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Det var ikke helt planen at jeg skulle komme tilbake som leder for 
NBK denne gang. Det var fra valgkomiteen gjort iherdige forsøk på 
å finne kandidat til lederstillingen samt også kandidater til flere 
andre ledige hovedstyreverv uten hell. 

Terje Lindstrøm, leder

Gratulerer med 70-årsjubileum...
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Grunnen til at jeg sa fra meg vervet siste 
gang var i hovedsak at jeg hadde litt for 
mange jern i ilden samtidig,  parallelt 
med at jeg også hadde det rimelig 
travelt i jobbsammenheng. Slik ble det 
likevel denne gang –  jeg kunne ikke 
passivt sitte å se på at klubben skulle 
drives videre med kun to til tre gjen-
værende styremedlemmer – i tillegg 
feirer klubben 70 år i år, det ville jo vært 
en skam om jubileet skulle være starten 
på slutten for NBK. Noen ganger må man 
bare ta ansvar – målet denne gang er 
nok å fungere som leder til vi har funnet 
en ny kandidat som kan overta nærm-
este årene. Grunnen til at jeg valgte å si 
ja var i hovedsak (foruten et gedigent 
press fra kona..ler.) at jeg fikk med meg 
solide personer i resten av styre. Sånt 
sett gleder jeg meg til å jobbe sammen 
med disse menneskene som jeg garan-
tert vil kunne samarbeide godt med. 
Benytter også anledningen til å takke 
dere som nå valgte å forlate styre. 

Årsmøte ble avholdt 14. mars i år. De 
viktigste sakene som ble drøftet og 
som det nye hovedstyre vil måtte se 
på er klubbens økonomi. Vi er tvungen 
til å sørge for at våre arrangementer 
ikke går med røde tall samt øke fokus/
innsatts på å få annonsører til bladet slik 

at dette kan utgis minimum en gang 
årlig – helst to ganger i året. Dette uten 
for store økonomiske belastninger på 
oppspart egenkapital. Videre må vi igjen 
forsøke å skaffe oss hovedsponsor som 
kan bidra til å profilere oss på en god 
måte. Buhund boken er også en viktig 
sak, vi har kun få bøker igjen. Det skulle 
således vært trykket opp nye bøker, i 
den  sammenheng skulle vi gjerne fått 
supplert med historien fra klubbens siste 
10 års epoke. 
En supplering hvor historien fra 60 til 
70 år ble ivaretatt og implementert i 
den nye utgaven av buhundboken ville 
gjort boken ennå mer interessant. I 
denne forbindelse søker vi hjelp hos våre 
medlemmer  – er det noen som kunne 
tenkt seg eller vært villig til å være en 
del av en redaksjon som arbeidet med å 
ivareta denne supplerende delen av bu-
hundens og klubbens historie. Vi hører 
gjerne fra dere om det skulle være noen 
som kunne hjelpe oss eller tipse oss om 
personer som kunne vært behjelpelig i 
denne sammenhengen.    

Buhundens Nasjonaldag vil i år bli 
avholdt på Morokulien den 29. august 
– se egen annonse i dette blad. Det vil i 
anledning jubileet bli arrangert middag 
for alle medlemmer på lørdags kveld 

samme dag sammen med Svenske 
 Buhundringen, som også arrangerer 
egen utstilling på Svenske siden av 
grensen søndag 30. august – se egen 
annonse i dette blad. 

Dyrsjå på Seljord 13. september 09 hvor 
NBK i den sammenheng arrangerer eget 
buhundsjå, vi oppfordrer alle medlem-
mer til delta på dette severdige arrange-
ment.  Se også her egen annonse i dette 
blad. 

Det er viktig å nevne at alt som skjer i 
regi av NBK vil bli kunngjort på klubbens 
hjemmeside, jeg oppfordre alle til å delta 
på våre arrangementer - sjekk klubbens 
terminliste/aktiviteter på vår hjemme-
side: www.buhund.no  
Arrangementene er for DERE, med eller 
uten buhund.

Ha en riktig fin sommer! 

Terje Lindstrøm
Leder

Gratulerer med 70-årsjubileum...
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STILLINg/AVD. NAVN: ADRESSE: TLf. PRIV: MOBILTLf.: E-MAIL:

Leder Terje Lindstrøm Norheimvegen 102, 5542 Karmsund 52 83 93 33 911 96 914 terje@kimurakennel.no

Nestleder Ellen Katrin Enge Åråssvingen 10 - 2007 Kjeller 41 21 21 20 ellen.katrin.enge@nilu.no

Sekretær Helge Hott Johansen Hegreveien 1, 4818 Færvik 37 01 21 16 908 48 719 h-hott@online.no

Kasserer Børge Espeland Kleivapiggen 9, 4330 Ålgård 51 61 93 63 979 64 471 borge.espeland@lyse.net

Styremedlem Annbjørg Myhre Brubakkhaugen 38 - 7224 Melhus 72 87 25 33 93 26 42 47 a-myhr@online.no

Styremedlem Arvid J. Stueland Postboks 12 - 5559 Sveio 53 74 08 88 41 43 30 07 arvid@stueland.com

Varamedlem Inger-Helene  
Sachariassen

Rennedalsvegen 1, 5355 Knarrevik 56 33 25 45 95 15 17 53 In-sac@online.no

Varamedlem Marie Rolfsen Hauganveien 22 - 7563 Malvik 73 97 85 86 95 15 17 53 ask_buhund@hotmail.com

AVLSRåDET/VALPEfORMIDLINg

Leder avlsrådet Ellen Katrin Enge Åråssvingen 10 - 2007 Kjeller 41 21 21 20 ellen.katrin.enge@nilu.no

Avlsråd Elin Kristiansen Arnegårdsveien 34, 3511 Hønefoss 32 12 78 33 911 95 131 firmapost@dyrehospital.no

MEDLEMSANSVARLIg

 Børge Espeland Kleivapiggen 9, 4330 Ålgård 51 61 93 63 979 64 471 borge.espeland@lyse.net

WEBMASTER

Yvonne Nilsen Alnaveien 11, 1929 Auli 47 37 86 29 yvonne.nb@c2i.net

OMPLASSERINg

 Grethe Vogt Seterhøyveien 12 - 1176 Oslo 22 28 44 96 grethe.vogt@kastellet.gs.oslo.no

Norsk Buhundklubb
Navn, adresser og telefonliste - Hovedstyret 2009/10

INTERNASjONALE uTSTILLINgER 2008

15.08.09 NKK Oslo Dommer: Christen Lang, Norge

12.09.09 NKK Rogaland Dommer: Riitta Lahtovaara, Finland)

03.10.09 NKK Kongsvinger Dommer: Freddie Klindrup, Danmark

24.10.09 NKK Tromsø Dommer: Ikke klar

28.11.08 NKK Lillestrøm Dommer: Ikke klar

Norsk Kennelklubb´s utstillinger

Norsk Buhundklubb aktivitetsplan 09
DATO: AKTIVITET: STED: DOMMER: 

29.08.09 Buhundens Nasjonaldag Morokulien Dommer: Harald Aune (N) www.buhund.no
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Norsk Kennelklubb´s utstillinger

Norsk Buhundklubb aktivitetsplan 09

 Norsk Buhundklubb inviterer til årets storutstilling 

Buhundens Nasjonaldag

70 års jubileum!

STATuTTER fOR NORgES BESTE BuHuND
1.  Pokalen til “Norges beste Buhund” er satt opp av Buhund_Klubben/Norge og videreført av Norsk Buhundklubb. Pokalen skal stimulere buhundeiere i hele 

landet til å delta på klubben og avdelingenes utstillingsarrangementer samt NKKs utstillinger rundt om det ganske land , videre er det et håp og et ønske om 
at de beste hundene fra hver utstilling/sjå skal samles på “Buhundens Nasjonaldag”, for å konkurrere om tittelen “Norges beste Buhund”.

2.  Alle buhunder som har blitt BIR eller BIM på NKKs eller klubbens utstillinger eller sjå, fra og med “Buhundens Nasjonaldag” forrige år og frem til og med siste 
utstilling eller sjå før ”Buhundens Nasjonaldag” samme år, har rett til å delta i konkurransen om tittelen ”Norges beste Buhund”. Samtlige kvalifiserte skal av 
klubbens styre, innen anmeldelsesfristen, skriftlig bli invitert til denne konkurransen.

3.  Konkurransen om “Norges beste Buhund” skal foregå etter at den offisielle utstilling samt sjå er gjennomført.

4.  Pokalen skal være en vandrepokal, og den skal være i vinnerens eie frem til “Buhundens Nasjonaldag” det påfølgende år. Den hunden som blir kåret til “Norges 
beste buhund” skal også ha en “minipokal” med inngravering, som skal være til odel og eie.

Vedtatt 01.04.06

Lørdag 29. august 2009 arrangeres  Buhundens 
 Nasjonaldag på Morokulien Camping, Magnor.
Det vil bli anledning til å melde på til  følgende  
konkurranser:

OffISIELL uTSTILLINg MED STORCERT
Forhåndspåmelding innen 10.08.09

BuHuNDSjå
Påmelding på stedet innen kl 10.00

KåRINg AV NORgES BESTE BuHuND 2009
Kun for kvalifiserte (se egne regler i dette blad)

VALPESHOW 4 – 6 MND Og 6 – 9 MND.
Forhåndspåmelding innen 10.08.09

KONKuRRANSE OM DAgENS VAKRESTE HODE
Og DAgENS BESTE HALE.
Påmelding på stedet innen kl. 10.00 (forutsetter at 
hunden er påmeldt på utstilling eller sjå)

60 METER fOR NORSK BuHuND
Påmelding på stedet

BARN & HuND KONKuRRANSE
Påmelding på stedet

utstillings Info!
OffISIELT uTSTILLINg:
Utstillingen holdes etter NKKs regler.
Påmelding sendes: Ellen Katrin Enge
 Skaubo, 1929 Auli Ø
 Telefon +47 41 21 21 20
 eke@skaubo.no 
Påmeldingsfrist:  10.08.09
Påmeldingsavgift:  Valp/Veteran kr. 200,-/Øvrige kr. 300,-

Avgift:  Må være betalt innen 10.08.09
 ellers kommer et tilleggsgebyr på 50%
Avgift innbetales:  Bankgirokonto: 5346 20 04725
SWIFT:  DNBANOKK IBAN: NO19-53462004725
NB! Merk giro med hundens navn og registreringsnummer!

VALPE- Og BuHuNDSjå:
Påmelding:  På stedet innen kl 12.00
Avgift: Veteraner/Valper: kr 200,-/Øvrige: 350,-

Bedømmelse av valpe og buhundsjå starter etter at den off-
isielle utstillingen er ferdig bedømt. For buhundsjået blir det 
ikke utdelt dommercertifikat men det bli utdelt ærespremie til 
hunder av meget god kvalitet. Det konkurreres om beste hann 
og beste tispe som igjen konkurrerer om best på sjå.

KåRINg AV NORgES BESTE BuHuND 2009:
Alle kvalifiserte vil få skriftlig invitasjon. Statutter, se nedenfor

juBILEuMSMIDDAg sammen med Svenske Buhundringen:
Lørdagskvelden inviterer vi til hyggelig sosial samling og 
jubileumsmiddag på Grensestua for alle deltagere og buhund-
venner. Pris kr. 350,-  pr person for 3 retters meny. 
Påmelding innen 10.08.09 til Inger-Helene Sachariassen, email:  
in-sac@online.no Betaling til konto nr 5346.20.04725.

DOMMER: Harald Aune (N)

Vi ønsker alle velkommen til en fin ”Norsk Buhund” 
 weekend sammen med buhundfolket i Norge, Sverige, 
finland og Danmark!

Overnatting:
Morokulien Infocenter:  +46 571-23370 
Morokulien Camping:  62 83 52 80 
Monte-Bello Camping:  62 83 72 33 
gränsrasta:  +46 571-21280 
gränsrasta Camping:  +46 571-20125 
Thon Hotel Charlottenberg:  +46 571 78 1400



Anbefales av oppdretterne
Magdalena og Arvid J. Stueland 

Kennel Vaulartun

“Som buhund 
fortjener vi det beste 

fôret i markedet”
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Hill´s * Pet Nutrition Ltd.
Norsk Distributør: Pet Partner A/S
Dyrløkkeveien 19 - 1440 Drøbak
Tlf.: 64 90 75 01

*Varemerket benyttes på lisens av Hill´s Pet Nutrition, Inc.
© 1997, Hill´s Pet Nutrition, Inc.

BUHUNDEN juni 07  21-06-07  14:03  Side 18
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KLAR fOR AVL
Han er røngtet og
øyenlyst, fri for HD og
ingen anmerkning
på øyenlysning.

for nærmere informasjon
kontakt Arvid på
Tlf. 53 74 08 88,
eller mobil: 414 33 007.
E-mail: arvid@stueland.com

Arvid Stueland
Postboks 12 - 5559 Sveio

NuCH Vaulartuns Lille Lille

NuCH Vaulartuns Lille Lille Norges beste svarte hannhund
BuHuNDENS NASjONALDAg: Beste Svarte 2002, 2003,2006, 2007, 2008. 
Beste hannhund 2004 , 2005- Norsk vinner 2005, 2007

Kennel Vaulartun sponser Norsk Buhundklubb
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Overvekt og livsstilssykdommer    hos hund og katt

Som menneske, så hund… 
Våre kjære firbeinte lider 
av akkurat de samme 
 livsstil-sykdommene som 
oss, -omtrent 20-30 % av 
norske hunder og opptil 40 
% av kattene er overvektige!

Fedme er et alvorlig helseproblem. Fete 
 hunder og katter har større risiko ved kirur-
giske inngrep, er mer utsatt for skader og har 
mer belastning av hjerte, lunger, lever, nyrer 
og ledd. Overvekt kan gjøre ledd med artrose 
verre, føre til puste-problemer i varmt vær 
og under aktivitet, føre til diabetes, - og gir 
generelt dårligere livskvalitet hos våre kjære 
firbeinte. 

Det er vårt ansvar som eiere å kontrollere 
matinntaket, og sørge for at kjæledyra våre 
får den aktiviteten de behøver for å holde en 
sunn vekt. Ved å gjøre dette gir vi ikke bare 
”kompisen” vår et bedre liv, - vi får som regel 
det samme ”på kjøpet” selv! Tar man vektøkn-
ing alvorlig på et tidlig tidspunkt, er det også 
mye lettere å kontrollere!

åRSAKER TIL OVERVEKT
Dyr blir fete av de samme årsaker som oss, reg-
nestykket er ganske enkelt: Mer energi (MAT) 
enn det som forbrukes (MOSJON) spares som 
fett (=overskuddsenergi). Vi gir for mye mat og 

godbiter, og klarer ikke å motstå de bedende 
hundeøyne som gjør oss myke som smør.  
Nå er det også noen faktorer som medvirker 
til overvekt. Hormonelle forandringer etter 
sterilisering og kastrering og sykdommer som 
lavt stoffskifte (hypothyreose), kan gjøre at 
kiloene lettere renner på. Dyr med smerter 
fra bevegelsessystemet vil ofte også bevege 
seg mindre og lett kunne gå opp i vekt. Med 
alderen vil aktivitetsnivået og forbrenningen 
også gå ned, og gjøre det at vekta lettere går 
opp.

Vær dessuten oppmerksom på at noen raser 
er disponert for overvekt, - som for eksempel 
labrador, cocker spaniel, dachs og beagle.

HVORDAN KjENNE IgjEN OVERVEKT?
Dersom hunden/katten veier mer enn 15 % 
over idealvekta snakker vi om overvekt og 
fedme. Kjenn på ribbeina: På en normalvek-
tig hund skal du lett kunne kjenne ribbeina, 
- det skal ikke være mye fett mellom de og 
hendene dine.  Dersom du kjenner et godt lag 

AV: ELIN KRISTIANSEN, HøNEfOSS DyREHOSPITAL
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med fett, eller ikke kjenner de i det hele tatt er 
hunden/katten overvektig. Se også på midjen, 
en hund/katt som er i normalt hold skal ha en 
fin ”innsving” bak ribbeina. Trøtthet, pesing og 
motvillighet til å røre på seg følger også med 
overvekt. Vi sammenlikner gjerne også med 
normalvekt for rasen. 

HVORDAN SLANKER VI?
Å lykkes med slanking krever disiplin hos 
alle familiemedlemmer. EN person i familien 
bør stå ansvarlig for fôringen, men ALLE kan 
være med å mosjonere. Vær også standhaftig,  
- overvekten kom ikke over natta, - og vil 
 heller ikke forsvinne over natta… Men med 
et  opplegg tilpasset din hund/katt, vil dere 
 komme i mål!  Det er to hovedting vi må ta 
tak i: 
· fôring (+ godbiter)
· Aktivitet

Samtidig må vi være oppmerksom på at det 
kan være underliggende årsaker til overvek-
ten, og slankingen bør starte med en hels-
esjekk hos dyrlegen.

fôRINg
Ved slanking gir vi en bestemt mengde 
kvalitetstørrfôr beregnet på slanking. Dette 
er medisinsk fôr med veldig lite kaloriinnhold 
(IKKE det samme som light-fôr som er bereg-
net på å holde vekta). Kutt ut energirike god-
biter eller små ”mellom-måltider”. Det finnes 
lav-kalori godbiter som kan brukes ved behov 
(Eukanuba Restricted Calorie Rewards). Noen 
hunder liker også å tygge på grønnsaker, - 
som for eksempel gulrøtter. Dette er ”snacks” 
uten for mye energi. 

Det er viktig å kontrollveie underveis og justere 
fôrmengde etter hvert som slankingen skrider 
frem.  Dette i kombinasjon med regelmessig 
mosjon sikrer en trygg vektreduksjon uten 
tap av muskelmasse.

AKTIVITET
Mosjon er viktig for å gå ned i vekt. Lek er bra 
mosjon både for hund og katt. Gå turer regelm-
essig, og hold dere i aktivitet. For en kraftig 
overvektig hund skal man ta noen forholdsre-
gler ved igangsetting av et treningsprogram. 
En sjekk hos dyrlegen vil avdekke den ge-
nerelle helsetilstanden, og gi et grunnlag for 
å sette opp et program som ikke vil være en 
belastning for hjerte og lunger eller gi smerte 
i muskler og ledd. Korte økter med moderat 
aktivitet er en god måte å starte på for disse. 
Det kan være en liten tur rundt kvartalet, en 
daglig lydighetstreningsøkt eller for eksem-
pel å bli med på en regelmessig hundetrening 
i hundeklubben. Etter hvert kan intensiteten i 
aktiviteten økes. En god ”bivirkning” er at man 
også kommer i form selv! 

LEgEMIDDEL MOT OVERVEKT
Det er nylig kommet et legemiddel til hjelp i 
kampen mot overvekt hos hund. Dette skal 
kun brukes til voksne hunder og bare i en 
periode som en del av et vektbehandling-
sprogram som også omfatter endring i diett 

og endringer i livsstil. Legemiddelet endrer 
opptak av fett fra tarmen og har en viss ap-
petittnedsettende effekt. 

LEDDPROBLEMER Og OVERVEKT
Leddproblemer og overvekt henger ofte 
s ammen. Overvekt gir større belastning på 
ledd og ligamenter, og disponerer for skader 
- som for eksempel korsbåndskade. Vondt i  
 leddene gjør også at hunden beveger seg 
 mindre, noe som fører til vektøkning, - som 
 igjen fører til at den beveger seg enda min-
dre… en vond sirkel. Samtidig vet vi at god 
muskulatur avlaster vonde ledd, og at tren-
ing i seg selv virker betennelsesdempende. 
Aktiviteter som sparer leddene mest mulig 
er da viktig. Svømming er veldig fint for disse 
hundene. Det finnes svømmebasseng og 
vanntredemøller til bruk om vinteren. Pass 
også på å gå i variert terreng med mykt un-
derlag.

SyKDOMMER Og OVERVEKT
Flere hormonelle sykdommer er forbundet 
med overvekt. Hunder med lavt stoffskifte 
(hypothyreose) vil ha lettere for å legge på 
seg. Særlig middelaldrende tisper av enkelte 
raser er i risikosonen. Cushings Disease er en 
annen hormonsykdom der det samles fett i 
buken. Hunder med denne sykdommen vil ha 
en ”henge-buk”, noe som kan likne overvekt. 
Diabetes kan hos dyr som hos mennesker 
også utløses av overvekt. Dette er noe vi sær-
lig ser hos katt. I noen tilfelle av diabetes type-
2 med insulinresistens kan slanking alene 
kontrollere sykdommen.  
I tillegg til artrose og leddplager, vil også 
hjerte-lunge sykdom forverres ved overvekt. 
Pga. fett i brysthulen vil lungene ikke utvide 
seg på normal måte, og fett i bukhulen vil be-
grense mellomgulvets bevegelse. Økt blod-
trykk disponerer for hjertesvikt. Forstoppelse 
og utfrivillig gassavgang ses oftere hos over-
vektige hunder. Nedsatt immunsystem, hud-
problemer samt økt risiko for enkelte typer 
kreft er også forbundet med overvekt. Altså: 
- Det er bare gode grunner til å holde vekta 
nede! 

fOREByggINg
Har du en hund/katt som per i dag ikke er 
overvektig, men som er i risikosonen? Har 
du en hund av en rase som er disponert for 
overvekt, en hund med meget god appetitt 
eller en hund/katt som er kastrert eller steri-
lisert? Da kan det være en god ide å være litt 
forberedt. Foruten å lede et aktivt liv sammen 
med din hund, bør du også vurdere om du 
bør bruke en type ”light” fôr. Dette bevarer 
metthetsfølelsen, samtidig som hunden/kat-
ten ikke legger på seg så lett. 

Fôring i valpestadiet er viktig for å forebygge 
vektproblemer senere i livet. Gir vi valpen for 
mye mat, øker risikoen for at hunden senere 
kommer til å bli overvektig. Dette er fordi det 
da dannes flere fettceller i valpestadiet enn 
det som er ideelt. 

VEKTPROgRAM
Mange dyreklinikker har egne vektprogram 
der du vil få hjelp og støtte underveis i HELE 
slankeprosessen. Det kan være godt å få gode 
råd og tips underveis. Motivasjonen kan svinge 
litt, og da er det greit å ha noen som leder inn 
på riktig vei igjen, - slanking hos  firbeinte er 
ikke så ulikt slanking av to-beinte…  

Ved starten av et vektprogram vurderer dyr-
legen/dyrepleieren hunden/kattens vekt og 
holdet generelt. Det er ikke alltid like enkelt 
å vurdere dette selv. Kiloene sniker seg grad-
vis innpå uten at vi reagerer, og eiere blir ofte 
ikke oppmerksomme på vektøkningen før 
det dreier seg om atskillige kilo! Det er også 
viktig å undersøke for andre sykdommer som 
kan likne fedme, som for eksempel væske i 
 buk hulen, og sjekke om det ligger sykdom-
mer til grunn for overvekten, som for eksem-
pel lavt stoffskifte. Blodtrykket sjekkes også.
 
Man finner så en idealvekt, og lager en plan 
for hvordan vi skal nå denne. Et fôringspro-
gram med kontrollveiing ca. hver 14. Dag er 
fornuftig i starten.  Slankingen skal ikke gå 
for fort. Vekten bør reduseres med ca. 1-2 % 
hver uke. Ofte tar det minst 8-10 uker å nå ide-
alvekta. Om hunden er kraftig overvektig, tar 
det lenger tid. 

Fôrmengde og vekt loggføres underveis, så 
vel som observasjoner dere gjør hjemme med 
hensyn til aktivitetsnivå og livsglede. De fleste 
som slanker hunden/katten sin  opplever 
at den blir mye gladere og livligere jo 
nærmere den kommer idealvekta. Vektkon-
trollene bør fortsette også etter at  ønsket vekt 
er oppnådd, for å sikre at idealvekta holdes.  
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Buhundtur



11:Sponsorer - Buhunden Sommeren 2009

Hei hei alle sammen. Her kommer en liten hilsen fra Fredrikstad. 
Vi syntes buhundbladet er et hyggelig blad og har lyst til å fortelle litt om 
en tur vi hadde i høst.

Søndag 12. Oktober dro en gjeng buhunder + Pheobe + Ice med sine eiere på 
en flott tur i det deilige høstværet. Vi hadde snakket litt om vi ikke skulle ta en 
tur en dag, og til slutt fikk vi det til.

Turen fant sted på Holleia ved Skjærsjøen - på Ringerike. Stein, Elin, Mikkel og 
Ice viste vei innover i skogen. De hadde vært der tidligere. Vi kom frem til et 
vann og her kom bålet fort på plass. Vi storkoste oss alle sammen. Hundene 
hadde det fint i hverandres selskap. De lekte godt sammen, og flere ville også 
prøve ut badetemperaturen.. Dette var en gjeng med buhunder som var glade 
i å bade. Det var deilig å se at hundene våre hadde det så fint.
Etter en herlig dag ute gikk vi tilbake til bilene våre. Så gikk turen hjem til Stein 
og Elin som hadde laget i stand deilig ”får i kål”. Skal si det smakte godt. 
Vi var alle enige i at dette hadde vært en fin dag for oss alle.
Det er kjempe hyggelig at man kan møtes slik på denne måten og holde kon-
takten med flere buhund interesserte. Og vi satser på at det vil bli flere slike 
turer fremover! Er det flere som ønsker å være med neste gang er det bare å ta 
kontakt.

Disse var med på turen:
•	 Mikkel,	Ice	(R.I.P..),	Elin	og	Stein
•	 Gyda,	Phoebe	og	Ellen	Katrin
•	 Guri,	Stian,	Yvonne	og	Bent
•	 Bella,	Ellen	og	Stein	Hugo
•	 Ask,	Christoffer	og	Line

god sommer til dere alle! 
Hilsener fra Christoffer Nilsen, Line Moen og Skaubo’s Askil Ask.

Buhundtur
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SöNDAgEN 30 AuguSTI 2009 - DOMARE: BOO LuNDSTRöM

KLASSER OCH ANMäLNINgSAVgIfTER:
	 •		Valpar	4-6,	6-9	mån.		 150	kr	
	 •		Juniorer	9-15	mån.		 300	kr	
	 •		Unghundsklass	15-24	mån.		 300	kr	
	 •		Öppen	klass	15	mån.	och	uppåt		 300	kr	
	 •		Championklass		 300	kr	
	 •		Veteranklass	8	år	och	uppåt		 250	kr

Alla deltagare erhåller en minnesgåva! Halv avgift fr o m tredje anmäld hund i officiell klass med 
samma ägare 

För att delta måste du vara medlem i NBR. (gäller ej valpar 4-9 månader eller utländska deltagare, 
som dock måste vara medlemmar i egna landets buhundklubb) 

Anmälan sker på SKK:s tresidiga blankett eller via e-mail senast 9 augusti 

OBS sista anmälningsdag är också sista inbetalningsdag! 

Anmälan sänds till: Ritva Lindström, Halmstadby 3550, 260 23 Kågeröd, eller via e-mail: lindstroms.
halmstaby@telia.com

Anmälningsavgiften insättes påNBR:s postgiro 444 19 68-7. 
Utländska deltagare betalar till:
SWIFT: NDEASESS IBAN SE96 9500 0099 6034 4441 9687. Bank Nordea.

Vi fortsätter med den s.k. Specialklassen för alla som inte vill delta på den officiella utställningen. 
Man får en skriftlig kritik på sin hund. Kostnad 100 kr, anmälan på plats.

Norsk Buhund Ringen 
firar 30 år med Officiell 
utställning i Morokulien
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Husk også å kontrollere munn-
hulen jevnlig og se over tann-
kjøtt og tennene for skader eller 
betennelse. På valper er det 
spesielt viktig å være oppmerk-

som ved tannfelling. Ved 3 
mnd alder begynner valpen å 
miste melketennene. Tannfel-

lingen skal være avsluttet når hunden er 6-7 mnd. Hos 
noen valper felles ikke melketennene som de skal, og 
plutselig har valpen to tenner av samme ” slag ”  i 
munnhulen. Dette er det ikke plass til munnhulen og 
de overtallige tennene skyves til side og hunden kan 
få feil tannstilling. Hvis du oppdager dobbelt sett av 
tenner og melketannen ikke løsner i løpet av en uke,  
ta da kontakt med dyrlegen. Melketenner som ikke 
felles bør trekkes/opereres ut. Ta også kontakt med 
dyrlegen ved skader på tenner eller sårt/rødt tannkjøtt. 





Overtallige tenner hos 
en valp 

 



Royal Canin ORAL BARS Royal Canin ORAL BARS Royal Canin ORAL BARS Royal Canin ORAL BARS er tyggepinner med 
dokumentert forebyggende effekt mot dannelsen 
av tannstein. Hunder liker disse godt, og kan få 

en om dagen.  

BUCADOGBUCADOGBUCADOGBUCADOG er tyggeflak med tilsvarende effekt, 
men kan også fås som en gel med enzymer til å 
ha i maten eller rett i munnen. Gelen brukes 

både til hund og katt - til katt heter den BUCACAT.BUCACAT.BUCACAT.BUCACAT.    


Det finnes spesialfôr som rengjør tennene når hunden/katten 
tygger! Hills T/D Hills T/D Hills T/D Hills T/D og Royal Canin DentalRoyal Canin DentalRoyal Canin DentalRoyal Canin Dental har store fôrkuler 
satt sammen på en slik måte at tanna pusses når hun-
den/katten tygger. Spesielt hunder og katter med 
tann/tannkjøttproblemer bør vurdere et slikt fôr, da det redu-
serer tannsteindannelse effektivt. Mange vedlikeholdsfôr er 
også tilsatt enzymer som motvirker tannstein, - se etter 

” t ann-merket ”  på fôrsekken og spør oss til råds. 


Ved den årlige helsekontrollen sjekker dyrlegen/dyrepleier 
tenner og tannkjøtt og ser etter tegn på sykdom eller skader i 
munnhulen. Noen hunder og katter med tannproblemer bør 
komme oftere til sjekk. Hos dyrlegen 
får du hjelp til å legge opp et program 
for deg som skal holde munnhygienen 
så bra som mulig, - og som igjen fore-

bygger helseproblemer hele livet! 

DNV- Godkjent Smådyrklinikk 

Osloveien 67 
3511 Hønefoss 

Telefon 32 11 19 20 
E-post: firmapost@dyrehospital.no 

www.dyrehospital.no 

Maja heter jeg, og er en papillon 
som pusser tenner med mut-
ter ’ n hver dag. 
Vi papilloner har som små hun-
deraser ofte har, - lett for å få 
tannstein og tannkjøttproblemer. 
Også større hunder, - og ikke 

minst katter, kan ha lett for å  få tannstein. Tannstein gir 
tannkjøttbetennelse med løse tenner og rotbetennelse-
som resultat. Hunder og katter får også tannverk!! De 
fleste dyreeiere bør derfor innarbeide en rutine som tar 
vare på tennene til den firbeinte kompisen sin. Derfor 
denne guiden : )  
 
Tannpuss er det som er mest effektivt for å forebygge 
tannstein og andre tannproblemer. Tenk bare på hva 
som skulle skje hvis du ikke pusset dine egne tenner! 
 
Både katter og hunder kan lære å pus-
se tenner. Bruk litt tid på innlæringen, 
gjerne flere uker/måneder, og ikke gi 
opp. Det er alltid lettere å lære en valp 
eller kattunge, men med ros, godbiter 
og klapp får man det som regel til også 
på voksne hunder og katter. Det er 
lettere enn du tror! 

 
Bruk en myk tannbørste. Vi anbefaler tannbørste til hund 
og katt som er utformet for å lettere komme til i hunde/katte
-munnen, bl.a. fingertannbørster som du fester på pekefing-
eren. For små hunder/katter kan også en myk barnetann-
børste gjøre jobben. På rolige hunder kan også en elektrisk 
tannbørste brukes. Bruk tannpasta som du får kjøpt hos 
dyrlegen som har lever eller kyllingsmak som hundene li-
ker, - eller fiskesmak som kattene 
liker. Tannpastaen som vi mennesker 
bruker, skummer for mye og innehol-
der stoffer som kan være skadelig for 

hunden/katten å svelge. 


For at tannpussen skal ha best effekt, bør man pusse mini-
mum 3 ganger i uken. Prøv å gjøre det til en vane å pusse 
tennene hver dag. Legg det inn som en rutine for eksempel 
når du pusser dine egne tenner om kvelden. Hunden/katten 
kommer gjerne etter hvert selv inn på badet, og setter seg 
og venter til den  får tannkremen som den liker.  
 


Å lære å pusse tennene må skje trinnvis. Hvert trinn må 
øves inn noen ganger til hunden/katten aksepterer det. 
Bruk mye ros, klapp og klem når den gjør riktig. I starten 
kan godbiter brukes som belønning men etterhvert pleier 
rosen og den gode tannpastaen være belønning nok. Husk: 
- ikke bruk tvang, belønn i stedet når hunden/katten gjør 
riktig! 

    TRINNVIS TRENING:TRINNVIS TRENING:TRINNVIS TRENING:TRINNVIS TRENING:    
1. Venn hunden til tannpastaen, la den sleike den fra 

fingeren din. 

2. Venn hunden/katten til at du tar på hodet, og får 
lov til å løfte leppene for å se på tennene. 

3. Venn hunden til at du tar på tennene, ta litt tann-
pasta på fingeren/fingertannbørste og stryk det 
først bare på en tann. Øk så antallet tenner du får 
lov å berøre. 

4. Venn hunden til å tolerere tannbørsten med tann-
pasta. Stryk forsiktig først en tann, øk så antallet 
tenner og tiden du pusser. Når du får lov å pusse 
tennene i ca 1 min er du i mål!  

 
Konsentrer deg om utsiden av tennene, det er her det 
setter seg mest tannstein. Men hvis hunden tolererer 
det, prøv å pusse litt på innsiden av tennene ved å 
holde kjevene åpne ved å legge en hånd i mellom.  

Tannstein og perio-
dontal sykdom hos 
hund 

Tannstein og tannkjøtt-
betennelse hos katt 
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Trenger du utstillingstelt? Ja, det har vi også! 

Morene Produkter a.s     Tlf. 51432480      www.morene.no 
4362 Vigrestad    Fax 51432481 post@morene.no 

 
Klipper for mindre oppgaver som poter og ører 

Føne med 2 trinns varme, trinnløs styrke. Superkraftig 

Shampoo til alle typer pels. 

Røyte-eliminator og pelsrake i  
ett smart kombiverktøy 

 

Vaske, klippe, trimme, føne, børste eller gre?  
Vi leverer utstyr til fornuftige mennesker,  
...og hundene deres. 

Flokekutter og pelstynner 

Røyte-eliminator 

Spør etter Vivog pleiemidler og Optimum klippeutstyr  hos                                              
i salongen eller i din dyrebutikk! ...eller kjøp hos www.morene.no 

Proffklipper, 2-speed 
12 volt, blir ikke varm.  

Selvrensende karde 

Alt til pelsen, 
i èn serie 

Flasken lager skum!. Fukt hunden, skumlegg.  
Enkelt og greit. 

UTKAST Vivog hundesport 2009
side 1

onsdag, 21. januar 2009 13:39
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Disse produktene finnes kun hos veterinærkliniker. 
Les mer på www.royalcanin.no for å finne en 
forhandler nær deg.

 VET CARE NUTRITION 
- EN EKSKLUSIV VEDLIKEHOLDSFÔR SERIE

Pelsens glans er forbundet med hudfettets sammensetning. 
Mengden av hudfett og kvaliteten på denne påvirkes av kosten. 
Ved hjelp av ekstra tilførsel av umettede omega-6 fettsyrer, spesielt 
linolensyre (LA) og gammalinolensyre (GLA), sikres pelsens glans. 
Boragoolje inneholder 80 % umettede fettsyrer, herav mer enn 20 % 
GLA - soyaolje inneholder mer enn 50 % LA.1

kastrert/sterilisert2 til 12 mnd over 1 år over 7 år

JUNIOR ADULT ADULT

Inntak av svovelaminosyrer og vitaminer bidrar 
til å bygge opp og danne nye hudceller og hår. 
Sammen med sink bidrar linolsyre til å opprett-
holde en sunn hud, og Omega-6 fettsyrer 
utgjør en energikilde som trengs for en skinn-
ende pels og sunn hud.

SKIN
& COAT

Sunn hud og glansfull pels

“Kunnskap og respekt er filosofien som 
gjør hele forskjellen. I over 40 år har 
dyret vært i sentrum av Royal Canins 
forskningsprosess.

En kombinasjon av lettfordøyelige proteiner 
(L.I.P.*-proteiner), betemasse og fiskeolje sikrer 
maksimal fordøyelsestoleranse. *L.I.P. (lett-
fordøyelige proteiner): protein valgt på grunn 
av sin høye tilpasningsgrad

DIGESTIVE
SECURITY
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Kennel Skaubo

Kennel Skaubo ønsker alle valpekjøpere og 
 buhundvenner den aller beste sommer! 

Vi håper på valper mellom NUCH Kimura’s Catinka  
NUCH Kimura’s Edvin i august.

www.skaubo.com - el-kenge@online.no - mobil: 41 21 21 20

LESERBILDE

Hei Buhnden!
Sender dere et 
bilde av buhunden 
min. Han heter 
Boy, er 11,5 år 
gammel og  
elsker å bli med  
på  skiturer.
 
Her tar vi oss en 
pause på taket :)
Vinterferie 2009 
trysil-bittermarka.

Cimo
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Hvorfor vi valgte buhund
og litt om livet med verdens

skjønneste skapning :)

Vi er en familie som nå 
er de lykkelige eiere av 
en buhundgutt på 10 
måneder og vil fortelle 
om hvordan det gikk til at 
vi fikk nettopp han.

Med to tilårskomne hunder i huset, visste vi jo 
at den dagen ville komme da vi ville bli ”hun-
deløse”. Så det hele startet med at vi begynte å 
snakke om hva slags hunderase vi kunne tenke 
oss – og om vi i det hele tatt skulle ha ny hund et-
ter at våre gamle hunder ble borte. Som de hun-
deglade menneskene vi er, ble vi fort enige om 
at ny hund måtte det komme til å bli. Og valget 
falt på en spisshund. Den første hunden jeg kan 
huske fra jeg var liten, var nettopp en buhund og 
mannen min hadde tidligere en sort elghund/
karelsk bjørnehund¬blanding, så valget var ikke 
vanskelig.

For å mimre litt, dro jeg på Buhundens Nasjon-
aldag i Drammen i september i fjor. Der var det 
mange fine eksemplarer av rasen og mange hyg-
gelige mennesker som jeg kunne prate med.
Fotoapparatet ble flittig brukt, så vi hadde 
mange fine bilder å se på da jeg kom hjem. Vi 

gikk etter hvert inn på buhundklubbens hjem-
meside og surfet litt der, og plutselig kom vi over 
et bilde som var nesten helt likt et jeg selv hadde 
tatt på ”nasjonaldagen”. Det viste seg å være av 
Ellen Katrin (Skaubo’s Kennel) og hennes nyde-
lige lille frøken, Gyda. Så etter å ha surfet litt på 
hjemmesidene hennes, tok jeg kontakt for en 
buhundprat. Hun hadde valper, men alle var 
bortlovet. Men vi fikk komme på besøk for å titte 
– og da var vi jo solgt! 

Mens vi var oppe på Auli hos Ellen Katrin og de 
nydelige valpene og hundene hennes, fikk hun 
en telefon. Det var fra en valpekjøper som val-
gte å avvente kjøp av buhund i denne omgang. 
”Dere kan få Calle om dere vil, tenk på det”, sa 
Ellen Katrin. Må innrømme at hjertet gjorde et 
hopp da vi hørte det, men vi ville jo ikke forhaste 
oss heller. Vi var der tross alt kun for å titte denne 
gangen… Dessuten skal en aldri kjøpe hund på 
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impuls, om de er aldri så søte ☺ Og i tillegg har vi 
en gammel hund hjemme – en tibetansk spaniel 
på 14 år, og vi ville være sikre på at vi ikke gjorde 
noe urettferdig for henne med å få en valp i hu-
set.

Så vi reiste hjem igjen og gikk rett i ”tenkebok-
sen”. Dette var torsdag kveld. Søndag ettermid-
dag sier mannen min, Terje, etter å ha sett hvor-
dan jeg gikk og trippet: ”Ring, du, Linda og si at 
vi tar ham”. Vel, slik gikk det til at lille Calle kom 
til oss i oktober i fjor. En aldeles nydelig liten 
buhundgutt, full av fart og skøyerstreker, som 
valper flest. Han tar alle han møter med storm – 
selv på de ulike kursene vi har gått på med ham, 
faller de andre deltakerne og instruktørene for 
Calle. ”Calle er helt konge”, sier de - og jeg må 
jo innrømme at vi synes det gjør godt med slike 
kommentarer!

Tibben vår, Cinderella, tok også Calles ankomst 
med stoisk ro, selv om jeg er sikker på at hun ofte 
tenker ”hva er det nå den lille fyren finner på nå, 
da…”.
Calle er, som sagt, nå blitt 10 måneder og han 
er vår lille ”øyesten” ☺ Han er jo fortsatt full av 
”rampestreker”, men vi ser tross alt at han er i ferd 
med å ”lande” litt. Det er ikke få par med sokker 
som har gått med på disse månedene. I tillegg 
til sine egne leker; baller, biteleker o.s.v., så har 
han en forkjærlighet for tomme brusflasker – der 
skal etikettene dras av. Tomme kjøkkenruller og 
toalettpapirruller er også ”snacks”.
Og så er han veldig glad i mat – jeg tror det bor 

en liten labrador i magen hans ☺. Men det er jo 
en fordel når vi trener, da, for det skal ikke mye til 
for å motivere ham.

Så langt har vi hatt han på 3 ½ kurs – først val-
pekurs (fra han var 4 mndr.), så fortsatte vi med 
et unghundkurs, deretter tok vi bronsemerke 
(appellmerke) og nå slang vi oss med på siste 
halvdel av en treningsgruppe. Der trener vi 
 lydighet samt litt agility. Calle elsker å trene 
sammen med de andre hundene, så vi koser oss 
mye. 

I tillegg til trening har vi startet med utstilling – 
noe vi vel ikke hadde tenkt på i første omgang, 
men da oppdretteren vår, Ellen Katrin, lurte på 
om vi kunne tenke oss å stille ham ut , ja, da 
 tenkte vi at nå som guttene våre er ute av redet, 
kan det jo være greit med en ny hobby.
Han har deltatt på 3 valpeshow, og så langt har 

det gått veldig fint: På det første ble han BIR, BIG 
og 2BIS, på det neste BIR og på det siste BIR og 
4BIG. På alle utstillingene har han fått strålende 
kritikker. Må jo innrømme at det sporer til fortset-
telse, så den 6. juni skal han stilles ut i NKK’s inter-
nasjonale utstilling i Drammen. Nå som  junior, så 
det blir spennende. Det er jo først nå det virkelig 
begynner å telle, hvor resultatene blir loggført. 
Vi krysser fingre …

Vel, som dere sikkert skjønner, så er vi blitt ihu-
ga buhund-fans. Det er en rase som er kvikk, 
leken, godlynt, ja full av liv. Den krever en god 
del stimulering og utfordringer, men det er en 
veldig takknemlig rase å jobbe med. Lettlært og 
glad, og du verden så mye glede og hengiven-
het vi får tilbake! Det er helt utrolig hvilken glede 
han viser når han møter kjente – være seg både 
2- og 4-beinte.

Så til min konklusjon: Var det egentlig en 
 tilfeldighet at Calle kom til oss – eller var det 
meningen? Hadde jeg ikke tatt bilde av Ellen 
Katrin på buhunddagen – hadde jeg ikke kjent 
igjen bildet på buhundsidene – hadde ikke val-
pekjøperen ringt og avbestilt ham akkurat da vi 
var på besøk – vel – jeg velger å tro at det er en 
mening med alt.

Vi har vært så heldige at vi har fått en hund som 
synes å ha muligheter for å nå langt og kanskje 
han kan være med på å utvikle rasen videre? Det 
har for oss vært veldig viktig å følge rådene vi 
har fått fra oppdretteren vår når det gjelder vik-
tigheten av kursing, trening, o.s.v. Vi ønsker og å 
følge opp det helsemessige, sånn som kosthold, 
vaksineringer, HD-undersøkelse og øyelysing. 
Jeg vet det er mange hundeeiere som ikke synes 
det er bryet verdt å følge opp ting som øyelysing 
og HD-undersøkelse dersom hunden ikke skal i 
avl. Men man bør vel kanskje huske på at det er 
en liten rase vi har, og det er veldig viktig at vi 
klarer å holde den ”frisk og rask”? For å klare det 
må alle vi buhundeiere ta vår del av ansvaret. 
Derfor så avslutter jeg min lille epistel med 
en liten oppfordring til alle dere der ute med 
 buhund: Vær så snill å HD-røntge og øyelyse 
hundene deres! Vi mangler opplysninger om 
mange hunder, og for at rasen skal kunne fort-
sette å utvikle seg som den sunne og friske rasen 
den er, er det viktig å få kartlagt helsestatusen. 
Vi bør alle gjøre det vi kan for at denne skjønne 
rasen skal fortsette å utvikle seg som en sunn og 
frisk rase.

Så helt til slutt vil jeg bare få ønske alle bu-
hundvenner – både 2- og 4-beinte en riktig 
god sommer!



Veterinærenes førstevalg

For livslang helse 
og sunnhet
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Hill´s * Pet Nutrition Ltd.
Norsk Distributør: Pet Partner A/S

Dyrløkkeveien 19 - 1440 Drøbak
Tlf.: 64 90 75 01

*Varemerket benyttes på lisens av Hill´s Pet Nutrition, Inc.
© 1997, Hill´s Pet Nutrition, Inc.
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Alltid størst utvalg til de 
beste prisene!

TROPEHUSET
BRAUT

Velkommen til en 
hyggelig handel hos:
spa

r p
en

ge
r

ÅPNINGSTIDER: 
Alle hverdager fra 14 – 19
Lørdager fra 10 – 14
Tlf: 51 42 56 90
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Int, nordIc 
WW 03, 08  

KImura’s amanda
 

norwegian, swedish, danish champion
norwegian Winner 2001, 2002, 2008

nordic Winner 2002, 2003
swedish Winner 2003

World Winner 2003, 2008
top Buhund in norway 2002, 2003

top spitzdog in norway 2002, 2003
top dog 3 in norway 2002
top dog 2 in norway 2003

32 cc/cK, 29 x BoB, 2 x Bos
multiple group and BIs winner.Du vil aldri gå på akkord med din hund eller 

katts livskvalitet. Det vil heller ikke vi.

•	 Her	hos	Hill’s	forstår	vi	hvor	viktig	din	hund
	 eller	katts	helse	er	for	deg,	for	vi	eier	også
	 hunder	og	katter.	Derfor	går	vi	ikke	på
	 akkord	med	vårt	løfte	om	å	tilby	det	beste
	 fôret,	og	det	gjør	vi	ved	å	benytte
	 ingredienser	av	høyeste	kvalitet.

•	 Alle	våre	produkter	er	nøye	balansert	for
	 å	oppfylle	din	hund	eller	katts	spesifikke
	 behov.	Det	er	dokumentert	at	vår	kliniske
	 ernæring	er	optimal	for	hunder	og	katters
	 helsetilstand,	og	den	er	et	resultat	av	vårt
	 omhyggelige	arbeid	med	ernæring.

•	 Det	er	så	effektivt	at	det	er	dyrlegenes
	 førstevalg	når	det	gjelder	å	fôre	deres	egne
	 hunder	og	katter.	Dessuten	koster	det	mindre
	 enn	du	tror!

•	 Hvis	du	vil	være	sikker	på	at	du	gir	din	hund		 	
	 eller	katt	det	beste	skal	du	ikke	gå	på	akkord	
	 med	kvaliteten	-	velg	Hill’s.

For mer informasjon og rådgivning om våre 
produkter ring 815 09 330 eller besøk vår 
hjemmeside www.hillspet.no

vets’ no.1 choiceTM

8843 ann Helseboken.indd   1 07/01/09   13:23:33
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Kimura Kennel - Kathrine & terje Lindstrøm
norheimsveien 102, n-5542 Karmsund, norway

Phone: 0047 52 83 93 33, Fax: 0047 52 83 90 16, E-mail: post@kimurakennel.no, www.kimurakennel.no

rottweiler | norwegian Buhund | Boston terrier
120 champions + 22 International and nordic champions

World Winner 2002, 2003, 2006, 2008 | Eur W 2006, 2007 | nordic Winner 1998, 2002, 2003, 2006, 2007
norwegian Winner 1989, 1994, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

swedish Winner 1999, 2001, 2002, 2006, 2007 | Finnish Winner 2001, 2006

JWW08 nV08 
VauLartun’s 
tomBa KImura
er paret med 
amanda

Valper ventes 
medio august

Int, nordIc 
WW 03, 08  

KImura’s amanda
 

norwegian, swedish, danish champion
norwegian Winner 2001, 2002, 2008

nordic Winner 2002, 2003
swedish Winner 2003

World Winner 2003, 2008
top Buhund in norway 2002, 2003

top spitzdog in norway 2002, 2003
top dog 3 in norway 2002
top dog 2 in norway 2003

32 cc/cK, 29 x BoB, 2 x Bos
multiple group and BIs winner.
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Utstillingskavalkade 2008
Bø I TELEMARK, 23.02.08 

Dommer: Karl-Erik Johansson

BIR:  NORD FIN UCH EUJW-06 JWW-06  
PLJW-06 SV-07,-08 KIMURA’S GURINA
Eier: Yvonne Nilsen

BERgEN 29.03.08

Dommer: Kurt Nilsson

BIR: NUCH KIMURA’S HEDDA
Eier: Inger Helene Sachariassen/Kathrine 
Lindstrøm 

BIM: NUCH VIXIR’S OZZY
Eier: Gunnar Halleraker

KRISTIANSAND 03.05.08

Dommer: Kari Granaas Hansen

BIR: INT NORD UCH NORDJV-06 NORDV-06 
SV-06 KIMURA’S GYDA
Eier: Ellen Katrin Enge

TRONDHEIM 07.06.08

Dommer: Torbjørn Granheim

BIR: INT NORD UCH NORDJV-06 NORDV-06 
SV-06 KIMURA’S GYDA
Eier: Ellen Katrin Enge

BjERKE 28.06.08

Dommer: Diana T. Anderson

BIR: INT NORD N S DK UCH NV-01,-02,-08, 
SV-03, NORDV-02,-03, WW-03, 
WW-08, KIMURA’S AMANDA
Eier: Terje & Kathrine Lindstrøm

BIM: INT CH, NUCH, SUCH, PL CH, PLW-06, 
PZW-06, NV-06, SV-06, Nord.V-06, 
WW-06, WW-08, KIMURA’S DIDRIK

DRAMMEN 16.08.08

Dommer: Leif Rangar Hjort

BIR: INT NORD N S DK UCH NV-01,-02,-08, 
SV-03, NORDV-02,-03, WW-03, 
WW-08, KIMURA’S AMANDA
Eier: Terje & Kathrine Lindstrøm

BIM: INT CH, NUCH, SUCH, PL CH, PLW-06, 
PZW-06, NV-06, SV-06, Nord.V-06, 
WW-06, WW-08, KIMURA’S DIDRIK

STAVANgER 14.09.08

Dommer: Eivind Mjærum

BIR: INT NORD N S DK UCH NV-01,-02,-08, 
SV-03, NORDV-02,-03, WW-03, 
WW-08, KIMURA’S AMANDA
Eier: Terje & Kathrine Lindstrøm

BIM: JWW-08 NV-08 VAULARTUN’S TOMBA 
KIMURA
Eier: Kathrine Lindstrøm 

HARSTAD 19.04.08

Dommer: Espen Engh

BIR: NUCH CASCILLIUS ELVIS EXPRESS
Eier: Ernst Jacobsen
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Utstillingskavalkade 2008

Norsk Buhund 8,5 år  gammel 
tok rent bord på NKK’S 

 utstilling i Bergen 22.03.09

BIR 
BESTE NORSKE RASE 

BIg
BIS VETERAN

BEST IN SHOW

INT NORD N S DK UCH NV-01,-
02,-08, SV-03, NORDV-02,-03, 

WW-03, WW-08, KIMURA’S 
AMANDA 

Eier: 
Terje & Kathrine Lindstrøm

Vi 
gratulerer!

BuHuNDSjå 2008

Dommer: Helge Lie

BIR: NUCH VIXIR’S OZZY
Eier: Gunnar

BIM: NORD FIN UCH EUJW-06 JWW-06  
PLJW-06 SV-07,-08 KIMURA’S GURINA
Eier: Yvonne Nilsen

KONgSVINgER 04.10.09

Dommer: Anita Whitmarsh

BIR: INT NORD N S DK UCH NV-01,-02,-08, 
SV-03, NORDV-02,-03, WW-03, 
WW-08, KIMURA’S AMANDA
Eier: Terje & Kathrine Lindstrøm

BIM: INT CH, NUCH, SUCH, PL CH, PLW-06, 
PZW-06, NV-06, SV-06, Nord.V-06, 
WW-06, WW-08, KIMURA’S DIDRIK

HAMAR NV-08, 21.11.08

Dommer: Knut Sigurd Wilberg

BIR: INT NORD N S DK UCH NV-01,-02,-08, 
SV-03, NORDV-02,-03, WW-03, 
WW-08, KIMURA’S AMANDA
Eier: Terje & Kathrine Lindstrøm

BIM: JWW-08 NV-08 VAULARTUN’S TOMBA 
KIMURA
Eier: Kathrine Lindstrøm 

TROMSø 18.10.09

Dommer: Anne Indergaard 

Ingen BIR/BIM

BuHuNDENS NASjONALDAg 2008

Dommer: Helge Lie

BIR: INT NORD UCH NORDJV-06 NORDV-06 
SV-06 KIMURA’S GYDA
Eier: Ellen Katrin Enge

BIM: INT CH, NUCH, SUCH, PL CH, PLW-06, 
PZW-06, NV-06, SV-06, Nord.V-06, 
WW-06, WW-08, KIMURA’S DIDRIK
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Reise med 
   hund og katt

Med sommerferien for døra er det sikkert flere av dere som skal ut på tur, - med 
hund eller katt. Det er da flere ting det kan være greit å vite om, enten turen går 
innenlands eller utenlands. Ved klinikken får vi i disse dager mange spørsmål 
om regler for utenlandsreise med hund. Her finner du tips for hva du generelt 
skal tenke på når du er på reise med hunden eller katten din, og hva du skal 
spesielt passe på når dere skal krysse landegrenser.

AV: ELIN KRISTIANSEN, HøNEfOSS DyREHOSPITAL
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Utenlandsreise
Mellom Norge og Sverige finnes i dag ingen 
bestemmelser, og du kan reise fritt mellom 
disse to landene. For reiser mellom Norge og 
de fleste andre land er det imidlertid en rekke 
regler som krever nøye planlegging av turen. 
For reise til de fleste EU-land er det felles regler 
med krav om bl.a. rabiesvaksinering, men skal 
du andre steder må du sørge for å sette deg 
inn i de regler som gjelder for dette bestemte 
landet. Det er enkelte rabiesfrie land utenfor 
EU som det kan være mulig å besøke uten 
karantenebestemmelser, men veldig ofte er 
det karantene involvert dersom du skal ha 
med deg hund tilbake fra land utenfor EU. 

Skal du reise til utlandet med hunden din er 
det derfor viktig at du setter deg i kontakt med 
landets ambassade for å forvisse deg om at du 
mottar de nyeste innreisebestemmelsene til 
dette landet. De aller fleste landene har ingen 
formelle krav for utreise, det er først når du 
skal inn i et land du vil møte forskjellige krav. 
Landbruksdepartementet bestemmer innre-
isereglene til Norge og informasjonsbrosjyren 
deres finner du på www.mattilsynet.no/dyr/
ports_og_kjaeledyr/import_eksport. 
Det er viktig å planlegge i god tid, - det tar 
ca 6 mnd å bli klar for en utenlandsreise 
med de vaksinasjoner og blodprøver som er 
 påkrevet.

PASS: Hund, katt og ilder blir utstyrt med pass 
når de skal ut å reise. Veterinæren utsteder 
dette og påfører den informasjonen som skal 
følge dyret. I passet blir dyrets identitet, alle 
vaksiner, rabiesblodprøvesvar, og parasittbe-
handling før og etter innreise til Norge doku-
mentert og attestert av veterinær.

IDENTITETS-MERKINg: Alle dyr som skal inn 
til Norge må være identitetsmerket, enten 
med en tattovering eller en ID-chip. Fra 2011 
må dyrene være merket med ID-chip, da hold-
er det ikke lenger med bare en tattovering.

VAKSINERINg: Alle hunder og katter som 
skal inn til Norge være rabiesvaksinert 
(unntak: Sverige, UK og Irland). Grunnvaksin-
eringen består av to sprøyter med ca 4 ukers 
mellomrom. Minimum 120 dager (4 mnd) 
etter siste sprøyte skal det tas en blodprøve 
for å dokumentere at dyret har utviklet nok 
 immunitet mot rabies. Det tar ca 2 uker fra 
man tar blodprøven til man får svaret. Dette 
svaret skal føres inn i dyrepasset av veterinær.  
Rabiesvaksinen må gjentas regelmessig etter 
vaksineprodusentens anbefaling, som per i 
dag er med 1 års intervall for vaksinen som er 
på markedet i Norge.

Hunden/katten bør ha gjennomgått de 
 vanlige vaksinene vi rutinemessig vaksinerer 
for her hjemme, men det er ikke lenger noe 
formelt krav om dette. Vi anbefaler uansett 
at vaksinasjonsopplegget følges av hensyn 
til dyrets helse og den smitterisikoen det er å 
besøke andre land med et annet smittepress. 
Hos hund er dette vaksiner som beskytter mot 
valpesyke, parvovirus, smittsom leverbeten-
nelse og kennelhoste.  Hos katt beskytter 
 vaksinen mot kattepest og luftveisvirus. 

Tidligere var det påkrevet også med 
 Leptospirosevaksine. Det er det ikke lenger, 
men det anbefales å gjennomgå leptospirose-
vaksinering dersom du skal til land der denne 
sykdommen finnes. Dyrlegen din kan rådgi 
deg om dette.

ORMEBEHANDLINg: Rett utenfor døren vår, 
i Europa, ligger ”revens lille bendelorm” (eller 
Echinococcus multilocularis på latin) på lur, 
og bare venter på å få erobre Norge. Bende-
lormen gir ingen direkte symptomer hos hun-
den eller katten, men kan forårsake alvorlig 
sykdom hos menneske. 

Hunden/katten skal derfor behandles for 
denne bendelormtypen med godkjent orme-
kur (praziquantel – Drontal/Droncit) løpet 

av de siste 10 dager før innførsel til Norge 
og gjentas senest 7 dager etter innførsel. 
Dyret skal altså behandles TO ganger og be-
handlingene skal attesteres av veterinær i 
 dyrepasset. 

Bendelormen har en livssyklus med to verter. 
I rovdyr (for eksempel hund, katt, rev) blir 
bendelormen kjønnsmoden og produserer 
egg som spres til omgivelsene med avførin-
gen. Eggene kan derfor finnes på sopp, bær, 
grønnsaker og i dyrefor (gress og gress-
produkter) i områder med smittede dyr. Når 
eggene blir spist av mennesker, drøvtyggere 
eller smågnagere frigjøres parasittlarvene og 
transporteres med blodet til ulike organer, 
der de kapsler seg inn i svulstaktige utvek-
ster. Hund, katt og viltlevende rovdyr smittes 
 gjennom å spise infiserte smågnagere. Revens 
lille  bendelorm er funnet hos mus, rev og 
hund på Svalbard, men ikke Fastlands-Norge. 
 Bendelormen finnes over hele verden og er 
særlig utbredt i Sentral Europa, Midtøsten og 
på Nordkalotten.  

Dette er en parasitt som vi ikke vil ha i Norge!! 
Den eneste måten å unngå smitte og at den 
etablerer seg i Norge er at du som eier passer 
på å gi hunden eller katten din ormekur før og 
etter innreise til Norge. Får vi denne  parasitten 

>> fORTSETTER....

SyKDOM SMITTEKILDE BESKyTTELSE
Rabies Bitt fra rabiessykt 

dyr
Vaksine. Unngå kontakt med fremmede hunder.

Leptospirose Infiserte 
 smågnagere/vann

Vaksine (ikke katter, ikke mottakelige for 
 leptospirose)

Ekinokokkose Infiserte smågnager Ormekur, for eksempel Drontal eller Milbemax.

Dirofilariose 
(hjerteorm)

Mygg, landsnegler Myggrepellerende midler, foreksempel  Bayvantic 
og Exspot. Det finnes i dag ingen mygg-
 repellerende midler til kattLeishmaniose Sandmygg (enkelte 

deler av Middel-
havsområdet)

Babesiose Flått Flåttmiddel, for eksempel Bayvantic, Exspot, 
Scalibor for hund, Frontline for katt. Katter er 
motstandsdyktige for Borreliose.

Ehrlichiose Flått

Borreliose Flått

Mykoplasmose Lopper Middel mot lopper, for eksempel Expot, Bayvantic 
og Advocate for hund. Stronghold, Advocate og 
Frontline til katt.

Noen av sykdommene og hvordan du kan beskytte 
hunden/katten din finner du her:
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Forhåndsregler generelt 
ved reise
fôR: Ha med fór som hunden/katten er vant 
til hjemmefra.  Et brått fórbytte på ferien kan 
føre til mage-tarmproblemer. Ikke gi dyrene 
matrester. Hold hunder og katter i bånd når 
de er ute. Prøv å kontrollere hva de får i seg 
når de snuser rundt. 

REISE I BIL: Sørg for at hunden/katten har 
god plass, - helst et eget trafikksikkert bur. 
Det finnes også sikkerhetseler til hund. Unngå 
overoppheting. Husk at det lett kan bli veldig 
varmt i en bil når en er ute og reiser, - gjelder 
både i Norge og ved reise til sydligere strøk. 
Pass på å ta regelmessige luftepauser og ha 
alltid med nok friskt drikkevann. Unngå å la 
hunden være igjen i bilen dersom dere skal ut 
å gå. Sett opp vinduer og parker alltid i skyg-
gen, - og husk at solen flytter seg! Det som er 
skygge når du går fra bilen, er ikke nødven-
digvis skygge en time etterpå. Hvert eneste 
år har vi hos oss fått inn hunder som har blitt 
glemt igjen i bilen og som er overopphetet. Vi 
har også opplevd at hunder har omkommet 
av heteslag, - det er bare så altfor trist, - og 
unødvendig! Skal du reise sydover og du vet 
det blir mye tid i bilen, - vurder om det kanskje 
ikke er bedre for hunden om du finner noen 
hjemme som kan passe den.

fLyREISE: Dersom du har en liten hund er det 
flere flyselskap som vil la deg ha med hunden 
inn i kabinen. Her gjelder det imidlertid spe-
sielle regler, så forhør deg med flyselskapene 
før du reiser. Større hunder er henvist til eget 
transportrom i flyet, men vær klar over at hun-
den ikke vil ha tilsyn her under reisen.  Hun-
den må være i stand til å takle den psykiske 

påkjenningen den utsettes for under flyturen, 
ikke send hunden din på denne måten der-
som du ikke vet hvordan den takler det. 

uNNgå SMITTE: Unngå kontakt med frem-
mede dyr (gjelder også oss menneske). Un-
dersøk dyrene daglig, fjern flått. Glem heller 
ikke bæsjeposene, - det er like viktig å plukke 
opp etter egen hund, ute som hjemme.

REISEAPOTEK: Ta med et lite reiseapotek til 
dyret ditt, i tilfelle uhellet er ute. Ha også med 
deg egen veterinærs e-post adresse eller tele-
fonnummer slik at du kan få gode råd dersom 
uhellet skulle være ute. Undersøk også hvor 
dyrlege er på det stedet du ferierer, i tilfelle du 
skulle ha behov for dyrlegehjelp underveis.

 REISEAPOTEKET BøR INNEHOLDE: 
•	 Middel	 mot	 diare	 (Zoolac,	 Diarsanyl,	

Canicur - fås hos dyrlegen eller apotek) 
•	 Flåttang
•	 Repellerende	flåttmiddel	(Exspot,	Bay-

vantic, Scalibor halsbånd)
•	 Bandasjemateriell	 (Kompress	 –	 melo-

lin, Elastisk selvheftende bandasje, 
Sportstape)

•	 Saks	og	pinsett
•	 Desinfeksjonsmiddel	 (Klorhexidin	 0,5	

mg/ml)
•	 Øyebadevann(NaCl)

fORSIKRINg: Sjekk hundens forsikring før du 
reiser, at den også gjelder i det landet du skal 
besøke. Ta med forsikringsnummer og polise. 
Dersom ikke hunden eller katten er forsikret, 
sørg for å tegne en forsikring før dere reiser. 

Som du skjønner, er det mange ”farer” som 
lurer i utlandet, men dersom du tar noen 
forholdsregler og er forberedt er det store 
muligheter for at dere vil få en fin ferietur 
sammen. Det er veldig hyggelig å ha med 
den firbeinte kompisen på tur, men før dere 
reiser still dere selv også spørsmålet om Pus 
eller Passopp kommer til å sette like mye 
pris på reisen som dere selv? En biltur til en 
ukes fjelltur i den norske fjellheimen skal det 
vel være lite tvil om at i hvert fall Passopp vil 
sette pris på, men kanskje ikke gjennom hele 
Europa for å ligge på stranda ei uke ….?? En 
lengre transport i bil, båt, tog eller fly kan fort 
bli både varm og ubekvem, - kanskje er det 
noen hjemme som vil sette pris på litt firbeint 
selskap også?

God ferie

til Norge kan vi ikke lenger spise bær ute 
i skog og mark. Alt syltetøy må da kokes og 
sopp stekes….

fLåTT, LuS Og LOPPER: Flått, lus og lopper 
er et mye større problem på kontinentet enn i 
Norge. De er i seg selv temmelig ufarlige, men 
de kan spre mange alvorlige sykdommer som i 
verste fall kan være livstruende for både men-
nesker og dyr, som borreliose og erlichiose. 
Det er derfor viktig å beskytte dyrene våre 
godt mot disse småkrypene dersom du skal 
oppholde deg i områder der disse finnes. Flått 
er utbredt langs kysten vår på Vestlandet og 
Sørlandet og har etter hvert krøpet lenger 

og lenger inn i landet. I hele Sør-Sverige og 
nedover kontinentet skal du være veldig opp-
merksom på flått. Det finnes i dag forskjellige 
spot on preparater (preparater som dryppes 
i nakken og som tas opp i huden/blodet) og 
halsbånd (Scalibor) som holder flått, lus og 
lopper borte fra dyrene våre. En behandling 
med et spot-on preparat varer 1 mnd, og 
gjentas månedlig i den perioden du opphold-
er deg i flått-områder. Scalibor-halsbåndet 
varer i ca 5 mnd.

En flåttang hører også med i kofferten slik 
at man kan fjerne flåtten fortest mulig der-
som den biter seg fast. Jo lengre flåtten blir 

 sittende, desto større er sjansen for at den får 
overført smitte. Rens stedet der flåtten har 
sittet, og følg med stedet over noen dager. 
Det kan bli en liten hevelse men den går som 
regel ned i størrelse raskt. Blir det en større 
hevelse eller hunden blir allment dårlig bør 
du kontakte dyrlege.

SyKDOMMER SOM VI IKKE HAR I NORgE: 
Det er viktig å være klar over at det på konti-
nentet også er andre sykdommer enn rabies 
som vi vaksinerer mot, og som det er viktig å 
beskytte hunden/katten mot. Mange av disse 
er sykdommer overført via flått eller mygg. 
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Ormekurer til hund og katt

Videre ser man at behovet for behandling mot 
innvollsorm hos voksne hunder i Norge er 
 annerledes enn det vi tidligere har praktisert, og 
derfor har man laget nye retningslinjer.  Legemi-
ddelverket har nedsatt en ekspertgruppe som 
jobber med å revidere behandlingsanbefalin-
gene av både innvollsorm, andre tarmparasitter 
og ektoparasitter (parasitter i huden, som f.eks 
flått, reveskabb etc). Undertegnede er en av de 
privatpraktiserende veterinærene i denne grup-
pen, sammen med blant annet spesialister fra 
Norges Veterinærhøgskole. 

I første omgang vil vi ta for oss innvollsorm og 
behandling mot dette. 

INNVOLLSORM HOS HuND
Hos hund i Norge er det først og fremst hundens 
spolorm (Toxocara canis) vi er opptatt av. Hunder 
smittes ved å få i seg egg som ligger på bakken 
der en smittet hund har gjort fra seg eller ved at 
de spiser såkalte mellomverter (gnagere, enkelte 
insekter, meitemark). Det mange kanskje ikke 
vet er at fersk avføring ikke inneholder smitte, 
da det tar minimum 3 uker fra en hund etterla-
ter egg i avføringen før disse eggene kan smitte. 
Inne i egget er det nemlig en liten larve som må 
modnes. Denne prosessen tar alt fra 3 uker til 
mange måneder, alt avhengig av temperatur og 
fuktighet.

Når hunder spiser infiserte egg vil disse klekke 
i tarmhulen, der larvene vandrer fra tarmhulen 
gjennom kroppen til lever, og derfra til lungene 
før de hostes opp og svelges, og voksne spolorm 
kan legge nye egg i tarmen.  Ettersom hunden 
blir eldre vil den gradvis utvikle en immunitet 
som gjør at larver ikke kan gjennomføre en slik 
vandring og kapsles inn i ”vevscyster”, der de lig-
ger i en slags dvale. Ved nedsatt immunforsvar 
og ved drektighet og diegiving vil disse ormene 
fortsette vandringen, og det er derfor tisper 
smitter valpene sine. 

Spolorm er vanlig på alle valper. Dette er fordi 
de smittes via moren både gjennom morkake og 
melk.  

Voksne hunder som får i seg egg vil i de fleste 
situasjoner ikke utvikle ny smitte, da ormene 
går i hvilefase i muskler. Unntaket er når de får i 
seg larver som er i vevscyster i byttedyr, da de er 

 ferdig utviklede og kan legge nye egg i tarmen 
på en voksen hund.  Derfor kan voksne hunder 
også spre innvollsorm videre. 

HVORDAN SER MAN AT HuNDEN 
HAR INNVOLLSORM?
Spolorminfeksjon kan være uten symptomer.  
Større mengder orm vil gi alt fra dårlig vekst, 
dårlig pelskvalitet, generell svekkelse og ikke 
minst symptomer fra mage-tarmsystemet som 
oppkast/diare eller avmagring. Vandrende larver 
kan gi symptomer fra luftveiene hos valper og gi 
mer alvorlig sykdom. 

Egg fra innvollsorm i avføringen kan påvises ved 
mikroskopisk undersøkelse på laboratorium. 
 Enkelte ganger kan man også se spolorm i op-
pkast eller avføring ved stor smitte. 
I tillegg til hundens spolorm er det noen tilfeller 
av både hakeorm og piskeorm i Norge. Diagnose 
og behandling er som for spolorm. Symptom-
ene kan være som for spolorm, men hakeorm 
kan også gi betennelse i huden på potene da 
den kan vandre gjennom potene.  Piskeorm gir 
gjerne kløe ved endetarmsåpningen og nedsatt 
næringsopptak og tarmproblemer. Hakeorm og 
piskeorm er primært et problem man ser der det 
er mange hunder, som kennelmiljøer/oppdrett. 
I tillegg blir 2 av hundens lungeormer påvist fra 
tid til annen i Norge. Disse gir symptomer fra 
luftveiene, ofte med kronisk hoste. Disse ormene 
smitter via små snegler som er en mellomvert.  
Diagnosen påvises enten ved bronkoskopi (”kik-
khullskamera” inn i luftrør og bronkier) eller 
avføringsprøver. 

Bendelorm hos hund i Norge er ikke utbredt.  
Bendelorm smitter ikke direkte fra hund til hund 
men via mellomverter.
For de som skal reise sørover i Europa må man 
også være forberedt på hundens hjerteorm og 
sørge for forebyggende behandling. 
 Ved utenlandsreise utenfor Norge og Sverige er 
det spesielle krav om behandling mot revens lille 
bendelorm.  Dette må gjøres hos veterinær og 
attesteres i passet til dyret. 

INNVOLLSORM HOS KATT
Katter har ”sin egen” spolorm som heter Toxocara 
cati. I likhet med valper smittes også kattunger 
via melka til kattemora, men ikke via morkaka. 

Derfor behøver ikke katter behandles før ved 
3 uker etter fødsel. Katter får også i mye større 
grad enn hunder innvollsorm, både spolorm og 
bendelorm, fordi de både jakter og spiser byttet 
sitt. 

Symptomer og påvisning av smitte hos katt er 
som hos hund. Bendelorm hos katt ses ofte som 
små ”riskorn” bak oppunder halen. Disse er ikke 
farlige for mennesker. 

Under følger oppdaterte retningslinjer for orme-
behandling hos hund og katt utarbeidet av Stat-
ens Legemiddelverk.

BEHANDLINgSRuTINER HuND:
VALPER:  2,4,6,8 og 12 uker etter fødsel, igjen 
ved 6 måneders alder og 1 år. Mot spolorm.
VOKSNE HuNDER: Kun etter påvist innvollsorm 
i avføringsprøve.  Ved vår klinikk anbefaler vi å 
sjekke avføringsprøve for innvollsorm ved årlig 
helsekontroll og vaksine av hund.
DREKTIgE Og DIEgIVENDE TISPER: Sammen 
med valpene ved 2,4 og 6 uker. Mot spolorm.

BEHANDLINgSRuTINER KATT: 
KATTuNgER: 2,4,6,8 og 12 uker etter fødsel, ig-
jen ved 6 måneders alder og 1 år.
VOKSNE KATTER: 
•	 Utekatter	som	jakter	mye:	Etter	behov,	typisk	

4 ganger i året. 
•	 Innekatter	 :	 Kun	 etter	 påvisning	 av	 innvoll-

sorm i avføringsprøve.
DREKTIgE Og DIEgIVENDE KATTER: Sammen 
med kattungene ved 2,4 og 6 ukers alder. 

ZOONOSE		=	Smitte	mellom	dyr	og	
 mennesker

Toxocara canis og Toxocara cati kan forårsake 
sykdom av vandrende larver hos mennesker. En-
keltstående tilfeller av klinisk sykdom er beskre-
vet fra Skandinavia. Det er viktig å hindre at 
miljøet nedsmittes (fjerne hundeavføring, især 
der barn leker). Valper representerer den største 
smittekilden. 

falske zoonoser
Enterobius vermicularis (barneorm) er en hu-
manspesifikk parasitt. Det er ikke korrekt at 
barneorm forekommer hos hund og katt og kan 
smitte mennesker, som det av og til hevdes. 

Fra 1. Juli i år blir ormekurer til hund og katt reseptpliktige. Dette er bestemt av 
Statens Legemiddelverk som et tiltak for å redusere unødvendig medisinbruk og 
forebygge at det utvikler seg resistens mot de vanlig brukte legemidlene mot 
innvollsorm. 

AV: STEIN DAHL, HøNEfOSS DyREHOSPITAL
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A-Black Shadow 21383/99 1998 B Fri 2000 svart 1513 Moss CERT/Res-CACIB

AHS Kronblom av Gilde 07784/02 2002 B Fri 2004 svart 3178 Våle N S Uch

Cascilius Tiger Turandot 05358/03 2003 A Fri 2004 blakk 9690 Havøysund CERT

Gerdsbos Hugin S11843/97 1996 A Fri blakk Dingle, Sverige CERT/Res-CACIB, S Vch

Gugner’s Freke S10710/99 1998 B Fri blakk Kågerød, Sverige Int N S Uch

Jeppe 00114/99 1998 A Fri 2000 blakk 5035 Bergen CERT

Kimura’s Alexander 19206/00 2000 A Fri (ikke arve-
lig katarakt)

blakk 4308 Sandnes N Uch

Kimura’s Basil 05790/02 2002 A 2002 blakk 1400 Ski 2AK (1JK)

Kimura’s Bendik 05789/02 2002 A Fri 2002 blakk 0860 Oslo N Uch

Kimura’s Caro 20180/03 2003 A Fri 2003 blakk 6516 Kristiansund N Uch

Kimura’s Didrik 09857/04 2004 B Fri 2004 blakk 4085 Hundvåg INT N S UCH NV-06 WW-06-08 
NORDV-06

Kimura’s Edvin 04451/05 2005 A Fri (”buhund-
katarakt)

blakk 3511 Hønefoss N Uch

Kimura’s Egon 04450/05 2005 A 2006 blakk 5054 Bergen NORDW-05, N Uch

Leite-Gård’s  
Olav Håkonson

24098/03 2003 A Fri (”buhund-
katarakt)

blakk 4312 Sandnes CERT

Leite-Gård’s Turbo 06860/99 1998 A 2008 blakk 4312 Sandnes N Uch

Med Hjärtas Lukas S63103/2005 2005 A Fri 2006 svart 3178 Våle N Uch

Prikken Bamse 02949/97 1997 A Fri 2005 blakk 4330 Ålgård 1 AK

Redlance's Evig Trofast 03132/06 2006 B Fri1999 blakk 6530 Averøy Cert

Redlance’s Gard 22622/07 2007 B Fri 2006 blakk 6110 Austefjorden Cert 

Sangrebakkens Fant 13677/98 1998 A Fri 2000 blakk 1176 Oslo N Dk Uch NV-03

Sangrebakkens Tarek 13676/98 1998 A Fri 2008 blakk 4308 Sandnes N Uch

Skadsemgaarden's  
Peik Den Digre 

09828/05 2005 A Fri 2009 Blakk 4354 Voll NUCH

Treholmens Tom S21803/00 2000 A Fri 2001 blakk Haverdal, Sverige N S Uch

Vaulartun’s Lille Lille 17293/00 2000 A/Fri Fri 1999 svart 5559 Sveio N Uch NV-05

Vikingborgens Prins Pongo 18946/96 1996 A/Fri Fri 2007 svart 1739 Borgenhaugen CERT

Vixir's Ozzy 03353/03 2003 B/Fri Fri blakk 5550 Sveio N Uch

Vaalebjønn’s Rask 07969/04 2004 A/Fri blakk 6964 Korssund CERT

Vaalebjønn’s Ricco 21206/04 2004 A/Fri svart 3188 Horten 1 AK

HuNDENS NAVN REg. NR. føDT HOfTER øyNE fARgE BOSTED uTSTILLINg/TITLER

Avlsrådet informerer
Hannhundlisten er et tilbud til medlemmer av Norsk buhund der hannhuder gjøres mer 
synlig for oppdrettere av norsk buhund. 

GODKJENTE HANNHUNDER

For å få din hannhund på denne listen, må 
hunden tilfredsstille de kravene som er gitt 
i NBKs retningslinjer for avl. Vi håper mange 
gjør det som skal til for å få hunden godkjent, 
dersom den forøvrig er frisk og har et temper-
ament som gjør den egnet for avl. Har dere 
spørsmål er det bare å ta kontakt med avlsrå-
det så hjelper vi dere videre.

Vi ønsker at listen skal være fyldig og  oppdatert 
til enhver tid. Dersom du mener din hund 
skulle være på listen, eller din hunds står der 
selv om dere ikke ønsker det, så vær så snill å 
ta kontakt så retter vi opp eventuelle feil! 

Vi ønsker å ha en til enhver tid oppdatert 
hann hundliste på vår nettside. Vi har planer 

om å lage hannhundlisten med bilder av alle 
hannhundene, og trenger i den forbindelse 
bilder. Bilder kan sendes på e-mail eller på 
post til avlrsådet.

Nedenfor er en oppdatert liste over godkjente 
hannhunder som eies av våre medlemmer.
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Se mer på www.buhund.no

08033/05 Svartedals Guri-malla C 10.02.2009

27074/07 Raumerrikets Ridder Ryger A 03.03.2009

05450/08 Kimura’s Inga A 19.03.2009

22622/07 Redlance’s Gard B 19.03.2009

03905/07 Vaalebjønn’s Is Brage B 19.03.2009

27073/07 Raumerrikets Riff Rebell A 24.03.2009

DK01455/2008 Eimunas Ab Noorse Nicko A 24.03.2009

14327/06 Frida C 24.03.2009

03906/07 Vaalebjønn’s Ib Balder A 21.04.2009

23245/06 Tyri A 30.04.2009

03084/07 Skaubos Askil Ask D 05.05.2009

REg. NR. HuNDENS NAVN DIAgNOSE AVLEST

HD RØNTGINGER
Registrert mellom 1. januar og 14. juni 2009.

01.12.2007 091382 imp 04450/05    Kimura’s Egon 14706/04 Cascilius Eiegode Emma 

01.10.2008 087429 4/3 03133/06    Redlance’s Elias 09860/04 Kimura’s Dagny 

06.10.2008 087565 0/3 09857/04    Kimura’s Didrik LOSH0877992 Fjelldalgard’s Zemira 

07.10.2008 087246 0/3 09857/04    Kimura’s Didrik 01352/03 Vaulartun’s Kaisa 

01.11.2008 088149 3/5 09857/04    Kimura’s Didrik 23630/06 Kimura’s Hedda 

24.01.2009 091924 1/2 09828/05    Skadsemgaarden’s Peik Den Digre 07730/00 Shila 

30.01.2009 091865 1/4 07261/97    Leite-gård’s Levi Magnus’søn 26052/07 Leite-gård’s Celina 

19.03.2009 093051 4/1 07784/02    Ahs Kronblom Av Gilde 17536/07 Vaale-freya 

føDT KuLL T/H fAR MOR

VALPEKULL
Registrert mellom 1. januar og 14. juni 2009.
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Avlsregler for Norsk Buhund
Revidert 20.3.2004

§ 1.  Hunder som benyttes i avl skal være mentalt og fysisk 
sunne og friske.

§ 2.  NBK anbefaler ikke avl på hunder som har, eller har vært behan-
dlet for følgende mangler/lidelser:

 a) Testikkelmangel.
 b) Overbitt, underbitt.
 c) Hofteleddsdysplasi.
 d) Arvelige øyenlidelser.

§ 3.  Hunder som skal benyttes i avl skal være:

 a) ID-merket og HD- fotografert/diagnostisert i henhold til NKK’s 
regler. Buhunder født etter 1.01.05 må ha kjent HD-status på 
foreldrene for å bli godkjent i avl.

 b) Utstilt på offisiell utstilling anerkjent av NKK. Et av avlsdyrene 
må ha oppnådd minimum 1AK eller 1AUK med HP, det andre 
avlsdyret minimum 2AK. (AR kan gi dispensasjon fra krav under 
denne bokstav etter mottak av skriftlig begrunnet søknad).

 c) Øyelyst-/diagnostisert i henhold til NKK’s regler. Øyenlysnin-
gen skal være foretatt etter at hunden er fylt 12 mnd. Hvis et av 
forelderdyrene har ”buhundkatarakt”,  er det ønskelig at det blir 
paret med en som er fri. 

§ 4  Hunder som benyttes i avl bør være:
 a) Etter hunder som oppfyller NBK’s avlsregler.
 b) Fra kull hvor forekomsten av HD og /eller arvelige øyelidelser 

ikke er større enn gjennomsnittet for rasen.

§ 5.  Tisper skal være tilnærmet 2 år før første valpekull. 
 Hannhund bør være 18 mnd. før de benyttes i avl.

§ 6.  Det kan hyppigst påsettes valper hver annen løpetid, dog 
slik at valpingsintervallet blir  tilnærmet lik 12 mnd. (AR 
kan gi dispensasjon fra dette krav etter mottak av skriftlig 
begrunnelse). 

§ 7.  Et hanndyr bør begrenses i bruk inntil 50 % av avkommene 
er HD/øyenlyst diagnostisert.

§ 8.  følgende vurdering legges til grunn for godkjenning av 
valpekull:

 a) Godkjenning for mer enn 3 kull på avlstisper og mer enn 5 
kull på avlshanner gjøres avhengig av avkomstgransking.

 b) Avlsdyr bør ikke ha mer enn 5 % av samtlige registrerte hun-
der siste 5 år.

 c) Avlsdyr bør ikke være nærmere i slekt enn søskenbarn.

§ 9.  Det er ønskelig at tispeeieren sender melding til avlsrådet 
om:

 a) Kombinasjon. Dato for parring. Oppdretter må gi beskjed om 
foretatt parring til avlsrådet senest en uke etter parring.

 b) Dato for valping, antall fødte valper, kjønn og farge.
 c) Antall levende valper etter 7 uker.
 d) Antall valper solgt, med kjøpers navn.

§ 10.  Oppdretter som ønsker valpene godkjent av avlsråd og 
formidlet gjennom valpeformidlingen, må være medlem av 
NBK samt forplikte seg til å følge NKK’s etiske retningslinjer 
for avl og oppdrett. 
Dersom oppdretter ønsker valpeformidling utover valpenes 
10 ukers alder, må dette meddeles valpeformidler.

OBS! Dispensasjoner i henhold til § 3 b og § 6 skal være innhentet 
før parring og grunnen til dispensasjonen vil bli gjengitt på klubbens 
valpelister. Kombinasjoner som oppfyller klubbens avlskrav, kan for-
midles av klubben, dersom dette er et ønske av oppdretter.
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Norsk Kennel Klubbs etiske  
grunnregler for avl og oppdrett.
Vedtatt av NKKs Hovedstyre 22.05.08, gjeldende fra 01.10.08

Avl og oppdrett av rasehunder er et viktig fundament i Norsk 
Kennel Klubs virksomhet. NKKs formålsparagraf (§2, 2.ledd) 
lyder: NKK har til formål å bidra til å fremme utviklingen av de 
 enkelte hunderaser, av fysisk og psykisk sunne hunder, typerik-
tige, funksjonelle og sosialt veltilpassede hunder.

Oppdretternes seleksjon og kombinasjon av avlsdyr danner grunn-
laget for utvikling av hunderasene. Målet i hundeavlen er funksjonelt 
sunne hunder, med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan 
leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfun-
net. Genetisk variasjon er en forutsetning for utvikling av rasene og 
hundenes mulighet til å tilpasse seg samfunnets krav.
Avl og oppdrett må foregå på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte, i 
overensstemmelse med NKKs avlsstrategi og etiske grunnregler.

1.   Avl og utvikling av hunderaser skal baseres på langsiktige mål 
og sunne prinsipper slik at avlen fremmer god helse, godt 
 temperament og rasetypiske bruksegenskaper.

2.   Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis utvide 
den genetiske variasjonen i rasen. Matadoravl og sterk innavl 
bør unngås.

3.   Oppdretteren må drive sitt oppdrett med de nødvendige 
kunnskaper om rasen, raselinjer, hundehold, avl og oppdrett, 
samt arbeide for å ivareta og utvikle den aktuelle rasen gjen-
nom valg og kombinasjon av avlsdyr.

4.   Oppdretteren må sikre gode mentale og fysiske vilkår for 
avlsdyrene. Så lenge valpen er hos oppdretteren, må han sikre 
et miljø som gir valpen en god fysisk og mental utvikling og 
garanterer god sosialisering. Den enkelte rase skal behandles og 
følges opp utifra de forutsetninger og behov som er spesielle 
for rasen.

5.   Bare funksjonelt friske hunder skal brukes i avl. Det pålegges 
enhver oppdretter som velger ut hunder til bruk i avl å avgjøre 
hvorvidt den aktuelle hunden er mentalt og fysisk skikket for 
avl.

6.   Oppdretter plikter å følge NKKs regler vedrørende avlsrestrik-
sjoner for å redusere forekomsten av arvelige sykdommer. 
Hunder som benyttes i avl må oppfylle alle formelle krav som 
stilles av NKK for å få valper registrert etter seg. Avlskravene fra 
den aktuelle raseklubben bør overholdes.

7.   Oppdretter må følge god kynologisk skikk i avlsarbeidet. 
	 •		 Tispen	bør	ikke	pares	før	tidligst	2.	løpetid	eller	senere	i	henhold	

til den aktuelle raseklubbens anbefaling. Én av følgende fo-
rutsetninger må overholdes: 

 (a)  Tispen skal enten ikke være paret på første løpetid eller 
 (b)  tispen skal være minst 18 mnd ved paringstidspunktet. 
	 •		 Hvorvidt	en	tispe	kan	pares	på	to	påfølgende	løpetider,	vil	være	

avhengig av alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall. 
Dersom en tispe har to kull i løpet av ett år, skal det gå minst ett 
år før neste valpekull fødes. 

	 •		 En	tispe	kan	få	registret	maksimalt	5	kull	etter	seg,	og	paring	
skal ikke finne sted etter at tispen har fylt 8 år. Dette kan kun 
frafravikes ved tillatelse gitt av NKK. Søknadsskjemaet kan 
hentes fra www.nkk.no eller fås ved henvendelse til NKK, og 
inkluderer veterinærattest som bekrefter at tispen før paring 
er klinisk frisk og i god kondisjon. Det forutsettes at paringen 
finner sted  maksimalt 3 mnd etter at veterinærundersøkelsen er 
foretatt, samt at tillatelse fra NKK foreligger før tispen blir paret. 
Tillatelsen fra NKK må vedlegges registreringsanmeldelsen. 
Dette gjelder både for at en tispe skal få registrert mer enn 5 
kull etter seg og for at en tispe skal få registrert kull etter paring 
som har funnet sted etter fylte 8 år.

8.   Ved salg/overlatelse av hund skal oppdretter være kritisk og 
nøye i valg av kjøper og veilede vedkommende både generelt 
som hundeeier og i spesielle forhold ved rasen som må ivaretas. 

	 •		 Det	skal	benyttes	skriftlige	avtaler	som	er	underskrevet	av	
begge parter. Det anbefales å benytte NKKs Kjøpeavtale som 
kan hentes fra www.nkk.no eller fås ved henvendelse til NKK. 
Selger forplikter seg til å opplyse om helsetilstanden i rasen og i 
valpens nærmeste familie. 

	 •		 Ikke	overlat	til	kjøper	valp	med	skade	og/eller	sykdom	eller	feil	i	
henhold til rasestandarden (fargefeil, haleknekk etc) uten at det 
i Kjøpeavtalen er gjort uttrykkelig oppmerksom på forholdet. 

	 •		 Ved	salg	av	valp	og/eller	inngåelse	av	avtale	med	spesielle	
 betingelser skal kjøper gjøres uttrykkelig oppmerksom på 
betydningen av betingelsene (avlsrett, fôrvertavtale, eierforhold 
etc). 

	 •		 Ved	salg	av	valp	skal	det	vedlegges	veterinærattest	som	ikke	
bør være eldre enn 2 uker. Valper skal ikke leveres før de er 7-8 
uker gamle og de skal være behandlet mot innvollsparasitter 
etter gjeldene anbefaling. 

	 •		 Ved	salg	av	valp	skal	oppdretter	sørge	for	at	valpen	snarest	
mulig blir registrert i Norsk Kennel Klub og overlate registre-
ringsbeviset til kjøper dersom annet ikke er avtalt i henhold til 
skriftlig avtale.

9.   Aldri gi usanne opplysninger om oppdrett og i alle henseender 
etterleve Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. 

  Brudd på disse regler vil kunne medføre disiplinærreaksjoner, 
registreringsnekt eller registreringsforbud.
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Claras historie

Dette er en fortelling om min beste venn. Kjære, lille Clara som rundet 13 år i fjor sommer. 
Hennes fulle navn er Arots Clara Josefine født 2. juli 1995 i Stavanger.

Hun kom til meg med fly fra Stavanger som-
meren 1995. Ikke den beste måten å reise på 
for en liten valp, men hun tok det pent og ven-
tet utålmodig på å bli hentet på Fornebu. En 
deilig og liten, frisk og rampete klump var hun. 
Så myk og varm og god i armene mine. På den 
tiden var jeg gift med Onyeka fra Afrika. Slik 
fikk en norsk hund en afrikansk pappa. De ble 
veldig glade i hverandre og ble gode venner. 
De to visste hvordan man skulle slappe av, 
være happy og ta livet som det kommer. Da 
han flyttet fra oss gikk det helt fint, for Clara 
og jeg hadde hverandre og kunne fortsette å 
nye livet sammen. Ikke lenge etter traff vi for 
resten onkel Kjetil, og Clara fikk en ny venn 
som både ville leke og være med på tur! 

Like etter at vi hadde fått Clara hjem til oss, 
ble jeg syk. Det ble ikke den beste starten 
med en frisk buhund som krever mye opp-
merksomhet og trening. Dette utnyttet Clara 

Klok til sin fordel. Matmor orket ikke krangle, 
så Clara ble til og begynne med den som 
ledet. Mange ganger fikk Clara lurt meg trill 
rundt, men vi kom oss på dressurkurs og det 
hjalp mye. Clara var rampete men også vel-
dig tålmodig, og hvilte middag sammen med 
meg hver dag. Det ble mange småturer siden 
matmor ikke orket å gå så langt. Clara har 
alltid vært veldig sosial og glad i kontakt med 
mennesker. Spesielt små barn. En av de første 
gangene jeg slapp henne løs mens vi gikk tur, 
krøp hun under gjerdet til barnehagen og løp 
fornøyd omkring blant barna. Flaut for mat-
mor! Når vi traff på veldig små barn, krøp hun 
sammen og gjorde seg liten, så de ikke skulle 
bli redde. Dessverre fikk hun aldri valper, og 
det er nok litt synd for jeg skulle gjerne hatt 
et “barnebarn”.

Da Clara var 5-6 år oppdaget jeg en kul i ett av 
jurene hennes. Et par år før hadde hun vært 
veldig dårlig under løpetiden. Det ble operas-
jon på Bjerke Dyrehospital og livmoren som 
var forstørret, ble fjernet samtidig med kulen. 
Jeg fikk en ny og friskere hund og alle bekym-
ringer var som blåst bort i lang, lang tid! På 
samme tid fant vi en kanin i skogen. Det var 
i påsken, kanskje det var noen som ikke ville 
ha den med på påskeferie. Vi fant ingen eiere 
til den, tok den til oss og kalte den for Burre. 
Clara og Burre ble de beste venner og kunne 
spise av samme matfat. Clara adopterte den 

som en hundevalp og Burre trodde kanskje at 
han var en hund. Vi reiste fortsatt på fjellturer 
med fullstappet bil med kaninbur, både Burre 
og Clara, masse bagasje og noen ganger ski 
og staver. Vi ville gjerne ha dem med på både 
påsketur og sommerferie begge to. Da Burre 
døde etter 5 år, ble han dypt savnet av Clara. 
Clara måtte trøste seg med Burres gamle kose-
kanin av tøy.  Nå er hennes foretrukne kosedyr 
en grønn krokodille som heter Schnappi.

Etter hvert fulgte mange fine turer, og det ble 
noen utstillinger også. Det viste seg at Clara 
fikk gode bedømmelser og ofte både 1. og 
2. premier.  Det ble ærespriser og certer, men 
champion ble hun aldri. Vi hadde ingen store 
ambisjoner og deltok mest for hyggens skyld. 
Det ble tid til spennende turmarsjer de for-
skjelligste steder. Bl.a. gikk hun Sootmarsjen 
i Setskog og da kjørte hun buss for første og 

fORfATTER Og MATMOR ANNE KRISTINE DANEID



35:Sponsorer - Buhunden Sommeren 2009

antakelig siste gang. Det synes hun var i over-
kant spennende, men det beste var å komme 
ut at bussen og starte den lange spaserturen 
gjennom skog og over hei. 

Hun har vært med på turorientering flere 
somre. Det førte oss utenfor stier og skogs-
veier til mange idyller og dramatiske land-
skap like utenfor alfarvei. Så mye spennende 
å oppleve i Oslomarka, like i nærheten av 
der vi bor! Mange fjellturer har det også blitt. 
Både over Besseggen og området rundt, og i 
Femundsmarka. Nesten hvert eneste år har vi 
besøkt Johnsgård i Engerdal, som er et flott 
utgangspunkt for dagsturer, fjellturer og bær-
plukking. En mer tålmodig kamerat enn Clara 
på moltetur, kan man ikke ønske seg! Hver 
gang ble det biltur til Røros, som hun kjenner 
seg hjemme i nå.

Clara har alltid vært ivrig til å spore, særlig kat-
ter. En av de første gangene hun var løs ute 
da hun var valp, viste det seg at hagen også 
var et populært oppholdssted for nabolagets 
katter. Sosial og vennlig som Clara er, løp hun 
gledestrålende bort til kattene. En av kattene 
ble veldig sur og rispet henne litt på snuta. 
Sånn som hun hylte og løp rundt og rundt 
huset i skrekk og skuffelse! Kanskje derfor hun 
hele livet siden har hatt en personlig vendetta 
mot katter! Når det gjelder andre hunder 
har hun alltid vært kjempegrei. Har aldri sett 
henne aggresiv overfor andre hunder. Hun 
har heller unngått trøbbel, ved å holde seg 
på avstand når noen har forsøkt å provosere 
henne eller mase. Med andre hunder som er 
greie, går det veldig fint. Hun har hatt noen 
korte opphold på Standal kennel når matmor 
måtte noen småturer til utlandet av og til. Det 
har gått kjempefint, hun har oppført seg pent 
og blitt godvenner med romkameratene. 

Å spore opp vilt som rådyr og elg, er også en 
yndligsbeskjeftigelse. En gang hun gikk løs 
i skogen, forsvant hun inn i buskaset og jeg 
hørte henne bjeffe ivrig. Jeg ropte og hun 
kom tilbake, for så å forsvinne igjen. Dette 
gjentok seg, og til slutt måtte jeg gå etter for å 
se hva det var. Der sto det to elg helt rolig og 
stirret nysjerrig på oss, en tre, fire meter borte. 
Vi bor i nærheten av Lillomarka i Oslo, og en 
gang jeg slapp henne løs i hagen da jeg kom 
fra jobben, startet en forferdelig bjeffing. Da 
jeg løp ut for å se, viste det seg at det sto en 
elgku med to store kalver i hagen. Clara var 
umulig å få fatt i og jeg tenkte, “hvordan går 
dette?”.  Blir hun sparket ihjel? Clara ordnet 

saken, og visste godt hva hun skulle gjøre og 
hvordan hun skulle unngå hovene. Hun  jaget 
elgen ut av hagen og de forsvant til skogs ig-
jen. Clara kom tilbake, stolt og fornøyd over 
god jobbing.

I 2003 skaffet matmor seg et fritidshus i Solør. 
Det var nærmeste nabo der som solgte huset, 
og ville se an kjøperne. Da han fikk hilse på 
Clara på visning, var saken klar. Vi ble foretruk-
ket som kjøpere, og har blitt venner med na-
boen og dunkeren hans som heter Donna. 
Clara liker seg kjempegodt der, og det beste 
hun vet er å kose seg på verandaen med en 
tørrfiskbit. Der har det også blitt mange fine 
turer i skog og mark hele året. Der føler hun 
seg også hjemme og kjenner hver sti. Hun 
har sin egen seng der som hun koser seg i. Vi 
pleier å være der på nyttårsaften for å unngå 
de verste kruttsalvene. I år sov hun fredelig i 
sengen sin mens det pågikk.

Tiden gikk fort og Clara begynte å bli gammel. 
I august 2007 haltet hun pluteslig litt da vi var 
på Rørostur. Et par uker senere var det plutse-
lig virkelig ille, og vi måtte til veterinæren. Jeg 
ble virkelig engstelig. Var det slutt nå? Matmor 
hadde en kollega som har en sønn og sviger-
datter som er veterinærer på Hønefoss Dyre-
hospital. Da de fikk høre om Clara, ble det til 
at vi dro dit og det har vi ikke angret på. Clara 
hadde fått revet av begge korsbånd i høyre 
kne på bakbenet. Hun ble operert vinteren 
2008 og fikk et kunstig korsbånd. Operas-
jonen gikk veldig fint og Clara kom seg helt 
igjen. Nå går hun fint på benet. I fjor sommer 
var hun igjen på tur til Røros og Sømådalen. 
Vi dro på dagstur til Fulufjellet nasjonalpark 
i Sverige for å se Sveriges høyeste vannfall, 
Njupskär. Det ble en virkelig fin opplevelse. 
De hadde til og med eget vanningssted for 
hunder. Å så moro det var å gå i rundløypa de 
hadde laget til i nasjonalparken! Vi klarte også 
å komme oss til toppen av Gloføken etter op-
erasjonen ifjor! Ikke verst for en 13 åring med 
nytt korsbånd i kneet! Jeg tror nesten ikke at 
det er sant at vi klarte det!

I september 2008 deltok hun på Buhundens 
nasjonaldag som eldste deltaker på den of-

fentlige utstillingen, og fikk førstepremie og 
ble beste veteran. I løpet av høsten ble det op-
ererte benet helt stabilt. Forrige helg hadde vi 
besøk av datteren til min kusine, som vi ful-
gte til bussen på søndag kveld. Gjesten gikk 
på bussen og vi begynte å spasere bortover 
fortauet. Clara var i bånd. Bussen kjørte ut fra 
holdeplassen og forbi oss, og i det samme 
hørte jeg et smell, snudde meg og så at Clara 
lå under framhjulet på en scooter! Hun var 
blitt påkjørt! 

Mannen kjørte scooter på fortauet i et forsøk 
på å kjøre forbi bussen! Jeg ble engstelig igjen. 
Var det nå det var slutt? Clara kravlet seg løs, 
reiste seg opp og ble stående skrekkslagen og 
skjelve. Hun så like hel ut som vanlig. Føreren 
av scooteren nølte litt, men kjørte videre uten 
å gi seg til kjenne og uten at vi fikk tatt num-
meret.Vi ruslet slukøret hjemover, men en 
nabo og reddende engel tilbød seg å kjøre oss 
hjem. Senere på kvelden måtte vi ta turen til 
Veterinærvakten på høyskolen for sikkerhets 
skyld. Heldigvis ingen brudd og ingen tegn på 
indre skader! Hun var blitt truffet av scooter-
hjulet på  venstre bakben. Godt det ikke var 
det benet som var operert, men det friske 
venstrebenet trenger hun så det hadde vært 
veldig dumt å skade det. Til tross for smerter 
i ryggen og benet er heldigvis Clara i bedring 
igjen, men må fortsatt ta smertestillende me-
disin en stund. Nå håper vi på å få være sam-
men enda litt lenger, bare helsa holder. 

Takk for den finfine hunden jeg fikk fra Tora i 
Stavanger! En tøff, sterk og modig hund, men 
samtidig både snill og god. Takk for et godt 
liv med mange gode opplevelser sammen 
med jenta mi! Mennesker kan som kjent være 
svikefulle, men vi to har holdt trofast sammen 
lille Clara!
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Velkommen til 
vårt brasserie på indre kai 

i Haugesund

www.bestastua.com
Bordbestilling: 52 86 55 88
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Hummer

Klippfisk
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Husets oster

Karamellpudding

Vi er det naturlige valg!
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Min tid i 
Buhundklubben/
Norge 
Det var da vi bodde på Ammerud i Oslo, 
jeg kom i kontakt med Frank Kjensli 
i  gjennom en nabo. Det var Frank som 
 introduserte oss for Norsk buhund og 
han som solgte oss vår første tispe, som 
fikk navnet Shuddy.

Når vi først hadde fått oss en Buhund 
så ble det også utstilling, den første 
utstillingen vi var på var i Oslo, 
Åsengt på Sandaker. De første vi kom 
i kontakt med der var Betty og Finn 
Osavi, det var vel de som dro meg vi-
dere inn i Buhundmiljøet.

I mine år i Buhund klubben så har jeg vært innom 
styret, jeg har vært sekretær,  nestformann og dommer har jeg vært i en 
årrekke. Avelsrådet var min jobb i noen år, noe jeg syntes var spennende og 
morsomt.

Det har vært mange fine turer på kryss og tvers av landet, vi var en gjeng 
med godt humør og stort pågangsmot. Det var ikke bare i Norge jeg var på eller 
dømte på Buhundsjå, men det ble 2-3 turer til Danmark også. I alt så har jeg 
hatt 5 Buhunder, 4 tisper og 1 hann, og alle med hvert sitt spesielle særpreg.

Når Buhund klubben Norge gikk over til Norsk Buhundklubb skulle jeg 
egentlig gå kurs for å bli dommer, men p.g.a jobb, så fikk jeg dessverre ikke 
tid til det.
Tiden i Buhund klubben Norge var en veldig lærerik og hyggelig tid, med 
alle reisene og utstillingene ble jeg kjent med mange hyggelige mennesker og 
fikk sett mange flotte Buhunder.

Maggi Bergersen
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på Dyrskuen i Seljord.
TId: Søndag 13. september 2009, kl 12.00 - (ca. 16.00)

Dommer: Maggi Bergersen, mangeårig dommer 
i Buhundklubben Norge (viser forøvrig til 
dommerpresentasjon i artikkel til venstre)

Forhåndspåmelding til Torbjørg,  e-mail adr.: 
tofolkvo@online.no innen 31.08.09 

Det blir også anledning til å melde seg på i Seljord 
på utstillingsdagen. Påmelding på utstillingsstedet 
kan skje mellom kl 10.00 - 12.00

Norsk Buhundklubb har reservert hytter v/
Notodden Camping hvor vi håper å samle så mange 
buhundentusiaster som mulig til sosialt samvær 
denne helgen. 

Det fins to typer hytter:
Stor hytte (6-8 personer) pris kr 500,- pr. døgn
Liten hytte (4 personer) pris kr 400,- pr. døgn
Toalett/dusj fins i fellesanlegg.

Ønsker du/dere å reservere en hytte, send en 
e-mail  til samme adresse som påmeldingen 
sendes til. Husk å hyttetype og om du/dere ønsker 
overnatting fra fredag-søndag el. lørdag-søndag.
Vær tidlig ute - begrenset antall hytter  Den som 
kommer først til mølla....

mvh
Torbjørg

I anledning Norsk Buhundklubbs 70 års jubileum, har
Norsk Buhundklubb den store glede å kunne invitere til

Jubileumssjå
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PåsketipsPåsketipsPåsketipsPåsketips    1 1 1 1     

TannhelseTannhelseTannhelseTannhelse    1111----3333    

KlinikkKlinikkKlinikkKlinikk----livlivlivliv    4444    

Månedens Månedens Månedens Månedens     
klinikkansikt:klinikkansikt:klinikkansikt:klinikkansikt:    
DyrepleierDyrepleierDyrepleierDyrepleier    
Lene Larsen  Lene Larsen  Lene Larsen  Lene Larsen      

4444    
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Distriktskontakter:
ROgALAND:
Svein Risa 
Nærbøg. 15 C, 4365 Nærbø
Tlf: 51 43 46 45 - Mob: 473 17 973

HORDALAND:
Arvid Stueland 
P.b.12, 5559 Sveio
Tlf: 53 74 08 88 - Mob: 41 43 30 07
e-mail: arvid@stueland.com

SuNNMøRE:
Elisabeth Høydal 
Høydal - 6110 Austfjorden
Tlf: 70 05 60 58 - Mob: 45 66 77 94
e-mail: elhoydal@c2i.net

MIDT NORgE:
Roy Sundby
Brubakkhaugen 38 - 7224 Melhus
Tlf: 72 87 25 33 - arb: 92 63 01 82
e-mail: rsundby@online.no

ANSVARLIg uTgIVER
NORSK BuHuNDKLuBB

Returadresse: Ellen Katrin Enge
åråssvingen 10, 2007 Kjeller

Oppfordring til våre medlemmer: Redaksjonen i BUHUNDEN trenger
mer stoff og gode bilder, har dere meningsytringer trenger vi det til
åpent forum. Vi ønsker oss et levende blad der medlemmene våre
deltar Redaksjonen takker for mange fine bilder, bidrag og historier,
men skal BUHUNDEN være det beste klubb-bladet i landet trenger vi
fortsatt hjelp fra dere medlemmer med masser av stoff - selv noen få
linjer kan være verdifulle for oss. Redaksjonen gjør oppmerksom på at
neste nummer av BUHUNDEN kommer ut i juletider 2009

Stoff sendes innen 1. desember til adresse:
Norsk Buhundklubb - Postboks 12 - 5559 Sveio.

For mer informasjon:
Arvid: tlf.: 41 43 30 07, kveld: 53 74 08 88
e-mail: arvid@stueland.com
Terje: tlf.: 911 96 914, kveld: 52 83 93 33
e-mail: terje@kimurakennel.no

Redaksjonen ønsker alle sine bidragsytere til vårt
sommernummer og alle medlemmer en riktig god sommer.

Hilsen Redaksjonen
Arvid j. Stueland / Redaktør
Terje Lindstrøm / Redaktør
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Alle bidrag til Buhunden mottas med takk. 
Her er en liten historie like viktig som en stor!


