
Buhunden Sommer 2021 1 SPONSOR -

BUHUNDEN
ORGAN FOR NORSK BUHUNDKLUBB - TILSLUTTET NORSK KENNEL KLUB              SOMMER 2021

Vi ønsker alle 
våre medlemmer 

en riktig god 
sommer!

HOVEDSPONSOR
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ANNONSEPRISER 2021:
Helside: kr 3000,-
Halvside: kr 2000,-
Kvartside: kr 1500,- 

Medlemmer av NBK får 50% på 
annonseprisene.
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Hei alle buhundvenner! 
Sommeren er i møte og vi planlegger årets nasjonaldag på Hunderfossen.

Vi håper samfunnet åpner mer opp og at vi kan ha vår spesialutstilling uten (sær-
lige) restriksjoner.

I år som i fjor blir det også offisielt rallylydighetsstevne på søndagen.

Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer kommer denne helgen for en 
skikkelig buhund-helg. På fredagen stiller også Kathrine Lindstrøm og Ellen Ka-
trin Enge opp for å holde et mini utstillingskurs/handlerkurs.

Det vil være felles grilling på fredagen og felles middag på hotellet på lørdagen. 

Vi har hatt en liten uheldig sak etter årsmøtet i mars. Og det er bare å beklage 
at denne saken har oppstått. Dessverre var det litt misforståelser og i tillegg var 
dette noe som burde vært fanget opp før årsmøtet. Vi i styret fikk en mistillitssak 
mot oss, sendt til NKK. NKK valgte å ikke gjøre noe med dette, da det var for få 

medlemmer som hadde 
signert saken. Vi skal 
nå jobbe med instrukser 
og vedtekter for å prøve 
å forhindre slike saker 
igjen.

Håper å møte mange av 
dere på Hunderfossen i 
august.
Nyt sommeren og ta 
vare på buhunden de-
res!

God sommer!

Linda Karlsen
Leder NBK

STILLING/AVD. NAVN: ADRESSE: MOBILTLF: E-MAIL:
Leder Linda Karlsen Riiserveien 9, 1860 Trøgstad 99 52 42 12 styret@buhundklubben.no
Nestleder Stig Arne Egren Krossnesveien 8, 4770 Høvåg 40 53 83 27 styret@buhundklubben.no
Sekretær Gro Fløysvik Husafjellveien 8, 4331 Ålgård 45 03 76 75 styret@buhundklubben.no
Kasserer/medl.
ansvarlig Ingunn Solaas Svindalveien 55, 1903 Gan 91 39 98 25 styret@buhundklubben.no

Styremedlem Marianne Ørke Stølshaug 4,5533 Haugesund 92 61 54 79 styret@buhundklubben.no
Styremedlem Tom Andre Lunde Jonetta Mules Veg 21, 7074 Spongdal 98 85 30 99 styret@buhundklubben.no

Varamedlem

AVLSRÅDET/VALPEFORMIDLING
Leder avlsrådet Tine Jarli Solbergliveien 91 C, 0683 Oslo 98 41 59 22 avlsradet@buhundklubben.no
Avlsråd Elin Kristiansen Arnegårdsveien 34, 3511 Hønefoss avlsradet@buhundklubben.no
Avlsråd Ellen Katrin Enge Hasler, 2072 Dal 41 21 21 20 avlsradet@buhundklubben.no
OMPLASSERING

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

Linda og Buzz
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Presentasjon av styret

Linda Karlsen - leder 
Jeg er 34 år og kommer fra Fredrikstad. 
Bor nå i Trøgstad med min samboer Lars-
Kristian, vår felles sønn Herman (som er 
født i mars i år), buhunden Buzz, border 
collien Bolt, labradoren Aron og katten 
Andy. Vi har også 14 sauer. 

Til daglig jobber jeg som hundefører 
sammen med Aron, men nå er vi i fødsels-
permisjon. I tillegg er jeg nylig utdannet 
agronom. 

Grunnen til at vi har buhund er fordi min 
samboer er vokst opp med svarte buhun-
der, alle med navnet Bella. Gården han er 
fra har hatt buhund siden krigen, de har 
vært svarte alle sammen, foruten en som 
var brun. Nå er det en blakk buhund på 
gården, som heter Hardis.

Ingunn Solaas - kasserer
Det var litt tilfeldig at det kom buhund i huset 
for snart seks år sidan.  Vi hadde akkurat sagt 
farvel til blandingshunden Tessa på nesten 16 

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

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

Marianne Ørke - styremedlem
Jeg er 29 år, bor i Haugesund med sam-
boer Preben, og jobber som prosessope-
ratør med produksjon av fiskefôr. Vi fikk 
vår første buhund Birk (Kimura’s Birk) i 
2017. I 2019 var vi så heldige å få lille-
bror Eddie (Kimura’s Edvard Grieg) også. 
Sammen med buhunden har jeg fått prøvd 

meg på ulike typer hundesporter og det har 
blitt noen utstillinger og rallylydighetstevner 
etter hvert. Interessen for denne fantastiske 
rasen er stor, så takk for at jeg får være med 
i styret.

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

Gro Fløysvik - Sekretær
Er 54 år og utdannet ingeniør, arbeider og 
har arbeidet innen ledelse, prosjekt og bygg-
forvaltning i hele mitt yrkesliv. Heimen er et 
210 år gammelt gårdstun med stor hage, så 
det er ikke mangel på fritidssysler.

Jeg er den lykkelige eier av buhunden Ki-
muras Draupne og boxeren Rexob Oona. 
Jeg har drevet med hund i 30 år. Boxeren 
Kira var den første hunden jeg kjøpte og den 
rasen har fulgt meg gjennom hele mitt hun-
deliv. Draupne er min første buhund, og han 
har jeg hatt i snart 4 år.

For meg er hundene først og fremst en 
følgesvenn og et familiemedlem, der det 
prioriteres gode turer og masse kos. Gjen-
nom årene har det likevel også blitt ned-
lagt mange timer på andre aktiviteter med 
hundene. Vi har både trent og konkurrert 
innen lydighet, agility og brukshundsport 
(spor,runderinng,felt). Hundeutstillinger har 
vi vært med på i alle år.

Jeg har tidligere vært styremedlem og le-
der i Norsk boxerklubb avd Rogaland i flere 
år. Har p.t. også verv i Klepp brukshund-
klubb.

Stig Arne Egren  - nestleder
Jeg er en 36 år gammel mann fra Agder. 
Kjører for Nortekstil gjennom hele Agder 
og har samtidig en del ansvar, noe som 
kan gjøre dagene lenger enn ønsket. Bor 
i Høvåg med min kone og våre dyr. Vi har 
2 buhunder og starter fra i år oppdrett på 
disse. Vi prøver å stille på de fleste utstil-
lingene vi klarer, og samtidig driver kona 
med rallylydighet. Ho er også inne på 
tanken med agility. Jeg har blitt valgt som 
nestleder i klubben, noe jeg aldri har vært 
med på før. Men er alltid klar for nye utfor-
dringer og hjelper mer enn gjerne om det 
er noe jeg kan få til :) 

Grasrotandel
Norsk Buhundklubb avd. Midt-Norge er nå registrert i 

frivillighetsregistret, og kan da motta grasrotandel. 

Hvis du har lyst til å støtte oss, oppgi da org.nr.  826747102 
neste gang du leverer til Norsk Tipping, og avd. vil 

motta noen kroner hver gang du spiller.

Mottatt beløp vil bli fordelt mellom Norsk Buhundklubb, 
og Norsk Buhundklubb avd. Midt-Norge.
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Velkommen til 
buhundens nasjonaldag 2021

27-29 august på 
Hunderfossen camping

Vi gleder oss til årets nasjonaldag på Hunderfossen. Vi hå-
per at vi kan gjennomføre slik vi har gjort tidligere år, men 
det er selvsagt forbehold om korona-restriksjoner i år igjen.
I år, som fjor, skal vi avholde offisielt rallylydighetsstevne på 
søndagen, hvor vi premierer beste buhund i hver klasse.

Middag på lørdagen vil være på hotellet i år. Håper de fleste 
har mulighet til å være med på hyggelig samvær etter spe-
sialutstillingen.

Følg med på klubbens hjemmeside og Facebook-side for 
påmelding til middag og siste oppdateringer ang arrange-
mentet, samt eventuelle endringer.

Program
Fredag 27.august
Kl 17-19
Handlerkurs (utstillingskurs) v/ Ellen Katrin og Kathrine 
Kurset er gratis.

Kl 19
Grillene tennes utenfor campingen. Ta med egen mat og 
drikke, bord og stoler.

Lørdag 28. august
09.30
Utstillingen starter. 
Først ut er valpeshow 4-6 mnd og 6-9 mnd.
Etter den offisielle utstillingen er det barn og hund show 
(åpent for barn som ikke stiller i den offisielle utstillingen), 
utstillingens beste svarte buhund, beste hale og vakreste 
hode. 
Kåring av årets beste buhund.
Etter utstillingen er det Lotteri.
Så avslutter vi med å kåre den raskeste buhunden på 60m,

Kl 19.30
Middag på hotellet

Søndag 29.august
09.30
Offisielt stevne i rallylydighet med kåring 
av beste buhund i alle klasser.

Påmeldinger
Handlerkurs
Send Mail til buhundshop@gmail.com innen 10. august.

Utstillingen
Påmelding er elektronisk på NKK sin hjemmeside, www.
NKK.no. Frist 8.august.

Middag lørdag
Påmelding til buhundshop@gmail.com innen 1.august.

Barn og hund, beste hale, vakreste hode og 60m – 
påmelding på stedet.m

Rallylydighet.
Påmelding er elektronisk  på NKK sin hjemmeside, 
www.NKK.no. Frist for påmelding 29. juli.

Vi har reservert en del hytter
Ta kontakt direkte med hotellet for å reservere hytter eller rom. 
Hotell@hunderfossen.no, tlf 61274000

Campingplassen har god plass, både med og uten strøm. 
For reservasjon resepsjon@hunderfossen-camping.no, tlf 
47461509

Hjelp til gjennomføring
For å få arrangementet til å gå knirkefritt er vi avhengig av 

hjelp fra våre medlemmer. Kunne du tenke deg å hjelpe til? 
Send oss en Mail til styret@buhundklubben.no

Vi trenger hjelp til blant annet rigging på fredag, sekrete-
riatet lørdag og søndag, premieutdeling lørdag og søndag, 
nedrigging søndag, og mye annet. Ta kontakt om du ønsker 
hjelpe til.

Premier til loddsalget
Vi ønsker premier til loddsalget.

Utstilling 60-metern

Rallylydighet
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Med appetitt på livet

Alle hunder fra 11 til 25 kg

SUNN ERNÆRING GJENNOM HELE LIVET

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

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

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

11 kg

25 kg

MEDIUM

royalcanin
.no

/RoyalCaninNorge

LAST NED 
GRATIS 
LAST NED LAST NED 
GRATIS

www.hundeappen.no

MEDIUM_A4_Buhunden_des_2013.indd   1 26.11.2013   11:02:06

Klubben har flere ganger fått oppfordring fra NKK om å lage 
et rasekompendium for Norsk Buhund.

Det er enhver klubb sitt ansvar å utforme et slikt kompen-
dium som primært er tiltenkt dommere og dommerelever.
Kompendiet skal være en hjelp til å bedømme den norske 
buhunden riktig etter kravene som er satt i standarden.

Det daværende styret spurte to autoriserte dommere og 
buhundeiere, Terje Lindstrøm og Børge Espeland om å påta 
seg oppgaven, og de sa ja til det.

Det nåværende styret vil benytte anledningen til å takke 
Terje Lindstrøm og Børge Espeland for alle de dugnadsti-
mene de har lagt ned i arbeidet for Norsk Buhundklubb.  Re-
sultatet er meget bra, og vi er stolt av å kunne presentere 
dette som «vårt». Tusen takk!

Kompendiet er produsert i papir av meget god kvalitet, 64 
sider spiralinnbundet og i dim. 30 x17 cm. Det tar for seg 
alt fra buhundens historie og til den spesifikke beskrivelse 
av detaljene på rasen. Alle beskrivelser er komplettert med 
flotte bilder og kommentarer. Anbefales alle som har inter-
esse for buhundens eksteriør og detaljene rundt dette.

Alle får anledning til å kjøpe kompendiet. Bestilling kan 
sendes til Ingunn So-
laas på i.solaas(a)on-
line.no 

Pris medlemmer 
NBK/andre kr 240/300 
+ frakt. Kan også kjø-
pes på Buhundens Na-
sjonaldag og Dogs4all. 

Norsk Buhundklubb 
rasekompendium er ferdig  

 

Dette 
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Elli og Fia. Foto: John Kvale.Skaubos Elli og Skaubos Fia på pås-
ketur i Rondane, mor og datter på hen-
holdsvis 9,5 og 6,6 år. Det er alltid like 
deilig å konstatere at mor og datter er 
i super form og tåler lange skiturer dag 

etter dag – uten noen form for stivhet 
etter hvile. Elli er en svært selvstendig 
dame med høy jaktlyst. Da er det fint 
å være i høyfjellet, hvor hun trygt kan 
gå løs.

Skaubos Elli og Skaubos Fia 
på påsketur i Rondane Hector, buhund som vart 

far som senior

v/Steinar Espevik

Hektor  vart henta til Jæren frå Tomrefjord i august 2008 
med tanke på at han skulle få bidra til genetisk mangfald for 
denne flotte rasen. Men ein tidleg og feilaktig dom for kata-
rakt på augene, og eigar som ikkje er veldig glad i utstilling, 
sette dette på ein lang pause. 

Etter eit øyelysingskurs på Tu Dyreklinikk vart han friskmeld, 
men eigar like lite glad i utstilling….

Han vart og er ein triveleg familiehund. Og på luftetur med 
matmor for litt over to år sidan vart han oppdaga av Ka-
thrine Lindstrøm. Ho tok kontakt og ba om stamtavle. Då var 
ballet i gang. Han vart stilt ut og fekk god bedømming som 
veteran. Helsesjekka og kopla med tispeeigar. Og som elle-
veåring vart han saman med Dina (Kimura´s Dagrunn) far til 
fire flotte kvalpar. Ei tispe, Freia (Rennedal´s Camilla Collet) 
som har kome  til Jæren og Nærbø, og tre hannar som held 
seg i Bergens-området.

I fjor vår fekk Skaubos Elli og han tre nye hannar; Skaubos 
Jonar, Jæger og Jarl. Vi var glade for alle dei og tenkte at 
han var gammal nok til ikkje å få fleire.

Men i vinter vart vi kontakta att, og nå har han og Freia (Fia) 
på Spødavoll  fått nye tre tisper og fire hannar!

Vi er veldig glade for at han fekk bidra til at det har koma 14 
etterkomarar etter han. Spesielt sidan han er ein gild, frisk 
og flott hund. 

Så vert det spennande om vi klarer einast om eine tispa frå 
siste kullet skal få dela den siste tida han er med oss. 

Ei oppfordring vil eg koma med: Ikkje gøym vekk friske, gilde 
hannar. Still dei ut, oppdater helsesjekkar inklusiv øyelysing, 
og la tispe-eigarar finna dei.  Nokre slit med å finna pas-
sande hannar eller må reisa unødig langt for å kunna få kull 
på tispene sine…

Hektor – ein staseleg kar -  på tur ved Rosfjorden i Lyngdal

Dina med kvalpar

Hektor og datter Freia i heftig lek

Eg og Skaubos Jonar
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v/ Norsk Buhundklubb i samarbeid med 
NMBU (Veterinærhøgskolen) v Frode 
Lingaas og Hønefoss Dyrehospital

Helseundersøkelsen er en  ”tempe-
raturmåling” på status når det gjelder 
helse og adferd. Det er gitt besvarel-
ser for 350 hunder totalt. Av disse var 
27 døde. Antall døde hunder er et for 
lavt til å gi et bilde på dødsårsaker. Vi 
har en aktiv gjeng med buhundeiere. 
Hundene brukes til jakt etter storvilt og 
småvilt, gjeting av ku og sau og hunde-
sport. Helsesituasjonen er god, færre 
hunder har katarakt (grå stær). Hann-
hunder parer naturlig og det er ikke re-
gistrert keisersnitt hos tisper. Eierne er 
godt fornøyd med hundenes adferd og 
positive til å støtte opp om rasen.

Del 1 – Generell del

Dødsårsak
Undersøkelsen representerer 27 døde 
hunder som hadde en gjennomsnittlig 
levealder på 9,5 år. Dette er et svært 
lite antall og gir nødvendigvis ikke et 
representativt bilde. Helseundersøkel-
sen 2010 representerte  55 døde hun-
der med en gjennomsnittlig levealder 
på 9,2 år.

De vanligste dødsårsakene i 
helseundersøkelsen 2020:
• Kreft
• Adferdsproblemer
• Alderdom 
• «Annet»

De vanligste dødsårsakene i 
helseundersøkelsen 2010: 
• Kreft
• Ulykke
• «Annet» 

Kastrering/sterilisering
Antallet kastrerte hunder har gått ve-
sentlig ned, sammenlignet med helse-
undersøkelsen for 2010.

8,4 % av hundene var kastrert/sterilisert 
• Halvparten av antall i 2010 som var 16 %. 
• 9,6 % av hannhundene – 6 % av tispene
• Flere hunder kastreres pga helse (44 %)
• Færre av uønsket atferd (26 %)

Tydelig forskjell kjønn:
• Hannhunder: 7 av 16 kastreres pga atferd
• Tisper kun av helse og praktiske årsaker. 

Årsaker til kastrering av hannhunder
• 5 markerer inne
• 3 overdreven kjønnsaktivitet (rir)
• 1 bjeffer mot andre hunder
• 1 aggresjon mot andre hunder
• 1 ble lett opphisset
• 6 pga helse (3 med testikkelkreft)

Årsaker til kastrering av tisper:
• 3 hyppig innbilte svangerskap
• 3 med livmorbetennelse
• 1 av annen årsak

Buhunder er aktive hunder 
som brukes til mye
De fleste hundene får enten rolig eller 
rask luftetur over 30 min daglig. Over 
halvparten (53,2 %) får over 1 times tur 
i rolig eller rask gange daglig i løpet av 
ukedagene. I helga er flere av hundene 
aktive – 79,2 % rolig eller rask gange 
over 1 time. Kun 6 hunder går mindre 
enn 30 min i helgene.

Del II – Buhundens helse
Velvillige buhundeiere støtter opp om 
rasen. 97 % positive til å bidra med 
mer informasjon og/eller blodprøver til 
videre forskning. Det er tatt blodprøver/
DNA fra 22 % av hundene gjennom Bu-
hundprosjektet.

Generell helse
Helseundersøkelsen 2020 viser tilsva-
rende resultater for generell helse som 
for undersøkelsen i 2010. Buhundene 
er i god form med lite overvekt (97 % 
i normalt hold, 6,9 % litt overvektige, 
14,2 % slanke, en fet buhund og to 
tynne).
• 96 % er godt eller meget godt fornøyd 
med hundens helse
• 3,2 % er middels fornøyd
• 0,3 % er lite fornøyd

Hudproblemer 
Noen flere har rapportert om hudpro-
blemer i 2020 enn i 2010. Det mest 
vanlige er at hunden har hatt ørebeten-
nelse en sjelden gang. Det er rappor-
tert om 22 hunder i 2020 mot 3 i 2010.

Kloskader
• 12 hunder (3,4 %) har hatt kloskade 
(vanlige klør) 
• 36 hunder (10,4 %) svarer at har hatt 
skader på sporer/ulveklo 
• 52 hunder (15 %) har fått fjernet spo-
rer som valp

Tenner
21 hunder hadde medfødt tannmangel 
6 % (21 hunder)  mot  4 % (15 hunder) i 
2010. 3 hunder hadde  underbitt, ingen 
hadde overbitt.  5 hunder hadde hatt 
melketenner som ikke ble felt naturlig.  
Bare 7 av 57 eiere som har anmerknin-
ger på tenner oppgir at det har krevd 
behandling hos dyrlege.

Fordøyelsessystemet
• De fleste hunder har stabilt fordøyel-
sessystem – som i 2010
• 5,8 % (20 hunder) hatt gjentatte epi-
soder med symptomer fra fordøyelses-
apparatet.
• Diare og oppkast vanligste sympto-
mer – som i 2010
• Flere hadde fremmedlegeme som 
måtte fjernes ved operasjon enn i 2010 
(12 hunder vs. 4 hunder)
• Noen flere med navlebrokk enn i 2010 
(4 hunder i 2020 mot 1 hund i 2010)

Helseundersøkelsen for 
Norsk buhund 2020
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Foring
De fleste (86,8 %) fôrer med tørrfôr 
daglig. 25,6 % fôrer med ferskt/frosset 
for ofte eller daglig. Over halvparten av 
hundene får matrester/hjemmelaget 
(av og til - til daglig), og de fleste får 
tyggesaker. 79,3 % oppgir av hunden 
tåler det meste av fôr.

Hjerte-/karsystemet
Kun 4 hunder har hatt symptomer på 
hjertesykdom mot 6 hunder i 2010. 
Symptomer beskrevet slik. 2 hunder 
har vist nedsatt utholdenhet, 1 hund 
med kramper, mens 1 hund er regis-
trert med bilyd på hjertet.

Luftveier
27 hunder (7,8 %) har hatt symptomer 
fra luftveier mot 10,5 % i 2010. Ken-
nelhoste og nesemidd er de vanligste 
enkeltårsakene:
• 32 hunder (9,2 %) har hatt kennel-
hoste
• 19 hunder hatt nesemidd, men kun 3 
fått påvist av dyrlege, 12 hatt «reverse 
sneeze» (drar etter pusten/irritasjon 
nese-svelg)
• Nesekatarr, snue, rhinitt – 4 hunder
• Tracheal kollaps (luftrør som kollap-
ser) - 1 hund
• Lungeødem -1 hund

Øyesykdom
95,4 % bedømmer hundens syn som 
meget bra/normalt. 4,5 % (16 hunder)
har litt nedsatt eller dårlig syn. Dette er 
færre enn i 2010, da 7 % hadde dår-
lig syn. Det er ikke rapportert om blinde 
hunder, og over halvparten har vært 
øyelyst. 32,8 % ble øyelyst for mindre 
enn 1 år siden. For 80 % av av de øye-
lyste er det mindre enn 4 år siden sist 
undersøkelse 

Det har kommet anmerkning på øyne 
hos 14,7 % (51 hunder). Dette fordeler 
seg som følger:
• Rennende øyne, øyebetennelse og 
problemer med linsa hyppigst forekom-
mende (90 % av de med øyebeten-
nelse hadde kun hatt dette  1-2 ganger 
ila livet).
• For 7 av hundene har det vært usik-
kert om de har hatt grønn stær (glau-
kom).
• Når det gjelder sykdom på netthinna 
er det ikke registrert hunder med PRA 
(Progressiv Retinal Atrofi), mens 1 er 
registrert med annen mistenkt arvelig 
netthinnesykdom .

• Hundene var i gjennomsnitt 3,4 år når 
de fikk påvist øyesykdom.
• For katarakt (grå stær) har det vært 
en nedgang i perioden – som følge av 
et systematisk avlsarbeid. Her er gir 
resultatene i Buhundprosjektet og sta-
tistikk fra NKK et bedre data enn helse-
undersøkelsen.

Bevegelsesapparatet
19 hunder (5,4 %) oppgir sykdom i 
ledd/muskel eller skjelett.  Dette er fær-
re enn i 2010 da det ble rapportert om 
30 hunder med sykdom i ledd/muskel 
eller skjelett. De fleste av disse oppgir 
stivhet som overordnet problem (11 
hunder), fulgt av smerte (7 hunder). 19 
hunder får regelmessig behandling for 

problemer i bevegelsesapparatet
• 10 hunder halthet på forbeina og 12 
hunder halthet på bakbeina.
• 10 hunder hadde ryggproblem.
• 6 hunder hadde sene-/muskelskader.

Ryggproblemer
10 hunder hadde vond rygg/muskel-
spenninger. 34 hunder har røntget ryg-
gen, 3 hadde skiveprolaps/forkalkede 
mellomvirvelskiver, 1 hadde spondy-
lose, 1 hadde lumbosacralstenose 
(LS-stenose) mens 1 hadde misdannet 
ryggvirvel (hemivertebra/overgangsvir-
vel).

Halthet
92,8 % (322 hunder) sier de ikke ser 
tegn til smerte/halthet i bakparten, 14 
halter av og til, 3 hunder halter ofte og 
8 er usikre på om hunden halter. 96,8 
% (335 hunder) sier de ikke ser tegn til 
smerte/halthet forbeina, 8 halter av og 
til, 2 halter ofte mens 1 er usikker på 
om hunden halter.

Nervesystemet
Det er rapportert om epilepsi-liknen-
de tilfeller/epilepsi hos 2 (4?) hunder. 
Dette er rapportert direkte til klubben. 
Her er det viktig å samle inn DNA og 
journaler fra hunder for å verifisere di-
agnosen. I helseundersøkelsen er det 
rapportert om 11 døve hunder, 2 med 
tegn til demens/senilitet, 2 som er ustø 
i bakparten og en hund rapportert som 
ataxi (symptomer først ved 11 års al-
der).

Nyre/urinveier
6 tilfeller med urinveisinfeksjon (alle 
kun 1 gang), 4 med urinlekkasje, 3 med 
urinstein (2010: 1 hund) og 2 hunder 
med kronisk nyresvikt (2010: 1 hund).

Hormonelle sykdommer
5 tilfeller hypothyreose (lavt stoffskifte) 
– som i 2010. 

Svulster, kuler og kreft
11,3 % (38 hunder) har hatt kuler eller 
kreftsykdom, de fleste godartede huds-
vulster. 25 hunder har hatt hudsvulster 
(fleste godartede), 13 med fettkuler, 6 
med talgcyster, 3 med mastcelletumo-
rer, 2 med kreft i fordøyelsessystemet, 
1 med magekreft, 1 med leverkreft, 3 

tilfeller i reproduksjonsorganer (alle 
i testikler hannhund), 1 i skjelettet og 
1 med kreft i bloddannende organ/im-
munsystem (leukemi).

Annet
De fleste helt normal reaksjon bedø-
velse /narkose. 8 har hatt bivirkninger 
av medisiner, 5 hunder av smertestil-
lende medisiner, 2 av antibiotika og 1 
av parasittmidler. 2 hunder hatt flåttbå-
ren sykdom.

Reproduksjon
Hannhund
23 hunder har forhudskatarr (14 %), 
hvorav halvparten hadde små proble-
mer, 2 hunder var kryptorchide (man-
gler en eller begge testikler i pungen) 
(2010: 6 hunder). 7 hunder hadde 
godartet prostataforstørrelse (BPH), 2 
hadde betennelse i prostata.

37 av hannhundene (22,4 %) har vært 
brukt i parring, de aller fleste uten pro-
blem. Kun 1 hund klarte ikke å gjen-
nomføre. 1 hannhund merket av som 
steril.

Tisper
2,7 % (5 tisper)hadde hatt livmorbeten-
nelse (2010: 10 %). 9,2 % (17 tisper) 
får innbilt svangerskap, de fleste flere 
ganger. De fleste tispene har løpetid 2 
ganger i året (73,5 %), 20 har 1 gang 
årlig og 5 tisper har oftere løpetid enn 
2 ganger årlig. 64 tisper har vært paret, 
de fleste ved naturlig paring. 4 hadde 
vært inseminert, 3 svart at årsak til in-
seminering var at hannhund (1) eller 
tispa (2) ikke ville pare. 1 ble insemi-
nert av praktiske årsaker.

Valpekull
Ca. 30 % (55 tisper) av tispene hadde 
hatt valper, kun  1 oppgir at tispa hatt 
problemer med å bli drektig. Tispene 
har til sammen hatt ca. 100 kull. 43 % 
har hatt 1 kull, 21 % 2 kull, 25 % 3-4 kull 
mens 1 tispe har hatt 5 kull. Det var 8 
tilfeller av komplikasjoner ved valping, 
men ingen keisersnitt. Det var 6 tilfeller 
med misdannelser hos valper (3 gane-
spalte, 2 buk/navlebrokk, 2 annet).

Del III – Adferd hos Norsk buhund
92 % er Godt eller Meget godt fornøyd 
med hundens adferd, 7,1 % er Middels 
fornøyd, 0,9 % er lite fornøyd. De fleste 
– ca. 88 % mener mentaliteten i rasen 
var som forventet eller bedre.

Buhunden blir karakterisert som glad, 
nysgjerrig, kontaktsøkende, lettlært, 
trygg og selvstendig.
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Varsling/Bjeffing
«Bare» 46 % av eierne synes at hun-
den bjeffer i meste laget. De aller fleste 
buhunder tar jobben som varsler seri-
øst:
• 64 % bjeffer på dørklokka
• 55 % bjeffer ofte eller svært ofte når 
noen går forbi hus/hage
• Flere bjeffer både når kjente (40 %) 
og ukjente (50 %) kommer på besøk
• 17,7 % bjeffer når noen går forbi bilen

Buhunden bjeffer ellers oftere på 
fremmede enn egne familiemedlem-
mer:
• 14,8 % bjeffer ofte på fremmede 
voksne
• 10 % bjeffer ofte på fremmede barn ( 
i 2010: 22 %)
• 35 % ofte/svært ofte på fremmede 
hunder

Reaksjon på andre hunder
I bånd kan mange utagere mot andre 
hunder (tilsvarende i 2010):
• 20 %  viser ofte aggressive signaler 
mot hunder av samme kjønn når de er 
i bånd. 20 % gjør det av og til.
• 10 % kan vise aggressive signaler 
mot hunder av motsatt kjønn når de er i 
bånd. 16,5 % gjør det av og til.

Få hunder slåss når de er løse:
• 2 % (8 hunder) slåss ofte når de er 
løse – 7,5 % gjør det av og til (samme 
kjønn) 
• Kun 2 hunder slåss ofte med huder av 
motsatt kjønn

Få buhunder biter andre hunder, ingen 
har bitt ofte, men flere har sjelden gang 
bitt hunder av samme kjønn
• 41 hunder (12 %) har bitt andre hun-
der av samme kjønn (Sjelden: 34 hun-

der/Av og til: 7 hunder) 
• 9 hunder (2,6 %) har bitt andre hun-
der av motsatt kjønn (sjelden eller av 
og til)
• Av de som reagerer ofte på andre 
hunder, reagerer 30% spesielt på hun-
der med høyt energinivå.
• Ellers er det ganske lik reaksjon på 
store og små hunder. 
• Færre reagerer på valper - 5 %.

Buhunden har sjelden uønsket ad-
ferd mot mennesker
Veldig få knurrer på voksne (3 hun-
der) eller barn (1 hund) i egen familie. 
Noen flere 4,3 % (15 hunder) knurrer 
på fremmede voksne, 2,5 % på frem-
mede barn. Veldig få har bitt eller glef-
set/nappet. 4 hunder har bitt voksne i 
familien, 2 har bitt fremmede voksne 
mens 1 hund har bitt barn i familien el-
ler fremmede barn. De aller fleste lar 
fremmede klappe seg, men 1,4 % (4 
hunder) viser ofte/svært ofte tegn til 
aggresjon hvis fremmede forsøker å 

klappe hunden.

Buhunden viser lite forsvar
Alle hundene med unntak av 1 hund 
aksepterer familiemedlemmer nærmer 
seg når spiser.

Hos nesten alle hundene (93,2 %) kan 
eier fjerne mat/godbit/leke/bytte uten 
problem. 11 hunder kan av og til for-
svare mat m.m. - 8 hunder forsvarer 
ofte eller svært ofte.

Litt å jobbe med:
Flere hunder (13,7% - 48 hunder) er 
moderat til sterkt redd for å bli børstet, 
badet og klippet klørne på. Noen hun-
der kan av og til (15 hunder) eller ofte/
svært ofte (9 hunder) vise tegn til ag-
gresjon ved bading eller børsting/stell.

Buhunden er trygg i de 
fleste situasjoner
De fleste hundene takler nye og ukjen-
te situasjoner bra. De fleste takler å gå 
i bratte/åpne trapper og på glatte/blan-
ke gulv. De fleste takler å være alene 
hjemme.  3,2% har sterk angst  og  5,5 
% har moderat angst mot å være alene 
hjemme. De fleste hundene har ingen 
angst for andre hunder – store som 
små, og de fleste er trygge på fremme-
de mennesker og barn. Noen har sterk 
angst for fremmede menn (2,9 %) og/
eller fremmede barn (2,9 %) - færre for 
fremmede kvinner. De fleste er trygge 
i familiesituasjonen både med  voksne 
og barn.

Angst for lyd
Helseundersøkelsen 2020 viser en 
markant nedgang i lydfobi sammenlig-
net med 2010

• 16 % har sterk eller meget sterk angst 
for fyrverkeri, mot 31 % i 2010 
• 9 % har sterk/meget sterk angst for 
høyre smell/skudd
• 8 % er redd for tordenvær
• 6,6 % er redde for støyende objekter 
som støvsuger

Buhunden har jaktlyst 
og er gode jegere
De fleste buhunder har god jaktlyst, 58 
% har sterk eller meget sterk trang til å 
løpe etter vilt, 37,2 % mild til moderat 
lyst og kun 4,5 % har ingen jaktlyst. 59 
% vil veldig gjerne løpe etter katter...

Irrasjonell jaktlyst
21 % viser sterk trang til å løpe etter bi-
ler, 8,6 % av disse vil gjerne jage, men 
har fått kontroll på dette ved trening. 60 
% er også helt uinteressert i biler. Man-
ge (ca. 30 %) har lyst til å løpe etter 
joggere, skiløpere, syklister, 15 % har 
sterk eller meget sterk lyst, 14 % har 
moderat lyst. Like mange har trang til å 
løpe etter når barn leker/løper forbi, 9,4 
% sterk/meget sterk, 19 % moderat. 65 
% av hundene gjør kort prosess med 
leker, halvparten av disse hundene 
ødelegger de meget raskt.

Lite stressreaksjoner
De fleste takler bilkjøring bra. De fleste 
takler nye steder bra. De fleste leker 
bra med andre hunder.

De fleste roer seg fint etter stress. 96 
% sier at hunden er avslappet hjemme. 
33 % av hannhundene vet utmerket 
godt når tispene i nærheten har løpe-
tid...

Unormale ”aktiviteter”
17 % har tendens til ulike repeterende 
aktiviteter. Hyppigst er slikking/biting 
forbein og noe halejaging. Over halv-

parten (54,2 %) viser en eller annen 
form for irrasjonell atferd.

Frihet
De fleste kan gå løs, men kun 20 % 
holder seg alltid i nærheten. 40 % stik-
ker av hvis får teft av vilt etc. 18,2 % 
stikker for ofte av til å være løs.

Ting og tang
32 % liker eller er veldig glad i å svøm-
me. Like mange er lite glad i vann eller 
vil absolutt ikke svømme. Over halv-
parten (57 %) ligger ofte i sofaen. 32 % 
sover ofte i senga til eier.

Konklusjon
Klubben fikk en svarprosent like i over-
kant av mange andre raser (ca. 30 %) 
og bør gi et godt bilde på situasjonen i 
rasen. Eiere er stort sett fornøyd med 
hundens helse og atferd. Sammenlik-
net med Helseundersøkelsen i 2010 
– lite nye utfordringer avdekket enn de 
klubben har vært klar over.  Fremdeles 
god helse og atferd hos Norsk Buhund, 
noen ting må følges opp videre. Gjen-
nomsnittlig levealder 9,5 år tilsvarende 

2010. Når det gjelder dødsårsaker er 
det registrert flere atferdsårsaker enn 
sist. I motsetning til 2010 har ingen 
dødd i ulykker. Her er det viktig å un-
derstreke at antallet døde hunder er for 
få til å gi riktig bilde.

Veien videre
Vi jobber videre i rasen med fokus på 
god helse, god atferd og bred genetisk 
basis. Vi vil følge opp funn fra Helse-
undersøkelsen. Helseundersøkelsen 
bør gjentas regelmessig – 10 år siden 
forrige. Vi håper at eiere fortsetter å 
rapportere inn til klubben. Vi kan bare 
overvåker basert på det vi får vite om.

Vi trenger flere hannhunder i avl – 55 
tisper (30 %) i undersøkelsen har hatt 
kull mens bare 37 (22 %) av hannene 
har vært i bruk. Bra oppfølging av øye-
undersøkelser blant buhundeiere, men 
større andel MÅ HD-røntges (dette er 
også nødvendig for at HD-indeks skal 
kunne bli et viktig hjelpemiddel).

Styret og avlsrådet
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Buhunden Teo
Fra før har vi 10 år gamle Santa som er 75% buhund, og 
hun har virkelig fått opp øynene våre for den fine rasen. Så 
i slutten av mars var det endelig vår tur til å hente hjem en 
liten buhund-valp.  

Lille My (Birna av Eirnibb) ble født 25.01.21. Hun er en sosi-
al hund, som gjerne vil hilse på alt og alle, og være med der 
det skjer. En tøffing som tar de fleste utfordringer på strak 
arm, og som med tiden skal bli godt vant til både fjellturer, 
fisketurer og hjortejakt.  

Nyeste utfordring er åtte nyinnflyttede kasjmirgeiter som hun 
nå gjør sitt beste for å holde styr på. Det kan være litt van-
skelig for en fire måneder gammel valp å forholde seg rolig, 
og aller helst vil hun bare leke med dem. Det blir nok ikke 
behov for at hun skal fungere som noen gjeterhund, men 
skal heller være en del av flokken når sommeren skal tilbrin-
ges til fjells.  

Hilsen Lise og Fartein

Lille My og kasjmirgeitene

Vår vakre Buhundgutt Vaalebjønn IS Teo  

3 1/2 år etter at vi mistet vår 14 år gamle Bichon Frisé, øn-
sket vi igjen å få et 4-beint familiemedlem inn i huset. Etter 
å ha sett på utallige hunderaser, gemytt og aktivitetsnivå, 
havnet vi på Norsk Buhund. 

18.09.20 ble vår lille Teo født og tiden føltes lang, for små 
og store, før vi endelig kunne reise og hente han hos Kennel 
Vaalebjønn, 07. november. De 50 minuttene vi brukte på å 
kjøre hjem fra oppdretter, ble ganske lange, da det satt en 
liten krabat og hylte bak i buret til vi kom hjem. Når vi endelig 
kom hjem, ble det fort glemt og vi så en tillitsfull, nysgjerrig, 
glad og uredd liten krabat.

Vi visste valper ofte måtte på do etter mat, søvn og lek, men 
vi følte at vi ikke gjorde noe annet enn å fly ut på do de første 
ukene. Vi ble overrasket over hvor fort han ble stueren, og 
hvor få uhell han hadde inne.  

Han, som de fleste Buhunder, elsker snø og kan gjerne ligge 
ute i snøen i timevis. Regn bryr han seg ikke om, bare han 
får lov til å være ute. 

Vi får alltid assistanse når vi skal 
måke snø, men vi synes vel ofte 
ikke denne assistenten gjør en så 
bra jobb, da han ofte graver den 
ut av spaden igjen, så den flytter 
seg ikke mange meterne.

Vi har fått vår egen makulerings-
maskin, for det er ikke noe av 
papir som er helt etter at Teo har 
fått tak i det. Så det vi har fått 
lære i disse månedene, på godt 

og vondt, hvis noe er viktig og 
det er noe vi skal ta vare på, 
så legg det i høyden eller i en 
skuff. For vi har en liten ramp i 
hus, med glimt i øyet.   

Teo elsker å gå tur på kyststien 
og i skogen, noe av det beste 
han vet er å leke og ligge i lyn-
gen. 

Dette er den første som-
meren hans, så det er mye 
spennende som begynner å 
komme frem nå. Humler som 
kommer brummende forbi, 
blomsterknupper å smake på, 
selv om matmor ikke er like 
fornøyd, når han begynner å 
spise på det som kommer i 
blomsterbedet, og han prøver 
å fange fluer. Han kan for ek-
sempel sitte og stirre på hus-
veggen for å se om det er fluer der, utrolig fasinerende å se 
på han, da han sitter sånn lenge, det er så vidt han tar seg 
tid til å blunke. 

Hans beste hundevenn er den 6 år gamle, Engelske Staffen 
Maja.

Vi har fått en 
fantastisk hund, 
som elsker å 
leke, gå turer, 
sparke fotball, 
jage fugler og 
kose. Vi gleder 
oss til årene 
fremover med 
mange fine tu-
rer, gleder og 
mange flere 
rampestreker.
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Lekegrinda på Byneset 09.05.21

Dette ble et kjempetreff, med ca 29 voksne, 5 barn og 16 
hunder. Vi hadde fint vær med litt vind.

Det ble som vanlig servert grillmat og drikke. Noen valper 
fikk med jevne mellomrom time-out for å slappe litt av. Vel-
dig aktive krabater disse buhundene. Så fikk vi besøk av 8 
valper som var 7 uker gamle av rasen hvit gjeterhund. De 
bodde på nabogården.

Vi hadde snakket med eieren om dette før, og vi så ingen 
problemer med det. De kom for sosialisering, og det gikk 
veldig fint. Det så ut som alle trivdes, og hadde det bra.
En stor takk til de som hjalp til.

Annbjørg, Rino og Roy.

Hvit elghund med valper på besøk Valper - hvit elghund
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Støtt Norsk Kennel Klub
Koronakrisen har truffet NKK med full kraft, nå trenger vi din hjelp. NKK taler hundens og 

hundeeieres sak. Norsk Kennel Klub er en ideell organisasjon og får ingen statsstøtte. 
Vi ber derfor om et bidrag for å hjelpe oss gjennom den vanskelige koronatiden.   

- hundeeiernes organisasjon

NKK er opptatt av å vise frem alle positive sider 
ved å ha hund, og vi arbeider for saker som  
angår norske hunder og hundeeiere. Vi jobber 
for en rettferdig hund elov, for hund og hunde
eiers rettsvern og for at hundens naturlige plass 
i samfunnet ikke skal begrenses. 
 
Støtt vårt politiske arbeid

For hund og hundeeier

Hunder som kan leve et langt og sunt liv 
til glede for seg selv, sine eiere og samfun
net er målet med ansvarlig hundeavl. Dette 
målet vil NKK søke å nå gjennom utdanning 
og opplæring av oppdrettere, fokusering på 
samarbeid og respekt, samt bevisst gjøring av 
hundeeiers ansvar.  
 
Støtt ansvarlig hundeavl

Ansvarlig hundeavl og 
informerte valpekjøpere

Hvordan kan jeg bidra?
Send ditt bidrag til Norsk Kennel Klub i Vippsappen 
med nummer #22557 eller benytt QR koden til høyre.

Har du ikke Vipps? Du kan også bruke 
kontonummer: 1602.57.15601

Merk betalingen «Støtt NKK»

#22557

#22557
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En fortelling om meg og 
min Buhund Alita! 

Tekst og bilder Marte Gruner

På et punkt i livet mitt var jeg veldig langt nede, hadde mistet 
livslysten og hadde det vondt inni meg. Jeg hadde gått mye 
til behandling, men ingenting så ut til å gjøre en forskjell. 
Jeg og samboer hadde lenge drømt om hund, og jeg hadde 
mange ganger tenkt at en hund ville bli min redning. Jeg 
hadde lest mye om samspillet mellom hunder og mennesker 
med psykiske utfordringer, og mintes tilbake til barndommen 
og livet med hund.

Endelig en dag i oktober 2019 skulle vi hente hjem en bu-
hund-valp, Navnet ble Alita. Jeg følte vi straks fikk en kon-
takt og jeg kjente på en enorm omsorg for henne. Alita var 
selvsikker, tøff og sta, og for oss hadde hun en fantastisk 
personlighet. 

Livet med Alita åpnet en ny verden for meg. Fra å være en 
person styrt av angst, ble jeg igjen utadvendt og trygg og 
følte på mestring sammen med henne. Jeg skapte meg et  
 
 
hundemiljø i nabolaget, klarte endelig å gå turer igjen, og 
fant tilbake til de delene av meg selv som jeg trodde var tapt. 

Jeg blir stadig overrasket over Alitas evne til å ”se meg” og 
hennes utrolige personlighet. Helt fra hun var valp av har 
hun straks reagert og handlet om jeg får et panikkanfall eller 
om jeg gråter. Da kommer hun opp i ansiktet mitt, legger po-
tene over meg og slikker meg til jeg roer meg ned. Dette er 
ikke noe vi har trent på, men som har falt naturlig for henne. 

Alita reddet livet mitt, ved å komme inn i det og vise meg at 
livet kan være noe godt og noe positivt. Alita har gitt meg 
mot til å tørre å være! 

Jeg velger å dele denne historien fordi jeg syns det er viktig 
å få fram hvor mye godt en hund kan gjøre for menneskers 
psyke, hvor mye positivt de fyller livet vårt med.
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Foto: Roy Sundby og 
Hege-Eileen Ottem Lund 

Startet med rigging utpå dagen fredag. 
Fredag kveld tente vi opp i bålpannen 
og hadde en koselig kveld med gril-
ling. Da den ene dommeren kom, ble 
det noe justering av banestørrelsen. 
Lørdag arrangerte vi offisielt rallylydig-
het stevne, med mange flinke delta-
gere. Til å være første gang, gikk det 
forholdsvis greit. På ettermiddagen ble 
det arrangert en 5 kamp for buhund fol-
ket. De 4 beste fikk premier pga at nr. 
1 og 2 var samme person som hadde 
2 hunder.

Om kvelden feiret vi 30 års jubileum til 
avdelingen med middag, kaffe og kake. 
Vi hadde laget en liten utstilling av po-
kaler og diplomer fra gamle dager. Det 

ble også stilt ut 3 pokaler som tilhørte 
en buhund som de hadde på Toftemo 
Turistsenter.

Søndag arrangerte vi et nytt rallylydig-
hets stevne, som gikk bedre enn lør-
dagens stevne. Da det var ferdig, var 
det pakking av utstyr som stod på pro-
grammet.

De fleste reiset hjem, mens vi som var 
igjen tente bålpannen, grillet og koste 
oss.

Til slutt vil jeg takke hjerteligst alle som 
hjalp oss både før, under og etter stev-
ne, ikke minst Linda Karlsen som stilte 
opp som stevneleder sammen med 
sin lille nye sjef på 6 uker. En stor takk 
også til de to dommerne Berit Smaa-
land og Hilde A. Nysether.

Annbjørg

Resultater og bilder fra Stevnet:
Buhundene gjorde det bra på stevnet. 
Lørdagen kom Kirsten/Skaubos Fia på 
3. plass i klasse 1, Ina Margrethe/Ber-
negårdens Lara på 2. plass i klasse to 
og Stine/Fantejentas Caja på 2. plass 
i elite. Søndagen gikk det enda bedre 
med buhundene på Kirsten/Skaubos 
Fia kom på 2. plass og Magnhild/Fan-
tejentas Dreng på 3. plass i klasse 1. 
Margrethe/Bernegårdens Lara på  3. 
plass i klasse 2 og Stine/Fantejentas 
Caja på 1. plass i elite. 

Pinsetreff på Toftemo - med 
dobbeltstevne i rallylydighet 2021

Buhundgjengen samlet

Linda og Annbjørg holdt orden på re-
sultatene under 5-kampen

Magnhild med Dreng En stor takk til Annbjørg og Roy for vel gjennomført arrangement. 

Ina Margrethe med Lara Stine med Caja

Betjeningen i Kiosken: Hege-Eileen, Annbjørg og Bente

Utstilling av 
tidligere tiders 
meritter.
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Livet som speiderhund er ganske så spennende, det er i 
hvert fall vårt inntrykk. Fantejentas Fjola kom til oss novem-
ber i 2018 og ble raskt introdusert for speiderlivet, hun ble 
kjapt erklært som Mjølner speidergruppes maskot, riktignok 
en maskot som tidvis har mye lyd i seg, men det bryr ikke 
speiderne seg nevneverdig om. Eget speidertørkle og egen 
jervenduk ble sjølsagt innkjøpt og både speiderturer og 
speidermøter ble fort en del av hverdagen til Fjola. Vinteren 
2020 fikk Fjola og vi en ny kompis i hus, Fantejentas Gullik, 
selvfølgelig måtte også han introduseres for speiderlivet. Et 
liv som ser ut til å passe både Fjola og Gullik veldig bra.

Våren 2020 ble annerledes enn de fleste av oss hadde sett 
for oss, og også speideraktiviteter ble satt på vent. Speidere 
som er vant til teltliv og bål måtte finne andre alternativ når 
muligheten for turer ikke var til stede, det ble hjemmespei-
ding i hagen. Men når koronasituasjonen først var som den 
var, så passet det greit å først la Gullik bli vant til å ligge i telt 
i egen hage. Fjola har ligget i telt fra hun var ganske så liten 
og legger seg til rette i teltet som det naturligste i verden. 
Hun passer sjølsagt på slik en buhund gjør, og varsler i god 
tid tilfelle vi ikke skulle ha fått med oss at noen er på veg el-
ler kanskje bare har tenkt å passere. 

Heldigvis ble det etter hvert muligheter for å komme i gang 
med speideraktiviteter og Fjola og Gullik var naturligvis på 
plass. De var savnet blant småspeiderene som nesten ikke 
kunne enes om hvem sin tur det var til å endelig få ta seg 
av hundene. Ikke bare er hundene en berikelse for oss i 
hverdagen, men også for speiderne som er like glad for å se 
hundene igjen på mandagsmøtene eller på tur. Buhundene 
er tålmodige med barn og etter vår mening de perfekte spei-
derhundene. Halen til både Fjola og Gullik får raske beve-
gelser når speidertørklene tas fram. 

Denne våren har Fantejentas Vilje vært på besøk hos oss i 
en periode, også hun har fått tatt del i livet som speiderhund, 
sjølsagt med eget tørkle. Speiderne i Mjølner har blitt godt 
kjent med Fjola, Gullik og Vilje. 

Hundene har vist at de også har flere gode egenskaper ut-
over å være speiderhunder. De er ganske så gode på spor, 
så her ligger det et potensiale vi skal bruke mer. Vi er kjem-
peglade for at vi landet på valget buhund, dens allsidighet 
passer oss og vårt aktivitetsnivå godt. De er supre turkompi-
ser både på skogs og fjellturer til alle årstider.

Ingvild Skirbekk Sagmoen 

Speiderhundene

Fjola henger med Roverne

Enig i at Fjola og Gullik er de søteste speidere

Gullik og Fjola på hjemmeleir påsken 2020

Fjola på oppdagelsesferd med småspeiderne

Vilje speiderhundVilje og Gullik med alternativ flaggborg 17. mai



Buhunden Sommer 202130- SPONSOR Buhunden Sommer 2021 31 SPONSOR -

Antall frammøtte: ca. 40

Helseundersøkelsen 2020 – Tar 
tempen på status for helse og adferd
Elin Kristiansen, veterinær og medlem av 
avlsrådet i Norsk buhundklubb presenterte 
resultatene fra helseundersøkelsen 2020. 
Presentasjonen vil bli lagt ut på www.bu-
hund.no. 

Svarprosenten var på 30, med noen 
flere norske og noe færre utenlandske 
enn i 2010. Undersøkelsen var todelt, med 
spørsmål om helse og adferd. Det var flere 
spørsmål om bruk og adferd enn i 2010. 
Det er NMBU som har stått for gjennomfø-
ring, som er anonymisert. 

Gjennom¬snittsalderen for hunder som 
deltok var 4,4 år, og 20 % av hundene var 
under 1,5 år. Gjennom¬snitts¬alderen for 
besvarelsene i 2010 var 5,1 år. Vi skulle 
gjerne hatt med flere eldre hunder og fle-
re døde hunder. Antallet døde hunder er 
for lavt til å gi et godt bilde av dødsårsak. 
Det er langt færre hunder som er kastrert, 
en halvering fra 2010. Flere hunder er ak-
tive innenfor jakt (småviltjakt, skogsfugljakt, 
hjorteviltjakt), gjeting (både ku og sau), ut-
stilling og hundesport. Buhundeiere er vel-
villige til å bidra til forskning.

Nærmere om helse
• 96 % er svært godt fornøyd med hundens 
helse, dette er noe høyere enn i 2010. 
• det er rapportert noen fler med hudproble-
mer enn i 2010
• det er noen flere med medfødt tannman-
gel enn i 2010, ellers lite bitt- og tannpro-
blemer
• de fleste har stabilt fordøyelsessystem– 
som i 2010
• få med symptomer på hjerte-/karsykdom-
mer (færre enn i 2010).

• færre med luftveisproblemer enn i 2010 
(vesentlig kennelhoste og nesemidd)
• når det gjaldt syn var det anmerkning på 
14,7 % av hundene, (rennende øyne og øy-
ebetennelse var vanligst). Andelen hunder 
med dårlig syn har gått ned fra 2010. Elin 
viste til årsmeldingen fra avlsrådet som 
gir bedre oversikt over øyehelse hos bu-
hund.
• 5,4 % oppgir sykdom i ledd, muskel eller 
skjelett, dette er færre enn i 2010. Dette gir 
seg utslag i stivhet, halthet, ryggproblemer 
eller lignende.
• Det er rapportert om 2 tilfeller av epilepsi. 
Avlsrådet ønsker journaler og informasjon 
for å sjekke dette nærmere, herunder DNA 
fra hunden som har epilepsi og foreldre 

som ikke har epilepsi. Så langt har avlsrå-
det mottatt dette kun for ett tilfelle. Det er 
viktig å få tatt blodprøve av hunden som 
har fått epilepsi. Elin oppfordret de det 
gjelder om å ta direkte kontakt med avls-
rådet, og understreket at avlsrådet har 
taushetsplikt.
• Nyre/urinveier: Få problemer er rappor-
tert.
• Fem tilfeller av lavt stoffskifte – samme 
som i 2010.
• Reproduksjon hannhund: Det rapporteres 
om få problemer. En utfordring er imidlertid 
at kun 22,4 % av hannhundene har vært 
brukt i avl. Elin oppfordret flere til å HD-
røntge og øyelyse hannhundene for å 
kunne ta dem i bruk i avl, og oppfordret 
til å ta kontakt med avlsrådet for å stille 
hannhunder til disposisjon. Det er utstil-
lingskrav for å komme på hannhundlista, 
primært for å få en sjekk på at hunden er 
riktig bygd. Det er stor fleksibilitet når det 
gjelder utstillingskravet – ikke minst i den 
situasjonen vi er i nå – med avlyste utstil-
linger.
• Reproduksjon tispe: Det er rapportert om 
færre tisper med livmorbetennelse enn i 
2010. Det er ikke rapportert om keisersnitt, 
og naturlig parring er dominerende. 30 % 
oppgir at tispa har hatt kull. Det er få tilfel-
ler av missdannelser hos valper. Avlsrådet 
oppfordrer til at flere har kull på tisper 
med god helsestatus og godt gemytt. 
• Svulster, kuler, kreft: 11,3 % rapporterer 
om svulster – de fleste godartede hudsvul-
ster.
• De fleste har helt normal reaksjon på be-
døvelse/narkose

Nærmere om adferd
92 % er godt eller meget godt fornøyd med 
hundens adferd, 7,1 % er middels fornøyd 
og 0,9 % er lite fornøyd. 88 % mente men-
taliteten i rasen var som forventet eller bed-
re. Buhundene beskrives som glade, nys-
gjerrige, kontaktsøkende, lettlærte, trygge 
og tøffe. 

• Overraskende nok var det kun 46 % som 
mente at de bjeffer i meste laget. 
• Flere er utagerende i bånd (20 %) sam-
menlignet med når de er løse. 
• Det er svært sjeldent med uønsket adferd 
mot mennesker. 
• En del hunder missliker kloklipp, bading 
og pelsstell. Her understreket Elin betyd-
ningen av forsiktig tilvenning i ung alder i 
kombinasjon med bestemthet. 
• Det er færre med sterk angst for fyrverkeri 
enn i 2010 (16 % i 2020 mot 31 % i 2010).

• Buhunden har generelt høy jaktlyst, kun 
4,5 % rapporteres til ikke å ha jaktlyst. 58 
% har sterk eller meget sterk trang til å løpe 
etter vilt.
• De fleste kan gå løs, men 40 % stikker av 
hvis de får ferten av vilt. 18,2 % stikker for 
ofte til å være løse.
• 21 % viser sterk trang til å løpe etter biler, 
flere eiere rapporterer at de har oppnådd 
kontroll gjennom trening. 30 % har lyst til å 
løpe etter joggere, skiløpere, syklister m.v.
• 65 % av hundene gjør kort prosess med 
leker. 
• 96 % sier at hunden er avslappet hjemme. 
• Det er lite stressreaksjoner, og de fleste 
takler bilkjøring, nye steder og lek med an-
dre hunder bra, og roer seg fint ned etter 
stress.
• 17 % har en hang til unormale aktiviteter 
som slikking/biting i forbein/hale, og over 
halvparten viser en eller annen form for ir-
rasjonell adferd som jakting på kost og snø-
skuffe, jaging av fluer, fugler, fly, fanging 
av vanndråper. Elin advarte mot å tillate 
jaging og glefsing av bølger – selv om 
det kan være artig å se på. Å sluke store 
mengder vann kan være farlig, noe hun 
selv hadde erfart med egen hund.
Elin oppsummerte kort med at det ikke er 
avdekket nye utfordringer sammenlignet 
med helseundersøkelsen i 2010. Det må 
jobbes videre med fokus på god helse, god 
adferd og bred genetisk basis. Det er viktig 
at eiere rapporterer problemer inn til klub-
ben. Overvåking av helsesituasjonen for 
buhund er basert på det vi får vite noe om. 
Til slutt understreket hun at vi må få en 
større andel hunder HD-røntget. En stor 
andel undersøkte hunder er bl.a. nød-
vendig for å få en god HD-Indeks.

Oppsummering av digitalt årsmøte
Styreleder Linda Karlsen takket Elin for en 
god oppsummering av helseundersøkel-
sen. Hun oppsummerte årsmøtet kort. Vi 
har hatt en rekorddeltakelse på årsmøtet 
med mer enn 100 medlemmer innom. Alle 
sakene ble vedtatt som innstilling. I sak om 
tilleggskrav for registrering av valper etter 
Norsk buhund var årsmøtet delt omtrent på 
midten, med et lite flertall for innføring av 
tilleggskrav. Hun takket alle som hadde bi-
dratt, og som hadde vært aktive med kom-
mentarer i det digitale årsmøtet.

Totenvika 8. mars 2020
Referat v/Kirsten Andersen, 
avtroppende sekretær 

Organisasjonsnummer: 997071395
Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 26. 
februar kl. 08:00 til 6. mars kl. 12:00.

Antall deltagere: 113.
Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Godkjenning av innkalling 
og dagsorden
Innkallingen er bekjentgjort i bladet Buhun-
den i desember 2020 i tillegg til lagets nett-
sider og Facebooksider. 

Alle medlemmer med oppgitt kontaktin-
formasjon får tilsendt innloggingsinforma-
sjon på SMS. 

Det kan bli mindre endringer i rekkefølge/
oppsett i den digitale versjonen pga. den 
tekniske løsningen.

Medlemsmøtet avholdes digitalt på 
Teams lørdag 6. mars kl. 13:00.

Påmelding til styret@buhundklubben.no 
innen kl. 12:00 6. mars 2021 

Elin Kristiansen vil presentere resultater 
fra helseundersøkelsen 2020

Styrets innstilling
Innkalling og dagsorden godkjennes

Vedtak
Innkalling og dagsorden godkjennes
Antall stemmer for: 100
Antall stemmer mot: 3
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: Normalt (50%)

2.  Årsmelding 2020
Styrets årsberetning 2020

Vedtak
Framlagt årsmelding godkjennes
Antall stemmer for: 86
Antall stemmer mot: 7
Antall blanke stemmer: 13
Flertallskrav: Normalt (50%)

3.  Årsregnskap 2020
Kommentarer til regnskapet: 

Norsk Buhundklubb har mottatt en gave 
på kr. 26 197 fra tidligere avdeling sør/vest.  
Denne er i sin helhet satt inn på konto for 
buhundprosjektet. 

Vi har mottatt en gave på kr. 2 400 fra 
Gro Fløysvik knyttet til salg av mønster til 
buhundgenser.  Også denne er godskrevet 
buhundprosjektet.  

Inntektene på egne arrangement har økt 
fordi vi hadde både utstilling og rallylydig-
hetsstevne på Buhundens nasjonaldag, der 
begge gav inntekter til klubben. 

Personalkostnadene er knyttet til arran-
gementene på Buhundens Nasjonaldag: 
Godtgjørelse til dommere og andre ekster-
ne, innleide hjelpere. 

Styret har gitt en gave på kr. 15 000 til 
NKK i forbindelse med utfordringene rundt 

koronatiltakene. 
Det er gitt en ren revisjonsrapport.  Den-

ne ligger vedlagt. 

Styrets innstilling
Styret mener at framlagt regnskap og ba-
lanse gir et riktig uttrykk for den økonomis-
ke stillingen i laget. 

Vedtak
Framlagt årsregnskap godkjennes.
Antall stemmer for: 97
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 7
Flertallskrav: Normalt (50%)

4. Avlsrådets årsmelding 2020

Vedtak
Avlsrådets årsmelding 2020 godkjennes.
Antall stemmer for: 94
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 9
Flertallskrav: Normalt (50%)

5. Anbefalt pris på valp
Buhundklubben har fått innspill om at anbe-
falt valpepris på kr. 15 000,- er for lav sam-
menlignet med andre raser.  Det er forslått 
å sette anbefalt pris til kr. 17 000,-

Styrets innstilling
Styret ønsker ikke at det skal være økono-
misk vinning som først og fremst skal moti-
vere til oppdrett av buhund.  Det kan likevel 
være riktig å harmonisere noe med andre 
raser. 

Vedtak
Styret foreslår at anbefalt pris på buhun-
dvalper settes til kr. 16 000,-
Antall stemmer for: 83
Antall stemmer mot: 11
Antall blanke stemmer: 16
Flertallskrav: Normalt (50%)

6. Tilleggskrav for registrering av  bu-
hundvalper i NKK
Styret i NBK ønsker at følgende tilleggskrav 
innføres for registrering av buhundvalper i 
NKK:
1) Kjent HD-status hos foreldre
2) Kjent øyelysningsstatus hos foreldre

Vedtak
Styrets forslag godkjennes
Antall stemmer for: 58
Antall stemmer mot: 45
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: Normalt (50%)

7.  Budsjett 2021
Styret har utarbeidet budsjett for 2021

Styrets innstilling
Budsjett for inneværende år legges fram for 
årsmøtet. 

Vedtak
Budsjett for 2021 godkjennes
Antall stemmer for: 89
Antall stemmer mot: 2
Antall blanke stemmer: 16
Flertallskrav: Normalt (50%)

8. Andre valg
Styremedlemmene er satt opp på eget 
valg.  Øvrige funksjoner finnes i valgkomi-
teens innstilling: 
Revisor: Olaf Vedul ikke på valg 
Vararevisor: Tone K. Bergby 1 år, gjenvalg 

Valgkomite:
Siw Else Vikan (Trondheim), ikke på valg
Siw Bruun De Neergaard (Biri), ikke på valg
Elin Mariboe (Bømlo), 2 år ny
Vara:
Sissel Evensen (Ankenes), 1 år ny

Styrets innstilling
Valgkomiteens innstilling følges

Vedtak
Valgkomiteens innstilling følges
Antall stemmer for: 88
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 16
Flertallskrav: Normalt (50%)

9. Valg av tillitsvalgte 

Følgende ble valgt:

Styremedlemmer: Marianne Ørke (Styre-
medlem), Stig Arne Egren (Nestleder), Nina 
 
Sjøblom (sekretær)
Varamedlem: Gro Fløysvik

Medlemsmøtet – 6. mars 2021 – Teams

Protokoll til årsmøte 2021 for Norsk buhundklubb
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Hilsen fra Avlsrådet

Innføring av registreringskrav for 
Norsk Buhund 

Siden sist har avlsrådet vært involvert i 
flere større saker i Norsk buhundklubb. 
Helseundersøkelsen for Norsk buhund 
er endelig ferdigstilt og resultatene ble 
presentert på medlemsmøte i mars. Et 
utdrag av resultatene er gjengitt i den-
ne utgaven av «Buhunden», og hele 
presentasjonen med resultater ligger 
også tilgjengelig på hjemmesiden. 

Som en del av kartleggingsarbeidet i 
rasen har avlsrådet samlet inn blod- og 
svaberprøver fra et representativt ut-
valg av hunder fra ulike kull og linjer. 
Disse prøvene er nå hos Veterinær-
høgskolen, hvor det skal foretas en be-
regning av genetisk variasjon. Klubben 
har foreløpig ikke mottatt noe tilbake-
melding på når vi kan forvente resulta-
ter fra denne beregningen.

I juni i fjor ba vi Norsk Kennel Klub 
(NKK) om å utrede mulighetene for 
slektskapsindeks på Norsk buhund. Et 
verktøy avlsrådet mener vil være svært 
nyttig i bevaringsarbeidet videre. Dette 
har dessverre ikke blitt fulgt opp hos 
NKK til tross for flere purringer, men vi 
ble nylig lovet at de skulle ta tak i dette 
nå. 

I forrige blad la klubben ut en høring 
om registreringskrav på Norsk buhund. 
Dette ble senere vedtatt på årsmøte i 
mars, og sendt inn som en søknad til 
Sunnhetsutvalget i NKK. Vi i avlsrådet 
har vært bekymret for et økende antall 
valper etter hunder som ikke har noe 
form for helseresultater, og er fornøyd 
med at dette nå er innvilget. Krav om 
HD-røntgen og gyldig øyeattest vil tre 
i kraft fra 1.august 2021. Hva dette 
innebærer er nøye beskrevet i denne 
utgaven av bladet, og vi håper alle set-
ter seg godt inn i dette. Vi oppfordrer 
også oppdrettere til å informere nye og 
gamle valpekjøpere. 
Avlsrådet er bekymret for utviklingen 
og holdningene til helseegenskaper 
hos buhunden. Vi blir svært oppgitt når 
vi hører at oppdrettere der ute oppgir 
feilinformasjon til valpekjøpere som at 
HD ikke er arvelig eller at hunden har 
katarakt fordi den kan ha hatt et lite sår 
på øyet. Oppdrettere må slutte å lage 
unnskyldninger når de avler på arve-
lige sykdommer og være ærlige med 
valpekjøperne om risikoen. 

Vi i avlsrådet følger statistikken i rasen 
svært nøye, og utviklingen i antall kull 

hvor det avles på HD eller katarakt er 
nå urovekkende. Det er spesielt mye 
avl på HD, og på populasjonsnivå er 
det uforsvarlig mye. Målet for rasen 
bør være å øke populasjonen på en 
måte som tar vare på hundens helse 
og i minst mulig grad øker andelen 
hunder med genetiske lidelser. Det er 
så mange andre raser som sliter med 
konsekvensene av at de et sted på 
veien mistet fokuset på helse og funk-
sjonalitet.

Nå gleder vi oss til nok et hyggelig ar-
rangement på Hunderfossen. Med lite 
sosial omgang det siste året er det 
kjærkomment å møte både nye enga-
sjerte buhundeiere og gamle kjente. 
Det legges opp også opp til et oppdret-
terseminar i oktober og vi i avlsrådet 
håper alle som er interessert i avl og 
oppdrett vil ta seg turen dit! Mer detal-
jert informasjon rundt dette vil komme 
etter hvert. 

Ønsker alle en riktig god sommer fra 
oss i avlsrådet.

Håper vi ses på Hunderfossen!

I forrige «Buhunden» ble det lagt ut en 
høring om registreringskrav på Norsk 
Buhund. Etter innspill bestemte sty-
ret seg for å legge fram forslaget om 
innføring av kjent HD-status og gyldig 
øyeattest lagt fram for årsmøtet i mars. 
Forslaget ble vedtatt på årsmøtet, 
men for å få innført slike krav må det 
også godkjennes av Sunnhetsutvalget 
i Norsk Kennel Klub. I mai godkjente 
Sunnhetsutvalget begge søknadene 
fra Norsk buhundklubb med innføring 
fra 1. august 2021. 

Begrunnelse for ønske 
om kjent HD-status
De siste årene er det født flere kull der 
ingen av foreldre hadde kjent HD-sta-
tus. Det er heldigvis ikke et stort antall 
det gjelder, men for en fåtallig rase med 
økende popularitet kan dette fort få sto-
re konsekvenser. Ved at flere oppdret-
tere velger å ikke undersøke hundene 
sine er det lett å miste oversikt over 
utviklingen av HD i rasen. I tillegg blir 
grunnlaget for beregning av HD-indeks 
svekket. Indeks kan kun beregnes på 

individer med eget resultat, samt at av-
kommenes sikkerhet er avhengig av at 
foreldrene har registrert resultat. Avl på 
hunder uten HD innebærer en risiko for 
at hunder med alvorlige grader av HD 
benyttes i avl.

Begrunnelse for ønske om 
gyldig øyeattest:
Norsk buhundklubb forholder seg til 
anbefalingene som er gitt fra «øyely-
segruppa». Dette er en gruppe auto-
riserte attestutstedere for arvelige øy-

ensykdommer 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 
og særlig innen arvelig utviklingskata-
rakt. 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. Ar-
velig utviklingskatarakt kan utvikle seg 
sent inn i hundens liv, og det er derfor 
helt nødvendig at hunder som benyttes 
i avl øyelyses regelmessig. I tillegg vil 
øyelysningene bidra til at man kan få 
kjennskap til eventuelle «nye» øyesyk-
dommer som måtte dukke opp.

Hva betyr dette i praksis:
Fra 1.august må alle hunder som skal 
brukes i avl være HD-røngtet og ha en 

gyldig øyeattest. For mange oppdret-
tere vil ikke dette ha noen praktisk be-
tydning i det hele tatt, men det er viktig 
at alle oppdrettere informerer sine val-
pekjøpere slik at de blir klar over disse 
endringene. Det praktiske rundt import 
og bruk av utenlandske hunder er be-
skrevet i vedleggene fra NKK.

En gyldig øyeattest betyr at den ikke 
kan være eldre enn 12 måneder. Om 
hunden har vært øyelyst tidligere har 
ingen betydning så lenge attesten er 
mer enn ett år gammel. Det kan være 
utfordrende i visse deler av landet, og 
avlsrådet oppfordrer derfor til å plan-
legge god tid i forveien dersom man 
vurderer å ha kull på tispa si. Det gjel-
der også hvis man vurderer å bruke en 
hannhund som bor i de hvor det er få 
øyelysninger i året.

Registreringskravet om kjent HD-sta-
tus påvirkes ikke av avlesningsresul-
tatet. Det vil si at valpene vil kunne 
registreres uansett HD-status på forel-
dredyra. Avl på hunder med HD grad E 
er ikke akseptert i NKK, og valper etter 
hunder med grad E blir registrert med 
avlssperre.

Skulle det vise seg at en av hundene 
har for gammel øyeattest eller ikke har 
vært HD-røntget når valpene skal re-
gistreres kan dette rettes opp i ved å 
gjøre en ny øyelysning eller få hunden 
HD-røntget. Så fort alt som kreves for 
registreringen foreligger vil valpene bli 
registrert. Innføring av registreringskra-
vene har ikke tilbakevirkende kraft.

Styret i Norsk buhundklubb har den glede av å invitere til 
oppdretterseminar som arrangeres helgen 30-31 oktober 
2021. 

Til seminaret inviteres alle oppdrettere, både de som er 
medlem i klubben og de som ikke er, alle kommende opp-
drettere, alle hannhundeiere, alle buhund-entusiaster, nye 
og gamle buhundeiere.

Dette vil være en unik mulighet å få lære mer om den norske 
buhunden, genetikk, avl, oppdrett, anatomi m.v. Du vil delta 
i viktige diskusjoner om retning i klubbens avlsarbeid og vil 
kunne være med på å påvirke i hvilken retning klubben skal 
gå.

Vårt eget avlsråd vil b.l.a komme med forslag til en revidert 
versjon av RAS og presentere dette.

Foruten avlsrådet er vi så heldige at vi har fått med oss store 
kapasiteter til å forelese på seminaret. 

Frode Lingaas, professor på Veterinærhøyskolen, faggrup-
pe medisinsk genetikk. Han har arbeidet for buhundklubben 
og helseprogrammet gjennom flere år.

Terje Lindstrøm; Ble autorisert eksteriørdommer -96 og 
spesialdommer på Norsk Buhund. 40 års erfaring som opp-
dretter,  de siste 20 år som oppdretter av Norsk buhund. 
Forfatter av det ny-utgitte dommerkompendiet.

Astrid Indrebø; veterinær og forfatter. Hun er internasjonalt 
anerkjent forsker, foredragsholder, hundeoppdretter og ek-
steriørdommer. Hun har vært veterinær fagsjef og leder for 
NKK Helseavdeling gjennom mange år.

Vi kommer tilbake til detaljert program, sted og pris, følg med 
på Norsk Buhundklubb sin hjemmeside eller FB-gruppe

Oppdretterseminar 
30 - 31 okt. 2021
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NORSK KENNEL KLUB 
REGLER FOR PRAKTISERING AV INNFØRTE REGISTRERINGSRESTRIKSJONER FOR HD OG AD 

Ajourført 27.03.2019 
 

1. Generelt: 
a. Det er i strid med de etiske grunnregler for avl og oppdrett å avle på hunder med sterk grad av 
hofteleddsdysplasi eller albueleddsdysplasi (HD grad E eller AD grad 3). 
b. Avkom etter hunder med sterk grad HD eller AD registreres med avlsforbud (gjelder alle raser). 
b. Ved registrering av valper i raser med krav om status som er født etter den dato registreringsrestriksjon 

ble innført, kreves at begge foreldredyr har kjent HD- og/eller AD-status. 
 

2. Import: 
Importerte hunder registrert i utenlandsk register anerkjent av NKK kan omregistreres uten krav til kjent 
HD-/AD-status / ID-merking av foreldre. Brukes hunden i avl i Norge, må hunden ha status godkjent av NKK. Importerte 
hunder, som i sitt hjemland har kjent HD- og/eller/AD-status, får denne overført til NKKs register slik: 

a. Hunder registrert i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Island, Sveits, Sverige, Tyskland: Status må 
enten fremgå av hundens stamtavle (export pedigree fra land utenfor Norden) eller være dokumentert i 
original fra hjemlandets kennelklubb. 

b. USA: 
Status må enten fremgå av hundens stamtavle (export pedigree) eller være dokumentert i original fra OFA 

c. Alle andre land: 
Status må være dokumentert via FCIs internasjonale HD-/AD-sertifikat. 

 
3. Bruk av utenlandskeide/ utenlandsregistrerte hunder i avl: 
Når utenlandskeide/registerte hunder brukes i avl og valper skal registreres i NKKs register, gjelder for å innta offisiell 
HD-/AD-status i registreringsbeviset: 

a. Hunder registrert i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Island, Sveits, Sverige, Tyskland; Status  må 
enten fremgå av hundens  stamtavle,  være  dokumentert fra hjemlandets kennelklubb eller  via FCIs 
internasjonale HD-/AD-sertifikat. 

b. USA: 
Status må enten fremgå av hundens stamtavle eller være dokumentert i original fra OFA 

c. Alle andre land: 
Status må være dokumentert via FCIs internasjonale HD-/AD-sertifikat. 
Alternativt må det være dokumentert fra hundens hjemland at hunden har kjent status, men dersom  
FCIs internasjonale HD-/AD-sertifikat ikke foreligger vil ikke hundens status bli påført valpenes 
registreringsbevis. 

 
4. Kunstig inseminasjon: 

• Fersk sæd: 
Begge foreldre skal fullt ut fylle kravet i pkt. 1 og pkt. 2. 

• Frossen sæd: 
Hannhund skal på uttakstidspunktet fylle gjeldende krav for registrering av eventuelle valper i henhold til 
pkt. 1. 
For sæd uttatt før innføring av slike registreringsrestriksjoner, gjelder ikke kravet. 

• Import av frossen sæd: 
Ved import av frossen sæd, må det dokumenteres at hannhunden har kjent HD-/AD-status i sitt hjemland 
i henhold til pkt. 1b. 

5. Moderlivsimport: 
Ved moderlivsimport kreves vedlagt bekreftelse på at valpenes far har dokumentert kjent HD-/AD-status i sitt 
hjemland i henhold til pkt. 1b. Tispen må, om kravet ikke er oppfylt via reglene i pkt. 3 etter nedkomst, 
røntgenfotograferes henhold til pkt. 1b. 

 
6. Embryo: 
Ved import av embryo kreves tilsvarende dokumentasjon på begge foreldre for raser med krav om kjent HD- og/eller 
AD-status. 

 

    Norsk Kennel Klub   
 
 
 

    Side 2   
 
 
 

REGISTRERINGSRESTIRSJONER ER VEDTATT PÅ FØLGENDE RASER: 
 

Krav om kjent AD-status (albueleddsdysplasi) 
 

Berner sennenhund fra 01.01.15  
Hvit gjeterhund fra 01.01.14  
Labrador Retriever fra 01.01.18 

Newfoundlandshund fra 01.01.15 
Sankt bernhardshund fra 01.01.06

Krav om kjent HD-status (hofteleddsdysplasi): 

 
Akita fra 01.01.89 
Alaskan malamute fra 01.01.89  
American Akita fra 01.01.18  
Australien kelpie fra 01.01.91 
Bayersk viltsporhund fra 01.01.95  
Beagle til og med 31.12.11  
Bearded collie fra 01.01.89 
Belgisk fårehund Groenendael fra 01.01.92  
Belgisk fårehund Laekenois fra 01.01.92  
Belgisk fårehund Malinois fra 01.01.92  
Belgisk fårehund Tervueren fra 01.01.92  
Berner sennenhund fra 01.01.90 
Border collie til og med 31.12.11  
Bouvier des flandres fra 01.01.93  
Boxer fra 01.01.90 
Breton fra 01.01.89  
Briard fra 01.01.88  
Bullmastiff fra 01.07.00 
Chesapeake bay retriever fra 01.01.89  
Chow chow til og med 31.12.07 
Collie korthåret fra 01.01.88 
Collie langhåret fra 01.01.88 
Curly coated retriever fra 01.01.89 
Dobermann fra 01.06.97 
Drever til og med 31.12.11 
Dunker til og med 01.05.18  
Engelsk mastiff til og med 01.07.17  
Engelsk setter fra 01.01.89 
Finsk lapphund fra 01.01.89  
Finsk støver fra 01.01.94 
Flat coated retriever fra 01.01.89  
Golden retriever fra 01.01.89  
Gordon setter fra 01.07.89 
Grosser münsterländer fra 01.01.94 
Grønlandshund fra 01.01.89 
Hamiltonstøver fra 01.07.89  
Hannoveransk viltsporhund fra 01.01.95  
Hollandsk gjeterhund fra 01.07.07 
Hvit gjeterhund fra 01.01.14  
Hygenhund til og med 01.05.18  
Irsk rød og hvit setter fra 01.01.14  
Irsk setter fra 01.07.88  
Islandsk fårehund fra 01.07.07 
Jämthund fra 01.07.88 

Karelsk bjørnhund fra 01.07.88 
Keiner münsterländer fra 01.01.94 
Komondor fra 01.05.07  
Labrador Retriever fra 01.01.89  
Lagotto romagnolo fra 01.01.14  
Lapsk vallhund fra 01.07.88 
Leonberger fra 01.01.93  
Luzernerstøver fra 01.06.02  
Mudi fra 01.05.07  
Newfoundlandshund fra 01.01.87  
Norsk elghund grå fra 01.07.88  
Norsk elghund sort fra 01.07.88 
Nova scotia duck tolling retriever fra 01.01.89  
Old english sheepdog fra 01.01.99 
Picard fra 01.04.17  
Pointer fra 01.08.91  
Puddel, stor fra 01.07.05  
Puli fra 01.05.07 
Pumi fra 01.05.07  
Pyrenéerhund fra 01.07.00  
Pyreneisk gjeterhund fra 01.01.2019 
Pyreneisk gjeterhund m korthåret hode fra 01.01.2019 
Riesenschnauzer fra 01.01.93  
Rottweiler fra 01.01.87 
Russisk-europeisk laika fra 01.07.88 
Samojedhund fra 01.01.00 
Sankt bernhardshund fra 01.01.87 
Schillerstøver fra 01.07.89  
Schäferhund fra 01.01.87  
Shiba fra 01.07.09  
Smålandsstøver fra 01.07.89  
Spansk vannhund fra 01.01.19 
Stabyhoun fra 01.01.2012 
Svensk hvit elghund fra 01.01.95  
Svensk lapphund fra 01.01.89  
Ungarsk kuvasz fra 01.05.07  
Ungarsk vizsla fra 01.05.2011  
Vestsibirsk laika fra 01.07.88  
Vorstehhund fra 01.01.88 
Working kelpie til og med 31.12.11  
Østsibirsk laika fra 01.07.88 
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Norsk Buhundklubb 
v/ sekretær Gro Fløysvik 
e-post: royvana@hotmail.com / styret@buhundklubben.no  
   Oslo, 1. juni 2021 
    

  Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg har behandlet Norsk Buhundklubb sin søknad om helsekrav 
(HD-status) og fattet følgende vedtak på sitt møte 11.05.2021:  
 

«SU innvilger Norsk Buhundklubb sin søknad om at det innføres krav om kjent HD-status for 
foreldredyr for registrering av valper i NKK. 
 
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.08.2021.» 

 
 
Se også vedlegg for utfyllende informasjon om regler for praktisering omkring HD-kravet. 
 
Vi ber klubben gjøre vedtaket kjent for sine medlemmer, samt bistå medlemmer som har spørsmål 
eller trenger veiledning når de nye reglene gjøres gjeldende. Dersom dere mottar spørsmål dere 
sliter med å besvare, er det fint om dere samler opp disse og tar kontakt med oss (NKKs 
administrasjon har dessverre ikke mulighet til å besvare henvendelser fra enkeltmedlemmer, så 
dette må koordineres via klubben).  
 
Vi gjør oppmerksom på at det må gå minimum 3 år fra en registreringsrestriksjon er innført til man 
tidligst kan søke om å få den opphevet, og da kun etter vedtak på klubbens årsmøte. 
 
Vedlegg 1: «Raser med krav til kjent HD_AD-status» 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

  
Renate Sjølie 
Veterinær, Sekretariatet for NKKs Sunnhetsutvalg 
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Norsk Buhundklubb 
v/ sekretær Gro Fløysvik 
e-post: royvana@hotmail.com / styret@buhundklubben.no 
 
   Oslo, 1. juni 2021 
    

  Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg har behandlet Norsk Buhundklubb sin søknad om helsekrav 
(øyelysing) og fattet følgende vedtak på sitt møte 11.05.2021:  
 

«SU innvilger Norsk Buhundklubb sin søknad om at det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for 
foreldredyr ved registrering av valper i NKK for rasen norsk buhund. Kavet gjelder alle foreldredyr, 
også utenlandske. Øyelysingen må være foretatt maksimalt ett år før paring. Norskregistrerte 
hunder skal øyelyses i Norge og resultat blir direkte registrert på ECVO-skjema i Dogweb av 
autorisert øyelyser som utfører undersøkelsen. 
 
Ved bruk av utenlandske hunder: kopi av hundens ECVO-attest må vedlegges 
registreringsanmeldelsen, og resultatet fra denne attesten vil bli lagt inn i DogWeb. For svenskeide 
hunder: Dersom øyelysingen er utført i Sverige, men uten at det foreligger en ECVO-attest, må kopi 
av den svenske øyelysingsattesten vedlegges registreringsanmeldelsen; dette resultatet kan 
imidlertid ikke legges inn i DogWeb.  
 
Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet for utenlandske hunder i spesielle tilfeller. En 
begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. En 
uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.  
 
Det presiseres at kravet ikke har tilbakevirkende kraft og omfatter følgelig ikke frossen sæd som er 
frosset før restriksjonen trer i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.  

 
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.08.2021.» 

 
Vi ber klubben gjøre vedtaket kjent for sine medlemmer, samt bistå medlemmer som har spørsmål 
eller trenger veiledning når de nye reglene gjøres gjeldende. Dersom dere mottar spørsmål dere 
sliter med å besvare, er det fint om dere samler opp disse og tar kontakt med oss (NKKs 
administrasjon har dessverre ikke mulighet til å besvare henvendelser fra enkeltmedlemmer, så 
dette må koordineres via klubben).  
 
Vi gjør oppmerksom på at det må gå minimum 3 år fra en registreringsrestriksjon er innført til man 
tidligst kan søke om å få den opphevet, og da kun etter vedtak på klubbens årsmøte. 
 
Med vennlig hilsen 

 
Renate Sjølie 
Veterinær, Sekretariatet for NKKs Sunnhetsutvalg 
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Registrerte kull t.o.m. 22 november 2020
Født Antall Tisper Hannhund RegNr Far Far RegNr Mor Mor

30.11.2020 4 3 1 NO50749/13 Bernegården's Bjørn NO30534/19 Bernegården's Nora

15.03.2021 8 3 5 NO50749/12 Bernegården's Bjørn NO45026/19 Svartedals Anina

16.04.2021 5 3 2 NO50749/12 Bernegården's Bjørn NO36467/17 Vaalebjønn's Bs Viljevenja

21.01.2021 7 3 4 NO32993/18 Bernegården's Ingolf NO38035/18 Vaalebjønn's Eb Enja

17.03.2021 6 2 4 NO32993/18 Bernegården's Ingolf NO36466/17 Vaalebjønn's Bs Viljeembla

10.03.2021 5 3 2 NO36346/21 Bonso NO51150/18 Vaalebjønn's Fb Tika

18.03.2021 6 5 1 NO42588/17 Honningrosas Bjarne 
2.Hjerteknuser NO51149/18 Vaalebjønn's Fb Tina

20.12.2020 1 0 1 NO45050/17 Kvitlabbens Orri NO49457/17 Turi

27.11.2020 8 5 3 NO45052/17 Kvitlabbens Ovdii NO30783/17 Bernegården's Gerda

20.09.2020 4 2 2 NO52954/14 Skaubos Frank NO36254/17 Kimura's Borghild

25.01.2021 5 3 2 NO52954/14 Skaubos Frank NO45978/14 Vaalebjønn's Vb Fifla

07.09.2020 6 2 4 NO38142/18 Solan NO45051/17 Kvitlabens Siidii

10.10.2020 6 2 4 NO42367/17 Svartedals Felix NO38036/18 Vaalebjønn's Eb Emira

09.11.2020 4 2 2 NO42367/18 Svartedals Felix NO55698/18 Vaalebjønn's Gb Eiril

02.04.2021 6 2 4 NO42367/17 Svartedals Felix NO34900/16 Vaalebjønn's Yb Huldra

25.09.2020 7 4 3 DK05139/2019 Team Buhunds Milde Moses NO43850/13 Svartedals Idun

25.12.2020 7 5 2 DK05139/2019 Team Buhunds Milde Moses NO38085/17 Bernegården's Hedda

01.12.2020 5 3 2 NO31823/17 Vatnebygda's Birk NO49454/16 Silja

02.02.2021 6 2 4 NO59134/18 Vatnebygda's Dreng NO51564/17 Fjellstinipen's Vàrind

05.04.2021 7 3 4 NO59134/18 Vatnebygda's Dreng NO45027/19 Svartedals Vega

31.01.2021 6 2 4 NO32136/11 Vaulartun's Bobben NO33030/17 Skaubos Gunda

20.11.2020 6 2 4 NO55695/18 Vaalebjønn's Gs Eikir NO40972/14 Leite-gård's Ninette Olavsdotter

125 61 64

HD-undersøkte hunder
Avlest RegNr Navn HD status

16.01.2021 NO32858/19 Smørbukks Cb Birte A

18.01.2021 NO57907/19 Fjellstinipen's Freki Den 2'dre A

07.02.2021 NO55279/19 Kimura's Frøydis A

24.02.2021 NO43966/19 Fjellstinipen's Eirind A

20.03.2021 NO57908/19 Fjellstinipen's Svalinn A

23.05.2021 NO59258/19 Camastiff's Bergdis A

05.12.2020 NO36898/18 Noori B

22.12.2020 NO56378/19 Telebamsen Bjørg B

31.01.2021 NO36464/17 Vaalebjønn's Bb Viljetrygg B

23.02.2021 NO56744/17 Vaalebjønn's Db Mjølner B

23.02.2021 NO53602/19 Kimura's Elvira B

27.02.2021 NO55276/19 Kimura's Fridtjov Nansen B

31.03.2021 NO32414/19 Zeal Vesla B

17.04.2021 NO36346/21 Bonso B

23.04.2021 NO36838/14 Toyvo B

23.04.2021 NO30749/20 Bernegården's Qarita B

08.05.2021 NO36899/18 Bambus B

30.05.2021 NO32479/20 Bernegården's Ragnhild B

22.11.2020 NO40904/19 Stella Saga C

22.12.2020 NO45026/19 Svartedals Anina C

25.01.2021 NO39839/19 Fantejentas Grynet C

29.01.2021 NO56745/17 Vaalebjønn's Db Messi C

06.02.2021 NO34900/16 Vaalebjønn's Yb Huldra C

21.02.2021 NO49475/18 Fjellstinipen's Gersemi C

23.02.2021 NO37533/19 Skaubos Isak Varg C

23.02.2021 NO52272/14 Fjellstinipen's Toldëa Nienna C

23.02.2021 NO53601/19 Kimura's Edvard Grieg C

24.02.2021 NO59139/18 Vatnebygda's Dagdis C

20.03.2021 NO50244/19 Lasse C

10.04.2021 NO37534/19 Skaubos Iver C

10.04.2021 NO51701/18 Mikkellykkja's Cita C

17.04.2021 NO39840/19 Fantejentas Gulbrand C

29.04.2021 NO56379/19 Telebamsen Bjørk C

08.05.2021 NO32860/19 Smørbukks Cb Kuling C

14.05.2021 NO39963/19 Fjelltroll B Fylgjene Eilev C

15.05.2021 NO45029/19 Svartedals Freya C

03.06.2021 NO30750/20 Bernegården's Quinta C

12.12.2020 NO30389/16 Cascilius Dufino Made Delicious D

31.03.2021 NO30660/17 Finntil's Villemo D

03.06.2021 NO48010/17 Vaalebjønn's Cs Bruce D

29.11.2020 NO55524/19 Vaalebjønn's Hs Elling E

AD-undersøkte hunder
Avlest Regnr Navn AD-resultat

23.11.2020 NO40904/19 Stella Saga 0

05.02.2021 NO34900/16 Vaalebjønn's Yb Huldra 0

03.03.2021 NO59139/18 Vatnebygda's Dagdis 0
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Registreringsnummer Navn Dato Diagnose

NO50242/19 Luna 24.11.2020 Intet påvist

NO36898/18 Noori 25.11.2020 Intet påvist

NO42585/17 Honningrosas Lille Hjerteknuser 26.11.2020 Intet påvist

NO55786/14 Vaalebjønn's Ws Svinta 27.11.2020 Intet påvist

NO51564/17 Fjellstinipen's Várind 01.12.2020 Intet påvist

NO59134/18 Vatnebygda's Dreng 01.12.2020 Intet påvist

NO51564/17 Fjellstinipen's Várind 02.12.2020 Intet påvist

NO52262/18 Frida 02.12.2020 Intet påvist

NO46585/09 Vaalebjønn's Ns Nikko 07.12.2020 Annet ikke-medfødt: Påvist

NO34656/15 Fantejentas Berger 09.12.2020
Distichiasis/Ektopiske Cillier: Påvist Grad: Mild
Katarakt (ikke medfødt): Påvist
Ant.sut.l.

DK21380/2010 Eimunas Cb Fryd Fantejente 09.12.2020 Retinal Dysplasi (RD): Påvist
Geografisk

NO36464/17 Vaalebjønn's Bb Viljetrygg 09.12.2020 Intet påvist

NO48956/11 Sissihøas Felix 16.12.2020 Katarakt (ikke medfødt): Påvist
Post.Pol.

NO56745/17 Vaalebjønn's Db Messi 08.01.2021 Intet påvist

NO41468/17 Kimura's Dagrunn 25.01.2021 Intet påvist

NHSB3125215 Vår Stolthet Trygghet Lif 26.01.2021 Intet påvist

NO34900/16 Vaalebjønn's Yb Huldra 02.02.2021 Intet påvist

NO31015/17 Fant 05.02.2021 Intet påvist

NO42584/17 Honningrosas Vesla Hjerteknuser 10.02.2021 Intet påvist

NO52272/14 Fjellstinipen's Toldëa Nienna 10.02.2021 Intet påvist

NO51888/17 Fantejentas Disa 12.02.2021 Intet påvist

NO44845/13 Vixir's Bauta Baldersson 15.02.2021 Intet påvist

NO52260/18 Leo 16.02.2021 Intet påvist

NO53601/19 Kimura's Edvard Grieg 20.02.2021 Intet påvist

NO36467/17 Vaalebjønn's Bs Viljevenja 22.02.2021 Intet påvist

NO55049/18 Fantejentas Fibi 25.02.2021 Intet påvist

NO59139/18 Vatnebygda's Dagdis 25.02.2021 Katarakt (ikke medfødt)Mistenkt
Cortical

NO51805/09 Skaubos Dyre 26.02.2021 Intet påvist

NO41455/17 Fia 04.03.2021 Intet påvist

18297/08 Hektor 08.03.2021 Katarakt (ikke medfødt): Påvist

NO45029/19 Svartedals Freya 08.03.2021 Intet påvist

NO42247/15 Leite-gård's Ola Håkonson 10.03.2021 Intet påvist

NO41776/15 Hella 12.03.2021 Intet påvist

NO56749/17 Vaalebjønn's Db Molly 12.03.2021 Katarakt (ikke medfødt): Påvist
Post.Pol.

NO44374/15 Edel 15.03.2021 Intet påvist

NO56774/17 Ab Trix Av Eirnibb 17.03.2021 Intet påvist

NO41471/17 Kimura's Dag 19.03.2021 Intet påvist

NO55696/18 Vaalebjønn's Gb Eldar 23.03.2021 Intet påvist

NO53370/18 Honningrosas Blanca Hjerteknuser 26.03.2021 Intet påvist

NO37048/15 Pe-gu's Aicko Nukasønn 29.03.2021 Katarakt (ikke medfødt)Mistenkt

NO32995/18 Bernegården's Ingvar 06.04.2021 Intet påvist

NO33752/19 Telebamsen Aslak 07.04.2021 Intet påvist

Øyelysninger
NO56378/19 Telebamsen Bjørg 07.04.2021 Intet påvist

NO42365/17 Svartedals Kaisa 08.04.2021 Intet påvist

NO56749/17 Vaalebjønn's Db Molly 08.04.2021 Katarakt (ikke medfødt): Påvist

NO37532/19 Skaubos Iris 12.04.2021 Annet ikke-medfødt: Påvist

NO39840/19 Fantejentas Gulbrand 12.04.2021 Intet påvist

NO32996/18 Bernegården's Ina 14.04.2021 Intet påvist

NO30749/20 Bernegården's Qarita 14.04.2021 Intet påvist

NO44888/18 Bernegården's Kamilla 14.04.2021 Intet påvist

NO43837/19 Bernegården's Orianna 14.04.2021 Intet påvist

NO54219/19 Finntil's Saga Tirilsdatter 14.04.2021 Intet påvist

NO47662/19 Bernegården's Pernille 14.04.2021 Intet påvist

NO56379/19 Telebamsen Bjørk 15.04.2021 Intet påvist

NO34609/15 Stella 16.04.2021 Intet påvist

NO36838/14 Toyvo 16.04.2021 Intet påvist

NO36256/17 Kimura's Berta 20.04.2021 Intet påvist

NO37449/12 Leite-gård's Jarl Olav-son 20.04.2021 Intet påvist

NO32136/11 Vaulartun's Bobben 23.04.2021 Intet påvist

NO36254/17 Kimura's Borghild 23.04.2021 Intet påvist

NO36253/17 Kimura's Birk 23.04.2021 Intet påvist

NO39636/20 Mikkellykkja's Donny 23.04.2021 Intet påvist

NO53602/19 Kimura's Elvira 23.04.2021 Intet påvist

NO55276/19 Kimura's Fridtjov Nansen 23.04.2021 Intet påvist

NO55279/19 Kimura's Frøydis 23.04.2021 Intet påvist

NO43966/19 Fjellstinipen's Eirind 26.04.2021 Intet påvist

NO36899/18 Bambus 26.04.2021 Intet påvist

NO49475/18 Fjellstinipen's Gersemi 26.04.2021 Intet påvist

SE52966/2017 Bukullarnas Sa Sote 26.04.2021 Katarakt (ikke medfødt): Påvist
Cortical

NO37568/16 Pe-gu's Even Nukasønn 04.05.2021 Katarakt (ikke medfødt): Påvist
Ant.sut.l.

NO43468/20 Høgjærens Diesel 07.05.2021 Katarakt (ikke medfødt): Påvist
Post.Pol.

NO48010/17 Vaalebjønn's Cs Bruce 20.05.2021 Intet påvist

NO32479/20 Bernegården's Ragnhild 26.05.2021 Intet påvist

NO51855/18 Bernegården's Lara 26.05.2021 Intet påvist

NO43835/19 Bernegården's Ofelia 27.05.2021
Katarakt (ikke medfødt): Påvist
Cortical
Post.Pol.

NO41041/19 Nesets Ronja 31.05.2021 Intet påvist

NO37383/16 Kimura's Aslak 02.06.2021 Intet påvist

NO41467/17 Kimura's Dina 08.06.2021 Annet ikke-medfødt: Påvist Grad: Mild

NO39963/19 Fjelltroll B Fylgjene Eilev 08.06.2021 Intet påvist

NO36346/21 Bonso 09.06.2021 Intet påvist

NO51150/18 Vaalebjønn's Fb Tika 09.06.2021 Katarakt (ikke medfødt): Påvist Grad: Mild
Post.Pol.

Import
Regnr Navn Far Mor

SE57205/2020 Bukullarnas Ds Svarta Grevinnan Vaalebjønn's Ns Nikko Gugner's Urd
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Hvordan bruke dogweb?
Dogweb er Norsk Kennel Klubs database hvor alle kan søke opp slektskap, offisielle helsedata og utstillingsresultater til 
hunder som er registrert i Norsk Kennel Klub (NKK). Dette er et godt sted å starte som oppdretter eller når du som valpe-
kjøper er på jakt etter informasjon om foreldre og slekt til en valp du vurderer å kjøpe. Her kan du også beregne innavlsgrad 
for fiktive kombinasjoner når man planlegger kull. 

Adressen til nettsiden er dogweb.no, og startsiden som kommer fram er som vist i bilde 1.

1. Startsiden til dogweb.

For å finne en spesifikk hund klikker du på «Søk i hundedatabasen». Da kommer det opp et nytt vindu som vist i bilde 2. 
Velg Norsk buhund i rullgardinen med «rase». Vær oppmerksom på at du må tillate popupvinduer fra dette nettstedet. Ellers 
fungerer ikke dette som det skal. 

2. Her kan du søke opp spesifikke hunder.

Nå kan du skrive inn hundens navn. Merk at det må være navnet som er oppgitt i hundens registreringsbevis. Husk å fjerne 
streken i feltet før du skriver inn navnet. Når du starter å skrive inn navnet vil det komme opp forslag automatisk under (se 
bilde 3). Da kan man enten finne hunden man leter etter i denne lista, eller fortsette å skrive til man får færre forslag. Når 
man skal søke opp hunder som ikke har kennelnavn er det ofte flere som har samme navn, og da må du se på registrerings-
nummeret for å finne riktig hund. Noen ganger kan det også være aktuelt å klikke på «Avansert søk». Enten fordi det ikke 
kommer opp noen forslag i rullgardinen når du søker på navn, eller fordi man ønsker å søke opp via registreringsnummeret 
i stedet.

 Velg Norsk buhund  
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4. Eksempel på hvordan siden til en hund ser ut.

Den neste man bør sjekke er hundens øyeattest. Fra 1.august 2021 er det krav om gyldig ECVO-attest på Norsk buhund. 
Dette innebærer at hunden må ha vært øyelyst siste 12 måneder for å få valpene registrert i NKK. Registreringen avhenger 
ikke av resultatet, kun at den har en gyldig attest. Slike resultater finner du under fanen «Helse» og under Øye (ECVO). De 
vanligste øyensykdommene på buhund er beskrevet i klubbens avlsregler, og disse avlsanbefalingene er i tråd med anbe-
falingene til en gruppe autoriserte øyelysere. På bilde 5 kan du se et eksempel på hvordan dette kan se ut. Legg merke til 
at denne hundens attest er mer enn 12 måneder gammel (per 08.06.21), og må derfor øyelyses på nytt før paring.

3. Eksempel på søk.

Når du har funnet hunden du leter etter klikker du deg videre på den. Da vil du få opp de tilgjengelige dataene for den 
hunden. Her finner du noe sentral informasjon som stamtavle, oppdretter, antall kull og noen utvalgte helseresultater på 
den første siden som kommer opp. Eksempel på hvordan en slik informasjonsside ser ut er vist i bilde 4. I tillegg finnes det 
flere faner bortover hvor man se mer informasjon om avkom, søsken, utstillingsresultater, prøver og helse. Her er det bare 
å klikke seg rundt for å bli kjent.

For buhund er det noe informasjon man bør titte på som oppdretter eller når man vurderer å kjøpe seg en valp. I henhold 
til avlsreglene skal det kun avles på hunder som er fri for hoftleddsdysplasi (HD), og fra 1.august 2021 er det krav om kjent 
HD-resultat. Bokstaven A og B betyr at hunden er fri for HD, mens C, D og E angir grad av HD. Hundens HD-resultat kan du 
finne lett tilgjengelig på denne siden (merket med pil på bilde 4). Hunden vil kunne få valper registrert uavhengig av resultat 
(med unntak av E), men dersom det ikke står oppgitt noe HD-resultat vil ikke valpene kunne registreres i NKK. Legg også 
merke til at det står oppgitt en HD-indeks i form av et tall bak bokstaven. Når man legger sammen tallet for de to foreldredyra 
bør dette bli over 200. Hva en HD-indeks er og hvordan vi bruker denne i avlsarbeidet har vært beskrevet i flere tidligere 
artikler i «Buhunden». Disse er å finne på hjemmesiden vår buhund.no. 

Videre er det ikke anbefalt at en buhund har mer enn 4 kull, med mindre det er gitt dispensasjon. Dispensasjon kan for ek-
sempel være aktuelt for eldre hunder med få avkom videre i avl eller hunder som har fått små kull. Antall kull er også å finne 
på denne siden (også merket av med pil på bilde 4). Ved å klikke på fanen «Avkom» kan man få ytterligere informasjon om 
antall valper, statistikk på avkom osv. 
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Ved Hønefoss Dyrehospital har vi fasiliteter, utstyr og 
kompetanse til å diagnostisere og behandle det aller 
meste ditt kjæledyr kan komme ut for.
Vårt team med dyktige dyrleger og dyrepleiere er engasjert med alt fra konsul-
tasjon og vaksiner til kompliserte medisinske utredninger og kirurgiske inngrep. 

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

Vi tar vare på din beste venn!

HA FULL OVERSIKT

OVER DITT DYRS HELSE

PRAKTISK APP
FOR DYREHELSE

LAST NED

5. Eksempel på resultater av øyelysning.

Som ny oppdretter er det viktig å vite hvordan man kan beregne innavlsgraden til et fiktivt kull. Når man har oppe den fanen 
som heter «Stamtavle». Klikk deretter på linken «fiktiv stamtavle». Da kommer det opp et nytt vindu som vist i bilde 6. Legg 
inn den hannhunden du ønsker å bruke ved å skrive inn registreringsnummeret i feltet pila peker på eller klikke på «søk…». 
For å få beregnet innavlsgrad må du ha velge antall generasjoner og innavl i stamtalemarkeringer. Norsk buhundklubb 
anbefaler å beregne innavl på 6 generasjoner. Trykk deretter «OK», og nettsiden vil da vise hvilke hunder som går igjen i 
stamtavlen med fargekoder og i hvor stor del av innavlsgraden hver enkelt hund utgjør, samt oppgi samlet innavlsgrad som 
et tall under. I henhold til avlsreglene for Norsk buhund skal innavlsgraden beregnet på 6 generasjoner ikke være høyere 
enn 6,25. 

6. Eksempel på hvordan lage stamtavle for et fiktivt kull.

Til slutt vil vi bare minne om at det er alltid lov til å ta kontakt med avlsrådet ved å sende en mail til avlsradet@buhundklub-
ben.no dersom man har spørsmål som oppdretter eller valpekjøper.
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B ANSVARLIG UTGIVER
NORSK BUHUNDKLUBB
Returadresse: Kirsten Andersen,
Nystuvegen 100, 2848 Skreia

Hver gang et nytt nummer av «Buhunden» skal lages 
er vi i redaksjonen like spent på om vi får inn nok stoff. 
Det som gjør bladet spennende er alle de historier og 
bilder vi får inn fra dere medlemmer, det er jo egentlig 
dere som lager bladet, vi bare «sorterer» litt. Dere deler 
en del sorger og gleder med oss gjennom fortellingene 
dere kommer med, og det gjør bladet levende og helt 
spesielt, og det viser hvor unik og fantastisk den norske 
buhunden er.

Vi håper medlemmene i Norsk Buhundklubb vil fort-
sette å sende oss mange historier, små som store, og 
mange bilder, gjerne med korte beskrivelser, slik at vi 
fortsatt kan ha et levende og friskt medlemsblad.

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

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

Kirsten: Tlf.: 48 30 19 04
e-mail: anderskirs@gmail.com

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 bil-
de. Det er dette som gjør BUHUNDEN spennende. Det 
neste nummeret kommer til jul, så det er bare å begy-
nne å sende inn historien din og bildene dine.

Vi ønsker alle medlemmer i Norsk Buhundklubb en rik-
tig god sommer, og håper at mange av dere vil komme 
til Hunderfossen når vi skal feire Buhundens Nasjonal-
dag helgen 27.-29. august. For bestilling av hotell/hyt-
ter, kontakt Hunderfossen på tlf. 61 27 73 00 – epost: 
hotell@hunderfossen.no. For bestilling av camping: 
resepsjon@hunderfossen-camping.no. 

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

sommernummer av Buhunden!

DISTRIKTSKONTAKTER: NORSK BUHUNDKLUBB
SØR- OG ØST-NORGE:

Kirsten Andersen 
Nystuvegen 100, 2848 Skreia 

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

MIDT NORGE: 
Annbjørg Myhre 

Brubakkhaugen 42, 7224 Melhus 
Mob.: 93 26 42 47 

E-mail: a-myhr@online.no


