lille- Kaja

12.01.2020

2

1

1

NO53474/16

Bernegården's Fenris

NO45221/14

Vatnebygda's Os Frøya

20.07.2020

5

2

3

NO53474/16

Bernegården's Fenris

NO41997/16

Vaalebjønn's Zs Loba

23.12.2019

7

1

6

NO32993/18

Bernegården's Ingolf

NO36466/17

Vaalebjønn's Bs Viljeembla

04.05.2020

8

2

6

NO32993/18

Bernegården's Ingolf

NO44647/18

Frøya

02.06.2020

2

1

1

NO32993/18

Bernegården's Ingolf

NO31825/17

Vatnebygda's Berit

03.06.2020

7

5

2

NO32993/18

Bernegården's Ingolf

NO38035/18

Vaalebjønn's Eb Enja

05.06.2020

5

1

4

NO41104/12

Dennis

NO34659/15

Fantejentas Berthea

22.04.2020

6

4

2

NO30657/17

Finntil's Dominic

NHSB312515

Vår Stolthet Trygghet Lif

26.08.2020

5

4

1

NO30657/17

Finntil's Dominic

NHSB3056264

Vår Stolthet Stjerne Idavoll

08.03.2020

3

0

3

18297/08

Hektor

NO57701/11

Skaubos Elli

14.01.2020

4

3

1

NO42588/17

Honningrosas Bjarne
2.Hjerteknuser

KCAQ03359206

Sturtmoor Deatrix

23.06.2020

4

2

2

NO42588/17

Honningrosas Bjarne
2.Hjerteknuser

NO32996/18

Bernegården's Ina

11.09.2020

5

1

4

NO40824/13

Jack

NO44643/18

Taiga

23.03.2020

7

5

2

NO34092/11

Jimmy

NO41467/17

Kimura's Dina

12.03.2020

5

3

2

NO41471/17

Kimura's Dag

NO30403/12

Topsy

20.09.2020

4

2

2

NO52954/14

Skaubos Frank

NO36254/17

Kimura's Borghild

06.12.2019

5

3

2

NO38142/18

Solan

NO52956/14

Skaubos Fauna

07.09.2020

6

2

4

NO38142/18

Solan

NO45051/17

Kvitlabens Siidii

27.07.2020

5

3

2

NO60579/09

Vaalebjonn's Ob Finn

NO44193/17

Elizia Stelladatter

07.08.2020

5

3

2

NO55788/14

Vaalebjønn's Xb Tjutta

NO55190//18

Bernegården's Maud

18.09.2020

2

1

1

NO31823/17

Vatnebygda's Birk

NO48013/17

Vaalebjønn's Cb Lille-Lotte

06.1225/9/
20.2019

7

5

2

NO59134/18

Vatnebygda's Dreng

NO44888/18

Bernegården's Kamilla

23.05.2020

6

3

3

NO59134/18

Vatnebygda's Dreng

NO53477/16

Bernegården's Frøya

26.12.2019

6

3

3

NO34759/17

Zeal Loke

NO37049/15

PE-GU's Oda-Tiril Ninjodatter

01.01.2020

4

2

2

NO34759/17

Zeal Loke

NO30782/17

Bernegården's Gudny

22.03.2020

2

2

0

NO34759/17

Zeal Loke

SE50841/2017

Nordspetsens Skrållan

14.08.2020

6

4

2

NO34759/17

Zeal Loke

NO41456/17

Leika

155

78

77

Import
Regnr

Navn

Far

Mor

CKCGL817467

Kyon's Kronprins

Kimura's Uno

Kyon's Nordic Princess

SE58002/2019

Ask

PE-GU's Trym Nukasønn

Orrekojans Penny
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HD-undersøkte hunder
Avlest

RegNr

Navn

HD status

25.06.2020

DK05139/2019

Team Buhunds Milde Moses

A

14.05.2020

NO32856/19

Smørbukks Cb Fauna

A

25.10.2020

NO32859/19

Smørbukks Cb Shalott

A

15.03.2020

NO37840/16

Stella

A

31.07.2020

NO39962/19

Fjelltroll B Stallare Freke

A

30.10.2020

NO43837/19

Bernegården's Orianna

A

reg 2020

NO45052/17

Kvitlabbens Ovdii

A

04.09.2020

NO50242/19

Luna

A

10.08.2020

NO50245/19

Leo

A

15.01.2020

NO51922/16

Luna

A

17.07.2020

NO52262/18

Frida

A

09.03.2020

NO55049/18

Fantejentas Fibi

A

10.08.2020

NO56749/17

Vaalebjønn's Db Molly

A

13.11.2020

NO57910/19

Fjellstinipen's Elli

A

05.02.2020

NO31015/17

Fant

B

21.08.2020

NO31825/17

Vatnebygda's Berit

B

06.10.2020

NO39713/18

Nesets Freyja

B

08.07.2020

NO39838/19

Fantejentas Gisken

B

30.10.2020

NO39841/19

Fantejentas Grunde

B

21.08.2020

NO39959/19

Fjelltroll B Skjoldmøy Frej

B

21.08.2020

NO39961/19

Fjelltroll B Veistler Ravn

B

05.02.2020

NO40526/18

Smørbukks Bs Nestor

B

30.07.2020

NO40906/19

Birkir Bjønnsønn

B

29.02.2020

NO41774/15

Ailo

B

14.11.2020

NO43969/19

Fjellstinipen's Torri Tarzan

B

17.02.2020

NO44548/17

Camastiff's Alluka Ariella

B

19.03.2020

NO44643/18

Taiga

B

04.09.2020

NO44886/18

Bernegården's Kaisa

B

28.09.2020

NO45027/19

Svartedals Vega

B

18.09.2020

NO45028/19

Svartedals Nussi

B

20.07.2020

NO45031/19

Svartedals Tellus

B

17.07.2020

NO47658/19

Bernegården's Prins

B

20.06.2020

NO48300719

Daima

B

19.08.2020

NO50241/19

Laika

B

08.11.2020

NO51150/18

Vaalebjønn's Fb Tika

B

28.06.2020

NO51855/18

Bernegården's Lara

B

26.04.2020

NO51856/18

Bernegården's Luna

B

24.07.2020

NO52259/18

Bamse

B

08.01.2020

NO52260/18

Leo

B

25.08.2020

NO52471/18

Finntil's Odin

B

20.08.2020

NO53370/18

Honningrosas Blanca Hjerteknuser

B

18.10.2020

NO53373/18

Honningrosas Nala Hjerteknuser

B

15.04.2020

NO55046/18

Fantejentas Fjola

B

15.03.2020

NO55047/18

Fantejentas Freia

B

13.06.2020

NO55695/18

Vaalebjønn's Gs Eikir

B

19.03.2020

NO56334/17

Fantejentas Edda

B

28.09.2020

CKCGL817467

Kyons Kronprins

C

29.02.2020

NHSB3125215

Vår Stolthet Trygghet Lif

C

26.04.2020

NO30534/19

Bernegården's Nora

C

08.05.2020

NO30781/17

Bernegården's Gaute

C
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10.07.2020

NO33752/19

Telebamsen Aslak

C

25.07.2020

NO37386/16

Kimura's Ada

C

09.03.2020

NO37388/16

Kimura's Ane

C

11.07.2020

NO37532/19

Skaubos Iris

C

14.08.2020

NO38144/18

Tinka

C

06.10.2020

NO39709/18

Nesets Nero

C

28.08.2020

NO39842/19

Fantejenta's Gløer

C

09.07.2020

NO39843/19

Fantejentas Gullik

C

06.11.2020

NO40540/18

Skaubos Hardis

C

17.06.2020

NO40813/17

Vaalebjønn's Cb Lille-Lotte

C

30.07.2020

NO40824/13

Jack

C

11.09.2020

NO42584/17

Honningrosas Vesla Hjerteknuser

C

18.07.2020

NO45030/19

Svartedals Buster

C

09.07.2020

NO45849/17

Nala

C

30.10.2020

NO47662/19

Bernegården's Pernille

C

19.08.2020

NO50243/19

Lola

C

18.09.2020

NO51149/18

Vaalebjønn's Fb Tina

C

08.10.2020

NO51559/17

Fjellstinipen's Geri

C

15.03.2020

NO51702/18

Mikkellykkja's Cava

C

22.04.2020

NO52580/16

Tessa

C

20.03.2020

NO55048/18

Fantejenta's Fiona

C

25.04.2020

NO55190/18

Bernegården's Maud

C

01.05.2020

NO55698/18

Vaalebjønn's Gb Eiril

C

29.02.2020

NO55782/14

Vaalebjønn's Wb Elias

C

04.02.2020

NO56264/18

Mira Stelladatter

C

30.07.2020

NO57050/17

Vettafjells Odin Dennisson

C

08.01.2020

NO59134/18

Vatnebygda's Dreng

C

05.03.2020

NO30658/17

Finntil's Taran

D

Øyelysninger
Registreringsnummer

Navn

Dato

Diagnose

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

NO55048/18

Fantejentas Fiona

13.03.2020

Intet påvist

NO44643/18

Taiga

13.03.2020

Pers. Pupilmembran (PPM): Påvist iris

NO41104/12

Dennis

20.03.2020

Retinal Dysplasi (RD): Påvist (Multi) fokal

NO34092/11

Jimmy

02.04.2020

Katarakt (ikke medfødt): Påvist ant.sutl.l

NO41997/16

Vaalebjønn's Zs Loba

14.04.2020

Intet påvist
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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

NHSB3125215

Vår Stolthet Trygghet Lif

19.05.2020

Intet påvist

NO30657/17

Finntil's Dominic

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

NO40541/18

Skaubos Hermod Aslan

27.05.2020

Intet påvist

NO45051/17

Kvitlabbens Siidii

29.05.2020

Distichiasis/ Ektopiske Cillier

NO43850/13

Svartedals Idun

29.05.2020

Intet påvist

NO41546/10

Loke

29.05.2020

Katarakt (ikke medfødt): Påvist post.pol

NO30531/19

Bernegården's Nidar

02.06.2020

Intet påvist

NO30534/19

Bernegården's Nora

02.06.2020

Intet påvist

NO45052/17

Kvitlabbens Ovdii

02.06.2020

Intet påvist

NO47658/19

Bernegården's Prins

02.06.2020

Intet påvist

NO51856/18

Bernegården's Luna

02.06.2020

Intet påvist

NO55190/18

Bernegården's Maud

02.06.2020

Intet påvist

NO36652/15

Vatnebygda's Audun

05.06.2020

Intet påvist

NO38142/18

Solan

05.06.2020

Intet påvist

NO54707/11

Asterix

15.06.2020

Intet påvist

NO50749/12

Bernegården's Bjørn

16.06.2020

Intet påvist

NO39712/18

Nesets Pikachu

18.06.2020

Intet påvist

NO45031/19

Svartedals Tellus

24.06.2020

Intet påvist

NO49454/16

Silja

25.06.2020

Intet påvist

NO55046/18

Fantejenta's Fjola

25.06.2020

Intet påvist

NO39843/19

Fantejenta's Gullik

25.06.2020

Intet påvist

NO45030/19

Svartedals Buster

30.06.2020

Intet påvist

NO53374/18

Honnongrosas Chapp Hjerteknuser

30.06.2020

Katarakt (ikke medfødt): Påvist post.pol

NO32414/19

Zeal Vesla

02.07.2020

Intet påvist

NHSB3056264

Vår Stolthet Stjerne Idavoll

02.07.2020

Intet påvist

NO51855/18

Bernegården's Lara

20.07.2020

Intet påvist

NO43749/15

Svartedals Vera

10.08.2020

Intet påvist

NO42367/15

Svartedals Felix

11.08.2020

Intet påvist

NO45026/19

Svartedals Anina

11.08.2020

Intet påvist

NO39959/19

Fjelltroll B Skjoldmøy Frej

18.08.2020

Intet påvist

NO45050/17

Kvitlabbens Orri

19.08.2020

Intet påvist

NO40541/18

Skaubos Hermod Aslan

05.09.2020

Cornea dystrofi: påvist

SE50841/2017

Nordspetsens Skrållan

05.09.2020

Intet påvist

NO52954/14

Skaubos Frank

05.09.2020

Intet påvist

NO49582/14

Kvitlabbens Muste

05.09.2020

Intet påvist

NO52259/18

Bamse

05.09.2020

Intet påvist

NO45028/19

Svartedals Nussi

05.09.2020

Intet påvist

NO39841/19

Fantejenta's Grunde

05.09.2020

Intet påvist
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NO39842/19

Fantejenta's Gløer

05.09.2020

Intet påvist

NO40539/18

Skaubos Haugtussa

05.09.2020

Intet påvist

NO40540/18

Skaubos Hardis

05.09.2020

Intet påvist

NO40630/13

Tyla

05.09.2020

Intet påvist

NO34886/15

Bernegården's Cilje

05.09.2020

Intet påvist

NO34897/16

Vaalebjønn's Yb Hero

05.09.2020

Intet påvist

NO30748/20

Bernegården's Qwinty

05.09.2020

Intet påvist

NO38037/18

Vaalebjønn's Eb Embla

05.09.2020

Intet påvist

NO38145/18

Ronja

05.09.2020

Intet påvist

NO37533/19

Skaubos Isak Varg

05.09.2020

Intet påvist

NO37534/19

Skaubos Iver

05.09.2020

Intet påvist

NO37570/16

Pe-Gu's Dina Nukadatter

05.09.2020

Intet påvist

NO33741/12

Pepsi Kara

05.09.2020

Katarakt (ikke medfødt): Påvist cortical, post pol

NO39713/18

Nesets Freyja

09.09.2020

Intet påvist

NO49457/17

Turi

10.09.2020

Intet påvist

NO42584/17

Honningrosas Rose Hjerteknuser

11.09.2020

Intet påvist

NO45027/19

Svartedals Vega

15.09.2020

Intet påvist

NO30783/17

Bernegården's Gerda

16.09.2020

Intet påvist

NO38085/17

Bernegården's Hedda

16.09.2020

Intet påvist

NO40972/14

Leite-gård's Ninette Olavsdotter

17.09.2020

Intet påvist

SE43248/2015

Ymer

21.09.2020

Katarakt (ikke medfødt): Påvist Cortical

NO39709/18

Nesets Nero

22.09.2020

Distichiasis/ Ektopiske Cillier Påvist grad: mild

NO56264/18

Mira Stelladatter

28.09.2020

Intet påvist

NO41456/17

Leika

28.09.2020

Intet påvist

NO40906/19

Birkir Bjønnsønn

29.09.2020

Intet påvist

NO36277/16

Fantejentas Clara

29.09.2020

Intet påvist

NO54220/19

Finntil's Vanja Tirilsdatter

30.09.2020

Retinal Dysplasi (RD): Påvist (Multi) fokal, Katarakt
(ikke medfødt): Påvist cortical, post.pol.

NO41037/19

Nesets Ra Balder

01.10.2020

Intet påvist

NO45221/14

Vatnebygda's Os Frøya

08.10.2020

Intet påvist

NO33028/17

Skaubos Gorm

12.10.2020

Katarakt (ikke medfødt): mistenkt cortical

NO37567/16

Pe-Gu's Balder Nukasønn

16.10.2020

Intet påvist

NO32859/19

Smørbukk's Cb Shalott

19.10.2020

Intet påvist

NO59258/19

Camastiff's Bergdis

21.10.2020

Intet påvist

NO48014/17

Vaalebjønn's Cs Lille-Kaja

25.10.2020

Intet påvist

NO36900/18

Pumukl

27.10.2020

Intet påvist

NO31825/17

Vatnebygda's Berit

28.10.2020

Intet påvist

NO52957/14

Skaubos Fride

29.10.2020

Pers. Pupilmembran (PPM): Påvist iris. Annet medfødt:
Påvist dermoid

NO39760/11

Ask

30.10.2020

Intet påvist

NO50243/19

Lola

30.10.2020

Intet påvist

NO51150/18

Vaalebjønn's Fb Tika

30.10.2020

Katarakt (ikke medfødt): Påvist post.pol

NO52263/18

Frøya

09.11.2020

Intet påvist

NO57907/19

Fjellstinipen's Freki den 2'dre

09.11.2020

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

NO55524/19

Vaalebjønn's Hs Elling

11.11.2020

Intet påvist

SE58002/2019

Ask

13.11.2020

Intet påvist

NO44883/18

Bernegården's Konrad

18.11.2020

Intet påvist

NO39961/19

Fjelltroll B Veistler Ravn

01.11.2020

Katarakt (ikke medfødt)Mistenkt

NO51149/18

Vaalebjønn's Fb Tina

20.11.2020

Intet påvist
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Helseundersøkelsen
Norsk Buhund 2020
Klubben gjennomførte i regi av avlsrådet første halvdel av 2020 en ny helseundersøkelse for Norsk Buhund, 10 år
etter den forrige, og vil takke alle buhundeiere som velvillig har delt informasjon om sine hunder. Helseundersøkelsen er viktig for å «ta tempen» på
helsesituasjonen hos rasen og svarene
er viktige bidrag som vil gi klubben og
ansvarlige oppdrettere et godt grunnlag for jobben med å ta vare på rasen
sunn og frisk for fremtiden.
Undersøkelsen er som forrige undersøkelse gjennomført i samarbeid med
Frode Lingaas ved NMBU (Veterinærhøgskolen) og er konfidensiell når det
gjelder opplysninger om enkeltindivid.
Den består av en Helsedel og en Adferdsdel som vi har tilpasset til Norsk
Buhund, og vi har også spurt om noen
ekstra ting - som hva den norske buhunden brukes til og hvor aktive de er
på ulike arenaer.

Helseundersøkelsen vil bli presentert i
sin helhet på Årsmøtet 2021, og vi vil
da også gjøre presentasjonen tilgjengelig på klubbens hjemmesider. Vi vet
at det er mange som er spent på å få
vite mer, så derfor en liten smakebit
her.
Hvem/hvor mange har svart:
Det kom inn 350 besvarelser denne
gangen, noe som tilsvarer ca. 30 % av
buhundpopulasjonen (regnet i forhold
til siste 10 års registreringsantall). Dette er en bra svarprosent, og litt bedre
enn helseundersøkelsen i 2009/10 der
vi hadde 24 % svarprosent.
Vi har fått inn svar Norge, Sverige,
Danmark, Finland samt 8 hunder fra
«Andre land», se figur 1.
Omtrent like mange tisper og hannhunder har svart.
Det er relativt mange unge hunder som

har svart, og gjennomsnittsalderen er
4,4 år (sist 5,1 år).
Det er spesifisert dødsårsaker på 27
hunder og gjennomsnittlig levealder
for disse er 9,46 år (sist 9,2 år). «Alderdom», «annet», kreft og atferdsproblem er blant de vanligste registrerte
dødsårsakene (men tallene er litt lave/
usikre).
Buhundprosjektet har DNA fra 22 % av
hundene som har svart på undersøkelsen og eierne er meget positive til
å delta med ytterlige spørsmål og DNA
for å støtte forskning i rasen.
Aktiviteter:
Denne gangen ville vi også gjerne
vite mer om hva buhundene blir brukt
til og hvor aktive de er. Vi har hunder
med masse iboende egenskaper som
er viktige både for tradisjonelle aktiviteter som gårds/gjeter - og jakthunder
men også andre bruksgrener som gjør
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hundene våre attraktive for grener som
engasjerer yngre og aktive mennesker
– dvs. «fremtiden». Det er gledelig å se
spredningen i bruk over flere områder,
og også at hundene fremdeles fyller sin
plass som (etter vår mening...) – den
ultimate gårds- og familiehund.
Se figur 2 over alle aktiviteter buhunden deltar i.
Undersøkelsen viser også at de fleste
buhundene er ganske aktive, 53,2 %
får over 1 times tur i rolig eller rask
gange daglig ila ukedagene og denne
andelen øker til 79,2 % i helgene. Det
er godt å se at hundene våre har det
bra, og få lov til å leve aktive og meningsfulle liv, som er nettopp det Norsk
buhund er ment for.
De fleste hundene holder også vekta
greit, - 79 % er middels/normal hold og
13,2 % slanke. 6,9 % er litt overvektige.
To har svart at hunden er tynn, og det
finnes kun 1 fet buhund... ;)
Helse og adferd:
96 % av de som har svart er godt eller meget godt fornøyd med hundens
helse. 3,2 % middels og kun 0,3 % dårlig fornøyd. På adferdsdelen svarte 92
% at de er godt eller meget fornøyd, 7
% middels og 1,7 % var dårlig fornøyd.
Ingen svarte meget dårlig hverken på
helse eller adferd. Dette er tilsvarende
forrige undersøkelse i 2009/2010.
86,5 % sier at hundens mentalitet er
som forventet eller bedre enn forventningene da de
valgte rasen. 8,9
% svarer dårligere
enn forventet og
2,5 % vet ikke.

hatt valper, mens 22,4 % av hannhundene har hatt kull. De fleste tispene har
hatt 1-2 kull (65 %), 25 % har hatt 3 kull
og kun 1 tispe har hatt over 4 kull. Ved
sist undersøkelse hadde 35 % av tispene hatt kull. Det er lite komplikasjoner
ved fødsel, kun rapportert om 8 tilfeller av 100 kull. 3 av disse hadde behov
for assistanse av veterinær, men ingen
registrerte keisersnitt. 6 tisper har hatt
problemer med å bli drektig.
Over halvparten av hundene i undersøkelsen har vært øyelyst (56,9 %) og
32,8 % for mindre enn ett år siden (i
2009/10 – hhv 62 % og 35 %). Dette viser at buhundeeiere er flinke til å følge
opp øyelysing som helseundersøkelse
i rasen. 60,4 % av hundene i undersøkelsen er offisielt HD-røntget.
Eierne er altså stort sett fornøyd med
hundens helse og atferd. I forhold til
helse er det ingen store overraskelser.
Det er enkelte anmerkninger på hud og
tenner, og det er noen hunder med øyesykdommer (som vi er kjent med). Det
er anmerkninger på epilepsi-lignende
tilfeller/epilepsi hos 4 hunder, og vi holder på å skaffe oss oversikt over dette
og andre rapporter om liknende for å
verifisere mer eksakt hva dette gjelder.
Når det gjelder ledd/skjelett er det en
del hunder med lavere grader av HDklassifisering. Vi har spurt mer inngående enn i forrige undersøkelse om hva
eierne legger merke til av symptomer
fra bevegelsesapparatet og har også
endel smerte/stivhet/halthet. Vi skal gå

Ca. 44% av hundene har vokst opp
i
husholdninger
med flere hunder,
45% med andre
dyreslag og ca
48% har vokst opp
i familier med barn.
Vi jobber hele tiden med å få opp
andelen av hunder
som blir brukt i avl,
og undersøkelsen
viser at 30 % av tispene (55 hunder) i
undersøkelsen har
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gjennom dette nøyere nå. På atferdssiden er også de fleste godt eller meget
godt fornøyd med hundens atferd. Som
i alle raser finnes det hunder som kan
være litt engstelige i noen situasjoner,
og det er vel ingen overraskelse heller
at det er litt «lyd» i hundene våre. 46
% av eierne synes hundene bjeffer i
meste laget...
Vi vil få takke NMBU (Veterinærhøgskolen) ved Frode Lingaas nok en gang
for velvillighet og et fantastisk stykke
arbeid for rasen vår både med helseundersøkelsen og i forhold til arbeidet
med katarakt. Dette samarbeidet er vi
i klubben veldig glade for å ha, og vi
har nå også en stipendiat ved NMBU
som jobber for rasen vår med genetiske analyser. Dette håper vi at snart
kan bære frukter, og vi vil informere så
snart vi har noe på dette arbeidet.
Nok en gang – tusen takk til alle buhundeeiere som har bidratt. Ved presentasjonen på årsmøtet vil vi gå gjennom
undersøkelsen mer i detalj og håper
mange har anledning til å delta. Vi er
helt avhengige av å motta informasjon
fra hundeeiere og oppdrettere der ute
og vi håper at de som har helseinformasjon som er nyttig for avlsarbeidet
i rasen fortsetter å ta kontakt med oss.
Slik bygger vi sammen videre på denne fantastiske rasen.
November 2020 - Avlsrådet, Norsk Buhund Klubb

Instruks for Avlsrådet
Vedtatt av styret den 5. november
2020.
Forholdet mellom styret og avlsrådet
Norsk buhundklubb’s styre er ansvarlig
for avlsarbeidet med rasen og utnevner
avlsråd. Avlsrådet er styrets fagorgan
for avl og helse for rasen og samtidig
rådgivende organ for klubbens medlemmer i avlsspørsmål. Avlsrådet skal
ha mellom 3 og 5 medlemmer og bør i
tillegg knytte til seg fagpersoner innenfor fagområdene avl og helse.
Målsetting for avlsrådets
arbeid med rasen
Norsk buhund skal ivaretas og utvikles
som en rase med sterk psyke og god
fysisk helse, med minst mulig anlegg
for arvelige defekter, og med et sunt,
funksjonelt og rasetypisk eksteriør. Rasens allsidige egenskaper både som
brukshund og familiehund skal vektlegges i avlsarbeidet. Det skal arbeides
for høyt genetisk mangfold i rasen som
helhet.
Oppnevning
• Avlsrådet oppnevnes av styret.
• Avlsrådet konstituerer seg selv.
• Styret skal jobbe for å sikre en kontinuitet i avlsrådsarbeidet, og skal sørge
for tilstrekkelig overlapp ved utskifting
av avlsrådets medlemmer.
• Styret skal fortløpende vurdere om
det er behov for supplering eller utskifting av medlemmene i avlsrådet.
Når styret ønsker å supplere eller skifte
ut medlemmer av avlsrådet skal styret
offentliggjøre dette på hjemmeside, facebook og evt. på medlemsmøte slik
at alle medlemmene av klubben kan få
mulighet til å melde sin interesse.
Avsrådets kompetanse og
sammensetning
På bakgrunn av Norsk buhundklubb
sitt spesielle ansvar for rasen som en
norsk rase, er det viktig med et avlsråd
med høy kompetanse innenfor både
avl og helse. Avlsrådet bør ha medlemmer med erfaring med avl, både

som oppdrettere og hannhundeiere.
Så langt det er mulig bør avlsrådet ha
medlemmer som har spesialkompetanse innenfor genetikk og helse. Det er
kun betalende medlemmer i NBK som
kan være medlem av avlsrådet. For å
være kvalifisert til avlsrådet som oppdretter må eget avlsarbeid drives i tråd
med NBK avlsregler.
Oppgaver
Hannhunder godkjent for avl
• Avlsrådet har ansvaret for oppdateringer av hannhundlisten (innmeldte
hunder som til enhver tid er godkjente
for avl)
Valpelisten
• Avlsrådet har ansvaret for vedlikehold
av valpelisten, og formidle kull som tilfredsstiller avlsreglene for rasen etter
ønske fra oppdrettere.
• Avlsrådet har myndighet til gi dispensasjon for utstillingsresultater for de
kullene som legges ut på valpelisten
og innhente bitt-og testikkelattest der
dette blir gitt
• Avlsrådet har ikke myndighet til å gi
dispensasjoner i strid med NKKs etiske
retningslinjer for avl og oppdrett eller
avlsreglenes bestemmelser om helsekrav, innavlsgrad eller maks antall kull
og avkom.
Valpeformidling og omplassering
• Avlsrådet kan i samråd med styret utpeke et medlem som skal ha hovedansvar for valpeformidling. Valpeformidler
trenger ikke være fast medlem av avlsrådet.
• Valpeformidler skal kun gi generell
informasjon om valg av oppdrettere, jf.
NKKs artikkel ”Jakten på den seriøse
oppdretter”, og ikke gi opplysninger
som vedkommende har fått kjennskap
til om den enkelte oppdretter.
• Valpeformidler skal kunne gi informasjon om kombinasjonen, herunder kullets innavlsgrad, og foreldredyrenes
helse. Valpekjøper skal primært veiledes slik at de selv skal kunne finne informasjon om foreldredyrene på DogWeb.

Som styrets rådgivende
organ i avlsspørsmål
• Avlsrådet skal gjøre en kontinuerlig
vurdering av kravene til avlshunder
og foreslå endringer av disse dersom
avlsrådet finner at det er formålstjenlig
utfra tilgjengelig kunnskap.
• Avlsrådet skal utarbeide forslag til
avlsregler som fremlegges styret.
• Avlsrådet skal holde seg oppdatert på
anerkjent forskning og vitenskapelige
arbeider som gjelder avlsarbeid.
• Avlsrådet må følge med i rasens utvikling når det gjelder viktige egenskaper hos hundene.
• Avlsrådet skal utrede saker som styret ønsker det skal behandle.
• Avlsrådet skal på eget initiativ kunne
ta opp saker angående avlsspørsmål,
herunder behov for undersøkelser av
helse og genetisk mangfold for rasen.
Offentlige uttalelser eller informasjon
fra avlsrådet som vedrører viktige eller prinsipielle avlsspørsmål skal være
godkjent av styret. Formelle henvendelser til Norsk kennelklubb skal Godkjennes av styret, og der mulig skal styret ha kopi av kommunikasjonen.
Rådgivende organ for
klubbens medlemmer
• Avlsrådet skal gi veiledning og opplysning til klubbens medlemmer i spørsmål vedrørende avl.
• Avlsrådet skal bidra med å spre informasjon om avl og helse til klubbens
medlemmer.
• Verken avlsrådet eller styret skal legge press på tispeeier eller hannhundeier når det gjelder valget av partner.
Det er tispeeier som selv foretar valg
av avlshannhund, og eier av avlshannhund som avgjør hvem hannhunden
skal stilles til disposisjon for.
• På direkte forespørsel skal avlsrådet kunne veilede tispeeier om valg av
avlshannhund, og hannhundeier om
valg av tispe. Rådene skal være av
avls-/helsefaglig karakter med hensyn
på kombinasjoner.
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Arvelige defekter
• Norsk buhund skal holdes mest mulig
fri for alvorlige, arvelige defekter og det
er avlsrådets plikt å følge med utviklingen på dette området innen rasen.
• Avlsrådet bør holde seg oppdatert på
forskning innen dette feltet, og med
dette som grunnlag, foreslå bekjempelses-/begrensningstiltak ovenfor styret, samt opplyse og veilede klubbens
medlemmer.
Informasjon om avlsarbeid
• Avlsrådet skal i samråd med styret tilrettelegge arbeidet digitalt i avlsarbeidet.

• Innsamlede resultater skal bearbeides for offentliggjørelse i bladet Buhunden, på hjemmesiden og facebook.
• Det er ønskelig at informasjonen om
f.eks. arvelige sykdommer blir bekjentgjort så fort som mulig.
• Offentlige bestemmelser om datainformasjon i forhold til personvern skal
overholdes.
Økonomi
Avlsrådets inntekter og utgifter inngår i
NBKs vanlige regnskap.

av alle saker i rådet. Alle rådets dokumenter er NBKs eiendom.
Kontakter
Avlsrådet kan også ta kontakt med
andre klubber, både innen og utlands,
samt ekspertise , hvis dette anses formålstjenlig i avlsarbeide.
Inhabilitet
Medlem av rådet fratrer i behandling av
saker hvor vedkommende er inhabil.

Registrering, protokoll og arkiv
Det føres protokoll over behandlingen

Vi ønsker oss nye
medlemmer til vårt avlsråd
Har du kunnskap om genetikk, helse eller bare er interessert i disse temaene og ønsker å gjøre en innsats for Norsk buhund
trenger vi deg. Da ett av våre medlemmer i avlsrådet nå har gitt seg trenger vi ett til to nye medlemmer.
Avlsrådet er styrets fagorgan for avl og helse og rådgivende organ for klubbens medlemmer i avlsspørsmål. Det er styret
som utpeker medlemmer til avlsrådet, vedtar instruks for avlsrådet og vedtar avlsregler.
Dagens avlsråd består av veterinær, genetiker og oppdretter, og sitter samlet på en god kompetanse. Som nytt medlem av
avlsrådet vil du derfor kommer inn i et godt fagmiljø. I tillegg vil du vil få mulighet til å delta på kurs for avlsrådsmedlemmer
i regi av NKK. Dette bekostes av Norsk buhundklubb.
Er du interessert i en plass i avlsrådet, eller ønsker mer informasjon om hva det innebærer, kan du sende oss en
henvendelse på e-post til: styret@buhundklubben.no. Har du spørsmål kan du kan også ringe styreleder Linda
Karlsen på tlf.nr.: 995 24 212
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Rennende øyne - øyebetennelse
Av Elin Kristiansen,
veterinær Hønefoss Dyrehospital
I Helseundersøkelsen 2020 ser vi at en
del buhundeeiere har krysset av for at
hunden har hatt rennende øyne (11 %)
eller øyebetennelse (8,6 %). Derfor en
liten artikkel om temaet :)
Rennende øyne.
Væsking fra øynene kan ha flere årsaker, men som oftest er grunnen en eller
annen form for irritasjon på øyet.
Dersom det renner klar væske fra kun
ett øye er mistanken ofte rettet mot et
fremmedlegeme, dvs. kvist e.l. eller at
hunden har vært borti noe og fått ett
sår på hornhinnen som irriterer eller
gjør vondt. Da vil den ofte knipe veldig
også, og øyet kan være rødt og hissig.
Det er derfor viktig å undersøke et slikt
øye godt for å få fjernet det som evt.
ikke skal være der, eller komme i gang
med riktig behandling av et hornhinnesår raskt.
Dersom begge øyne renner med klar
væske kan årsaken mer sannsynlig ligge i en eller annen form for irritasjon fra
omgivelsene – f.eks. at den har vært

på tur i skauen eller byggeplass e.l. og
fått mye støv og skit inn på øynene.
Trekk eller mye vind kan utløse samme
reaksjon. Noen hunder, som mennesker, kan reagere også på pollen i lufta
på samme måte som oss dersom vi er
overømfintlig for noe. Dersom irritasjonen har pågått en tid vil vi da også ofte
se at kjertlene på baksida av blinkhinna
(tredje øyelokket) er aktive og kan ha
«bringebæroverflate». For å kunne se
dette må øyet undersøkes under lokalbedøvelse.
Ved kontinuerlig renning over tid må
en også vurdere om drenasjen til tårevæsken er i orden. Noen ganger blir
utførselsgangen eller en av åpningene
til tårevæsken blokkert eller trang, og
tårevæsken har da ikke noe annet sted
å gå en nedover huden under øynene
ved siden av snuten.
Noen hunderaser har også en utforming av hodet som gjør at tårekanalene ikke vil fungere optimalt, andre har
også mye hår som kan gi kronisk irritasjon på øynene og økt tåreflod.
Dersom det renner fra begge øyne og
mistanken er irritasjon pga støv eller

skit er det ikke noe i veien for å skylle
øynene med øyebadevann eller saltvann for å roe ned og fjerne det som
irriterer, men hvis det ikke raskt blir
bedre bør hunden inn til veterinær for å
undersøke nøyere hva som er i veien.
Særlig dersom sekretet er av mer gul
eller grønn karakter bør øynene undersøkes nøyere. Farge på sekretet
indikerer at det er en sekundær øyebetennelse på gang – eller det vi kaller
conjunctivitt.
Øyebetennelse – conjunctivitt.
Conjunctiva er det lyserøde vevet som
omgir øyeeplet, og inneholder blodkar
som ernærer øyet og endelsen -itis
brukes når det er en betennelse i dette
vevet.
Ved en conjunctivitt er som regel dette i varierende grad rødt og væsken
som kommer fra ofte litt tykkere og
kan være farget gulgrønt. Som regel
er øyebetennelsen sekundær til noe
annet - som irritasjon over tid, fremmedlegeme, sår e.l. og da må både
selve hovedproblemet og betennelsen
adresseres. Dvs. ved irritasjon fjerne
fremmedlemet eller støv, behandle et
evt. sår på hornhinna, hvis reagerer på
noe allergisk bruke betennelsesdempende eller antihistamin for å roe ned
øyne og hvis det er hår som irriterer
fjerne disse.
Noen ganger bruker vi også dråper
med kunstig tårevæske og stoffer som
beskytter hornhinna for kronisk irritasjon. Som f.eks. hvis det er hår fra neserygg som rubber innpå eller hunden
har øyelokk som henger veldig (noen
hunderaser) og fremstår som «hangarer» for støv og skit.

Hornhinnesår farget med fluorescein

Hunder som har unormal øyekonformasjon, enten de henger (kalles ektropion) eller ruller innover (entropion) kan
være kandidater for plastisk kirurgi. Kirurgi er også behandlingen dersom det
er kuler eller svulster på øyelokksranden som irriterer. Samme gjelder noen
hår som kan vokse ut på feil sted (som
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Hund som kniper med øyne

Hund med rennende øyne pga entropion (innoverrulling øyelokk)
ectopiske cilier eller distichier). Noen
av disse må skjæres vekk med hårrota,
andre kan vi fryse vekk (kryoterapi).
Noen ganger får øynene også for lite
eller feil type tårevæske som gjør øyet
tørt og mer mottakelig for infeksjoner.
Dette kalles Keratokonjunctivitis Sicca
eller KCS – populært også kalt «Tørt
øye». Dette er en immunbetinget lidelse der vi både må inn med kunstig tårevæske og immunmodulerende
øyedråper for å prøve å stimulere tåreproduksjonen. Noen raser er disponert for dette, og det kan også komme
som en bivirkning til enkelte medisiner.
Sekretet vil da oftest være veldig
seigt. Tilstanden er veldig ubehagelig for hunden, og behandlingen
er livslang.

Øyeundersøkelse hos dyrlege
Det er viktig med en god øyeundersøkelse der dyrlegen sjekker godt over
øyne med forstørrelseslampe, måler tåreproduksjonen, titter godt etter
fremmedlegeme, hornhinnesår eller irritasjon – også bak blinkhinna (gjøres
med lokalbedøvelse). Tårekanaler bør
sjekkes at er åpne, og hvis problemet
er gjentakende sjekke etter feilstilte hår
på øyelokk eller en øyelokkskonformasjon som disponerer for kronisk irritasjon av hår eller støv. Som dyrleger får
vi ofte spørsmål om hunden ikke bare
kan «få noen øyedråper», håper denne

Lista over hva som kan ligge bak
rennende eller røde, hovne øyne
med enten vandig klart eller mer
tykt/farget sekret er lenger enn dette, men dette er de vanligste årsakene. I hovedsak gjelder det å følge
godt med. Det er i orden å skylle
øynene med øyebadevann/saltvann ved milde problemer eller når
man vet at hunden kan ha fått noe
inn på øyene, men det er viktig å ta
raskt kontakt med dyrlege dersom
det ikke blir bedre fort eller hunden
viser tegn til å ha vondt. Øyebadevann eller saltvann bør være en del
av hjemmeapoteket, og du får kjøpt
små pakninger som er kjekke å ha i
tilfelle bikkja – eller du selv skulle få
behov for det.
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artikkelen belyser hvorfor det er viktig å
undersøke øynene godt først – slik at
riktig behandling kan foreskrives.
Våre buhunder har normal god anatomi
rundt øyelokk, og på helseundersøkelsen er det ingen som har krysset av for
entropion (innoverrulling) eller ektropion (hengende øyelokk). Vi har heller
ingen med prolaps av tårekjertel (som
vi kan se hos noen andre raser). Vi har
noen hunder med trange eller tette tårekanaler og noen få med feilstilte øyehår (distichier), ellers ingenting annet
av betydning som angår øyelokkene.

Øyeundersøkelse

Ved Hønefoss Dyrehospital har vi fasiliteter, utstyr og
kompetanse til å diagnostisere og behandle det aller
meste ditt kjæledyr kan komme ut for.
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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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ANSVARLIG UTGIVER
NORSK BUHUNDKLUBB
Returadresse: Kirsten Andersen,
Nystuvegen 100, 2848 Skreia

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
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SØR- OG 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

