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Hei alle buhundvenner!
Enda et år er forbi og jeg håper du nå kan nyte dette fine medlemsbladet vårt før
julestria setter inn!
Siden sommernummeret av Buhunden har norsk Buhundklubb arrangert den
årlige spesialutstillingen «Buhundens nasjonaldag» med diverse aktiviteter, på
Hunderfossen, i slutten av august. Der må jeg få takke resten av styret, avlsrådet,
Avdeling Midt-Norge samt andre medlemmer for hjelpen. Jeg synes arrangementet gikk knirkefritt som alltid!

Navn, adresser og telefonliste - Hovedstyret 2021

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

98 41 59 22

avlsradet@buhundklubben.no

Varamedlem
AVLSRÅDET/VALPEFORMIDLING

Jeg vil gratulere alle buhunder med gode resultater! Dere har alle den fineste
buhunden, uansett hva dommeren mente.
Den siste helgen i oktober arrangerte NBK et oppdretterseminar hvor blant annet
Frode Lingaas og Astrid Indrebø holdt spennende foredrag! Det nye rasekompendiet ble presentert av Terje Lindstrøm. Avlsrådet hadde det avsluttende foredraget. I tillegg hadde arrangementskomitéen lagt opp gruppeoppgaver, og klubben spanderte gratis middag til alle deltagerne. Alt i alt et vellykket arrangement,
og jeg ønsker å takke arrangementskomitéen for det! Det var veldig hyggelig å
treffe så mange av våre medlemmer der!

Avlsrådet
Hilsen fra avlsrådet ....................................... 42
Status Buhund - litt statistikk .......... 44 - 46

Leder avlsrådet

Tine Jarli

Solbergliveien 91 C, 0683 Oslo

Avlsråd

Elin Kristiansen

Arnegårdsveien 34, 3511 Hønefoss

Avlsråd

Kirsten Andersen

Nystuvegen 100, 2848 Skreia

48 30 19 04

avlsradet@buhundklubben.no

Ellen Katrin Enge

Hasler, 2072 Dal

41 21 21 20

avlsradet@buhundklubben.no

avlsradet@buhundklubben.no

OMPLASSERING

Buhundens nasjonaldag
og oppdretterseminaret
kan du lese mer om i
bladet!
Ønsker dere alle en
fredfull julehøytid og et
riktig godt nytt år!
Og kanskje det ligger en
liten julegave til buhunden din under juletreet
i år?
God lesning
Linda Karlsen
leder

ANNONSEPRISER 2021:
Helside:
Halvside:
Kvartside:

kr 3000,kr 2000,kr 1500,-

Medlemmer av NBK får 50% på
annonseprisene.

Linda og Buzz
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Buhunden Milo
Her ser du bilde av buhunden Milo på 5 måneder :)
Han er en sprudlende sjarmør som liker å posere! Hverdagen her går i lange turer og mye leking!
Hilsen Karoline Jørgensen

JAKT MED BUHUND
Tekst: Marit Høvik
Foto: Privat
Det avles ikke spesifikt på egenskaper knyttet til jakt hos buhunden.
Nettopp derfor er det artig å finne ut
av hva som kan bo i dem. Og med en
god porsjon tro, og mye prøving og
feiling, kan man være heldig å ende
opp med en svært så god jaktkamerat!
Fra valp til jeger
Våre to hannhunder brukes på ettersøk
og jakt. De er preget på hver sin helt
ulike jaktform; løshund på elg og støkkjakt/treskjelling på storfugl, men felles
for dem er at preging startet så snart de
kom i hus som valper.
Det er viktig tidlig å bli skogsvant og
tilbringe mye tid ute, og sporing kan
man ikke kan gjøre nok av; ser man
elg krysse en vei reiser man rett dit og
sporer. Både blod – og fersksporing er
nyttig, også med tanke på sporprøver
og godkjenning for ettersøk.
Grunndressuren bør være på plass,
spesielt innkalling, for under jakt er
man avhengig av et finstemt samspill
for å lykkes. Det er viktig å lære seg
alle de små signalene hunden gir, oppførsel under ulike værtyper og hvordan
den reagerer på ulike viltarter.

Birk og matfar venter på signal for
slipp over radioen
- SPONSOR
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Vi har tidlig satt hunden i møte med det
viltet de skal preges på. Vi har mentaltestet på permobjørn og dratt de med
på skytebaner.

hunder kan være, men vi ser det som
en fordel blant annet av hensyn til ikke
å henge på elg i timevis eller at hunden
blir borte.

Ellers handler mye om fysisk trening
gjennom året, for ved jaktstart nytter
det ikke å ha en hund i dårlig form, som
vil være mer skadeutsatt eller som ikke
orker prestere gjennom dagen.

Fuglejeger’n vår Bard
Bard er bare 19 mnd, men blitt god på
støkkjakt. Allikevel prøver vi å nå ett
hakk videre mot å få frem en treskjeller.
Som kamerat Birk trekkes Bard fryktelig mot elg, og om sjansen byr seg bærer det ut på elglos selv om han ikke
får lov. Som Birk jobber også Bard i tett
kontakt til fører, og gjør også forholdsvis korte sløyfer under søk på om lag
50-200 m. Det å finne riktig type fugl
er i dag null problem for denne hunden. Seks storfugl er skutt for hunden,
hvorav fire i flukt og to under skjelling
mot tre. Vi har nå stoppet med fluktskyting og vil skyte kun i los for å fremme
treskjeller-egenskapene.

Elgjeger’n vår Birk
Birk fungerer ikke som bandhund, men
er effektiv som løshund for posteringsjakt i små terreng. Når jaktsekken kommer frem vet Birk akkurat hva som skal
skje, og etter år i samme terreng er han
lommekjent, og vet hvor elgen har tilholdssted.
Som buhunder flest er han inderlig
glad i mennesker, og han har derfor
full oversikt over hvor de andre postjegerne sitter, slik at han kan gå innom
for litt kos på vei tilbake til fører etter
en runde.
Ellers har han nære søk og evne til å
slippe elgen raskt om den går ut av terrenget. Vi har aldri opplevd at hundene
har hengt på elg mer enn 2 km under
jakt. Det er skutt flest elg under ganglos for denne hunden, men vi har sett
evnen til å stille elg. Han er ikke like
utholdende i los og søk som andre elg-

Ved denne jaktformen skal hunden
ikke bare finne fuglen, men lære seg å
følge stille på, ta luktspor i luften, lytte
etter hvor fuglen setter seg og markere
treet. Dette kan være krevende selv for
spesialiserte raser, og som buhundeier har jeg gjort mye rart sammen
med unghunden i håp om å fremme
disse egenskapene. Jeg har snust på
tiurmøkk, slept frosne røy-kropper kilometer for å øve søk. Vi har stirret opp i
trær, og jeg har løpt over stokk og stein

Birk innom post 2 for en liten klem

En lykkelig Birk ragger elg

Buhunden Julen 2021
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Som dere forstår ligger det både
lidenskap og galskap bak innjaging av
buhund.

En stor dag for en buhundeier

Bard med røy

etter støkt fugl med unghunden i helene. Til og med ei dau røy har jeg hengt
opp i et tre, hvor jeg senere fant meg
selv stående på alle fire og bjeffe mot
den livløse fuglen. Ved siden av stod
en hund med verdens største spørsmålstegn over hodet.

Jage gjør de automatisk, og for oss
er det ingen indikator på om hunden
har egenskaper for jakt eller ikke. I tillegg skal en god jakthund være mentalt sterk, utholdende og bestemt, men
ikke vise tegn til aggresjon mot viltet.
Vi jobber derfor med å kunne jakte på
en så kontrollert måte som mulig. Våre
hunder, og sikkert mange andre buhunder også, er lettantennelige og kan
ta fullstendig av om de for eksempel
slippes sammen. Eksempelvis hadde
vi en glipp en gang, hvor begge hundene var løse og hang på elgku med
kalv i fem timer. Vi fulgte dem på GPS
svømmende etter elgene over en innsjø, og måtte ut med biler for å finne
dem igjen. Hundene var så langt unna
at de hadde aldri funnet hjem igjen. En
var skadet også, og tanken på kua og
kalven gjorde vondt. Heldigvis skjer slik
unyttig oppførsel så å si aldri under jakt
med en og en hund. Av samme hensyn brukes de heller ikke på rådyrjakt.
Et rådyr lar seg ikke stille av en hund
slik elg eller en bjørn kunne gjort, og
da kan fort den unødvendige jagingen
komme inn i bildet. Dessuten er våre
etter loven for høye til å brukes på rådyr (over 41cm i boghøyde). Jeg vil
oppfordre alle som har buhund, enten
den brukes på jakt eller ikke, å vurdere
om det kan være hensynsfullt å la være
å slippe dem i enkelte situasjoner. Jeg

prøver iallfall å minne meg selv på at
det er viktigere at viltet får fred enn at vi
får trimmet hunden.

Jaktegenskaper og jageinstinkt
Som jeger vil jeg benytte sjansen til å
løfte frem hensynet til de viltlevende
dyra, og da kommer dette med jaging
inn i bildet. I den sammenheng er naturmangfoldloven klar: «Unødig skade
og lidelse på viltlevende dyr og deres
reir, bo eller hi skal unngås. Likeledes
skal unødig jaging av viltlevende dyr
unngås».
Visst tror jeg det bor egenskaper i buhunden som kan utvikles til jaktutøvelse, men jeg har samtidig en mistanke
om at mange «lider» av en sterk lyst til
generell jaging. For oss holder det ikke
til fullgod jakthund om man bare viser
jagelyst. Selvsagt skal en jakthund ha
et element av jaging i seg, men jaktutøvelse handler om så mye mer. Blant
annet må man kunne samarbeide i
skogen, søke utholdende og effektivt,
spore, finne rett vilt og markere med
los slik at jeger kan komme i posisjon
for skudd. Det er disse egenskapene vi
jobber for å fremme i våre buhunder.

- SPONSOR
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Glimt fra innjaging av treskjeller
Kalde klare høstdager. Over grenseskogene i øst ruver høgblå himmel
over tunge hundreårsgraner. Lyse
bjørkestammer rammer inn den gamle
spillmyra hvor storfugl kvelden i forvegen fant nattkvist. I stillhet ligger myra
der, og spetakkelet fra buhunden som
var der tidligere på dagen, er nå forsvunnet med vær og vind.
Det føles tungt når vi nå vandrer på
femte dagen uten at hunden markerer
skikkelig. Jeg vet at det er lite fugl i år,
men når han endelig finner så gir han
så fort opp!
Bard ser på børsa og lurer på hvorfor
det ikke smeller når fuglen flyr, men å
skyte fugl i lufta er vi ferdige med nå.
Det blir intet skudd før losen går under
riktig tre. Nesten som i protest finner
han ei elgkvige å lose på, og jegerens
frustrasjon over bikkja er komplett.
Men selv med nedadgående motivasjon er det artig å være i skogen. Hjertet
gledes av å se buhundens årvåkenhet,
den kvikke firkantede kroppen, og de
kjappe bevegelsene som tar det ulend-

Stolt Bard med sin første gammeltiur

te skogsterrenget bedre og bedre. Ingen skogstur har vært forgjeves når
man ser hvor trygg hunden er, og hvor
iherdig den søker. «Flink, finne pippen
da», hvisker jeg hver gang han kommer innom før han drar ut på ny runde.
Noen ganger bestemmer hunden hvor
vi går, andre ganger mennesket. Vi er
såpass samkjørte nå at kommandoer
er unødvendig.
Bard er ung og forstår ikke at jeg er
dønn avhengig av at han finner treet
fuglen sitter i. Han må markere tydelig
for meg, men det gjør han ikke. Ikke før
denne høstdagen blant bjørketrærne
ved myra. Plutselig finner en berusende fersk eim av tiur veien til hundenesen, og bikkja skyter ut som en ka-

Det blir noen lange timer i beina for både hund og eier

nonkule. Det dundrer i storfugl-vinger.
Ikke en lyd kommer fra hunden under
forfølgelsen. Minuttet senere gjaller en
sylskarp røst gjennom stillheten. Tiden
stanser. Pila på GPS én stanser. Hjertet stanser. Er det nå det magiske øyeblikket har kommet?
Nå starter noen intense minutter med
smyging mot losen. Ikke en lyd nå, ikke
en kvist må knekke, ikke en flik av bevegelse må synes. Tankene har fokus
mot hunden; «Ikke stopp, bjeff på, ikke
forlat losen, Gud hold hunden i los under treet!»
Losen er ikke så taktfast som den burde
vært, men mer enn god nok til at hunden fortjener gevinst! Om lag 70 meter

fra losen skimtes den blakke pelsen
dansende under et tre. Jeg må smyge
tilbake og inn fra en annen vinkel for å
se fuglen. Takk og lov blir hunden der
han er og lager lyd. Jeg finner anlegg
og kan plassere skuddet slik at fuglen,
uvitende om sin skjebne, faller i det
samme. Sekundet etter raver hund og
jeger om hverandre i vilt adrenalin-rus.
En logrer, en faller på kne, det kommer
tårer og latter, vanker ros og klapp. Vi
krangler om hvem som skal eie fuglen,
men snart rusler vi smilende hjem. Det
fine tiurkjøttet blir en fin middag, og
klørne skal bli knaskemat for han som
plutselig var verdens beste lille rakker
igjen.

Buhunden Julen 2021
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To av mange buhunder som
konkurrerer i Rallylydighet

25 kg

MEDIUM
Alle hunder fra 11 til 25 kg

11 kg

Tekst og foto: Kirsten Andersen
Noen ganger går vi feilfritt, andre ganger disker vi. 10 år gamle Skaubos Elli
og Skaubos Fia på 7 synes rallylydig-

het er gøy. Vi gikk vårt første stevne på
Buhundens nasjonaldag i 2020, så det
er aldri for sent å starte. Hundefører trives med den uhøytidlige og gemyttlige
stemningen på stevnene.

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.

Fia til venstre går i klasse2, mens Elli går i klasse 3, og har nå fått mellomtitlene RL1 og RL2

/RoyalCaninNorge

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

royalcanin
.no
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Da Kenneth inntok stuen
Ingen ny hund i huset før minsten
begunner på skole, sa vi. De forrige
hundene fikk vi som studenter, nå er
vi småbarnsforeldre, det blir ALT for
travelt. Vi trenger en pause før neste
runde, sa vi. Det gikk kanskje ikke helt
etter planen, det er fortsatt halvannet
år til minsten begynner på skole, men
vi har hatt buhund i åtte måneder allerede. Hva kan jeg si? Det er ikke et
ordentlig hjem uten lyden av hundetassing på stuegulvet.

Denne prosessen begynte da vi fortsatt
hadde en senior-hund i hus. Da den
forsvant ble det tomt. Veldig tomt. Et
hus uten hund var bare veldig feil. Lang
historie kort, plutselig hadde vi valget
mellom en lodden kladd på åtte uker,
og en gylden tass på seks måneder.
Det var en liten tankeprosess - vi hadde jo sett for oss å forme hunden selv
fra starten. Samtidig er valpetiden slitsom, og småbarn og valpebiting er jo
uten tvil en utfordring.

Han ligger mellom føttene våre når vi
lager frokost, og vi har vendt oss til at
middagen må lages litt fremoverbøyd
fordi bikkja har lagt seg foran komfyren. Mangler noen skolisser. Det går
fint. Lært på den harde måten at håndarbeid bør ligge i høyden, da den norske urhunden tygget i filler blonden jeg
hadde heklet til den norske nasjonaldrakten. Det går fint, heklet en ny. Og
Kennethen liker å klemme. De beste
klemmene i verden.

«Skal dere ha buhund,» sa folk rundt
oss. «Den krever mye». «Det gjør jeg
og», sa jeg. «De bjeffer mye,» sa folk.
«Det gjør jeg og,» sa jeg. Alt vi leste om
buhunden stemte for oss, så vi sjekket
oppdrettere og meldte interesse i god
tid - vi visste at det lett var lang ventetid. Avtalte besøk til Kimura kennel,
som holdt til rett i nærheten. Fun fact:
30 minutter unna oss er det en plass
som heter akkurat det samme som der
Kimura har base, noe vi heldigvis oppdaget kvelden før. Tretti minutter kjøretur ble plutselig tre timer og tretti minutter, pytt sann, vi skulle klappe hund!
Dette har vi forøvrig ikke fortalt dem, så
hysj. Ikke si det til dem. De tror vi kan
knytte skoene selv.

Det var dette som vippet avgjørelsen
for oss. Her hadde vi en rolig kar som vi
visste at hadde fått god oppfølging, og
som ville passe godt med både oss og
ungene. «Reis hjem og tenkt over det»,
sa oppdretter. «Mhm» sa jeg, med nesen godt plantet i pelsen til voffen, og
tenkte for meg selv at denne her, den
er VÅR. Kimura’s Gunvald flyttet hjem
til oss og ble Kenneth Gunvald Skogfjell den Første. Bedre kjent som Kennethen. Til tider kjent som ”SLIPP DEN
SKOEN!”.

Vårt første møte med buhund har vært
en opplevelse. Oppvakt og smart kar
som er uhyre kjekk å jobbe med. Muligens smartere enn meg. Robust som
et lite lokomotiv, har som hobby å patruljere bikubene. OBS! Hopper mye
høyere enn man tror, gjerdet vårt er
ikke høyt nok. Inntok agilitybanen med
entusiasme, sprang oppå røret i stedet
for igjennom det. Sjarmerte samtlige
på nose work kurs. Og nå vet vi alltid,
absolutt alltid, når Tassen og naboen
går forbi.

Buhund altså. Vi er solgt. Kennethen
henger med på løpetur og fjelltur, sitter i sofaen og ser barnetv med ungene
og er generelt sett rett bak meg. Alltid.

Hva skulle vi gjort uten Kennethen?
Kjedet oss, tror jeg. Og DET slipper vi
nå i alle fall å tenke på nå!

Buhundens nasjonaldag
Hunderfossen 2021
Takk til alle som deltok på buhundens
nasjonaldag 2021. Vi er svært takknemlig for at det i år igjen var et vellykket arrangement og at så mange
møtte opp. Vi var heldige med været
og mange buhundeiere i godt humør!
Flere gjør sin debut i utstillingsringen
under buhundens nasjonaldag. Selv
om konkurransen er stor er tonen god
og avslappet.
Programmet i år var som det pleier veldig tettpakket, og det gikk slag i slag
fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Aktivitetene på buhundens
nasjonaldag er tilpasset de fleste.
Fredagen startet med ustillingstrening / handlerkurs med Kathrine og
Ellen Katrin. Det var som vanlig veldig
godt oppmøte. Etter dette var det felles
grilling nede på plassen.
Lørdagen gikk slag i slag med offisiell
utstilling hvor det i tillegg uoffisielt kåres årets beste buhund og utstillingens
beste svarte. Og det var uoffisielle konkurransen som vakreste hode og beste
hale, og det var barn og hund-konkurranse. I tillegg var det 5-kamp og 60m.
Lørdag kveld var det felles middag i
restauranten på hotellet.
Søndagen var det offisielt stevne i
rallylydighet hvor vi også kårer klassens beste buhund.
Takk igjen for alle som deltok. Vi gleder oss alt til neste års nasjonaldag.
Sett av helgen.
Ta kontakt med styret på styret@buhundklubben.no dersom dere har tips
til forbedringer av arrangementet.
Hunderfossen 2021 –
Kiosk og matservering
Atter en gang tok avdeling Midt-Norge
på seg ansvaret for kiosken. Det gikk
knirkefritt med god hjelp.
Tusen takk for hjelpen til de som stilte
opp.
Annbjørg Myre
Leder i Avd. Midt-Norge
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BIS og Årets beste buhund 2021 – Skaubos Gunda

Resultater – utstillingen
Beste hannhund
1.
Kimura’s Draupne
2.
Kimura’s Fridtjov Nansen
3.
Skaubo’s Hermod Aslan
4.
Skaubo’s Jarl

Beste tispe
1.
Skaubo’s Gunda
2.
Kimura’s Magdalena
3.
Kimura’s Dagrunn
4.
Svartedal’s Nussi

Buhunden Julen 2021
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BIR valp Kimura’s Harald Hårfagre

BIM valp Kimura’s Herborg

Beste junior Skaubo’s Jarl

Øyelysing har blitt et fast innslag på
nasjonaldagen (Foto: Hege- Eileen
Ottem Lund)

BIM Kimura’s Draupne

Resultater – 60-metern
Nr.
Hund Eier		
1.
Aslan Ane/Tom Andre
2.
Buzz Linda		
3.
Jimin Ragnar		
4.
Rio
Elisabeth
5.
Alita
Marius		
6.
Tyla
Anette		
7.
Dreng Magnhild
8.
Eira
Lisa		
9.
Jarl
Stein		
10.
Zelda Thomas
11.
Trixie Synne		
12.
Fjola Bjørn Steffen
13.
Bella Kirsti		
14.
Oda
Gunn Berit
15.
Nuka Gunn Berit
16.
Gullik Magnus
17.
Rova Elin		

Tid
6,03
6,22
6,50
6,59
6,66
6,78
6,85
6,90
6,95
7,03
7,09
7,15
7,25
7,63
7,72
7,82
8,59

Rally – Beste buhund i klasse 2 (nr. 1 i
klassen)– Skaubos Elli

Vinner av 5-kampen – Ragnar med
Jemin (Fantejentas Gløer)

Utstillingens beste svarte buhund –
Svartedals Nussi
Vinner av 60-metern – Skaubos Hermod Aslan

Beste hale – Vatnebygdas Balder

Beste veteran Kimura’s Magdalena

- SPONSOR

Beste hode – Skaubos Jarl
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Vinner av Barn og hund – Oda med
Skaubos Elli

Rally – Beste buhund i klasse Elite (nr.
1 i klassen) – Keira (Fantejentas Caja)
Buhunden Julen 2021
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Buhundens nasjonaldag 2022 –
26. til 28. august

Elias Møretrø
Elias Møretrø, med kennelnavnet Av
Gilde, var en av veteranene innen buhundavl her i landet. Da han døde en
sommerdag i 2004, hadde han vært
buhundeier i 40 år. Han var trofast mot
rasen og drev med regelmessig avl.
Elias er den vi kan takke for at det finnes svarte buhunder. Han importerte ei
svart tispe fra Sverige, Rødagårdens
Ragny (født 12.10.71), som han hadde
10 valpekull på. På den tiden var det
ikke så unormalt at ei tispe fikk mange
kull. Ragny ble paret med 9 forskjellige
hannhunder, så jeg tror Elias prøvde så
godt han kunne å spre de svarte genene i forskjellige kombinasjoner. Alle
hannhundene han brukte var blakke og
han passet på å ta vare på de beste
svarte valpene for å avle videre på de.
En av hannhundene som ble brukt het
Feieren, med det navnet skulle man
nesten tro at han var svart. Honken,
Munter og Heiniken var også blant de
hannhundene som ble brukt på Ragny.

Vi håper mange av dere blir med på feiringen av buhundens nasjonaldag 2022 på Hunderfossen.
Her er alle buhund eiere og interesserte velkommen.
Rasespesialen avholdes lørdag 27. august med Bjørge Christiansen som dommer.
Programmet for 2022 blir det samme som i år, med handlerkurs og grilling på fredagen,
rasespesial og uhøytidelige konkurranser som 5-kamp og 60-metern på lørdagen og offisielt
stevne i rallylydighet på søndagen.
Overnatting bestiller dere som tidligere direkte hos Hunderfossen hotell og resort:
telefon: +47 61 27 40 00, e-post: hotell@hunderfossen.no.
På campingen er det god plass og ingen bestilling:
Hunderfossen Camping på telefon: 61 27 73 00.
Programmet for Nasjonaldagen 2022 vil bli annonsert i
sommerutgaven av bladet Buhunden og på vår hjemmeside.
Mer informasjon om buhundens nasjonaldag finner dere på vår hjemmeside:
https://buhund.no/buhundens-nasjonaldag/
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Elias vokste opp med norsk buhund
da hans far Jakob hadde buhund som
sauehund før og etter siste verdenskrig. Elias fikk også hilse på buhundens
redningsmann, Jon Sæland. Elias var
et levende leksikon om buhunder. Han
kunne fortelle mange spennende historier om rasen. Og han hadde mange
planer for framtiden og kunne diskutere stamtavler i timesvis. Akkurat der var vi på samme kanal og vi
ble veldig gode telefonvenner.

tipptippoldebarn etter Kjutta. Og paringsavgiftene etter Kjutta ble starten
på Elias Møretrøs Minnefond for omplassering av norsk buhund.
Vi er mange som savner Elias. Han
reddet den svarte fargevarianten og
det er vi mange som er utrolig takknemlig for. Tusen takk Elias!
Bjørg Helgesen

Da Elias døde hadde hans 7 år
gamle hannhund Kjutta blitt pappa til to valpekull, totalt 12 valper.
Elias var i fyr og flamme og gledet
seg til å kunne bruke en av hans
sønner på en tispevalp han hadde
planlagt å få i hus. Nå fikk ikke Elias oppfylt drømmen sin om å følge
linjene videre, men i år er det født

Elias Møretrøs Minnefond for
Omplassering av Norsk Buhund
Elias Møretrø, innehaver av kennel
Gilde, døde 28. juli 2004. Elias hadde
da vært buhundeier og oppdretter i 40
år. Han er den vi får takke for at det finnes svarte buhunder i dag. Og det finnes ikke en eneste svart buhund som
ikke har en eller flere Gildehunder bak
i stamtavla.
Det ble bestemt i samarbeid med søsken av Elias at en del av arven etter
Elias skulle gå til et fond for omplassering av norsk buhund. Elias var opptatt
av sunnhet og var ivrig til å øyelyse og
HD-røntge de hunder som skulle brukes i avl. Derfor skal fondet brukes til
at alle hunder som skal omplasseres
skal ha kjent helsestatus. Hundene blir
da levert til ny eier HD-røntget, øyelyst,
vaksinert og med helse¬attest.
Utgiftene til dette blir tatt av fondet og
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I dag finnes Ragny bak i samtlige stamtavler på alle verdens svarte buhunder.

tilbakebetalt av ny eier. Fondet kan
også brukes til å betale kennelopphold,
frakt og andre utgifter i forbindelse med
omplasseringen.
I tillegg skal fondet betale for Elias Møretrøs Minnepokal og ha ansvar for at
den blir fornyet hvis den blir vunnet av
samme eier 3 ganger.
Fondet disponeres av omplasseringsgruppa i Norsk Buhundklubb. Informasjon om alle omlasserte buhunder vil
ligge på klubbens hjemmeside og det
vil også bli skrevet om hundene i Buhundbladet.
STATUTTER FOR ELIAS MØRETRØS
MINNEPOKAL
1. Pokalen er satt opp av Elias Møretrøs Minnefond for omplassering av
Norsk Buhund.
2. Pokalen er en vandrepokal som skal

settes opp på Buhundens Nasjonaldag.
3. Pokalen tilfaller den beste svarte buhunden på utstillingen.
4. Vinnerhundens navn, reg.nr. og årstall graveres inn for hver gang. Dette
besørges av fondet, som også dekker
omkostningene. I tillegg følger det med
et album der eier setter inn bilde av
hunden.
5. Pokalen oppbevares av vinneren
og innleveres til Norsk Buhundklubb i
ubeskadiget stand til neste års nasjonaldag.
6. Premien må vinnes tre ganger av
samme eier for å fås til odel og eie.
7. Når samme eier har vunnet pokalen
tre ganger, vil fondet sette opp en ny
vandrepokal.

Buhunden Julen 2021
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Bernegården's Bamse til sit andet
Danmarksmesterskab på et halvt år
Den sidste weekend i september deltog dansk ejede Bamse, kaldet Aslak, i
sit tredje Danmarksmesterskab og det
andet på bare et halvt år sammen med
mig – Bodil Theilade. Der er ikke mange buhunde i Danmark og slet ikke på
konkurrencebanerne, så der er mange
som skal høre, hvad det nu er for en
hund. Rigtigt mange bliver imponerede over hvad man kan med en spidshund. Jeg synes det er så ærgerligt at
der ikke er flere der får øjnene op for
hvilken fantastisk arbejdshund og træningsmakker buhunden er.
Aslak og jeg er medlem af Danmarks
Civile hundeførerforening, som er den
næst største efter kennelklubben. Vi
dyrker 2 programmer på højt niveau. I
april var vi til DM, som er udtagelse til
Danmarks landshold til Nordisk mesterskab i disciplinen Nordisk Spor. I den
disciplin er der et lydighedsprogram.
Dernæst et feltsøg, hvor et skovområde på 50 x 50 m skal gennemsøges og
på 5 min skal der findes 4 genstande
som pung, barnesko eller vante. Disse
skal afleveres siddende til fører. Sidste
disciplin er 2 km spor på menneske ID,
2 timer gammelt i skov. Her ser dommeren hunden opsøge sporet i en 50m
lang startboks. Når hunden tager sporet, får man et ”god tur” og er så på
egen hånd og må stole på at hunden
følger det rigtige spor. Det kræver is i
maven og evne til at læse hunden – for
en buhund kan godt finde på at gå af
og lige tjekke et spændende vildtspor.
Aslak kan tjekke ud 100m og så vender
han tilbage til det lidt kedelige menneskespor. Hunden går i 10 m line, så det
er bare at følge med. Hvordan ved man
så om hunden går ret? På sporet ligger
7 små 10 cm lange natur pinde på ca
1-2 cm i diameter. Disse skal hunden
markere, så man kan samle dem op og
tage dem med ind til dommeren. Sporet slutter med en 30 cm lang og ca 5
cm tyk slutpind. Har man ikke den kan
man ikke bestå sporet.
Ved siden af Nordisk spor dyrker vi all
round programmet i A klassen, hvor
vi har det ene ben i eliteklassen, men
mangler det sidste gode resultat til
oprykning. Her var vi så heldige/dyg- SPONSOR

tige at blive udtaget til Danmarksmesterskaberne, som en af de 24 bedste
A hunde i Danmark. I det program skal
hunden lave et lydighedsprogram, et
feltsøg efter fire genstande, et markspor på 600 skridt med to knæk og en
spids på menneskefært og til sidst lave
en eftersøgning efter 2 gemte personer
på en 280 skridt lang og 80 skridt bred
bane i skov. Der er ikke mange spidshunde i gang. Aslak er den kun anden
buhund til at nå så langt, så der bliver
kigget godt på spidshunden. Vi var ikke
i nærheden af podieplads, men glæden og stoltheden ved at være med
og hygge med hunden er nok for mig.
I 2019 ved vores første nordiske DM
blev vi udtaget som reserve til landsholdet som repræsenterede Danmark
ved NOM i Sverige. Der blev dog ikke
brug for reserven. Jeg glæder mig til at
træne med min lille nye Fjellstinipen’s
Fenja. Hun var med som tilskuer og
skal forhåbentlig afløse Aslak som konkurrencehund i de samme programmer.

Man må trene for å være klar til ettersøk. Fra årets første treningsspor.

Tekst og foto: Anita Lund

Os og faner
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stødig kurs nedover, mot myr og elv.
Dette er logisk vei for skadet elg å gå.
Vi følger etter, i ulendt terreng og myr.
Kommer til elv, denne er bare knedyp,
men bred og med bra strøm etter mye
regn. Hunden svømmer over, og vi må
vasse etter. Jeg synes Dina er tøff, hun
blir dratt med nedover strømmen, men
gir seg ikke og kommer seg over elva.
Vi sliter selv med å vasse uten å skli
og gå over ende. På den andre siden
fortsetter Dina stø kurs og vi går etter,
peileren viser at hunden er ca 100-150
meter foran, hun går i ring ser det ut til.
Vi står og ser på peiler, hunden snur og
kommer tilbake, vi går for å avskjære
henne på baksporet. Jeg mistenker
at hun bare «tuller» nå og er på en fin
skogstur. Vi roper henne inn og gjør oss
klar til retrett, men neida, bikkja er ikke
ferdig, hun er energisk, løper innom og
så tilbake der hun kom. Nå har vi fått
nok, det er sein kveld og vi gir opp. Etterhvert kommer Dina og vi tar oss over
elva og finner tilbake til bilene. Litt skuffet kanskje, hadde håpet på funn nå da
det var skade med mye blod og greier.
Hjem, tømme støvler og sove nå.

Aslak og faner

Jeg er indimellem lidt træt af Aslaks
mange jagtinstinkter så han går sjældent uden bånd. Til gengæld er det helt
sikkert disse instinkter der gør, at han
kan gå spor i mere end 1 time uden at
miste koncentrationen. Han er aldrig
smuttet på jagt når vi træner eftersøgning eller feltsøg i skoven, for der arbejder han jo allerede. En gang buhund,
altid buhund – også som konkurrencehund.

Feltsøg

Litt om ettersøk på skadet klauvvilt,
litt om å være uerfaren og mye
om å stole på hunden sin

Aslak med genstand

Kimuras Dina er godkjent ettersøkshund på klauvvilt, og vi har avtale om
å stille opp ved skadeskyting for to
elgjaktlag her vi bor. Vi er en uerfaren
ekvipasje, men man må starte et sted
og dette har vi interesse for, både hunden min og jeg, om jeg kan uttale meg
på hennes vegne.
Endelig har vi fått prøve oss, ikke med
det resultatet jeg håpte, men dog. Dag
1. skadeskutt elg, sannsynligvis vomskudd. Svært tørt i terrenget, finner ikke
blod, andre hunder har søkt og disse
har gitt opp. Det er mye spor i området,
det er mye elg her. Vi får anvist plass
der elgen antagelig har lagt seg ned før
den løp videre. Det ble sporet hit med
annen hund som ga seg her. Vi prøver,
Dina jobber og leter men gir raskt opp,

virker veldig uengasjert. Vi følger hunden som ringer og ringer, finner ingen
utgang og til slutt gir vi opp. Elgen ble
ikke funnet senere heller.
Dag 2. Skadeskutt elg, mye blod på
skuddsted. Lagets hunder har forsøkt
seg men gitt opp, de ville heller gå etter
annen elg som det er nok av i området.
Vi prøver, Dina tar ut et spor, energisk.
Dette viser seg å være menneskespor,
jeger som har tråkket i blod fra elgen
og gått til posten sin igjen. vi må starte
på nytt. Hunden jobber men kommer
ikke «ut», regnet fosser ned og klokka
nærmer seg 22.00., det er mørkt, gode
hodelykter er redningen. Vi går og vi
går.. til slutt gir vi opp, men vil prøve
å lete litt i en retning vi ikke har vært.
Nå slipper jeg hunden, setter på peiler
og lar henne jobbe på egenhånd. Hun
tar et par raske runder før hun tar ut

Dagen etter får jeg melding fra jaktleder: «Takk for utmerket jobb fra deg og
hunden din i går. Elgen er funnet nå.».
Jeg ringer for å høre hvor den ble funnet. Det viser seg at elgen lå død i enden av Dina sitt peilerspor. Det var det
eneste de hadde å gå etter da de startet søk etter elgen morgenen etter. Og
jaktleder sier han stoler mer på hunder
enn på folk.., klok mann. Dina hadde
funnet elgen, løpt til meg, ca 100 meter, for så å løpe tilbake til funnsted.
Hadde jeg bare fulgt henne da, så ville
søk være avsluttet den kvelden. Hun
ville bare fortelle oss noe, den nydelige
hunden.
Jeg lærte mye etter den turen, den kloke, lille buhunden min er fantastisk, og
jeg må bare innse at jeg henger noen
hakk etter henne, temmelig ofte.

Buhunden Julen 2021
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Gjetertrening på sau - med buhund

Årsmøtet nærmer seg,
og med det også tiden for valg
I vedtektene våre står følgende under
§3-4:
Benkeforslag ved personvalg er ikke
tillatt (likevel slik at det valgfritt kan
reguleres unntak når det foreligger
kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til
to kandidater.) Forslag til kandidater
ved personvalg skal sendes skriftlig til
valgkomitéen innen nærmere fastsatte
frister. Valgkomitéens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges fram for årsmøtet til valg.
Har du lyst til å stille til valg, eller
kjenner du noen som har?
Om du har lyst, ta kontakt med oss i
valgkomitéen! Om du har noen å foreslå, må du huske å avklare dette med
vedkommende før du foreslår hen. Slik
det står i vedtektene, vil alle forslag bli
lagt fram for årsmøtet. Du må være
medlem i Norsk Buhundklubb for å
kunne foreslå kandidater til valg. Kandidaten som foreslås må også være
medlem av klubben.

Formelle forslag må sendes skriftlig til
valgkomite@buhundklubben.no. Frist
15. januar 2022.
Tips til valgkomitéen
Har du tanker om en person som kan
gjøre en god jobb for klubben, men
ikke lyst til å foreslå eller ta kontakt
med denne selv, kan du sende det som
et uformelt tips til samme e-postadresse som ovenfor, eller du kan kontakte
et av medlemmene i valgkomitéen.
Uansett om det er snakk om et uformelt
forslag eller et 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 valgkomitéen. For eksempel om vedkommende er en super
oppdretter med hjerte for buhunder, rå
på gjennomføring av arrangement, har
masssevis av organisasjonskunnskap,
stort nettverk i hundekretser, kunnskap
om helse og avl osv., osv.

Gruppebilde: Fra venstre Anita Bøe og Flink, Signe Ellisson med Dina, Marit Liberg med Mina, Anita Lund med Dina og
lundehund valp Idun, Christine Opsahl med Ingalåmi, Eivind Lorentzen Djønne med Balder og Henry Stenberg med Fant
(foto Eivind Lorentzen)

Svinta snakker
Medlemmene i valgkomitéen er:
Siw Else Vikan
tlf. 911 54 701
Siw Bruun De Neergaard
tlf. 959 93 482
Elin Mariboe
tlf. 905 91 433

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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Tekst: Anita Lund
Bilder: Eivind Lorentzen Dønne og
Signe Ellisson
12.-13. juni ble det arrangert gjeterhundtrening på Skarå camping i Vågå.
Instruktør var Ørjan Halvorsen, gjennom foretaket «Fjellgjeting» tilbyr han
gjeterhundtrening for alle gjeterhundrasene og denne helga var forbeholdt
Norsk buhund.
7 buhunder, med førere, møttes til trening denne helga. Noen hadde aldri
forsøkt seg på gjeting tidligere og andre hadde litt erfaring.
Helga startet med en teoridel på fredags kveld. Lørdag og søndag var det
trening i sauehagen. Treninga ble lagt
opp så det passet hver enkelt hund og
fører. En ekvipasje trente om gangen
og fikk råd og veiledning av Ørjan. Ei
økt varer ikke nødvendigvis så lenge
men hundene blir temmelig slitne mentalt. De ligger og sover godt mellom
hver økt.
Buhunden er en kroppsgjetende hund,
som minst 50 andre raser. Den bruker
kroppen aktivt i gjetinga og jobber ganske nær dyra. Border collien bruker i
stor grad blikket i gjetinga, den har en
mye mer intens måte å arbeide på. Om
man ikke skjønner hvordan buhunden
gjeter er det noen ganger vanskelig å
skjønne at den gjør noe med sauen

(eller andre dyr den settes til å gjete)
i det hele tatt. Gjetinga går nokså stille for seg, det er lite bjeffing, hunden
tar i bruk bjeffet som redskap på sau
som er vanskelig å ha med å gjøre, når
sauen gjør som hunden vil, opphører
bjeffinga. Buhunden har talent for å
hente dyra til oss, et nedarvet instinkt.
I tillegg er det naturlig for den å «være
i balanse». Dette betyr at den holder
seg på den ene siden av flokken, mens
fører er på motsatt side. Når vi flytter
oss korrigerer hunden sin posisjon så
flokken alltid er midt i mellom hund og
fører. Slik kan man lett flytte dyr over
korte eller lengre distanser. Så er det
å få satt dette i system og få i stand
et samarbeid der vi bestemmer hvordan jobben skal gjøres, belønningen
for hunden er å få gjete sauen. Bedre
belønning finnes ikke.

Henry Stenberg med Vatnebygdas
Fant (foto Signe Ellisson)

Eivind Lorentzen Djønne og Alfa Balder i aksjon (foto Signe Ellisson)
Buhunden Julen 2021
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Vi trener på å «eie» sauen, hunden
får ikke lov å jage sauen som den vil.
Den skal lære seg å holde seg i ro på
kommando, gå høyre og venstre og
holde riktig tempo samt riktig avstand
til sauen. Etter hvert kan vi lære hunden å løpe ut og hente dyra til oss på
kommando. Dette var en kort og forenklet oppsummering av hva gjetinga går
ut på.

prøve å gjete med sin hund. En får mye
mer ut av det enn selve gjetinga. Jeg
mener vi gir buhunden en stor gave
når vi lar den få bruke sine opprinnelige egenskaper.

Diverse bilder fra gjeterhundkurset (foto Eivind Lorentzen)

Første gang hundene møter sau (i treningssammenheng) skal de «tennes
på sau», det vil si at de skal få lov å bli
interessert i sauen, en får se hva som
bor i den aktuelle hunden og det må
settes noen standarder for hva som er
greit og hva som ikke er så greit. En
kan bli engstelig for hva hunden kan
finne på av galskap når en er uerfaren.
Heldigvis hadde vi Ørjan til å hjelpe
oss og da går alt fint for seg, han leser
både hund, sau og folk og hjelper oss
med det som behøves.
Vi hundeeiere møtte også sau for «første gang» i gjeterhundtreninga. Og
kanskje noen av oss så sider av vår
egen hund som vi ikke kjente til fra før?
De opprinnelige instinktene ligger jo
der og det er ganske intenst når dette
«løsner» og en skal prøve å forme det
til samarbeid og orden. Motivasjonen
for hunden sin del kan være svært høy,
og de fleste av oss er ikke vant til å
jobbe med hund i en slik setting. Både
hunder og folk blir temmelig slitne etter
en dag med trening. Vår jobb er å følge
med på hund, sau og være bevist egen
posisjon og kroppsspråk, til å begynne
med er det for mye å forstå på en gang,
men det er derfor vi trener. Vi trener og
forstår litt mer for hver gang, og får et
mye bedre samspill med hunden enn vi
hadde før.

Ørjan Halvorsen fra fjellgjeting, med
sine gode medhjelpere (foto Eivind
Lorentzen)

Initiativtaker Signe Solvang Ellisson
med Finntils Dina Odadatter (foto
Eivind Lorentzen)

Så har vi hovedpersonene på Skarå,
sauene. En liten flokk personligheter
som ga oss utfordringer nok. De holdt
ut begge dagene med æren og roen
i behold mens sju buhunder+ eiere
reiste hjem slitne og med mye nytt å
tenke på.
Signe Ellisson tok initiativ til helga og
deltok med sin fine, svarte buhund,
Dina. Det ble vellykkede dager med trening og det sosiale. Det er flott når alle
deltagerne har buhund, man går ikke
tom for interessante tema å snakke
om! Ellers kan Fjellgjeting med Ørjan
Halvorsen anbefales for andre som vil
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Skrållan - arbeidet hun gjør, som ingen ser
Å være min bestevenn

Tekst: Hege-Eileen Ottem Lund
Bilde av Hege-Eileen og Skrållan:
Ingunn Karijord
Øvrige bilder: Hege-Eileen
Jeg må ta med litt bakgrunnsinformasjon, for at dere skal skjønne hvor stor
og vanskelig jobben hennes er.
Jeg har vært psykisk syk i mange år.
2017 var mitt verste år, fikk lite hjelp,
så det endte med innleggelse på lukket, så åpen avdeling, i til sammen en
måneds tid, våren 2018. Jeg føler meg
frisk nå, og det er på grunn av jobben
Skrållan og jeg har gjort.
Vi kjørte til Molde 2 ganger i uken, i 7-8
måneder. Over 320 km. hver eneste
uke. Hun likte ikke å kjøre bil men skulle alltid bli med. Selv etter vi totalvraket bilen på tur hjem fra terapi i februar
2019, så skulle hun være med. Hun
ville være der for meg.
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Etter terapitimene var hodet tungt, og
fylt med ett virrvarr av tanker og følelser.

skjønner at det er en dårlig dag. Hun
legger seg heller ved meg, sånn at jeg
kan finne roen.

Når jeg kom til bilen, skulle Skrållan ha
kos, aller helst skulle hun sitte i fanget,
med en labb på hver av mine skuldre
og hodet nær halsen min.

Etter mange år med jaging etter toppen og turboken, har Skrållan lært meg
å nyte hele turen, ikke gå glipp av de
små øyeblikkene. Vi går rolig, nyter lukt
og utsikt, spiser blåbær, setter oss ned
og koser. Vi må ikke til en topp eller en
bok. Vi kan snu når vi føler for det.

Dette er en rutine vi fortsatt har, når jeg
kommer hjem fra arbeid er det kos, det
finnes bare oss to der og da.
Hverdagskaoset i hodet går bort, og
skuldrene senker seg.
Når jeg har det tungt har Skrållan lært
seg å prøve å distrahere meg. Hun
kommer med leker, hun maser, hun
kommer krypende, for å legge hodet
ved halsen min å kose.
Hun vet når jeg har dårlige dager, og
klarer seg uten skikkelig tur. Hun maser litt for å sjekke, og gir seg når hun
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Noe jeg tror de fleste som har møtt
meg ikke vet, er at jeg har sosial angst.
Skrållan får meg til å dytte på grensene
mine, dra på buhundtreff, byvandring
og trening. Hun gjør en kjempegod
jobb, og jeg vil gi henne noe tilbake,
samtidig som jeg ønsker at andre skal
se hvor fantastisk hun er.
Skrållan har gjort at jeg har fått livet tilbake. Hun kan ikke vite hvor mye hun
har hjulpet meg og lært meg, for jeg vet
det ikke selv. Hun har virkelig tatt på

seg en stor og viktig jobb.
Avslutter med ett kort sammendrag av
det Skrållan har lært meg:
Ro deg ned, vær her og nå, gjør en ting
om gangen, gå tur når du går tur. Sett
alltid av tid til kos. Sett pris på de små
tingene, dytt bort tankene om ting du
ikke kan gjøre noe med. Husk at det er
viktigere med blåbær og kos, enn å nå
toppen.
Tusen takk Skrållan♥
Hege
Buhunden Julen 2021 23

SPONSOR -

Bernegården’s
Ragnhild,
Egersund,
Juli 2021

Buhund på konkurransearenaen
Ina Margrethe Gabrielsen Egren
For noen uker siden var jeg på et
bronsemerkekurs i LP der instruktøren fortalte meg at hun også hadde en
buhund på valpekurs. Hun hadde foreslått at de burde melde seg på lydighetskurset som også skulle starte opp
snart, og eierne hadde spurt «men, kan
denne rasen brukes til sånt?».
Da instruktøren fortalte meg dette tenkte jeg først at det var rene selvfølgen at
denne allsidige rasen, Norsk Buhund,
kan brukes til lydighet. Når jeg derimot
tenkte litt mer over det, innså jeg at det
kanskje er mange som ikke innser potensialet til rasen. For oss som følger
aktivt med på Facebook og Instagram,
er det lett å se at Buhunden ikke bare
egner seg, men virkelig kan hevde seg
på konkurransearenaen. Der finner vi
buhunder som er supre jakthunder,
fantastiske gjeterhunder, spreke agilityhunder, målbevisste noseworkhunder og suverene lydighetshunder. Vi
har jo til og med en buhund med på
landslaget i Rallylydighet! Selv startet
jeg med konkurranser i august 2020,
og er derfor fortsatt veldig fersk i gamet. Men jeg har som mange andre
blitt fullstendig bitt av basillen, og håper
det kan være med å inspirere flere til å
bruke de nydelige familiehundene sine
i varierte hundesporter.
Rallylydighet er en veldig inkluderende
og sosial sport hvor både deltagerne
og tilskuerne heier hverandre frem.
Sportens slagord er Glede – Samspill
– Holdninger. Det er en sport med lav
takhøyde og man trenger ikke trene på
høyt nivå for å kunne delta i de lavere
klassene. I regelverket står sporten
beskrevet slik: «Det er viktigere med
samarbeid, godt humør og en positiv
holdning enn presisjon. Øvelsene kan
bestå av momenter fra lydighet, freestyle og agility, alt etter hvilken av de
fire klassene man går i». For de som
ønsker å teste ut en hundesport er dette en flott inngang til et stort og inkluderende hundemiljø.
Som buhundeier og nylig startet oppdretter kjenner jeg på en stor indre
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Bernegården’s Lara,
Toftemo, mai 2021
Bernegården’s Lara, Arendal, August
2020
Bernegården’s Lara, Stavanger, Juni
2021

Bernegården’s Lara, Hunderfossen,
august 2020
stolthet når jeg ser alle de gode resultatene som andre buhunder oppnår.
Det gleder meg stort å se alle skrytebildene av buhunder i de forskjellige hundesportene! Selv konkurrerer
vi i Rallylydighet, og det har virkelig
vært en bratt læringskurve det siste
året. I august 2020 stilte jeg og Keila
(Bernegården’s Lara) opp på vårt aller første stevne i Rallylydighet. Keila
er den første hunden jeg trener, så hun
har virkelig måttet være tålmodig med
meg mens jeg skulle lære meg alle
mulige treningsteknikker, metodikker
og belønningsmetoder. Vi to lærte det
meste sammen, og vi hadde naturligvis
trent så mye vi kunne på de forskjellige
øvelsene som kreves i en konkurranse,
men vi hadde virkelig ingen idé om hva
vi egentlig gikk til. Første stevnet gikk
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Bernegården’s
Ragnhild, Egersund, Juli 2021

Bernegården’s Ragnhild, Haugesund,
oktober 2021
jo faktisk nokså bra, og dagen etter
gikk det enda bedre. Dessverre var et
så mange avlyste stevner denne høsten og våren at det ble med tre stevner
på denne siden av året, men vi hadde
virkelig fått smaken på denne hundesporten. I 2021 fikk vi endelig kommet
oss med på et nytt Rallystevne på Toftemo Turiststasjon i Dovre. Her hadde
Roy og Annbjørg gjort en fantastisk

innsats for å samle folk til å feire 30
årsjubileet til Norsk Buhundklubb, avd.
Midt-Norge, og samtidig arrangere Rallylydighetsstevne. Jeg og Keila fikk vår
debut i klasse 2, og det var spennende
å gå med løs hund på banen for første gang. Det gikk heldigvis veldig bra,
og på to stevnehelger var RLII tittelen i
boks. Så var det Lexie (Bernegården’s
Ragnhild) sin tur til å bli med på moroa!
Debuten i klasse 1 i Egersund gikk helt
strålende med første nappet og 1.plass
i klassen. Hun gjorde det også veldig
bra på de neste stevnene, så tittelen
kom etter kort tid. Det er ofte en utfor-

dring med ukonsentrerte løse hunder
i klasse 2, og Lexie var intet unntak.
Hun er en svært sosial hund som følte
et stort behov for å hilse på både dommer og skrivere da vi skulle prøve oss i
klasse 2. Heldigvis er det litt rom for feil
i Rallylydighet, så etter noen småfeil
her og der kunne vi gledelig søke om
RLII tittel på henne også.
Jeg er altså så stolt av disse jentene
mine, og det er så utrolig givende å trene lydighet med en buhund. Sant skal
sies, det ligger mye arbeid bak! Min
opplevelse er at buhunden er særde-

les arbeidsvillig og lærevillig, men man
skal finne metoder der man samarbeider godt med hvert individ. Buhunden
har gjerne holdningen «What’s in it for
me?», så man må finne den metoden
som fungerer best med ens egen hund.
Når man først har fått til dette samarbeidet er det en drøm å jobbe med buhunden, og de har virkelig potensialet
til å nå langt. Derfor vil jeg gjerne oppfordre nåværende og kommende buhundeiere til å teste ut forskjellige hundesporter! Det trenger ikke å være for
å konkurrere, men for å ha mye moro
med buhunden sin!
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Årsmøte i Norsk Buhundklubb
Avd. Midt-Norge 2021

Teo

Sted: Sandmoen kro Trondheim
GPS: N 63⁰ 19.898` E 10⁰ 21.374`
Tid: 30 januar 2022 Kl. 14,00
Dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Innkommende forslag
6. Valg
7. Avslutning
8. Medlemsmøte
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være
styret i hende innen 05 januar 2022 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 å 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 årsmøtet og medlemsmøtet vil det bli
enkel servering. Vi skal samtidig prøve å få det til
på teams, men ingen garanti.
PS. Husk å betale medlemskontingenten.
Annbjørg Myhre
Leder
Norsk Buhundklubb
Avd. Midt-Norge
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Teo koser seg i sola
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Teo, som koser seg på telttur på Imingfjell.
Sommeren 2021
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Lekegrinda 19.09.21

Årets høstjakt med Shiba
Tekst: Annbjørg Myhre
Foto: Hege-Eileen Ottem Lund

Søndag 19.09.21 hadde vi et treff
igjen i lekegrinda på Byneset. Det
ble en del amputert, da det kolliderte med kurs i en del av hundegården, så vi måtte ha hundene i

bånd. Vi fikk slippe dem fri mellom
to økter i kurset. Vi koste oss allikevel med pølser og tilbehør, kaffe og hjemmebakte eplemuffins
fra Siw og masse skravling. Det
var 13 voksne og 8 hunder til stede, og vi hadde for en gangs skyld
pent vær og nesten vindstilt.

Shiba som valp
- SPONSOR
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Lillehammer-rally 20. november 2021
Fantejentas Berger med Ingvill Brenden og Skaubos Elli med Kirsten Andersen gjorde rent bord i klasse 3 på

Lillehammer-rally den 20. november.
Det var 19 startende i klasse 3. Fire
gikk feilfritt. Da var det ekstra gøy med

Nye titler 2021

to buhunder øverst på pallen. Berger
gikk noen sekunder raskere enn Elli,
og vant klassen på tid.

N UCH NJV-17 NV-17 NV-20 NV-21 Skaubos Gunda (oppdretter: Ellen Katrin Enge, eier: Kathrine Lindstrøm) og N UCH
NV-21 RLI RLII Kimura’s Birk (oppdretter: Kathrine og Terje Lindstrøm, eier: Marianne Ørke) var på NKK Lillehammer og
fikk ny tittel; Norsk Vinner 2021 (NV-21).
N UCH NJV-17 NV-17 NV-20 NV-21 Skaubos Gunda ble også BIR, BIG1, Beste Norske rase og BIS3 (BEST IN SHOW 3).

Kirsten Andersen med Elli til venstre, Ingvill Brenden med Berger til høyre
- SPONSOR
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Landslagsplass og Nordisk
mesterskap i rallylydighet
I desember i år skal Fantejentas Caja,
Keira til daglig, konkurrere i Nordisk
mesterskap i rallylydighet sammen
med det norske landslaget. Dette er
noe vi har drømt om siden vi ble reserve på det aller første landslaget i 2019.
Årets mesterskap holdes i Stockholm,
og i tillegg til Norge deltar Sverige,
Danmark og Finland.

dig som vi lærer mye av hverandre har
vi i troppen vært hverandres største
konkurrenter, siden alle kjemper om de
samme landslagsplassene.
Sommeren i fjor ble det for aller første gang arrangert en uoffisiell nordisk
konkurranse i Norge. Dette ble første

Vi har vært så heldige å få være en
del av talenttroppen i rallylydighet fra
denne ble opprettet etter mesterskapet i 2019. Det er veldig stor forskjell
på det norske og nordiske regelverket
i rallylydighet, og det har vært utrolig
viktig for oss å få trene sammen med
andre ekvipasjer som ønsker å satse
mot nordisk. Troppen har hatt jevnlige
samlinger over teams der det blir delt
treningstips, diskutert regelverk, gitt
hjelp og støtte og tilbakemeldinger. Og
vi har også hatt noen få fysiske samlinger, når korona har tillatt dette. Samti-
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gang jeg og Keira fikk gå konkurranse
med bedømming etter det nordiske
regelverket, siden vi ikke fikk konkurrere som reserve på landslaget i 2019.
Koronapandemien gjorde at det ble en
online-konkurranse der vi filmet baner
som så ble sendt inn til en dommer.
Målet mitt var å komme på topp fem,

for å bevise at vi har noe på landslaget
å gjøre. Til sammen var det fire konkurranser, to på lørdag og to på søndag.
Keira vant begge løpene lørdag og hun
vant også helgen sammenlagt med
god margin! Koronapandemien gjorde
at nordisk mesterskap ble avlyst i fjor,
og det ble ikke plukket ut noe landslag.
Også i år ble det arrangert en uoffisiell nordisk konkurranse i Norge, og
det som var nytt i år var at de to beste
sammenlagt i troppen ville få tilbud om
landslagsplass. Så i år var det enda
viktigere å gjøre det bra. Denne gangen ble det arrangert to konkurranser
over en dag. Keira fikk 91 av 100 poeng og førsteplass i det første løpet.
Og 87 poeng og delt andreplass i det
andre løpet. Dette var heldigvis bra nok
til å vinne sammenlagt, og vi var sikret
landslagsplass! Keira fikk totalt 178 poeng, mens sammenlagtplass nummer
to fikk 170 poeng.
I november i år ble det arrangert nordisk konkurranse i den sammen hallen
i Stockholm der mesterskapet skal ar-

rangeres 11. og 12. desember. Mange
fra det norske landslaget bestemte seg
for å dra dit, og Keira og jeg ble med. På
lørdagen leide laget hallen og hadde to
treningsøkter der, før selve konkurransen ble arrangert på søndagen. Det var
mye nerver før start! Flere fra det svenske landslaget deltok i konkurransen,
så dette ville gi oss en liten pekepinn
på hvordan vi ligger an før mesterskapet. Og Norge klarte å hevde seg! 4 av
de 5 beste var norske. Keira kom på
en delt andreplass, selv om jeg tullet
bort ti poeng på å rygge inn i en kjegle
og ødelegge en øvelse. Vi prøvde oss
også på konkurranse etter det svenske
regelverket da den nordiske konkurransen var over. Der dukket det opp
noen nye vrier på øvelser, men Keira
lærte det heldigvis kjapt i oppvarmingen og kom på delt førsteplass med 99
av 100 poeng! Og hun ble svensk rallychampion!

son med Chili (golden retriever), Mette
Nilsen med Giggs (stor puddel) og Geir
Ove Håkull med Snella (flat coated retriever). Vi har også med oss Michelle
Malmåsen med Cnø (border collie) og
Hege Ertvåg med Vegas (australsk kelpie) som reserve.
Stine Strander

Nå gleder vi oss enormt til å konkurrere
for Norge sammen med resten av laget
som består av Audhild Mæland med
Molly (border collie), Karianne Johans-
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Lydighet - LP med Norsk Buhund,
går det?
Ja det går og det har sikkert
andre bevist før oss, men vil
gjerne si litt om hvordan jeg
opplever det.
Jeg har hatt ulike hunderaser
gjennom tidene, men siste tilskudd nå er buhundtispa Saga
(Stella Saga er det offisielle navnet). Når Saga kom i hus meldte jeg meg på valpekurs i regi av
Lillehammer Brukshundklubb,
og der fikk jeg også kjennskap
til de ulike grenene innen hundesport.
Vi fortsatte med kurs i Rallylydighet, Nose Work og også
sporkurs. Begynte å trene og
konkurrere i Rally -lydighet, vi
debuterte på Hunderfossen i
2020. I sommer startet vi for
første gang i klasse 2.
LP- derimot har jeg hatt litt respekt for, fordi det virker så
«seriøst», men for moro skyld
meldte vi oss på bronsemerkekurs nå i vår, og tok bronsemerket med grei margin vil jeg si.
Så der ble lysten til å gå videre
og forsøke å trene til klasse 1 i
lydighet tent. I høst begynte vi å
trene på momentene i klasse 1,
og Saga tok de fleste øvelsene
veldig lett. En motivasjon er det
i at klubben vår er veldig flinke
til å arrangere LP-stevner, så
når det ble annonsert stevne i
oktober så bestemte jeg meg for
at nå må vi prøve. Utfordringen
med Saga er at hun gir litt lyd
underveis, og det trekkes man
for i LP. Både i hver øvelse, men
også i helhet. Så ble det litt hektisk trening, med ruta liggende
montert på gårdsplassen, og
alle øvelser repetert titt og ofte
de siste dagene.
Stevnedagen kom, og vi møtte
opp med friskt mot! Tilgjenge-
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Årets elgjakt med
Skaubos Hermod Aslan

lighet og fellesdekk i 2 min. ble
gjennomført, dog med litt snusing på slutten av fellesdekk.
Så var det ut igjen og vente på
vår tur. Neste utfordring: lineføring….. der sliter vi litt, da Saga
ofte vil gå litt bak, og litt for langt
ut, men vi kom gjennom med en
grei poengsum der også. Dekk
fra holdt – gikk også fint, her
også litt bak, men bra utført forøvrig. Innkalling fra sitt- nydelig
utført med full uttelling (hvis det
ikke hadde vært for et BJEFF ).
Fremsending med stå – her sleit
vi litt og fikk 0. Hopp over hinder, hadde fått full uttelling hvis
Saga ikke plutselig hadde funnet
på å ta en runde på egen hånd
først, over hinderet og tilbake til
utgangsstilling….. fikk trekk for
det, men gjennomført. Dette er
hun egentlig veldig god på og
har aldri gjort dette før…. artig
vri!! Siste øvelse: Kontroll over
hunden på avstand – greit gjennomført – litt snusing på første
dekk, men resten godkjent. Så
ingen pangstart, men potensialet er der, Saga synes øvelsene
er morsomme så her er det bare
å jobbe på.
Det er akkurat annonsert nytt
stevne 18 desember, og der
skal vi være med!! Så nå jobbes
det på, med fokus på fremsending og lineføring. Det er veldig
morsomt å se hvor «på» hun er,
når hun jobber er det lite lyd og
full fokus, men et og annet bjeff
kommer det. Det tenker jeg at
jeg bare må leve med og så tar
vi det så langt vi kommer, så
lenge det er gøy så er det det
viktigste.
Så JA, alle dere som har buhund, sleng dere på, Lp er også
for dere, og det er slettes ikke så
seriøst som jeg trodde!
Hilsen Torill og Saga (fra Øyer i
Gudbrandsdalen)
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Tekst og foto Tom Andre Lunde
Aslan 3,5 år fikk også i 2021 en
fantastisk flott elgjakt. Med både
Elgku og Elgokse som resultat. En
stolt hundefører Tom Andre Lunde, skryter av Aslan som utmerket
båndhund, til resten av elglagets
store glede. Vi håper på mer jakt
og flere elgfall i årene som kommer.
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Oppdretterseminar på Gardermoen
Tekst:
Foto:

Ina Margrethe Gabrielsen Egren
Roy Sundby

Helgen 30.-31.oktober 2021 ble det arrangert et oppdretterseminar på Gardermoen i regi av Norsk Buhundklubb.
Arrangementet ble avholdt på Scandic
Oslo Airport, og bød på prominente
forelesere og tett program begge dagene. Ordstyrer under seminaret var
styremedlem (kasserer) Ingunn Solaas. Det var 30 deltagere påmeldt,
og svært gledelig var det ingen som
meldte frafall. Det ble nevnt at noen
av målene med denne samlingen var
at vi skulle få treffe andre oppdrettere,
og kunne bli kjent og diskutere ansikt til
ansikt. Et overordnet mål var at vi i fellesskap skulle kunne fremstille råd og
synspunkt til avlsrådet i henhold til en
eventuell ny avlsstrategi fremover.

holde den genetiske variasjonen samtidig. Han påpekte at kriterier som gjør
at få avlsdyr blir brukt vil sørge for en
genetisk flaskehals som vil bidra til å
redusere den genetiske variasjonen.
Klubben har nylig fått beregnet den genetiske variasjonen i rasen vår. Dette
måles ved å måle graden av heterozygoti i en rase på en rekke forskjellige
markører i genene. Gjennomsnittet for
Norsk buhund ligger på 0,61 i dag, noe
som er omtrent det samme som forrige
beregning for 10 år siden. Dette betyr
at vi fortsatt har god genetisk variasjon
i rasen vår.

Lydhør forsamling til Lingaas sitt
foredrag

Bra oppmøte og ingen forfall på Norsk
buhundklubb sitt oppdretterseminar.

Frode Lingaas er professor på Veterinærhøyskolen, faggruppe medisinsk
genetikk, var første foredragsholder.
Han har jobbet tett sammen med Norsk
Buhundklubb og bidratt inn i buhundprosjektet i flere år. Han tok oss gjennom et faglig program der han pratet
om temaer som genetisk mangfold og
variasjon, HD-index og innavl. Under
temaet «Genetisk variasjon» snakket
han om hvordan man skal sørge for
avlsmessig fremgang ved å sikre en
genetisk bredde i rasen. Dette sørger
blant annet for at rasen vil være mer
motstandsdyktig mot forskjellige sykdommer og god fruktbarhet. For å få
en rask genetisk fremgang i rasen er
det viktig å benytte alle de beste avlsdyrene, og at det er viktig å opprett-
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Frode snakket også noe om at en annen måte å overvåke rasen på er å se
på økningen i innavl på de siste generasjonene i forhold til 0-punktet. Når vi
jobber med en såpass liten rase som
Norsk buhund har vi en risiko for at
de samme genene videreføres, og at
genvarianter forsvinner som følge av
innavl. Under samme tema snakket
han også om hvordan innavl kan være
en effektiv metode for å kopiere gode
egenskaper, og sørge for rask utvikling av disse egenskapene. Noen av
de genene vi for eksempel ikke har/har
svært liten variasjon i, og som derfor er
«låst» i Norsk buhund, er for eksempel
den spisse snuten, pelstypen, spisse
ører, krøllhale osv.
Under temaet HD-diagnostisering var
han tydelig på at man må skille mellom
«sykdommen» HD og «diagnostiseringen» av HD. Dette er en kompleks
sykdom som betyr at den forårsakes av
mange gener og av miljøpåvirkning. En
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måte å øke sikkerheten for at HD-avlesningene indikerer korrekt status for
arvelighet for HD i rasen er å sørge for
at flest mulig hunder blir HD-røntget.
Dette kan hjelpe med å korrigere for
feilkilder (miljøpåvirkning) som har gitt
dårligere HD-diagnoser. Derfor er det
svært viktig å sørge for at flest mulig
buhunder blir røntget for HD da dette
vil øke sikkerheten på den registrerte
HD-indexen. Til slutt påpekte han også
at HD-røntgen er ment som et hjelpemiddel til å finne gode avlsdyr å bruke
videre i avl.
Etter lunsj var det tid for at Astrid Indrebø skulle innta talerstolen. Astrid
er både veterinær og forfatter, vært
leder for NKK Helseavdeling gjennom
mange år og tidligere oppdretter av
New Foundlandshund. Astrid er i dag
en lykkelige eier av en buhund. Astrid
pratet mye om NKKs retningslinjer vedrørende innavlsgrad og HD-index. Hun
startet med tydelig å påpeke at Norsk
buhund i dag er en frisk rase! Alle som
har forsikret buhunden sin vet at den
er generelt veldig billig å forsikre, og
det skyldes at den som oftest er veldig
sunn og uten problemer. En sunn hund
definerer hun som en hund som er bygget korrekt, og som fungerer godt. Hun
gjentok seg flere ganger på at første fokus alltid skal være at hunden er sunn
og funksjonell, og uten plager.
Angående avlsregler snakket hun tydelig om hvordan avlsreglene til sammen
aldri må ekskludere mer enn 50% av
rasen. Dersom man har for mange krav
og regler vil man oppfordre til matadoravl, noe som vil sørge for at genpoolen domineres av genene til noen få
hanner. Som igjen fører til tap av genetisk variasjon i rasen. For strenge avlsregler vil også føre til at færre oppdrettere ønsker å delta i arbeidet da de blir
fratatt muligheten til å tenke selv, gjøre
egne vurderinger og bruke sunn fornuft. Det som er viktig er å bruke flere
hunder i avl, og sørge for at avlsdyrene
skal velges fra den beste halvparten
av rasen. Hun viste litt statistikk angående buhunden også, og per i dag brukes 17 % av rasen i avl hvorav snittet

på alle raser i Norge ligger på 13,2 %.
Når man skal velge avlsdyr er det først
og fremst mentaliteten man skal legge
størst vekt. Hunden skal ha god mentalitet! Etter dette skal man vektlegge
kroniske sykdommer. Her bruker hun
eksempelet hudsykdommer som er
svært plagsomt for en hund hele livet,
og at dyr med slike sykdommer ikke
skal ales på. Igjen presiserer hun at
hundevelferden alltid skal komme først
når man skal velge kombinasjoner av
avlsdyr. Hun snakket om genetisk variasjon og innavl, og hvordan høy innavlsgrad sørger for økt forekomst av
arvelige sykdommer, generelt dårlig
immunforsvar, reproduksjonsproblemer og lav levealder. Hun påpeker at
buhunden har ingen innavlsproblemer,
og derfor er ikke dette per i dag et
problem. Hun var også innom øyelysningsstrategien til buhundklubben som
hun mener er veldig god, og at det er
nedgang i forekomst av øyesykdommer når man kombinerer dette med
avlsdyr som er fri.
Hun var også raskt innom epilepsi,
som er en svært alvorlig sykdom som
krever umiddelbar behandling fra veterinær. Ingen hunder som har eller har
hatt epilepsi skal brukes i avl. Nære
slektninger av slike hunder skal kombineres med hunder som er fri for epilepsi. Igjen påpeker hun at hunder som
skal brukes i avl må ha positive egenskaper å tilføre rasen. Til slutt snakket
hun også litt om reglene om at ingen
avlsdyr burde ha mer enn 5 % av valpene fra de 5 siste årene. Etter antall
valper per år de 5 siste årene tilsvarer
dette omtrent 39 valper per avlsdyr.
Siden det er ytterst få avlsdyr som har
oversteget dette tallet anså hun heller
ikke matadoravl som et problem i rasen
per i dag.

Etter foredragene var det tid for gruppediskusjoner.

For å ha noe grunnlag for diskusjonene
fikk vi utdelt utklipp fra «Avlsregler for

Norsk Buhundklubb» vedrørende godkjenning av kull, «NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett» ved at avlen
må tjene formålet i både nåværende og
kommende versjon fra 1/1-22. Spørsmålene vi skulle diskutere og fremstille
råd og meninger til avlsrådet om var
følgende:
Innavlsgrad:
1. Norsk Buhundklubb har krav (6,3%),
er dette et krav som klubben før fortsette med?
2. Norsk Buhundklubb bruker både 5
og 6 generasjoner på 6,3% med henholdsvis skal/bør. Det er 6 generasjoner det blir referert til på valpelisten.
Skal klubben endre dette? Sett opp
argumenter for eller mot.
3. Ønskes det avkomsbegrensning
med registreringsforbud i forhold til et
gitt antall valper, begrunn?
Krav til HD-resultat (med utklipp fra
Norsk Buhundklubb sine avlsregler
vedrørende HD)
1. Skal dette fremdeles være Norsk
Buhundklubb sitt helsekrav til avlsdyr,
begrunn?
2. Hvilket syn har gruppen på bruk av
index i denne sammenhengen?
3. Dersom gjeldende krav skal bestå,
gi eksempler som bør i dispensasjon.
4. Skal Norsk Buhundklubb endre sine
krav til å godkjenne avl med C-hofter,
begrunn?
5. Dersom klubben skal endre sine
krav, skal det være restriksjoner/oppfølgingskrav ved bruk av hunder med
dårligere kvalitet enn «FRI» (A og B)?
Under oppsummeringen kom det tydelig frem at meningene rundt i rommet
var nokså samstemte. Det ble ikke
registrert noen protester mot forslaget
mot å endre avlsreglene, og det unisone forslaget fra medlemmene som var
til stede var å endre reglene for HD-diagnoser i avl. Forslaget som ble fremmet var at man heller skal gå over til
bruk av HD-Index der man i større grad
vektlegger kombinasjonen av avlsdyr
fremfor hvert individ. Ønsket var å endre kravet fra Fri (A/B) til et krav om
en kombinert HD-index på minimum
200 der egensikkerhet er over anbefalt
for rasen. Noen ønsket at dette skulle
være eneste kravet i henhold til HD for
å kunne avle i tråd med buhundklubbens avlsregler, mens andre ønsket en
kombinert regel med Fri (A/B), og ved
bruk av HD:C må kombinasjonens HDindex overstige 200.

Vedrørende innavlsgrad var det kommet gode argumenter for både strengere krav, og for å beholde reglene som
er i dag. Den unisone meningen var at
bruken av både 6.generasjoner (anbefalt) og 5.generasjoner (krav) skal forenkles til kun bruk av 5.generasjoner.
Bakgrunnen for dette var at det NKK
tidligere benevnte som 5.generasjoner
regnet valpen som 1.gen, men i den
nye beregningen på Dogweb regnes
valpen som 0.gen. Hvilket betyr at den
gamle utregningen av 6.generasjoner
er det samme som dagens utregning
av 5.generasjoner. Ønsket var derfor at
klubben kun bruker benevnelsen 5.generasjoner i sine anbefalinger og krav.
Her var rommet nokså enige om at dagens krav om maks 6,3 % innavlsgrad
på 5.generasjoner skal videreføres.
Det ble heller ikke registrert noen ønsker om innføring av avkomsbegrensning med registreringsforbud i forhold
til antall valper. Ønsket var ikke å sette
for strenge krav fra avlsrådet, men å
ha tillit til oppdretterne og la dem bruke
sunt bondevett i avlsarbeidet.

God stemning under middagen lørdag
kveld

Ingvill Brenden (til venstre) og Ellen
Katrin Enge (til høyre), fikk en påskjønnelse av Ingunn Solaas for sin
innsats i avlsrådet.

På søndagen startet dagen med foreleser Terje Lindstrøm. Han tok oss
gjennom både rasens og klubbens historier. Det ble nevnt at utgangspunktet
for det nye rasekompendiet er dagens
rasestandard, og et av hovedfokusene
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er at buhunden er en funksjonell og allsidig rase. Deretter ble en god del tid
viet til å gå gjennom en utvidet utgave
av rasekompendiet hvor også hundens
anatomi var tatt med som tema. Her
ble vi loset gjennom rasestandarden
med tilhørende forklaringer på hvorfor
hunden skal være konstruert nettopp
slik den er beskrevet. Her ble det alltid
henvist til hundens funksjon som drivende gjeter som utgangspunkt, og at
alle beskrivelsene av hundens oppbygning baseres på hvordan den skal fungere optimalt i sine tiltenkte oppgaver
i den norske naturen. Angående godkjente farger ble det også nevnt at stor
hvit flekk på brystet ikke skal ilegges
stor vekt på svarte buhunder. Dette begrunnes blant annet med at dette kan
være vanskelig å oppdage på blakke
buhunder, og at de svarte skal bedømmes likt med de blakke. Hvit halsring
forstyrrer derimot helheten og er uønsket. Terje snakket også om at manken
ikke er nevnt i dagens rasestandard,
og at dette er ønskelig å få inn ved
neste revisjon.

Terje Lindstrøm la stor vekt på buhundens funksjonelle anatomi

Etter en liten kaffepause var det tid for at
avlsrådet skulle holde sitt innlegg. Avlsrådet var denne helgen representert av
leder Tine Jarli og Ellen Katrin Enge.
De starter først å fortelle om hvordan
avlsrådet jobber, og hvilke oppgaver de
jobber med. Under gjennomgangen av
RAS forteller de at denne skulle vært
revidert i 2019, men av diverse grunner
ble dette utsatt, og vi må fortsatt vente
litt til da det er noen systemer i NKK
som må komme på plass før dette kan
gjøres. De overordnede målene for rasen per i dag er å sørge for en god populasjon av individer, øke populariteten
til rasen og at det skal fortsette å være
en sunn rase. Det har vært en betydelig
økning i andelen valpekull siden 2017,
men en nedgang av antall hannhunder
i bruk i avlen. Det har også vært en økning i antall HD-undersøkte hunder, fra
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30 % til 42 %. Snittet i rasen på innavlsgraden har hatt en god nedgang fra 4,5
% til under 2,5 % på 5 generasjoner. Det
er også bemerket at snittet på kullstørrelsen har økt litt, men sannsynligvis har
denne ligget nokså stabilt da mange valpekull tidligere ikke ble registrert og det
var færre kull som kunne påvirke snittet.
Dette ligger da fortsatt på 5-6 valper.

Oppdretterliste – Eneste kravet til å stå
på oppdretterlisten er at en er medlem
i klubben. Hannhundlisten – Alle hannhunder som oppfyller kravene i avlsreglene kan være på hannhundlisten.
Valpelisten krever at oppdretteren er
medlem av NBK, og parringen skal
være i henhold til klubben sine avlsregler, og NKKs etiske retningslinjer.
Disse spørsmålene skulle besvares
for alle tre listene:
1. Skal kravet fremdeles være slik, argumenter?
2. Dersom ønske om endring i krav, gi
argumenter for det.

Tine M. V. Jarli og Ellen Katrin Enge
tok oss igjennom status for rasen

Angående øyesykdommer viser statistikken at det siden 2009 til 2020 har vært
en svak nedgang i antall påviste øyesykdommer. Oversikten har også blitt sortert
for hvert individ slik at en påvist sykdom
på et individ ikke gjentar seg i statistikken
ved ny øyelysning. Det nevnes også at
nye attester til veterinærer og øyelysere
er på vei, der PNK og annen katarakt blir
registrert på riktig måte i Dogweb.
Så snakkes det litt om matadoravl i rasen. Ifølge statistikken var det i perioden
1980 – 2000 totalt 45 hannhunder som
hadde fra 30 til 143 valper etter seg. Etter
2012 er det kun 7 hannhunder som har
mellom 28 og 41 valper.
Avlsrådet informerer også om noen av
de arbeidsoppgavene de har og har hatt
den siste perioden:
- Oppdretterseminar
- Beregning av innavlsgrad
- Helseundersøkelsen
- Revidering av RAS (utsatt av NKK - avventer på nye IT-verktøy)
- Beregning av genetisk variasjon i rasen
- Revidering av avlsreglene
Deretter var det tid for nye gruppeoppgaver der vi ble inndelt i de samme gruppene som gårsdagen. Her får vi utdelt
utklipp fra Norsk Buhundklubb sine retningslinjer for å stå på valpelisten, oppdretterlisten og hannhundlisten. Vi får
også utdelt tre gruppeoppgaver:
Oppdretter-, valpe- og hannhundliste:
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Avlsregler:
Utklipp fra «instruks for avlsrådet» var
lagt ved som grunnlag, og følgende
spørsmål skulle besvares:
1. Skal avlskriteriene kunne endres av
avlsråd/styre, eller skal enhver endring
godkjennes av årsmøte?
2. På mange av punktene i avlsreglene
kan det søkes om dispensasjon. Bør
det være føringen eller regler for hva
det kan søkes dispensasjon for, eller
skal dette være opp til avlsrådet å bedømme? Begrunn avgjørelsen.
3. Er det punkter styret/avlsrådet bør
arbeide med i forhold til dagens avlsregler? Begrunn forslagene.

krav enn de har i dag. Vi ønsker flere
inn på listene for å vise at det skjer ting
i klubben. Det ble også ytret ønske om
at flere melder inn kullene sine til valpelisten selv om valpene allerede er
reservert/solgt, mest for å vise potensielle nye valpekjøpere at det er aktivitet
i rasen. Angående avlsreglene var den
generelle meningen fra medlemmene
at avlskriteriene skal godkjennes av
årsmøte. Det ble også nevnt at det ikke
ønskes mulighet for dispensasjoner til
avlsreglene da disse skal være endelige, og dispensasjonen handler mest
om å kunne markedsføre oppdrettet
sitt og valpekullene sine på nettsiden
til klubben. Vedrørende rekruttering var
det nevnt at flere oppdrettere allerede
tar et depositum i tillegg til valpeprisen
som valpekjøperen får igjen når de har
røntget og øyelyst hunden. Og for å få
flere hanner inn på hannhundlisten ble
det nevnt at oppdretterne følger opp
sine valpekjøpere når disse når riktig
alder, og hjelper dem til å få hannen på
hannhundlisten.
Avlsrådet ringer allerede rundt til mange hannhundeiere for å forsøke å få
dem til å helsesjekke hundene sine og
for å kunne få dem på listen.

Tine viste til slutt fram et regneark hvor
hun fører oversikt over de enkelte linjene. Dette gjøres for å skaffe en best
mulig oversikt over hvilke linjer som er
dårlig representert i rasen, og derfor
spesielt viktige som avlsdyr.
Det ble en svært innholdsrik, positiv
og lærerik helg med mange muligheter både for å bli kjent og for å kunne
diskutere meningene en måtte ha med
andre medlemmer. Styret og avlsrådet
informerer at de kommer til å bruke
meningene som ble fremmet i løpet
av denne helgen når de skal utarbeide
forslag til nye avlsregler. Vi vil takke
så mye til alle fremmøtte, og ønsker
gjerne at enda flere får muligheten til
å delta neste gang et slikt seminar arrangeres.
Styret hadde organisert et lotteri, som
ga en inntekt på. 7.500,-. Mange av deltakerne hadde med seg fine gevinster.
Hovedgevinsten var en hjemmestrikket
AMANDA Buhund-genser, designet og
strikket av Gro Fløysvik. Oppskrift og
garn fås kjøpt på www.garnmani.no, og
inntektene av oppskriften går til Norsk
buhundklubb.

Styreleder Linda Karlsen med kursets
yngste deltaker på fanget.

AMANDA Buhund-genseren ble vunnet av Kirsten Andersen

Rekruttering:
Norsk Buhundklubb ønsker at flere
hunder blir testet og helseregistrert i
systemet.
1. Vi ønsker gode forslag på hva vi kan
gjøre fir å få flere til å ta HD-røntgen,
samt øyelyse sine hunder.
2. Vi ønsker innspill og gode forslag på
hva vi kan gjøre for å få helsegodkjente
hanner inn på hannhundlisten.
3. Hvordan skape tillit til klubb- og avlsarbeidet (mange oppdrettere velger
ikke å følge de anbefalingene som er
satt for hunder i avl).
Grunnet tett timeplan ble det dessverre
litt kort tid til gruppediskusjoner i denne
sesjonen, og det var mange spørsmål
vi skulle ta stilling til. Derfor var det ikke
alle gruppene som rakk gjennom alle
spørsmålene før oppsummeringen,
men det virket til å være nokså stor
enighet blant forsamlingen da svarene
ble summert opp. Den generelle oppfatningen som kom frem var at oppdretterlisten, hannhundlisten og valpelisten ikke skal ha andre eller strengere
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Haltdalen 2021
Pricken, matfar og datter inviterte oss
også i år til setra. Vi fikk servert vafler
med multesyltetøy, og kaffe da vi kom.
Så gikk vi en lang tur innover fjellet.

Da vi kom tilbake ble det servert pølser
med tilbehør. Vi var 4 hunder og 6 personer som møtte. Atter en gang, takk
for en fin dag. Og håper vi kan gjenta
dette i 2022.

Julehilsen fra
Skaubos Iris

Annbjørg Myhre.

ÅRSMØTET 2022
Lørdag 12. mars 2022.
Møtet vil være digitalt via Teams med hjelp av Smart Dialog.
Påmeldingsfrist til årsmøtet: 28. februar 2022.
Agenda for årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden,
2. Valg av ordstyrer, referent og to til å undertegne protokollen
3. Styrets årsberetning 2021
4. Avlsrådets årsberetning 2021
5. NBK avd. Midt-Norges årsberetning/regnskap 2021
6. Regnskap 2021
7. Kontingent 2023
8. Budsjett 2022
9. Andre saker
10. Innkomne saker*
11. Valg

*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.

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.
Møteinnkalling med alle saksdokumenter vil bli lagt ut på
www.buhund.no senest to uker i forkant av møtet.
På www.buhund.no finner du også kontaktinformasjon til styret og valgkomitéen.
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HØNEFOSS DYREHOSPITAL

Moderne dyrehospital med
helhetlig behandlingstilbud

I trygge og erfarne hender
Kontinuerlig videreutdanning og investering i utstyr.

Våre dyrleger og dyrepleiere har kompetanse
innen flere områder, med fordypning i hver
sine spesialfelt. Vi får derfor henvisninger
fra kolleger, og tar imot pasienter for
både medisinsk og kirurgisk utredning /
behandling.
Kikkhullskirurgi og endoskopi er blant våre

satsningsområder, og som en av få klinikker
i Norge kan vi tilby laparoskopiske bukoperasjoner (som sterilisering av tispe).
Vi har IVAS-sertifisert veterinærakupunktør
og spesialister i øyesykdommer, indremedisin og atferdsbehandling knyttet til
klinikken.

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 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!

Vårt tilbud til dyreeiere:
Poliklinikk • Konsultasjon • Vaksinasjon og ID-merking • Ernæringsveiledning
Kirurgi • Ledd / knokkel (ortopedi) og bløtvev • Kikkhull - artroskopi og laparoskopi • Rutineoperasjoner
Medisinsk utredning • Indremedisin • Hud • Hjerte EKG/ ekkokardiografi • Endoskopi – kikkhullundersøkelser

Med kunnskap, engasjement og omsorg gjør vi
hver dag vårt ytterste for å ta godt vare på deg
og dyra dine - fra poten settes innenfor døra
vår, til de trygt kan reise hjem igjen.

• Laboratorium • Ultralyd • Digital røntgen
Ortopedi og rehabilitering • Halthetsutredning • Fysioterapi - Massasje • Laserbehandling • Vanntredemølle
Kinesisk medisin (TCVM) • Akupunktur • Matterapi
Tannbehandling • Tannstein og tannkjøttsykdom • Kirurgisk trekking • Rotfylling • Tannrøntgen
Hospitalisering • Egen avdeling katt • Intensivavdeling • Autorisert dyrepleier overvåker hver pasient
Spesialisttjenester • Øyelysing og konsultasjon • Atferd • Indremedisin
Butikk med fôr og kvalitetsprodukter til hund, katt og mindre kjæledyr.

dyrehospital.no
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Hønefoss Dyrehospital
Osloveien 67, 3511 Hønefoss | Tlf 32 11 19 20
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HØNEFOSS DYREHOSPITAL

GODKJENT AV ISFM - SOM FØRSTE KATTEVENNLIGE KLINIKK I NORGE.
DYREKLINIKK GODKJENT AV DEN NORSKE VETERINÆRFORENING.
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Hilsen fra Avlsrådet

Status Buhund – litt statistikk

og vi gleder oss til å få også dette tilsendt for videre arbeid.

har bidratt med. Ditt bidrag i rådet vil bli
savnet i arbeidet videre!

På oppdretterseminaret presenterte
avlsrådet et verktøy som vi har jobbet mye med det siste året, nemlig en
linjeoversikt for tisper og hannhunder.
Dette har vært en svært tidskrevende
jobb, men som vi tenker blir viktig fremover for bevaring av genetisk variasjon
ved å kunne fange opp linjer som er lite
brukt i avl. Det var uttrykk for at dette
var noe også oppdretterne ønsket tilgang på via hjemmesiden, og vi vil jobbe for å få denne ferdigstilt og publisert
etter nyttår.

Som følge av at en forlater oss var behovet for å få inn et nytt medlem stort,
og dette ble Kirsten Andersen. Kirsten
satt lenge som sekretær i styret, og
hun har derfor god kjennskap til medlemmer, oppdrettere og klubbarbeidet.
Kirsten har allerede bevist at hun har
masse å bidra med, og vi er svært takknemlige for å ha fått henne inn i avlsrådet.

Statistikk for antall registrerte buhunder i 2021, nye resultater for HD og øyne i 2021 vil som tidligere bli presentert i årsmeldingen fra Avlsrådet. Nedenfor har vi summert opp litt statistikk, oppdatert oktober 2021 – slik det ble presentert på
oppdretterseminaret.

I august ble buhundens nasjonaldag
(som vanlig) avholdt. Vi syns det var
utrolig hyggelig at klubben også i år
fikk til å avholde denne utstillingen,
og vil derfor først og fremst takke for
nok en hyggelig dag på Hunderfossen. Dette arrangementet er en fin
møteplass for alle buhundeiere, og vi
håper vi ser enda flere til neste år.
Vi i avlsrådet har blant annet jobbet
for å få beregnet genetisk variasjon
i rasen på nytt dette året, og endelig kunne resultatet presenteres av
Frode Lingaas under oppdretterseminaret. Det er svært gledelig at med
en genetisk variasjon på 0,61 er ståa
omtrent på samme nivå som ved sist
beregning. Klubben vil etter hvert
også få en rapport som kan publiseres. Vi gleder oss til å få rapporten,
og jobbe videre med dette. Vi ønsker
å benytte anledningen til å takke alle
som har bidratt med blod- og svaberprøver. Frode Lingaas presenterte
også slektskapsindeks som verktøy
på oppdretterseminaret. Dette er
også en ting vi har jobbet for å få,

I høst har vi dessverre måttet ta farvel
med et av våre medlemmer. Ellen Katrin Enge har lenge sittet i avlsrådet,
både som leder og medlem. Hun har
bidratt med uendelig antall timer frivillig
arbeid inn i klubben, og som oppdretter
har hun engasjert seg på en måte som
skaper rekruttering av både avlshunder og folk til klubben som tillitsvalgte.
Så, til Ellen Katrin må vi bare si: Tusen
takk for alt du har lært oss og for alt du

Status – antall kull og HD
Snitt 2008-2012
• Kull pr år: 17
• Antall hannhunder i avl: 47 %
• Antall tisper i avl: 53 %
• Andel HD undersøkt: ca 30 %

Snitt 2017-2021
• Kull pr år: ~34
• Antall hannhunder i avl: 83 (42%)
• Antall tisper i avl: 115 (58%)
• Andel HD undersøkt siste 10 år: 42 %

Det er planlagt en høring om revidering
av avlsreglene nå i vinter. Vi i avlsrådet
har levert vår anbefaling til nye avlsregler til styret, men tiden ble for knapp til
å få disse ferdig behandlet til leveringsfristen til medlemsbladet. Forslaget vil
derfor ikke bli publisert som en del av
denne utgaven, men det vil bli kommunisert bredt når forslaget til nye regler
legges ut på høring. Vi oppfordrer alle
medlemmer til å engasjere seg i dette
og sende inn innspill.
Vi ønsker alle en riktig god jul

Innavlsgrad – gjennomsnitt pr år
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Ulik foreldrekombinasjon gir avkom med ulik andel fri (A-B)
Avlsrådet har gjennomgått alle hunder som er HD-røntget i perioden 2016-2020 og sett på om det er ulikheter i
diagnose avhengig av HD-status for foreldredyr. Det er ikke gjort samme øvelse basert på HD-indeks, da deler av
perioden er før rasen fikk indeks. .
Av alle hunder som er røntget i perioden (uavhengig av status hos foreldre) er 57 % fri (A+B), og 3 % A.

Antall

ØL=øyelysere, EOR=Ernst Otto Ropstad
OBS! Samme hund kan ha flere diagnoser og vil dermed bli registrert en gang for hver diagnose den har. Det er kun
nyeste resultat per 2020 som er tatt med i statistikken. Det vil si at hver hund ikke teller inn i statistikken mer enn en
gang.

HD- statistikk siste 5 år

Prosent

Avleste hunder i perioden 2016-2020

314

Antall hunder som er avlest fri (A+B) i perioden totalt

178

57 %

Avtall avleste hunder med foreldrekombinasjoner hvor en eller begge foreldre har HD grad C eller ukjent status

33

11 %

Hunder som er avlest fri (A+B) fra kombinasjoner hvor en eller begge foreldre har HD grad C eller ukjent status

13 (av 33)

39 % (av 33)

Avleste hunder med A totalt

14

4%

Avlesteunder med A fra foreldrekombinasjoner hvor en eller begge foreldre har HD grad C eller ukjent status

0

0%

Forklaring til tabellen:
For røntgede hunder etter foreldrekombinasjoner C eller ukjent status er kun 11 % fri (B),
resten har diagnose som innebærer HD.
For røntgede hunder etter foreldrekombinasjon A/B + C/ukjent er andelen 39 % fri (B).
For den samlede populasjonen er 57 % fri.
Det er kun foreldrekombinasjonen AA eller
AB som har gitt grad A hos avkom.

HD - Kombinasjoner i 2021-kull
• 33 kull er registrert og født i 2021 (oktober)
• 12 kull har 1 foreldre med C (36 %)
• 9 kull har indeks under 200 (27 %)
• 3 kull har forelder/foreldre uten HD-resultat
(blir ikke lenger en aktuell problemstilling som
følge av nye registreringsregler)
• 1 kull AA
• 7 kull AB
• 10 kull BB

«Matadoravl» hos norsk buhund?
Antall foreldredyr med 30 eller flere valper (Med
forbehold om manglende data i DogWeb)

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt

46

43

89

51

85

314
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• Gjelder litt over 50 hunder «gjennom tidene»
(med data reg. i NKK)
• 1980-2000: ca 45 hunder
(30-143 valper pr hund)
• Hunder født etter 2012 : 7 hannhunder
har 6 eller 7 kull (28-41 valper)
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ANSVARLIG UTGIVER
NORSK BUHUNDKLUBB
Returadresse: Ingunn Solaas,
Svindalveien 55, 1903 Gan

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

DISTRIKTSKONTAKTER: NORSK BUHUNDKLUBB
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SØR- OG ØST-NORGE:
Ingunn Solaas
Svindalveien 55, 1903 Gan
Mob.: 913 99 825
E-mail: i.solaas@online.no
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MIDT NORGE:
Annbjørg Myhre
Brubakkhaugen 42, 7224 Melhus
Mob.: 93 26 42 47
E-mail: a-myhr@online.no

