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Samlet om Norsk Kennel Klub

Det å måtte permittere ansatte, avlyse arrangementer og kutte ned på viktig drift, er ingen
morsom oppgave. Like fullt har det vært helt
nødvendig. Selv med alle sparetiltakene som
tidlig ble innført, fryktet vi en periode at NKK
kunne gå konkurs. En ufattelig men reell situasjon.
Jeg kan garantere at vi har gjort alt vi kan for
å få hjelp fra det offentlige. De som svarte
raskest på ropet om hjelp var likevel våre
egne, og responsen var enestående. Dere
så viktigheten av NKK, og samlet dere om
organisasjonen. Enkeltmedlemmer satt i
gang ulike innsamlingsaksjoner, og klubber
og forbund donerte penger og gav oss lån.

NKK er fortsatt langt unna den driftsituasjonen vi ønsker. Dessverre er fortsatt er mange
av våre ansatte permitterte, og driften er
deretter. Det er umulig å si hvor lenge vi
må leve med de ulike restriksjonene og
smittevernstiltakene, som vil fortsette å sette
begrensninger for NKK.
Situasjonen vi har vært igjennom vil føre til
varig endring for hele organisasjonen. Vi er
nødt til å bygge opp et nytt bærekraftig NKK,
som står bedre rustet mot fremtidige utfordringer. Uansett hva denne «nye normalen»
vil bli, kan jeg garantere at vi vil fortsette å
gjøre alt vi kan for å få organisasjonen opp
på beina igjen raskest mulig.

TORBJØRN BRENNA
Administrerende direktør
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Sentralbord: 21 60 09 00
Åpningstider: 08 - 15
Hundesports innhold står for de respektive
forfattere/annonsørers regning, og er ikke
nødvendigvis sammenfallende med
redaksjonens eller NKKs syn.
Dersom du har ideer og innspill til bladet, send
e-post til redaksjonen. Redaksjonen forbeholder
seg retten til å ikke publisere ubestilt materiale
Kopiering av stoff fra bladet må kun skje etter
avtale med redaksjonen og med kildehenvisning
til Hundesport.
Manus- og annonsebestillingsfrister
for kommende numre:
Se nkk.no » Om NKK » Hundesport
ISSN 0332-8813 (trykt utg.)
ISSN 1894-5147 (online)

N
VA

EM ÆRK

Forsidefoto: Ida Lindvall
Tryksag
5041-0806

E
T

Medlem av FCI

Medlemmer, klubber og kenneler:
Kontakt NKK for priser eller se
www.nkk.no
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Det har uten tvil vært noen svært utfordrende
måneder også for Norsk Kennel Klub. Ingen
kunne se for seg hvilke enorme konsekvenser
dette viruset ville bringe med seg, også for vår
egen organisasjon.

Det er overveldende å se et slikt engasjement, og det viser hvilken betydning Norsk
Kennel Klub har for dere alle. Takk for all
støtte, både økonomisk og moralsk.

S

Det har vært noen svært spesielle måneder.
Koronakrisen har preget oss alle, og mine
tanker går til dere som er rammet av pandemiens herjinger. Enten dere er direkte berørt
av sykdommen, eller har fått utfordringer som
følge av tiltakene som er innført i samfunnet.

ER DU OPPDRETTER?
DINE FORDELER SOM PRO-MEDLEM:

Personlig kundeforhold
Personlig rådgivning fra våre kompetente PRO-konsulenter og medarbeidere.
Spar penger ved å kjøpe ekstra store poser
Få dine fordeler ved å handle direkte i vår webshop,
og få varene direkte levert hjem.
Seminarer og nettseminarer
Mulighet til å delta på seminarer og nettseminarer,
som blir arrangert flere ganger i året.

Lojalitetsprogram
Henvis nye eiere av kattunger/valper, og motta poeng
du kan løse inn i nettbutikken.
Startpakker
Gi nye eierne av kattunger eller valper en startpakke,
som blant annet inneholder et teppe og fôr, slik at det
nye familiemedlemmet får en god start.
Enkelt å bestille døgnet rundt på
www.webshop.royalcanin.com/no/no
Bli PRO-medlem
Søk om å bli medlem ved å fylle ut søknadsskjemaet
på nettstedet vårt: www.royalcanin.no

© ROYAL CANIN ® SAS 2020. All Rights Reserved.

Vi er over den bratteste kneika
- men det er fortsatt motbakke
Tiltakene og restriksjonene som ble innført
for å hindre spredning av smitte, førte til at
vi måtte stanse alle våre aktiviteter. Et svært
viktig inntekstgrunnlag forsvant dermed over
natta. På det verste sto Norge i fare for å
miste en sentral og viktig samfunnsaktør,
da NKK stod i fare for å gå konkurs. Det
er på sin plass å igjen takke alle som bidro
til at vi kom over kneika, og som sørget for
at hundeeiernes organisasjon fortsatt kan
drives videre. Tusen takk til dere alle sammen!
Samfunnet er nå i ferd med å åpne mer
og mer. Også NKK begynner så smått å
komme i gang med aktiviteter igjen. Klubber
og forbund har begynt å avholde enkelte
arrangementer, og NKK Trondheim skal
avholdes siste helg i inneværende måned.
Alt er naturligvis planlagt innenfor myndighetenes regler og retningslinjer med tanke
på smittevern. Mange av NKKs medlemmer befinner seg i de ulike risikogruppene.
Å hindre smittespredning må derfor være
førsteprioritet på arrangementene som avholdes fremover.
Det er nå tillatt å samle inntil 200 personer
på ett arrangement, så lenge øvrige smittevernregler overholdes. Selv om de store
NKK-utstillingene fortsatt blir seende ganske
så annerledes ut, gir lettelsene i restriksjonene likevel et større handlingsrom og flere
muligheter for NKK til å komme i gang med
arrangementer igjen.
Det er helt avgjørende for organisasjonen
å få startet opp med aktiviteter igjen. Både
med tanke på å få inn helt avgjørende inn-

Innhold

tekter, men ikke minst fordi et lengre opphold
i eksteriørbedømmelse, prøver og aktiviteter
vil være svært uheldig. NKK skal arbeide
for at avl skjer i ønsket retning, både når det
gjelder rasestandard, bruksegenskaper og
rasenes sunnhet. Våre mange ulike aktiviteter
er selve grunnsteinen i dette arbeidet.
Selv om samfunnet nå gradvis åpnes opp og
ting ser lysere ut enn på lenge, må vi erkjenne
at det fortsatt vil ta lang tid før vi nærmer oss
noe som kan ligne på en normal hverdag
igjen. Det er grunn til å minne oss selv på
at det kan komme nye smitteutbrudd, som i
verste fall kan føre til strengere restriksjoner
når det gjelder ansamling av personer.
Hva som kommer til å bli en normal hverdag
for NKK, er det for tidlig å si noe om. Jeg tror
vi må forberede oss på at driften fremover
kommer til å se annerledes ut enn det som har
vært tilfellet til nå. To svært krevende kriser
med inntektsstopp på under et år, viser med
all tydelighet at vi må styrke organisasjonens
økonomiske soliditet vesentlig i tida som
kommer. Vi må bli så robuste at vi kan tåle
noen måneder uten aktiviteter og inntekter.
Forenkling og effektivisering av driften må
kombineres med økning av inntektene. Vi må
ruste oss for å kunne stå imot slike uforutsette
situasjoner – de vil komme. Vi kan ikke under
noen omstendighet risikere at NKKs over
120 år lange uerstattelige historie forsvinner.
Ta vare på hverandre i tiden som kommer.
Følg myndighetenes smittevernregler slik
at vi raskest mulig kan møtes på flest mulig
arenaer for aktivitet med våre beste venner.
Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer!

JAN HELGE NORDBY
Leder av NKKs Hovedstyre
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Vi har nå kommet oss halvveis gjennom
2020, et år som vi kommer til å huske lenge.
Hovedsakelig på grunn av de dype sporene
som Covid-19 har satt i verdenssammenheng,
men også fordi vår egen Norsk Kennel Klub
ble så hardt rammet.

"

Vi må bli så robuste
at vi kan tåle noen
måneder uten
aktiviteter og inntekter.

Trygghet til nykommeren

Varer
livet ut!

Har du nylig fått en liten firbeint sjarmør? Forsikrer du valpen
din før den fyller 4 måneder får du vår beste forsikring!






60 000 eller 30 000 kroner til undersøkelse og behandling hos veterinær
tilleggsdekning for medisiner og rehabilitering
kroniske sykdommer som allergi, diabetes og forkalkninger
korrigering av bittfeil og trekk av melketenner
korsbåndskader og leddsykdommer

Les mer og sjekk pris på agria.no

Heldigitalt
Hundesport

Illustrasjon: iStock/NKK

V

anligvis finner du, og de over 72 000 andre
NKK-medlemmene, Hundesport i postkassen. Som du
allerede har forstått, er det litt annerledes denne gangen.
På grunn av omstendighetene koronapandemien har ført til, er
denne utgaven av Hundesport kun tilgjengelig i digitalt format.

Selv om vi gjerne skulle produsert et trykket magasin som
vanlig, gir en digital utgave også noen fordeler. Situasjonen
vi er i endrer seg fra dag til dag, og det er viktig for oss å gi
dere så oppdatert informasjon som mulig. Trykk og utsendelse
av Hundesport tar lang tid, og ved å kutte disse leddene får
vi i denne utgaven mulighet til å være mer aktuelle enn vi
vanligvis har anledning til.

Som alt annet koster også trykking og utsendelse av Hundesport penger. En kostnad vi ikke kan ta oss råd til i en tid
hvor alle midler må brukes på å redde et NKK i økonomisk
krise. Avlysningene av alle våre aktiviteter har ført til et stort
inntektsbortfall, som igjen har gitt store konsekvenser for hele
NKK. Et heldigitalt Hundesport er bare et av mange helt nødvendige tiltak som er gjennomført. Mer om den økonomiske
situasjonen kan du lese i denne utgaven av Hundesport.

Skal trykkes igjen
Vi vet at det for mange er noe eget å kunne sette seg ned
med et fysisk Hundesport. Det er derfor viktig å presisere
at løsningen med å kun gjøre Hundesport tilgjengelig på
nett, er en midlertidig løsning. Så fort så fort vi ser at vi har
anledning til det, vil vi igjen trykke Hundesport og sende det
i posten til alle våre medlemmer.

En viktig informasjonskilde
Grunnen til at vi har valgt å produsere Hundesport denne
gangen, er fordi vi anerkjenner betydningen av bladet.
Hundesport er den viktigste informasjonskanalen vi har ut
mot deg som medlem, og i disse tider ser vi det som viktigere
enn noen gang å få ut informasjon.

Innhold

Vi håper dere har forståelse for prioriteringene vi har gjort,
og at dere finner artiklene i denne litt spesielle utgaven av
Hundesport interessante.
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Frysetørket VOM er enkelt å ta med seg på tur!
VOM Freeze Dried er et brukervennlig produkt som holder den
samme gode kvaliteten som frossen VOM.

Norgesferie med hunden
I år planlegger flere hundeeiere å ta sommerferien i eget land. Dette kan
by på stor glede, men også utfordringer for familiemedlemmet på fire ben
i sommervarmen. Her gir vi noen gode råd til Norgesferien med hunden.
Tekst: Agria Dyreforsikring

N

orge har en spektakulær natur og mye flott å by på.
Kanskje årets sommerferie er en god anledning til å
besøke fjell, daler, kyst eller skog du aldri har sett
før? Her kommer noen gode tips fra Agria Dyreforsikrings
veterinær Marte Ottesen til hva du må huske på hvis hunden
skal bli med på årets norgesferie.

– Hvor ofte du skal stoppe og lufte hunden varierer etter
individ, men jeg anbefaler likevel at du stopper minst hver
tredje time. Har du en valp må du stoppe hyppigere. Hvis
kjøretøyet ditt har en middels god aircontition må du også
ta ekstra hensyn underveis, sier Marte Ottesen, veterinær i
Agria Dyreforsikring.

Kjøretur med hunden
Skal du kjøre langt med enten bil, bobil eller campingvogn?
Ofte er det fristende å ta gode etapper for å sluke milene,
men husk at hunden din har behov for å strekke på beina
og gjøre fra seg.

Ikke glem at hunden skal sikres i bil. Dette er viktig selv for
kortere kjøreturer. Det finnes hovedsakelig to alternativer:
transportbur eller sele. Buret må være av en god og solid
kvalitet slik at det er mest mulig "kollisjonssikkert".

Innhold
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Andre huskeregler:
• Ha alltid med 5 liter med vann til hunden hvis
du skal på kjøretur. Det er også lurt å ha med et
håndkle du kan fukte slik at du kan kjøle ned
hunden hvis den skulle bli overopphetet.
• Asfalt og svaberg kan bli varmt for potene til
hunden. Kjenn etter hvis du er i tvil, og unngå
underlaget hvis det kjennes for varmt.
• Insekter kan være plagsomt for hunden, og her
finnes det ulike preparater som kan brukes.
Ellers fungerer også de fleste flåttmidler på
insekter som mygg og knott.

Ha alltid med
deg ekstra vann
til hunden!

Hotell, hytte og restauranter
Stadig flere overnattingssteder og spisesteder tillater hund, noe
som forenkler ferien. Gjør gjerne research i forkant slik at du kan
besøke nettopp disse stedene. Til overnatting er det fint å ha med
en hundeseng eller noe hunden kan ligge på, og noen velkjente
leker. På den måten faller hunden raskere til ro med egne, trygge
lukter. Hvis du må la hunden være igjen alene er det viktig å la
den bli kjent med rommet og trygg på omgivelsene først.

Husk også å ha med vann og mat. Følg rutinene dere har ved
fôring, og sett helst frem en vannskål i bilen slik at hunden
har tilgang til friskt vann under hele turen.
Hund i varm bil
Skal dere stoppe og gjøre noe som ikke egner seg for hunden? Da er det svært viktig at dere står parkert i skyggen, har
flere vinduer åpne for gjennomtrekk og jevnlig holder tilsyn
med hunden. Husk at bilen, selv i 18 grader og skygge, kan
stige til 38 grader på kort tid. Med 20-22 grader ute kan
temperaturen stige til 85 grader. Legg igjen mobilnummeret
ditt i ruten slik at forbigående kan kontakte deg.

– Når hunden virker komfortabel og har roet seg, kan du
teste ved å låse døren og stå på utsiden. Hvis hunden lager
lyd og virker misfornøyd bør du helt enkelt unngå å la den
være igjen alene, sier Ottesen.

Telttur eller hengekøyetur med hunden
Skal du telte eller ligge i hengekøye langs kysten, i skogen
eller kanskje til fjells? Dette er aktiviteter som de aller fleste
hunder setter pris på å være med på, men det er likevel noen
ting du må ha med ekstra til hunden.

Flått og hoggorm
Husk også å holde et øye med hunden med tanke på både
flått og hoggorm.
– En av de vanligste symptomene på huggormbitt er er
hevelse i bittområdet, og at hevelsen blir stadig større. Følg
også med på hundens allmenntilstand og om hundens viser
tegn til smerter, slapphet, oppkast eller dårlig mage. Noen
hunder får også en sjokkutvikling, som gjenkjennes ved at
hunden får problemer med å stå oppreist samt rask, men svak
puls. Kontakt nærmeste veterinær hvis hunden din viser noen
av disse symptomene, sier Ottesen.

– Ha alltid med deg ekstra vann til hunden i tilfelle det blir
langt mellom hver vannkilde på tur. Skal du ligge i hengekøye
eller i telt bør du ha med noe hunden kan ligge på som isolerer
mot bakken, for eksempel et ullteppe eller et piknik-teppe,
råder Ottesen.
Båttur med hunden
Skal du derimot ut på sjøen må du huske å sikre hunden med
en redningsvest, allerede ved brygga. Velg en solid flytevest
som med hurtigspenner, kraftige bånd, en ring til å feste båndet og et løftehåndtak på ryggen. Et løftehåndtak kan være
avgjørende hvis hunden skulle falle ut i vannet ettersom det da
blir vesentlig mye enklere å få tak i hunden og løfte den opp.

Innhold

Selv om hunden din har fått flåttmiddel er det lurt å ha med
seg en flåttfjerner på årets sommerferie. Flåtten er utbredt
og finnes i store deler av landet. Ta en flåttsjekk på hunden
din hver kveld, spesielt i områdene rundt halsen, lysken og
steder der hunden har lite pels.
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NKK i koronakrise
– og veien videre

Det var rett før NKK Kristiansand skulle arrangeres i midten av mars at Norge ble
stengt ned. For hver dag som gikk ble det stadig klarere hvilken alvorlig situasjon
verden sto overfor. Først og fremst med tanke på liv og helse, som naturligvis hadde
hovedfokus også for NKK. Samtidig måtte organisasjonen erkjenne og håndtere
det faktum at alle de nødvendige tiltakene for å begrense smitte, også førte til store
konsekvenser for NKK på et økonomisk plan.
Tekst: Kjetil Vataker Johansen, politisk rådgiver NKK

T

Mye av inntekstgrunnlaget forsvant
– Da vi så omfanget av korona-tiltakene, og forsto at det
kom til å bli en langvarig nedstengning av samfunnet,
regnet vi oss frem til at NKK kunne komme til å havne i
en svært alvorlig likviditetsmessig situasjon hvis vi ikke
fikk hjelp. Det gjorde oss naturligvis bekymret med tanke
på den videre driften, sier NKKs administrerende direktør
Torbjørn Brenna.

akket være en enorm innsats fra klubber, forbund, regioner, medlemmer og andre bidragsytere har NKK nå
klart å ri av den første stormen som korona-tiltakene førte
til, men den alvorlige situasjonen er fortsatt ikke over. Uansett
hva som skjer videre, vil krisen på sikt føre til flere endringer
i hvordan NKK er organisert, sier NKKs Hovedstyreleder
Jan Helge Nordby, som sammen med de øvrige tillitsvalgte
i organisasjonen og administrasjonen har gjort alt i sin makt
for å berge et kriserammet NKK.

Innhold
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Store deler av NKKs budsjetterte omsetning kommer fra
internasjonale og nordiske utstillinger, samt aktivitetsavgift fra
klubber og forbunds aktiviteter. Hele dette inntektsgrunnlaget
forsvant som følge av tiltakene som ble innført.
Organisasjonen raskt tok grep for å spare så mye penger som
mulig. Alle reisekostnader og all IT-utvikling ble stanset umiddelbart 12. mars. I tillegg ble alle markedsføringskostnader
stanset, og det ble bestemt at Hundesport kun skulle sendes
ut digitalt for å spare trykke- og portokostnader.
– I tillegg så vi oss nødt til å gå til det drastiske skrittet å permittere ansatte. Fra og med 1. april ble over 60 % av medarbeiderne i NKK permittert. Det ble kun igjen et fåtall ansatte
for å gjennomføre nødvendige kjerneoppgaver, sier Brenna.
NKK har en tilfredsstillende økonomi og egenkapital i en
normalsituasjon, men økonomi og egenkapital ble svekket
allerede under hundesykdommen i fjor høst. Også den gangen
ble alle arrangementer avlyst.
– Inntektssvikten organisasjonen har opplevd de siste månedene vil ikke kunne hentes inn igjen, og vil ha langvarige
økonomiske konsekvenser også når korona-krisen er over.
Det er realiteten som vi alle må godta, sier Brenna.
Krisepakkene som ikke hjalp
Regjeringen kom på banen med ulike krisepakker for å
hjelpe bedrifter og organisasjoner. Men de første krisepakkene som kom var ikke tilpasset NKKs drift. Flere av
pakkene har ikke NKK engang hatt mulighet å søke på,
og selv krisepakken som var rettet direkte mot frivilligheten
gav svært lite igjen i forhold til tapet. Det var dermed lite
hjelp å få fra myndighetene.

Han forteller at det har blitt sendt brev og andre henvendelser til en rekke departementer, stortingskomiteer og stortingsrepresentanter. Nordby retter også en stor takk til alle i
Hunde-Norge som har bidratt i den politiske påvirkningen.
– Takket være alle som har hjulpet oss har vi stor tro på at
kommende redningspakker fra myndighetene vil treffe NKK
bedre, sier Nordby.

– Det at NKK ikke fikk ta del i krisepakkene for små og mellomstore bedrifter, viste at vi er mindre verdt som organisasjon
enn vi ville vært om målet vårt var å skape utbytte til eiere.
Det står for meg som et tankekors, sier Brenna.

Myndighetene jobber fortsatt med å få på plass nye krisepakker for NKK og andre frivillige organisasjoner.

Situasjonen førte til et omfattende arbeid for å få politikerne
til å justere krisepakkene.

En viktig samfunnsaktør
Brenna minner om at NKK er en viktig samfunnsaktør, som
myndighetene burde være svært interessert i å beholde.

– Vi måtte arbeide målrettet mot myndighetene for å få tilpasset krisepakkene slik at de også skulle treffe NKK. Som
en frivillig organisasjon som ikke har et økonomisk formål,
og som heller ikke betaler skatt, har det vært en utfordrende
øvelse, sier HS-leder Nordby.

– NKK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets
interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter
med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte
hunderase. NKK skal arbeide for etisk riktig behandling av
hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det
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gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet,
sier Brenna, som refererer fra NKKs formålsparagraf.

"

NKK er den eneste organisasjonen i Norge som har rettigheter fra den internasjonale organisasjonen FCI til å registrere
rasehunder og føre stamtavler som viser slekt og helsetilstand
i generasjoner bakover. Stambokregisteret har NKK ført i 120
år – det er helt unikt og uerstattelig.

Dessverre er
realiteten at vi vil
merke koronakrisen
i mange år fremover.
Det gjenstår derfor et
stort og viktig arbeid med
å trygge organisasjonen
også fremover i tid.

NKKs retningslinjer for avl og oppdrett og rasestandardene
gjelder kun for de oppdretterne som registrerer hundene sine
hos NKK. For alle andre gjelder kun minstekravene i Dyrevelferdsloven. Uten NKK vil også oppdrettere av rasehunder
måtte avle hunder uten å ha noen felles regler.
Det er med andre ord svært mange gode argumenter for å sikre
NKK videre drift, og det store arbeidet som ble gjort for å få
politikernes oppmerksomhet gav heldigvis resultater for NKK.
– Vi har blant annet fått støtte av flere stortingsrepresentanter som har forstått hvilken viktig samfunnsrolle NKK har.
De har hjulpet oss med å få politisk oppmerksomhet rundt
situasjonen, og ikke minst løftet problemstillingen direkte inn
til Kulturministeren, sier Nordby.

I gang med utstillinger og arrangementer
Det er essensielt for NKK å få arrangert aktiviteter og utstillinger igjen. NKK har i en normalsituasjon en tilfredsstillende
økonomi. Det er allikevel viktig å få frem at NKKs økonomi er
helt avhengig av at hundeaktivitetene kan arrangeres kontinuerlig gjennom året. NKKs arbeidskapital blir i realiteten svært
begrenset i en situasjon der inntektene forsvinner over natta.

Lån og hjelp fra organisasjonens egne
NKKs klubber, forbund og regioner har mobilisert voldsomt
for å støtte opp om sin egen paraplyorganisasjon NKK. I
tillegg har mange enkeltpersoner lagt ned uendelig mye tid
og energi i å kontakte politikere og medier. Ildsjeler har laget
egne Facebook-grupper for å støtte NKK, de har opprettet
underskriftskampanjer, flere Spleis- og Vipps-aksjoner og
mange andre tiltak.

– NKKs økonomi er helt avhengig av at det blir arrangert
aktiviteter og utstillinger. Det har derfor hele veien blitt jobbet
med å se på løsninger for å kunne åpne opp igjen aktivitetene i tråd med smittevernreglene. Vi må være kreative og
offensive for å kunne komme raskt i gang igjen, sier Brenna.

– Vi har rett og slett blitt overveldet over alle de fantastiske
hundemenneskene der ute. Vi har fått lånetilsagn og donasjoner fra svært mange NKK-klubber, forbund og regioner.
Det har vært et imponerende engasjement fra både fra disse
og fra enkeltpersoner. Det gav – og gir fortsatt tro på at vi
sammen kan komme oss gjennom koronakrisen. Det er helt
fantastisk å se det store og genuine engasjementet som er
vist for å redde organisasjonen vår. Nok en gang er det bare
å si tusen takk for alle bidrag, sier Brenna.

NKKs Særkomite for utstilling (NSU), Jakthundkomiteen og
Sportshundkomiteen. har utarbeidet veiledere til arrangører
for prøver og aktiviteter under koronapandemien i henhold til
gjeldende smittevernregler. Det samme gjelder for utstillinger.
Blant annet har avholdelsen av NKK Trondheim blitt tilpasset kravene fra myndighetene, slik at det er mulig å avholde
utstillingen innenfor smittevernreglene.
NKK etter koronapandemien
Hunde-Norge reiste seg når NKK trengte det som mest, og
reddet organisasjonen over den første kneika. Det gir et
lysere bilde nå enn slik situasjonen så ut i slutten av april,
da NKK kun var uker fra konkurs. Ting er likevel fremdeles
langt fra normalt.

– I tillegg har administrasjonen og Hovedstyret også stått på
så godt vi kan. Vi har kontaktet politikere, forsøkt å få oversikt
over en økonomi som endres fra dag til dag, og lagt planer
for fremtiden, legger Nordby til.
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– Dessverre er realiteten at vi vil merke korona-krisen i mange
år fremover. Det gjenstår derfor et stort og viktig arbeid med
å trygge organisasjonen også fremover i tid. Dette arbeidet
er nå i gang, sier Nordby.

BAAK DOGWALKER

- Beskyttelse mot kulde, vær og vind!

Som et første steg på veien vil NKKs Hovedstyre avholde en
strategisamling 16. og 17. juni. Selv om de store strategiske
endringene må avgjøres på NKKs Representantskapsmøte,
vil Hovedstyret også vurdere hvilket NKK de ønsker seg
videre. Hovedstyret vil samtidig se på den mer kortsiktige
handlingsplanen for hvordan NKK best mulig skal komme
seg igjennom inneværende år.

Solide allværs- og turstøvler
i førsteklasses skinn (fettlær/
Nubuk), bygget på en kuldeisolerende PU-midtsåle over en
selvrensende VIBRAM såle med
god gripeevne til underlaget.
Vannavvisende SYMPATEX
membran. Fulldempet «fotseng»
som absorberer hardt trykk mot
legg og virvelsøyle og støtter
og stabiliserer ankel og akilles.

– Jeg tror vi alle må forberede oss på at vi sammen må ta
et krafttak for å gjøre NKK mer solid og robust for å møte
framtidige utfordringer. Med to kriser på under et år, har vi
smertelig erfart at soliditeten må styrkes betydelig. Oppskriften
er like enkel som den er vanskelig: Kostnadene må reduseres
og inntektene må økes, sier Nordby.

Mod. 1021
Ankelhøy
AllRound
støvel
i Nubuk.

Han mener NKK er nødt til å ta høyde for at det kan komme
nye perioder med stans i aktivitetene i årene som kommer.

Mod. 1023
Fettlær
Lammeullsfôret

Mod. 1029
Fettlær. Ufôret

Mod. 1027
Fettlær. Ufôret

– Når vi har kommet oss gjennom denne krisa er det helt
naturlig å evaluere måten vi er organisert på. Det er mye som
er usikkert, men vi vil helt klart komme ut av denne krisa til et
annet samfunn, og med en annerledes Norsk Kennel Klub.
Hva som blir den nye normalsituasjonen vil legge føringer
for hvordan «nye» NKK skal bli. Vi må derfor i felleskap, og
med god eierforankring, se på ulike modeller for hvordan
NKK og Hunde-Norge kan se ut i fremtiden, avslutter Nordby.
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BAAK Dog Walker
skoprodukter er tysk kvalitet
i produksjonssamarbeid med
italiensk skoindustri.

På kort sikt er det viktigste at vi raskt kommer igang igjen med
NKK-systemets mange ulike aktiviteter. Naturligvis innenfor
det de til enhver tid gjeldende smittevernreglene tillater.

Mod. 1026
Helårs Sportssko
i Nubuk-skinn
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I tillegg må vi alle fortsette å følge myndighetenes regler og
retningslinjer, slik at åpningen av samfunnet kan fortsette.
Det er NKK helt avhengig av.

- Beskytt deg mot stadig skiftende
værforhold. Vanntette, lette og
sklisikre skoprodukter for allround bruk!
Utvalget finner du i vår nettbutikk!

www.dogwalker.no
BESØK VÅRE FORHANDLERE
IMPORTØR: GROSSMAN AS, NØTTERØY

2019_08_Annonse_hundesport_AUG19.indd 1

Innhold

15

HUNDESPORT • Nr. 2 2020

20/08/19 08:36

Stein Feragen og Guro Brunsby opplever en
enorm etterspørsel etter valper. – Men det
endrer ikke på noen planer, understreker de.

Oppdrettere og koronakrise:
Stor etterspørsel og nye utfordringer
Bare noen få dager etter at Norge ble stengt ned i mars, ble oppdrettere
nedringt med spørsmål om valper. Plutselig skulle «hele Norge» ha hund.
Selv om etterspørselen i øyeblikket er stor, har mange oppdrettere måttet
endre planer og har fått noen nye utfordringer.
Tekst og foto: Anne L. Buvik

V

i møter Stein Feragen, oppdretter av flatcoated retriever,
og Guro Brunsby, oppdretter av chinese crested og curlycoated retriver hjemme hos sistnevnte.

Ti små nøster, sju brune og tre sorte, grynter fornøyd i valpekassen og har ennå ikke åpnet øynene for å ta verden
utenfor i øyesyn.

Stein og Guro har et nært samarbeid og «deler» tidvis på hundene.
Stein Feragens knapt ukesgamle kull er født hjemme hos Guro.

- En veldig spesiell situasjon. Og det er slett ikke slik at hundekjøpet er gjennomtenkt for alle som nå tar kontakt. Jeg
er glad jeg har en del erfaring som oppdretter, det gjør det
lettere å skille ut de som jeg egentlig kan tenke meg å selge
valp til, sier Stein Feragen.

- Jeg har fått mer enn femti mailer med forespørsler på dette
kullet, sier Stein Feragen som driver oppdrettet Flatnews.
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I og med at det brått ble slutt på det meste av reisevirksomhet og at ferier utenlands må utsettes på ubestemt tid, trolig
i ett år, var det mange som fant at dette var tidspunktet for å
realisere planene om hund. Dermed startet rushet.
Smittevern
Så er det de smittevernmessige utfordringene. For mange vil
jo komme og hilse på, se på rasen, treffe tispa og valpene.
- Det er åpenbart mange uerfarne der ute, flere har villet
komme og se på valpene allerede nå, og jeg har måttet
forklare nøye hvorfor det ikke har noen hensikt å se på
valpene før de er minst tre uker gamle. En av utfordringene
med å få så mange henvendelser, er at man kan risikere
å «miste» seriøse kjøpere i mengden, sier Stein.

Dette er ettertraktet vare for øyeblikket – hundevalper. Dette kullet er under
en uke gammelt, men alle er solgt. Stein Feragen har mottatt over 50 hen
vendelser på kullet.

Men hva når valpekjøperne kommer? Hvordan skal man
håndtere situasjonen?

- Jeg skulle reist til utlandet for å pare. Når det ikke blir noe
av, venter jeg heller. Her hadde jeg ikke noen plan B, så
da blir det ikke noe av. Det lever jeg som oppdretter godt
med. Det kommer nye muligheter, selv om vi i øyeblikket
ikke helt vet når det blir, tilføyer hun.

Guro Brunsby (kennel Curlycrest), som skal ha valpene hos
seg til de er leveringsklare, har planen klar. Hun jobber
dessuten selv i helsevesenet, og har førstehånds kjennskap
til forholdsregler for å unngå smitte.

Til tross for at det for øyeblikket er rivende etterspørsel etter
valper, på godt og vondt, ser de to også mørkere skyer i
horisonten. For ennå vet ingen hvor alvorlig de økonomiske
virkningene av krisen blir, men at de blir store, er helt sikkert.
De vil også merkes i Norge, enda mer tydelig etter hvert,
når regjeringens førstehjelpstiltak ikke lenger kan holde liv
i alle bedrifter og virksomheter.

- Heldigvis er det snart sommer, og det gjør at man kan
være mye utendørs. Jeg har også et kennelanlegg hvor
valpene kan være etter hvert, og så får vi lage et system
med antall personer og hygiene. Det skal nok gå bra,
tror Guro.
Også hun har merket stor interesse, og har hatt tallrike
etterspørsler etter valper av sine egne raser. Men verken
hun eller Stein Feragen har noen planer om å «trappe
opp produksjonen».

- Ja, jeg tenker på det, og vi som oppdrettere vil helt klart
merke det. Det vil trolig ramme alle hundeaktiviteter. Så jeg
tror helt klart det vil bli mye vanskeligere å selge valper i
tiden fremover. Jeg prøver å ta høyde for det, og ta med
noen valpekjøpere jeg ikke har valp til nå, over til neste
kull, sier Stein.

Parring på vent
- Vi har våre planer, som ofte går flere generasjoner frem i
tiden. Tilbud og etterspørsel griper ikke inn i dette. Verken
jeg eller Stein parrer tisper hvis vi ikke har tenkt å beholde
noe selv. Men situasjonen gjør at planer kanskje blir forskjøvet, eller noe endret. Begrensningene på reising gjør at
man kanskje må ta Plan B før Plan A. Det neste kullet med
flatcoated-valper er planlagt med en hund vi opprinnelig
hadde tenkt å bruke på hennes andre kull, ikke hennes første.
Så der blir det en endring, sier de to.

Også det økonomiske aspektet ved hundehold tror Stein vil
komme som en overraskelse på mange ferske hundeeiere.
- Jeg tror også mange nye valpekjøpere kan bli overrasket
over hvor mye det koster å ha en hund. Det kan bli et lite
sjokk når tidene blir dårligere, og folk får dårlig råd. Mange
tenker ikke forbi valpeprisen. Når økonomien blir trang,
er dyrehold noe mange vil kutte ned på. Uten å være for
pessimistisk, er jeg av den oppfatning at det vil ta flere år
før hundeaktivitetene i Norge er tilbake der de var i 2019,
avslutter han.

Guro har også satt en planlagt parring på chinese crested
på vent:
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Trude Granhus håper på valper etter
Ophelia etter at tispen ble inseminert med
fersk sæd fra en hannhund fra Østerrike.

Fersk sæd ble løsningen
Trude Granhus driver oppdrett av tysk jaktterrier og planene for neste kull
var klare: Hennes høyt jakt- og utstillingsmeritterte tispe skulle pares med en
hannhund fra Østerrike. Men så ble grensene stengt.
Tekst og foto: Anne L. Buvik

tillegg til å være oppdretter under kennelnavnet Hevishot,
er Trude Granhus også en lidenskapelig prøvedeltager
og jeger.

I

blant annet med gruppeplasseringer. Det er ganske sjeldent
for denne rustikke rasen. Den er også ganske fåtallig i Norge,
og er i første rekke jegerens hund.

- I vår rase er man veldig opptatte av å beholde den som en
naturlig, robust jakthund, med naturlige parringer og naturlige
fødsler, sterke hunder med gode instinkter. Og da jeg hadde
vært så heldig å få lov til å bruke nettopp denne hannhunden,
var jeg klar for en tur til Østerrike, forklarer Trude.

Tysk jaktterrier er en allsidig jakthund, og brukes mye på
villsvin. I Norge har den funnet en nisje ved jakt på blant
annet hjort og rådyr. Gode meritter på prøve var en forutsetning for at hun skulle kunne få bruke den østerrikske
hannhunden.

Grandhus har lykkes godt i å ivareta helheten i avlen. Hennes
hunder har en rekke imponerende plasseringer på utstillinger,

- Vi har jo lite villsvin i Norge, men jeg har vært i Sverige på
villsvinprøve, så hunden er merittert til Nordisk jaktchampion.
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Da hun har blitt brukt så mye på jakt, har det vært vanskelig
å finne tid til et valpekull, men nå er tispen fire år gammel,
og tiden var inne, forteller Trude.
Planer på is
Men reise ble det altså likevel ikke. Trude Granhus er i tillegg
selv i risikogruppen, og må ta ekstra hensyn for å unngå smitte.
Dermed var det tvilsomt om hun kunne få til en paring, selv
om hun vurderte å bruke egen hannhund.
- Men så åpnet det seg en mulighet for å bruke fersk sæd.
Den største utfordringen var vel å informere hannhundeierne, det var en ny verden for dem. Men der har vi fått
utmerket hjelp av reproduksjonsklinikken Sires on Ice i
Våler, som har tatt hånd om alt. Hannhundeieren fikk bare
telefonnummer til en veterinær som kunne tappe og pakke
sæden, klinikken har også tatt seg av alt det formelle med
tillatelser, transport og mottak. Det var overraskende enkelt
og ukomplisert, forteller hun.

Kostnadene blir totalt sett lavere enn hvis hun skulle reist til
Østerrike med hunden, med alle utgifter det medfører.
- Og det er viktig med nytt blod. Rasen er liten i Skandinavia,
så det er nødvendig å dra ut jevnlig. Kostnadene er uansett et
underordnet spørsmål når man brenner for en rase. Oppdrettet
går alltid med tap, jeg er først og fremst glad og ydmyk fordi
jeg fikk anledning til å bruke denne hannhunden og gjøre
kombinasjonen, konstaterer Trude.
Om alt går etter planen, blir det valper i juni. Trude Granhus
er mest spent på hvordan det blir med valpekjøpere, besøk
og levering. Det er en utfordring når man må unngå smitte.
- Nå er det jo minst tre måneder frem i tid før det blir snakk
om besøk av valpekjøpere, og fire måneder før vi snakker om
levering. Jeg håper situasjonen har roet seg og at jeg slipper å
engste meg for smitte på det tidspunktet. Heldigvis er det sommer,
slik at det er lettere å holde avstand, avslutter hun.

NORGES ENESTE
SPESIALKLINIKK

INNEN DYRETANNHELSE

{

{

Vi har landets
eneste godkjente
veterinærspesialist
i odontologi.

+47 975 73 000
Andebuveien 3, 3170 Sem
www.dyretannklinikken.no

Vi er best på
tannbehandling!

Vi UTFØRER:
Rotfylling med livstidsgaranti
Kreftbehandling
Operasjon av kjevefraktur
Kirurgisk korreksjon av ganespalte
Norges mest komplette behandlingstilbud innen dyretannhelse

Klinikken ReproHund har holdt til på Tåsen
siden i fjor høst. Ragnar Thomassen er Norges
mest erfarne veterinær innen inseminering.

Full fart på
reproduksjonsklinikken
Mens mange bedrifter merker effekten av samfunnskrisen, er det
meste helt normalt hos ReproHund, reproduksjonsklinikken til veterinær
Ragnar Thomassen i Oslo. Aktiviteten er som normalt, selv om det også
her er noen praktiske utfordringer.
Tekst: Anne L. Buvik •Foto: Renata E. Goel

R

eproHund eies av Ragnar Thomassen, som er Norges
mest erfarne veterinær innen reproduksjon av hund.
Allerede i 1985 begynte han å inseminere hunder med
frossen sæd. Han overtok ansvaret for NKKs Sædbank i 2004
etter veterinær Jan Fougner og Kjell Andersen Berg. Fram til
2019 holdt han til i Norges Veterinærhøgskoles lokaler, men
i fjor høst flyttet han både klinikken og NKKs sædbank til nye
lokaler på Tåsen i Oslo.

drektighetsultralyd, fertilitetsutredninger tispe, import/eksport
av både fersk og frossen sæd og andre veterinære oppgaver.
Ikke mye nedgang
Inseminering med frossen eller fersk sæd er blitt mer og
mer vanlig. Ikke minst som en følge av det internasjonale
samarbeidet innen hundeavl, som har blomstret kraftig opp
de siste 15-20 årene, både med åpne grenser og med
internett. Dermed er det vanligvis mye å gjøre for Thomassen og kollega Ingunn Solberg Eriksson, som har jobbet på
klinikken siden nyttår.

På klinikken utføres brunstkontroller, insemineringer, frysing av
sæd, sædundersøkning/fertilitetsundersøkelse på hannhund,
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"

Vi følger selvsagt
myndighetenes anbefalinger
med tanke på avstand og
antall personer. I de nye
lokalene er det god plass,
så det er ikke noe problem

Ragnar Thomassen i arbeid med inseminering. Han har fortsatt masse å gjøre.

Transport mer utfordrende
Transport har imidlertid blitt mer utfordrende de siste ukene.

- Og vi har heller ikke merket noen voldsom nedgang
etter at krisen begynte, selv om det er noen endringer, sier
Thomassen. – Tradisjonelt er januar og februar, i det hele
tatt vårsesongen, høysesong for oss. Mange oppdrettere vil
ha valper på våren. Og det har vært ganske normalt travelt,
men med noen unntak, sier han, og fortsetter:

- Mange flyavganger er kansellerte, og sendinger kan ta
lengre tid enn planlagt. Firmaer som vanligvis påtar seg å
levere i løpet av 24 timer, opererer nå med lengre tidsrom,
f.eks. 2-5 døgn. Jeg bruker FedEx mye, de har hatt Paris
som sitt knutepunkt, men da Frankrike ble ekstra hardt
rammet av koronaviruset, har de byttet over til Tyskland, og
flere sendinger går på bil i stedet for på fly. Det forsinker,
så det må man ta høyde for i planleggingen. Ikke minst
ble det tilløp til krise i påsken, da det bare var noen få
arbeidsdager. Jeg måtte også kaste meg rundt uka etter
påske og ekspedere en sending med JetPack, som fortsatt
garanterer å levere innen ett døgn, men prisen blir jo også
deretter, konstaterer Thomassen.

- Det er enkelte oppdrettere som hadde avtaler og som heller
har valgt å vente. En del er usikre på hvordan økonomien
blir fremover, og tar ikke sjansen på et valpekull og ekstra
kostnader nå. Veldig mange som har sæd i sædbanken
er jo oppdrettere som har et langsiktig perspektiv, og som
kanskje har hatt sæden i mange år. Da byr det sjelden på
noe problem å la den ligge en stund til, og kanskje bruke
den på en annen tispe når tidene er bedre. Vi har jo vanligvis
også mange kunder fra Sverige. De kan ikke komme nå, så
det merker vi. Men vi har mye å gjøre, likevel.
Å utføre oppgavene byr ikke på noen store problemer, rent
smittevernmessig.

Ulike land har også hatt ulike bestemmelser med tanke på
hvor mye innbyggerne har kunnet bevege seg rundt, slik
at de har kunnet ta imot forsendelsene.

- Vi følger selvsagt myndighetenes anbefalinger med tanke
på avstand og antall personer. I de nye lokalene er det god
plass, så det er ikke noe problem. Noen få ganger har det
kommet flere personer enn bare eieren med hunden, og da
har jeg bedt dem gå ut. Det har alle forståelse for. Ellers har
kundene vært veldig flinke, jeg har ikke hatt noen som har
snufset eller hostet innenfor dørene, så det er åpenbart at
folk tar ansvar og viser hensyn, sier han.

- Jeg sendte blant annet sæd til Irland, hvor m
 ottakeren
satt i hjemmekarantene, og måtte sende en egen
søknad for å få hentet forsendelsen. Men det gikk bra.
Det hadde kanskje ikke gått om det hadde vært som i
Storbritannia, med fullstendig lock-down. Men vi har som
sagt h åndtert utfordringene så langt, og det er bra, for eksport
av sæd spiller en stadig viktigere rolle i det internasjonale
avlssamarbeidet, avslutter Thomassen.

Innhold
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Ingrid Prytz Ohm har sin suksessrike
avlshanne koronafast i USA. Hun må
utsette sine valpeplaner.

Koronafast hannhund
Å reise med dyr og sende hunder med fly har blitt mye vanskeligere.
En av grunnene er at så mange flyavganger blir kansellerte, slik at man
ikke kan garantere at reisen går raskt og uten forsinkelser. Dermed er det
de færreste som tør å sende hunder med fly i øyeblikket, og det kan også
være vanskelig å få bragt hunden til flyplassen.
Tekst: Anne L. Buvik •Foto: Bryan McNabb

I

ngrid Prytz Ohm, som holder til i Nedre Vats i NordRogaland, oppdretter welsh corgi cardigan, og har et
omfattende internasjonalt samarbeid, først og fremst med
en oppdretter i USA. For ett år siden lånte hun ut en hannhund
til USA, og han kommer ikke hjem med det første.

Med den pågående situasjonen i USA, ett av de hardest
rammede landene, er det ikke prioritert eller praktisk mulig
å få sendt hunden til Norge.
- Slik er det bare. Det får vi avfinne oss med. Jeg har utsatt
kombinasjonen jeg skulle gjøre på ubestemt tid, jeg har vært
så heldig å få låne en datter av ham som jeg skal parre nå.
Jeg synes oppdrettere er veldig samarbeidsvillige og positive
i denne perioden, og stiller opp for hverandre. Det synes jeg
er veldig bra, sier Ingrid.

- Planen var at han skulle komme hjem i disse dager. Jeg
hadde selv planlagt å bruke ham på to tisper, han har gitt fine
valper tidligere, og jeg har også flere andre tispeeiere fra ulike
land i Europa som hadde planlagt å bruke ham. Slik blir det
ikke – han er «koronafast» på ubestemt tid, konstaterer Ingrid.

Innhold
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Internasjonalt samarbeid
- Det er ikke aktuelt å sende sæd fra ham?
- Ikke akkurat nå. Det er så vanskelig med reise også innad
i USA. Så vi får bare håpe det ordner seg etter hvert, kanskje over nyttår?
Hun har også selv en amerikansk tispe på lån, og hun vil
også måtte vente på å returnere til sitt hjemland.

Fri for kjøttmel og
proteinmel (kun ferskt
og tørket kjøtt),
kjemiske konserverings
midler og gluten.
Forebyggende mot
tannstein. Høy smak
lighet og opptak.

Internasjonalt samarbeid har blitt stadig mer sentralt i hundeavlen. Før 1994, da de strenge karantenereglene ble
opphevet og erstattet med rabiesvaksine, var oppdretternes
muligheter stort sett begrenset til populasjonene som fantes
i Norge og Sverige. Det gjorde også avlen mye mer sårbar
for matadoravl, ved et én hannhund kunne få svært mange
avkom. Med fri tilgang til populasjoner på flere kontinenter,
er denne problemstillingen mindre påtrengende enn tidligere.
Men Ingrid Prytz Ohm ser at den fortsatt forekommer, spesielt
innen små raser:

Dorwest - Raspberry Leaf tabletter

Meget god virkning mot innbilt svangerskap. Brukes fra
første dag i løpetiden og 12 uker framover. Bringebærblad
myk gjør livmorens muskler og hjelper til å gi en lett
fødsel. Bringebærblad har blitt brukt som fødselshjelp i
hundrevis av år. Testet av veterinær, trygg i bruk.

Dorwest Garlic & Fenugreek tabletter

- Vi har eksempler på at det for eksempel i USA har
vært slik at én hannhund har blitt brukt på en måte som
gjør at den får veldig mange avkom, noe som skaper
problemer på sikt. Så matadoravl forekommer fortsatt,
også når man ser den internasjonale populasjonen under
ett, påpeker hun.

Flåttens skrekk! Et naturlig urtepreparat som holder flått
og andre blodsugende insekter unna.
Letter symptomene ved kløe/allergi, hud irritasjoner/
sykdommer, leddplager, hoste og andre mindre
infeksjoner. Styrker immunforsvaret og øker
blodsirkulasjonen. Aktive ingredienser: Hvitløk og
bukkehornkløver. Godkjent av veterinærer, trygg i bruk.

Sjekk vårt utvalg av Dorwest urtepreparater!

Mer transport av sæd
- Når vi opplever en situasjon som denne, og det også gjøres
klart at en pandemi vil komme også i fremtiden – tror du det
vil påvirke det internasjonale samarbeidet?

TESTVINNER!

Schmidt hundebur er
testvinneren i
fjorårets europeiske
test av hundebur
hvor NAF var med.
Finnes i enkelt og
dobbeltbur,
standard, spesial
laget og baksetebur.
Kan tilpasses etter
behov.

- Egentlig ikke. Det internasjonale samarbeidet er kommet for å bli. Vi har helt andre muligheter i dag til å se
og følge med på rasen i andre land, og det er en stor
fordel. Men jeg ser for meg at det kan bli mindre flytting
av hunder rundt om, men kanskje enda mer transport av
fersk og frossen sæd enn i dag. Jeg skulle bare ønske
at god kompetanse på inseminering kunne vært lett tilgjengelig i andre deler av landet enn i Oslo. Det hadde
også vært en fordel om det fantes sædbanker andre
steder enn på Østlandet. For det er både ekstra kostbart
og ekstra komplisert å benytte oss av disse mulighetene
for oss som bor på andre kanter av landet, avslutter Ingrid Prytz Ohm, som altså inntil videre må vente på sin
koronafaste avlshund.

Innhold

Vi har stort utvalg i organisk pelspleie,
sakser, klippemaskiner, fønere mm.

www.hunde-sport.no
Din faghandel på nettet

Gratis frakt ved handel over kr 1000,-
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«Søringkarantene»
en utfordring
Hva gjør man med valpekjøperne
sine når de kommer fra en annen
del av landet, og oppdretteren bor
i en kommune med ekstra strenge
karanteneregler? Det har vært i
tankene hos Kristin Olsen, bosatt
i Bardu kommune i Troms og
Finnmark fylke.
Tekst: Anne L. Buvik •Foto: Privat
Kristin Olsen har leveringsklare valper i en kommune som har vært omfattet
av «søringkarantene». Hun synes det er vanskelig å levere valper uten den
vante, grundige rutinen for veiledning.

H

un driver oppdrett av cocker spaniels, og har hatt to
kull født like før og under perioden med nedstengning.
Bardu kommune har, som en rekke andre kommuner
i Nord-Norge, innført ekstra strenge tiltak. Det har medført at
alle tilreisende fra Sør-Norge har måtte gjennomføre to ukers
hjemmekarantene, og reiser til andre kommuner, ikke minst til
Tromsø cirka 150 km unna, er på det sterkeste blitt frarådet.

Bardu kommune har i skrivende stund bare hatt én eneste positiv
test, og det er klart at man da som innbygger føler ansvar for
at den lykkelige sitasjonen skal fortsette.
Valpekjøperne har fått mye skriftlig informasjon på forhånd,
og også en instruksjonsvideo, men Kristin er likevel lei seg for
at hun ikke kan ta den vanlige, grundige gjennomgangen
for de nye eierne, og blant annet vise pelsstell, som er meget
viktig for denne rasen.

Så hvordan skal man forholde seg når valpekjøpere kommer
med fly fra andre deler av landet?

- Og valpekjøperne kan heller ikke få hilse på hele hundeflokken
min og valpenes mange slektninger. Det føles feil og ganske
trist. Det er nesten som jeg føler meg «skyldig» og som om jeg
har noe å skjule, sukker Kristin, men antar at alle skjønner at
ting ikke er som normalt.

- Det har blitt mye grubling og søvnløse netter, medgir Kristin på
telefon fra Bardu. Når det nærmer seg levering for det første kullet,
har situasjonen roet seg noe, og «søringkarantenen» er opphevet.
- Men det har vært vanskelig. Jeg har hatt mye kontakt med
ordføreren i kommunen, og fikk tidlig aksept for at det var
greit å møte valpekjøperne på flyplassen. Men det er jo ikke
slik det har pleid å foregå når jeg leverer valper. Vanligvis
bruker jeg masse tid på å veilede og vise når jeg leverer
valper. Nå har jeg laget et opplegg for at de likevel kan få
komme hjem til meg, men jeg tar mange forholdsregler for
å ivareta smittevernet, understreker Kristin.

Innhold

- Jeg har i hvert fall gjort det klart for alt og alle at de er hjertelig velkommen tilbake på besøk når omstendighetene igjen er
normale. Da skal alle som ønsker det, få hilse på alle hundene
og bli bedre kjent med meg, også jeg skal kunne gi dem enda
bedre veiledning enn det som nå er mulig. Jeg ser veldig frem
til det, det praktiske omkring salg og overlevering har vært en
uventet stor bekymring og kjennes helt feil, avslutter hun.
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Ta med
veterinæren
på tur.

Det er betryggende å vite at veterinæren er i nærheten, uansett om
du er hjemme eller på tur. FirstVet har åpent alle dager fra 07 til 24.
Via videosamtale kan du spørre veterinæren om det du lurer på,
og få råd, behandling eller henvisning. Registrer din firbente
bestevenn på firstvet.no i dag.

Inkludert
i din dyreforsikring

PORTRETT

Noman
Mubashir
Han er redd for hunder og synes de
tisser for mye. Allikevel lot Noman
Mubashir seg overtale av barna til å
få valp.
Tekst og foto: Ida Lindvall

V

i møtes i Munchs have på Abbediengen, en vakker liten
skjult oase i utkanten av Oslo vest der Edvard Munch en
gang hadde sitt atelier. NRK-profil Noman Mubashir
og hans 11 år gamle tvillinger, Rafael og Isabel, kommer
gående mot meg - med Mocca, en lurvete pelsdott i bånd.
– Det var jo helt feil å få hund, ler Noman Mubashir.
– Jeg lever jo i tidsklemma, med tvillingbarn og en hektisk
jobb der jeg reiser mye, noe samboeren min, Frode, også
gjør. Så sånn sett var det jo helt håpløst.

Innhold
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STRIKE A POSE: Mocca og Noman tar seg godt ut sammen og koser seg i hverandres selskap.

Hell i uhell
NRK-profilen og journalisten er kjent fra blant annet Migrapolis, Norge Nå samt reiseseriene En Noman i Pakistan og
Hva har du i bagasjen?. Han er helt åpen om at tidsklemma
ble enda litt strammere da Mocca kom inn i familien deres i
februar. Han og Frode byttet på å være hjemme med valpen
etter noen uker hjemme på fulltid. Men så kom plutselig en
verdensomfattende pandemi og stoppet både arbeidsliv,
sosial omgang og reise.

Redd for hunder
Noman er født og oppvokst på Lørenskog utenfor Oslo,
med sin pakistanske familie. Han selv er helnorsk, men
under oppveksten lærte han at hunder ikke skulle dulles
med og at de var urene.
– De skulle passes godt på og man skulle være snill med
dem. Jeg ble fortalt fine historier om hunder som ble tatt
godt vare på av Profet Mohammed, men de bodde ikke
inne eller hadde nærkontakt med mennesker. Dette sitter
jo i til tross for at jeg aldri har bodd i Pakistan, og jeg
er helt klar over den kulturelle bagasjen min, forteller
han åpenhjertig.

– Korona har på en måte vært en velsignelse for oss med
tanke på Mocca. Hun får nok mye mer oppfølging nå enn
hun ville fått dersom livet hadde vært som normalt. Hun får
være sammen med oss hele tiden og vi har allerede blitt godt
kjent med henne, sier han og smiler.

Noman har grunnet dette aldri blitt helt vant til hund, og
da barna begynte å hinte om at de ønsket seg hund for fire
år siden var det ikke aktuelt for Noman. Men i november
i fjor sendte datteren hans, Isabel, et bilde av en hund og
teksten «kan jeg få den? Hun er såååå søøøøt». Noman
var i Paris på en bursdagsfeiring. Under triumfbuen sendte
han en tekstmelding tilbake til Isabel: «ok».

Mocca har nå fått raptus og beinflyr rundt i den lille parken,
helt ubekymret. Den lille familien er behagelig avslappet rundt
henne, til tross for at de sylskarpe pirajatennene stadig finner
veien til barnas hender, i stedet for pinnen de lokker henne
med. Men slik har det ikke alltid vært.

Innhold
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Da jeg så hvilken
effekt hund hadde på det å
bli kjent med folk i nabolaget
mitt, tenkte jeg automatisk at
dette måtte være en fantastisk
måte for innvandrere som
ønsker integrere seg.
Nordmenn elsker
jo hunder
FORELSKET: Barna til Noman, Isabel og Rafael er helt bergtatt av det lurvete
familimedlemmet.

Lån en hund og bli integrert
Norsk-pakistaneren har alltid vært opptatt av integrering
og at innvandrere skal kunne bli kjent og trives i Norge.
Noe han ikke tenkte på tidligere var hvor sosialt det
er å ha hund, noe som resulterte i en kronikk på NRKs
nettavis. I kronikken snakker han varmt om hvordan det
å ha hund har åpnet en helt ny verden for ham.

- Hun fikk helt sjokk og trodde jeg tullet. Det gjorde ikke, jeg
bare kapitulerte. Nå eller aldri, tenkte jeg.
Rasen de ønsket seg var en soft coated wheaten terrier,
og oppgaven om å kontakte en oppdretter fikk Frode, som
hadde god erfaring med hund (og også var litt pådriver for å
inkludere en hund i familien). Den rette valpen ble valgt ut til
dem av oppdretteren og et nytt familiemedlem var et faktum.
– Det var nok veldig impulsivt fra min side, men vi angrer overhodet
ikke. Hun er virkelig kjempesøt og vi har blitt veldig glad i henne.

– Da jeg så hvilken effekt hund hadde på det å bli kjent
med folk i nabolaget mitt, tenkte jeg automatisk at dette
måtte være en fantastisk måte for innvandrere som ønsker
integrere seg. Nordmenn elsker jo hunder, smiler han.

Noman har også blitt mer bevisst på sin naturlige omsorgsevne, han føler et sterkt ansvar for Moccas velvære og trivsel.
Sakte, men sikkert har Noman lært seg å like mer og mer
nærkontakt med Mocca – til det punktet at hun legger seg
inntil ham og sitter på fanget hans.

Og selv om han oppfordrer innvandrere til å skaffe seg
hund for å bli integrert i Norge er han ikke redd for at
denne uttalelsen skal bli tatt helt bokstavelig.
- Det var jo mest en tanke jeg gjorde meg etter at jeg
selv har opplevd hvor sosialt det er å ha hund. Jeg har
ofte blitt spurt om integreringsråd og da har jeg gjerne
anbefalt folk å gå tur i skogen, melde seg inn i aktivitetsforeninger og bli frivillig. Utfordringen ligger mer i at
muslimer ikke er vant til hund på den måten nordmenn er,
men jeg kjenner flere og flere muslimer i Norge som har
skaffet, eller skal skaffe seg hund for selskapets skyld,
legger han til.

– Nå synes jeg det er koselig. For min del dreier det seg om
å bli kjent med hunden. Jeg er skeptisk til, og redd hunder
jeg ikke kjenner, og spesielt store hunder. Hadde det kommet
en schäfer hit nå ville jeg følt meg utrolig ukomfortabel, noe
også hunder kan sanse, sier han.
På dette tidspunktet har Mocca satt seg ned for å gjøre sitt
fornødne – til stor jubel og ros fra tvillingene Isabel og Rafael.

Innhold
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VILTER OG SØT: Selv om ikke det har blitt noe valpekurs enda har Noman
god kontakt med den fire måneder gamle soft coated wheaten terrieren.

EN VANLIG FAMILIE: For Noman er det viktig å få frem at de lever et helt
vanlig familieliv, og Mocca er for tiden familiens midtpunkt.

Koronavalp?
I kjølvannet av Nomans kronikk (uten sammenheng for øvrig)
skrev NRK nett om oppdrettere som meldte om en høyere
valpeetterspørsel, mens Foreningen for Omplassering av dyr
(FOD-gården) uttrykte bekymring for at folk skaffer seg hund
mens de har hjemmekontor, kanskje uten tanke på hvordan
det blir når livet går tilbake til normalen. Noman forstår ikke
helt hvordan man kan «gå lei» av hunden sin.

Allikevel er Noman klar på at det ikke er alle som egner seg
til å ha hund, eller barn.
- Det skal ikke være en impulsiv handling fordi barna
kjeder seg. Selv om det i stor grad var barna som ønsket
seg hund hos oss, er det vi voksne som har tatt ansvaret
for hunden.
Er det noe du skulle ønske du hadde visst før du selv
skaffet deg hund?

Tror du at folk, innvandrere eller ikke, forstår hvilket ansvar
en hund fører med seg?

Noman drar på det.
Noman smiler.
– Jeg skulle ønske jeg hadde visst at de tisset så mye!
Dette var det ingen av mine venner med hund som fortalte meg. Derimot fikk jeg servert skremselshistorier om
at hunden kom til å rive opp sofaen og spise opp skoene våre. Men det har ikke Mocca gjort. I hvert fall ikke
enda, fortsetter han.

– Folk må jo bruke sunn fornuft. Det finnes et liv etter korona også,
og hvis ikke man skjønner at en hund er et 15 år langt ansvar så
skal man jo ikke skaffe seg hund uansett hvor beleilig det er nå.
Han forteller at han ofte sier det samme til folk som ønsker
seg barn.

– Men jeg har blitt positivt overrasket over at hunder er så
intelligente. Det er ikke uten grunn at de kalles for menneskets beste venn. Det er utrolig fascinerende å se hvordan
Mocca prøver å kommunisere med oss via kroppsspråket
sitt. Jeg lærer noe nytt hver dag. Det er mye psykologi i
hundespråket, sier han.

– Livet forandrer seg jo helt, du mister mye av friheten din og
må tenke på andre enn deg selv. Men man får så mye tilbake
i form av blant annet kjærlighet. Samtidig er mennesker utrolig
tilpasningsdyktige. Se bare på hvor raskt vi har klart å venne
oss til å vaske hendene 20 ganger i døgnet, sier han og ler.

Innhold
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En naturlig prosess
Noman Mubashir har en behagelig ro over seg. Som homofil
norsk-pakistaner med hund som bor på vestkanten skulle
man tro han ville fått mer negativ oppmerksomhet. Dette kan
han avkrefte raskt.

Men på tross av dette ser Noman at det skjer stadige
framskritt i det norsk-pakistanske miljøet når det kommer
til hundehold.
- Jo flere med min bakgrunn som blir hundeeiere, jo mindre
farlig vil det bli, mener han.

- Jeg har bevisst brukt sosiale medier for å avmystifisere og
ufarliggjøre, sier han.

Han er opptatt av å vise at Mocca har blitt en god venn,
at barna lærer seg ansvar og rutiner og at de har det gøy
med henne. Noman innrømmer at han fortsatt går gjennom
en prosess for å bli mer komfortabel med hund selv.

For fem-seks år siden begynte han å legge ut bilder av familien
som gjorde helt vanlige ting.
- Det samme gjorde jeg da Mocca kom inn i livet mitt. Jeg
ville vise at vi er helt normale mennesker og at hunder ikke
er farlige. Og jeg ser at det er mange av følgerne mine med
utenlandsk bakgrunn som liker det jeg legger ut.

- Jeg er glad for at Frode har erfaring med hund fra før og
lærer meg litt, forteller han.
Men den ferske hundeeieren er ikke lenger så stressa for
valpebitingen til Mocca og han løfter henne gjerne opp
og bærer henne ned trapper om det er behov for det. Og
tissingen og bæsjingen inne, det har han akseptert som en
del av prosessen.

Noman forteller at det handler mye om hvem man er og
hvor man bor.
- Alle nordmenn med hund som kun har et par innvandrere
i nabolaget har jo opplevd en del komiske situasjoner med
folk som har spurtet i motsatt retning eller gått over til motsatt
side av gata når man kommer der med hunden sin. Du kan jo
tenke deg hvordan det ville sett ut på østkanten, humrer han.

- Mocca får absolutt nok kjærlighet og kos. Men et valpekurs hadde nok hjulpet litt på lydigheten, ler Noman med
en sprellende Mocca i armene.

Chondrosyl Forte
Et nytt ernæringstilskudd utviklet for leddene. Inneholder næringsstoffer
som er viktige for oppbygging, vedlikehold og funksjon i ledd og brusk.
Ved belastninger og skader øker behovet for slike næringstoffer.
Chondrosyl erstatter Cosequin.
Næringsstoffer i riktige mengder har ingen bivirkninger.
Chondrosyl inneholder kun kroppens egne stoffer i riktige,
tilpassede mengder, og har ingen uønskede bivirkninger.

Livsløp, helse og sunnhet i et faglig perspektiv

For mer informasjon om Chondrosyl: 22 07 19 40 post@lifeline.no www.lifeline.no

Innhold
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TA GODT VARE
PÅ KOMPISEN
DIN!
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Fåes kjøpt i
1000 ml og
300 ml flasker

Prøv Brilliant Lakseolje

OLJE FRA FERSK
NORSK LAKS
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POTER

SUNT
HJERTE

brilliantlakseolje.no

For bestilling, send en forespørsel til
bestilling@morene.no
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Menneskets
beste venn

– også i koronatider
NMBU Veterinærhøgskolen har i en
årrekke samarbeidet med NKK med å
kartlegge hunders helse. Nå forsøker vi
å få et bilde på hvor tett samvær folk
har med hunden sin.
Tekst: Frode Lingaas, professor NMBU Veterinærhøyskolen

D

et er koronatider, permisjonstider, oppsigelsestider,
hjemmekontortider. Og ikke minst tid for usikkerhet og for mange også frykt. Barnefamilier har fått
hverdagen snudd på hodet; barnehager og skoler har vært
stengt og huset er fylt opp av unger som ikke får drive med
sine vanlige aktiviteter. Vi får senebetennelse av kontinuerlig
håndvask. For svært mange er det tid for isolasjon, fravær av
daglige aktiviteter og fra kontakt med andre.

Men for de fleste handler det om opplevd livskvalitet.
Derfor kjøpte vi en hund. En venn, et familiemedlem, en
turkamerat, en lekekamerat. Selskap i ensomme stunder.
Og den myke pelsen, den våte snuten og det blikket.
Varmen fra en hund i fanget. Hund til glede!
Nettopp i tider som nå har kanskje vår beste venn en spesiell betydning for mange. Vi er isolerte fra omgivelsene,
vi er mer alene. Så hva handler egentlig dette om?

I slike situasjoner er det fint å ha en venn, en god venn. Menneskets beste venn. Der er noe slikt dette skal handle om –
hunden – som finnes i mer enn 20% av alle husstander. Det
er mange av dem, heldigvis. For de betyr mye for de fleste
hundeeiere. Mer enn vi aner for noen.

Det handler om vi kan måle hvor mye hunden betyr for
oss. Det er mange studier som har dokumentert en effekt av hundehold på human helse. Fysisk helse, psykisk
helse. Mer mosjon, mindre hjerteinfarkt, selskap, venn.
Betydningen av å ha en hund som venn og selskap er
antagelig uvurderlig.

Det er ulike grunner til å skaffe seg hund og det er ikke
alltid behov for å definere hvorfor. Man har lært de viktige
argumenter som trengs for politikere; jakthunder, ettersøkshunder, førerhunder for blinde, politihunder, minesøkshunder,
narkotikahunder og andre hjelpehunder. Det er flott! Det er
samfunnsnyttig. Alle forstår det. Hund til nytte!
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Norsk Kennel Klub jobber sammen med NMBU
Veterinærhøgskolen, for å se på dette. Så mens vi venter
resultatene fra slike studier, kan vi presentere litt enkel
populærvitenskap.
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Konklusjonen har dere
trukket selv; folk er meget
glade i hundene sine og
hundene er viktige for folk
i hverdagen. Hund til nytte
og glede!

Veterinærhøgskolen har i samarbeid med NKK arbeidet
med å kartlegge hunders helse i en årrekke. Det har vært
gjennomført undersøkelser i snart 100 raser. Hovedfokus på
hundens helse og atferd. Selvsagt. Men så, mens vi har folk «i
tale», har vi- til glede for noen og sikkert irritasjon for andre,
forsøkt å få et bilde på hvor tett samvær folk har med hunden
sin. Vi har spurt helt enkelt; «hender det at hunden sover i
sengen din»? Litt tabu for noen? Meget hyggelig for mange.

Altså, over 60% har tillatt hunden å hoppe opp i senga,
mange ganske ofte. Kanskje ville enda flere ha gjort det hvis
det ikke var for størrelsen, snorkingen eller partneren?
Det er spennende å kikke litt på om det er generelle forskjeller mellom raser, Det er det sikkert, men figuren under viser
hvordan det ser ut på et lite utvalg av raser. Her er det ikke
rasenavnet som er det interessante, men at dette er noe som
gjelder alle raser. Og et foreløpig inntrykk er at praktiske
forhold betyr noe, som størrelse, du skal ha litt stor seng
for å få plass til rase 11. Og kanskje trives hunden på et
kjøligere sted..

Så, som et bilde på betydning av selskap, vennskap og
varme, satt vi sammen tall fra noen raser; Ikke fra alle 100
rasene, men litt tilfeldig utvalgt fra ulike raser. Jakthunder,
selskapshunder, store/små uten å kikke på forekomst; ikke
nøyaktig statistikk, men inntrykk. Se på dette:

Konklusjonen har dere trukket selv; folk er meget glade i
hundene sine og hundene er viktige for folk i hverdagen.
Hund til nytte og glede!

Sover hunden din i sengen din?
Gj.sn

Aldri
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Sjelden–av og til

Del din korona-hunde-historie
Vi vil gjerne vite hva hunden betyr for deg (spesielt i disse
koronatider), og vil gjerne høre om noen vil dele historier om
hunden sin i disse isolasjonstider. Kanskje har dere et par fine
bilder? Hvordan var det å ha en hund på hjemmekontoret, i
familielivet, for barna, under permisjonen/oppsigelsen eller
i en mer ensom hverdag? Slik historier er viktige for å dokumenter hvordan mange opplever betydningen av hunden
i vanskelige tider. Viktig for at politikere skal skjønne hvor
mye hunden betyr for folk. For helse og velferd for mange.
Kall det en dugnad, det er moderne.

Ofte–meget ofte
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Vi ønsker alle typer historier om hundens betydning i
koronahverdagen, fra «uvanlige» hjemmedager i familier med hund, men spesielt historier der hunden har en
spesielt stor betydning for noen. Der hverdagen uten
hunden hadde vært spesiell tung. Vi får se om noen har
noe på hjertet. Hvis vi får noen gode historier kan vi
kanskje også spørre redaksjonen i Hundesport om de
vil presentere noen, kanskje kan vi samle historiene på
annen måte?
Hvis du har en slik historie, med eller uten bilder, har vi
laget en mulighet for å legge den inn her:
https://nettskjema.no/a/koronahund
Du kan enten legge inn historien med bilder direkte på
denne lenken, eller laste opp en tekstfil hvis du heller vil
det. Vi er sikre på at det finnes en haug med fine bilder
som illustrerer, hund på tur, hjemmekontor med laptop og
hund i sofa, hund og barn, hund i fanget, hund i sofa/
seng, hund som selskap for unge og eldre. Og så videre.
Det er også et par spørsmål som du kan svare på hvis du
har tid og lyst. Vi trenger ikke navn på eier, uten at du
vil, men vil gjerne ha kontaktinformasjon, slik at vi kan
kontakte deg hvis vi velger å bruke nettopp din historie
som et godt eksempel på hundens betydning.
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Skann QR-koden eller gå inn på
www.oppdretter.morene.no
og bli med i vår Orijen og Acana
oppdretterklubb

Morene Produkter AS

e: post@morene.no

t: 51 43 24 80

Industrigata 8, 4362 vigrestad

acana.no - orijen.no - morene.no

Foto: Roger Sjølstad

Trenger vi utstillinger og prøver?
Denne våren har den vanlige tilværelsen blitt snudd på hodet for de
fleste av oss. Alle hundeaktiviteter har også blitt satt på vent. Det kjennes
pussig og fremmed. Samtidig er det kanskje også en tid for å reflektere:
Har vi egentlig behov for utstillinger og prøver, eller er det bare ren
underholdning og tidtrøyte?
Tekst: Anne L. Buvik, utstillingsdommer og tidligere prøvedommer

M

harehundprøver. Litt senere kom elg- og fuglehundprøver.
Hensikten med disse aktivitetene var ikke å ha det moro –
det var å vurdere individene med tanke på å finne de beste
for videre avl.

Hundeutstillinger og ulike former for prøver har lang tradisjon i Norge – vi snakker om nærmere 150 år. Den første
utstilling i Norge ble avviklet i 1877, og jaktprøver var også
en kjent aktivitet før forrige århundreskifte, først og fremst

Hundeutstillinger ble skapt etter mønster fra husdyrutstillinger – fesjå. Mange bruker dette uttrykket foraktfullt om
dagens utstillinger – «det er bare et fesjå». Men fesjå skal
man omtale med respekt. Da de første husdyrutstillinger ble
arrangert i Norge på 1800-tallet, var Norge et ganske fattig
jordbruksland. Husdyrene var svært viktige med tanke på
bøndenes økonomi. At de var friske, velbygde og levde lange
liv, var en nøkkel til forbedrede levekår for folk flest. Det var

ange har de siste månedene oppdaget at de klarer
seg greit uten å dra av gårde med hunden på en
eller annen aktivitet mange helger i året. Aktivitetens
«viktighet» blir gjerne satt opp mot samfunnssituasjonen, som
liv og helse, og så videre. Selvsagt er det ikke noe som kan
settes opp mot liv og helse – men har aktivitetene i seg selv
noen verdi, eller kan vi klare oss uten, også når ting igjen
blir normale?
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Utstillinger og prøver
er langt på vei det
eneste uavhengige
korrektiv vi har
på våre hunder.

Foto: Cilje H. A. Moe

statlig utnevnte husdyrkonsulenter som bedømte dyra og gav
råd til folk, både om avl og om husdyrstell. Og staten stilte
avlshingster til disposisjon for å sørge for at fullverdige dyr
ble brukt i avl og kunne sikre kvaliteten på arbeidshestene.
I nærmere hundre år var det faktisk ulovlig å bruke «ikke
godkjent hingst» i avl i Norge!

overdrivelser og at man ustoppelig «jakter» på svakheter, er
de fleste enige om at høye krav til avlsdyr er av det gode.
Vet man best selv?
Så hva skjer om vi kutter ut utstillinger og prøver? Det finnes jo
allerede mange som avler på ikke-meritterte hunder, som kun
oppfyller helsemessige krav for registrering. Det finnes også
mange som stiller spørsmålstegn ved dommernes vurdering,
kunnskap og nøytralitet ved konkurranser. Kanskje man selv
vet best? Eller vet man det?

Tankegangen ble videreført i hundeavlen – dyrene skulle
bedømmes, vurderes og føres inn i stambøker. Dette er
grunnmuren dagens utstillinger og prøver er bygget på. Etter
hvert fikk vi kunnskap om genetikk, slik at vi skjønte at det ikke
lar seg gjøre å fastslå hva en hund nedarver av eksteriør og
egenskaper kun ved å se på individet selv – vi må i stedet se
på avkommet. Dermed gikk prøver og utstillinger over fra å
være en utplukking av avlsdyr til å bli en avkomgranskning.
Og det er det vi driver med i dag, selv om et individs resultater også gjerne blir inngangsbilletten til egen avlskarriere.

Dette spørsmålet kan man helt sikkert svare både ja og nei
på. Vi vet det finnes utrolig mange dyktige oppdrettere som
vet hva de har, kjenner sine linjer med sterke og svake sider
og har satt seg sine egne, høye mål. Det vet også hvordan
de skal oppnå målene. Dette beviser de, gang etter gang.
Typisk nok er de heller ikke redde for å stille resultatet til
skue for alle og enhver. Dyktige oppdrettere er gjerne de
aller ivrigste på utstilling og/eller prøver. De vet at hundene
deres tåler en ekstern gransking, og mange ganger er de
åpne for en korreksjon. Det at du er dyktig, behøver ikke
bety at du holder deg innenfor rasestandarden, eller alltid
tar utviklingen i riktig retning.

Med årene har vi fått mange tilleggskriteringer for avl – helseundersøkelser, krav om sunnhet, om å unngå innavl, vi skal
unngå usunne trekk og overdrivelser som går ut over hundens
velferd, og avlen skal skje i samråd med raseklubben. Selv
om man av og til kan få en følelse av at kravene kan gå til
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Foto: Roger Sjølstad

Foto: Cilje H. A. Moe

Men — de kunnskapsrike er gjerne i mindretall. Ofte mangler
oppdrettere både kunnskaper og korrektiver, og gode intensjoner, kjærlighet til egne hunder og masse idealisme kompenserer
nødvendigvis ikke for det. Mange av disse deltar også på utstillinger eller prøver, men roper fortere på «trynedømming» når
det ikke går som de ønsker. De lar oftere hjertet råde i avlen, selv
om resultatene på de planlagte avlsdyrene ikke blir de beste.

man begynne å konkurrere om de beste premiene. Prøver
er ikke bare en fin dag i skogen, på fjellet eller en annen
arena, men en vurdering av hundens evne og vilje til å
gjøre jobben den er skapt for, eller å demonstrere dens
lærevillighet, samarbeidsvilje og kanskje også mot. Hvis
vi ikke hadde utstillinger og prøver, ville vi heller ikke ha
noen felles parametere for avlsvurdering. Da ville hver
oppdretter sette sine egne, og det ville tatt avlen i alle
mulige retninger.

Nødvendig ekstern vurdering
Utstillinger og prøver er langt på vei det eneste uavhengige
korrektiv vi har på våre hunder. Det er lett å bli begeistret for
sitt eget. Vi lever med våre egne hunder, kjenner deres personlighet og temperament, deres sjarmerende – eller mindre
sjarmerende – sider, og vi har lett for å la det positive overskygge det negative. «Men hun er jo så snill!» Hvor ofte har vi
hørt det som argument for å bruke en middelmådig tispe i avl?

Anatomien bekymrer
Nylig hadde jeg en samtale med min veterinær. I likhet
med mange andre veterinærer har hun en viss skepsis til
hundeutstillinger, med en oppfatning av at det mest er
«jåleri» som fører hundeavlen på ville veier med overdrivelser. Dette er argumenter vi ofte hører. Nå fortalte hun
meg at hun var bekymret over et økende antall valper av
mange ulike raser som kom til veterinærkontroll/vaksine
og hadde smale underkjever med inneklemte hjørnetenner. Hun så også mange små hunder med løse, ustabile
fronter – slik at forbeina «gikk til alle kanter», som hun sa.
Eieren av en av de styggeste tilfellene med smal underkjeve
hadde fått beskjed av sin oppdretter om at det «bare var
en utstillingsfeil».

Hundeutstilling eller bruksprøver er ikke først og fremst en
konkurranse hvor det gjelder å vinne mest mulig, eller en
sosial arena hvor vi treffer venner og bekjente og skravler
hund. Det er en ekstern vurdering av hundens eksteriør eller bruksegenskaper, med få unntak utført av en eller flere
kyndig(e) person(er) med formell utdannelse og kunnskaper
utover det vanlige. Verd å notere seg, verdt å tenke igjennom,
og kanskje ta til seg?

Da var det litt deilig å kunne si til min veterinær at «be dem
dra på utstilling, så skal vi gi en tilbakemelding på disse
hundene, og en premiering som er i samsvar med defekten»!

Utstilling er ikke «show». Utstilling er vurdering av hundens
anatomi og rasetype. Først når den er gjennomført, kan
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Og oppdretteren kan få et korrektiv når vedkomne snakker
om «bare en utstillingsfeil». Ja, jeg kan være med på at litt
høyt ansatte ører, en fargefeil eller en krøll på halen kan
være «bare» en utstillingsfeil. Anatomiske trekk, derimot, som
går ut over hundens sunnhet, holdbarhet, bevegelsesmønster
og dens evne til å utføre jobben den blir avlet for, er ikke
«bare». Det er ikke «bare» at en jakthund har flate poter og
svake mellomhender, at en polarhund har en uhensiktsmessig pels, at en hund bygget for utholdenhet har et kort, steilt
kryss eller en rak front uten fjæring, eller at en liten hund har
så «løs» front at den risikere å skade seg bare den hopper
ned fra sofaen. At en hund har en underutviklet underkjeve,
er definitivt ikke «bare»!

Da prøver de heller lykken et annet sted, gjerne hos en
dommer fra et land langt borte, og går det ikke da heller,
har jo hunden så mange andre kvaliteter at vi avler likevel.
Den er jo så snill!
Jeg har også hørt tilsvarende argumenter brukt omkring
jaktprøver. Jeg har ikke prøvehund, jeg har jakthund, sier
mange. Jeg har også hørt sagt at hundene til «storkarene»
får lov til å rampe seg ut i fugl, mens hundene til «folk flest»
blir slått ut om de gjør det samme. Påstand om trynedømming
der også, altså. Rett skal være rett, det er nok vanskeligere
å få solgt jakthunder etter umeritterte foreldre til jegere, enn
det er å få solgt valper etter ikke utstilte hunder til den alminnelige valpekjøper.

Ta bedømmelsen på alvor!
Problemet er ikke at dommerne setter opp usunne hunder
på utstilling. Det er i verste fall et marginalt problem. Det er
uhyre sjelden at en hund med store, synlige defekter vinner
noe som helst. Problemet er at eierne ikke hører etter, eller
tar bedømmelsen på alvor når den ikke går i deres favør.
De fnyser av en kritikk som peker på anatomiske svakheter,
selv om dommeren er velkjent, særdeles kyndig og erfaren.

Vis frem hundene
I tillegg til avkomvurderingen ser jeg også et par andre
gode grunner til at det er viktig å delta med hundene på
prøver og utstillinger. Hvordan skal vi ellers få vist dem frem?
Hvordan skal folk få sett avkom etter forrige generasjons avl,
bredden og variasjonen i rasen, eller blinke seg ut potensielle
avlshunder om de ikke vises frem? Det holder ikke med

Vi heier på NKK!
Sammen med våre kunder
støtter vi. Gjør du?

#22557
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bilder på internett – vi vet alle at bilder ofte lyver. Vi må se
levende hunder, bli kjent med dem og se hvordan de fungerer
for å vurdere dem.
Det snakkes ofte om at alt for få hunder, spesielt hannhunder, brukes i avl. Det stemmer nok at mange gode
ikke blir brukt fordi vi rett og slett aldri får øye på dem.
Mangel på interesse, eller mangel på tid til å trene og
legge ned en innsats, holder nok mange unna utstillinger og
prøver. Det er synd – for da får vi aldri sett dem, og avlen
blir smalere enn den hadde behøvd å bli.
Sist, men ikke minst, synes jeg det er viktig å understreke at
utstillinger og prøver er et viktig incitament til å holde sin
hund i orden. Kommer man på utstilling, til å begynne med
kanskje som tilskuer, får man se velstelte, velholdte hunder,
som er godt sosialiserte og er i stand til å bli håndtert av
fremmede og fungerer i et travelt miljø. Man kan få råd og
tips, man kan bli kjent med andre og hente kunnskap, og
man får et sammenlikningsgrunnlag for å vurdere sin egen
hund. Det samme kan man oppleve på en prøve. En fet
hund ute av kondisjon holder ikke en hel prøvedag. Den
må være veltrent og i orden.

Foto: Roger Sjølstad

At man på toppen av det hele kan få seg en spennende og
medrivende hobby, er heller ikke å forakte. Skulle vi miste
prøvene og utstillingene, ville hundeavlen lide et alvorlig og
nærmest uopprettelig tap.

Rimelig kjøretur – uansett om du får
Best in Show-pokal eller ikke.
Det er ingenting å skamme seg over om du ikke vinner, det viktigste er å være med!
Og at kjøreturen blir såpass rimelig, gjør at du kan prøve en gang til. Norsk Kennel
Klub har inngått avtale med Esso Mastercard om 50 øre per liter i drivstoffrabatt på
Esso-stasjoner i Norge, for deg som er NKK-medlem*.
I tillegg til drivstoffrabatten, får du også disse fordelene med Esso Mastercard:
• Ingen årsavgift
• 20 % rabatt på bilvask og hver 6. vask gratis**
• Rabatt på reiser, hotell, strøm og merkevarer til hjem og fritid.
Effektiv rente ved nedbetaling av
kr 15 000 over 12 måneder er 31,13 %.
Kostnad: kr 2 232, totalt kr 17 232.

Les mer og søk på
essomastercard.no/NKK,
eller scann koden og
søk rett fra mobilen.

* Drivstoffrabatt forutsetter bruk av et Esso Mastercard på Esso-stasjoner i Norge. Full utnyttelse av den økonomiske gevinsten med rabatt, forutsetter at
utestående kreditt betales ved forfall, slik at det ikke påløper renter. ** Når du bruker rabattheftet på stasjoner hvor rabatthefte tilbys.

10203754-7110_Esso_MC_NKK_annonse_boxer_6697_180x110.indd 1
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GI VALPEN DIN
EN GOD START
Visste du at valpens immunforsvar ikke
er helt utviklet de første fem månedene?
Vårt valpefôr med OPTISTART® inneholder
råmelk, som gir en balansert tarmflora og
bidrar til å styrke immunforsvaret.
Få 20 % rabatt på fôr – bli med i vår
klubb på purina.no/hund/proplan.

Koronatiltak og
NKK-utfordringer

Illustrasjonsfoto: iStock

Norsk Kennel Klub er en ideell organisasjon. Formålet er ikke å skape
overskudd til eierne, utbytte utbetales ikke og eventuelle overskudd går
rett tilbake til drift. Organisasjonen har ikke vært rigget for en slik krise
som vi kom opp i da koronapandemien stanset all aktivitet i hele landet
over natten. Vi fikk alvorlige økonomiske utfordringer raskt.
Tekst: Cecilie Holgersen, avd.leder marked og kommunikasjon NKK

A

Hva skjedde egentlig med NKK da koronapandemien
traff Norge?
12. mars stanset all aktivitet som samlet mange mennesker
i Norge. For NKK sentralt betydde det at vi avlyste NKK
Kristiansand på en dags varsel, og NKK Bergen og NKK
Ålesund måtte også avlyses. Fremtiden var usikker og ingen
visste når og om vi ville kunne starte opp utstillinger igjen.
Vi hadde allerede fått store inntektsmessige tap, og måtte
forberede oss på at de ville bli større.

t vi langt fra er alene om å stå i situasjonen, er en
fattig trøst. At vi kan få noe støtte fra myndighetenes
krisepakker er fint. Dessverre redder pakkene på
langt nær situasjonen til organisasjonen vår, som har klart
seg gjennom 120 år uten myndighetenes hjelp. Prosessen
med å få midler fra myndighetenes krisepakker har også vist
seg å være lang. Hittil har NKK fått midler fra regjeringens
første krisepakke gjeldende for mars og april. Retningslinjene
for krisepakke to, som gjelder tap i perioden mai og juni, er
fortsatt ikke på plass.

Organisasjonen vår er avhengig av inntekter fra utstillinger
og prøver. Vi så at løpende inntekter ikke ville være tilstrekkelig til å dekke løpende utgifter i en verden som ikke tillater
organisert aktivitet på ubestemt tid. Kontanttilførselen fra

NKK fikk en ekstra smell da samfunnet stengte, fordi vi i flere
måneder også i 2019 måtte stanse all aktivitet i forbindelse
med en ukjent hundesykdom
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aktiviteter utgjør rundt 30 % av totale driftsinntekter, 23 millioner i året kommer fra internasjonale/nordiske utstillinger
og aktivitetsavgift fra aktiviteter hos regioner, medlemsklubber og -forbund. Inntektene stanset imidlertid umiddelbart
og markant.

til NKKs sædbank. Til sammen anslås faste kostnader etter
reduksjon til et minimum å utgjøre rundt 1,5 millioner kroner
i måneden.
Vi har også kostnader til den delen av personalet som fremdeles
er på jobb for å ivareta blant annet kjerneoppgaver innen
helse, registrering og medlemsservice, og honorarer til HD/
AD avlesere. Da aktivitetsstansen inntrådte i midten av mars
var allerede marslønninger utbetalt, og alle medarbeidere
arbeidet på spreng ut måneden for å sikre tilrettelegging
av driften fremover. Fra 1. april har mer enn 60 % av våre
medarbeidere vært helt, eller delvis permittert.

NKK har, som vanlige bedrifter, en rekke underliggende
utgifter som ikke automatisk stanser når aktiviteten i samfunnet stenges ned. Av faste kostnader vi ikke kan stanse på
kort sikt er, blant annet, husleie. Vi har den laveste husleien
vi kan få i Oslo-regionen.
Vi har driftskostnader på IT-systemene som ikke kan stanses.
Vi drifter dogweb, en åpen database som er avhengig av
god serverkapasitet for søk i stamtavler, medlemssystemer for
alle medlemsklubber og -forbund, datasystemer for prøveog utstillingsarrangører, samt nettsider, nettbutikkløsninger,
regnskapssystemer og kontorstøttesystemer (epost, digitale
møterom mv.). Ingen av disse systemene kan tas midlertidig
ned for å spare kostnader, og har både lisenskostnader og
serverkostnader som løper til tross for at utvikling er stanset.

Situasjonen med plutselig bortfall av 30 % av inntektene ga
til tross for tiltakene en vesentlig ubalanse i likviditeten vår*.
Arbeidskapitalen, det vil si tilgjengelige likvide midler, er
siktet inn mot å kunne gjøre nødvendige investeringer, men
ikke stå imot et slikt plutselig og uforutsett inntektsbortfall.
Figuren viser likviditetsbildet gitt forutsetningene om at alle
korona-restriksjoner ble holdt ut hele 2020.
Bildet dannet grunnlaget for at NKKs hovedstyre i begynnelsen
av april gikk ut og varslet både myndigheter, medlemsklubber
og -forbund, regioner og enkeltmedlemmer om at vi hadde
behov for en likviditetstilførsel på rundt 10 millioner kroner
for å komme gjennom året. Vi visste fremdeles ikke om det
ville være mulig å gjennomføre aktiviteter i 2020.

Vi valgte å opprettholde tilgjengeligheten på tjenestene til
tross for kostnadene det medfører. Dersom vi hadde stengt
dem for å spare penger, ville vi ikke kunnet tilby verken
helse-/registreringstjenester eller andre medlemstjenester
digitalt, og med en sterkt redusert bemanning ville vi vært
helt ute av drift. Andre faste kostnader som ikke kan stanses
er for eksempel strøm, rengjøring av kontorene, lovpålagte
personalforsikringer, feriepenger opptjent i 2019, forsikringer
av kontor og lager, telefon og internett, sentralbordtjenester,
portokostnader relatert til registreringstjenestene og kostnader
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med hundesykdommen. Nå i 2020 treffer en ny og enda
større krise organisasjonen vår og resten av verden.

bedre inntektssituasjonen i forhold til scenariet vi satte
opp i starten av april.

Driften i NKK er for 2020 budsjettert til å gå omtrent i null.
Med en solid reserve fra grunnkontingenten ved starten av
året (totalt cirka 15 millioner kroner), samt resterende bufferkapital fra 2019, og normalt aktivitetsnivå hele 2020, ville
kurven for likviditetsendringer sett helt annerledes ut.

Bildet ser vesentlig lysere ut enn i starten av april. Dersom
smittesituasjonen i Norge holdes under kontroll, og den gradvise gjenåpningen av samfunnet fortsetter, vil inntektstapene
ytterligere reduseres. Vesentlige deler av «redningspakken»
NKK har fått fra klubber og forbund består av lån. Målet
er at lånefinansieringen ved årsskiftet er så lav som mulig.
Lån skal betales tilbake over tid, og vil prege økonomien
til NKK i nedbetalingsperioden, som er satt til 5 år. Vi
håper gjenåpning av samfunnet med tilhørende inntekter,
og ytterligere støtte fra myndighetene vil gjøre det mulig
å nedbetale lånene raskere for å komme i en «ny normal
driftssituasjon» raskt.

Hvor står NKK i dag?
Etter at vi gikk ut med informasjon om den kritiske situasjonen
har enkeltpersoner, klubber, forbund og regioner virkelig
mobilisert for å redde NKK. Hunde-Norge reiste seg, og har
hittil samlet inn over 4 millioner kroner i gaver og donasjoner
fra regioner, klubber, forbund, Spleis-aksjoner, lotterier,
enkeltdonasjoner og annen aktivitet. Myndighetenes krisepakke ga en utbetaling for mars/april på rett i underkant av
1 million kroner. I tillegg har regioner, klubber og forbund
gitt NKK lån og lånetilsagn på over 3,6 millioner kroner, og
det er signalisert at det vil komme inn mer.

Nå er det viktig for alle; hunder, eiere, klubber, forbund og
regioner, samt økonomien til NKK at aktiviteter, prøver og
utstillinger kommer i gang igjen innenfor de smittevernreglene
som gjelder.

Det har vært helt fantastisk å se det store og genuine
engasjementet som er vist for å redde organisasjonen vår.
Tusen takk for alle bidrag!

Det er også viktig at vi som enkeltpersoner må bidra til at
smitten i samfunnet ikke øker igjen, vi er avhengige av at
den gradvise gjenåpningen fortsetter som myndighetene
planlegger. Her spiller vi alle en viktig rolle.

I skrivende stund er det tillatt å samle inntil 200 personer
på ett arrangement gitt en del forutsetninger. Mange
av aktivitetene hos klubber og forbund er aktiviteter
som da kan avholdes. Dette reduserer tap i klubbene,
og også til en viss grad hos NKK sentralt. NKK sentralt
planlegger å kjøre nordiske/internasjonale utstillinger
med smitteverntiltak innenfor denne rammen. Dette vil

Fremtiden blir annerledes – arbeidet er i gang
I flere måneder i fjor høst kunne vi ikke møtes med hundene våre
pga. en hundesykdom med ukjent årsak og usikker smittevei.
Veterinærinstituttet og Mattilsynet har fremdeles ikke funnet
årsaken til hundesykdommen, og kan ikke si noe om sannsynligheten for at vi vil få en oppblomstring av denne til høsten.

Likviditetsutvikling ved budsjettert/planlagt drift 2020

Innhold
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På samme måte kan heller ikke Folkehelseinstituttet si noe
om sannsynligheten for en andre og tredje bølge med
koronavirus-smittede.

* NKK har en solid egenkapital. Egenkapitalen gir et
godt bilde på en organisasjons soliditet og evne til å stå i
vanskelige økonomiske situasjoner over tid, men lite om den
kortsiktige situasjonen ved plutselige inntektsbortfall som det
vi har opplevd våren 2020.

Fremtidens NKK må rigges slik at vi kan tåle både disse
nå kjente sykdommene, og mulige nye sykdommer.
Vi må bli mer robuste. Dette jobber hovedstyret og
administrasjonen med nå. Vi vil komme med informasjon
om tiltak og endringer på våre nettsider www.nkk.no/
korona, i nyhetsbrev og her i Hundesport så snart vi har
ting mer klart.

Egenkapitalen er en regnskapsmessig størrelse, og består
av summen av NKKs eiendeler med fradrag for forpliktelser. Egenkapitalen er ikke det samme som penger i banken,
den utgjøres av bl.a. kundefordringer, påmeldingsavgifter
til klubber og forbund der oppgjørene ikke er ferdigstilt ved
årsskiftet, varebeholdning og anleggsmidler. Egenkapital
i virksomhet kan sammenlignes med egenkapitalen slik vi
kjenner den fra privatøkonomi. Egenkapital som skytes inn
i en bolig, tilsvarer summen man selv har skutt inn i boligen,
i tillegg til det som er lånefinansiert. Egenkapitalen tilsvarer
altså eierandelen i boligen. Det er verdier man har, men det
er IKKE penger man har tilgjengelig i banken på kort sikt.

Oppstarten på arbeidet blir Hovedstyrets strategisamling
som skal holdes 16. og 17. juni. Hovedtema på agendaen
er NKK 2023 og hvordan komme dit. Målet er å bygge
en organisasjon som er robust i møte med kriser som dem
vi har stått i flere ganger det siste året. Hovedstyret vil
jobbe med alle aspekter ved organisasjonen vår med
formål om at vår mer enn 120 år gamle organisasjon er
bedre rustet til å stå imot også plutselige hendelser som
stenger ned all aktivitet over kortere og lengre tid.

Når inntekter bortfaller, mens vi fremdeles må betale løpende
utgifter, tærer det på likviditeten.

nYhEt!

Innhold
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Illustrasjonsfoto: iStock

Velferd for hunder
som bor ute
Mattilsynet har for første gang undersøkt velferden til hunder som bor ute.
Det var flest trekkhundehold som ble sjekket, men også andre typer
utendørs hundehold fikk tilsyn. Nå foreligger rapporten.
Tekst: Anne L. Buvik

M

attilsynets første veileder for hold av hund utendørs
ble laget i 2003, og ble oppdatert sist i 2017. Dette
er første gang man har gjennomført et tilsyn med
uteboende hunder.

store trekkhundkenneler, hvor hundene bor ute, enten i hundegårder eller oppstallet på kjetting. Nå fant vi tiden inne til
å gjennomføre et tilsynsprosjekt og be om en rapport, sier
veterinær Torunn Knævelsrud, leder av seksjon dyrevelferd
i Mattilsynet.

Det nasjonale tilsynsprosjektet ble gjennomført i 2018 og ut
april 2019. En viktig del av prosjektet var å veilede hundeholderne om hva en hund som bor ute trenger for å ha det bra.

Når Mattilsynet setter i gang slike tilsynsprosjekter, prøver
man å velge ut spesielle fokusområder som egner seg til å
gå inn i, gjerne på et område hvor man har lite kunnskap
om status fra før. Slik kan man få en viss oversikt, definere
utfordringer og kartlegge best mulig. Tidligere har man blant
annet hatt tilsynsprosjekter som omfattet hold av svin, kalv
og hest, og sau på beite.

- Vi har gjennom mange år hatt bekymringer omkring denne
typen hundehold. I de senere årene har blant annet interessen for hundekjøring økt, både i konkurransesammenheng
og kommersiell turkjøring. Det har blitt etablert mange nye,

Innhold
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Ulike forutsetninger
Hunder som bor ute, har oppholdsplassen sin utendørs hele
året, enten hele eller store deler av døgnet. Men hundene
skal ha et egnet hundehus e.l. Mattilsynet var på tilsyn i
453 utendørs hundehold. Inspektørene fant ingen brudd på
regelverket for dyrevelferd i 75 % av holdene med trekkhunder. I de andre typene utendørs hundehold fant de brudd
på regelverket i mer enn halvparten av dyreholdene. De
hundeholderne som brøt regelverket, hadde ofte flere brudd.

Fakta om tilsynsprosjektet:
• Mattilsynet var på tilsyn i 453 utendørs hundehold.
• Inspektørene sjekket 323 trekkhundehold og
111 hundehold med blant annet jakthunder og
gjeterhunder. I 19 hundehold ble type hund
ikke registrert, eller det var en kombinasjon av
ulike typer hunder.
• Det er ikke registreringsplikt for hunder i Norge,
og Mattilsynet vet derfor ikke hvor mange hunder som bor ute.
• Mange av hundeholdene med blant annet
jakt- og gjeterhunder fikk tilsyn på grunn av
bekymringsmeldinger. Trekkhundeholdene var
et mer tilfeldig utvalg.
• Rapporten kan leses i sin helhet på
www.mattilsynet.no og www.nkk.no.

Torunn Knævelsrud understreker imidlertid at man ikke uten
videre kan sammenlikne de to kategoriene.
- Det er lettere å kartlegge og ha oversikt over store hundehold
som en trekkhundkennel. Dermed kunne vi lettere finne frem
til disse og gjennomføre tilsyn ut fra et mer tilfeldig utvalg.
Når det gjelder andre typer hundehold, som f.eks. omfatter
jakthunder eller gjeterhunder, måtte vi basere oss mer på tips
eller bekymringsmeldinger. Det er derfor helt naturlig at vi
fant flere brudd i denne kategorien. Det betyr ikke automatisk
at gjeter- eller jakthunder generelt holdes på en dårligere
måte, påpeker hun.

mosjon. Vi fant hunder som hadde for liten bevegelsesfrihet,
ikke ble tilstrekkelig aktivisert og fikk for lite mosjon. Utendørs
hundehold er ingen lettvint løsning, tvert imot, det er krevende,
og hundeholderne må ha både kunnskap, evne og vilje til å
gi hundene sine et godt liv, sier Knævelsrud.

Tilsynsprosjektet om hunder som bor ute har vært landsomfattende, men det er også geografiske ulikheter. Det er
få trekkhundkenneler i Agder og Sørøst-Norge, så i disse
regionene var fokus mer rettet mot andre typer hunder.
Mangel på egnet hundehus
- Så hvilke konkrete funn gjorde man?

Mange hunder ble ikke sluppet løs fra oppbindingen eller tatt
ut av hundegården ofte nok. I andre tilfeller var uteområdet
til hundene gjørmete eller fullt av avføring.

- Vi fant vel det vi forventet å finne. De fleste regelbruddene
gjaldt mangel på egnet hundehus og liggeplass. Det var en
del hunder som sto i for små hundegårder, eller var bundet
i for korte kjettinger. En del hundehus hadde for dårlig kvalitet og for dårlige liggeplasser. Mange tror at trekkhunder
automatisk har en solid pels og tåler all slags vær. Men det
er ikke tilfelle. De siste årene har vi fått mange trekkhunder
som er blandinger, og ikke rene polarhunder. De er ikke
alltid godt nok pelset over det hele. En hund som skal tåle
kulde, må også ha tilstrekkelig pels på utsatte steder, som
på buken, rundt spener og jur og rundt kjønnsorganer, understreker Knævelsrud.

- Foring og vann kan også by på utfordringer utendørs,
spesielt vann på vinterstid, hvor det fryser lett. Det er en
problemstilling som angår mange dyr, ikke bare hunder,
påpeker Knævelsrud.

Det handler ikke bare om beskyttelse fra elementene.

Øker bevisstheten
I 23 hundehold fant Mattilsynet så alvorlige brudd på regelverket at hundeholderen fikk pålegg om å rette opp forholdene
med en gang. I disse tilfellene hadde hundene fått for dårlig
tilsyn og stell, eller det var store mangler ved oppstallingen.
Veiledning og informasjon til hundeeierne har også vært
en viktig del av prosjektet. I tre hundehold ble hunder tatt i
midlertidig forvaring, eller hundeholdet ble avviklet.

- For at en hund skal kunne bo ute, må den også ha godt tilsyn
og stell, trygge, trivelige omgivelser og nok aktivisering og

- Vi håper dette prosjektet har bidratt til å øke bevisstheten og kunnskapen hos hundeholderne som fikk tilsyn.

Innhold
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Alle hundene i et utendørs hundehold skal ha god velferd,
og hundeholderne har selv ansvaret for å ha kunnskap om
hva som er viktig for at hver enkelt hund skal ha det bra, sier
Knævelsrud. Mattilsynet vil bruke erfaringene fra prosjektet til
å justere veilederen om hvordan kravene i dyrevelferdsloven
kan oppfylles for hunder som bor ute.
- Samtidig ønsker vi ikke å gjøre dette altfor firkantet.
Vi vil at hundeholderne skal beholde en viss frihet til å gjøre fornuftige og hensiktsmessige tilpasninger etter egne
behov og muligheter. Det finnes så store variasjoner når det
gjelder antall og type hunder som bor ute, at det ikke har
noen hensikt å lage veldig konkrete krav som skal gjelde for
alle, uansett. Det er fint om man innad i miljøene, som f.eks.
i trekkhundmiljøet, kan dele erfaringer og bli enige om en
slags «bransjestandard» når det gjelder ting som utforming
og størrelse på hundegårder, utforming av hundehus og
liknende, avslutter Torunn Knævelsrud.

Vi har gjennom mange år hatt bekymringer omkring denne typen hundehold.
Nå fant vi tiden inne til å gjennomføre et tilsynsprosjekt og be om en rapport,
sier veterinær Torunn Knævelsrud, leder av seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.
Foto: Mattilsynets pressetjeneste/Flickr

KORN OCH
HVETEFRITT

SKAPER

VINNERE
I Vårgårda lages Bozita Robur – et korn- og
hvetefritt superpremium fôr med en stor andel
ferskt kjøtt. Råvarene er av høyeste kvalitet og
det brede sortimentet innehar alt fra valp til
senior og fra lavt aktivitetsnivå til de aller mest
krevende anstrengelser.
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Hvorfor
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Kjøp varer på biltema.no og hent i varehuset!
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Square
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For more details check out our
Brand Guidelines.
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Hos Biltema kan du levere alle kasserte el-produkter innenfor sortimentet vårt, og ordningen er gratis.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Utsolgte og forsinkede varer kan forekomme. Priser gjelder for katalog 143.

Hunder er kjent som menneskets
beste venn, og gode venner unner
hverandre alt godt. Det kan være en
ny seng, en ny leke, eller noe godt å
tygge på. Selv om kjæledyret i seg selv
aldri er en vare, finnes det mange varer
som kan hjelpe deg med å være en
god eier!

Med tolv huskyer
i boligfelt

Det går helt fint å ha ti huskyer i
hundegård i et boligfelt. Men det
fordrer kunnskap og omtanke.

På Harestua i Lunner, en liten time
nord for Oslo, bor Tone Hansen
og Runar Golimo Simonsen med
tolv siberian huskyer. I et boligfelt.
Ti av hundene bor utendørs,
i hundegårder. Eierne er opptatt av
at de skal ha et rikt, stimulerende liv.

Tolv hunder i et boligfelt høres unektelig utfordrende ut, men
Tone og Runar kan forsikre at det går utmerket, og at de etter ti år på samme sted fortsatt lever i fred og fordragelighet
med sine naboer. Og det er heller ikke mye å lyd å høre da
journalisten ankommer – eierne vet hvordan de skal trykke
på «mute»-knappen!
Tone Beate er utdannet etolog. Etologi kan enkelt beskrives
som det biologiske studiet av dyras atferd. Den omfatter
atferdsbiologi i vid forstand, og tar utgangspunkt i hvordan
dyra oppfører seg i sitt naturlige miljø. Til daglig jobber hun
med fjørfe og hønsehold, men har selvfølgelig spesielle

Tekst of foto: Anne L. Buvik
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forutsetninger for også sette seg inn i hva som skal til for å
berike livet til hunder som bor ute.

- Så å få til plen og blomster i haven, prøver vi ikke på en
gang, smiler Tone, og viser fram meterdype hull som ivrige
husky-ingeniører har konstruert.

Se hver enkelt hund
- Har du mange hunder, er noe av det viktigste å se hver
enkelt hund, og erkjenne dens behov. Derfor har vi to hunder
boende inne, de trives ikke så godt i hundegård. En av dem
er omplassert familiehund. Jeg har også loggbok i kennelen,
hvor hver hund har sin egen side. Der kan jeg notere om det
er noen avvik omkring en hund, og følge opp ved behov,
forteller Tone. Hun og Runar har også treningsdagbøker for
hver enkelt hund.

Velkonstruerte hundehus
Når det gjelder de rent fysiske utforminger, har hver hundegård to-tre hundehus, bygget etter anbefalinger med isolasjon i gulv og tak, flate tak som hundene kan ligge på, og
forholdsvis liten åpning. Det er anbefalt å ha åpningen på
den ene langsiden slik at det ikke blåser rett inn på hunden,
men de har også noen hundehus med åpning på kortsiden.
Disse hundehusene foretrekker ofte hundene, slik at de kan
ligge utstrakt og likevel kikke ut. Så må man også ta høyde
for at hundene har ulik pelskvalitet, og at noen tåler utelivet
bedre enn andre. Polarhunder må også skjermes for varme,
som kan være en vel så stor trussel mot dem som kulde.

Huskyene deres brukes til det de er avlet for, som trekkhunder,
men selv om de kjører løp med hundene, betrakter de ikke
seg selv som de mest «hardbarka» hundekjørerne. For Tone
er det viktig at hundene skal ha en variert tilværelse
- Når vi ikke kjører med hundene, tar vi dem med på tur, de
får være med når vi er ute og padler, og vi trener også litt
balansering og har latt dem få prøve seg på spor. Å la dem
lete opp matbiter er også en fin form for aktivisering, sier hun.
Må trives sammen
Tone Beate og Runar har seks hundegårder, i tillegg er hagen
inngjerdet, slik at hundene kan løpe der. Det bor ulikt antall
hunder i de ulike gårdene, å matche hunder slik at de får andre
de trives med, er også viktig for at det skal bli god dyrevelferd.
- Man må kunne se om hunder trives sammen, eventuelt om
hunden foretrekker å bo alene, det er også noe som hender.
Men de fleste vil ha selskap, for de fleste hunder blir det helt
feil om de skal bo alene i en hundegård. Selskap, og ulike
stimuli i hundegården, synes vi er viktig. Så de fleste hundene
har leker eller aktivitetsgjenstander, de unge hundene gir vi
gjerne en kong med godbiter inni, så de har noe å gjøre,
forteller Tone.
Hun er opptatt av at hunder må vennes til å bo ute, og til å stå
i hundegård. Man kan ikke bare kjøpe en husky og plassere
den ute – den må få tid til å akklimatiseres og få tilstrekkelig
pels. Den trenger tid til å venne seg til denne måten å bo på.
Dessuten er siberian husky en rase som fungerer godt i flokk,
og en del av dem vil ikke trives alene.
Hundegårdene til Tone og Runar er hellelagte for å holde
dem tørre og fri for søle. Men i resten av hagen får hundene
grave, noe de fleste synes er veldig gøy.
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Huskyer elsker å grave, og Tone og Runar har ofret plenen for at hundene
skal kunne ha det moro. Det blir dype hull!

Det anbefalte er at hundehusene skal ha åpning på langsiden, men hundene liker veldig godt å ligge og kikke ut, så mange foretrekker hus med
åpning på kortsiden. Tone Hansen har begge typer i hundegårdene.

De har problemer med å være i sterk aktivitet om temperaturen
overstiger 15 grader.

men som etolog var hun med på oppstartmøtet i arbeidet med
tilsynsprosjektet, og har også gitt innspill til inspektørene om
referansepunkter til hva burde se etter når de utførte tilsyn,
slik at de kunne være best mulig kalibrerte.

Selv om Mattilsynet har utarbeidet en veileder for hunder som bor
ute, tror Tone Beate det hadde vært en god idé om man kunne
jobbet enda mer for å formidle kunnskap og dele erfaringer:

- Det har vært et bra og nyttig prosjekt, som kom ut med
et ganske godt resultat, selv om det ikke er bra nok at 25
prosent fikk anmerkninger på sitt hundehold. Det har vært
snakket en del om hva som er best, å ha hunder på kjetting
eller i hundegård. Jeg ser fordeler og ulemper med begge
deler, men vi har valgt å ha hundene løse i hundegård. Det
finnes mange hunder som har det utmerket på kjetting, selv
om den da har mindre bevegelsesfrihet. Det må da veies opp
for ved at hundene får slippe løs fra kjettingen slik at de får
løpe fritt ofte. Det må være opp til hundeholderen å finne
den optimale løsning. De aller fleste som holder hunder ute,
tar dyrevelferden på alvor, avslutter hun.

- Det er viktig med god opplæring, og her ser jeg at både NKK
og polarhundklubbene, og kanskje også jakthundmiljøet, kunne
engasjert seg enda sterkere for å drive opplysningsvirksomhet.
For eksempel informasjon om hva som er viktig for at en hund
som bor ute skal ha det bra, og rent praktisk - konkrete forslag
til utforming av hundehus og hundegårder, gjerne med arbeidstegninger og skisser med mål etc. Det vet jeg mange savner.
Har gitt innspill
Mattilsynet har ikke vært på besøk hjemme hos Tone og Runar,

Vi utfører tannbehandling på hunder
• Rotfylling av gamle og sprukne tenner
• Regulering av tenner - Herunder feilstilte hjørnetenner
• Plombering av tenner med hull (Karies)
• Påsetting av krone i stål eller gull
STABEKK DYREKLINIKK
• Kirurgi ved kjevebrudd
Veterinær Kjetil Ueland, off. godkjent spesialist
hund og katt, tlf: 66 69 99 01 / empet.no
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Rita Lysholm har hatt grønlandshunder i
over 40 år, og har store kunnskaper om
utendørs hundehold.

Utehunder i trekkhund-land
På Røros er det kort mellom trekkhund-kennelene. Den lange, barske vinteren
gjør forholdene ideelle for å drive med hundekjøring, men temperaturer ned
til minus 40 gjør det utfordrende å ha hunder som bor utendørs.
Tekst: Anne L. Buvik •Foto: Trine Lysholm Hagan

R

ita Lysholm har drevet med grønlandshunder siden 1979, og
har i dag åtte hunder, som bor ute i hundegård.

i mindre seksjoner, for eksempel når en tispe har løpetid, eller
en gammel hund trenger litt fred og ro, sier hun.

- Dette er hunder som er ment å leve utendørs, og de ville ikke
trives innendørs. Akkurat som ville dyr er de fysisk utrustet for å
tåle klimaet, sier Rita, som foretrekker å ha sine hunder i én stor
hundegård, framfor å ha dem bundet med kjetting.

Hundegården er stor, på 160 kvadratmeter. Hun har flere
ulike hundehus, som kan romme fra én til seks hunder. Så kan
de selv velge om de vil ha selskap på liggeplassen, eller være
for seg selv. I hundehusene har de valgt å ha treull i stedet for
halm, som mange bruker som isolerende materiale. Det varer
lengre, kan tørkes og brukes om igjen, og lukter friskt og godt.
Hundegården er anlagt på morenejord, som drenerer veldig

- Det er ulike måter å holde hund på, hos oss går alle sammen
i én flokk og fungerer fint, selv om hundegården kan deles opp
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godt unna all fuktighet. Dermed oppstår det heller aldri søle
eller fuktighet i det øverste jordlaget, og hundene kan grave så
mye de vil, uten at hundegården blir sølete.
Langvarig kulde er verst
- Men selv om grønlandshunder er ekte polarhunder og har
isolerende pels over det hele, må det være utfordrende å holde
hund utendørs når det blir så kaldt som på Røros?
- Ja, det er ting man skal være oppmerksom på. Det hender at
temperaturen her faller til 40 minus, men det er vanligvis veldig
kortvarig. Det kan være en større utfordring når temperaturen
jevnt ligger på 28-30 minus i en lang periode. Da pleier vi å
fôre to ganger om dagen, mens vi ellers forer én gang. Da får
hundene kjøttvelling om morgenen. Slik får de også i seg mer
væske. Vi må også vanne dem separat, da vannet som står ute,
fryser på et øyeblikk. For oss er det ikke noe alternativ å bruke
vannkopper som oppvarmes elektrisk, på grunn av hundenes
sikkerhet. Grønlandshunder tygger på alt i hundegården, sier
Rita Lysholm.

Rita Lysholms grønlandshunder går sammen i en stor hundegård. Der trives
både store og små.

Godt med tilsyn
Rita roser Mattilsynet for initiativet med tilsyn:
- For noen år tilbake tok Røros Hundeklubb selv kontakt med
Mattilsynet og ba om et tilsyn her i distriktet. Det ble gjort, og både
den gangen og nå hadde vi tilsyn hjemme hos oss. Inspektørene
kom også tilbake for å høre nærmere omkring dette med å ha
hundene i hundegård kontra å stalle dem opp på kjetting. De
var spesielt bekymret over hundeholdere som har hundene på
kjetting uten å ha noen inngjerding rundt. Det betyr at hundene
aldri kan slippes. Fra april til august betyr det at mange hunder
blir stående stille. Men det finnes også løsninger med hunder
på kjetting som er helt utmerket, konstaterer hun.

Hun er opptatt av at hundene skal ha et godt miljø og trivelige
omgivelser i hverdagen.
- Selv om hundene blir brukt jevnlig, tilbringer de likevel store
deler av døgnet i hundegården, understreker hun.
Popularitet har minussider
Rita Lysholm har alltid vært opptatt av kvaliteten på hundeholdet
i trekkhundmiljøet. At trekkhundsporten er blitt så populær, har
også minussider.

Mye av fokuset på utendørs hundehold går på hundehus og
underlag. Men Rita Lyshol minner om at det også finnes en annen stor utfordring for de som har store kenneler med mange
hunder: Store mengder hundemøkk.

- Det er deler av hundeholdet som gir grunn til bekymring. Man
må ha gode kunnskaper for å ivareta hundene på riktig måte.
Det er en del eksempler på entusiaster som skaffer seg et hundespann, og året etter er begeistringen dalt, og hundene bare
står der, for så kanskje å bli solgt videre. Nå er det også veldig
mange flinke, profesjonelle hundekjørere, men det er også noen
mindre flinke. I grønlandshundmiljøet har vi god oversikt, og
prøver å hjelpe og å veilede om behovet skulle være til stede.
Miljøet med alaskan huskyes er nok mer utsatt for bruk-og-kast
av hunder, sier hun.

- Det finnes ikke noen egne forskrifter for dette, i motsetning til i
landbruket, hvor bøndene må passe på avrenning mot vannkilder
i terrenget. Har man svært mange hunder, bør det finnes en plan,
slik at man ikke risikerer å forurense, påpeker hun.
Rita Lysholm synes Mattilsynets rapport avdekker at de fleste
hunder som bor ute, har det ganske bra.

Hun minner også om at ikke alle alaskan huskyer har god nok
pels. Kravet til fart i konkurransene har gjort at man har fått små,
lette hunder, og mange mangler polarpels, som gjør at områder
som buk og kjønnsorganer blir mer eksponert for kulde. Dette må
man ta ekstra hensyn til når disse hundene oppstalles utendørs.

Innhold

- Det er mye positivt, kun en fjerdedel av trekkhundkennelene
fikk anmerkning, i de fleste tilfeller var det forhold som lett lot seg
utbedre. Kun tre hundehold av 450 inspiserte måtte avvikles.
De aller fleste hundene har det bra, avslutter hun.
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BOKANMELDELSE

Oppdretterskolen – Bind 2:
Reproduksjon, fødsel – og starten på livet
Tekst: Tone Grøn, veterinær/universitetslektor NMBU og oppdretter

I

denne inspirerende boken tar forfatter Astrid Indrebø for
seg alle stadiene i den praktiske delen av hundeoppdrett;
fra kjønnsmodning, tispa kommer i løpetid, hva man bør
tenke på under drektigheten, forberedelser til fødselen og
oppfølging av valpene de første 8 uker fram til de skal av
gårde til nye familier.

eksempel «mastitt – en tragedie for hele familien» har festet
seg i frontallappen for alltid. Setningen er illustrert med en
tegning av en tispe og valper der tårene spruter hos alle
sammen. Det beskriver den onde sirkelen som oppstår dersom tispa blir syk og ikke kan ta vare på sine små, som er så
veldig avhengige av henne i den tidlige fasen i livet.

Før jeg fikk mitt første kull leste jeg den tidligere utgaven
«Genetikk, avl og oppdrett» fra start til slutt (enkelte deler
flere ganger), og følte meg bedre forberedt til å følge tispa
gjennom drektigheten og fødselen. Visse uttrykk, som for

Forskning og vitenskap går stadig framover. I den nye utgaven
av boken er informasjonen gjennomgått og revidert, samt
komplementert med nye emner. I kapitlene som omhandler
kjønnsmodning omtales for eksempel kryptorkisme og etiske
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aspekter omkring avlshunder i større grad her enn i den tidligere
utgaven. I tillegg er informasjon om sædbanken og de etiske
retningslinjene som er vedlagt bakerst i boken oppdatert.
Forfatteren har en unik lidenskap og kompetanse innen faget.
Indrebø har en doktorgrad i obstetrikk og har publisert en rekke
vitenskapelige artikler som omhandler fødsel hos hund, pediatri
og arvelige helseproblemer. En kombinasjon av vitenskapelig
tilnærming, egen praktisk erfaring og flere års arbeid for ulike
rasers helse som veterinær fagsjef for helseavdelingen i NKK
gjør at innholdet i boken er godt gjennomtenkt fra flere sider.
Boken opplyser om de normale forhold omkring reproduksjon,
drektighet og fødsel, men tar også for seg utfordringer og
unormale forhold som kan oppstå. Forfatteren angir tommelfingerregler og enkle framstillinger av blant annet hva som er
normalt i ulike stadier av en fødsel, når en bør ta kontakt med
veterinær, hva som er normal vektøkning hos spedvalpene, når
valpene bør komme seg på bena og på hvilket tidspunkt de
bør begynne å ta til seg fast føde. Personlig synes jeg spesielt
kapitelet om fødselens tre normalstadier er godt beskrevet, og
gir gode retningslinjer til oppdretteren.

UTDANNING INNEN
HUNDEFRISØRYRKET FRA
FAGLIG DYKTIGE INSTRUKTØRER

OPPSTART

AUGUST 2020

Boken er morsomt skrevet og rikt illustrert, og Indrebø kommer
med flere helt konkrete praktiske tips. Under sjekklisten for hva
du bør ha klart til fødselen er siste huskepunkt; «en god bok
eller gode filmer på PCen, for å korte ventetiden, og MYE
(sterk) kaffe!»
Forfatteren deler mange av sine egne erfaringer, noe som setter
et særegent personlig preg på boken og gjør den lettleselig,
samtidig som den belyser nyttig fakta. I kapitelet under «tispa
like før fødsel» deler hun en historie om sin tispe som fødte
mens hun fortsatt spiste. Indrebø gir også leseren sine egne
tips om underlaget hun bruker i valpekassen.
Boken er egnet både for de som er helt i startfasen og lurer
på om de kanskje skal ha et valpekull, og for oppdrettere
som har hatt flere kull, men som plutselig kommer i en ny
problemstilling eller ønsker å oppdatere kunnskapen sin.
Det er definitivt en bok som er verdt å ha i hylla for å kunne
slå opp når man støter på nye utfordringer eller bare ønsker å
dobbeltsjekke om man husker rett. I likhet med bind 1 i denne
bokserien, er denne boken et «must» for enhver oppdretter.

BAD, VASK OG KLIPP

FÒR OG ERNÆRING

DIVERSE RASEKLIPP

ANATOMI

UTSTILLING

RO OG FORSTÅELSE

MARKEDSFØRING

ØRERENS OG KLOKLIPP

STARTE BEDRIFT

350 UNDERVISNINGSTIMER
FORDELT PÅ 4 DAGER PER MÅNED I ETT ÅR
ALLE ELEVER FÅR ALT NØDVENDIG UTSTYR

LES MER OG SØK IDAG
NORGESHUNDEFRISORSKOLE.NO

Boken er også velegnet for veterinærer, dyrepleiere og
veterinærstudenter som kan møte på problemstillinger innenfor
reproduksjon og obstetrikk i klinikken.
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Hundegal leseglede
Har du tenkt over hvor mange bøker er skrevet om oss mennesker av
hunder? Eller hvor mange som er skrevet av kjærlighet for vår firbeinte venn?
Tekst: Stepanka Horakova (Takk til medlemmer av GOD BOK gruppen for mange gode tips under arbeidet med disse anbefalingene)

For å få det klart først som sist – nei, selvsagt har ingen hunder skrevet en bok, men det finnes mange nok forfattere som har forsøkt
å formidle verden fra hundens perspektiv. De fleste naturlig nok etter å ha hatt en hund i livet sitt og ønsket å dele den berikelsen
deres venn var i livet.
Det vil bli en noe roligere sommer enn vi er vant til i år, og det er fin anledning til å
ta et dypdykk i biblioteket på jakt etter en bok for hundeelskere. For ved siden av
Lassie og de andre superkjendisene finnes det en mengde bøker som kan glede ethvert
hundeeiers hjerte i litterær form.
Her kommer noen forslag til hvilke bøker du kan kose deg med.

Noen av
de eldre bøkene
finnes skannet på
Nasjonalbibliotekets
nettside i full versjon.
Mange finnes også
som lydbok.

For oppdretteren

En annerledes bok

Historien om
Edgar Sawtelle

Den merkelige
hendelsen med
hunden den natten

David Wroblewski

PS!

Mark Haddon
Boka gikk helt til topps, og ble liggende på bestselgerlista
i flere uker etter at den kom ut i 2008. Boka handler om
familien Sawtelle som i tre generasjoner har drevet hundeoppdrett på den lille gården sin i Wisconsin. Midt på
1970-tallet består familien av 14 år gamle Edgar, faren
Gar og moren Trudy. Edgar er født stum, men har lært seg
et tegnspråk som også hundene forstår. Livet på gården
er harmonisk, inntil farens bror Claude dukker opp. Snart
er Edgar på flukt i villmarken med tre årsgamle hunder.
Dramatisk og spennende historie.

Andre
bøker

Innhold

Den elskede bestselgeren om femten år gamle Christopher,
som finner naboens hund drept. Christopher har Aspergers
syndrom. Han kan veldig mye om matematikk og veldig lite
om mennesker. Han elsker systemer, mønstre og sannheten.
Han hater å bli berørt, og han hater fargene gul og brun.
Han har aldri gått alene lenger enn til enden av sin egen
vei, men da han finner naboens hund drept, blir verdenen
hans snudd på hodet.

Triggs - The Autobiography of Roy Keane's Dog (Paul Howard)•Berre en hund (Per Sivle)
•Den utrolige reisen (Sheila Burnford)• Bel Ria og dens forunderlige skjebne (Sheila
Burnford)•Frendeløs (Hector Malot)•Ulvehunden (White Fang) (Jack London) •Ulvehunden
Finn (Alec John Dawson)•Merkelige Maja (Finn Carling)•Timbuktu (Paul Auster)
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For hverdagseieren

Nortons filosofiske
memoarer

Samtaler med
en svart hund

Håkan Nesser

Tor Åge Bringsværd

Håkan Nesser er velkjent krimforfatter fra nabolandet Sverige.
Ved siden av krimlitteraturen har han også ført pennen for
sin hund Norton og de eventyrene de har vært gjennom de
elleve årene de har levd sammen. Norton er en av Sveriges
mest bereiste hunder. Han har lekt med ball i Central Park,
tigget kjøttboller i Stockholm, spanet på tisper i Kensington
Gardens og reddet en kvinne i nød på Gotland. En ettertenksom bok skrevet fra hundens perspektiv som vil være
gjenkjennelig for alle hundeelskere.

Sammen med den flatcoated retrieveren Sheba blir vi med
på vandring rundt i fisken i Reykjavík, gjennom hundenes
historie, under mengder av elefanter, over en lang rekke
bananer, over diverse fotballbaner før og nå og selvsagt
gjennom hundremeterskogen et par ganger.

For (den aldrende?) filosofen

For de minste (og de litt større)

Snille hunder kommer
ikke til Sydpolen

Et hundeliv
Arne Svingen

Hans-Olav Thyvold

En humoristisk og samtidig dypt alvorlig roman om aldring,
ensomhet og død. Om menneskenes forhold til sine firbeinte
venner, om hvordan vi i dagens samfunn behandler de eldre og
de som er til overs. Fortelleren i denne romanen er den engstelige,
følsomme, impulsive og empatiske og høyst menneskelige cocker
spanielen Tassen. Mannen i hans liv er major Thorkildsen som
dør fra ham. Tassen er ikke like sikker på omsorgen til den stadig
mer alkoholiserte enkefru Thorkildsen. Men hun er bibliotekar og
leser for ham fra Roald Amundsens bok om ferden til Sydpolen
og grønlandshundene han hadde med seg.

Andre
bøker
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Dette er historien om Basse. Han lever et skikkelig hundeliv.
Det har flere forklaringer. For det første er han nemlig en lat
bikkje. Og for det andre er Basses beste kamerat Narko-Kjell.
De bor sammen i verdens mest rotete leilighet.
En dag banker det på døra og der står Gusto – en gutt
som har noe veldig viktig å spørre om. Et spørsmål som kan
forandre alt.

Pesthundene (Richard Adams)•Mitt hundeliv (Johan Borgen)• James Herriot: Flere bøker
fra veterinærens hverdag •Jan Mehlum: «Hulda» i Jan Melhums krimbøker er en sjarmerende
Jaguarkjørende St Bernhard, som får leserne til å le.
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DOMMERSPALTEN
Fakta og refleksjoner omkring bedømmelse av hund.
Anne L. Buvik er journalist og fagbokforfatter, og skriver jevnlig for «HUNDESPORT».
Anne Buvik sitter i NKKs Dommerutdannelses-komité (DUK), og har også vært delaktig
i revideringen av Dommerelev-kompendiene. Hun har vært utstillingsdommer siden 2002.
Dommerspalten er Annes egne subjektive oppfatninger, men den gjenspeiler også
synspunktene til mange eksteriørdommere.

Bedømmelse av tenner og bitt
I forrige nummer skrev jeg om veterinærattester. Som oftest omhandler
attester bitt og tenner, og i denne spalten skal jeg se litt nærmere på
bedømmelsen av hundens bitt og tannstilling.
Tekst og foto: Anne L. Buvik

D

a jeg begynte å stille ut hunder, på 70-tallet, var
bitt og tenner helt sentralt i bedømmelsen. Bittfeil
og tannmangel ble sett på som en svært alvorlig og
graverende feil. Hvis én tann manglet, eller det var den minste
uregelmessighet med bittet, var hundens utstillingskarriere i
realiteten over. Dette var nesten uansett rase eller bruksområde, miniatyrhunder unntatt.

kenhet, så her er det akseptabelt med et ganske glissent bitt.
I mange raser, først og fremst hos de med britisk opphav,
har man et ganske liberalt syn på tannmangel, og et ukorrekt bitt – selv om det kan medføre premiesenking – fører
sjelden til diskvalifikasjon.
Hundens tenner
Hva er egentlig et korrekt bitt, og hva skal man se etter inne
i hundens munn? Vet hundeeiere flest egentlig hva vi snakker om når vi viser til I, C, P og M, eller kryssbitt, tangbitt og
feilstilte hjørnetenner? Nei, langt fra alle gjør det. Så la oss
ta en guidet tur inne i hundens munn.

Slik er det heldigvis ikke i dag. Gradvis festet det seg en
erkjennelse av at bitt ikke var det eneste avgjørende ved
en hund, men at uregelmessigheter ved bittet kunne måles
opp mot hundens øvrige feil og fortjenester i en helhetlig
bedømmelse. Nå gjelder ikke dette for alle raser. Spesielt
ved tyske raser henger det fortsatt igjen et krav om fulltallig
og korrekt bitt. En schäferhund som mangler en P1 vil aldri
komme høyt opp i utstillingsringen.

En fulltannet hund skal ha 42 tenner i sitt permanente tannsett, ti mer enn oss. De deles inn i fire ulike typer. Fortennene
kalles insiciver (I), seks i overkjeven og seks i underkjeven.
Hunden har fire hjørnetenner, eller huggtenner (C = canine
tooth). Hjørnetennene har de fleste full oversikt over, det
er de lengste og mest fremtredende tennene i hundens bitt.
Bak hjørnetennene befinner premolarene (P) seg. Det er
fire av dem, oppe og nede på hver side, til sammen 16. De

I den andre enden av skalaen finner man miniatyrhunder,
hvor det sjelden utføres noen detaljert kontroll av bittet. Der
passerer mye, både tannmangel, uregelmessig tannstilling
og ulike bittformer. I noen raser, som kinesisk og meksikansk
nakenhund, henger tannmangel genetisk sammen med na-

Innhold

60
HUNDESPORT • Nr. 2 2020

Når du skal vise tennene, still deg ved siden av hunden, ikke foran, da står du i veien for dommeren. Trekk leppene vekk fra tennene. (Foto: Anne L. Buvik)

varierer veldig i størrelse. P1 er svært liten, bare en liten
hvit trekant stikker opp av tannkjøttet. Det hender at man
som dommer må kjenne etter for å være sikker på at den
finnes der. Det er ikke uvanlig at P1 mangler hos hunder,
men det regnes sjelden som noen stor feil (unntatt for noen
ganske få raser). Det forekommer også at hunden har to
P1, spesielt i overkjeven, noe som gjerne betegnes som
en «dobbel P1». Det er ingen feil. Premolarene blir større
jo lenger bak i munnen de står. Bakerst finner vi molarene
(M), hundens tyggetenner. Det er to av dem på hver side i
overkjeven, og tre på hver side i underkjeven, til sammen
10. Det er praktisk vanskelig for en utstillingsdommer å
kontrollere molarene, da må man nesten åpne hundens
munn helt. I mange standarder står det at «M3 regnes ikke
med» når man instruerer om tannmangel. Dommerne er
altså ikke forventet å bende hundens kjever fra hverandre
og titte helt bakerst med lys og lykt - og bra er det.

lett foran de i overkjeven. Det kalles «omvendt saksebitt», og
er ikke helt det samme som et underbitt, selv om betegnelsen
gjerne brukes i kritikker.
Det finnes også en mellomform, tangbitt. Da møtes fortennene i over- og underkjeven. Bortsett fra litt større slitasje på
fortennene enn normalt, er ikke et slikt bitt til noe hinder for
hunden, og godtas i mange raser, selv om det nesten aldri
nevnes som det foretrukne bitt.
Et under- eller overbitt betyr at den ene kjeven er såpass mye
lenger enn den andre at det ikke er kontakt mellom fortennene oppe og nede. Overbitt ansees som en feil i (nesten)
alle raser, mens en del raser skal ha et underbitt. Men det
påpekes at underbittet aldri må være for stort, og tennene
i underkjeven skal ikke vises når hundens munn er lukket.
Det er også et par feilstillinger i bitt som har en fast betegnelse.
Det ene er skjevt bitt, også kalt kryssbitt. Hundens underkjeve
består av to grener. Det hender at den ene vokser seg lengre
enn den andre, slik at tennene på den, gjerne de tre fremste
fortennene og hjørnetanna, skyves forover og ut av stilling.
Da kan hunden få omvendt saksebitt i halve kjeven, og

Ulike bittformer og bittfeil
Den vanligste bittformen kalles saksebitt, og fordrer at fortennene i overkjeven griper lett over tennene i underkjeven. Noen
ganger er det omvendt, dvs. at tennene i underkjeven griper
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for eksempel «saksebitt». Andre klargjør litt mer; «Saksebitt,
tangbitt akseptabelt». Eller: «Saksebitt, fullstendig tannsett».
Skal man ha en nærmere instruksjon om hvordan man
skal bedømme avvik, må man gå til listen over feil og
diskvalifiserende feil, om en slik finnes i standarden. Står
det at underbitt/overbitt er diskvalifiserende for rasen, er
saken klar og gir ikke rom for tolkninger. I noen standarder
er det presisert hvor mange tenner som hunden eventuelt
kan mangle, eller hvilke. Slike klare instruksjoner gjør at
vurderingen ikke blir overlatt til dommeres skjønn.
Det er slett ikke slik at alle rasestandarder har lister over feil
og diskvalifiserende feil. Da blir det opp til dommeren hvor
hardt man bedømmer avvik fra det ønskede bittet. Som med
all annen skjønnsmessig bedømmelse, kan dette variere fra
dommer til dommer. Noen vil diskvalifisere en hund med
avvikende bitt (for eksempel et omvendt saksebitt), andre
vil trekke én eller to premiegrader. Det handler også om
hvilken tradisjon dommeren er opplært i. Kontinentale dommere er ofte mer fokusert på bitt enn for eksempel britiske
dommere. Uansett skjer det så godt som aldri at en hund
med kraftig avvikende bitt går helt til topps.

Eksempel på feilstilt hjørnetann. (Fra NKKs dommerelevkompendium)

vanlig saksebitt i den andre halvparten. Det andre er et
«åpent» bitt. Det skyldes feilplassering av molarer og /eller
premolarer, og gjør at hunden kan ikke lukke munnen skikkelig.
Begge disse avvikene regnes som funksjonsfeil, og i sistnevnte
tilfelle kan det bety at hunden må trekke tenner for å kunne
bruke munnen normalt.

Usunne tenner
Det er imidlertid et annet tannproblem man ofte ser som
utstillingsdommer: Usunne tenner, helt eller delvis dekket av
tannstein. Bevisstheten omkring sunn munnhelse for hunder
er blitt større de siste årene, og jeg anser velstelte tenner
som en del av hundens presentasjon i ringen. Veldig mange
dommere, inkludert meg selv, bemerker det på kritikken om
hundens tenner så åpenbart trenger stell. Jeg har også, i
grove tilfeller, holdt tilbake CK eller trukket i premiegrad.

Det finnes også en tilstand som omtales som feilstilte – eller
inneklemte - hjørnetenner. Dette skyldes at underkjeven er
for smal, slik at en eller begge hjørnetennene er plassert på
innsiden av overkjevens tenner, og trenger opp i hundens
gane. Dette lager sår, noen ganger dype hull i ganen, og
er selvsagt en alvorlig funksjonsfeil. Det er vanlig å diskvalifisere for dette, uansett rase. Tilstanden forekommer ofte i
forbindelse med overbitt.
Hvordan bedømmes avvik?
Som dommer er du forventet å ha detaljerte kunnskaper om
hundens tenner og bitt, og kjenne til alt det som er beskrevet
over. Så er neste utfordring: Hvordan bedømmer man avvik?
Dette er ikke alltid like enkelt. Her er rasestandarden helt
sentral. En rasestandard sier alltid noe om hundens bitt, og
danner grunnlaget for vurderingen.

Så mitt tips til alle er: Ta en titt inn i hundens munn, også
forbi fortennene. Sjekk hvordan hjørnetennene er plassert,
og tell over premolar og molarer – så vet du. Skal du på
utstilling, sørg for at hundens tenner er rene, i hvert fall ganske rene. Litt tannstein bak i munnen er akseptabelt, men
ikke hjørnetenner halvveis dekket av brunt, stivnet plakk.
Du ville neppe stilt ut hunden med flokete, skitten pels, så
hvorfor med skitne tenner?

Som nevnt innledningsvis, fokus på bitt og tannstilling varierer
kraftig, alt etter rasens hjemland og dens tradisjonelle bruksområde. Standarden for noen raser kan være meget detaljert
med hensyn til bitt, og hva som er akseptabelt/ikke akseptabelt
av avvik og mangler. Noen standarder oppgir kun bittformen,

Bitt som endrer seg
Det er også verd å merke seg at hundens bitt kan endre
seg i løpet av valpe- og unghundtiden. Det skjer at hunder
med normalt saksbitt blir «omvendt saks» når de får de nye
tennene. Jeg har også sett ganske mange valper som i en
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Hundens tenner. (Fra NKKs dommerelevkompendium)

periode har feilstilte hjørnetenner, og overbitt i tiden rett etter
tannfelling er også vanlig. Dette skyldes at over- og underkjeven vokser i ulik hastighet, og underkjeven er vanligvis
senere utviklet, både i lengde og bredde. Dermed er det
mye som kan rette seg med tiden. For noen raser kan også
problemene oppstå med alder, at et korrekt, men trangt bitt
forskyver seg med årene og med slitasje på tennene. Det
er varierende hvor mye dommerne vil legge vekt på dette.

Denne prosedyren bør man øve på hjemme, slik at både
hund og handler er vant til det, og hunden står rolig under
tannvisningen. Dommeren ønsker å se - i denne rekkefølgen - fortennenes stilling, plasseringen av hjørnetennene,
og, for mange rasers vedkomne, premolarer og molarer
på begge sider. Når du skal vise tennene, så still deg
ved siden av hunden, ikke foran, da står du i veien for
dommeren. Trekk leppene vekk fra tennene, om hunden
har rikelige lepper, løft dem opp eller trekk dem bakover.
Vær rolig og forsiktig, tannvisning skal ikke påføre hunden
noe som helst av ubehag om det gjøres på riktig måte.
Ikke lukk opp hundens munn om ikke dommeren ber om
det, om han f.eks. ønsker å se tunge eller gane. Slik gjør
man jobben lettere for alle parter, og ivaretar behovet
for smittevern.

Vise tennene selv
Det har vært mye snakk om smitteoverføring de siste månedene, først ved hundesykdommen i fjor høst, og så ved
koronaviruset. Det har medført at utstillerne selv er blitt bedt
om å vise hundens bitt til dommeren, og dette kan meget
godt bli standardprosedyren på fremtidens utstillinger.

Foto: Fjordmoods
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Hund med kløe og andre hudplager?
Bruk Optima pH 4
• pH 4 Hudvask for dyr/hundeshampo
• pH 4 Hudspray for dyr
• pH 4 Gel
Prøv også Optima pH 4 Mage for dyr
ved mage- og tarmplager.
Optima Produkter AS
5600 Norheimsund, Tlf. 56 56 46 10
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Norske dommere
i fokus på Crufts
Crufts Dog Show, verdens mest
prestisjefylte og langt på vei også
største hundeutstilling, ble avviklet som
planlagt i Birmingham, Storbritannia,
første helgen i mars. Det var i siste liten
før all aktivitet stengte ned, men to
norske dommere rakk å få med seg
høydepunktet i sin dommerkarriere:
Per Iversen og Arne Foss.
Tekst: Anne L. Buvik •Foto: Crufts pressetjeneste/flickr

Per Iversen (t.v.) med sin gruppevinner under den offisielle fotograferingen.

A

Prestisjetungt dommeroppdrag
Men i år var både Per Iversen og Arne Foss i aksjon på «det
grønne teppet» som finaleringen, på grunn av sitt heldekkende
grønne teppe, blir kalt. Finalen blir sendt på riksdekkende tv
gjennom Channel 4 og streames selvsagt i tillegg. Dermed
er det ikke akkurat noen anonym oppgave.

lle som driver med hundeutstilling, vet at Crufts Dog
Show er noe helt spesielt. Den tradisjonsrike utstillingen har vært arrangert i nærmere 130 år, og samler
enorme påmeldingstall og stor oppmerksomhet fra hele verden.
Påmeldingstallene ligger på rundt 22.000-23.000 hunder, og
antall besøkende er det mangedobbelte – selv med virusfrykt
hengende over arrangementet, var over 150.000 innenfor
dørene de fire dagene arrangementet varte.

Per Iversen hadde fått et uhyre prestisjetungt oppdrag.
Han skulle dømme fuglehundgruppen, gundog group,
som omfatter alle raser fra gruppe 7 og 8 i vårt system.
Og hva var så spesielt med det? Jo, det var første gang
i utstillingens historie at en ikke-britisk dommer skulle få
dømme denne gruppen. Både den og terriergruppen
regnes som erkebritisk.

Å få dømme her er en drøm for svært mange dommere. Ved
britiske utstillinger er det forholdsvis få ikke-britiske dommere,
kun maks 20 prosent. På Crufts er det enda færre utlendinger
som får slippe til. Det har imidlertid vært noen norske dommere i aksjon opp igjennom årene, men det er slett ikke hvert
år. Og at de får dømme finaler, har nesten aldri forekommet.
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"

Per Iversen har dømt
tre ganger tidligere på Crufts,
første gang i 2005, hvor hans
BIR-vinnende flat også
vant gruppa.
Arne Foss i dyp konsentrasjon i den store finaleringen. Det var første
oppdrag på Crufts for den populære norske allround-dommerem.

- Veldig spesielt og selvsagt en stor ære, medgir Per Iversen,
som har vært dommer i 42 år.

han fikk dømme i Storbritannia for første gang. Da dømte han
flatcoat, sin egen rase. Så fulgte flere dommeroppdrag på de
britiske øyer, både på golden retriever, labrador retriever og
whippet, en rase Per Iversen også har vært mye involvert i.

Han var en av pionerene i Norge på den nå superpopulære rasen flatcoated retriever, så hans bånd til gruppen er
selvsagt sterke.

Med årene har det blitt over 80 dommeroppdrag i hundesportens hjemland, noe Per mener skyldes hans mange kontakter.

Selveste Hundelandet
- Men hva med dine bånd til Storbritannia?

- For det er slik det er med dommeroppdrag, og spesielt på
de britiske øyer vil de gjerne ha noen referanser på hvem de
inviterer, de trekker dem ikke bare opp av hatten, sier Per.
Ikke det at Per sier det selv - men det må nok også tilføyes
at man må gjøre en god jobb som dommer om man skal bli
invitert tilbake.

- For min generasjon er Storbritannia Hundelandet med stor
H. Som ung og superinteressert fikk jeg tak i de engelske
tidsskriftene «Dog World» og «Our Dogs», som åpnet helt
nye dører for meg. Dette var publikasjoner som tok utstilling
på alvor, og publiserte resultater, bilder og kritikker. Noe
tilsvarende fantes ikke i Norge

Vurderte å takke nei
Per Iversen har dømt tre ganger tidligere på Crufts, første
gang i 2005, hvor hans BIR-vinnende flat også vant gruppa.

Den gang var det svært kostbart å reise, men i 1973 fikk Per
dra til Crufts for første gang.

Men finaleoppdraget han fikk i år, overskygger det alt annet.
- Vi var en hel gjeng som dro på det som ble kalt «pakkereise» - fly og hotell i London i en uke. Det var billigere enn
å reise på egen hånd. Crufts var i London den gangen, det
gikk over to dager, så vi rakk å gjøre mye annet i England
også – gå på teater, se severdigheter og dra på kennelbesøk. Siden har jeg reist til England hvert år, gjerne mange
ganger i året, og har opparbeidet meg et stort kontaktnett,
forteller Per Iversen.

- Det er faktisk fire år siden jeg fikk invitasjonen. Og selv
om det var smigrende å bli invitert, vurderte jeg å takke nei.
- Hvorfor det?
- Jeg er ikke spesielt glad i oppmerksomhet rundt min egen
person, og jeg visste at gruppedommere på Crufts får mye
oppmerksomhet. Men til sjuende og sist er det hundene som
er de viktigste her, så fristelsen ble for stor, og jeg takket ja,
smiler Per Iversen.

Da han selv ble autorisert som dommer i 1978, gikk det bare
seks år – og det er veldig kort tid i denne sammenheng – før
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Han skulle også ha dømt gruppe 10-finalen under verdensutstillingen i Madrid i april, men det oppdraget er skutt ut i
det blå. I oktober skal han også dømme Best In Show på
Midland Counties, en annen stor utstilling for alle raser i
Storbritannia. Forhåpentlig går den etter planen.
Norske gruppedommere på Crufts
To andre norske dommere har tidligere dømt grupper på
Crufts, Kari Wilberg og Geir Flyckt-Pedersen, men de har
begge bodd i Storbritannia i mange år. Per Iversen ble dermed
den første norske dommer bosatt i Norge som fikk dømme en
gruppe. Neste år skal for øvrig norske Espen Engh dømme
Hound-gruppa på Crufts.
Krevende oppdrag
En annen som fikk forsøke seg på «det grønne teppet», var
Arne Foss, populær norsk allround-dommer, som dømte den
internasjonale juniorhandler-finalen. Selv om han har dømt i
Storbritannia flere ganger tidligere, var det første dommeroppdrag på Crufts.

”And the winner is....” Tusenvis fulgte den tv-overførte gruppefinalen fra
Gundon group. Per Iversen fant sin vinner i den irske setteren.

Fuglehundgruppa ble avviklet på dag 2 av Crufts og Per
Iversen forteller at alt av nervøsitet var borte da han til slutt
entret «the green carpet».

- Det var fantastisk å være der, ikke minst å sitte på første
rad og se Per Iversen dømme gruppa! Etter at den var ferdig,
hadde vi trening med juniorhandlerne i finaleringen, for at alle
skulle være klare til dagen etter, og vite helt nøyaktig hva de
skulle gjøre, og hvor de skulle stå og gå, forteller Arne Foss.

- Da var det bare å gå i gang og gjøre jobben. Det er en
gruppe som alle andre, og man må bare konsentrere seg og
gå inn i dommerbobla. Slik var det denne gangen også, sier
Per, som gav inntrykk av å kose seg underveis, og hadde et
smil og hyggelige ord til nervøse finalister.

Han hadde hele 37 juniorhandlerekvipasjer, som skulle
bedømmes i tre omganger.

På Crufts er det ingen forhåndsgransking, alle hundene
bedømmes én og én, og både dommer og utstillere har fått
detaljerte instruksjoner om hvor de skal stå og gå – slik er
det med tv-sendinger. Dermed tar en gruppefinale cirka en
halvtime.

- Jeg tror jeg kan si at det var det mest krevende dommeroppdrag jeg har hatt noen gang. Nesten alle sammen var
helprofesjonelle, så jeg måtte skille dem på små, små marginer. Det er faktisk mye vanskeligere enn å dømme hunder,
påpeker Arne Foss, som også måtte jobbe under tidspress
og etter et helt fastlagt program i alle tre rundene.

Per Iversen valgte seg ut sine åtte finalister – ingen retrievere
blant dem – og plasserte til slutt de fire han syntes var de
beste. Alle var hunder av høy internasjonal klasse, vinner ble
en irsk setter, foran en lagotto romagnolo, en amerikansk
cocker spaniel og en gordon setter.

- Det gjorde jobben ekstra vanskelig. Etter runde to måtte jeg
plukke ut 10 finalister, denne lista var hemmelig til finalen i den
store ringen, for alle deltakerne kom inn der. Jeg kunne glatt
ha plukket ut ti til, så tett var konkurransen, understreker han.
Velfortjent norsk finaleplass
Norske Irja Sofie Nyheim var blant de ti finalistene, noe som
var ekstra gledelig.

- Så kan man være enig eller uenig, det hender forresten ofte
at jeg «diskuterer» med meg selv i etterkant om jeg gjorde det
rette valget eller ikke, men slik er det å dømme hunder. Man
gjør så godt man kan, men det finnes ingen fasit. Uansett,
det var moro, og et høydepunkt i min dommerkarriere. Jeg
får aldri et slikt oppdrag igjen, fastslår Per Iversen.
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Vinner ble til slutt svenske Selma Mårtensson
- Hun skilte seg ut fra første runde, hun var utrolig dyktig, og
jeg skjønte at hun måtte bli min vinner. Toer ble Fabrizio Pistone
fra Tyskland, og treer Melissa van Oosten fra Nederland. Så
er det alltid slik i en juniorhandlerfinale at noen er heldigere
med hundene enn andre, det er klart at jobben blir særdeles
krevende om man han en hund som slett ikke vil samarbeide.
Men det er en del av utfordringene ved juniorhandling,
understreker Arne Foss, som hadde en fantastisk dag.
- Selv om det var vanskelig, var det også en stor opplevelse
som jeg kommer til å ha med meg lenge. Det er helt spesielt å
få lov til å gå ut på «det grønne teppet» i en finale på Crufts,
avslutter Arne Foss.
En tredje norsk dommer var også i aksjon på Crufts. Eli-Marie
Kepp dømte sin egen rase, podenco ibicenco.
Flere norske utstillere hadde tatt veien til Birmingham denne
helgen. Det ble mange bra plasseringer, også cert og BIR
på et par. Best in Show ble en strihåret dachshund, fulgt av
en sort dvergpuddel. Begge var britiskeide.
Neste års Crufts går 11.-14. mars. Forhåpentligvis.
Mitt vanskeligste oppdrag noensinne, sa Arne Foss, som gjorde svenske
Selma Mårtensson til sin vinner i den internasjonale juniorhandlerfinalen.
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Foto: Bård Andersen

Norsk Lundehund Klubbs hundetelling
gjennomført på rekordtid!
Norsk lundehund er en bevaringstruet rase. For å følge rasens utvikling i
Norge gjennomfører Norsk Lundehund Klubb en spørreundersøkelse annet
hvert år der alle landets lundehundeiere blir kontaktet.
Tekst: Norsk Lundehund Klubbs avl og sunnhetsutvalg v/Ingvild Espelien, Hanna Gautun og Lille Wagtskjold.

V

ed årets telling ble eierne av 784 hunder kontaktet.
Av disse fikk vi informasjon om 777 hunder, som gir
en svarprosent på 99 %. Det synes vi er helt fantastisk!
Det vitner om den utrolige dugnadsånden og kjærligheten til
hundene og rasen vi opplever blant lundehundeiere i Norge.

Disse hundetellingene er et viktig redskap for oss i arbeidet
med å bevare rasen. Ikke minst har den vært avgjørende for
utarbeidelsen av klubbens rasespesifikke avlsstrategi (RAS).
Vi har sett at det blir gjennomført helseundersøkelser med
atskillig mer detaljerte og omfattende spørsmålsrekker i andre
raser. Vår undersøkelse er kanskje litt enkel til sammenligning,
men akkurat det bidrar nok til at vi får høy svarprosent og kan
gjennomføre tellingen forholdsvis hyppig. På den måten kan vi
følge utviklingen i rasen tett. Så langt mulig prøver vi å stille de
samme spørsmålene på den samme måten hver gang for å få
sammenlignbare resultater. Vi vurderer likevel fortløpende hvilken
informasjon det er viktig å hente inn fra eierne, og hvordan vi
helst bør stille spørsmålene for å få de riktigste og beste svarene.

I dag svarer de fleste lundehundeiere via lenke til et enkelt, elektronisk
skjema som de får tilsendt på epost. Det har effektivisert arbeidet
en god del, men våre lokalkontakter bruker også mange kvelder
på å ringe rundt til lundehundeiere i sitt område som ikke besvarte
undersøkelsen elektronisk. Det gir både god svarprosent og er
med på å bygge de lokale miljøene innen rasen. Hundepraten
stopper sjelden når alle spørsmål i undersøkelsen er besvart!
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Figur 1. Aldersfordeling for lundehunder og prosjekthunder pr. 01.01.2020.

I et forsøk på å øke den genetiske variasjonen i rasen og
derigjennom redusere omfanget av mage-/tarmproblemer
har Norsk Lundehund Klubb et krysningsprosjekt gående der
planen er å krysse lundehund med tre raser: norsk buhund,
islandsk fårehund og norrbottenspets. Alle hunder og kombinasjoner som benyttes i prosjektet må godkjennes av NKK
og valpene registreres i et x-register utenfor rasen. For første
gang ble også eierne av prosjekthundene invitert til å delta
i undersøkelsen. Dataene for disse hundene ble behandlet
separat. Antallet prosjekthunder er fremdeles for lavt for å gi
en god statistisk sammenligning med den rene rasen.

Et forhold klubben følger nøye er forekomsten av kryptorkisme i rasen. Av de totalt 363 hannhundene er 65
kryptorkide. Det er som kjent ikke tillatt å avle på kryptorkide hunder innenfor FCI og NKKs medlemsklubber.
Hunder som er ensidig kryptorkide, kan pare seg og gi
valper, men det er en fare for at valper etter slike hunder
får dobbeltsidig kryptorkisme, hvilket betyr at ingen av
testiklene kommer ned i pungen. Da er hunden steril. Det
vil si at om man bruker kryptorkide hunder i avl, vil man i
seinere generasjoner få flere hunder som er sterile. Med
andre ord er 18 % av våre hannhunder uaktuelle for avl
pga. testikkelfeil, noe som er bekymringsfullt med tanke
på å opprettholde genetiske variasjon. Av de 26 prosjekthannhundene er én kryptorkid.

Hva gir hundetellingen svar på?
For det første vet vi at det per 1. januar 2020 var 722 lundehunder i Norge, fordelt på 359 tisper og 363 hannhunder.
Dette er en fin økning fra 582 hunder 1. januar 2013, og viser
at vi jobber oss oppover mot det langsiktige målet i klubbens
avlsstrategi (RAS) på 1000 lundehunder i Norge. Pr. 1. januar
2020 hadde vi til sammen 42 prosjekthunder fordelt på 3
generasjoner. Figur 1 viser fordelingen av lundehunder og
prosjekthunder pr. årsklasse.
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Et annet spørsmål vi stilte var hvor mange hunder som
har blitt forsøkt brukt i avl de siste to årene. Som kjent har
lundehund en meget lav genetisk variasjon (ca 12 %). For
å bevare den lille variasjonen vi har, er det viktig at så
mange hunder som mulig blir benyttet i avl, så fremt de
er klinisk friske.
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Aktuelle
hunder

Antall hunder forsøkt brukt i avl
(% av antall aktuelle hunder)

Antall hunder som fikk kull
(% av antall aktuelle hunder)

Hannhunder mellom
1 og 9 år, med 2 testikler

219

90 (41 %)

43 (20 %)

Tisper mellom 18 mnd.
og 9 år

232

119 (51 %)

57 (25 %)

Tabell 1. Lundehunder forsøkt benyttet i avl i 2018-2020

Svarene viser at våre hundeeiere legger ned en imponerende
innsats for å lage valper! Vi ser at mange av de som prøver ikke
får det til og at de fleste prøver flere ganger før de lykkes. Det
ligger ofte flere forsøk bak hver suksess. For å bremse utbredelsen
av arvelige defekter så godt vi kan, er det viktig at oppdretterne
fortsetter å følge klubbens avlsanbefalinger og at så mange friske
lundehunder som mulig blir brukt i avl i ulike kombinasjoner. For
prosjekthundenes del er det 10 av 12 kombinasjoner mellom
lundehund og prosjekthunder som har gitt valper.

og whippet 8,0. Her er det helt sikkert feilkilder og ulike årsaker
til at snittet dras opp eller ned. Likevel mener vi lundehundens
snitt på 9,9 år tyder på en rase som lever lenge om den får
være frisk og unngår ulykker. Vi aner også en positiv utvikling
i den gjennomsnittlige levealderen fra 9,3 år i 2012 til i dag.
Dette kan skyldes klubbens økte fokus på diagnostisering og
behandling av mage-/tarmrelaterte lidelser i rasen.
Det er selvsagt gledelig at mange av våre lundehunder får
leve lange liv og er friske i høy alder. Rasen vår plages også
av forholdsvis få arvelige lidelser og defekter. Likevel er det
ikke tvil om at for mange lundehunder blir syke og at ganske mange også dør av alvorlige og vedvarende mage-/
tarmproblemer i for ung alder. Ikke minst får en del diagnosen
intestinal lymfangiektasi (IL). I tillegg meldes det om andre
mage-/tarmdiagnoser der noen kan ha lignende symptomer
og ikke minst alvorlig utfall. Den ene lidelsen kan dessuten
komme som følge av en annen. Sett under ett, er tendensen
likevel tydelig, og situasjonen har vært temmelig stabil over
år. I 2018-2019 døde 35 % av lundehundene av mage-/

Den gjennomsnittlige levealderen for lundehundene som døde
i perioden 2018-2020 var på 9,9 år. Vi har flere hunder som
oppnår svært respektabel alder, og de drar selvsagt snittet
opp. Den eldste lundehunden pr. 1. januar 2020 var Balder
på Røst på 15,3 år.
Det er ikke så lett å finne godt dokumenterte tall for dette i RASdokumenter og helseundersøkelser for andre sammenlignbare
raser. Noen eksempler har vi likevel funnet. Gjennomsnittlig
levealder for collie oppgis til 8,1 år, shetland sheepdog 8,4 år

kr. 410,• Pr.Dørelement
kr.
875,•
• Hjørnestag kr 85,• Hundehus
• Inngangsluker
• Varmeelementer
• Oppvarmet vannkopp
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Mor og datter. Foto Martine Andersen og Dan-Christer Søttar Hansen

Lundehundene Alfred, Aslak og prosjekthunden Georg.
Foto Merete Evneseth

"

tarmrelaterte lidelser. Tiltak for å redusere forekomsten og
bedre behandling av mage-/tarmproblemer hos lundehund
vil derfor fortsatt ha høy prioritet i klubben.

Disse hundetellingene
er et viktig redskap for
oss i arbeidet med
å bevare rasen.

Av prosjekthundene var det kun en som har rapportert at den
er plaget med gastroenteritt mens en annen har fått påvist
giardia og cryptosporidium. Ingen av hundene har hatt IL
eller noe som ligner. De eldste prosjekthundene er imidlertid
fremdeles ganske unge, 5,5 år. Det er derfor vanskelig å
sammenligne forekomsten av mage-/tarmproblemer blant
prosjekthunder med renrasede lundehunder.
I tillegg ble det stilt spørsmål om lydfølsomhet og angst for
fremmede. 35 % av hundene ble rapportert å være engstelige for raketter og lignende mens 2 % er skeptiske til fremmede i en grad at eier vurderer det som et problem. Blant
prosjekthundene var 17 % lydfølsomme og 2 % beskrevet
som så engstelig for fremmede at det utgjør et betydelig
problem for eier.

Innhold

Dersom du ønsker å vite mer om Norsk
Lundehund Klubbs hundetelling, kan du
ta kontakt med Avls- og sunnhetsutvalget
i klubben: avlogsunnhet@lundehund.no
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DET LØNNSOMME
VALGET!

SPORTSMAN´S PRIDE - UTVIKLET OG SAMMENSATT
AV LEDENDE PRODUSENTER I TYSKLAND OG USA.
DE BESTE RÅVARER, INGEN KUNSTIG TILSETNING OG
ERFARING GJENNOM GENERASJONER. ET TOPPFÓR SOM
GIR DE BESTE RESULTATER BÅDE FOR DEG OG HUNDEN.

Hunder over hele landet fóres daglig med Sportsman´s Pride

www.porthos.no

PORTHOS TRADING AS , PB.739, 1734 HAFSLUNDSØY

Hund på frimerke
Høsten 2019 inviterte Posten og Norsk Kennel Klub til en konkurranse
der vinnerne kunne få sin hund på frimerke. Over 8 000 bidrag kom inn,
og juryen har valgt ut fire vinnere.
Tekst: Posten

"

K

onkurransen ble lansert 17. oktober i fjor på God
Morgen Norge i TV 2, og pågikk på Facebook og
Instagram frem til 3. november. Videoen som presenterte konkurransen ble sett 136 000 ganger og vi fikk over
8 000 bilder og kommentarer. En jury med representanter
fra Norsk Kennel Klub og Posten valgte ut fire vinnere. Disse
ble fotografert av dyrefotograf Audun Nygard og frimerkene
ble designet av Kristin Slotterøy.

Historiene til de fire vinnerhundene understreker
NKKs motto «Hund til nytte og glede». Det viser
litt av det mangfoldet vi har av hunder, og det
bidraget de har til samfunnet.
Det store engasjementet denne konkurransen
har ført til, vitner også om den store betydningen
hunder har for oss mennesker.

Se vinnerne
på neste side
Innhold

- Torbjørn Brenna, Administrerende direktør NKK
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F

Whippeten Flint fra Fjerdingby i Rælingen skaper gode og
minneverdige øyeblikk for syke mennesker med demens på
sykehjem i Oslo. For sin innsats for demente ble Flint sammen
med hundene Julie og Birk og matmor Ane Brit Sundal tildelt
Demensprisen 2019 fra Nasjonalforeningen for folkehelsen,
Oslo fylkeslag.
Hunder har vært en del av Ane Brits liv helt fra hun var barn.
Hunden er både turkamerat og bestevenn for henne. Da
hun ble syk i 2006 var det hunden som motiverte henne til
å komme seg opp og ut.
- Det var da jeg virkelig forsto hvor mye hunden betyr for
meg. Samhandlingen med dem gjør meg til en bedre versjon
av meg selv, forteller hun.
Da hun begynte å trene sine tre terapihunder ble hun og
hundene et team.
- Jeg er veldig stolt av at min kjære Flint ble valgt kåret som
motiv på et av frimerkene, sier Ane Brit videre, og forteller at
den første hun skal sende postkort til med det nye frimerket
er hennes mor som blir 99 år i juni.

Z

Lundehunden Zkipper har seilt norskekysten i nord sammen
med eier og skipper Johnny Leo Johansen fra Fredrikstad.
Han er en miljøhund som plukker søppel i fjæra, og som bor
sammen med Johnny om bord i seilbåten.
-Zkipper er min turkamerat og humørspreder. Jeg er mye på
tur og det er veldig fint å kunne ha ham med på turer. Han
er på en måte min beste venn, sier Johnny.
Lundehunder har en personlighet som gjør at de er morsomme å være sammen med. De har mye energi, og de har
en størrelse som gjør at de er greie å ha med seg, også i båt.
Lundehund er en spesiell rase, og Johnny er veldig glad for
at Zkipper kan bidra til å vise frem rasen.
- Det blir veldig artig, og litt rart, at Zkipper kommer på
frimerke. Min familie er en hundefamilie hvor alle er veldig
glade i hunder, så jeg må i hvert fall sende brev med Zkipper
på til mine to døtre og mamma, sier Johnny.

Innhold
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Omplasseringshunden Milo hadde en tøff oppvekst. Da han
var to år gammel, kom han til Monja Elisabeth Strømnes i
Råde utenfor Sarpsborg. Den nå ni år gamle Milo er en grand
danois som aldri har gitt opp troen på det gode i mennesker,
og han er verdens snilleste hund, både mot store og små.
- Milo betyr masse for meg. Han er bare snill og god og vil
helst sitte på fanget ditt, til tross for sine 64 kg! Med tanke på
hans bakgrunn, så har han nok en ekstra stor plass i hjertet
mitt, sier Monja.

Hun synes det er morsomt at akkurat han skulle få plass på
frimerke.

- Jeg gleder meg veldig til å se frimerkene, og den første
jeg skal sende brev til er ei venninne som er veldig glad i
dyr generelt, og som er kjempe flink til å sende kort både til
bursdag, jul og påske. Hun vil garantert sette pris på å få et
kort med bilde av Milo på frimerket!

A

Den belgiske fårehunden malenois Altea jobbet som minehund
for Norsk Folkehjelp i åtte år. Hun har på denne måten reddet
mange liv med sin innsats. Hun nyter nå livet som pensjonist
sammen med sin eier Roy Solbakken på Finnsnes i Troms. Da
hun kom til Roy var det mye som var nytt for henne.
Hun behøvde ikke bo i kennel og gå på jobb hver dag, men
kunne løpe fritt i skogen og sove lenge om morgenen. I dag
er Altea en trygg og sosial hund som sprer uendelig med
kjærlighet til alle rundt seg.
- Jeg er veldig stolt av å få vise frem min bestevenn på frimerke.
Det første brevet jeg skal sende er til Norsk folkehjelp for å
takke for den fantastiske innsatsen de gjør med å rydde miner
og sikre trygge omgivelser rundt om i verden. Det andre brevet
jeg skal sende er til en min og Alteas bestevenn, Amanda.
Hun stiller alltid opp for oss, avslutter en stolt hundeeier.

Innhold
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Illustrasjonsfoto: iStock

Stortinget sier nei til
ID-merking av hund
Stortinget vedtok i slutten av april at det heller ikke denne gangen skal
innføres obligatorisk ID-merking av hund. For NKK var det både skuffende
og overraskende at forslaget ble stemt ned.
Tekst: Kjetil Vataker Johansen, politisk rådgiver NKK

N

KK har lenge vært en forkjemper for å få innført
obligatorisk ID-merking av alle hunder, og mener
dette vil gagne både hundevelferd, hundehelse og
folkehelse. Arbeidet med å få dette innført har fra NKKs side
pågått siden 1990-tallet.

Bastholm som selv har vokst opp med hund mener de fleste
hundeeiere er ansvarlige, som søker nødvendig kunnskap
og som ID-merker dyrene sine.
– Problemet er dem som ikke er ansvarlige. Vi trenger et
tydelig lovverk for at også disse skal forstå pliktene en har
som dyreeier, sier Bastholm.

Det var i juni 2019 at stortingsrepresentant Une Bastholm
(MDG) fremmet representantforslaget som nå er nedstemt
av Stortinget. I forslaget foreslo hun at det skulle innføres
obligatorisk ID-merking av hund og katt.

NKK anbefaler obligatorisk ID-merking
NKK har gitt støtte til Bastholms representantforslag fordi vi
har sammenfallende interesser i spørsmålet rundt ID-merking.
Allerede i mars 2019, tre måneder før representantforslaget
ble fremmet, var NKK i møte med MDG. Her ble blant annet
Bastholms representantforslag diskutert, og NKK kom med
faglige innspill.

– Det skuffer meg veldig at regjeringspartiene, Sp og FrP ikke
vil innføre obligatorisk ID-merking. Forslaget vårt har tatt en
evighet å behandle, også ender de med å avvise det, sier
en oppgitt Bastholm til Hundesport.

Innhold
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Registrering og ID-merking av hund i Norge er i dag helt
frivillig for oppdrettere og hundeeiere. , selv om alle hunder
som skal registreres i NKKs registre må ID-merkes. I tillegg
har hunder som importeres fra utlandet krav til obligatorisk
ID-merking, men det er ingen god kontroll på at dette følges.
NKK mener obligatorisk ID-merking av alle hunder er en
forutsetning for god kontroll med hundepopulasjonen og for
å sikre god avl og helse på hund i fremtiden.

eier hvis den blir borte eller stjålet, og det vil redusere økonomiske og personellmessige ressurser i Mattilsynet når det
gjelder refusjon til behandling av eierløse dyr. Når et eierløst
dyr må behandles av veterinær, er det staten som ender opp
med regningen dersom eier ikke kan finnes. Et argument som
også støttes av Bastholm
– ID-merking handler om å gjøre det enkelt å finne eier når
dyret kommer på avveie, det er viktig for dyr og eier, og det
er ressursbesparende for samfunnet, sier hun.

Bastholm mener de andre partiene ser helt bort fra den viktige
signaleffekten det ville ha vært å innføre obligatorisk ID-merking.

ID-merking vil også gi informasjon om eieren til hunder som
blir dumpet/forlatt. Obligatorisk ID-merking vil gjøre det
enkelt å spore tilbake til eieren, slik at eier kan stå til ansvar
for hundens ve og vel.

– Det virker som de leter med lupe etter motargumenter på
en måte de aldri ville gjort hvis dyr hadde høyere status.
Det å ikke kreve ID-merking, betyr bare at flere kan komme
unna med dårlig behandling av dyrene sine, sier Bastholm.

ID-merking vil gi sikker informasjon om opprinnelseslandet
til dyrene, som vil kunne bidra til å hindre smitte til både folk
og dyr. Det vil også bidra til å avverge ulovlig import ved
å gi potensielle kjøpere mulighet til å kontrollere hundens
opprinnelsesland og etterspørre lovlig handel. Det vil dermed
bli vanskeligere å omsette hunder som ikke er ID-merket, og
ulovlig import vil på denne måten bli mindre attraktivt. Obligatorisk ID-merking vil altså ha flere gunstige helsemessige
og økonomiske konsekvenser, og gi hundene et rettsvern.

Partiene som bidro til å stemme ned forslaget begrunner dette
med at de ønsker å avvente Mattilsynets utredning i saken.
Mattilsynet har fått i oppgave av Landbruks- og matdepartementet (LMD) å utrede behovet for obligatorisk ID-merking
og kartlegge nytten satt opp mot kostnadene ved et pålegg
om ID-merking av hunder. Enkelte av partiene mener også
at et påbud om ID-merking kan være vanskelig å håndheve,
og at tiltaket dermed vil kunne ha begrenset nytteverdi når
det veies opp mot andre hensyn.
Mattilsynets vurdering vil bli helt sentral i spørsmålet om det vil
bli obligatorisk å ID-merke hunder. NKK har vært i kontakt med
Mattilsynet flere ganger tidligere, men vil nok en gang oversende
våre argumenter for innføring av obligatorisk ID-merking.

– Når vi ikke krever at familiedyr har en ID, sier vi på samme
tid at hva som skjer med dyret er opp til eier, for dyret har ikke
noen identitet for myndighetene. Det er en eiendel mer enn et
individ med rettigheter, sier Bastholm, som peker på at flere
land i Europa har obligatorisk ID-merking på plass allerede.

Obligatorisk ID-merking, viktig av mange grunner
En ID-brikke gir en enkel og tilgjengelig oversikt over hunden,
som vil være en fordel i en lang rekke situasjoner.

– Jeg hadde håpet at Stortinget ville sørge for at også Norge
innførte obligatorisk ID-merking. Jeg tror det kommer på plass
en dag, men det krever nok flere kamper, avslutter Bastholm.

En sikker individ-identifikasjon er avgjørende i forbindelse
med avl, sykdomsbekjempelse, legal handel, forsikring,
grensepasseringer, forskning og avklaring av eierforhold.
Det øker sannsynligheten for at hunden kommer tilbake til

På nkk.no kan du se arbeidet NKK har gjort de siste årene for å
få på plass obligatorisk ID-merking av hund. Her kan du blant
annet lese om møtene vi har hatt med politikere, og lese brevene
vi har sendt til ulike myndigheter i denne saken.

BLI MEDLEM I DAG

www.eukanuba.no
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Internasjonal
hundetrenerutdanning
2021

HUNDEGUIDEN
Hundeguiden er åpen for alle nettbutikker og andre
kommersielle annonsører. For annonsering i guiden,
kontakt Stine Korntorp i HS Media. Tlf: 62 94 69 74/
936 32 963, E-post:sk@hsmedia.no

Lær om hunders
fantastiske
egenskaper,
hvordan de lærer,
bruker sansene
og mye, mye mer.
Bli instruktør,
hundetrener eller
kunnskapsrik
hundeeier!

NKK er ikke ansvarlig for annonsenes innhold.

TROLL HUNDESKOLE
Anne Lill Kvam Tlf. 913 67 317
www.troll-hundeskole.no

Venter du valpekull?

BLI MEDLEM I DAG

Som medlem i Agrias oppdretterklubb kan du få våre
populære valpepakker til dine valpekjøpere.

www.agriabreedersclub.no

www.eukanuba.no

Klar for å konkurrere med DogVitality?
®
NyhetenDogVitality
DogVitality®
mage
Nyheten
forfor
mage
ogtarm
tarmi tablettform
i tablettform
og

.....,..,...
::::== :=:::=
OogVltallty•

DogVitality"

Innhold

1 tablett
per
hund.
1 tablett
per
1515
kgkg
hund.
Tabletten
kan
deles
i to.
Tabletten
kan
deles
i to.
Den
enkel
i bruk
spesielt
akuttsituasjoner.
Den
er er
enkel
i bruk
ogog
spesielt
vedved
akuttsituasjoner.
Tablettpulvervarianten;
Tablettogog
pulvervarianten;
• balanserer
sensitive
magetarmslimhinner
• balanserer
sensitive
mageog og
tarmslimhinner
• hemmer
veksten
sykdomsbakterier
• hemmer
veksten
av av
sykdomsbakterier
• normaliserer
avføringen
• normaliserer
avføringen
• bedrer
forutnyttelsen
- hunder
i dårlig
hold
• bedrer
fõrutnyttelsen
- hunder
i dårlig
hold
kommer
opp
i godVnormalt
hold
kommer
opp
i godt/normalt
hold
• godt
immunsystemet
• godt
forfor
immunsystemet
• gir
vitalitet,
fokus
topp
ytelse.
• gir
vitalitet,
fokus
ogog
topp
ytelse.
• godt
restitusjonen
• godt
forfor
restitusjonen

«Med
DogVitaity®
mage
tarm
sikres
hunden
en god
fordøyelse
«Med
DogVitaity®
forfor
mage
ogog
tarm
sikres
hunden
en god
fordøyelse
og og
fantastisk
energi.
aldri
stive
støle,
etter
lange
turer.
Avføringen
fantastisk
energi.
DeDe
blirblir
aldri
stive
og og
støle,
selvselv
etter
lange
turer.
Avføringen
får får
også
flott
konsistens.
også
enen
flott
konsistens.
Når
bruker
DogVitality®
med
omega-3
+ B-vit.
og hud
kjempefin.
Når
vi vibruker
DogVitality®
med
omega-3
+ B-vit.
blir blir
pelspels
og hud
kjempefin.
Hundene
kommer
fort
tilbake
i pels
etter
røyting.
Såre
og sprukne
poter
er heller
Hundene
kommer
fort
tilbake
i pels
etter
røyting.
Såre
og sprukne
poter
er heller
ikke
noe
problem
lenger.»
ikke noe problem lenger.»
HildeAskildt
HildeAskildt

78
HUNDESPORT • Nr. 2 2020

Lik oss: facebook.com/DogVitality.no
Se forhandlere på www.dogvitality.no
kupongen
Spar
SendSend
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AS, AS, frakt og gebyr
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................................................................
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med din bestilling og referer til FH3/20 eller ring 33 11 63 00
med din bestilling og referer til HS2/20 eller ring 33 11 63 00

Det finnes ingen oppskrift
på et godt og lykkelig liv,
men alt starter med et sunt
og balansert kosthold.
Derfor har vi laget Purenatural. En serie fullfôr til hunder
i alle faser av livet, laget av
naturlige ingredienser, ferskt
kjøtt og ingen kunstige tilsetningsstoffer.

Du får kjøpt Purenatural i Musti sine
butikker og på musti.no

DailyCare er en egen serie til hunder med økt

ernæringsmessig støtte, og for ulike senestiviteter.

Daily Care Overweight, Sterilized er et fôr utviklet for å hjelpe
voksne hunder å gå ned i vekt samt bevare muskelmassen.
Sensitive Joint fôr til hunder med stive og sensitive ledd som
er tilsatt glukosamin og kondroitisulfat som støtter leddhelsen.
Sensitive Skin er utviklet med hensikt å redusere kløe og
hudirritasjon. Inneholder fisk som proteinkilde, og er et fôr helt
uten kylling.
Sensitive Digestion er et fôr til hunder som har problemer
med fordøyeslen eller trenger ekstra fokus på tarmhelse.
Senior 9+ er utviklet til den eldre hunden som trenger mer
energi og for å støtte ledd.

