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Nå rettes blikket fremover
I tillegg til telefon og e-post må vi kunne tilby et
system som gjør det enkelt og effektivt å kontakte
oss. Et system hvor man kan melde inn og følge
saker ved hjelp av noen få tastetrykk. Dette vil
øke effektiviteten hos våre saksbehandlere, men
viktigst av alt vil det være både enklere og mer
oversiktlig for dere som medlemmer.
Foruten den daglige driften kommer denne høsten også med flere store og viktige hendelser. Det
skal avholdes et fysisk Representantskapsmøte,
og NKK skal forsvare den organiserte raseavlen
i rettssaken mot Dyrebeskyttelsen Norge.

Denne gangen klarte vi oss med et nødskrik.
Økonomien er nå under kontroll. Gjennom
sparing og god økonomisk styring har vi allerede gjort oss mer robuste og tatt første steg
på veien mot en nødvendig bufferkapital.

På det politiske plan har nå hundeloven
kommet på høring, og NKK skal naturligvis
levere et grundig høringssvar til Landbruksog matdepartementet.

Samtidig er det nå et behov for å ruste opp
NKKs medlemsservice. I administrasjonen er
vi fortsatt langt færre ansatte enn før pandemien, med den samme arbeidsmengden
som før. For å bedre situasjonen og kunne
betjene NKKs 85 000 enkeltmedlemmer,

TORBJØRN BRENNA
Administrerende direktør
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Jeg er glad for at vi
nå for alvor kan rette
blikket fremover igjen
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Medlem av FCI

Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven

Det har unektelig vært en svært tung
periode for NKK. Samtidig har vi tilegnet
oss mye viktig kunnskap underveis som vi tar
med oss videre. Med konkursen hamrende
på døra, har vi blant annet fått kjenne på
nødvendigheten av å ha oppsparte midler
tilgjengelig i vanskelige tider.

er vi avhengig av å få tilbake medarbeidere,
og effektivisere driften ytterligere.

S

Det er en glede å konstatere at Norge nå
offisielt har åpnet helt opp igjen etter pandemiens nedstengninger. For NKK som i
stor grad lever av å avholde ulike aktiviteter
betyr gjenåpningen spesielt mye, og jeg er
glad for at vi nå for alvor kan rette blikket
fremover igjen.

Noen turer er viktigere
enn andre
På våre 45 dyresykehus og dyreklinikker i Norge deler alle spesialistene, veterinærene og
dyrepleierne kunnskapen og omsorgen for dyrene. Tar du turen til AniCura, gir du hunden din
det aller beste. Hos oss er den alltid i kjærlige hender.
Kontakt din lokale klinikk på anicura.no

AniCura klinikker og dyresykehus: Askøy • Bergen Nord (Åsane) • Bergen Sør (Rådal) • Bygdøy • Byåsen • Drammen • Eidsvoll • Ekeberg
• Elverum • Fana • Finnsnes • Follo • Forus • Gjøvik • Grimstad • Grünerløkka • Harstad • Heimdal • Hornnes • Jeløy • Kongsvinger • Kvaløya
• Lilleaker • Lillesand • Majorstuen • Mandal • Molde • Notodden • Oslo (Tåsen) • Randesund • Rising • Råholt • Sandvika • Skien • Sortland
• Sotra • Stavanger • Stjørdal • Sørlandet (Kristiansand) • Telemark (Gvarv) • Tromsdalen • Tromsø • Vennesla • Vågsbygd • Østerås

Mot et nytt Representantskapsmøte

Det aller viktigste med Representantskapsmøtet
(RS) er å se framover. Medlemmene / eierne
av organisasjonen skal stake ut kursen og
legge hovedrammene for den retningen de
ønsker at NKK skal gå. Den må ligge fast
over lang tid dersom mål skal oppnås og vi
skal få den betydning og nytte som medlemmene kan forvente av NKK, og ikke minst at
vi settes i stand til å ivareta våre interesser i
samfunnet både lokalt, nasjonalt og gjennom
internasjonalt samarbeid.
Hovedstyret (HS) styrer og utøver nødvendig
kontroll med hele organisasjonen etter de vedtak som blir gjort på RS. Hovedstyret har både
et ansvar og en plikt til å handle, kanskje på
tvers av RS sitt vedtak, dersom en akutt situasjon
oppstår og det vurderes nødvendig og riktig.
Administrasjonens oppgave er å sette ut i
livet de oppgaver som HS bestemmer, og

de arbeider på oppdrag fra HS. Det er viktig
at administrasjonen får både ressurser og
arbeidsrom til å levere på de forventninger
som RS har, og som HS er satt til å sørge for
at blir gjennomført.
Som medlem i NKK gjennom klubber og
forbund så representerer / er vi eiere når vi
er på RS og deltar i forhandlingene, hele året
ellers er vi medlemmer. Hver dag når vi lever
og er aktiv med våre firbente venner så bygger
vi NKK på godt, og noen ganger på vondt.
NKK får den plass i samfunnet som vi gjør oss
fortjent til. La oss stå sammen på RS, der utøver
vi vårt demokrati. Det er heldigvis slik innrettet
at jeg må tåle å høre på, og respektere de som
jeg er uenige med. Det er den store styrken og
som fører NKK framover på stø kurs.
NKK har noen fantastiske overordnede etiske
verdier: Respekt, tillit og folkeskikk.
La oss huske dem, og bruke dem både på RS
og hver dag ellers i året!

TOM ØYSTEIN MARTINSEN
Leder av NKKs Hovedstyre

Carpe Diem

Innhold
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Foto: Privat

Siste helgen i november, nærmere bestemt
lørdag 27. november er det Representantskapsmøte i Norsk Kennel Klub. En meget
viktig dag for organisasjonen, nærmest både
17. mai og julaften på en gang, der vi møtes
for å rapportere om tiden som ligger bak oss,
de utfordringer vi har hatt, hva vi har gjort,
hva vi har oppnådd og også det vi ser at vi
kunne gjort bedre.

"

NKK har noen
fantastiske overordnede
etiske verdier: Respekt,
tillit og folkeskikk
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SPORTING LIFE - unike kombinasjoner
av karbohydrater og fett imøtekommer
behovene til hunder i forskjellige aktiviteter
ved å tilføre energi tilpasset de aktuelle
aktivitetene.
Et eksklusivt balansert næringsinnhold
fremmer god fordøyelse og sunne ledd.
Anbefales til hunder
i langvarig og hard
aktivitet

Anbefales til hunder
i meget langvarig og
hard aktivitet

Anbefales til hunder
i kortvarig og intens
aktivitet

LIFESTYLE HEALTH NUTRITION. Les mer på www.royalcanin.no

PORTRETT

Gunhild Stordalen
og Rammstein
En bærekraftig bikkje
Ikke bare er hunden til Gunhild Stordalen et bruktkjøp. Han er også et
resultat av delingsøkonomi og spiser insekter til middag.
Tekst: Ida Lindvall• Foto: Cilje H. A Moe Photography

D

en annen hund på den store gressletta på Huk på Bygdøy i
Oslo. - Han er utrolig snill, elsker andre hunder og mennesker
og går mye løs, forteller hun mens Rammstein fyker rundt.
Han er unektelig i god form!

et er ikke små mengder med insekter denne hunden
må få i seg for å bli mett. Rammstein er nemlig en
80-kilos grand danois. Men når menneskemamma
Gunhild er aktiv klimaforkjemper og jobber med å fremme
bærekraftig matproduksjon er det ikke annet å forvente enn
at også det den firbente får i seg er av høy kvalitet. - I dag
får han en blanding av Vom og insektsfôr, forteller Gunhild
Stordalen. Selv er hun fleksitarianer, som vil si at hun stort
sett spiser plantebasert, med noen innslag av fisk, sjømat,
egg og ost. - Jeg prøver å spise slik forskningen sier, og
derfor er jeg også opptatt av at Rammstein får i seg næring
av høy kvalitet, forteller hun.

Gunhild er svært opptatt av dyrevelferd og kosthold, noe
som også Rammstein nyter godt av. - Rammstein er med
meg på løpeturer hver dag og stort sett med meg på alt
jeg gjør, også i jobbsammenheng når det går, sier hun.
Selv om det i utgangspunktet ikke er lov å ha med hund i
organisasjonen hennes, EAT, har Rammstein blitt et kjærkomment tilskudd. - Organisasjonen består av mennesker
fra 16 ulike nasjonaliteter, og det er jo ikke alle som er så
glad i hunder, men Rammstein får ofte bli med. Han har
jo blitt en kjendis i FN siden han stadig stikker fjeset sitt
opp i kameraet når jeg har videomøter. Alle spør hvordan
det går med Rammstein. Det hender også at han kommer
frem i bakgrunnen når jeg er med i panelsamtaler. Da blir
det stas og mye latter, ler Gunhild.

En bærekraftig livsstil
Rammstein er en hund det er vanskelig å ikke legge merke
til der han ganske majestetisk går ved siden av mamma
Gunhild. Selv om han er blitt tre år og betegnes som voksen i
hundeperspektiv, er lek og herjing fortsatt veldig gøy! Gunhild
slipper ham av båndet så han får løpt fra seg sammen med

Innhold
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Rammstein er en god venn som trives like godt i byen som på en
løpetur i skogen.

Rammstein har blitt en kjendis i FN siden han stadig stikker fjeset sitt opp
i kameraet i videomøter.

Det er litt tilfeldig at Gunnhild og Rammstein ble et par.
Fascinasjonen for grand danois har fulgt henne siden hun
var liten så da hun i et halvt års tid i fjor fikk passe en grand
danois ved navn Haiduk, var hun rett og slett solgt. - Så fikk
jeg en telefon fra en oppdretter jeg har hatt kontakt med,
Andre Brun på Løten. Han lurte på om jeg ville overta en
to år gammel grand danois på fôravtale, da eieren var blitt
syk, og da Rammstein kom i hus var forelskelsen et faktum,
forteller hun smilende. Så man kan jo trygt si at Gunhild både
fronter delingsøkonomi og bruktkjøp - noe som har blitt mer
og mer populært. - Å ha en slik avtale passer meg utrolig
bra siden jeg alltid har noen han kan være hos når jeg har
en travel timeplan eller må ut og reise i jobben min, legger
hun til. Rammstein på sin side har fått raptus og løper nesten
ned i vannet - før han husker at han ikke er så glad i vann
og bråsnur like fort.

neskelig konsum - I dag tar produksjon av mat til hunder og
katter opp et areal på størrelse med Storbritannia. Og hadde
kjæledyrfôrindustrien vært et land, ville det ha vært det sjette
største utslippslandet i verden, informerer hun.
Hun har stor tro på insekter som fôr til andre typer husdyr,
som griser og laks. - Insekter er en mer naturlig proteinkilde
enn for eksempel korn. I tillegg er det en mye mer effektiv
og bærekraftig måte å produsere mye protein på med bruk
av minst mulig ressurser siden insekter kan drettes opp på
matavfall. Å spise insekter er vanlig i flere land - rundt to
milliarder mennesker har dette som del av sitt kosthold, bare
ikke i den vestlige verden. Jeg forsøker selv å være en pionér
innenfor dette, og tilbyr insektsnacks til folk når anledningen
byr seg, sier hun lattermildt. Hun forteller at det allerede er
en stor fabrikk i Nederland som har startet produksjon av
insekter. - Dette er den første industrielle storskala insektsprodusenten som blant annet produserer insektsolje og
insektsproteinfôr til griser og laks. Hun understreker at det
viktigste er hundens helse og at alle viktige næringsstoffer
som hunden trenger fortsatt opprettholdes gjennom et kosthold der insekter er hovedkilden til protein. - At insekter er
en viktig del av løsningen, også i hundematproduksjon, tror
jeg så absolutt, sier Gunhild.

Insekter er fremtiden
Også spiser han altså insekter? Hun forklarer: - Insektsfôret
han får består av 40 prosent insekter, resten er planter. I tillegg er halvparten av det han spiser Vom (råfôr, red.anm.).
Insekter er proteiner av høy kvalitet. Og han elsker det!
Gunhild mener bestemt at det er nødvendig å tenke nytt i
alle typer matproduksjon, ikke bare det som lages for men-

Innhold

10
HUNDESPORT • Nr. 3 2021

"

Vi er veldig sporty begge to
og elsker å være ute

En god venn
Hverdagen med Rammstein er, skal vi tro Gunhild, omtrent uten
utfordringer. - Han trives like godt på en cafe i byen, som på
løpetur i skogen, noe som passer meg perfekt. Rammstein har
en velutviklet av-og-på-knapp og dette er ganske avgjørende
for at han skal kunne være med meg på ting som han gjør i
dag, sier hun. Riktignok er Rammstein litt overtent nå og vil
helst at Gunhild skal være med å leke, men han roer seg fint
etter å ha fått beskjed (ett par ganger) om å legge seg. At
han er sosial er det jo ingen tvil om, det har vi sett selv der
han hopper rundt og leker uproblematisk med hunder som
knapt når ham til brystet. Noe særlig mindre hunder enn
det bryr han seg lite om. - Det virker som om han ikke helt
forstår at små hunder er samme art. Så de gangene vi er
på hundejordet i Frognerparken og det bare er små hunder
der, vil han helst leke med meg, ler hun mens hun klapper
den vakre mørkegrå vennen sin, som nå har slått seg til ro
ved beina hennes.

men utenom litt lett hverdagslydighetstrening har han
tilpasset seg hverdagen med Gunhild helt fint. - Så lenge
han får være med og gjøre ting er det topp stemning. Han
er en ganske chill type og er absolutt glad i å ligge og
hvile når jeg er opptatt. Allikevel innrømmer Gunhild at
Rammstein synes det er litt kjedelig med hjemmekontor.
- Vi tar noen kortere turer ut i løpet av arbeidshverdagen.
Det er egentlig ganske fint, siden jeg da får klarnet hodet litt
innimellom. Det hadde jeg jo ikke gjort om jeg ikke hadde
hatt ham, sier hun. Men om Rammstein skulle fått velge
helt selv ville de to vært mest ute i skogen. - Vi er veldig
sporty begge to og elsker å være ute. Gunhild beskriver
en hund som er stor, trygg og lojal - og som alltid deler
sengen med henne.
- Spesielt etter ekstra krevende arbeidsdager og jeg
helst ikke vil bruke mer energi på å snakke, er det deilig
å komme hjem og bare være sammen med Rammstein.
Ingen snakking, ingen krangling, humrer hun. For det
krever mye energi og fronte temaer som kosthold, helse,
bærekraft og klimautfordringer store deler av dagen,
da er det godt å få senket hvilepulsen med litt pelsterapi.
- Han krever uendelig lite og gir ufattelig mye, avslutter
Gunhild Stordalen.

- Han er pålitelig og lett å ha med å gjøre. Men valpete
og leken; Rammstein er jo en liten gutt i en stor kropp.
Selv føler Gunhild at hun ikke har trengt å lære ham så
mye. Riktignok hadde Rammstein blitt to år da hun overtok
ham, så mye grunnleggende trening var allerede gjort,

Innhold
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NM I AGILITY 2021

En arbeidsom
livsnyter
Da Julie Setten løp i mål sammen med
sheltien Casper var det lite som kunne
måle seg med følelsen av å ha vunnet
et norgesmesterskap.
Tekst: Ida Lindvall
VERDIGE VINNERE: Julie og Casper storkoser seg med den velfortjente
seieren og tittelen norgesmestere. Foto: Privat.

D

et var en surrealistisk, men fantastisk følelse da vi kom i
mål i det siste finaleløpet og innså at vi hadde løpt feilfritt
gjennom det! Vi startet sist i finalen basert på resultatene
fra første finaleløp, og visste dermed da vi sto på startstreken at
om vi satt dette løpet ville vi vinne sammenlagt. Det å bli møtt av
gode venner over målstreken og føle på stemningen rundt ringen
- var helt uslåelig. Dette forteller Julie Setten som sammen med
sin fem år gamle shetland sheepdog Casper vant NM i agility
klasse medium for en knapp måned siden.

kjenner hun til. - Det er kanskje det å alltid være på rett plass
mentalt selv, og holde nerver i sjakk. Det å jobbe for å gå inn
i hvert løp nullstilt og med riktig mindset.
Beskjeden eier, beskjeden hund
Julie kaller gjerne Casper for en arbeidsom livsnyter som elsker
både å slappe av på sofaen, gå turer i skogen og drive med
agility. - Han har en veldig god av-knapp, og stresser ikke
unødvendig, men er alltid klar for å jobbe om han blir spurt
om det. Han kan oppleves som en litt forsiktig type, og har
vanligvis ikke så stor interesse for å bli kjent med nye mennesker
eller hunder, men han elsker «sine». Julie selv innrømmer at
det var litt utenfor komfortsonen hennes å intervjues angående
NM-tittelen, men all oppmerksomhet slipper man ikke unna
når en slik tittel deles ut.

Hun har gjort seg noen tanker om hvorfor akkurat de vant
denne gangen. - Jeg tror vi vant fordi vi har hatt en kombinasjon av stabilitet, presisjon og fart i løpene våre. Vi var feilfrie
i alle NM-løpene, og Casper holder jevnt over en veldig bra
fart gjennom banene, forklarer hun. Men noen utfordringer

Innhold
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I SVEVET: Casper har fullt fokus under konkurranse,
NM var inget unntak. Foto: Tonje Flagtvedt.

GOD BALANSE: På vippa gjelder det å ha full
kontroll på fart og presisjon. Foto: Tonje Flagtvedt

Målrettet trening
Den nybakte norgesmesteren er opptatt av at Casper skal
ha en balansert hverdag. - En til tre dager i uken pleier vi
å trene noe relatert til agility. Utenom dette gjør vi andre
ting for å holde kroppen sterk og i god kondisjon, noe
jeg mener er viktig når man driver med hundesport som
er belastende for hundene. Så i tillegg til vanlige turer i
skogen er vi jevnlig på svømming, sykkelturer og driver
med styrke- og balansetrening. Julies plan videre er å
fortsette den gode trenden hun og Casper startet. - Vi er
en del av det norske landslaget i agility og skal delta på
Nordisk mesterskap i agility i november, så akkurat nå
er det der vi har fokuset. I år er det på «hjemmebane»
i Norge, det skal bli spennende!, avslutter NM-vinner
Julie Setten.

Innhold

SEIER: Da NM-tittelen var et faktum ble det seiersrunde for Julie Setten og
Casper. Foto:Tonje Flagtvedt
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NM I AGILITY 2021

BRA TEAM: Tarjei og
NM-mester Robert har
vær kjent i agilitymiljøet
i mange år og utgjør en
dyktig duo.
Foto: Klypen agility

En uvirkelig seier
De skulle bare være med i år for erfaringens del. Det var derfor en mildt sagt
overrasket Robert Gabrielsen som i august stakk av med NM-seier i agility
sammen med border collien Søs.
Tekst: Ida Lindvall

H

elt uvirkelig. Søs var kun med i år for treningens del.
Mens vi stod på sidelinjen og ventet på at de siste
ekvipasjene skulle komme i mål hadde jeg ganske
høy puls. Så da siste ekvipasjen var ferdig, og jeg hørte at
jeg hadde vunnet, var det vanskelig å tro på før det ble ropt
opp over høyttaleren og vi kunne løpe æresrunden, forteller
Robert Bratt-Hveding Gabrielsen. Han og den tre år gamle
border collien kunne dermed titulere seg norgesmestere og
vinnere av klasse 3 stor der finalen består av ett agilityløp og
ett hoppløp. - Vi vant også Lag stor, for første gang i historien
(ikke bekreftet), så dette er første gang et lag bestående av

Innhold

kun to personer som stiller med to hunder hver, har vunnet.
Dette var debuten til laget «Klypen» bestående av Tarjei og
Robert, forteller Robert. Klypen agility er Tarjei og Robert
Bratt-Hveding Gabrielsens eget treningssenter hjemme. Dette
har de bygget for å få tilrettelagt mest mulig riktig trening. - Så
vi er hjemmetrent, pisket av mannen min, Tarjei, ler Robert.
Tenkte ikke på å vinne
Robert tror at det gikk så bra fordi han var ganske avslappet
under konkurransen. - Siden vi så på dette som trening kunne
jeg ta det litt mer med ro uten å tenke på å prøve å vinne. Så
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STOLT AV SØS: Border collien Søs overrasket med seieren solte seg i glansen sammen med handler Robert. Foto: Klypen agility

Variert trening
Men åpenbart har både Søs og Robert gjort noe riktig, og
det uten at treningen blir for intensiv. - Selv om vi har egen
hall og treningsbane her hjemme så trener vi bare agility
to ganger i uken. Før større mesterskap trener vi litt mer. Vi
trener korte, men effektive økter der vi setter oss mål på
hva vi skal få til. Som for eksempel at vi skal få til sving
etter balansebommen. Men vi trener også mye styrke og
kondisjon. Variert trening er viktig og ikke minst gøy, sier
han. Og hva er så målet videre? - Planen videre nå er å
delta på Nordisk mesterskap som går her i Norge (Moelv)
i november. Så håper vi på at vi kan reise til England i mars
neste år, og delta på Crufts. Deretter vil vi forsvare tittelen
under neste norgesmesterskap. Utover dette er målet å ha
det gøy ute på banen!, avslutter Robert Gabrielsen.

jeg hadde nok litt lavere skuldre enn andre konkurrenter.
Han presiserer at dette heller ikke er første gangen han deltar
på større mesterskap. - Jeg har vært med på to verdensmesterskap, fem nordiske mesterskap og vunnet norgesmesterskap to ganger tidligere med liten hund. Jeg vil påstå at jeg
klarer å holde nervene under kontroll og jobber nok ganske
bra under press, forklarer han. Robert har også klare tanker
om hvorfor Søs klarte NM-tittelen. - Søs er en som tenker
og liker å følge meg ute på banen. Når hun er trygg øker
hun farten, derfor trener vi mye enkelt for å øke motivasjonen, sier han. Men alt har ikke vært helt uten utfordringer.
- Søs fikk en liten strekk sist vinter og da ble det ingen trening
på tre måneder. Da glemte hun jobben sin på balansebommen
og vi måtte gå et skritt tilbake, men vi fikk på plass dette igjen.
Han forklarer at det er et felt nederst på balansebommen
der hunden må tråkke, og at dette er det fort gjort å hoppe
over når man er i gang.

Innhold
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NM I AGILITY 2021

Ringen
er sluttet
Årets norgesmester i agility klasse liten
kan skilte med hele 83 førsteplasser i
ulike konkurranser opp gjennom årene.
Med norgesmestertittelen kan sheltien
Enya pensjonere seg med god samvittighet.
Tekst: Ida Lindvall•Foto: Christel Faltner
Enya og John har hatt en fantastisk reise sammen.

D

et føltes som et håp som ble virkelighet. Helt uvirkelig.
Dette forteller eier og handler av Enya, John Odlolien.
Sammen kapret paret den gjeve NM-tittelen i årets
norgesmesterskap i agility - et løp der alt bare klaffet. Han
forteller at de trener to til tre ganger i uken på hjemmebane
på Stovner. - Vi har alltid vært et svært stabilt team, på et jevnt
bra nivå, forteller John. Han og Enya begynte å konkurrere
sammen i 2014 da Enya var to år gammel. Siden det har hun
både blitt norsk, svensk og dansk agilitychampion, vunnet
Kalatrofeet to ganger, deltatt på landslaget og til slutt vunnet
norgesmesterskap. For å nevne noe. - Det har vært en fantastisk
reise. Kanskje ringen er sluttet, smiler den fornøyde eieren.

veldig lettlært hund, så vi har ikke hatt store utfordringer.
John forteller om en hund som er veldig glad i familien sin.
- Hun er veldig omsorgsfull både overfor oss mennesker
og resten av flokken sin, og spesielt katten vår, sier han.
Nå har Enya blitt ni og et halvt år så da er det jo aktuelt
å spørre om hva som er veien videre? - Planen med Enya
nå er å trappe ned litt på konkurranser, siden hun er blitt
såpass gammel – og vi har oppnådd det store målet vårt.
Kanskje ringen er sluttet?, sier han. Og etter 244 feilfrie
løp, der 180 av dem har ført til pallplasseringer er det på
alle måter fortjent, og forståelig. Men helt ferdig er ikke
John. - Nå trener jeg videre med både datteren hennes
Easy og barnebarnet hennes Lexi, så får vi se hvor langt
vi kan nå med dem etter hvert.

Enkel og omsorgsfull
At Enya har vært et naturlig tilskudd på pallen er kanskje
ikke så rart. - Hun er myk og lett å føre. I tillegg er hun en

Innhold
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Gå høsten i møte
med en god forsikring!

10 %

NKK-rabatt!

Prislappen hos veterinæren kan fort bli høy hvis hunden din er uheldig og blir syk eller
skadet. Med vår rasehundforsikring får du hjelp til å dekke utgiftene. Forsikringen har
en årlig forsikringsdekning på inntil 60 000 kroner, i tillegg til egne beløp for medisin
og rehabilitering. Forsikringen varer livet ut. Husk at du får en ekstra god dekning hvis
du forsikrer valpen din før den fyller 4 måneder!
Som kunde hos oss får du også ubegrenset tilgang til digital veterinærkonsultasjon knyttet til skade eller sykdom gjennom appen Agria Vet Guide.

Les mer på agria.no

MIN RASE

Foto: Privat

Chihuahua
– full av kjærlighet

Denne rasen er modig for sin størrelse og det finnes lite grenser
for hva den kan gjøre. Og det er slettes ingen veskehund.
Tekst: Ida Lindvall

J

eg valgte chihuahua etter å ha møtt chihuahuatispen til en
venninne. Hun elsket kos og kjærlighet samtidig som hun kunne
være med på alt. Dette forteller Celine Kristin Bjerkelund. Hun
og kjæresten har den to år gamle chihuahuaen Fersken. - Til tross
for sin lille størrelse så kan de være med på så mye! Samtidig så
har de så utrolig mye kjærlighet og gi. Jeg har faktisk aldri vært
borti en rase som er så kjærlig og så anvendelig, forteller hun.

til. Og som om ikke det skulle vært nok brukes Fersken også
som besøkshund på sykehjemmet der Celine jobber. - Vi skal
nå prøve å bli godkjent gjennom Røde Kors.
Misforstått veskehund?
Chihuahuaen er en gammel hund som er oppkalt etter distriktet i
Mexico der man antar at rasen har oppstått. Trolig nedstammer
rasen fra meksikanske toltec-hunder som levde på 800-tallet
blant aztekerne. Disse anså hundene som hellige og lykkebringende. Chihuahuaen ble i utgangspunktet brukt som vakthund,
derfor kan den fort bli gneldrete uten riktig trening. Dette kan
chihuahuaeier Celine bekrefte. - Er man ikke konsekvent fra
starten av så kan man få en bjeffete hund. Den kan også være
sta, men dette er ting som kan trenes på, sier hun.

Selv trener og konkurrerer hun med Fersken i rallylydighet,
agility og weight pull(!), samt deltar på utstillinger. - Vi har
ikke de beste resultatene enda, men jeg startet henne tidlig
så hun skulle få stevneerfaringen, forteller hun. I tillegg liker
Fersken å bruke nesen sin. - Vi håper å få tatt en luktetest i
nosework etterhvert, og gå på flere sporkurs, legger Celine

Innhold
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EN AKTIV HUND: Celine og Fersken deltar på mye sammen.
Foto: Maren Kimberly Valdal

STOR HUND I LITEN KROPP: Fersken er vant til å ha store hundevenner.
Foto: Ole Morten Størseth.

Mange har en forestilling om chihuahuaen som en pyntet veskehund, noe Celine ikke er enig i. Det som er viktig for henne, er å
bevise at chihuahuaer fint kan gå på beina sine og ikke trenger å
bæres rundt. - Jeg fikk høre av en boxereier at jeg var den første
som ikke løftet opp den lille hunden sin når de kom gående. Dette
synes jeg var litt trist, siden hunden fint klarer og gå selv - også
om det kommer hunder imot, samme hvilken størrelse. Celine
beskriver hunden sin som en stor hund i en liten kropp. - Den er
veldig modig til tross for sin størrelse! Fersken har nesten bare
store hundevenner og skjønner seg ikke helt på hvordan man
skal leke med små hunder. Dette er nok fordi hun er så vant med
store hunder og føler seg ganske så stor selv, ler hun.

som passer meg og det vi driver med, sier Celine fornøyd.
Selv vil hun anbefale rasen til de som vil konkurrere eller
ønsker seg en god turkamerat. - Chihuahuaen tar seg godt
fram i terrenget og kan gå på lange turer. Celine understreker at hunden ikke skal behandles som et leketøy eller
kosebamse. - Om rasen skal være i en barnefamilie så må
det være oppmerksomme voksne som passer på hunden
så den ikke blir urettferdig behandlet av barna. Dette synes
jeg er veldig viktig. Hunden har en stor verdi i en familie og
skal behandles deretter. En chihuahua kan bli barnas beste
venn om de har lært seg å behandle hunden med respekt.
En engasjert oppdretter
Celine forteller at de har daglig kontakt med oppdretteren
deres hos Kennel Casa Criadera som avler chihuahua for
sport med høyt energinivå og mye mot. Celine har fått mye
råd og tips om alt hun har lurt på, og for henne har et godt
forhold til oppdretter mye å si. - Dette synes jeg virkelig er gull
verdt. Jeg syns det er viktig at oppdretterne får vite hvordan
det går med avkommene sine både helsemessig og konkurransemessig for og kunne kartlegge hvordan avlen deres er.
Vi er kjempefornøyd med oppdretteren vår både med tanke
på oppfølging, og hvordan jeg fikk vært med helt fra start av
kullet til Fersken og helt til nå (og framover i tid, selvfølgelig),
avslutter Celine Kristin Bjerkelund.

Ha sterk rygg
Det som kan være utfordrende når man er aktiv med en chihuahua, er nettopp høydeforskjellen. - Når man trener en
chihuahua så kan det være veldig tungt for ryggen til den som
trener den grunnet hundens lave høyde. Å få gitt ordentlige
tegn og beskrivelser til hunden krever jo at man må komme seg
på samme nivå som den, og det kan jo bli ganske belastende.
Heldigvis, ifølge Celine, er Fersken mest opptatt av de fysiske
utfordringene. - Hun har veldig mye energi. Hun får en del
psykiske utfordringer, men det er ikke nok med mindre hun
får boltre seg skikkelig. Fersken har akkurat det energinivået

Innhold
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Chodsky pes

– gjeterhunden fra Tsjekkia
Denne litt uvanlige rasen er kjent for sin store allsidighet og tilpasningsevne.
En mentalt stabil og trygg hund som gjerne passer på hjemmet sitt.
Tekst: Ida Lindvall

J

En gammel vokter
Chodsky pes kan spores helt tilbake til 1400-tallet i Tsjekkia
der de ble satt til å vokte grensene og hjemmene i og rundt
Chod-regionen. På 1600-tallet startet et profesjonelt oppdrett
av rasen og i 1984 ble det nåværende avlsprogrammet for
rasen etablert. Grunnet dens vokterinstinkt kan det bli utfordrende siden den varsler. - Tåler man ikke lyd, skaffer man
ikke en chodsky pes. De er voktere og passer på oss. Silje
understreker at det er individuelle forskjeller. - Noen varsler
mye, mens andre varsler mindre.

eg ville ha en allsidig, vennlig, robust og mentalt stabil
rase. Dette forteller Silje Amundsen som er eier av den to
år gamle chodsky pes-tispen, Wi-Fi. Silje forteller at hun
var innom mange raser før hun kom over chodsky pes på nett
i 2014 - Da hadde rasen vært godkjent i Norge i ett år. Jeg
leste alt jeg kunne finne om rasen, og ble frelst. Den hadde
alle egenskaper jeg så etter i en hund og mer til, sier Silje. Hun
legger til at hunden er som poteten. - Den kan brukes til alt, og
da mener jeg absolutt alt. De elsker å være med familien, og
er med på det meste. Alt er moro for en Chodsky pes.

Innhold
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Allikevel mener Silje at dens mange gode egenskaper trumfer
dette. - Den stabile mentaliteten, allsidigheten og sin elsk til
familien og spesielt barn.
Fantastisk nese, flott turvenn
Silje har virkelig gjort det meste med de to hundene hun
har hatt. Utstilling, spor, nosework og lydighet er krysset
av på listen. - Forhåpentligvis blir også agility det. I tillegg
har jeg et ønske om å utdanne Wi-Fi til redningshund. Silje
legger til at rasen, i tillegg til å ha en eksepsjonell nese, som
også blir brukt blant annet til rallylydighet, gjeting, ettersøk,
militæret, politiet, grensepatruljer og trekkhund. - Som sagt;
en allsidig rase.
Er det viktigst med mentale eller fysiske utfordringer? - Jeg
tror det mentale står høyest, men når man har en rase som
kan brukes til det meste, så er det ingen stor utfordring. De
har en fantastisk avknapp og tåler rolige dager veldig fint.
Silje føler seg trygg på at hun kan anbefale rasen til alle. - Så
lenge man gjør forarbeid før man skaffer seg rasen og finner en god oppdretter som hjelper når det trengs. Det finnes
heldigvis mange flotte oppdrettere i Norge nå.

Silje Amundsen og Wi-Fi. Foto: Privat

Rasen trenger fysisk og mental aktivitet - det er ikke en sofahund. Men en fantastisk familiehund som forguder barn, er
lettlært og liker å være med familien på alt. Dette er virkelig
blitt min hjerterase, sier Silje. Og når vi snakker om oppdrettere understreker hun viktigheten av et godt forhold. - Jeg
har et fantastisk forhold til min oppdretter, og er takknemlig
for det. Håper jeg blir en like god og åpen oppdretter selv,
avslutter Silje Amundsen.

Innhold
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TRE PÅ RAD: Oppmerksomme og klare for alt!
Foto: Karoline Marie Strand

Dvergpinscher
– sær og morsom

Med denne hunden er det ikke alltid så lett å vite om det er
du som trener den, eller den som trener deg.
Tekst: Ida Lindvall

V

alget mitt falt på dvergpinscher i 2013, da jeg ønsket
meg en liten og nett hund, som også er sprek, morsom
og krevende. Dette forteller Karoline Marie Strand,
som også er oppdretter av rasen. - Det jeg liker aller best
med denne rasen er at de er med på absolutt alt, de elsker
å være der det skjer ting. Rasen er smart og tar ting veldig
lett, en dvergpinscher gjør alt for en godbit, som gjerne kan
være en tørrfôrkule, legger hun til.

omtalt første gang da Dronning Maud kom til Norge i 1905
med en dvergpinscher fra England. Rasen var da enormt
populær på kontinentet.
Dvergpinscheren er avlet opp for å fange skadedyr, noe den
er god på, ifølge oppdretteren. - Mine hunder har kommet frem
med både mus og rotter. I tillegg skal de varsle når fremmede
kommer. Jeg har gått inn for at mine skal varsle så lite som mulig. Men det vil alltid være noe varsling, sier hun. I tillegg til å
være en god rottefanger og varsler fungerer de utmerket som
selskapshund og til aktive hundesporter. - Jeg bruker mine hunder
til utstilling og agility, noe den egner seg godt til.

God i jobben sin
Dvergpinscheren er en gammel tysk rase, avlet ned i størrelse
fra den opprinnelige tyske pinscheren. Her i landet ble rasen

Innhold
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PINSCHER I FARTA: Det går raskt både gjennom tunneler og over hinder.
Foto: Josefine Åmli

FLOTT PÅ UTSTILLING: Karoline stiller ut hundene fra oppdrettet sitt jevnlig.
Foto: Privat

Karoline understreker at rasen elsker å bruke både kroppen
og hodet. - En dvergpinscher trenger like mye fysiske som
psykiske utfordringer. En dvergpinscher som føler seg ensom
eller kjeder seg kommer som regel opp i trøbbel, smiler hun.
Litt humor bør man altså ha som eier av en slik hund. - De
er veldig lettlærte, men det kan være vanskelig å få ting
perfeksjonert siden en dvergpinscher alltid vil prøve å sette
sin egen signatur på det man holder på med. Man kan fint
bli trent av hunden og man kan trene den. Som regel er det
litt av begge deler. Hun synes det er vanskelig å finne noe
spesifikt som skiller denne rasen fra andre. - Da må jeg vite
hvilken rase man skal sammenligne den med. Jeg som eier
av dvergpinscher vil alltid si at den rasen er best. Den er noe
helt eget - en litt sær hunderase, vil jeg påstå.

type hund. Jeg har selv to barn på fire år og en på to måneder.
Mine hunder forguder barna og er generelt mer begeistret
for fremmede barn enn fremmede voksne. Hun legger til at
en dvergpinscher er veldig flink til å tilpasse seg familien sin.
- Jeg har individer som jeg fikk før jeg fikk barn og de er like
fine med ungene som de valpene jeg har fått etter jeg selv
har fått barn. Karoline presiserer at hundene på ingen måte
er et leketøy. - Mine barn får på ingen måte herje med dem.
Og oppdretterrollen tar hun veldig seriøst. Hun følger opp
alle sine valpekjøpere. - Det er viktig for meg å alltid kunne
veilede eller komme med tips om de har noen utfordringer
eller lurer på noe generelt. Jeg som oppdretter vil gjerne
ha innsyn i mine avkom for å kunne kartlegge og få et så
bra oppdrett som mulig med tanke på helse og gemytt.
Karoline er veldig nøye på at ingen av hennes valper blir
kasteballer. - Jeg ønsker at alle mine valpekjøpere skal
mestre oppgaven som hundeeier og vite at ingen er utlærte,
avslutter Karoline Marie Strand.

Passer både barn og voksne
Som oppdretter har Karoline vært med på evaluere mange
valpekjøpere. Hun kan anbefale rasen til enslige såvel som
par og barnefamilier. - Generelt de som ønsker seg en sånn
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Nytt fra Norsk Kennel Klub
I år har vi både avholdt
den årlige sommerleiren
og junior-NM!
Tekst: Eva Wang Bergersen

K

neste år! Resultatene for de som fikk plassering på juniorNM (gjelder kun de opp til 25 år) og mer informasjon om oss
finner du på vår nettside her.

un tre timer fra Oslo avholdes den årlige sommerleiren
til NKKU, på Torpomoen leir i Hallingdal, for hundeungdom mellom 12–25 år. På årets leir var det 18 ungdommer som deltok. To av deltagerne fikk lære seg å kjenne
med lånehunder de aldri hadde møtt før. I løpet av uken fikk
deltagerne og hundene bryne seg på flere hundesporter;
Lydighet, rallylydighet, kreativ lydighet, agility, rundering,
spor og juniorhandling. Deltagerne hadde ulik kunnskap til
det å trene hund og i de forskjellige hundesportene. Det ble
derfor tilrettelagt for hver enkelt ekvipasje.

Følg oss gjerne også på Facebook og Instagram om du vil
følge litt ekstra godt med!
Tusen takk til våre sponsorer for flotte premier til deltagerne:
Rosetter.no
Doggiebag.no
Borgos Design
Aptus
Qualipet

I tillegg til mye hundetrening i løpet av dagene, hadde vi også
faste måltider som ble laget i stand av Hallingdal catering. Vi
gjennomførte også lagkonkurranser og leker uten hund. Vi ledere
hørte mye latter og glede fra ungdommene i løpet av uken.
11.–12. september avholdt vi Junior-NM, som er et uoffisielt stevne i lydighet, rallylydighet, freestyle, heelwork to
music og agility. Det ble også holdt prøve, bronsemerke for
lydighet og blåbærløp i agility. Stevnet ble avholdt for første
gang på Dikemark i Asker (Asker Hundeklubb sitt område).

Takk til flotte dommere på junior NM: Anneli Kilen, Jon G
Olsen, Svein G Rønning, Vigdis Bæver Larsen og Ine Rosland.
Vi må også benytte muligheten til å rette en stor takk til
Maren Teien Rørvik og Drammens Brukshundklubb som var
så utrolig snille å låne oss agilityutstyr til årets sommerleir.
Tusen takk til Asker Hundeklubb for lånet av bane og utstyr
til junior-NM.

Vi vil gjerne takke for deltagelsen på både sommerleir og
junior-NM, også håper vi på å se dere igjen alle sammen

Innhold

Non-stop dogwear
Lofoten Lakseolje
Nextmune
Bjeffebua
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Agility på NKKUs sommerleir 2021. Foto: Camilla Borgos

Agility på NKKUs sommerleir 2021. Foto: Camilla Borgos

Junior-NM i rallylydighet. Foto: Camilla Lavik Knutsen

MAXIMUN

– styrketrening av immunforsvaret
Hunder utsettes daglig for angrep fra bakterier, virus og sopp.
Alle dyr er avhengige av et godt naturlig immunforsvar for å overleve.
Maximun har en unik kombinasjon av naturlige
virkestoffer som styrketrener immunforsvaret til
å yte maksimalt. Kan gis til alle arter!

Livsløp, helse og sunnhet i et faglig perspektiv

For mer informasjon om Maximun: 22 07 19 40 post@lifeline.no www.lifeline.no
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Hund og vannarbeid:

Brukshund til sjøs!
I sommer arrangerte Raseklubben for Portugisisk Vannhund rasespesial.
I den forbindelse ble det også arrangert to dager med vannarbeidskurs
og uoffisiell vannarbeidskonkurranse, også omtalt som vannprøve.
Tekst: Nina Kilbane•Foto: Trine Ormholt/Nina Kilbane

K

lubben var så heldig å ha portugisiske Silvino Macau for
kursing og bedømmelse.

oppmerksom, og skulle en fisk slite seg fra kroken, eller
komme seg ut av nettet, hoppet hunden i vannet for å fange
den. Hundene dykket også under vann hvis nødvendig for
å hente både fisk og redskap som falt i vannet. Den svømte
for å føre tilbake nett som hadde gått i stykker og rep som
hadde løsnet. Hundene ble også brukt som kurér mellom
båt og land eller omvendt, selv om avstanden var stor.

Vannprøven består av tre deler; svømming, apportering
og dykking. Prøvene har til hensikt å fortsette arbeidet
denne rasen har utført i mange år om bord på fiskebåtene, som fiskerens gode hjelper og uatskillelige venn
og arbeidsredskap.

Vannhunden hadde en viktig rolle og ble høyt vurdert. Når
fisket ble modernisert forsvant hundene nesten og ble sjelden
sett rundt Algarve-kysten. I dag har rasen sterke røtter i USA,
England og de nordiske landene. Rasen kom til Norge på
70-tallet, og i dag er det cirka 550 vannhunder i Norge.

Opprinnelsen
Portugisisk vannhund hadde opprinnelig et stort bruksområde, ikke bare under fiske, men også som vakthund som
forsvarte båt og eiendeler. Mens eieren fisket var hunden
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Vannprøven består
av tre deler; svømming,
apportering og dykking

Fra venstre: Nina Botterli, Silvino Macau, Nina Kilbane.

Imponerende egenskaper
Det er vanvittig imponerende å se en hund bruke sine naturlige
instinkter, og dette er vi jo vant til i Norge fra for eksempel
jakt og spor, men akkurat i vann er ikke dette like vanlig
her i landet – enda. Raseklubben har et ønske om offisielle
vannprøver i fremtiden.

Vannarbeidskonkurranse
Svømmedelen skal gjenskape en av funksjonene til vannhundene, som var å levere meldinger fra båt til båt ved å følge
gitte ordre. Apportering, eller henting av flytende objekt, er
å gjenskape funksjonen om bord på fiskebåtene, som var å
hente opp objekter som falt overbord, fisk som slapp kroken,
og redde menneskeliv. Dykking var blant annet å hente opp
objekter som falt i vannet og sank. Portugisisk vannhund kan
dykke flere meter under vann for å hente et objekt.

Har du en vannglad hund?
Dersom du er interessert i vannarbeid med din hund
må du gjerne melde interresse til klubben vår.
Vi jobber med å utdanne dommere og trenere.

Vi hadde det utrolig moro med å lære av, se på og heie på
hverandre. Hvordan hundene løser oppgaver og jobber på
forskjellig vis, og hvordan de blir introdusert til øvelser. Det
er også interessant å se hvordan hund og fører kommuniserer. Noen hadde trent mange ganger før, mens det var helt
nytt for andre. Noen valper ble også med, hvor det falt helt
naturlig for noen, mens andre trengte litt mer veiledning.
Hunden trenger altså ikke å ha badet før, for å bli med på
en slik trening.

Innhold

Vi ønsker andre raser velkommen til å bli med på
treninger, eller hjelpe til med å arrangere trening for
egen klubb!
www.portugisisk-vannhund.no
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God øyehelse er viktig
Å oppdage tegn på sykdom tidlig er veldig viktig når det gjelder
hundens øyne. Graden av alvorlighet har stor variasjon. Alt fra en enkel
øyebetennelse, til langt mer alvorligere tilstander som krever umiddelbar
behandling for å sikre best mulig prognose. Så hva gjør du når hunden
viser tegn på ubehag, eller sykdom fra øyne?
Tekst: Aina Bentsen, veterinær og fagansvarlig FirstVet Norge• Foto: iStock

D

u ringer selvsagt oss veterinærer i Firstvet, men det
er også viktig å være seg bevisst på hva du selv som
dyreeier kan gjøre frem til vi snakkes på Firstvet!

annet hornhinnen, fremre øyekammer, linsen, glasslegemet og
netthinnen. Det også helt nødvendig at tilhørende muskulatur,
blodtilførsel, tåreproduserende organ og tårekanaler fungerer
godt i samspill med selve øyeeplet for at hele synsprosessen
skal fungere.

Øyets oppbygning og funksjon
For å vite hva som unormalt og symptom på sykdom fra øyet,
må en først vite hva som er normalt. Da er det lurt å kunne litt
om oppbygning og funksjon av øyet hos din hund.

Øyet består av flere lag med bindevev, og det ytre laget av
øyet består av sklera (senehinnen) og kornea (hornhinnen).
Sklera er det hvite laget på øyeeplet som strekker seg rundt
øyeeplet hvor musklene festes, mens den synlige delen er dekket av en tynn klar hinne, nemlig konjunktiva (bindehinnen).
Kornea er gjennomsiktig og dekker fremre øyekammer som
består av kammervæske og iris (regnbuehinnen), sistnevnte

Funksjonen til øyet er å gjøre om synsinntrykk til nerveimpulser, som fraktes videre gjennom synsnerven til synssenteret i
hjernen for endelig tolkning. Det er flere strukturer i øyet som
er viktige for at denne prosessen skal fungere optimalt, blant
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Øyet består av flere lag
med bindevev, og det ytre
laget av øyet består av
sklera (senehinnen) og
kornea (hornhinnen)

er den fargede delen av øyet. I midten av regnbuehinnen,
sees et åpent hull, nemlig pupillen. Det er strukturene i fremre
øyekammer som lar lyset komme inn i øyet, og passere videre
til bakre øyekammer i passende mengde.

alltid lurt å kontakte en veterinær for endelig vurdering og
rådføring, men frem til da kan en selv gjøre en undersøkelse
av øyne og eventuelt starte en form for behandling. Det vil
uansett være god informasjon for veterinær til å kunne gjøre
en vurdering på om hunden må inn til veterinær for videre
undersøkelse og behandling, og eventuelt når.

Bakre øyekammer er fylt av en fastere masse (glasslegemet), og kledd med et indre lag av bindevev, nemlig retina
(netthinnen) som gjør om lyset til nerveimpulser som fraktes
til synssenteret for tolkning. Hunder har et bra nattesyn, og
det skyldes det ekstra laget av bindevev bak netthinnen,
kalt tapetum lucidum. Dette laget reflekterer lyset en ekstra
gang tilbake gjennom netthinnen, som sikrer at netthinnen
omdanner mest mulig av lyset til nerveimpulser. Om vi lyser
mot hunden sine øyne i mørket, vil vi se tapetum som en skinnende refleksjon i mørket.

Dyreeier kan gjøre en ytre inspeksjon av øyet først i godt
dagslys, men deretter skru av lyset for å lyse direkte inn på
øyet som vil kunne gi god informasjon om utseende til linsen,
og enkelte ganger også hornhinnen. Se først på det friske
øyet, deretter på øyet med tegn til sykdom for å kunne lettere
oppdage det som ikke er normalt. Ta gjerne bilder både i
dagslys og i mørket med fokalt lys på øyet, da vil en kunne
forstørre bildet i etterkant og se eventuelle endringer bedre.

Hunden har i øyekroken den 3. blinkhinne (membran nicticans),
en hinne med brusk inni som gir fasongen. Blinkhinnen kan
trekkes over øyet for å gi beskyttelse og fuktighet, og tar aktivt
del av kampen mot infeksjoner samt har en kjertel tilknyttet
seg som produserer tårevæske. Tårevæsken renner ned øynene til nesen gjennom en kanal, kalt ductus nasolakrimalis.

Ved ytre inspeksjon av øyet kan du som dyreeier vurdere:
• Myser hunden, eller kniper den igjen øyet?
• Området rundt øyet: sekret, skader, hevelser
og/eller smerte
• Øyeeplet: endret stilling, størrelse og/eller form.
• Konjunktiva: hevelser, endret farge og/eller økt karinjeksjon.
• Kornea: endret farge, synlig skader eller
irregularitet i overflaten.
• Pupillen og linsen: endret farge, størrelse og/eller
evnen til å trekke seg sammen ved eksponering av
sterkt lys i mørket.

Hunden min viser tegn til sykdom fra øye, hva gjør jeg?
Øyne er et sensitivt organ som raskt kan forverres og gi slett
prognose uten riktig behandling tidlig nok, en skal derfor alltid
ta enhver form for endring utenom normalen på alvor. Det er
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Når skal jeg kontakte veterinær?
Ved enhver form for endring fra normalen når det gjelder øyne,
anbefales det å kontakte veterinær for en endelig vurdering og
rådføring. Etter du har selv undersøkt øyet ved en ytre inspeksjon
og tatt bilder, kan du ta kontakt med veterinæren. Veterinæren
på FirstVet vil gjøre sin vurdering og anbefaling ut fra eier sin
beskrivelse, vedlagte bilder og avdekket symptomer og funn
ved undersøkelse over videokonsultasjon. Endelig anbefaling
blir enten ingen behandling/hjemmebehandling eller inn til
klinikk, og tidspunkt for når hunden må inn til klinikk.
Enkelte symptomer vil som regel alltid føre til anbefalingen
om å dra inn til klinikk for videre undersøkelse og behandling, spesielt med tanke på at mangel på tidsnok behandling
kan føre til at mer omfattende behandling er nødvendig,
prognosen forverres og at det i verste fall blir nødvendig
med amputasjon av øyet. Foreligger det symptomer som er
forbundet med smerter, vil hunden ut fra dyrevelferdsmessig
perspektiv anbefales inn til veterinær så raskt som mulig.
Noen ganger kan dette bety at hunden må inn akutt vakt
utenom ordinær åpningstid.

Generelt ved øyeproblematikk er det fordelaktig å rense øyet
i og omkring øyet for sekret, skylle øye rikelig med NaCl og
dryppe med fuktighetsgivende øyegel i etterkant tre ganger
daglig, eksempelvis Lubrithal øyegel eller Aptus SentrXgel. Det
er viktig å hindre at hunden klør på øyet, bruk halskrage om
mulig, eventuelt klipp klør og ta på potesokker for å redusere
risiko for selvskade om hunden klør på øyet

Symptomer som krever videre undersøkelse i klinikk:
• kutt/rifter i øyelokksrand eller på øyet
• myser/kniper
• endret størrelse på øyet
• endret farge på øye og/eller refleksjon fra øyet
• ulik størrelse på pupiller

Hva gjør veterinæren?
Veterinæren vi gjøre en undersøkelse av øyet, men avhengig
av symptombilde og mistanke til underliggende årsak, kan
det enkelte ganger også være aktuelt med annen tilleggsdiagnostikk som blod og urinprøve samt billeddiagnostikk
som ultralyd og røntgen.

Det vil også være andre symptomer som også ønskes videre
undersøkt i klinikk enn ovennevnte, det gjøres en totalvurdering
av graden av symptombilde som avgjør endelig vurdering
og rådføring.

En standard undersøkelse av øyet innebærer test av bestemte
hjernenerver som er tilknyttet øye, ytre inspeksjon av øyet og
fremre øyekammer, test av tåreproduksjon og av eventuelle sår
på hornhinnnen samt inspeksjon bak blinkhinnen for eventuelle
fremmedlegemer. Ofte måles også trykket på øyet. Avhengig
av symptombilde og tilgjengelig utstyr ved klinikken, vil det
kunne gjøres videre undersøkelser utover nevnte. Da vil hunden
få dråper som utvider pupillen for å kunne undersøke det bakre
øyekammeret. Enkelte tilfeller gjøres det også ultralyd av øyet,
det er nok mest aktuelt hos en øyespesialist.

Hva kan jeg gjøre frem til undersøkelsen?
Har hunden fått kjemikalier på øyet, vil hurtig fjerning av
kjemikalier bidra til å minimere skaden. Skyll øyne gjentatte
ganger med saltoppløsning eller vann i minst 20–30 minutter. Det er mest behagelig for kjæledyret å skylle øyne med
saltvann, som kan lages med to teskjeer bordsalt i en liter
vann (9 gram salt i 1 liter vann). Etter spyling skal øynene
behandles med smørende øyesalve og undersøkes for eventuell skade på hornhinnen hos veterinær.

Hva er øyebetennelse?
Har du fått beskjed fra FirstVet at det kan forsøksvis behandles hjemme, dreier det seg sannsynligvis om en mild
øyebetennelse, såkalt konjunktivitt. Det er ulike årsaker
til konjunktivitt. Ofte er det forårsaket av forurensing fra
miljøet rundt støv, røyk og rusk, traume mot øyet, bakterier eller en allergisk reaksjon. Andre årsaker kan være

Om hunden har prolabert et øye, altså at øyet har ved traume
gått ut av sin posisjon i øyehulen, skal det om mulig, legges
godt lag med fuktighetsgivende øyegel på og deretter kompresser fuktet med NaCl eller lunkent vann over.

Innhold

30
HUNDESPORT • Nr. 3 2021

fremmedlegemet, uheldig utforming av øyelokk (entropion
og ektropion), tørre øyne (KCS), fremfall av blinkhinnen
(cherry eye), tumor på øyelokksranden og/eller i øyet,
nyreproblematikk med mer.

Om noe utvikler seg annerledes enn ventet, er det anbefalt
å ha lav terskel for å ta kontakt med veterinær i klinikk for
videre undersøkelse, endelig diagnostikk og behandling.
Slik renser du øyet på hunden din
En større hund kan sitte foran deg når du sitter på en stol eller
sitter på huk på gulvet, en mindre hund eller katt kan sitte
på fanget ditt. Støtt den ene hånden under hundens hake,
ta beholderen med saltoppløsningen i den andre hånden.
Støtt hånden som du holder øyerensen imot dyrets hode, like
over øyet du vil skylle. Rens øyet og tørk huden rundt øyet.

Symptomer kan være økt rødme på selve øyet og slimhinner, hoven i konjunktiva, forøket sekret med forskjellig farge
(gråhvitt, gult eller grønt). Kløe er ikke uvanlig, da er det viktig
å hindre hunden og klø for å unngå selvskade. Symptomene
kan også forekomme ved mer alvorligere øyelidelser. Noen
øyelidelser utvikler seg veldig raskt, andre utvikler seg veldig sakte. Det er derfor viktig å alltid kontakte veterinær for
endelig vurdering.

Samme teknikk som skylling av øyne, kan også brukes ved
drypping av øyne. Visse typer menneskelige øyedråper, for
eksempel sterile, ikke-medisinske kunstige tårer, kan være
trygge å bruke på kjæledyr, men kontakt alltid en veterinær
først for endelig vurdering.

Slik behandler du en mild konjunktivitt
Fjern sekret i og rundt øyet, skyll øyet med NaCl (30 ml
flasker kjøpt på apotek) x3/daglig i fem dager (en flaske
per dag) etterfulgt av en fuktighetsgivende øyegel, eksempelvis Lubrithal øyegel eller Aptus SentrXgel. Nevnte utstyr
kan kjøpes på apotek eller ved dyreklinikk. Hindre kløe på
øyet ved bruk av halskrage og potesokker. Klipp gjerne klør
for å unngå selvskade. Forventet bedring etter start hjemmebehandling er et døgn, og symptomfrihet innen 3–5 dager.

FirstVet sine veterinærer sitter klare og ønsker deg og din
hund velkommen til en videokonsultasjon fra kl 07:00 om
morgenen frem til midnatt. Vi har kort ventetid, og vi vil
gi deg en vurdering med endelig rådføring om din hund
skulle få et øyeproblem!

MEDLEMSFORDEL
Husk at som
NKK-medlem har du en

GRATIS
KONSULTASJON
hos FirstVet!

Les mer om din medlemsfordel
og last ned appen her
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Gunhild Habberstad (Nitjagila)
med Kira sitt første kull.
Foto: Ingrid Holmen

En god oppdretter
– et godt hundeliv

Å tjene raske penger på å selge valper, skal man være veldig forsiktig med. Det er et
stort ansvar, tidkrevende og kostbart å være oppdretter. Så da er spørsmålet, er det for alle?
Tekst og foto: Lene Kronlund

Å

være oppdretter koster tid og penger, og for å få
litt mer forståelse av hva som ligger bak oppdrett
av hund, har vi snakket med to oppdrettere av
rasen stabijhoun. Gunhild Habberstad (24) er nokså ny i
gamet, og ringreven Kenneth Johannessen (61) har flere
kull bak seg.

datteren Tuva, og hundene «Comma» og datteren hennes
«Fanta». De holder til midt ute i skogen, likevel i en slik avstand til stranda, at du kan kjenne sjølukta. En grønn oase
passende for en oppdretter, hvor hundene kan løpe, leke,
bjeffe og boltre seg uforstyrret på plenen.
Sommeren 2020 fikk «Fanta» sitt første kull på ni valper, og
hele 59 familier tok kontakt for å sette seg på venteliste, i
håp om å være en av de heldige. Kenneth og Gry intervjuet
samtlige, for å finne de beste familiene for valpene.

Seriøse oppdrettere
Kenneth holder til på Svartskog og har registrert Kennel
Stabykroken hos NKK. Han og kona Gry bor sammen med
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- De er jo barna dine i åtte uker, og så skal du plutselig levere
de fra deg. Da vil du vite at de kommer til gode hjem, sier de.
Så hva skal til for å bli oppdretter, da det kan synes som om
«alle» kan?
I utgangspunktet kan jo alle det, men det må være interessen og hundenes ve og vel som driver deg, ikke pengene,
påpeker Kenneth.
- Oppdrett ble faktisk litt kastet på oss, da vår første hannhund,
«Bailo», lurte seg til en tjuvparring, humrer han. Det var med
den tispa vi allerede hadde planer om, men det gikk litt raskere
enn forventet, kan du si! For å være forberedt på det som kom,
tok jeg oppdretterkurs hos NKK, og et kurs i avlsråd.
Ved et søk på finn.no sommeren 2021, ligger det cirka 1500
hunder til salgs. Alt fra valper til omplasseringshunder, rasehunder og blandingshunder. Prisene varierer i stor grad, fra
gi bort-pris opp til over kr 40 000,-. Ved gjennomgang av et
utvalg, er det tydelig at de fleste ønsker seriøse henvendelser
og at valpene skal komme til gode hjem.
- Det er jo tiden og pengene du investerer i resten av livet til
hunden som er det vesentlige, sier Kenneth.

Stabijhoun i høstfarger.

Hva tenker en NKK-oppdretter om hunder som legges ut på
finn.no, og prisene som synes å ha eksplodert? Kenneth sier
at det er markedet som bestemmer, men det er forkastelig at
noen synes å gjøre dette for pengene, og ikke for rasen eller
hundenes beste. Noen setter valper på en tispe, før man får
sett utviklingen av forrige kull.

- Det var en lang prosess med å finne en hannhund som kunne
matche «Kira». Vi søkte i den nederlandske databasen, og fant fem
hunder. Disse igjen måtte jo godkjennes av avlsrådet til Stabijhounklubben. Det var tre av hannhundene som fulgte kriteriene vi måtte
ha. Etter en lang mail-korrepondanse fram og tilbake, fant vi til slutt
riktig match. Han befant seg imidlertid i Finland, og siden covid
gjorde et besøk dit vanskelig, ble det inseminering med frossen
sæd, hos ReproHund ved veterinær Ragnar Thomassen.

Som oppdretter må du kjenne din egen tispe, og komplementere eventuelle ulemper med en hannhunds fordeler,
og visa verca. Forrige kull bør røntges, testes og man bør
kjenne avkommets utvikling, fysisk og mentalt, før man
setter i gang med neste kull. Kanskje er ikke kombinasjonen en god match, og man bør søke etter ny hannhund.
Du skal sitte igjen med trygge, gode hunder som skal
fungere i samfunnet. Eksteriøret er en bonus du tar med
deg, tilføyer Kenneth.

Gunhild har alltid vært interessert i hund, og har også stabijhounen. «Adira» på 2 år. Gunhild søker kunnskap på
nett og er med i flere grupper med hund, også på tvers av
raseklubbene. På den måten har hun fått flere råd der ute.
Hun kommer selv med gode tips til deg som måtte være
interessert i oppdrett, nederst i artikkelen.

Lang prosess
Gunhild Habberstad er fra Nittedal, og har nylig hatt
sitt første kull på hunden «Kira» (3). Det har vært mye
jobb, men hun forteller at det har vært en spennende og
lærerik prosess.

Innhold

- Jeg ønsket å ta oppdretterkurs på NKK, men på grunn av
covid, har ikke det vært mulig. Hovedsakelig har jeg brukt
bøkene til NKK, skrevet av Astrid Indrebø. Så har jeg supplert
med informasjon på nettet fra andre oppdrettere.
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Kenneth Johannessen (Stabykroken) med Fanta og valpene fra hennes første kull. Her på Stabytreff på Svartskog i 2020.

Støttespillere er gull verdt, når valpene og mor krever all tid i
åtte uker. Veldig få har mulighet til å ta fri så lenge fra jobb, og
Gunhild fikk mye hjelp fra familien. Hun har også hatt god hjelp
av venner i hundemiljøet, andre oppdrettere og veterinæren sin.

- Vi har egen Facebook-gruppe der alle valpekjøperne er
samlet. Der deler vi erfaringer og gir råd når det er behov for
det. For med valp i hus, er det alltid behov for råd og kunnskap.
Kennel Stabykroken har også egen Facebookgruppe, og der
deles flittig rampestreker, bursdagshilsninger, bilder, videoer
og også når våre beste venner går over til hundehimmelen.
Det er jo også en del av denne prosessen.

Det store intervjuet
Som hos Kenneth, tok intervjurunden med potensielle hundekjøpere lang tid. Gunhild hadde nærmere 70 henvendelser,
og måtte til slutt sette en stopper for de, som Kenneth også
gjorde på nærmere 60 stykker.

Fødsel
Gunhild påpeker at spørsmålene dukker opp, og at man under
et svangerskap og fødsel må være forberedt på alle scenarioer, til tross for at stabijhoun er en nokså sunn hunderase.

- Vi vil jo ha de beste eierne, og vi følger opp hundene etterpå, så vi ønsker å være trygge på familiene vi avleverer
valpene til. Vi har opptil flere «avhør» av familiene. Det er
jo viktig at kjøperne har tenkt igjennom hva de skal bruke
hunden til, og har de ikke et godt svar, så avslører de seg
raskt, påpeker Kenneth.

- Man må likevel ha et realistisk syn på at komplikasjoner kan
oppstå. Jeg driver med hest på fritiden og vet at ting kan skje.
Vi opplevde dessverre at en hest døde etter fødsel, og da stod
man der uten en mor til det hjelpesløse føllet. Hva gjør man
da? Det er viktig å forberede seg på alt, og da må du stille
deg spørsmålet; takler du det? (Vi kan forøvrig berolige dere
med at føllet i dag er to år og har det bra, red.anm.)

Gunhild uttaler det samme, og sier at en god dialog er viktig,
siden det er ønskelig at alle holder kontakt. Selv har både hun og
valpekjøperne valgt å holde kontakt med hannhundeieren også.
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Gunhild har følgene tips, og spørsmål du bør
stille deg selv, om du vurderer oppdrett:

For å forberede seg mentalt på fødselen til «Kira», så Gunhild
flere YouTube-videoer av fødsler. Hun forteller at det var en
utrolig opplevelse å få være med på fødselen. Da slimproppen gikk, tok det ikke lange stunden før fødselen var i gang.
Hun la seg faktisk i valpekassa sammen med henne, og
kjente godt sammentrekningene hun fikk underveis. «Adira»
sendte hun på en liten ferie, slik at «Kira» fikk mest mulig ro
da hun skulle føde.

1. Tenk nøye igjennom hvorfor du vil ha et kull. Ikke
forhast deg, bruk god tid på å finne ut om det
faktisk er noe du kan gjøre. Er både du og tispa
skikket til å ha et valpekull?
2. Hvilken hannhund du velger er også veldig viktig,
den skal komplementere tispa av hensyn til helse,
mentalitet og egenskaper. Hva ønsker du ut av
kombinasjonen?

- «Kira» aksepterte all hjelp hun fikk av meg, og mens jeg
kunne ta valpene ut av posene og sette klemmer på navlestrengene, slikket hun valpene rene og lot de die. Hun var
så utrolig tillitsfull, og det var en fantastisk opplevelse å ta
del i. Det var mindre skummelt å være med på fødselen enn
jeg hadde tenkt, men jeg var nok godt forberedt etter å ha
sett så mange YouTube-videoer, ler hun.

3. Det er en fulltidsjobb å ha et valpekull. Har du tid
og mulighet til å være hjemme med valper og mor
i åtte uker?

Avlevering
Hun sier hun ikke fikk noen store overraskelser på veien, og
at alt gikk på skinner, til og med levering av valpene. Igjen
viser hun til alle hun har hatt i ryggen, hjelpen hun har fått
og den kunnskapen hun har søkt på forhånd for å være best
mulig forberedt.

4. Finn gjerne en slags mentor som har vært igjennom prosessen flere ganger tidligere. Spør om alt
du måtte lure på. Forhør deg med andre erfarne
oppdrettere og veterinærer, les masse så du er
forberedt på alt du kan forberede deg på.
5. Legg en plan for hva du vil at valpene skal sitte
igjen med etter åtte uker hos deg.

- Det er en slitsom tid, med både våkenetter og tett oppfølging
med det som kommer med å få valper, både før og etter.
Men verdt det, sier hun.

6. «Jobben» som oppdretter stopper ikke etter at
valpene er levert. Du skal være tilgjengelig for
valpekjøpere og hjelpe til dersom det trengs.
Har du tid til det i den travle hverdagen?

Gunhild har jo allerede to hunder, så det var ikke aktuelt å
beholde en valp. Hun valgte i stedet å ha en kjøper i nærheten,
og er blitt deleier i deres valp. Gunhild har sett et potensialet
for at hun kan bli brukt i avl, når tiden er moden for det.
Hun sier som Kenneth at det er litt vemodig å sende valpene
avgårde.

også en plan på hva valpene skulle gjennomgå av miljøtrening før avlevering, og for å få det til med åtte valper, ble
det en del jobb.

- Du blir jo faktisk forelsket og det kan bli tungt å sende «barna»
ut i verden, selv etter «bare» åtte uker. Jeg har forberedt meg
mentalt i lang tid, for med to hunder fra før, var det jo ikke
kapasitet til en til. Jeg vet jeg har gjort en god jobb med å
sørge for at de får gode hjem.

Hun forteller videre at en av betingelsene valpekjøperne
får, er at de skal holde kontakt med henne. Kenneth og Gry
ønsker også dette. Dette for at oppdretterne skal kunne følge
utviklingen til valpene. Det gjør det også enklere å avlevere
valpene, selv om det var vemodig.

Hun sier videre at man velger selv hvor mye jobb det blir
med et valpekull.

For å få trygge valper, klare for den store verden, er grunnlaget oppdretter legger ned kjempeviktig for veien videre,
avslutter Gunhild.

- I mitt tilfelle ønsket jeg at det alltid skulle være noen hjemme
og her kommer mine gode hjelpere inn i bildet. Jeg hadde
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Krisen
er over
– men mye gjenstår for NKK

Norsk Kennel Klub har lagt bak seg en av de tøffeste periodene i klubbens historie.
Men etter nesten halvannet år i økonomisk krise og med konkurs som en reell trussel,
ser bildet mye lysere ut. Dette til tross. Hovedstyrets leder Tom Øystein Martinsen
legger ikke skjul på at det er mange oppgaver som skal løses før organisasjonen
er der den bør være, både økonomisk og administrativt.
Tekst: Anne L. Buvik•Foto: Ringsaker Blad

I

løpet av det siste året har både medlemmer og klubber
bidratt økonomisk for å avverge en konkurs og et fullstendig
sammenbrudd i Norges største og ledende hundeorganisasjon. Tom Øystein Martinsen er både takknemlig og imponert
over engasjement, innsats og konkrete bidrag.

riode som medførte mange permitteringer og at folk sto uten
inntekt. Nå er heldigvis alle tilbake i jobb, sier Martinsen,
som likevel er smertelig klar over at krisen har satt sine varige
spor. Administrasjonen har blitt skåret ned med åtte årsverk,
slik at det nå gjenstår 25. Men arbeidsmengden har ikke
sunket nevneverdig.

- Det har medført at vi nå ikke lenger har en reell konkurstrussel hengende over oss. Tiltakene som ble innført har
gitt resultat. Det skal også det forrige hovedstyret, som gikk
av i mai, ha sin del av æren for. Det er NKK selv som har
reddet NKK, uten nevneverdig hjelp utenfra. Enkletmedlemmer og klubber er de som har bidratt, og det samme har
de ansatte i administrasjonen, til tross for en vanskelig pe-
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- Det vil medføre utfordringer når det gjelder å levere den
service og de tjenester brukerne har krav på, innrømmer han.
Sterk medlemsvekst
Og brukere blir det stadig flere av. NKK har i den vanskelige
perioden også opplevet en sterk medlemsvekst, en klar effekt
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av koronapandemien og den store etterspørselen etter hunder.
At hund er «in», har også gitt NKK drahjelp økonomisk, med
flere medlemmer, flere registreringer og større etterspørsel
etter ulike tjenester.

"

Det er viktig at alle skal
bli hørt, og at det vi kommer
frem til, skal være grundig
forankret i alle organisa
sjonens ledd

- Så vi håper å få opp nivået på tjenestene til dit de var før
pandemien, men det er ikke tvil om at reduksjonen i antall
ansatte vil merkes for publikum, sier Martinsen.
I vår ble det satt ned flere utvalg som skal se på organiseringen av NKK, og hva de ulike ledd skal jobbe med. Hva
kan gjøres av administrasjonen, hva kan overlater til klubber
og regioner?
Dette arbeidet ledes av HS-medlem og tidligere mangeårig
leder i NKK, Eivind Mjærum, og konklusjonen skulle, da det
ble igangsatt av det forrige styret, vært presentert på høstens
RS. Slik blir det ikke.

ulike syn, selv om ikke alle kan få det som de vil hver gang.
Vi må lære av rikspolitikken – det er OK å diskutere og være
uenige, men til sjuende og sist handler det også om å finne
kompromisser som gjør at de viktige oppgavene blir løst.
Vi skal gå inn og engasjere oss i alle sentrale hundespørsmål,
fra lokale båndtvangsforskrifter via ulike former for konkurranser og prøver til oppdrett og avl. Ikke minst er det viktig å
ta vare på og støtte oppdretterne – uten dem, ingen valper,
og heller ikke noe NKK.

- Det er viktig at alle skal bli hørt, og at det vi kommer frem
til, skal være grundig forankret i alle organisasjonens ledd.
Da kan man ikke forhaste seg. Det er ikke satt noe definitiv
tidsfrist, så jeg kan ikke si om vi snakker om RS i 2022 eller
i 2023, selv om det vil komme en orientering om fremdriften
i arbeide på årets RS, understreker Martinsen.

Raseavl under press
- Men avl på renrasede hunder er under sterkt press?

Tilbakebetaler lånene
Tilbake til økonomien – hva skjer med beløpet NKK lånte
av klubbene?

- Ja, det har kommet tydelig frem under pandemien, hvor alle
typer blandingsvalper blir tilbudt. Det er ingen tvil om at vi
må øke innsatsen når det gjelder å markedsføre renrasede
hunder. Også i Norge merker vi at samfunnet er i ferd med
å bli polarisert. Mange argumenter fremføres i mediene, og
det er gjerne slik at den som er flinkest til å spissformulere seg,
vinner diskusjonene og blir mest synlige. Det hjelper ikke å ha
de beste argumentene eller faktagrunnlaget. Usynligheten vår
er en utfordring. Vi har nå over 100.000 medlemmer, og det
ville vært naturlig at vi fikk en større plass i offentligheten, enten
det gjelder blandingsavl eller andre spørsmål som angår hund.

- Disse lånene vil bli tilbakebetalt allerede i høst. Til sammen
dreide det seg om ca. 2,5 millioner kroner, og det var helt
avgjørende for at vi kom oss igjennom krisen. Men ettersom
økonomien nå er vesentlig bedret, har vi besluttet å betale
tilbake lånene allerede denne høsten.
Krisen har tydeliggjort hvor mye NKK betyr for medlemmene.
Engasjementet er enormt, og selv om det tidvis byr på utfordringer, er det også gledelig og nødvendig med engasjerte
medlemmer. For det står mange oppgaver i kø, ikke minst
for det sittende hovedstyret, som gikk inn etter at store deler
det forrige styret trakk seg i april i år.

- Hva blir de viktigste oppgave for HS fremover?
- Mandatet vi fikk av RS på det ekstraordinære møtet i mai,
var å få kontroll over og orden på økonomien. Der er vi nå.
Nå må vi tilpasse oss en normal hverdag igjen. Hva skal vi
levere på i organisasjonen fremover? Samfunnet krever også at
vi, som den største og viktigste hundeorganisasjonen, leverer.
Vi må ha en sterk organisasjon som tar seg at de store linjene
og de store spørsmålene, slik at medlemmene kan få tid og

- Medlemmene bryr seg, og engasjementet har vist at vi
trenger og ønsker en sterk sentral organisasjon. Vi favner
bredt, og har også medlemmer med et vindt spekter av
interesser. Og selv om vi har mange meninger, må vi kunne
klare å samles om det vi er enige om, og respektere de
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muligheter for å drive med hund. For det er førsteprioritet for
de fleste, påpeker Tom Martinsen, som selv først og fremst
betegner seg selv som en «hundemann», som prioriterer å
holde på med egne hunder.

denne saken blir å påvirke lovgiverne. Det er der vi må sette
inn ressurser. Jeg tror vi vinner frem med fakta og saklighet, noe
som igjen skaper stabilitet og forutsigbarhet, understreker han.
Mye engasjement og initiativ
NKK har vært igjennom et par turbulente år, som endte med
at det sittende hovedstyre, minus ett medlem, trakk seg i april
etter at et forslag om forhøyet kontingent falt på representantskapsmøtet. På et ekstraordinært RS noen uker etter ble
Tom Martinsen valg som leder for andre gang.

Stoler på rettsapparatet
For en tid tilbake ble det kjent at Dyrebeskyttelsen har stevnet
Norsk Kennel Klub for retten med anklager om brudd på
dyrevelferdsloven ved at man registrerer valper av rasene
engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel, raser som
ifølge Dyrebeskyttelsen er for usunne og sykdomsbefengte til
å leve et verdig liv. Martinsen beklager at saken er havnet i
rettsapparatet og stiller seg uforstående til Dyrebeskyttelsens
fremstøt, men har full tiltro til rettsapparatet.

- Det var ikke min plan å gjøre come-back som HS-leder. Men
når det er sagt, er det moro å jobbe i en organisasjon med så
mye engasjement og initiativ. Her er mange flinke folk, mye
driv og mange som brenner for hundesaken. Dugnadsånden
er i høyeste grad levende, og det er herlig å delta. Hunden
har en utrolig viktig samfunnsfunksjon, ikke minst som en
faktor som påvirker fysisk aktivitet og forbedrer folkehelsen.
Om vi gikk inn og beregnet samfunnsgevinsten ved hundehold,
ville den blitt enormt stor på en rekke områder. Hunder krever
lite og gir mye. Dette budskapet må vi få ut sammen, avslutter
Tom Martinsen.

- Vi lever i en tabloid verden, og den som skriker høyest og mest
dramatisk, får de største oppslagene i media. Men dommere i det
norske rettssystemet er gode til å rydde, skrelle vekk følelser og
medieoppslag, og konsentrere seg om det juridiske. Da mener
jeg vi har en god sak, og satser på at vi får en rettferdig behandling, selv om det alltid er en risiko å gå inn i en rettslig prosess.
Ellers mener jeg at vår viktigste oppgave i etterdønningene av

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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Representantskapsmøtet 2021
Lørdag den 27. november avholdes NKKs 60. ordinære Representantskapsmøte (RS)
på Quality Airport Hotel Gardermoen.
Tekst: Kjetil Vataker Johansen, politisk rådgiver NKK

K

oronapandemiens restriksjoner førte til at fjorårets RS
ble utsatt, og senere avholdt digitalt. I år vil RS igjen
bli avholdt med fysisk oppmøte. Årets Representantskapsmøte vil bli gjennomført på én dag.

Alle NKKs klubber og forbund, regioner, Hovedstyret og foreninger som har samarbeidsavtale med NKK og Representantskapsmøtets komiteer har forslagsrett til RS innen sitt saksområde.
Vedtak på RS
Representantskapsmøtet behandler blant annet Hovedstyrets årsberetning, årsregnskap, samt årsrapporter fra ulike
komiteer og utvalg.

Informasjon og påmeldingsskjema er sendt ut til klubber, forbund og regioner, og påmeldingsfristen er satt til 5. november.
Saksdokumentene til møtet vil bli offentliggjort på NKKs nettsider
innen 18. oktober, samt sendes ut til påmeldte representanter.

Videre behandles det og fattes vedtak i alle saker som er ført
opp på innkallingens saksliste (kun saker på sakslisten kan
behandles). Handlingsplan for kommende periode, samt budsjett og grunnkontingent for påfølgende år vedtas også av RS.

Enkeltmedlemmets verdi
Representantskapsmøtet er Norsk Kennel Klubs høyeste myndighet, og stedet der enkeltmedlemmenes stemme blir hørt gjennom
valgte representanter fra respektive klubber, forbund og regioner.

I tillegg foretas det valg til NKKs Hovedstyre og utvalgte
komiteer. Hovedstyret er ansvarlig for det overordnede
strategiske arbeidet og er NKKs høyeste myndighet mellom
Representantskapsmøtene.

Grunnprinsippet i NKK er at alle medlemmer har én stemme i
Representantskapsmøtet. Stemmeretten utøves gjennom medlemskapet i raseklubber/lokale klubber/forbund, og alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.

Er du interessert i å vite mer om årets Representantskapsmøte, se
saker som skal behandles og kanskje også følge med på vedtakene underveis i møtehelgen, kan du gjøre det på NKKs nettsider:

Stemmene representeres i RS av valgt representant fra tilknyttet klubb. Det er om lag 100 slike stemmeberettigede
representanter til stede på RS, som til sammen representer
om lag 100 000 stemmer.

Innhold

LES MER OM
RS 2021 HER
40

HUNDESPORT • Nr. 3 2021

Fra

64

90

Refleksvest, hund
Av mesh og polyester tafetta.
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Vanntett ytterstoff av supersterk 600 D polyester,
som er rivesikkert og utviklet for å vare lenge.
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Hundeloven på høring
Lytter til hundeeierne

– Etter nesten 20 års kontinuerlig arbeid for å få endret på hundeloven, ser det endelig
ut som vi er på vei mot en lov som vil ivareta hund og eier på en bedre måte enn det
som til nå har vært tilfellet, sier administrerende direktør i NKK, Torbjørn Brenna.
Tekst: Kjetil Vataker Johansen, politisk rådgiver NKK

B

akgrunnen for uttalelsen er at Landbruks- og matdepartementet (LMD) har utarbeidet og sendt forslag til
endringer i hundeloven på høring.

hundefaglig ekspertise og adferdstester ikke har blitt vektlagt
av domstolen i saker der hunder anklages for å være farlige,
og at begrepene «angrep» og «skade» har blitt tolket så
bredt at enhver familiehund har risikert avlivning. I tillegg har
uskyldige hundeeiere gang på gang endt opp med enorme
utgifter etter hunden har sittet i forvaring på kennel.

– NKK har allerede gitt innspill til departementet i flere
runder de siste årene, og det er gledelig å se at de har
inkludert mange av disse innspillene i forslaget som nå er
presentert i høringen. Det er fremdeles flere punkter i loven
hvor NKK mener det er behov for ytterligere presisering
og endring, men det er uten tvil mye positivt å glede seg
over for landets hunder og hundeeiere i det foreløpige
lovforslaget, sier Brenna.

– Dagens lov har uten tvil ført til mye utrygghet og bekymring
på grunn av løs begrepsbruk og et urimelig fokus på straff,
påbud og forbud. Folk har rett og slett fryktet å få hunden sin
avlivet på bakgrunn av bagateller – og frykten har utrolig
nok vært berettiget, sier Brenna.

Har risikert urettmessig avlivning
NKK har siden hundeloven ble innført vært bekymret for
lovens mange svakheter. Det har vært flere eksempler hvor
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Jobben for endring fortsetter
Brenna er derfor lettet og glad for at det nå går mot flere
store endringer i hundeloven. Han er samtidig tydelig på at

42
HUNDESPORT • Nr. 3 2021

jobben for NKKs del ikke er over. Neste steg på veien er å
utarbeide et høringssvar.

Et positivt signal er derfor at hundens rettigheter er viet større
fokus i forslaget til departementet. Blant annet er det foreslått å
ta inn en setning i lovens formål om at hunder skal behandles
og bli ivaretatt på en måte som overensstemmer med og tar
hensyn til deres natur.

– Vi har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide et
grundig høringssvar på vegne av NKK. Denne gruppen vil
innhente synspunkter fra ulike deler av organisasjonen for å
sikre et godt og helhetlig høringssvar på vegne av landets
mange hundeeiere, sier Brenna.

Av endringer i selve lovverket ligger det også an til flere viktige
justeringer når det kommer til spørsmål rundt avlivning. Blant
annet ønsker departementet å finne ut av om hundeeiere
skal ha rett til å kreve innhenting av en hundefagkyndig før
politiet fatter vedtak om avlivning.

NKK har trolig vært den største pådriveren for å få endret på
hundeloven, og saken har hatt høy prioritet i organisasjonen
i en årrekke.

Det foreslås også å gjøre endringer i begrepsbruken for å få
en enklere og mer rettferdig tolkning av loven – for eksempel
hva som skal til for å risikere at en hund blir avlivet.

– Å få til en endring i hundeloven har vært et viktig mål for
NKK, og vi vil fortsette å kjempe for en rettferdig og god lov
så lenge det er nødvendig, presiserer Brenna.

For å sikre like muligheter uavhengig av hundeholderens
økonomiske situasjon, er det også foreslått at det skal gjøres
en vurdering av hvor store kostnader som skal pålegges
hundeholderen hvis hunden må plasseres i forvaring på
kennel. I forslaget fra departementet foreslås det at staten
dekker deler av hundeholderens utgifter til forvaring dersom
hundeholderen vinner frem i retten.

Han viser videre til at NKK er i en unik posisjon fordi organisasjonen besitter omfattende hundefaglig kompetanse, og
har tett kontakt med hundeeiere fra alle miljøer.
– Dette gjør at vi fremmer vårt budskap på vegne av alle
landets hundeeiere. Vi er opptatt av å sikre hundevelferd,
sørge for at hunden får sin rettmessige plass i samfunnet, og
fremme den store verdien hunden har for både enkeltmennesker og samfunnet som helhet. Dette er momenter som
også må gjenspeiles i lovverket, mener Brenna.

Departementet ønsker også å se på kommunenes mulighet til
å innføre lokale båndtvangsregler. Et alternativ som er fremmet av LMD er at noen av kommunens båndtvangsregler må
godkjennes av statsforvalteren før de innføres – for å unngå
at kommunen innfører feilaktige båndtvangsregler.

Flere gode endringsforslag
NKK har ytret et sterkt ønske om at hele stilen i hundeloven
bør endres for å fremheve de positive sidene ved hundeholdet
i større grad, og nedtone dagens ensidige fokus på straff,
påbud og forbud.

– Det er et stort behov for å rydde opp i hvordan kommunene fastsetter lokal båndtvang. Det er utallige eksempler på
kommuner som har innført båndtvangsregler som er i direkte

utvalg
• Stort
Mange
• størrelser
• Solid kvalitet
• Hundehus
• Inngangsluker
• Varmeelementer
• Oppvarmet vannkopp
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strid med lovverket. Det er positivt at det sees på løsninger
for å unngå dette i fremtiden, sier Brenna.

Landbruks- og matdepartementet har selv oppsummert
dette som de viktigste endringene som er foreslått:

Av andre sentrale endringsforslag er forslaget om at det skal innføres
et kompetansekrav hos hundeeiere. Dette vil innebære at hundeeieren skal ha nødvendig kunnskap om hold og trening av hund,
blant annet om hundens behov, naturlig atferd og bruksområde.

• Hundeloven skal fremme et trygt hundehold for mennesker og
dyr. Endringene i loven skal bidra til å forebygge at skader og
ulemper relatert til hundehold oppstår, og gi økt likebehandling og forutsigbarhet.
• Det foreslås et kompetansekrav som innebærer at hundeholderen skal ha nødvendig kompetanse om hundens behov,
naturlige adferd og bruksområde. Hundeholderen skal bruke
denne kunnskapen til å forebygge at uheldige situasjoner eller
skader oppstår mellom hund, mennesker og dyr.

Tanken til departementet er at hundeholderen skal bruke kunnskapen om hunden til å forebygge at uheldige situasjoner eller
skader oppstår. Departementet opplyser at de ønsker ikke å
lage en rigid definisjon av hva som er nødvendig kompetanse,
eller ha et konkret krav om kursbevis for å være hundeeier.
Men at de ønsker å ha punktet med i loven for å tydeliggjøre
hundeiers ansvar og redusere risikoen for uønskede hendelser.

• Det er foreslått å tydeliggjøre og styrke politiets handlingsrom
til å gripe inn på et tidligere tidspunkt og deretter bruke opptrappende virkemidler. Det er foreslått nye virkemidler som for
eksempel bruk av overtredelsesgebyr og tvangsmulkt.

20 års arbeid for endring
NKK har vært en stor pådriver for å få på plass en ny og forbedret hundelov. Helt siden før dagens lov ble innført i 2004
har organisasjonen jobbet for en endring.

• Departementet ønsker å høre hvorvidt en hundeholder skal ha
rett til å kreve innhenting av sakkyndig vurdering før politiet
fatter vedtak om avlivning, og hvilken kompetanse som i
tilfelle skal kreves av de sakkyndige.
• For avlivning som virkemiddel, foreslås det et konkret og objektivt vurderingsgrunnlag med tydelige begreper for å sikre en
mer enhetlig tolkning av vilkårene. Videre foreslås det å tydeliggjøre ved klarere begrepsbruk når det kan gjøres inngrep mot
hund, for å avverge at hunden urettmessig jager eller angriper
mennesker eller dyr.

Det var etter et tett samarbeid med Norsk Kennel Klub, at
Venstre og stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn i 2017
fremmet et representantforslag om endring av hundeloven.
– Med våre tette bånd til landets hundeeiere har vi sett hvor
dårlig loven har fungert på mange områder. Vi har jobbet
kontinuerlig for en endring av loven i om lag 20 år, og nå er
håpet at vi ender opp med en lov som ivaretar både hund
og eier på en bedre måte, sier Brenna.

• For å sikre like muligheter uavhengig av hundeholderens
økonomisk situasjon, er det foreslått en rimelighetsvurdering
av hvor store kostnader som pålegges hundeholderen ved
hundens opphold på kennel. Det foreslås videre at staten
dekker deler av hundeholderens utgifter til forvaring dersom
hundeholderen vinner frem i retten.

Departementet har satt høringsfristen til 26. november 2021, og alle
som ønsker har mulighet til å sende inn høringssvar til departementet.

• Departementet ønsker å høre to forslag når det gjelder
kommunenes adgang til å fastsette utvidet båndtvang.
I det ene alternativet foreslås det at statsforvalteren skal
godkjenne noen av forskriftene om lokal båndtvang

Les om NKKs arbeid for å få endret hundeloven, her.

GAUPAPRODUKTER
KK Import
Innhold

• Markeringsdekken
• Burmadrasser
• Hundesenger
• Sporsele
• Leiebånd/halsbånd
• Magebelte
• Refleksvest – med mer
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Kommer:

Enhetlig e-post og
nye verktøy for
klubber og forbund
Tekst: Natalie Johnsen, digitaliseringskonsulent Skykontoret
Illustrasjonsfoto: iStock

N

KK, sammen med IT-partner Skykontoret, jobber nå
målrettet med å utvikle og tilpasse et utvalg IT-verktøy
for å støtte klubbene, forbundene og regionene i sitt
arbeid. Dette vil i første omgang dreie seg om en e-postløsning
med én kostnadsfri e-postadresse, som vil bli den offisielle
kanalen for kommunikasjon og korrespondanse til medlemmer og administrasjonen.

Tilbakemeldingene etter arbeid med piloten har vært svært gode:
«Dette er svært nyttige verktøy, ikke bare i arbeidet vi gjør
i styret i regionen, men også for å lettere skille mellom vår
rolle i styret og det vi gjør som privatpersoner når vi deltar
på utstillinger, konkurranser og andre arrangementer».
- Aase Jakobsen, leder region Troms og Finnmark

Etter hvert vil det bli mulig å utvide tilgangene til også å omfatte Teams som plattform for kommunikasjon, digitale møter,
styremøter, årsmøter og et felles skybasert dokumentområde
for deling og arbeid med dokumenter.

«Vi har prøvd ulike løsninger det siste året og har behov for
et stabilt system som alle kan bli med i, så dette ser vi fram
til. Vi har også alt av dokumenter på styreleders PC i dag og
trenger en felles, sikker løsning. Det blir litt for mye kommunikasjon på Messenger og ulike versjoner av samme dokument.»
- Siv Ringlund, leder klubben for Ungarske Vakt- og Gjeterhunder

Det er gjennomført et kartleggingsarbeid av nåsituasjonen,
samt ønsker og muligheter en kan se for seg framover, hos
et utvalg klubber, forbund og regioner. NKK og Skykontoret
er i gang med en pilot, og ser fram til å kunne presentere
løsningene for alle klubber, forbund og regioner etter hvert.

BLI MEDLEM I DAG

www.eukanuba.no

Innhold
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Nyhet!

Med Mitt Spor vet du hvor
hunden din er.

Løper hunden av gårde på egne eventyr, kan du enkelt finne den
igjen. Mitt Spor er en liten sporingsbrikke som du enkelt fester til
hundens sele eller halsbånd. Du kan også sette opp egendefinerte
områder i appen og bli varslet dersom hunden forlater disse.
Les mer om Mitt Spor og bestill i dag på Telenor.no

Illustrasjonsfoto: iStock

Firbente filmhelter
Hunder gjør seg bemerket i våre liv, også på filmlerretet. Hva med å ønske
mørket velkommen med en god film i høst - med en firbent i hovedrollen?
Tekst: Ida Lindvall

M

ange hunder har gjort seg ikoniske gjennom sine
opptredener i film. De frembringer latter, tårer eller rett og slett bare en god og varm følelse. Ofte
er det båndet som illustreres mellom hund og eier i disse
filmene, noe vi kjenner oss godt igjen i. Det kan til tider få
frem så sterke følelser at vi må hoppe over enkelte scener.
Ja, vi snakker om Marley and Me.

Innhold

På tross av dette har få av disse filmene oppnådd den anerkjennelsen de fortjener. På bakgrunn av dette laget den amerikanske
hundematprodusenten Butternut Box en oversikt over hvilke filmer
med firbente i hovedrollen som har Oscar-potensiale, og altså
vel verdt en kikk. Ved å sammenligne IMDB-rankingen til fem
prisvinnende storfilmer og regne ut gjennomsnittet av disse, med
hundefilmer som har fått lignende karakter, kan vi nå presentere
en liste over fem av de beste hundefilmene i dag. For ordens
skyld - gjennomsnittskarakteren ble regnet ut til 7.78.
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I Am Legend, 2007 (IMDb: 7.2)

5

Denne filmen portretterer en hund som garantert har en spesiell plass i
publikums hjerte. I en dystopisk verden der et sykdomsutbrudd har gjort verdens befolkning om til zombie-lignende monstre, er det tilsynelatende kun èn
overlevende igjen av menneskerasen. Basert i New York er vitenskapsmannen Robert, spilt av Will Smith, etterlatt alene med sin schäfer Samantha som
eneste selskap. Filmen viser hvordan han og hunden hans overlever i en verden
av zombier og jakten på andre overlevende, og den viktige rollen hunden
hans spiller. De to har et svært tett bånd, og valgene Robert er nødt til å ta
i denne filmen er garantert å skape en klump i halsen for enhver hundeeier.
Hunden Abbey som spilte Samantha, var tre år gammel da filmen ble spilt
inn og levde i ettertid et langt liv sammen med sin trener Steve Berens før hun
døde, 13 år gammel.

Skjermdump: IMDb

4

Eight Below, 2006 (IMDb - 7.3)

I denne filmen fra 2006 blir to oppdagelsesreisende og deres hundespann utsatt for en ulykke i
Antarktis, noe som tvinger dem til å forlate hundene i isødet. Filmen er en hyllest til deres naturlige
instinkter der hundene, over en periode på 175 dager, kjemper seg gjennom det brutale været. Vi
blir kjent med den unike personligheten til hver enkelt hund gjennom utfordringene de møter og på
denne måten får seeren et ordentlig innblikk i hvordan hunder samarbeider - og hvilken rolle de
får i en flokk. Å bli tvunget til å forlate sin beste venn er enhver hundeeiers mareritt, noe som gjør
denne filmen til en emosjonell reise.
Filmen er basert på en japansk ekspedisjon som
gikk galt i 1958 der et ekspedisjonsteam forlot
hundespannet sitt bundet ved forskningsstasjonen.
Da de kom tilbake året etter hadde syv av hundene dødd, fortsatt fastbundet, mens to av dem
hadde kommet seg løs og ble funnet levende etter
11 måneder alene i det ugjestmilde landskapet.
Hvordan de overlevde er et mysterium, men det ble
spekulert i om de lærte seg å jakte på sel og pingvin
(kilde: newdoggy.com).
Skjermdump: IMDb

Innhold
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3

A Dog’s Journey, 2019 (IMDb - 7.5)

Denne filmen er etterfølgeren til A Dog’s Purpose og vi følger livet til Bailey, en St.Bernard/
aussie-blanding som etter sin død reinkarneres flere ganger, i ulik hundeform. Før Bailey
døde reiste CJ, barnebarnet til Baileys eiere, hjem til moren sin hvorpå hunden lovet at
han skulle finne og beskytte CJ. Senere blir altså
Bailey gjenfødt som hunden til CJs familie (flere
ganger) og han gjør det til sin livsoppgave og
alltid finne, og beskytte, henne.
Om sjelen til våre firbente kan gjenfødes i en
ny hund finner vi nok aldri ut, men denne filmen
etterlater oss med et lite håp om at vi kanskje kan
møte våre kjære hunder igjen.

Skjermdump: IMDb

Togo, 2019 (IMDb – 8.0)

2

Dette er en prisvinnende film som faktisk har en høyere ranking på IMDb enn tre av filmene som mottok pris for
beste film de siste fem årene.
Togo, med Willem Dafoe i hovedrollen, handler om en hundekjører som oppdrar en liten og svak sibirsk husky-valp
på 1920-tallet. Valpen nekter å bli igjen på kennelen og er helt bestemt på at han vil være en del av hundespannet. Senere, når Togo er godt voksen, kommer et difteri-utbrudd som nesten utelukkende rammer barn og behovet
for behandling blir livsviktig. Ekstremt snøvær gjør derimot at medisinen ikke kan fraktes med fly, derfor tar Togo
og resten av hundespannet på seg oppgaven å hente vaksinene og frakte dem tilbake. Til tross for at Togo er en
gammel hund, er han et viktig medlem av teamet og han reiser derfor ut på sitt viktigste oppdrag noensinne.
Filmen er basert på det dramatiske 1085 km lange serumløpet
til Nome (Alaska), hvor det i 1925 brøt det ut en alvorlig
difteriepidemi i som truet befolkningen. 20 hundekjørere
og mer enn 100 hunder ble rekruttert til oppgaven med å
frakte det livsviktige serumet til innbyggerne i Nome. Den
lengste og farligste distansen ble tilbakelagt av nordmannen Leonhard Seppala og hundespannet hans, takket være
den imponerende lederhunden Togo. Dagens Iditarodløp
er inspirert av serumløpet til Nome.

Skjermdump: IMDb

Innhold
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1

Hachi: A Dog’s Tale, 2009 (IMDb - 8.1)

På førsteplass ligger en film som garantert vil gi enhver hundeelsker en klump i halsen, og et behov
for å gi sin egen hund en ekstra god klem. Filmen er den amerikanske versjonen av den japanske
originalfilmen fra 1987, Hachiko Monogatari, som er basert på en sann historie. Den handler om det
sterke båndet mellom en hund og hans eier, portrettert av Richard Gere. Akitaen Hachi blir funnet som
valp av universitetsprofessor Parker Wilson på vei hjem fra jobb, og blir etter hvert adoptert som et
medlem av familien. Hver dag følger hunden eieren sin til togstasjonen, der han også venter på ham
når han kommer tilbake fra jobb. Når eieren brått dør under en forelesning, fortsetter Hachi og vente
på ham på samme sted hver dag i hele ti år, helt til han trekker sitt siste pust.
I denne filmen er Hachi portrettert
av tre forskjellige akita-hunder.
Hver og en av dem spiller ulike
perioder av Hachis liv. Hunden filmen er basert på heter Hachiko og
ble født i 1923. En statue av ham
er satt opp ved Shibuya togstasjon
i Tokyo som en hyllest til hunden
som ventet der på sin elskede eier
i ti år. Det anbefales å se den japanske originalfilmen for et mer
autentisk bilde av hundens liv og
historie, men også den amerikanske versjonen tar deg med ut på
en følelsesmessig reise.

Skjermdump: IMDb

Filmheltene i våre hjerter
Hunder har blitt trent til film siden 1940-tallet og flere titalls
av dem er godt kjent for filmpublikummet. Tidligere nevnte
Marley & Me fra 2008, samt festlige Turner & Hooch i både
gammel og ny versjon, viser begge imponerende skuespillerevner fra våre firbente. Om man ønsker å se en film der
man følger en historie fra hundens ståsted kan både Den

Innhold

utrolige reisen (1993) og Benji (1974) være vel verdt en kveld i
sofaen. Og når vi først snakker om det finnes det også flere TVserier der hunder har hovedrollen. TV-serien Lassie ble laget så
langt tilbake som i 1954! Vi har altså mange gode TV-kvelder
foran oss - så her er det bare å rigge seg til med popkorn, en
firbent i armkroken - og kanskje et lommetørkle.
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S A M A R B EI DS PA RT N E R

Rekordmange hunder med
på årets veldedige luftetur
Den 18.–19. september arrangerte Agria Dyreforsikring Hundepromenaden til inntekt
for Solplassen og deres arbeid for hjem- og eierløse hunder. Engasjementet har vært
enormt og hele 3 410 hunder deltok over vårt langstrakte land!
Tekst og foto: Agria Dyreforsikring

D

Stort engasjement landet over
Årets tur ble både digital og fysisk. Hundeeiere var velkomne
til å rusle en tur der de måtte befinne seg, men enkelte hundeklubber, blant annet Norsk Spaniel Klubb avd. Vestfold,
Norsk Berner Sennehundklubb avd. Hedmark og Norsk
Schäferhund Klubb avd. Fredrikstad, arrangerte en fysisk
tur med godt oppmøte.

en 18.–19. september arrangerte Agria Dyreforsikring
Hundepromenaden til inntekt for Solplassen og deres
arbeid for hjem- og eierløse hunder. Engasjementet
har vært enormt og hele 3 410 hunder deltok over vårt
langstrakte land.
For fjerde året på rad gikk Hundepromenaden av stabelen
her til lands. Konseptet er enkelt; for hver påmeldte eier og
hund som gikk en tur helgen 18.–19. september donerer
Agria Dyreforsikring 10 kroner til Solplassen.

Innhold

Deltakerne ble oppfordret til å dele noen glimt fra turen deres
i sosiale medier. Dermed florerte det av hunder i alle størrelser
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"

Solplassen gjør en
fantastisk innsats
med å gi hunder en
ny start, og ivareta
de faste beboerne

og fasonger på sin tur denne helgen – på fjelltopper, til skogs,
langs vann og i nabolag – i nydelige høstfarger!

et nytt og godt hjem. I tillegg bor det noen hunder der fast
på deres hundegamlehjem.

– Vi er overveldet over alle som har deltatt på Hundepromenaden og engasjementet landet over! Det er rørende å
tenke på vi sammen med over 3 000 hunder gikk til inntekt for andre hunder som trenger hjelp. Vi donerer samlet
49 950 kroner etter årets arrangement som vi gleder oss til
å overrekke uavkortet til Solplassen, sier Marianne Broholm
Einarsen, administrerende direktør i Agria Dyreforsikring.

– Solplassen gjør en fantastisk innsats med å gi hunder en
ny start, og ivareta de faste beboerne. Det er gledelig å
kunne bidra til den viktige jobben de gjør hver dag for økt
dyrevelferd, understreker Broholm Einarsen.
Hundepromenaden på tvers av seks land
Agria Hundepromenade ble arrangert samtidig i Sverige,
Danmark, Finland, England, Frankrike og Norge. I alt deltok
20 945 hunder på tvers av landegrensene, og totalt doneres
over 380 000 kroner til ulike frivillige hundeorganisasjoner
i Europa.

Solplassens viktige arbeid
I landlige omgivelser på Vinterbro holder Solplassen til, hvor
flere ildsjelder jobber med å omplassere hunder som trenger

Innhold

53
HUNDESPORT • Nr. 3 2021

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.

Vennedømming
– alltid et diskusjonstema

Vi har bak oss en periode på halvannet år hvor det nesten bare har vært
norske dommere på alle hundeutstillinger. På mange måter har det kjentes
litt som å kjøre karusell, både for dommere og utstillere. Man har hatt en
tendens til å ende opp med de samme i ringen, både hunder, utstillere og
dommere. Men det har vært uunngåelig.
Tekst og foto: Anne L. Buvik

H

undeverdenen er ikke så stor. Det betyr at mange
dommer og utstillere kjenner hverandre mer eller
mindre godt. Dermed har den evige diskusjonen om
«trynedømming» og «vennedømming» dukket opp igjen.
Jeg har skrevet om dette temaet før, men føler at det er på
tide med en oppfrisking – til glede for nye lesere, og som et
grunnlag for diskusjon og kanskje ny forståelse.

folk prøvde å forklare at den beste hunden må vinne, uansett
hvem som eier den, men de druknet i sutring og anklager.
Dette temaet dukker ofte opp. Det diskuteres blant utstillere,
oppdrettere og – faktisk – blant dommerne. Vi som dømmer på utstilling, er fullstendig klar over utfordringene som
knytter seg til å dømme noen du kjenner – overfladisk eller
ganske godt. Men det trenger ikke å være så vanskelig som
mange innbiller seg.

Like etter Norsk Vinnerutstilling dukket det opp en sint post på
Facebook – «Er det virkelig lov med vennedømming??» var
det store spørsmålet. En dommer hadde åpenbart satt opp
hundene til en hun/han kjente godt, i hvert fall i konkurrentens
øyne. Og mange hev seg på: «Vennedømming skulle være
forbudt», «Hvis det er slik det foregår, slutter jeg å stille», etc.,
etc. Riktignok var det også et par kommentarer hvor mer erfarne

Innhold

Etikk en del av utdannelsen
Hvorfor vil noen bli dommer? De aller fleste som melder seg
som kandidater til dommerkurset, gir det samme svaret. De
liker hunder, de finner anatomi og eksteriør interessant, og
de har et brennende engasjement for sin egen rase. Så de
ønsker å være med å påvirke, og også å ta ansvar for rasen.
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Kan dommere dømme hunder uten å kjenne ansiktet på handleren? Ja, det kan de vel! Ingen dommere er det minste redde for å dømme hunder med
ukjente handlere.

En sjelden gang kommer du over en kandidat som kanskje,
som oftest indirekte, gir uttrykk for andre motiver, men jeg
har heldigvis aldri kommet over noen som gir uttrykk for at
de vil bli dommer for å gjøre venner en tjeneste og gi dem
fordeler. Da ville de vært sjanseløse på å komme inn på
dommerkurset, uansett…

ikke alle som påbegynner en dommerutdanning, fullfører.
Prisen blir høyere enn de hadde tenkt seg, så de kutter ut.
På dommerkurset bruker vi også mye tid på etikk, moral og
ulike dilemmaer en dommer kommer opp i. Å dømme venner og bekjente er blant det vi snakker mest om. Hva er OK,
og hva er ikke? Hva slags psykologisk press utsettes du for?
Hvem prøver å påvirke deg, og på hvilken måte? For tro ikke
bare et øyeblikk at det kun er dommeren som er «skurken»
når man snakker om trynedømming eller vennedømming…
Dommeren har ingen innflytelse over hvem som melder på.

Dommerutdanningen krever tid, innsats og et engasjement
som i hvert fall i en periode vil gå ut over tiden og ressursene
du kan bruke på egne hunder. Og ganske snart havner du i
det dilemmaet at du må velge mellom å dømme/gå elev eller
selv å stille ut. Du må også selv dekke alle utgifter med din
utdannelse. Og du må levere underveis, ellers vil du ikke få
din autorisasjon eller få dømme noen gang. Dette er forhold
mange ikke tenker på før de søker en dommerutdanning. Slett

Innhold

Når det gjelder hva som er innenfor, helt reglementsmessig,
er det ganske kortfattet: En dommer kan ikke dømme en
hund man har solgt, eid, hatt hjemme eller klippet/trimmet
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de siste seks måneder. Dette er hva utstillingsreglene sier,
og det gjelder også internasjonalt, innenfor FCI. Det tas
ikke hensyn til om du kjenner utstilleren, endog er i slekt
med vedkommende, om du har brukt den aktuelle hunden
i avl, eller, enda mer kontroversielt, selv har oppdrettet den.
Mange roper på strengere restriksjoner. Man kan forstå
det i spørsmålet om å dømme eget oppdrett, noe de aller
fleste dommere vegrer seg for. Likevel hender det en gang
imellom at en dommer får eget oppdrett i ringen, kanskje
fra en glad amatør, som tror han/hun gjør en hyggelig gest
mot dommeren/oppdretteren. Om det kom et regelbasert
forbud mot dette, tror jeg de aller fleste dommerne ville
ønsket det velkommen.

"

En kjent engelsk dommer ble
en gang spurt om det ikke var
vanskelig å dømme venner og
berømtheter i ringen. Hun svarte:
«Nei, ikke i det hele tatt. Jeg bare
dømmer hundene.»

Se på hundene
Langt mer komplisert er det med vennskap eller bekjentskap.
Absolutt alle dommere vil havne i den situasjonen at de vet
hvem en utstiller er, eller vet hvilken hund de har foran seg
i ringen. Dette blir ekstra merkbart for helt ferske dommere,
som nesten alltid dømmer sine første utstillinger i eget rasemiljø, kanskje til og med hos sin egen klubb. Så hvordan
takle situasjonen?

De aller, aller fleste kyndige utstillere ser forskjellen mellom
å gjøre noen en vennetjeneste og å sette opp en førsteklasses hund som tilfeldigvis er eid av en berømt oppdretter,
eller endog en «venn», hvordan man nå skal definere det.
Derfor er det svært sjelden at de som eier topphunder,
syter og skriker om trynedømming og vennetjenester. De
ser at det er gode hunder som vinner, og da er det OK.
Erfarne utstillere vil også ofte ha en ide om hva den enkelte
dommer er kjent for å prioritere i sin bedømmelse, og kan
derfor melde på den hunden de mener har størst mulighet.
Dyktighet, erfaring, kunnskap om kvalitet og evne til å se
kritisk på egne hunder gjør at «de kjente» vinner mer enn
«folk flest».

En kjent engelsk dommer ble en gang spurt om det ikke var
vanskelig å dømme venner og berømtheter i ringen. Hun
svarte: «Nei, ikke i det hele tatt. Jeg bare dømmer hundene.»
Og dette er selve nøkkelen. Det er det de aller, aller fleste
dommere prøver på, hver eneste gang. Som dommer er du
ikke ute etter at dine venner og bekjente skal klappe deg
kameratslig på skulderen og gjerne stikke til deg en flaske
vin etter bedømmelsen, til tross for at du har satt opp en hund
av medioker kvalitet som tilhørte din venn. Det du er ute etter
og ønsker deg, er respekt – fra venner, uvenner, oppdrettere og dommerkolleger – fordi du evner å se, beskrive og
sette opp gode hunder, så nær rasestandarden som mulig.
Uansett hvem som eier den. Det er det du utdanner deg til
dommer for, det er det som gir tilfredsstillelse – ikke å jukse
og gi bort vennetjenester.

De som skriker mest, er de som kan minst – både om anatomi,
type, konstruksjon og bevegelser. De ser ikke kvaliteten – eller
mangelen på kvalitet – hos egne hunder, og de gjenkjenner
ikke en topphund, uansett hvem som går med den. Så da er
det mye enklere å skrike opp om juks og bedrag enn å gjøre
noe med egne hunder.
Bakgrunnsstøy
Men forekommer aldri såkalt «trynedømming»? Jo, noe annet
ville være uriktig å påstå. Men det forekommer mye sjeldnere
enn folk tror. Dommere er mennesker, og kan derfor la seg
påvirke, både av kunnskaper om hund og utstiller (selv kaller jeg det «bakgrunnsstøy»), eller av handlers opptreden.
For mange handlere prøver å påvirke dommeren på ulike
måter. Så det hender at en kjent utstiller får marginene på

Du blir fort avslørt
I utstillingsmiljøet finnes det mange kyndige. Blant dem er
erfarne utstillere, svært dyktige oppdrettere, og dommerkolleger. De ser hva du driver med. De kan se om du setter
opp en god hund, eller om du er usikker og uten linje i din
bedømmelse, eller om du regelrett dummer deg ut, eller gir
«vennetjenester». Mister du respekten i miljøet, blir sjelden
dommerkarrieren noen suksess.
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sin side i en ellers jevn konkurranse. Det er et kjent fenomen
fra andre bedømmingsidretter. Har du sett på skihopping?
Hvor dommerne gir karakterer for hvert hopp, en karakter
som påvirker plasseringen sterkt? Har du også hørt hvordan
sportskommentatorene – og tidvis også utøverne – skriker
opp om «skandaledømming»? For også der hender det at
en meget kjent utøver får noen tideler ekstra «på navnet».
Men gjør han et elendig hopp og havner på kulen, hjelper
det ikke å være berømt.

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

Det gjør det heller ikke i utstillingsringen. Kommer en
kjendis med en riktig dårlig hund, vinner han ikke. De aller fleste dommere lar seg nemlig ikke lure. De er faktisk
kunnskapsrike.
Ukjent handler?
I diskusjoner på sosiale medier hender det jeg ser at noen
sier at alle hunder burde vært stilt med ukjente handlere.
Og folk er enige, og undrer på «hva som da ville skje!». Jeg
kan avsløre at det ikke ville skjedd stort. De beste hundene
ville vunnet, da også. Hvis noen vil lage en prøveutstilling
med maskerte handlere, stiller jeg mer enn gjerne opp!
Verken jeg eller mine kolleger er det minste redde for å
dømme hunder med ukjente handlere! For det er faktisk
ikke noe nytt for oss. Mange dømmer mye internasjonalt,
og er du dessuten en som dømmer mange raser, havner
du i denne situasjonen riktig ofte. Hvis du står i Spania,
Nord-Finland eller på landet i Irland og dømmer, kjenner du som regel absolutt ingen. Du har bare hundene å
konsentrere deg om.

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 Scullcap & Valerian tabletter

Urtepreparat som letter symptomene ved angst,
nervøsitet, overivrig/opphisset oppførsel og
reisesyke. Et godt hjelpemiddel for hunder som er redd
raketter. Beroliger uten å sløve.
Aktive ingredienser: Valerian, Misteltein, Skjoldebær og
Gentian. Godkjent av veterinærer, trygg i bruk.

Sjekk vårt utvalg av Dorwest urtepreparater!
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.

Det er faktisk ganske behagelig. Det er ingen «bakgrunnsstøy». Alt du har, er dine kunnskaper, din erfaring og din
integritet. Det holder i massevis. Jeg vet ikke hvor mange
ganger jeg har plukket rosinen ut av pølsa i slike sammenheng, og sett i katalogen etterpå at jeg har satt opp
en høyt merittert hund, eller gjort en hund til champion i
stor konkurranse.
Og jeg vet, med hundre prosents sikkerhet, at det ikke
hadde noe med «trynedømming» å gjøre. Det er utrolig
tilfredsstillende, og en herlig belønning i seg selv. Og
akkurat den bekreftelsen en dommer er ute etter. For de
aller, aller fleste foretrekker å gå ut av ringen i visshet
om at de har gjort sitt beste, dømte etter rasestandarden
og med sin beste vilje prøvde å finne den beste hunden
som kom nærmest. Ærlighet varer lengst og smaker best,
også for dommere.
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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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Illustrasjonsfoto: iStock

Fôring og mosjon av valpen
– hva er riktig?
Skal valpen din være litt lubben når den er liten? Eller skal den være så slank som
mulig for å unngå belastninger på leddene? Og skal valpen være med på tur, og
i tilfelle hvor langt og lenge? Spørsmålene er mange for ferske hundeeiere, og det
er også mange mer eller mindre dokumenterte råd og myter.
Tekst og foto: Anne L. Buvik

L

ivet som hundeeier kan være en kompleks verden å
begi seg inn i, og mange er usikre. Det verserer mange
historier om valper som er blitt invalidisert med store
leddproblemer på grunn av feil mosjon og feil fôring. Tåler
f.eks. en valp å gå i trapper? Mange velger å bære til dels
store valper opp og ned trapper til de nærmer seg ett år. Er
det virkelig nødvending?

og hvordan det påvirker deres utvikling. Da er det enklere
med ernæring.
Mye kunnskap om ernæring
- Vi vet at det er tre faktorer som påvirker utviklingen hos alle
levende individer, det være seg dyr eller mennesker. Det ene
er genetikk – arvestoffene vi har med oss fra våre forfedre.
Det kan vi ikke gjøre noe med etter vi er født – den bare er
der. Så er det miljøet – som blant annet omfatter mosjon og
omgivelser. Og til slutt er det ernæring. Der har vi ganske mye
forskningsbasert kunnskap. Vi anslår at disse faktorene utgjør

Seniorveterinær i Norsk Kennel Klub, William Bredal, medgir at det kan være vanskelig å finne fram til kvalitetssikret
kunnskap når det gjelder mosjon av valper og unghunder,
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Skal valpen gå tur? Husk at en hund er født til å bevege seg. Her gjelder
det å bruke hodet, og gjerne ta i mot kvalifiserte råd.

Store, tunge hunder, som berner sennen, er mer følsomme for feil fôring i
oppveksten enn mindre hunder.

henholdsvis 25, 35 og 40 prosent i utviklingen, helsestatus og
livslengden til hunder. Ernæring er den viktigste enkeltfaktoren
og den som vi størst mulighet til å påvirke hver eneste dag,
sier han. Bredal har spesiell kompetanse i ernæring, og har
jobbet innen fagområdet i mange år.

kroppsvolum, og dermed trenger mer energi bare for å holde
seg varme. Se på musene – alle som har fått mus i huset, vet
at de gnager og spiser hele tiden, og kan sette til livs utrolig
store mengder mat og gjøre store ødeleggelser i sin jakt etter
næring. Det er rett og slett fordi de er så energikrevende. Så
jo mindre hund, dess mer energi, sier Bredal.

- Så hva er «riktig» fôring av valpen?
Da er det mer komplisert for hunder av store raser. De skal
jo ha en enorm tilvekst i løpet av noen få måneder, og skjer
denne for raskt, kan det oppstå bl.a. leddproblematikk. Så
en hund av stor rase skal definitivt ikke være «litt lubben».

- Det er viktig å benytte et fullfôr med dokumentert innhold.
Og det er store ulikheter i behovet for små og store raser,
understreker han.
Hvor stor valpen vil bli som voksen hund, er genetisk bestemt.
Den faktoren fôringen påvirker, er hvor hurtig veksten skjer.
For høyt energiinnhold i valpefôret kan føre til en for hurtig
vekst for valper av store raser, med tilhørende leddforstyrrelser.

- Et overskudd av kalorier vil gi hurtig vekst. Restriksjoner i
kalorimengden vil redusere risikoen. Det handler først og
fremst om hvor lang tid det tar å nå den voksne høyden –
ikke om hvor høy hunden blir, det er jo genetisk bestemt
understreker Bredal.

Forskjell på små og store hunder
- Men hvorfor tåler valper av små raser et mer energirikt fôr?

Den andre faktoren som kan påvirke utviklingen negativt, er
mengden av kalsium i fôret. Valper har i liten grad mulighet til
å reguler opptak av kalsium som en voksen hund kan. Dette er
fordi i naturen er kalsium en begrensende faktor som valpen

- Rett og slett fordi de er små. Små dyr har behov for mer
energi, rett og slett fordi de har større overflate i forhold til
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har behov for til utvikling av tenner og skjelett. Overskudd
av kalsium i fôret vil kunne gi unormal vekst og dessuten
problemer i ledd og bein som kan oppstå senere i livet.
Bruk fullfôr
- Så hva bør man unngå for å gjøre ting mest mulig korrekt?
- Unngå dietter som ikke er komplette eller balanserte. Ikke
bruk en fôrtype som ikke er merket «helfôr» eller «fullfôr»
tilpasset den aktuelle rasestørrelsen, alder eller aktivitetsnivå.
Man bør også unngå hjemmekomponert fôr, såfremt man ikke
har veldig god kunnskap om hund og ernæring. Godbiter og
snacks skal heller ikke overdrives, sier Bredal.
Skal valper gå i trapper? Det er en kilde til bekymring for mange ferske
hundeeiere.

Mellomstore og små raser er mindre følsomme for vekstforstyrrelser forårsaket av fôr enn store raser. Likevel finnes det en
del hunderaser som er tunge og kraftige, uten å være så store:

Lite forskning på mosjon
Mens de kvalifiserte råd som gis om ernæring i dag er forskningsbaserte på en helt annen måte enn tidligere, er ikke
det samme tilfellet når man snakker om mosjonering av valper – når, på hvilken måte og hvor mye. Her er det mange
ulike meninger, også for ulike raser. Mange hevder at valper
ikke skal «gå tur» - hva man nå mener med det. Om valper
tar skade av å gå i trapper, er også et gjennomgangstema.

- Raser som f.eks. basset hound og clumber spaniel er eksempel på slike. Her anbefaler jeg at man bruker et valpefôr
beregner for store, tunge raser, da disse har noe av den
samme problematikken når det gjelder vekstforstyrrelser
forårsaket av fôring, understreker Bredal.
Som nevnt innledningsvis er det mange meninger og myter
omkring fôring av valper. Bredal konstaterer at mange av
disse er seiglivede.

- På dette området er det generelt vanskeligere å uttale seg,
ettersom forskningen er sparsom eller ikke-eksisterende. Det
blir rett og slett ikke sett på som etisk forsvarlig å forske med
to ulike grupper, og med vitende og vilje forsøke å feilmosjonere en gruppe dyr for å finne ut om det tar skade av det.
I dag forholder vi oss mye strengere til etikk og dyrevelferd
i forskningen, forklarer Bredal om hvorfor det ikke er mye
fakta å hente rundt disse problemstillingene.

- På en måte kan man forstå det, siden vi bare har hatt fôr
tilpasset ulike hundetyper de siste 25-30 år, og for mange
kan det kanskje virke underlig at ikke en hund er en hund, og
at det samme gjelder for alle. Men når det gjelder ernæring,
har vi faktisk massevis av forskningsbasert kunnskap. Det
gir et helt annet grunnlag for å ta kvalifiserte avgjørelser,
hevder Bredal.

Bruk fornuft og erfaring
- Så hva skal man gjøre?

- Når er en valp for tykk?
- Det finnes en del plansjer og oversikter som forklarer dette veldig
godt, blant annet på hjemmesiden til World Small Animal Veterinary
Association (https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/
Body-Condition-Score-Dog.pdf) . Det handler blant annet om
hvorvidt valpen har en synlig midje, om den har en opptrukket
underlinje, og om man kan se/kjenne ribbeina. Men her er det
også anatomiske forskjeller mellom rasene man bør kjenne til.
Og selv om veterinærer kan være gode rådgivere, er det ikke
slik at alle veterinærer er eksperter på ernæring. Det er et eget
fagområde som så mye annet, sier Bredal.
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- Bruke fornuft og erfaring, og rådføre seg med kunnskapsrike
og erfarne oppdrettere, foreslår Bredal, som likevel understreker at hunden er et dyr som er skapt til å bevege seg fra
den klarer å stå på beina.
- Det «å gå tur» er et relativt begrep. Alle skjønner at man
ikke tar en valp med på et maratonløp. Men det er ingen
grunn til å tro at en valp tar noen skade av å være med på
en rusletur i skogen i et fornuftig tempo i en halvtime eller en
time. Den skal få lære og oppdage verden rundt seg, bruke
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kroppen og utvikle muskler og balanse. Man kan jo sammenlikne det med barn – de første skiturene er kanskje noen
hundre meter lange, og så blir distansene lengre over tid,
sier han, og understreker at det handler om fornuft, normale
vurderinger og å observere:

bolig på to plan. Men igjen – dette er ikke forskningsbasert
kunnskap, sier Bredal.
Oppdrettere har kunnskap
- Mange oppdrettere sitter på store kunnskaper om fôring
og mosjon for sin rase. Bør denne kunnskapen vektlegges?

- Valper, akkurat som barn, sier fra når de er trette og har fått
nok. Stopper de opp og legger seg ned, er de som oftest trette.
Da får man hvile, eller plukke dem opp og bære dem hjem.
Men alminnelig aktivitet i selvvalgt tempo er ikke noe en valp
tar skade av. Tvert imot – det er nødvendig for normal utvikling.

- Det bør den absolutt. Oppdrettere sitter ofte på utmerket
kunnskap om hva som er det optimale for sin rase. I en tidligere
jobb hadde vi et oppdretterforum hvor vi samlet oppdrettere
og fikk del i deres erfaring og kunnskap. En tilsvarende bruk
av oppdretterne i andre sammenheng hadde helt sikkert vært
veldig nyttig med tanke på kunnskapsdeling, konstaterer han.

- Men hva med trapper? Mange velger å bære til dels store
hunder opp og ned trapper til de nærmer seg året?

William Bredal er svært opptatt av at alle som skaffer seg
en hund, skal sette av nok tid til den.

- Igjen, jeg tror ikke det går an å generalisere. Et problem
med trapper kan være at de disponerer for uhell, f.eks. ved at
trinnstørrelsen og utformingen gjør dem vanskelige å forsere
for en valp, og de kan være glatte. Et fall i en trapp er ikke
gunstig for noen. Og har man en stor hund av en rase som er
disponert for leddlidelser, vil det neppe være spesielt gunstig
å løpe opp og ned en trapp hele dagen, om man f.eks. har en

- Skal man ha mest mulig utbytte av hverandre, krever det
innsats og tid. Og jo mer tid du tilbringer sammen med hunden
din, dess dyktigere blir du til å lese den og til å forstå dens
behov. Det vil også gi deg mye nyttig kunnskap om riktig
fôring og mosjon, avslutter William Bredal.

Lengre tyggetid,
renere tenner!
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For daglig tann- og munnhelse

Kornfritt

Aktivt plakkreduserenderande

Ikke tilsatt sukker
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NKK trenger en solid
og sterk økonomisk ryggrad
Hovedstyret har hatt, og vil fortsatt ha, stor oppmerksomhet på den økonomiske
utviklingen i klubben vår. Som tidligere omtalt, er vi i denne omgang gjennom
krisen som følge av hundesykdommen og effekten av Covid-19.
Tekst: Tom Øystein Martinsen, leder av NKKs Hovedstyre

D

e tiltak som ble iverksatt, har ført til at NKK via lån,
gaver og en stor byrde for de ansatte i administrasjonen
– gjennom permitteringer og oppsigelser, nå har spart
seg til en god økonomisk situasjon.

ner. Dette er penger som ble gitt da NKK var på randen
av konkurs. Nå som økonomien har bedret seg, mener
Hovedstyret det er både riktig og viktig å betale tilbake
lånene så raskt som mulig, slik at pengene igjen havner
der de hører hjemme.

Nå åpner heldigvis samfunnet opp igjen og dermed øker
aktivitetene også for Hunde-Norge. Norsk Kennel klub vender
også etter hvert tilbake til det normale liv.

Vi må ruste oss for en ny krise
Dette er ikke den første, og heller ikke den siste krisen som
vil ramme NKK. Vi vet at en ny krise vil ramme oss, men vi
vet bare ikke når og hvordan den kommer.

Dagens økonomiske situasjon gir også muligheten til å betale
tilbake lånene som ble gitt av klubber, forbund og regio-
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Hovedstyret har av våre eiere fått i oppdrag å sikre NKKs
eksistens. Det er mange hensyn som skal balanseres i en slik
utfordrende oppgave.

har langt færre ansatte enn før pandemien. Samtidig har flere
medlemmer, flere registrerte hunder og tilbakeføringen av
utstillingsansvaret ført til en stor økning i arbeidsmengden.
Det gjør at dagens situasjon er ikke bærekraftig. Noen av de
tilgjengelige midlene må derfor også gå til tiltak for å bedre
denne situasjonen.

Hovedstyret vil at representantskapet (RS) skal bli med oss på
at vi innen fem år må ha en økonomisk buffer / likviditetsreserve, eller som min sambygding og tidligere finansminister
Sigbjørn Johnsen ville sagt det: «Peeng på bok».

Økning i grunnkontingenten
Grunnkontingenten er en av de viktigste finansieringskildene
for NKK. Med bakgrunn i de resultater som er oppnådd og
de utfordringer vi ser framfor oss, vil Hovedstyret foreslå for
RS at grunnkontingenten økes med kr. 50,- ut over den allerede vedtatte indeksreguleringen.

Hovedstyret har målsatt denne nødvendige bufferen til 30
millioner kroner. Det er mye penger, men den er nødvendig
for at NKK skal tåle neste krise på en bedre måte enn denne
gangen, slik at vi kan ivareta medlemmer, ansatte og andre
viktige oppgaver for hundeeierne.

Den vil da bli cirka 295,- kroner i 2022. Hovedstyret ser
for seg at det kan bli aktuelt med årlige økninger på dette
nivået i perioden med oppbygging av kapital. Det er RS som
bestemmer dette fra år til år.

NKK er allerede på god vei mot å sikre en solid bufferkapital,
så veien til målet er ikke uendelig lang. Samtidig må vi ta
innover oss situasjonen NKK fortsatt står i. Administrasjonen

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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Hundenes verste kveld
En studie fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) viser at nesten
en fjerdedel hundene som deltok i studien var redde for fyrverkeri, og at de hadde
en mild form for lydfobi. Hva gjør du som hundeeier hvis hunden din er urolig og
redd på det som er andre menneskers store festkveld?
Tekst: Siri Antonsen

E

n som ønsker å gjøre noe for fortvilte hundeeiere er Ida
Sjo ved Hundeglede Hundeskole i Fredrikstad. Hvert år,
med unntak av fjoråret, arrangerer hun nyttårsfeiring for
hunder og eiere i et parkeringshus i Fredrikstad.

for de som deltar. Det er en trivelig sammenkomst med mye
skravling hundeiere imellom, og det hele foregår i rolige og
trygge omgivelser hvor det ikke er mulig å høre fyrverkeriet
som foregår utenfor.

- Det er kanskje ikke verdens vakreste omgivelser, men vi har
det veldig hyggelig og timene flyr. Faktisk så har det flere
ganger hendt at vi ikke har fått gjennomført alle planlagte
aktiviteter for vi har det så koselig, sier Ida.

Ida har drevet med hund i mange år, og idéen med parkeringshus kom for en del år siden da hun snakket med folk i
hundemiljøet om nyttårsaften og redde hunder. De ble enige
om å møtes på et slikt sted for å skjerme hundene, og dette
var både de firbente og eierne godt fornøyd med.

Møter det nye året i et parkeringshus
Ida forteller om en nyttårsaften hvor det arrangeres ulike aktiviteter for hunder og eiere. De har quiz, trening for hundene,
stafett for hund og eier, og de tilbyr også enkel servering
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- Noen år etter at jeg hadde startet hundeskolen fikk jeg en
idé om å tilby et slikt arrangement for flere. Det er mange
hunder som er redde for raketter, og for eierne deres er det
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heller ikke så koselig. Noen eiere velger å sitte hjemme alene
med hunden, og et arrangement som vårt gir også eierne
mulighet til å være sosiale uten at det går ut over hunden.
Hun fortsetter.
- Vi ønsker å gjøre noe hyggelig både for eier og hund, og
tilby en alternativ markering av kvelden, på et sted hvor man
ikke hører smell, eller ser lysblink. Nå har vi arrangert nyttårsaften i parkeringshus i flere år, og vi kommer absolutt til å
fortsette med dette. Forhåpentligvis er koronaen nå historie,
slik at vi kan få det til igjen i år.
Det er bare positive tilbakemeldinger fra de som deltar. Og
som Ida selv sier:

En rolig natt for både hunder og eiere på flyplasshotellet. Foto: Privat

- De fleste kommer jo for én grunn. De vil at hunden skal ha det
bra. Har hunden det bra, har eieren det bra, og sånn er det.

lydisolerte, og flyplassområder har ofte restriksjoner med
tanke på raketter. Det var første gang de gjorde dette, og hun
forteller om en rolig kveld på rommet med mat og TV-titting.

Valgte flyplasshotell
En annen hundeeier som har valgt en alternativ løsning på kvelden
er Astri Meidell fra Bergen. Hennes to hunder Ziva og Abby blir
urolige når rakettene skytes opp, og nyttårsaften 2020 ville hun
gjøre noe annet enn å sitte maktesløs hjemme bak lukkede gardiner.

- Vi gikk en lang tur med hundene tidligere på dagen, men
også en rask luftetur etter ankomst hotellet. Zita sovnet nesten
med en gang, mens Abby var litt mer vàr da dette var et nytt
sted for henne. Etter hvert sovnet hun også. Vi hørte ingenting
før utpå natten, og da kun noen svake drønn. Begge hundene
sov hele natten igjennom, og det var helt fantastisk! Vel verdt
pengene, dette kostet knapt mer enn det ville gjort hvis vi skulle
tatt dem med til veterinær og fått et beroligende middel der.

- Vi har hatt nyttårsaftener hvor det har vært mye bråk og uro
utenifra. Hvert år blir det også blitt skutt opp raketter i dagene
før og etter 31. desember. Det ender opp med at mannen min og
jeg går på nåler i dagene før og etter nyttår, fordi vi forbereder
oss psykisk på at det kan smelle når som helst. Dette smitter jo
også over på hundene. Så, tre-fire dager før nyttårsaftenen i
fjor sa jeg til mannen min at nå prøver noe annet, forteller Astri.

I Astris tilfelle var det slik at Ziva, den eldste av hundene, opprinnelig ikke var redd for raketter. Astri og mannen har lang
erfaring med hunder, og allerede på valpestadiet ble Ziva
trent opp til å tolerere raketter. En rakett som ble overraskende
avfyrt en varm sommerkveld, og som skremte Astri skikkelig,

Løsningen for Astri og mannen Frantz ble å bestille et hotellrom
ved flyplassen i Bergen. Hoteller ved flyplasser er gjerne godt
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Hvis man velger
å medisinere hunden sin,
anbefaler jeg å passe på
at det er den moderne
typen man får
Abby og Ziva fikk en rolig kveld på hotellet. Foto: Privat

ble imidlertid vendepunktet for Ziva. Ziva ville beskytte eieren
sin og begynte å bjeffe, og siden har hun vært engstelig for
fyrverkeri. Dette smitter over på «lillesøster» Abby.

- Noen velger medisinering, og hvis hunden din er livredd
forstår jeg dette godt. Mange av de som kommer til oss for
å få en slik resept har prøvd «alt» for å roe hunden.

- Man kan gjerne sende opp raketter, men man må holde
seg innenfor regelverket for når dette er lov. Det er ergerlig
at Ziva, som var trent opp til å ikke blir redd, nå har forandret
seg totalt, påpeker Astri.

Hun forteller videre at man tidligere ga man medisiner som slo
dyret helt ut. Disse medikamentene var ikke angstdempende,
og dette kunne gjøre alt verre da hunden ikke kunne bevege
seg. Nå har man gått over til mer moderne medikamenter
som både er angstdempende og beroligende. Denne typen
medikamenter gjør hunden mer passiv, og den mister interessen for høye lyder.

Trening kan hjelpe
Også Sasja Rygg, veterinær og markeds- og kommunikasjonsansvarlig i veterinærkjeden AniCura, understreker
viktigheten av trening.

- Hvis man velger å medisinere hunden sin, anbefaler jeg å
passe på at det er den moderne typen man får, tipser Rygg.

- Noen hunder er redde, andre bryr seg ikke. Dersom hunden din er
redd eller du har en valp, er det best å trene på forhånd, sier Rygg.

Rygg understreker også at medikamenter bør være siste utvei,
og at de ikke må misbrukes. Det beste er å satse på trening
først, og man kan også teste ut alternative løsninger som kosttilskudd eller feromoner. Førstnevnte inneholder blant annet
serotonin, et naturlig produkt som reduserer stress og øker
lykkefølelsen. Feromoner er et stoff som tisper skiller ut under
diing, og hunden vil kunne assosiere dette med det trygge og
bekymringsløse valpestadiet. Man kan kjøpe halsbånd tilsatt
feromoner eller man kan kjøpe en slags romspray som settes i
boligens stikkontakt og som vil fordampe kombinert med varme.

Hun anbefaler at treningen starter så tidlig som mulig før den store
dagen, og at man forsøker å desensibilisere hunden. Dette gjør
man ved å utsette hunden for noe den er redd for, men i trygge
omgivelser. Ifølge Rygg bør man begynne med små doser av
det hunden er redd for. Er det raketter som er problemet, kan
man søke opp rakettlyder på YouTube, og spille disse av på
lavt lydnivå mens man gjør noe hyggelig sammen. Dette kan
være lek, kos eller rett og slett at hunden spiser. Etter hvert, når
man ser at hunden ikke reagerer, øker man lydstyrken, og slik
fortsetter man. Treningen bør også gå litt over tid.

Nyttårsaften kommer i år også
Enhver hund er forskjellig og ikke alle hunder reagerer på
rakettstøy. Men for de som gjør det kan det hende at løsningen
kan være å prøve noe nytt i år. For som både Ida i Fredrikstad
og Astri i Bergen er enige om – tradisjonen med nyttårsfeiring
og raketter ser nok ikke ut til å ta slutt med det første.

Medisinering
Dersom hunden din har helt panikk, og du ikke ønsker eller
kan dra til et roligere område, kan alternativet ifølge Rygg
være å medisinere hunden.

ns
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Sjekk ut veterinære
tips på neste side

Veterinærens tips for
en roligere nyttårsaften

1. Prøv å gjøre hunden så sliten som mulig før det
smeller. Gå en lang tur på dagtid, gi deretter
hunden et godt måltid slik at den er god og mett.
Gi gjerne hunden «noe som varer», for eksempel
et tyggeben, slik at den blir distrahert og kan holde
på med dette i lang tid.
2. Ikke ta med hunden ut for å se fyrverkeriet.
Dette kan gjøre vondt verre.
3. Ikke la hunden være alene. Vær i samme rom som
hunden, og trekk gjerne for gardiner. For noen kan
det også fungere og sette på musikk.
4. Man bør oppføre seg normalt, og ignorere
lydene, så slapper hunden forhåpentligvis mer av.
5. Ikke trøst hunden, da tror den at dette er noe å
være redd for.
6. Pass på at dører og vinduer er igjen og at hunden
ikke får mulighet til å stikke av.

Veterinær Sasja Rygg i AniCura.
Foto: Bård Ek

7. Inviter gjerne andre hunder som ikke er redde.
Da får hunden en trygg venn å se opp til, og vil roe
seg mer ned.

Finn formen med DogVitality
DogVitality® for ledd, bevegelighet og mot stivhet

. Høykonsentrert EPA Omega-3 som gjør godt for ledd.
. Bidrar ved røyting, blank pels og myke poter
. 10% rabatt! Bruk rabattkoden HS221 på dogvitality.no
Klikk på annonsen for å lese mer.
Se også:

10 %
rabatt!
«Når vi bruker DogVitality® med omega-3 + B-vit.
blir pels og hud kjempeﬁn. Hundene kommer fort
tilbake i pels etter røyting. Såre og sprukne poter
er heller ikke noe problem lenger.»
Hilde Askildt - Første kvinnelige vinner av
finnmarksløpet og kursinstruktør.

DogVitality®
DogVitality®
med omega-3 og B-vitaminer for mage og tarm
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HUNDEGUIDEN

Alt du trenger
for din trening
og konkurranse

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
NKK er ikke ansvarlig for annonsenes innhold.

jamihundsport.se

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
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Frysetørket 100% naturlig
hundesnacks med lammekjøtt
som eneste kjøttråvare.
Smaksrike belønningsbiter
som passer til sensitive eller
kresne hunder! Kornfritt og
uten tilsatt sukker. Gis som

KJØP HER

belønning i tillegg til en
balansert kost.
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«ÅRETS OPPDRETTER ALLE RASER»
2015, 2016, 2018 og 2019!
Innsats, kunnskap og riktig fôring gir resultater!
Hundene i AquaFortis har spist Orijen og Acana siden 2015!
Vi gratulerer Terje og Runi Kristiansen med denne høythengende utmerkelsen!

AQUAFORTIS

Ønsker du info om vår nye oppdretterklubb ? Ta kontakt : post@morene.no

