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Norsk Kennel Klubs tid er nå

For å få til dette er første steg å bygge grunnmuren enda sterkere. Vi er avhengig av at
NKKs ansatte opplever trivsel og at de er
stolte av jobben sin. At de har de nødvendige
verktøyene for å utføre arbeidet, og at det
er tilstrekkelig antall ansatte til å håndtere
arbeidsmengden.

2021 preget også NKK på andre måter. I
november ble det skrevet historie da NKK
sentralt, sammen med to raseklubber og seks
oppdrettere måtte møte i Oslo tingrett, saksøkt
for brudd på dyrevelferdslovens § 25. Jeg
er både stolt og imponert over oppdretterne
og representantene fra klubbene, som har
måttet stå i denne stormen og forsvare det
gode målrettede avlsarbeidet som gjøres.
Dommen i saken er foreløpig ikke klar, men
er ventet en gang på nyåret.
Av politiske prosesser må det nevnes at NKK nå
har levert høringssvar på hundeloven, som har
vært til revisjon hos Landbruks- og matdepartementet. Arbeidet med å få endret på hundeloven
har vært den viktigste nasjonalpolitiske prosessen
NKK har jobbet med de siste årene. Vi håper
både departement og myndigheter vektlegger
NKKs høringssvar når de i 2022 skal avgjøre
hvordan fremtidens hundelov skal se ut.
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Medlem av FCI

Norsk Kennel Klub »

Foto: Privat

Vi er likevel avhengig av å ta ytterligere grep
for å styrke organisasjonen vår. Vi må ruste
NKK for å yte bedre medlemsservice. NKK
må bli større og mer synlig slik at vi får en
tydeligere stemme både politisk og i media,
og vi må bygge opp en økonomisk buffer for
å sørge for at vi har et sterkere økonomisk
fundament når neste krise kommer.

Det var gledelig å være vitne til at det på
NKKs Representantskapsmøte ble fattet
vedtak som anerkjenner dette behovet for
utvikling. NKKs tid er nå, og jeg har stor tro
på at vi sammen kan bygge en enda større
og mer betydningsfull organisasjon.

S

Julen står nå for døren og vi kan se tilbake på
et begivenhetsrikt år for Norsk Kennel Klub
på flere områder. Når det gjelder NKKs økonomi, har vi gått fra å være i en utfordrende
situasjon til å få god kontroll. Det er flere
grunner til dette, men det er i all hovedsak
snakk om en formidabel laginnsats fra klubber, forbund, regioner, enkeltpersoner og
ansatte. Støttet opp av at vi det siste året har
registrert rekordmange hunder og fått enda
flere medlemmer.

Kompetanse + omsorg + kjærlighet
= trygg og god hundehelse
Aktive hunder fortjener aktiv oppfølging. Ved våre 46 klinikker, spesialiserte dyresykehus
og i AniCura app’en møter dere dedikerte og dyktige veterinærer og dyrepleiere,
som hver eneste dag jobber for best mulig dyrehelse.
Alltid til stede for aktive hunder - akutt og forebyggende - over hele Norge.
Finn din nærmeste klinikk: anicura.no

Representantskapsmøtet 2021
Lørdag 27. november ble NKKs 60. ordinære Representantskapsmøte (RS) avholdt
på Gardermoen. Etter pandemien førte til digital gjennomføring av forrige RS,
kunne delegatene igjen samles til et fysisk møte.
Tekst: Kjetil Vataker Johansen, politisk rådgiver NKK

T

il stede var det 89 stemmeberettigede representanter med
totalt 97 104 stemmer. Møtet ble ledet av RS-ordfører
Silje Kathrine Bjarkøy. RS er Norsk Kennel Klubs høyeste
myndighet, hvor de overordnede linjene for hva organisasjonen
skal jobbe med og mene avgjøres. Alle NKKs klubber og forbund,
regioner, Hovedstyret og foreninger som har samarbeidsavtale
med NKK og RS sine komitéer har forslagsrett til RS hva gjelder
sitt saksområde.

Videre argumenterte hovedstyret for at NKK er avhengig av
å øke medarbeidertilfredsheten, styrke medlemsservicen og
sørge for at NKK blir en større og mer synlig organisasjon
i samfunnet. Med bakgrunn i dette fremmet Hovedstyret et
forslag om å øke grunnkontingenten med kroner 50,- fra
og med 2022.
Forslaget ble vedtatt. 80 % stemte for Hovedstyrets forslag
om å øke grunnkontingenten.

RS 2021 bar preg av gode og konstruktive diskusjoner, og
det ble fattet vedtak på fremlagte årsrapporter, informasjon
om virksomheten, innkomne saker, grunnkontingent, handlingsplan, budsjett og valg.

Handlingsplan og Budsjett
Hovedstyrets handlingsplan, økning i grunnkontingenten og
budsjett henger svært tett sammen. Grunnen er at innholdet i
handlingsplanen styres av hvilke økonomiske midler som er
tilgjengelig for å oppfylle de fastsatte målsetningene.

Grunnkontingent
Grunnkontingenten har vært et mye diskutert tema ved flere
tidligere Representantskapsmøter. Økning av grunnkontingenten
var også på sakslisten for RS 2021, fremmet av NKKs hovedstyre.

Hovedstyret presenterte en handlingsplan med tre hovedmål:
De ansattes medarbeidertilfredshet skal ivaretas og økes,
NKK skal levere bedre medlemsservice, og at NKK skal bli
større og mer synlig.

Grunnkontingenten er en av de viktigste finansieringskildene
for NKK. I saksfremlegget argumenterte hovedstyret med at
NKK har behov for å bygge opp en bufferkapital for å sikre
driften av organisasjonen også i kommende kriser.

Innhold

Hovedstyrets handlingsplan ble diskutert av RS-delegatene.
Det ble også fremmet endringsforslag og tilleggsforslag fra
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salen. Representantskapsmøtet valgte å vedta Hovedstyrets
handlingsplan med et tillegg.

som nytt medlem for to år. Bente Liberg, og Geir Ottesen
ble begge gjenvalgt som varamedlemmer for ett år.

Hovedlinjene i forslaget til budsjett 2022 gjenspeilet i stor
grad argumentasjonen som ble presentert i saken om økning i grunnkontingenten og hovedstyrets handlingsplan.
Forslag til budsjett 2022 ble også vedtatt slik det var
fremmet av hovedstyret. Over 99 % av stemmene talte
for fremlagte budsjett.

Kontrollkomiteen: Per Kristian Andersen ble valgt som
leder for to år, Knut Herland ble valgt som medlem for
ett år, og Knut Arild Flatner ble valgt som varamedlem
for ett år.
Valgkomiteen: Marianne Holmli ble valgt som leder av
Valgkomiteen for to år, Roger Åsheim ble valgt som medlem
for to år, og Aase Jakobsen ble valgt som varamedlem
for ett år.

Innkomne saker
På det faste punktet på sakslisten, innkomne saker, ble det
blant annet vedtatt at NKKs Representantskapsmøte i fremtiden
skal gjennomføres annethvert år samt flyttes til vårparten. RS
vil da bli avholdt mellom 1. mai og 15. juni. Denne endringen
gjøres tidligst fra 2023, som betyr at neste års RS vil gå som
normalt i slutten av november 2022.

Lovkomiteen: Anna Berntsen ble valgt som medlem for to
år, og Trine Melheim ble valgt som varamedlem for ett år.
Domsutvalget: Tarja Aabø ble valgt som nestleder for to år,
Bjørg Andreassen og Ola Idar Løkken ble valgt som medlemmer for ett år, og Haakon Fredrik Borgen og Patrick Oware
ble valgt som varamedlemmer for ett år.

Av andre innsendte saker var fullcertordningen nok en gang
oppe til diskusjon. Saken endte med følgende vedtak: «Fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber
og forbund uten unntak med virkning fra 01.01.2022. Fullcertordningen kan ikke endres eller tas opp til ny behandling
før det har gått minimum fem år.»

Ankeutvalget: Harald Bruflot ble valgt som medlem for ett
år, og Nina Skjelbred og Vidar Grundetjern ble valgt som
varamedlemmer for ett år.

Valg
Siste sak på agendaen var valg. Silje Bjarkøy ble gjenvalgt
som Representantskapets ordfører for to nye år.

Hvilke øvrige saker som var oppe til diskusjon, og hvilke
vedtak som ble fattet på Representantskapsmøtet 2021 kan
du lese mer om her:

For NKKs hovedstyre ble sittende nestleder Nils-Erik
Haagenrud valgt for to nye år. Hovedstyremedlemmene
Anniken Holtnæs og Tom Rune Lund ble også gjenvalgt
for to nye år. I tillegg ble Hilde Charlotte Solheim valgt

Saksliste og saksdokumenter

Innhold

Fullstendig protokoll
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Hedersbevisninger
På kvelden etter Representantskapsmøtet ble det avholdt festmiddag for RS-delegatene. Tradisjonen tro ble overrakt hedersbevisninger til personer som har utmerket seg i sitt arbeid for og med hund. Gullmerket, sølvmerket og oppdretterprisen
ble delt ut til sentrale og viktige personer i hundemiljøet.

NKKs gullmerke

NKKs oppdretterpris

Gullmerket tildeles for fremragende personlig innsats for
NKKs medlemsklubber og hundesaken over tid. Hvis merket
tildeles for arbeid direkte med hunder, må arbeidet ha spent
over en lang årrekke, flere raser og flere områder.

Kennel Tråsletten – Bjørn Tråslett
Kennel Valera – Petter Steen, Anne Christine Steen
og Marita Øvergård
Kennel Vintervidda – Christian Lauluten og Per Ola Wahlquist
Kennel Toy-Fozzie – Eliv Glette
Kennel O'Marksbay – Knut Olav Wille og Øivind Berg Larsen

Astrid Indrebø er tildelt NKKs gullmerke.

Følgende er tildelt NKKs oppdretterpris:

NKKs sølvmerke

Ellen Bakke Doubloug, Geir Ottesen og Christine Sonberg
er tildelt NKKs sølvmerke.

Oppdretterprisen tildeles personer som kan vise til eget
oppdrett av rasehunder med fremragende kvalitet. Oppdrettet skal i sin bredde være preget av hunder som viser
oppdretterens evne til et suksessfullt oppdrett av hunder med
meget høy kvalitet – alt tatt i betraktning rasens eksteriør og
bruksegenskaper.

Sølvmerket tildeles for verdifull personlig innsats for NKKs
medlemsklubber og hundesaken over tid, herunder også
fremragende oppdrett.

Sølvmerket - Christine Sonberg

Sølvmerket - Ellen Bakke Doubloug

Sølvmerket - Geir Ottesen

Oppdretterpris - Kennel Valera

Oppdretterpris - Kennel Vintervidda

Oppdretterpris - Kennel O'Marksbay

Innhold
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Venter på dom
i rettssaken
Gjennom fem dager i midten av november ble saken hvor NKK,
Norsk Bulldog Klubb, Norsk Cavalierklubb, og seks oppdrettere som ble
saksøkt for brudd på Dyrevelferdslovens § 25 om avl, behandlet i Oslo tingrett.
Tekst: Kjetil Vataker Johansen, politisk rådgiver NKK

D

et er Dyrebeskyttelsen Norge som står bak søksmålet
som nå har vært behandlet i rettssystemet. Oppdretterne,
og representantene fra raseklubbene og NKK sentralt
har i retten forklart hvordan det kontinuerlig arbeides på de
ulike nivåene for å stadig bedre rasenes helse gjennom forskningsbasert organisert avl. Dette ble også godt underbygget
av sakkyndige vitners forklaringer.

og sunne og friske hunder. Gjennom sine innlegg og forklaringer i retten ble dette belyst og tydeliggjort på en god måte.

I rettssaken ble det ført noen av de fremste ekspertene i Europa.
De er av den oppfatning at veien til bedre helse hos disse
rasene går gjennom god, forskningsbasert og ansvarlig avl.

Organisert eller uorganisert avl
I NKK-systemet er det en klar oppfatning om at forskningsbasert
avl på registrerte hunder er veien å gå for å nå målsetningen
om å avle frem stadig sunnere og friskere hunder.

Advokat Geir Lippestad og de saksøkte partene har grundig
fremmet sitt syn på at loven ikke er brutt. Det er dette spørsmålet
dommerne nå skal avgjøre. Dommen vil trolig bli offentliggjort
i januar eller februar 2022.

Å forby flere hunderaser i Norge vil således ikke løse noen
problemer. Frykten er at et forbud mot å avle på cavalier king
charles spaniel og engelsk bulldog vil føre til at useriøse aktører
tar fullstendig over markedet. Aktører som ikke trenger å følge
retningslinjer for avl og oppdrett, og som det i praksis vil være
umulig å spore opp og føre tilsyn hos.

Ved å avle på hunder som har kjente foreldre og kjent
helsestatus flere generasjoner tilbake i tid, vil man ha
bedre muligheter til å kombinere hunder med ønskede
egenskaper i avlen.
Slik situasjonen er i dag, hvor det ikke er plikt til å ID-merke
hund og det ikke føres noen oversikt over de som avler utenfor
NKK-systemet, kan i prinsippet all den uregistrerte avlen foregå
«bak lukkede dører».

Etterspørselen etter disse hundene vil ikke bli borte selv om
det skulle komme et forbud i Norge. Det som vil skje er at
valpekjøpere istedenfor vil finne frem til useriøse aktører i
Norge og utlandet, som avler frem og importerer hunder hvor
økonomisk gevinst er det som betyr noe. Dette vil kun føre til
mindre kontroll, og dårligere velferd for hundene.

Det er derfor etter NKKs syn svært viktig at de ansvarlige
aktørene som avler etter strenge retningslinjer og med hunden
og rasens beste i tankene, kan fortsette sitt gode arbeid også
i årene som kommer.

Hundevelferd i fokus
Det er bred enighet om at hundevelferd er viktig. Både Dyrebeskyttelsen Norge, og oppdretterne, raseklubbene og NKK
sentralt har et klart og tydelig ønske om å sikre god hundevelferd

Innhold

NKK vil komme med mer informasjon på våre nettsider så
snart dommen er avsagt.
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Hvorfor være medlem
i en hundeklubb?
Har det noe for seg å være medlem i en hundeklubb, selv om man er hundeeier?
Er ikke klubber bare et sted hvor man bråker og krangler om hvem som har den
peneste hunden, og hvem som skal bestemme hva? Eller er det mer å hente?
Tekst: Anne L. Buvik

I

løpet av de siste to årene har registreringstallene for rasehunder økt kraftig. Mange flere enn tidligere har skaffet
seg en valp. Og selv om mange har kjøpt hund ukritisk uten
papirer, har de fleste kjøpt en NKK-registrert hund. Men vil
dette medføre mange nye aktive hundeeiere? Og hvorfor
skal folk egentlig bli medlem i en klubb?

samme som registrering, og NKK har ikke direktemedlemskap.
For å bli medlem av det organiserte Hunde-Norge, må du
aktivt velge å melde deg inn i en klubb. Og medlemskapet
blir dobbelt moro om du engasjerer deg, tar del i aktivitetene
og tilbudene, og samtidig får nyttig kunnskap.
Selv om det også finnes en rekke hundeklubber som favner
alt og alle i et visst distrikt, velger mange å melde seg inn
i en raseklubb i første omgang. Så hva kan de vente å få
igjen for sitt medlemskap? Vi har snakket med lederne for tre
ulike raseklubber, en liten, en stor og en middels stor, som
informerer om klubbens aktivitet og tilbud.

Mange er ukjente med muligheter, fordeler og tilbud. Og
mange skiller ikke mellom å ha en NKK-registrert hund og å
være «medlem». Mange ferske hundeiere tror de er medlemmer
i NKK fordi hunden deres har et registreringsbevis utstedt av
NKK. Men, for dem som måtte lure, medlemskap er ikke det

Innhold
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Klubben for ungarske raser (KUR)

Her samles entusiastene

Alle fem raser i KUR representert ved rasespesialen for et par år siden. Fra venstre kuvaz, pumi,
puli, kommondor og mudi. (Foto: Privat)

- Hva slags tilbud gir KUR til medlemmene?

Klubben ble stiftet for 33 år siden, og dagens leder er Siv
Ringlund. Klubben omfatter rasene puli, pumi, komondor,
kuvaz og mudi. Litt eksotiske fremmede rasenavn for de
fleste, dette er ikke store raser rent tallmessig i Norge, og
følgelig er ikke klubben spesielt stor, den har rundt 100-120
medlemmer, og har hatt et stabilt medlemstall i mange år.

- Hvert år holder vi en spesialutstilling. Den fungerer også som
et sosialt treffsted, og er årets store begivenhet i klubben. Det
arrangeres også klippekurs for pumi, som har en pels som skal
klippes jevnlig. Det har også vært avholdt gjeterkurs, både
i klubbens regi og i regi av interesserte enkeltmedlemmer,
men med tilbud til alle om å delta. Dessuten har vi sosiale
treff rundt om i landet, med trening, turer etc.

- Dette er spesielle hunderaser, kanskje ikke helt for folk flest,
men det gjør dem også unike og spennende. Dette er raser
for oss som ønsker noe som er litt annerledes. De stiller krav
til kunnskap og engasjement fra sine eiere, som de gjeter- og
vokterhunder de opprinnelig er. Det er selvstendige raser
med sterk personlighet, forteller Siv Ringlund entusiastisk.

- Har klubben egne avdelinger rundt om i landet?
- Nei, vi er nok for små til å ha organiserte avdelinger, men
vi har kontaktpersoner, som også tar initiativ til lokale treff.
Rent uformelt snakker vi om KUR Sør, KUR Øst og KUR Nord.
Ellers er det også ofte hyggelige, uformelle treff i forbindelse
med utstillinger rundt om i Norge, hvor de med ungarske raser
møtes, spiser sammen, utveksler erfaring og kunnskap, og
hjelper hverandre på utstillingen om det trengs.

Puli, med sin særpregede snorpels, var den første av de ungarske rasene som fikk fotfeste i Norge. Men de senere årene har
pumi overtatt som den mest tallrike rasen, mange har fått øynene
opp for denne festlige lille hunden som bruks- og lydighetshund.
- Har klubben merket stor tilstrømming i koronaperioden?

- Hvordan kommuniserer dere med medlemmene?
- Nei, egentlig ikke. Vi har heller ikke hatt noen spesiell økning i registreingsantallet. Våre raser er ikke noe «folk flest»
etterspør, så jeg har ikke hatt inntrykk av at oppdretterne
våre har latt seg påvirke av den økende hundeinteressen.

Innhold

- Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev pr. mail. Tidligere hadde
vi også et medlemsblad, KURer, men det ble etter hvert
for kostbart for oss med porto. Så har vi Facebook-side
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og hjemmeside, den siste blir lett utkonkurrert av sosiale
medier. Dessverre har vi få muligheter til å kommunisere
med ikke-digitale medlemmer. Og jeg vet mange savner
medlemsbladet.
- Hva gjør dere for å beholde medlemmer?
- Vi vektlegger det sosiale på de treffpunktene vi har, og
mener selv vi har et hyggelig og inkluderende miljø. Vi prøver
også å treffe med de kurstilbudene vi har. Noen form for
organisert rekruttering har vi ikke, men oppdretterne spiller
en viktig rolle for å verve valpekjøpere.
- Til slutt: Hvorfor skal folk melde seg inn i Klubben for ungarske raser?
- For å bli kjent med verdens beste og mest spennende hunderaser, og ta del våre mange tilbud. Dette er klubben for
de som er glad i spesielle hunderaser som gir utfordringer,
men også utrolig mye glede, avslutter Siv Ringlund.
Puli, med sin særegne snorpels, var det første av de ungarske
rasene som fikk fotfeste i Norge. Foto: Privat

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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Norsk retrieverklubb

Familiehunden med stor F

Retrieverrasene etablerte seg for alvor i Norge i løpet av
1960-tallet. Klubben ble stiftet i 1960. I løpet av få år erobret
rasene plassen som familiehund nummer 1 i Norge, en rolle
de fortsatt fyller. Golden, labrador og flatcoated retriever er
uhyre populære allround-hunder, og de siste årene har også
Nova Scotia duck tolling retrievere etablert seg. Chesapeake
Bay og curly har alltid hatt noen få entusiastiske tilhengere.
En retriever er ofte førstevalget for en familie eller en fersk
hundeeier som likevel ønsker seg en hund av en viss størrelse.

- Hvordan informerer og kommuniserer dere med medlemmene?
- Vi har et eget medlemsblad, Retrievernytt. I tillegg har vi egne
facebooksider hvor det er lav terskel for å sende spørsmål
angående klubben. Vi har en ansatt kontormedarbeider i 80
prosent stilling som er tilgjengelig for medlemmene på telefon
og mail. Vi har også egen hjemmeside med god informasjon
om de 6 forskjellige retrieverrasene, der finnes det oppdretterlister, valpelister, møtereferat, historikk om klubben, samt
linker og kontaktinformasjon til lokalavdelingene.

Klubben er en av Norges aller største raseklubber, med nesten
7000 medlemmer. Klubben har hatt en tydelig tilgang av
medlemmer de siste to år. Leder er Siv Sandø.

- Gjør dere noe aktivt for å beholde medlemmer?
- Alle våre aktiviteter er for at medlemmene skal synes det er
meningsfullt å være medlem av klubben. I tillegg har styret i
Retrieverklubben avsatt penger for neste år som råd, komiteer
og avdelinger kan søke på for å finansiere lavterskeltilbud
for de ferskeste medlemmene våre.

- Hva slags tilbud gir NRK sine medlemmer?
- Det arrangeres en lang rekke offisielle arrangementer som
utstillinger, jaktprøver, sporprøver osv. I tillegg har vi mange
uformelle av typen klubbmesterskap, open show (uoffisielle
utstillinger uten cert), miljøtreninger, medlemsmøter, fotokonkurranser og rasespesifikke aktiviteter, kurs i alle typer
hundesport, samt valpekurs, forteller Siv Sandø.

- Hvorfor skal folk bli medlem av NRK?
- NRK skal være det selvsagte valget for å aktivisere retrievereierne. De skal finne muligheter for å lære om mange
forskjellige typer hundesport, det skal være et hyggelig
fellesskap for andre med de samme rasene, og et sted
hvor man kan lære om retrieverrasene og deres særpreg,
avslutter Siv Sandø.

- Har klubben egne avdelinger rundt om?
- Ja, klubben har 20 avdelinger i alle deler av landet, og dekker det
meste, rent geografisk. Det er dermed muligheter for de aller fleste
til å komme i kontakt med sin avdeling og få tilbud om aktiviteter.

Jakttrening er blant de aktiviteter
klubben tilbyr. Her er en flatcoat
på vei til å apportere.
Foto: Anne Buvik.

Innhold
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Norsk berner sennenhundklubb

Én for alle, og alle for én

Rasen berner sennen har fått stor popularitet
i Norge. Rasen er allsidig, og sees i mange
aktiviteter. Foto: Anne L. Buvik.

Norsk berner sennehundklubb er, som navnet forteller, en
klubb for bare én hunderase, nemlig berner sennen. Den
store, trefargende hunden fra Sveits er en allsidig og populær
rase, og fikk sin egen spesialklubb for vel 30 år siden. Den
er en middels stor raseklubb, med rett i underkant av 1000
medlemmer. Leder er Frode Holland.

bredde/lavterskelaktivitet, nemlig «turhund». Her kan alle
registrere turene de går med hunden i løpet av året, og ta
ulike merker, bronse, sølv og gull, etter hvor langt de har
gått. Det er ganske populært, nesten 100 medlemmer har
registrert seg og hunden. Her snakker man virkelig om et
folkehelsetiltak, sier Holland fornøyd.

- Har dere merker medlemsøkning i forbindelse med koronapandemien?

Og ettersom berner sennen tradisjonelt ble brukt som trekkhund foran vogn i sitt hjemland, er det også dem som velger
å kjøre med hundene sine. En gruppe i klubben gir et tilbud
til funksjonshemmede barn om å bli tatt med på kjøretur
med hundene.

- Ja, det må man si. Medlemstallet har økt med ca. 100 det
siste halvannet året, selv om det ikke har vært så enkelt å få
tak i valper. Så nå håper vi å få beholde disse medlemmene
og gjerne også vokse ytterligere, sier han.

- Vi har også et halvt dusin spesialutstillinger hvert år, hvor
Pinsetreffet på Torpomoen i Hallingdal er det største. Sosiale
tilbud som uformelle treff og felles turer er også noe vil tilbyr.

- Hvilket tilbud gir dere til medlemmene?
- Vi har mange tilbud, til folk på alle nivåer. Klubben har
mange flinke komiteer som tilbyr ulike aktiviteter. Det er
brukshundkomiteen som driver med lydighet og rallylydighet, mange bernere konkurrerer på ganske høyt nivå. Så
har vi et mer lavterskeltilbud, nemlig kløv med berneren og
muligheter for å ta kløvhund-merke. Og så har vi enda en

Innhold

- Har klubben avdelinger?
- Ja, vi har 12 avdelinger fordelt over hele landet. De er alle
aktive, og gir et flott tilbud til hverdagshunden gjennom treff og
kurs, blant annet valpekurs og førstehjelpskurs for hund. Avdelingene og virksomheter de tilbyr, er selve grunnfjellet i klubben.
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Lengre tyggetid,
renere tenner!

nå også
i større
størrelse
Frode Holland er leder i Norsk berner sennnenhundklubb. Foto: Privat

- Hvordan kommuniserer dere med medlemmene?
- Vi har medlemsbladet vårt, «Berner’n”, som kommer
ut fire ganger årlig. Vi har hjemmeside, og bruker også
Facebook mye, både hovedstyret i klubben og avdelingene. Vi har også hatt medlemsmøter og webinarer på
digitale plattformer.
- Hva gjør dere for å beholde medlemmene?
- Det viktigste er at avdelingene fortsetter å være aktive, og
møter medlemmene der de er. Oppdretterne er viktige for
å rekruttere nye valpekjøpere, og sette dem i kontakt med
sin lokalavdeling.
- Så hvorfor skal folk bli medlem i Norsk berner sennenhundklubb?
- Fordi de kan treffe likesinnede, få råd og tips av de mer
erfarne og bli en del av et bra miljø. Og er man mer enn
middels interessert i rasen, er dette stedet for å forvalte rasen
og ta vare på den for fremtiden. Vi ønsker alle velkommen,
avslutter Frode Holland.

Innhold
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NM I JUNIORHANDLING 2021

Årets Norgesmesterskap i juniorhandling ble avholdt på årets siste utstilling i
Sandefjord 20.-21. november. Dommer var Ingunn Solberg Eriksson.

Vi gratulerer Irja Sofie Nyheim med strålende innsats og en
velfortjent norgesmestertittel! Irja skal representere Norge
på World Dog Show neste år!

Crufts 2020/21) hun ikke har fått reise til, blir hun Norges
representant på Crufts 2022. Gratulerer!
Årets finalister i NM-juniorhandling var Svein-Tore UllebergBøhmer, Hugrün Svava Svövudottir, Irja Sofie Nyheim, Tea
Sjølstad, Carmen Dønheim Hoseth, Malin Landmark

På en flott andreplass kom Malin Landmark, som blir Norges
representant på European Dog Show i 2022. Gratulerer!

Vi ønsker dere lykke til på neste års mesterskap!

Tea L. Sjølstad kom på tredjeplass, og på bakgrunn av at hun
tidligere har kvalifisert seg til tre konkurranser (WDS Kina,

Innhold
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NORDISK MESTERSKAP I JUNIORHANDLING 2021

Nordisk mesterskap i juniorhandling, Herning, Danmark, 13. november.

Vi gratulerer det norske landslaget i
juniorhandling med sølv på nordisk
mesterskap i Danmark! Årets landslag
bestod av Irja Sofie Nyheim, Miriam Pallokat,
Carmen Dønheim Hoseth, og Hugrún Svava
Svövudóttir.
Også i den individuelle konkurransen ble
det sølv til Norge og Irja Sofie Nyheim.

Gratulerer!
Innhold
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NM
støver

2 0 21
Aust-Agder Harehundklubb feiret
i høst 75-årsjubileum, og i den
anledning var klubben tildelt
NM støver 2021, med kongepokal
og cacit.
Tekst og foto: Jens Angelstad Noddeland

P

an Garden Hotell i Åmli har vært AAHKs stamkvarter på
jaktprøver i flere tiår og skulle også denne gang huse
NM-deltakere og dommere. På grunn av noe begrenset
kapasitet i år, ble det litt utfordrende å få innkvartert alle på
hotellet, men dette ordnet seg greit ved at hytter ble løsningen.

muligheter til å få vist sitt beste. Med Pan Garden som sentrum
spredte terrengene seg godt utover, og alle terningene var
selvfølgelig sjekket for prøveharer på forhånd. Alle terrengene
ble registrert som barmark, men allerede morgenen etter NM
kom snøen, og da snødde det godt i tre dager!

Som vanlig stilte 20 hunder til start; fire fra hvert av de fem
distriktene. Det var i år bare tre ulike raser som stilte til start:
ti finsk støvere, seks dunkere og fire hamiltonstøvere. Skulle
gjerne sett at vi hadde hatt flere raser med på å kjempe om
NM-tittelen - og årets kongepokal.

Første prøvedag drog i gang, og dreieboka våknet til liv. Aina
Nusser Aasen administrerte dreieboka og fulgte opp alt som kom
inn fra dommerne. Flere meldte inn full tid, og da tida var ute, viste
det seg å bli jevnt i toppen etter første dag. Ett poeng skilte de tre
første, men på toppen sto finsk støver TS-Aiwa til Nils Sveinung
Ramsli med 200 p. Tett på fulgte finsk støver Hagheimen's Soili
til Gjert Andre Sundtveten og finsk støver Brunsåsen's Lotta til
Svein Tore Tveite med 199 p. Samlet resultat etter første dag ble:
ni førstepremier, en andrepremie og fire tredjepremier.

Etter dommermøtet tirsdag kveld var det defilering og trekking av dommere og dermed også terrenger. Prøvetiden ble
i dommermøtet satt til 5–8 timer slik at hundene skulle få

Innhold
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"

Finskstøverne gjorde
det skarpt i dette NM-et.
De tok de fire første plassene,
fulgt av to dunkere
på 5. og 6. plass.

Etter dommermøtet var det jegermiddag for NM-deltakere,
dommere og innbudte kjentmenn. Resultatene fra første dag
ble gjort kjent, og stemningen rundt bordene var på topp.
Nå sto mye på spill og det var viktig for mange å få en god
natts søvn før klokken igjen ringte kl 05:30.

Tredjeplassen gikk til finsk støver TS-Ammy tilhørende Terje
Hauerberg. Lederen fra første dag fikk ikke ut andre dag.

Spenningen før andre dag var stor, for her kunne mye skje. Det
har jo vist seg tidligere år at det ikke alltid er den som leder
første dag vinner hele prøven. I noen av de vestlige terrengene
fikk de litt regn som frøs på bakken på morgenen andre dag,
og dette kunne selvsagt by på noen problemer. Mange øynet
nok en sjanse etter denne dagen, og før dommermøtet var det
klart at det ville bli hard konkurranse om NM-tittelen.

Aust-Agder Harehundklubb hadde lagt ned et solid arbeid
i forkant av dette NM-arrangementet, og høstet mye skryt
for innkvartering og opplegg. Spesielt formann Peder Arnt
Næs og sekretær Aina Nusser Aasen skal ha mye av æren
for dette. Få klubber kan stilles med en mer driftig, pålitelig
og hyggelig sekretær enn AAHK.

Finskstøverne gjorde det skarpt i dette NM-et. De tok de fire
første plassene, fulgt av to dunkere på 5. og 6. plass.

Prøveleder var Arnt Morten Haugen, NKK sin representant
var Birger Steen og Mette Køhler Bjørkkjær stilte som prøve
sekretær. Alle fra NHKF. Pernille Saltnes stilte fra NKK for å
dele ut kongepokal, som i år var tildelt denne prøven.

Seks hunder hadde oppnådd 1.EK, og av disse hadde to
hunder over 400 p. Det ble imidlertid finsk støver Hagheimen's
Soili til Gjert Andre Sundtveten som gikk av med seieren
og fikk kongepokalen med hele 405 p. Tett på fulgte finsk
støver Brunsåsen's Lotta til Svein Tore Tveite med 401p.

Innhold

Klubben takker også Tracker som hovedsponsor for prøven.
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NEDERLAND 21.-24. OKTOBER
Reserve-europamester Kalo Skilo’S Amor
Vincit Omnia sikrer sølv til Norge.
Foto: Kaj Frøling.

EM i lure coursing
Den 21.-24. oktober var den nederlandske kennelklubben vertskap for
årets EM i lure coursing. Over 800 hunder fordelt på 16 forskjellige raser
fra 20 land, var på jakt etter den gjeve europamestertittelen.
Tekst: Eva Kristine Wiik

Å

rets landslag fra Norge var lite, men godt. Med 13 hunder
fordelt på rasene borzoi, italiensk mynde og podenco
ibicenco, hvorav fem endte opp på pallplass, så var
det ingenting å utsette på kvaliteten på årets representanter.

gjennom flere omstarter før de fikk gjennomført banen. I striregn.
På tross av alle utfordringene levnet arrangør og deltagere
liten tvil om at innsats og velvilje er avgjørende for suksess, og
noen timer på overtid kom mesterskapets første dag vel i havn.

Pallplasseringene kom heller ikke gratis og uten stor innsats.
Storm og kraftig nedbør på mesterskapets første dag førte
nemlig til at bare en omgang kunne gjennomføres - til stor
skuffelse både for deltagere og arrangør.

Gleden tok seg betraktelig opp under premiesermonien når
det viste seg at seks av ni startende norske hunder hadde klart
å kjempe seg til pallplass i møkkaværet!
Takket være dyktige funksjonærer og værguder som spilte på
lag, kunne heldigvis de resterende dagene av årets europamesterskap gjennomføres som normalt.

Uværet og nedbørsmengdene førte også til en rekke tekniske
problemer, som resulterte i at majoriteten av hundene måtte

Innhold
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Deler av årets landslag (fra venstre): Regine Jense, Lena Hennie Størmer Dahl, Maria Knudsen, Kristian Sundal Farstad, Jan-Olav Hagebø, Eva Kristine
Wiik og landslagsleder og en av flere dommere på årets europamesterskap, Geir Hammer.

Norges pallplasseringer EM i lure coursing 2021:

Neste år arrangeres det for første gang VM i lure coursing.
Finland er vertsskap og vi gleder oss til å se verdens raskeste, og
vakreste, jegere i aksjon på sanddynene i Kalajoki 26.-29. mai!

Podenco ibicenco, tisper:
2. plass/reserve EM-mester: N SE UCH Kalo Skilo's
Amor Vincit Omnia. Eier: Jan Olav Hagebø/Oppdretter:
Maria Knudsen
6. plass: N UCH NV-21 Kalo Skilo’s Semper Fortis. Eier
Eva Kristine Wiik / Oppdretter: Maria Knudsen
Podenco ibiceno, hannhund:
6. plass: NV-21 Kalo Skilo's The Kings Arrival. Eier: Eva
Kristine Wiik / Oppdretter Maria Knudsen.
Italiensk mynde, hannhund:
3. plass: N DK UCH NORDV-21 Phly Society California.
Eier: Stine Hedmann / Oppdretter: Regine Jensen
6. plass: C.I.B. N DK FI SE UCH N LCCH NJV-17 FIJV-17
SEJV-17 SEV-17 DKJV-17 HEJW-17 NORDJV-17 NV-18
Caeles Mind Over Matter. Eier/oppdretter: Regine Jensen

Innhold
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Endelig et internasjonalt
mesterskap i agility
Etter at tre internasjonale mesterskap på rad er blitt avlyst for norske utøvere,
først VM i 2019 på grunn av «hundesykdommen» og deretter både VM og
Nordisk i 2020 på grunn av covid-19 pandemien, ble det endelig arrangert
et internasjonalt mesterskap i agility.
Tekst: Morten Bratlie•Foto: Steinar Pettersen

N

ordisk mesterskap i agility (NOM) ble avholdt i
Limtrehallen på Moelv den 13.-14. november med
Gjøvik Hundeklubb som arrangører.

Norge tok imidlertid like mange medaljer som Finland og ble
med det nest beste nasjon etter en flott innsats.
Til slutt er det all grunn til å gratulere Gjøvik Hundeklubb
med gjennomføringen av mesterskapet, og spesielt Alex B
Nilsen (leder i klubben) og Mette Olsen (nestleder) som har
vært de mest sentrale i planleggingen og gjennomføringen
av mesterskapet.

Gjøvik Hundeklubb har tidligere flere ganger stått som tekniske
arrangører av NOM, men denne gangen hadde de ansvaret
for helheten i det NKK helt hadde fristilt seg fra deltagelse i
arrangementet.
Limtrehallen viste seg som en enda bedre arrangementsarena
enn tidligere med sitt nye lysanlegg og gode kunstgressdekke,
og arrangementet ble så absolutt vellykket takket være
Gjøvik Hundeklubbs omfattende og gode planlegging og
nær prikkfrie avvikling.
Dommerduoen under NOM var Alexander Beitl fra Tyskland
og vår egen Kurt Ove Steinset. Det varmet godt for arrangørene
i GHK å få tilbakemeldinger fra dommerne på at dette var
et av de best planlagte og gjennomførte stevnet de hadde
vært med på, noe en engasjert tilskuerskare først og fremst
fra Norge, men også fra de øvrige nordiske landene bidro til.
Selv om Norge tok godt for seg av «pallplasser» denne
gangen, må Finland sies å være beste nasjon under Nordisk
Mesterskap i Agility 2021 med hele fire nordiske mesterskapseire, mens Norge og Sverige tok hvert sitt.

Innhold

Sekretariatet (fra høyre): Stevneleder Johnny Aas, Arrangementsansvarlig
Gjøvik HK Alex Bogen Nilsen, Dataansvarlige Ann Leni Haugstad og
Mari-Anne Madsstuen.
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Det ble følgende «medaljefordeling»:
Lagklassen 1.plass og Nordisk Mester 2.plass

3.plass

Small

Finnland

Norge

Danmark

Medium

Norge

Danmark

Finnland

Large

Sverige

Norge

Danmark

Ind. klasse 1.plass og Nordisk Mester

2.plass

3.plass

Small

Iida Vakkuri, FIN

Eli Beate Sæter, NOR

Katja Kumpulainen, FIN

Medium

Maris Hirvonen, FIN

Jesper Vind, DEN

Daina Knops, SWE

Large

Miko Altonen, FIN

Tarjei B Hveding-Gabrielsen, NOR Kjersti Jørgensen, NOR

Lag Large

Large

Lag Medium

Medium

Lag Small

Small

Detaljerte resultater for finaleomgangene finnes på Gjøvik Hundeklubbs hjemmeside, www.gjovikhundeklubb.no

Innhold
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MIN RASE
VAKKER: Den rødbrune jakthunden er
slående vakker med sine dype farger.

Hygenhund

– den norske harejegeren
Med vakker klang i stemmen og sitt kloke vesen fortjener denne
helnorske rasen litt ekstra oppmerksomhet.
Tekst: Ida Lindvall•Foto: Hege Svensson

H

Helnorsk historie
Hygenhunden har i hovedsak sin opprinnelse fra Ringerike,
Lier og Bærum. Navnet har den fra Hans Fredrik Hygen som
hadde sitt virke på Ringerike. Han var en kjent harejeger på
1800-tallet, og han begynte å avle på lokale støvete som
ble brukt til harejakt. Dette ga opphavet til den rødbrune
harehunden vi kjenner i dag.

ygenhunden er en norsk harehundrase og jeg valgte
denne rasen fordi jeg skal drive med harejakt. Samtidig
har den et vennlig gemytt og et sjarmerende vesen,
forteller Hege Svensson, som hjemme har hygenhunden
Selma. Hege legger til at hun også ønsker å bidra til å videreføre rasen som per dags dato ikke er så tallrik, dessverre.
Faktisk viser tall hos NKK de siste årene at det kun er registrert
mellom 30 og 40 nye valper hvert år.

Innhold

24
HUNDESPORT • Nr. 4 2021

MIN RASE

Lettlært og høy jaktlyst
Hege synes hygenhunden både er en vakker, klok og sjarmerende hund. - De er kjent for sitt karakteristiske klangfulle
losmål. De er i grunnen ganske lettlærte, men også veldig
selvstendige og har egne meninger. Noe en harehund må ha,
presiserer hun. Samtidig er det viktig å ikke oppmuntre til jakt
på annet vilt enn hare. - Dette er en hund med stor jaktlyst, så
dette er det viktig å trene på å holde i sjakk. Hege forteller
at noen bruker hunden til å jakte rev og gaupe, i tillegg til
hare. - Hygenhunden har også en medfødt egenskap med
å åpne dører, så den har nok litt Houdini-blod i årene. Jeg
vil si at hunden trenger både mentale og fysiske utfordringer
for å trives, sier Hege. Altså er et liv på sofaen ikke et liv for
en hygenhund. Er du en person, eller en familie som ønsker å
drive med jakt, og trenger en drivende hund, er hygenhunden
et veldig godt alternativ. - Tidligere var hygenhunden kjent
for å være litt skarpe. Det har blitt gjort god avl i forhold
til det og rasen er i dag kjent som svært vennlige og greie
hunder, forteller Hege.
En god oppdretter
Hege selv har et veldig godt forhold til sin oppdretter. - Hunden min kommer fra oppdrettet Haltdals Hygen ved Tormod
og Kim Weberg. De bor like i nærheten av meg og er veldig
behjelpelig med hva det måtte være.

TIL SKOGS: Hege skal børste støvet av jegerprøven og ta med Selma
på harejakt.

Den fineste gaven til den fineste hunden
Bruk kupongkoden
nedenfor og bestill på
dogvitality.no

Innhold
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MIN RASE
På kurs i blodspor med Ludo
Foto: Linda Fagerli Sæthren

Italiensk
spinone
– robust og sosial
Denne milde jakthunden med n esten
menneskelige øyne har røtter helt
tilbake til 1400-tallet.
Tekst: Ida Lindvall

J

eg kom over rasen ved en tilfeldighet for mange år siden. En
kombinasjon av hundens gode egenskaper, de fantastiske
øynene og rasens historie var det som gjorde at jeg valgte å
ha italiensk spinone. Dette forteller Linda Fagerli Sæthren som nå
også driver eget oppdrett av rasen. - Jeg ble fullstendig bergtatt
av det jeg så og leste. I 2011 reiste jeg til Tyskland og hentet min
første italienske spinone. Det har jeg aldri angret på, sier hun.

Spinonen beskrives som en tolerant, intelligent og vennlig
hund med utpreget jaktlyst. Den har milde, nesten menneskelignende øyne - som passer til temperamentet. Linda er
ikke i tvil om hva hun liker best. - At den er sosial, intelligent,
morsom og vennlig. I tillegg er spinonen familieorientert,
og utvider lett sin egen flokk ved å inkludere to -og firbente
utover eget hushold. Utvidet familie, venner og deres firbente
blir raskt en del av flokken, forteller Linda. Hun fremhever
spesielt en ting ved spinonen. - Jeg har aldri sett maken til
øyne hos noen annen hund. De speiler alt som finnes i rasen
i tillegg til dens egen personlighet. De bruker øynene aktivt
for å kommunisere, og ser deg gjerne rett i øynene om de
ønsker å formidle noe, forteller hun.

En moderne, historisk hund
Det er en historisk rase, som er så gammel at det er vanskelig å fastslå opprinnelsen. En raggete og robust fuglehund
fra Italia er nevnt i tekster allerede før vår tidsregning. Det
finnes historiske avbildninger, skulpturer og relieffer som er
til forveksling lik – uten at forbindelsen kan slås fast med
sikkerhet. Man regner det som sikkert at rasen var etablert
innen 1400-tallet. Utover 1800-tallet var rasen kjent under en
rekke lokale navn. Kynologen Delor tok for seg de forskjellige
variantene og gav rasen navnet spinone i 1887. Han laget
også den første moderne rasebeskrivelsen, som på de fleste
punkter sammenfaller med dagens standard.

Innhold

Sterke instinkter
Ifølge Linda elsker spinonen å lære nye ting og responderer
godt på positive treningsmetoder. - Både lek og mat er som
regel effektivt, og den jobber hardt for å finne ut av hva du
prøver å lære den. Hun presiserer at rasen først og fremst er
en jakthund og at instinktene kan ta overhånd, noe man bør
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Spinonen er en sosial og vennlig hund. Spinonetreff og skogstur. Foto: Linda Fagerli Sæthren

være forberedt på. - Selv om dette er en stående fuglehund,
er den er som oftest svært allsidig. Den apporterer instinktivt,
og kan i noen situasjoner støte fuglen mot jegeren på eget
initiativ. Den kan også finne på å rapportere, altså gå ut
av stand for å hente jegeren, allerede i ung alder. Denne
italieneren går gjerne 80 til 100 meter ut i søket, hvor den
jobber nøye og systematisk i et roligere tempo. Der de andre
rasene løper forbi, finner spinonen fugl. I tillegg er den en
god svømmer og har svømmehud mellom tærne.

Billie, min ettåring fra eget oppdrett, viser et sterkt instinkt på
fugl. Linda og hundene trives også godt med andre aktiviteter. - Vi har trent en del lydighet, både klassisk og rally. Det
morsomste vi gjør sammen er å gå spor. Vi er kurset og har
trent både menneskespor og blodspor/ettersøk. Spinonen
har en svært godt nese. Linda mener spinonen trenger både
fysiske og mentale utfordringer i hverdagen. - Samtidig er
den langt mer tilpasningsdyktig når det kommer til en lat dag
på sofaen enn andre typer fuglehunder, smiler hun.

Spinonen er en ypperlig jakthund, men et roligere og mer
familievennlig alternativ til andre typer fuglehunder. I opprinnelseslandet Italia arrangeres det egne jaktprøver for rasen.
Det gjør de også i Sverige hvor rasen er større enn her,
forteller Linda. Selv tok hun jegerprøven etter at hun fikk sin
første hund, Ludo. - Mine hunder vært med på jakt der de har
fått henge i halen på erfarne hunder og jegere. Vi har også
trent med instruktør i fjellet og deltatt på tamfugltrening. Vi
har nå flyttet til fjells fra Oslo, og planen fremover er å trene
jaktlydighet og børste støvet av jegerprøven. Gamlebyens

Trenger god tilvenning
Tonnevis av gode egenskaper til tross, en trygg hund kommer
ikke gratis, noe spinonen er et godt eksempel på, ifølge Linda.
Rasen er blant annet naturlig forsiktig, og kan bli engstelig
dersom den ikke sosialiseres systematisk allerede fra den er
valp. - Den kan også være ganske destruktiv i oppveksten og
utvikler ofte separasjonsangst i 5-7 måneders alder. Derfor
er alene hjemme-trening viktig, og den må foregå gradvis.
Men, hvis den får velge, vil den nok aller helst dele sengen
din med en annen firbent mens du er borte.

Innhold
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Hun sier også at man må være forberedt på å senke egne krav
til et plettfritt hjem. - Slev, hundehår og jord etter nygravde
hull i hagen er ikke uvanlig å finne steder du minst venter det!
Er tilgjengelig for valpekjøperne
- Jeg har fortsatt jevnlig kontakt med oppdretterne til mine to
første hunder, Ludo og Bea, og jeg vet at jeg alltid kan spørre
disse om det er noe jeg lurer på. Det å ha en god relasjon med
sin oppdretter har stor verdi, synes Linda. Selv har hun hatt Beas
oppdretter (Inger Marie Jensen Vinju, Kennel Skogsgrenda) som
en nær støttespiller da hun skulle starte for seg selv. - Hun
har delt erfaringer og notater, har svart på spørsmål, og hun
var tilgjengelig hele natten når Beas første valpekull ble født.
Som oppdretter forventer Linda at valpens nye familie har satt
seg godt inn i rasen, og er forberedt på ansvaret det er å ha
hund. - Spinonen trenger aktive eiere, og jeg ønsker den rette
eieren/familien til hver enkelt valp. Harde treningsmetoder kan
raskt ødelegge den, så det viktigste er at den kommer til noen
med en myk hånd og masse kjærlighet, sier hun. Til gjengjeld
vil Linda være tilgjengelig og behjelpelig der hun kan. - Jeg
er glad når jeg kan bidra med egen erfaring, og syns det er
fantastisk å følge valpene gjennom livet!

Lindas fire jenter: fra venstre, Kaos (Gamlebyens Emmylou), Billie
(Gamlebyens Billie), Bea (Sogsgrendas Zasha) og Ipa (Gamlebyens
Joplin) Foto: Julie Nielsen

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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HØYKVALITETS
PROTEIN

HJELPER
IMUNFORSVARET

Skreddersydd ernæring gir en

TRYGG DREKTIGHET
og sunne valper

Tispens ernæring er svært viktig for at
fostrene skal få en optimal utvikling
Ernæringsbehovet til tispen endrer seg gjennom drektigheten:
∙ Fra 1. dag i løpetiden til 42. dag i drektigheten trenger kroppen ekstra
næringsstoffer, som betakaroten og folsyre.
∙ Etter den 42. dagen i drektigheten endrer behovene seg, og tispen trenger ekstra energi.
For å imøtekomme alle de spesielle behovene og støtte tispen gjennom drektigheten og diegivingsfasen,
har Royal Canin utviklet et komplett ernæringsprogram for alle fasene i reproduksjonssyklusen.

© ROYAL CANIN SAS 2021. Med enerett. Solo Grafisk

Om du har spørsmål angående fôring av dine hunder og ditt oppdrett, ta kontakt med oss
for å få mer informasjon eller hvordan du kan søke om å bli PRO-medlem.

TISPER

HT42d

Starter

For små (< 10 kg) og store (> 10 kg) tisper
fra 1. dag av løpetiden til 42. dag av drektigheten.

VALPER

Fødsel

For slutten av drektigheten (fra 6. uken av drektigheten)
og gjennom diegivingsfasen
Puppy PROtech /
Babydog milk

Komplett melkeerstatning for valper
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3 til 4
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Xoloitzcuintle
– veiviseren fra Mexico
Denne urhunden vokter over familien
sin, men sitter gjerne på fanget
døgnet rundt.
Tekst: Ida Lindvall
Str: Miniatyr -Naken.
«Warner Bris Guero»
Foto: Hanne Engebretsen

A

v alle hunderaser i verden er det nok få som fanger
blikket eller slår mer krøll på tunga enn denne. - Jeg er
eier og hobbyoppdretter av rasen Xoloitzcuintle (uttales
solo-its-kuin-tli, red.anm.), tidligere kalt mexikansk nakenhund.
Dette forteller Hanne Engebretsen, som har flere hunder av
denne rasen i hjemmet sitt. Valget falt på Xoloen etter å ha
vært plaget med allergi siden Hanne var liten. Håpet var at hun
skulle tåle denne rasen bedre enn de pelskledde hundene hun
vokste opp med - Samtidig ønsket jeg en frisk rase med minimale
helseplager, sier hun.

religiøse sermonier og ritualer. Rasen skulle visstnok ha legende
krefter mot ulike sykdommer, som for eksempel revmatisme. For
aztekerne var livet etter døden av større betydning enn selve
livet og for å komme til deres versjon av himmelen «Mictlan»
behøvdes en veiviser som kunne føre den dødes sjel til den rette
etterverdenen. Dette var oppgaven til en Xolo.
På 30- og 40-tallet hadde kunstneren Frida Kahlo og maleren
Diego Rivera et flertall av miniatyr -og mellomstørrelsen av rasen
som sine kjæledyr. Imidlertid starter rasens moderne historie først
på 50-tallet da grevinnen Lascelles de Premio Real, sammen med
Englands ambassadør Norman Pelham Wright og flere andre,
reiste rundt i Mexico og kjøpte opp hunder som ved senere tid
ble ført inn i landets kennelregister.

Gudestatus og helbredende krefter
Xoloitzcuintle har eksistert i tusentalls av år i sentral- og sørAmerika. Rasen stammer, som det tidligere navnet tilsier, ifra
Mexico. Men navnet meksikansk nakenhund er misvisende
siden rasen kommer både med og uten pels. I tillegg finnes
den i tre størrelser; liten, mellom og stor. Navnet Xoloitzcuintle
kommer fra en sammensetning av ordet «Xolotl», som er navnet til en aztekergud, og "Itzcuintle", som på Nahuatl-språket
betyr hund. Aztekerne i det gamle Mexico brukte Xoloen i ulike

Innhold

En kosete vokter
Det som kanskje er mest iøynefallende ved denne hunden, eller i
hvert fall en av typene, er at den er hårløs. Men Hanne kan peke
på flere verdsatte egenskaper ved Xoloen. - Det jeg liker best med
denne rasen er hvor utrolig familiekjær og kontaktsøkende den er.
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Str: Standard - naken
«Hornberg sin Tuva»
Foto: Hanne Engebretsen

Hadde de fått bestemme så hadde de sittet på fanget ditt 24/7.
Man føler seg så elsket av denne rasen. Samtidig er de fryktelig
allsidige. De kan brukes til så og si alt! Hobbyoppdretteren legger
allikevel ikke skjul på at hunden har noen utfordrende sider. - De
har velutviklede vokterinstinkter og er gode varslere (noen ganger
litt for gode). I tillegg kan de være reserverte ovenfor fremmede.
Noen krever svært mye trening som valp og unghunder for at
de skal bli stødige voksne. Andre sklir igjennom uten et snev av å
være skeptisk eller reservert, legger hun til.

og andre som er fryktelig late, men felles for dem alle er hvor
flinke de er til å være «av» når de skal være «av». Hvis jeg er
dårlig over en lengre periode så nøyer de seg med å gå ut for
å gjøre sitt fornødne og så vil de inn igjen og være nær meg. De
viser ikke tegn til å være understimulert. Om jeg er i veldig god
form og vil gå en tur på fjellet så blir de mer enn gjerne med på
det også. Slagordet deres er «får vi være med, så blir vi med».
Men jeg vil nok påstå at de liker både å bruke hodet og kroppen når de er i aktivitet, sier hun. Ønsker man seg denne rasen
er spesielt temperament viktig å tenke på, ifølge Hanne. - Jeg
anbefaler alltid valpekjøpere å besøke oppdretter og hilse på
mor og gjerne far om det er mulig. Et godt temperament er alfa
og omega i denne rasen.

Varmepute og jeger
Siden rasen er en urhund er den ikke avlet for noe spesielt formål. Den har evolvert av seg selv og nakenheten kommer fra
en genfeil ved navn FOXI3. - Mayaindianerne brukte den store
størrelsen til jakt og som gaver, mens den mellomste og minste
var både vakthunder og selskapshunder. Ofte ble de brukt som
varmeputer under teppet til de eldre og syke, sier Hanne. I dag
derimot blir rasen brukt til alt mulig. - Du finner dem i agility,
lydighet og utstilling. De brukes som politihund, søkshund, sporhund og annet. Men mest av alt er de familiehunder. Jeg selv
har den som utstillingshund og et kjært familiemedlem. Hanne
synes at Xoloen har såpass god tilpasningsdyktighet at den kan
passe alle, både familier og enslige - Jeg vil være så dristig å
påstå at dette er en rase som for det meste former seg etter sin
eier. Så kommer det selvsagt mye an på hvilket temperament
foreldrene har. Jeg har noen som kan være veldig energiske

Innhold

Oppdretter som mentor
Siden Hanne selv er oppdretter understreker hun viktigheten
av å være tilstede for sine valpekjøpere. - Jeg syns det alltid er
et kjempestort pluss å ha god kontakt med sin oppdretter. Min
oppdretter er min mentor og jeg har lært så mye av dem som
jeg har tatt med meg inn i mitt oppdrett. Selv vil Hanne gjerne
gå den ekstra milen for sine valpekjøpere. - Jeg hjelper ofte til
med tips i forbindelse med temperament og språktrening, teiping
av valpeører og generelle valpespørsmål. Klipping av klør og
stell av hud er jeg også ofte innom. Helt til slutt så er jeg også
alles skredder - jeg syr mer enn gjerne en pysj eller en varm
dress for vinteren, sier hun med et smil.
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DOMMERSPALTEN
Fakta og refleksjoner omkring bedømmelse av hund.
Anne L. Buvik er journalist og fagbokforfatter, og skriver jevnlig for «HUNDESPORT».
Anne Buvik sitter i NKKs Dommerutdannelses-komité (DUK), og har også vært delaktig
i revideringen av Dommerelev-kompendiene. Hun har vært utstillingsdommer siden 2002.
Dommerspalten er Annes egne subjektive oppfatninger, men den gjenspeiler også
synspunktene til mange eksteriørdommere.

Hva ser dommeren etter?
Hva er det egentlig en dommer ser etter når han/hun dømmer?
Den vakreste hunden? Den han/hun liker best, som passer dommerens
egen smak? Den som står best? Går best? Har den blankeste pelsen?
Den flinkeste handleren? Det er mange spørsmål. Jeg skal prøve å gi noen svar.
Tekst og foto: Anne L. Buvik

D

et hender jeg prøver å forestille meg hundeutstillinger
sett utenfra. Nylig var jeg på utstilling selv, og stilte ut,
for en gangs skyld. Med meg hadde jeg en valpekjøper,
hun var en dreven utstiller, men hennes samboer var ganske
blank. Han hadde med en kamerat, og de to klarte med munter
fleip og observasjoner å formidle litt av sporten vår sett utenfra.
Blant annet lot de seg fascinere av to utstillere som viste sine
hunder i ganske stor fart, og fleipet med om «hun som løper
bak, klarer å ta igjen han foran. Jo, hun tar innpå – nei, hun
faller litt tilbake!» etc., i rene sportskommentator-stil. Det ble
veldig komisk, og et artig skråblikk.

Dommeren er gjerne det punktet som alt annet snurrer rundt – nesten bokstavelig talt. Så nå skal jeg prøve
å gjøre det litt klarere hva dommere egentlig ser etter.
Jeg tar det punktvis.
Type
Først og frest ser en dommer etter type. Det kan høres ut som
et diffust begrep, men er egentlig «summen» av hunden:
Alle de faktorer som gjør at en hund ser ut som den rasen
den skal være. Nærmere bestemt silhuett, proporsjoner,
hodeform, bygningsmessige trekk, pelstype, farge og
bevegelsesmønster. Men også hundens mentalitet er en
del av typen. En puddel som ikke presenterer seg lett og
elegant, en afghansk mynde som ikke er arrogant og stolt,
en terrier som ikke er kjekk og frekk, og en spaniel som
ikke smiler til alle og logrer med halen, minster en del av
sin type. Så type er IKKE bare et spørsmål om anatomi.
Men rent visuelt sett: Hvis man har en hund av utmerket
type, skal det ikke være nødvendig med annet enn en
svart silhuett for å definere rasen.

For hva ser den uerfarne? Ett eller flere mennesker med en hund,
som først prøver å få den til å stå, og så til å løpe. Så kommer
en person og tar litt på hunden, det blir stillstand et minutt eller
to mens det mumles litt ved et bord, så kommer en ny person og
holder opp et farget kort et par sekunder, og så blir folk triste
eller glade. Og til slutt klages det over at «en av de kjente» vant.
Vi som har drevet med dette en stund, vet jo hva som egentlig
foregår, men det er ikke så lettfattelig ved første øyekast.

Innhold
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Når man som dommer tar et første overblikk over en klasse,
er den indre radaren innstilt på å finne TYPE. De hundene
som utstråler type, er de som dommeren merker seg i første
omgang. Veldig ofte er det de hundene som står ut ved første
inspeksjon, også de man ender med å sette på de fremste
plassene når bedømmelsen avsluttes. Men ikke alltid.
Anatomi og konstruksjon
For det neste viktige punktet på en dommers prioriteringsliste
er anatomi og konstruksjon. Dette undersøkes nærmere når
dommeren går over den enkelte hund, kjenner på den, og
ser den bevege seg alene i ringen. Konstruksjon er alltid
veldig viktig. Og selv om god konstruksjon alene ikke er nok
til å skape en topphund, er det nærmest umulig å skape en
topphund uten god konstruksjon.
Så hva er egentlig god konstruksjon? Det handler om at hunden
er bygget slik at den på mest mulig effektiv og energisparende
måte kan gjøre den jobben den er avlet for. Hunder en jo avlet
for en lang rekke formål, og skal følgelig ikke være konstruert
helt på samme måte. Men det finnes mange fellestrekk for store
rasegrupper, og alle hunder, uansett størrelse og anatomi, har det
samme antallet knokler og den samme grunnoppbyggingen. Så
finnes det avvikende skalleformer og beinlengder, proporsjoner
og haletyper, for å ha nevnt noe.

En virkelig god hund har både type og konstruksjon, som kommer til uttrykk
gjennom frie bevegelser. Denne hunden kan defineres som en shetland
sheepdog med ett eneste blikk, og selv på et foto kan man se at den
beveger seg parallelt og ubesværet.

Det man ønsker seg hos en godt konstruert hund, er at den
fremstår som en velbalansert og velmusklet helhet, at den
står godt og stødig på sine ben og kan bevege seg uten at
det virker som en synlig anstrengelse. Mange vil si at god
konstruksjon og effektive bevegelser er viktigere for store
hunder som skal gjøre en fysisk krevende jobb, som en
jakthund eller en gjeterhund, enn en liten selskapshund, men
synet på dette har endret seg med årene. Også en liten hund
skal kunne bevege seg på en måte som ikke skaper besvær
for den, og den skal ha en konstruksjon som ikke gjør den
disponert for skader. En hund med åpne knevinkler er disponert for problemer med kneledd og korsbånd, og er den
løs og instabil i sin frontkonstruksjon, kan den skade seg om
den hopper ned fra sofaen. Dårlig konstruksjon gir også ofte
for små flater til å bygge muskler på, med de uheldige følger
det har for stabilitet og styrke. Dette gjelder alle raser, uansett
størrelse. Tidligere het det gjerne om enkelte små raser at de
var «hoderaser», slik at man skulle se bort fra alt annet enn
hodet, og i Storbritannia ble slike hunder bedømt sittende
på eierens arm. Med dagens krav til sunne og funksjonelle
hunder, uansett størrelse, er den type bedømmelse historie.
Heldigvis, sier de fleste.

Innhold

Bevegelser
Det neste punktet man bedømmer, er bevegelser. Langt på
vei er bevegelser en funksjon av konstruksjonen. En erfaren
dommer kan, når han/hun går over hunden, langt på vei
forutsi hvordan den kommer til å bevege seg. Har den steil
overarm og fremskutt skulder, kommer den til å ha kort steg
foran. Er brystkassen underutviklet og grunn, blir hunden løs
og slengete i fronten, og krysser nesten – eller helt – forbeina
i bevegelse. Har den en kort og avfallende kryss og åpne
bakbeinsvinkler, blir baksteget kort og uten kraft. Har den
for mye vinkler bak, blir den kuhaset og instabil. Og har den
stor ubalanse i vikling foran og bak, vil den ofte gå skjevt og
vri bakparten til siden for ikke å snuble i egne bein, da den
har ulik skrittlengde foran og bak.
Men det hender man som dommer blir overrasket, det forekommer nemlig at hunder som ikke ser alt for velkonstruerte
ut, beveget seg bedre enn man forutså. Dette kan henge
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sammen med hundens balanse, muskelkondisjon, stramhet og
mentalitet. Hunder som liker å vise seg fram, kan kompensere
noe for sine anatomiske svakheter. Men de forsvinner ikke,
og det er ikke nok å løpe fort og logre med halen.

friske, kan den puste ubesværet, hvordan er pelskondisjonen
og huden? Er det synlige tegn på sykdom eller skader? Dette
teller med. Med stort fokus på sunnhet, er det de færreste som
ønsker å sende en hund inn i en finalering som ikke ser sunn ut.

Hva som er korrekte – eller «gode» - bevegelser, varierer
fra rase til rase. Men de skal alltid være effektive, og virke
ubesværet og sunne. Det er et absolutt krav.

Nødvendig å ta og gi
Disse fem tingene, type, konstruksjon, bevegelse, mentalitet
og kondisjon er hjørnesteinene i bedømmelse av hunder. De
overlapper hverandre, derfor går det ikke an å skille dem helt
fra hverandre. Og de er kunnskapsbasert, slik at dommeren
benytter seg av kunnskap, ikke smak og behag, i sine prioriteringer. Men prioriteringene er ulike, som vi alle vet. De fleste
dommere, inkludert meg selv, vil aldri gå på akkord med det
som angår sunnhet og mentalitet. Her er kravene absolutte.

Mentalitet
Hundens mentalitet er et annet viktig punkt i bedømmelsen. Dette er
jo noe du bedømmer absolutt hele tiden, fra hunden kommer inn i
ringen og til den går ut. Den påvirker alle deler av bedømmelsen.
Raser har ulik mentalitet. Noen skal være reserverte, noen arrogante, noen følsomme, noen bråkjekke og andre utsøkt vennlige.
Disse forskjellene kjenner du godt til som dommer, og selv ville
jeg blitt overrasket om f.eks. en afghansk mynde hadde begynt å
logre vilt og rundslikke meg om jeg som fremmed kom bort til den.

Men det vanligste dilemmaet er avveiningen mellom type og
konstruksjon. Selvsagt vil du gjerne si «Ja takk, begge deler»
på ekte Ole Brumm-manér, men det hender ganske ofte at
du må gjøre en avveining. For ikke så lenge siden hadde
jeg to veldig gode hunder løpende rundt i ringen i kamp
om den gjeveste plasseringen. Og selv om den ene nok løp
mer energisk enn den andre, valgte jeg den andre. Fordi den
i større grad utstrålte type, og hadde perfekt balanse. Og
den var gjennom velkonstruert og hadde sunne bevegelser,
selv om den ikke var så på hugget som den andre. En annen
dommer ville gjort et annet valg.

Men ingen hunder, uansett rase og typisk mentalitet, får være
redd, hysterisk eller aggressiv. Det man oftest ser i ringen, er
hunder som er sky og redde. Dette kan være på grunn av nye
og skremmende omgivelser, eller at hunden rett og slett er redd
for mennesker og ubekvem i situasjonen. Uansett, en redd hund
vil aldri presentere seg bra. Den vil trekke seg for dommeren,
bevege seg bundet med senket rygg og hale, og gjerne stoppe
opp gjentatte ganger. En aggressiv hund, som går spent og er
klar til «å ta» alt og alle, er heller ikke noe tiltalende syn. Dessuten
er en slik hund farlig. De aller, aller fleste dommere vil slå ned
på uønsket mentalitet, og sette ned slike hunder i premiegrad,
eller endog diskvalifisere dem i grove tilfeller.

Men utmerket type er ikke alene nok til å få en høy premiering. Ikke om hunden ved nærmere ettersyn viser seg å ha
konstruksjonsmessige svakheter som påvirker den. Og vi ser
nok flere tilfeller hvor hunder med medioker type, men super
konstruksjon vinner, enn omvendt. Men god konstruksjon er
alltid et stort pluss, uansett hvordan du snur og vender på
det. Det kan aldri bli et minus. Og de virkelige topphundene
vil ha begge deler. Ja takk!

Alminnelig kondisjon
Et punkt til en dommer alltid vil vurdere, er hundens alminnelige
kondisjon og sunnhet. En den i passe hold, er øynene tørre og
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Refleksvest, hund
Av mesh og polyester tafetta.
S, 30 cm 46-718 64,90
M, 40 cm 46-719 69,90
L, 50 cm 46-720 74,90

Ekstra kos til din
fi rbe n te ve n n!

259,-

8990

Tipi for hund
Lite indianertelt med pute der kjæledyret ditt kan husere
og gjemme seg. Teltduk av polyester og pute med fyll av
polyesterfiber. Mål: 68 x 65 x 80 cm.
49-299

Tyggepinner
Deilige, kyllingsurrede tyggepinner. Vekt 270 gram.
50-804
Social icon

Square
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

Følg oss
@biltemano

www.biltema.no
22 22 20 22

Hos Biltema kan du levere alle kasserte el-produkter innenfor sortimentet vårt, og ordningen er gratis.

Med forbehold om tilgjengelighet, prisendringer og eventuelle trykkfeil.
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NYTT FRA NKK
Oppdretterskolen
Sentralt i NKKs avlsstrategi står bevisstgjøring av oppdrettere gjennom utdanning og opplæring. Oppdretterskolen er et viktig ledd i denne satsningen. Målet for
kursene er at alle skal lære mye, enten man er helt fersk
og har et ønske om å begynne med oppdrett, om man
er hannhundeier og ønsker å lære mer om genetikk og
avl – eller om man har lang erfaring som oppdretter.

BOAS
Den 3. september arrangerte NKK BOAS-kurs for
veterinærer, på Best Western Leto Arena (Letohallen).
Totalt 26 veterinærer deltok. For å kunne utstede offisielle BOAS-attester som registreres i NKKs database
DogWeb, må veterinærer delta på kurset. Kurset er et
heldagskurs, bestående av forelesninger og praktisk
trening på BOAS-gradering av rasene mops, engelsk
bulldog og fransk bulldog. Forelesere på kurset var
NKKs sakkyndige for BOAS-graderinger, Christina
Strand Thomsen (DVM, DipECVS), Thomas Sissener
(MS, DMV, CertSAS, MRCVS, DipECVS, EBVS) og
Tonje Trinterud (DMV, CertAVP, DipECVS, MRCV). Til
nå er totalt 100 veterinærer i Norge sertifisert til å utføre
BOAS-graderinger.

NKK har i høst gjennomført to kurs i Oppdretterskolen.
Den 26.-27. september kurs 2 Oppdrett (praktisk avl
og oppdrett, reproduksjon, fødsel og valper), i region
Telemark/Vestfold. Det var 40 deltagere på kurset. Disse
var både oppdrettere og eiere av flere ulike hunderaser.
Forelesere var Astrid Indrebø og Nina Hansen.

Fullcert-ordningen
På årets RS ble det vedtatt at «fullcertordningen gjøres
gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund uten
unntak med virkning fra 01.01.2022. Fullcertordningen
kan ikke endres eller tas opp til ny behandling før det
har gått minimum fem år.»

Den 6.-7. november kurs 1 Genetikk og avl (genetikk,
seleksjon, kombinasjon, avlsarbeid, avlsstrategi og regler/retningslinjer), i region Oslo og Akershus. Det var
41 deltagere på kurset. Forelesere var Tone Kristensen
Grøn og Kim Bellamy.

Junior- og veteranchampionat utsatt
I 2019 vedtok NKKs Hovedstyre å innføre junior- og veteranchampionat på NKKs nordiske og internasjonale utstillinger med virkning fra 1.7.2020. På grunn av utfordringene pandemien gav for NKK, ble disse championatene
vedtatt utsatt på ubestemt tid.
For å innføre championatene må det gjøres flere endringer i NKKs IT-system. Disse endringene må sees i sammenheng med
Hovedstyrets helhetlige IT-utviklingsplan. Dette gjør at innføringen av junior- og veteranchampionat fortsatt er utsatt på ubestemt tid.
NKKs særkomité for utstilling (NSU) vil ta opp igjen saken når NKKs Hovedstyre har vedtatt prioriteringer for ITprosjekter i organisasjonen.

utvalg
• Stort
Mange
• størrelser
• Solid kvalitet
• Hundehus
• Inngangsluker
• Varmeelementer
• Oppvarmet vannkopp
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NYTT FRA NKK

NKK-medlemskap
og kontingent 2022
K

ontingentkrav for 2022 for alle medlemmene i NKKtilknyttede klubber og forbund blir sendt ut i uke 1.
Kravene som blir sendt ut baserer seg på medlemskap
fra 2021.

Fra 15. mai 2022 må du som eFakturakunde gi en generell aksept for å fortsette å være eFaktura-bruker. Dette
omtales som «Ja takk til alle» eller «Alltid eFaktura»,
avhengig av hvilken bank eller betalingsapp du har.

Kontingentkravet kan betales med kort på Min side.

For å fortsatt kunne motta regninger og faktura som
eFaktura, er det viktig at du aksepterer «Ja takk til alle»
i din nettbank eller betalingsapp. Dersom aksepten ikke
gjennomføres før fristen, vil du ikke lenger motta eFaktura
etter 15. mai 2022.

Medlemskap
Du kan først gjøre endringer i ditt medlemskap for 2022 etter
at kravet er mottatt. Ved endringer lages det et nytt krav på rett
beløp som blir tilgjengelig på Min side og/eller sendt ut som
ny faktura i løpet av 1-3 dager. Fakturaen du mottok først ses
bort fra. Delbetaling på først mottatte faktura er ikke mulig.

Merk at allerede fra 1. desember 2021 må du gi generell
aksept for eFaktura «Ja takk til alle» for å kunne motta
regninger fra bedrifter som du tidligere ikke har mottatt
eFaktura fra.

Har du problemer med å logge deg inn på Min side?
Send en epost til medlem@nkk.no så hjelper vi deg.

Vi oppfordrer derfor alle eFakturakunder til å inngå «Ja takk
til alle»-avtale snarest mulig.

Husk efaktura-avtale
Dette gjelder eFaktura generelt, ikke bare for deg som er
kunde hos oss i Norsk Kennel Klub.

Vi ønsker deg en fredelig jul
og et godt nytt år
Med vennlig hilsen

Innhold
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Høringssvar til hundeloven
I september i år la Landbruks- og matdepartementet (LMD) forslag til revidert
hundelov ut på høring. NKK har nå levert et omfattende høringssvar, hvor det
påpekes hvilke endringer NKK nå mener må gjøres i lovverket.
Tekst: Kjetil Vataker Johansen, politisk rådgiver NKK

I

departementets forslag til ny lovtekst var det allerede tatt
hensyn til flere av NKKs tidligere innspill, og lovforslaget
fremsto som en forbedret utgave. Likevel var det mange
områder i den nye lovteksten hvor NKK så tydelige behov
for endringer og presiseringer.

og annet personell til å vurdere hund. NKK besitter derfor
høy kompetanse om hund og vurdering av hund som ville
hatt stor verdi i arbeidet med den reviderte loven.
NKK håper nå LMD og myndighetene velger å vektlegge
NKKs høringssvar, som i kraft av å være hundeeiernes organisasjon faktisk fremmer de berørtes syn på lovforslaget.

Det ble derfor nedsatt en arbeidsgruppe som har arbeidet
med NKKs høringssvar på vegne av organisasjonen. Gruppen har vært sammensatt av personer med kunnskap fra
ulike fagområder, og det har blitt avholdt hyppige møter.
Departementets utkast til endret hundelov har blitt gjennomgått grundig av arbeidsgruppen, og det har også blitt
innhentet innspill fra ulike deler av organisasjonen der det
har vært behov for det.

Det er helt nødvendig at lovendringene som nå utarbeides
faktisk fører frem til en lov som i større grad vektlegger hundeholdets positive sider, og hvor de klare fordelene ved
hundehold fremheves tydeligere enn det som er tilfellet i dag.
Herunder ligger et klart behov for å bedre balansere sikkerhetsaspektet opp mot dyrevelferd og hundeeieres rettsikkerhet.

På oppløpssiden
Det har vært viktig for NKK å gjøre et grundig arbeid med
høringssvaret, da dette er en av de siste mulighetene for å
påvirke hva slags hundelov vi skal ha i Norge de kommende
årene. 18 år har nå gått siden dagens lov trådde i kraft, og
i løpet av disse årene har det gang på gang blitt bekreftet
at loven ikke fungerer etter intensjonen.

Veien videre
Arbeidet med den reviderte hundeloven engasjerer svært
mange mennesker, noe som også illustrerer det store behovet
for endring. Departementet har mottatt flere hundre høringssvar
på utkastet til endringer i hundeloven. Disse høringssvarene
skal nå gjennomgås og vurderes av departementet, før det
gjøres aktuelle justeringer i det som blir den endelige versjonen av en oppdatert hundelov som skal vedtas av landets
myndigheter.

NKK har derfor jobbet kontinuerlig med å få til en endring
av loven og vært en av de viktigste pådriverne overfor
myndighetene for å få på plass en endret hundelov – som
nå altså er like rundt hjørnet.

Departementet har tidligere opplyst at de tar sikte på å fremme
et ferdig forslag til oppdatert lov for Stortinget våren 2022.
NKK vil jobbe videre med denne saken og fremme vårt syn
i de nødvendige kanaler frem til den reviderte hundeloven
blir vedtatt og iverksatt.

Det er en gruppe nedsatt av LMD som det siste året har jobbet
med å gjennomgå dagens hundelov og utarbeide et forslag
til endret lovtekst. NKK synes det er synd at hundeeiernes
organisasjon ikke har vært invitert inn i departementets
arbeid. NKK er hovedorganisasjonen for hundeinteressene
og hundeeierne i Norge, og utdanner instruktører, dommere

Innhold

NKKs høringssvar kan du lese i sin helhet her
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Kan hunden
være veganer?
Akkurat som mennesker lever hunder av næringsstoffer og ikke av råvarer,
og alle næringsstoffene hunden trenger finnes i planter.
Tekst: Janne Karin Brodin, kommunikasjonsrådgiver NMBU

Å

være veganer eller vegetarianer er som oftest et
verdivalg. Det er også et valg enkelte hundeeiere
gjør for hunden sin.

- Så for å legge den død, så kan jeg slå fast at hunder kan
få dekket næringsbehovet sitt fra bare plantemateriale, men
det er ikke nødvendigvis optimalt for hundens helse og trivsel,
sier Ahlstrøm.

Valget møter motbør med påstand om at det er dyreplageri, og
at vegetarkost gjør at hunden ikke får dekket næringsbehovet.

Dårligere proteinkvalitet i plantekost
Ulempen med plantekost er først og fremst en dårligere proteinkvalitet enn i animalske råvarer som kjøtt, egg eller fisk.
For å lage et veganfôr må en derfor ha nøye kjennskap til
aminosyreinnhold i råvarene og gjerne bruke flere råvarer
for å dekke behovet for protein.

Professor i husdyrernæring og ekspert på hundefôr Øystein
Ahlstrøm ved NMBU har registrert at debatten for og imot
veganfôr til hund ofte er relatert til personlig ståsted og ikke
til fakta.

Innhold
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Professor Øystein Ahlstrøm velger
å gi hundefôr med animalsk protein
til hunden Juli, som er en aktiv
jakthund av rasen Breton.
Foto: Janne Karin Brodin

Valper skal vokse og har et større proteinbehov enn voksne
hunder. Derfor er det er best å bruke vanlig fôr med animalsk
protein i, slik at hunden får dekket næringsbehovet og utvikler
seg normalt.

Det er mye enklere og sikrere å sette sammen et fullverdig
fôr med animalske råvarer på grunn av bedre proteinkvalitet,
høyere proteininnhold og bedre smak.
I kommersielle tørrfôr til hund brukes ofte både animalsk og
plantebasert protein.

Også til gamle hunder anbefaler han vanlig fôr.

Smaken kan være en utfordring
Hunder spiser mye forskjellig, også grønnsaker, selv om
valget nok ville falle på en karbonade framfor en gulrot. Så
smaken og om hunden faktisk vil spise veganfôret kan være
en utfordring.

- Når hunden blir gammel, har den et lavere aktivitetsnivå og
den spiser mindre. For å få dekket næringsbehovet gjennom
den mengden fôr hunden spiser, må kvaliteten på proteinet
være god. Da vil animalsk protein være best.
Veganfôr er mer bærekraftig
Veganfôr er mer bærekraftig enn fôr som inneholder kjøtt
fordi det blant annet er mer arealkrevende å produsere kjøtt.

- Det finnes kommersielt veganfôr som dekker hundens næringsbehov, men hvis den ikke liker fôret, bør du vurdere å
gå tilbake til det gamle, sier Ahlstrøm.

Men hundefôr inneholder ikke kjøtt i vanlig forstand, men biprodukter fra kjøttproduksjonen til mennesker, altså det vi ikke vil spise.

Han syntes også det er et etisk spørsmål, for hunden får jo
ikke velge selv. Eieren tar på vegne av hunden avgjørelsen
om hva som er best for hunden.

- Så hva skal disse biproduktene brukes til da, når vi ikke
lenger spiser innmat slik som vi gjorde før i tiden, undrer
Ahlstrøm og utdyper at det er innmat som lever, nyrer og
blod som er de mest næringsrike delene av dyret. Det kan
jo ikke gå til spille.

Ikke veganfôr til valper og gamle hunder
Ifølge Ahlstrøm er fôr med animalske råvarer sikrest og best
både når hunden er valp og når den blir gammel.

Innhold
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Fullverdig veganfôr krever god kunnskap
For å kunne lage et fullverdig hjemmelaget veganfôr kreves
det god kunnskap om hundens næringsbehov og ingrediensenes næringsinnhold.

"

hunder kan få dekket
næringsbehovet sitt fra bare
plantemateriale, men det er
ikke nødvendigvis optimalt
for hundens helse og trivsel

Det er lett å lage et fullverdig fôr med animalske ingredienser
og desto vanskeligere å lage et velbalansert vegetabilsk fôr.
- Ved ensidig kosthold basert på hjemmelaget veganfôr er
det mulighet for at det kan oppstå mangel på næringsstoffer,
sier Ahlstrøm.
Veganfôr koster mer
I butikken koster veganfôr mer enn kommersielt hundefôr som
inneholder kjøtt. Men Ahlstrøm konstaterer at betalingsviljen
er ganske stor hos de som vil ha en veganerhund. Det har
også enkelte fôrprodusenter oppdaget.
Trender i kostholdet er ikke noe nytt, og at de overføres
fra menneske til hund er heller ikke noe nytt. Glutenfritt fôr,
antioksidanter eller fôr med omega-3 er eksempler på det.
Også slik som våtfôr og råfôr er trender.

ganske liten forskjell mellom de rasespesifikke fôrene. De har
de samme ingrediensene, men med litt forskjellige mengder.
- Det å produsere veganfôr krever andre ingredienser og ikke
bare variasjon av de som allerede finnes i produksjonskjeden,
sier Ahlstrøm.

- Det er akkurat som hos oss mennesker hvor dietter til en viss
grad har tatt over for vanlig mat. Nå påføres det også hunden.
Fôrprodusentene tjener jo godt på trendene, for det er nok få
hunder som for eksempel er glutenintolerante, sier Ahlstrøm.

Ikke mange som bruker veganfôr
Det er ikke mange som velger veganfôr og ofte er disse
hundeeierne veganere selv. Men selv i den gruppen er det
ikke mange som velger veganfôr til hunden.

Veganfôr krever andre ingredienser
Selv om markedet for veganfôr er økende, er det fortsatt en
nisjeproduksjon. De store fôrprodusentene har ikke begynt
å produsere det. Det finnes mange typer fôr, rasespesifikke
og tilpasset alder. Forskjellen mellom to fôr kan være noe
så lite som størrelsen på pelleten, altså kulene. Det er også

- Det er jo også slik at kommersielt fôr allerede består av
cirka 50 prosent vegetabilske ingredienser, så hundefôr er
allerede 50 prosent vegetarfôr, sier Ahlstrøm.

Uimotståelige godbiter
- når hunden fortjener kos, eller belønning under trening.

Høyt kjøttinnhold.
Tilsatt viktige vitaminer (A, D3, E og L-Carnitine).
Ikke tilsatt sukker.
Kan kjøpes i utvalgte REMA 1000 og COOP butikker.

Innhold
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Foto: iStock

Med hund i kulda
Når gradestokken kryper under null er det ikke bare de tobente
som må finne frem de varme klærne.
Tekst: Ida Lindvall

K

uldeskader er ganske vanlig blant hunder når det blir
skikkelig kaldt. Det kan være snakk om frostskader,
nedkjøling og i verste fall kan det oppstå koldbrann.
Veterinær Christine Sundal ved Fornebu dyreklinikk har selv
vært med på å behandle frostskader hos hunder og nevner
flere ting folk bør være oppmerksomme på. - Symptomene
på frostskader kan variere utifra omfang. Hundens hud kan
bli hvit, hard og kald, noen ganger kan blemmer forekomme.

Innhold

Huden kan i noen partier oppleves som rød eller blå i fargen.
De vanligste kuldeskadene oppstår som regel på poter, ører,
testikler eller i juret - særlig på ammende tisper, sier hun. Sundal legger til at generell nedkjøling også kan bli et problem.
Dekkhår eller underull?
Ulike hunder har ulikt behov når det blir kaldt ute.
Veterinæren anbefaler at man leser signalene hunden gir.
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Slik forebygger du kuldeskader
-

pass ekstra godt på valper og eldre hunder
bruk potesokker
kle på hunden din
hold hunden din tørr
ha med et underlag om hunden skal sitte
lenge i ro når den er ute

Huskeregler for hund i bil på vinteren
- Ikke la hunden være uten tilsyn i kjøretøyet hvis
temperaturen kryper under -5 °C
- Ikke ha hunden for lenge alene i en parkert bil,
hovedregelen i nabolandet vårt Sverige er
maksimalt tre timer.
- Pass på at hunden ikke ligger eller sitter direkte
på et kaldt eller fuktig underlag i bilen når det er
kaldt ute. Legg også inn isolerende og varme tepper.

UNNGÅ KALD HUND: Veterinær ved Fornebu
dyreklinikk, Christine Sundal, gir mer enn gjerne tips til
hvordan man best passer på hunden sin gjennom en kald
vinter. Foto: Fornebu dyreklinikk.

Ikke nøl med å kle på!
Det er vanskelig å sette en generell regel på når hunder bør
ha på seg klær, men Sundal anbefaler at man finner frem
dekken og potesokker når det er under null grader. - Ved
minus ti grader bør alle hunder ha på dekken selv om de er
i aktivitet, men mange hunder trenger påkledning lenge før
det blir så kaldt.

- Om hunden skjelver og kvier seg for å gå ut, er det et tegn
på at den fryser, sier hun. Hvilke faktorer som avgjør når
hunden trenger ekstra påkledning varierer:
1. Størrelse på hunden - små hunder tåler atskillig mindre kulde enn store. Mindre hunder er også nærmere
bakkenivå.
2. Pelsen - hunder uten underull (f.eks. røytefrie raser som
puddel, bichon, malteser og blandinger av disse) og
hunder uten pels, som eksempelvis nakenhund.
3. Tykkelse på pelsen - polarhunder har tykkere pels og er
avlet for å tåle ekstrem kulde.
4. Aktivitets- og stressnivået til hunden. Hunder med lite fett
vil også tåle kulda dårligere.
5. Hunder med kroniske sykdommer og nedsatt blodsirkulasjon (hjerteproblemer, nyresvikt, hypotyreose,
hudproblemer o.l.)
6. Eldre hunder har lavere stoffskifte, og holder derfor dårligere
på varmen. Sterk kulde gjør også at det blir smertefullt å
bevege seg for hunder som har stive ledd og artrose, noe
som øker med alderen.

Innhold

Hun understreker at spesielt potene bør få ekstra god oppfølging. - Potene er i kontakt med underlaget hele tiden. Kulden
kan skade potene og lage sprekker i dem. Dette kan igjen
føre til betennelse. I tillegg kan grusen på strødde veier være
vond å gå på og forårsake skrubbsår. Sundal nevner spesielt
veisalt som en stor utfordring siden det tørker ut potene og
gjør dem såre. - Dette forverres ved mildere temperaturer
når nysnøen går over til sørpe ved null grader, som er det
absolutt verste underlaget hunden kan tråkke på - og som
kan være veldig smertefullt for hunden. Hvis du går mye tur
der det blir saltet, er derfor potesokker helt nødvendig. På
lange skiturer bør du også bruke potesokker, eller alternativt
potevoks, siden fettet beskytter potene, anbefaler veterinæren.
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Fri for kjøttmel og
proteinmel (kun ferskt
og tørket kjøtt),
kjemiske konserverings
midler og gluten.
Forebyggende mot
tannstein. Høy smak
lighet og opptak.

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.

VARIERENDE BEHOV: Hvor mye påkledning hunden trenger varierer bla.
utfra størrelse, pelstype og alder. Foto: Ida Lindvall

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.

Hold hunden aktiv
Men et kaldt klima trenger ikke forhindre utendørsaktiviteter.
Tvert imot bør vanlige selskaps- og familiehunder holde seg
aktive i kulda fordi det kreves mer energi for å holde metabolismen oppe når det er kaldt. - Så lenge hunden er frisk
vil det ikke være et problem at hunden gjennomfører vante
aktiviteter som løp og lek i kulda. Dersom hunden har nedsatt
lungefunksjon bør en derimot holde hunden i mindre aktivitet
ved sterk kulde, da dette kan forverres, sier hun. Allikevel er
det en ting man bør huske på i kulda, og det er når hunden
skal oppholde seg i bil. - Når det er under null grader faller
temperaturen raskt i en parkert bil. Den begrensede plassen
hunden har i et bagasjerom hindrer at hunden kan bevege
seg for å holde varmen. Kondensen gjør at også at luften
blir fuktig og rå.

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.

Men kan hunder venne seg til kulde? Ifølge veterinæren
tåler ikke hunder som blir utsatt for mye kulde, automatisk
mer kulde av den grunn, derimot kan de takle kulden bedre
ved tilvenning. - Hunder har godt av å venne seg til lave
temperaturer slik at kroppen kan holde bedre på varmen.
Start med kortere turer, og deretter bygg opp til normale turer.
Hunder er varmblodige dyr, altså holder de kroppstemperaturen konstant uavhengig av omgivelsene rundt, avslutter
veterinær Sundal.

Innhold

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

www.hunde-sport.no
Din faghandel på nettet

Gratis frakt ved handel over kr 1000,-
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S A M A R B EI DS PA RT N E R

En viktig god
jul-melding
fra FirstVet
Vinteren har kommet og den kalde
fine tida er her! Vi i FirstVet ønsker
at alle går en riktig god jul i møte.
Med dette sagt ønsker vi at du tar
deg tid til å lese videre for å lære
hvordan du kan sikre en trygg, trivelig
god jul og vintertid for ditt kjære
firbente familiemedlem. Om uhellet
likevel skulle skje, hva gjør du da?
Tekst: FirstVet

D

Gavebånd og glitter
Legg vekk gavebånd etter innpakning og fjern glitteret fra juletreet
om hunden viser interesse for pynten. Trådlignende gjenstander
kan sette seg fast flere steder i mage og tarmkanalen som vil
kunne være en livstruende tilstand. Ta ikke for gitt at glitteret
kommer ut “den naturlige veien” selv om det gjorde det sist.

u ringer selvsagt oss veterinærer i FirstVet, men det
er også viktig å være bevisst på hva du selv som
dyreeier kan gjøre som forebyggende tiltak før og
etter uhellet har skjedd frem til vi snakkes på FirstVet!
Levende lys, julekuler og elektrisk juletre
Hold nysgjerrige snuter unna levende lys da et veltet
lys kan føre til brannskader, men ikke minst også brann
i hjemmet. Julekuler og andre pyntegjenstander kan
forveksles som en ball å leke med, men de knuser lett
og kan gi skader på poter eller i munn. Om hunden
svelger deler av eller hele gjenstander, kan det gi skader
i mage og tarmkanal, eventuelt sette seg fast som kan
være svært alvorlig. Har du kunstig juletre med elektrisk
belysning, kan en liten smak i verste fall føre til at hunden
får strøm i seg.

Innhold

Julemat
Julematen har ofte et høyt fett- og saltinnhold og er derfor
ikke egnet som mat til hund. Spiser hunden julemat kan de få
oppkast og diaré, men også en betennelse i bukspyttkjertelen
som er smertefullt og som kan være en potensiell alvorlig tilstand. Julematen inneholder ofte løk og/eller hvitløk som kan
gi anemi, altså blodmangel, hos hund. Ikke gi hunden bein
fra maten for å unngå tannfraktur, forstoppelse eller i verste
fall en livstruende skade på mage/tarm av skarpe beinbiter.
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Sjokolade
Sjokolade kan være livstruende for hunder. Kakao inneholder
teobromin, og det er dette stoffet som kan gi forgiftning over en
bestemt mengde. Sjokolade inneholder varierende mengder kakao
avhengig av produktet. Høyest innhold av teobromin er det i rått
kakaopulver, og videre rangert sukkerfri mørk sjokolade, mørk
sjokolade, mørke sjokoladebiter med fyll og til slutt melkesjokolade.
Symptomer på forgiftning er blant annet oppkast, diare, skjelvinger
og uro. Ved alvorlig forgiftning kan dyret få hjerteproblematikk,
kramper, utvikle en komatøs tilstand og i verste fall dø.

Juletrevann
Hunden kan bli forgiftet om de drikker juletrevann som er
tilsatt gjødsel. Oftest gir det milde symptomer fra mage/
tarm, men unngå å gjødsle juletrevannet med hund i hus.
Registrer din hund på FirstVet – som NKK-medlem har du
en gratis konsultasjon!
Kontaktinformasjon til nærmeste døgnbemannnet dyreklinikk
bør ligge klar. Last ned FirstVet appen på din mobil og registrer
hunden din for rask og enkel tilgang til veterinær fra 7-24
hver dag, også helg og helligdager. På kort tid vil du og ditt
dyr møte en veterinær over videokonsultasjon og få en god
første vurdering, rådføring og behandling, eventuelt hjelp til
henvisning uansett hvor du skulle befinne deg.

Gjærdeig
Gjærdeig vil heve i magen til hunden ved inntak, og denne
hevingsprosessen vil føre til magesmerter og eventuell oppblåst
buk som kan i verste fall føre til dreining av magesekken. I
tillegg vil det produseres alkohol som kan gi alkoholforgiftning
med oppkast, sjangling og eventuelt bevisstløshet.

Førstehjelpsskrin
Lag et eget førstehjelpsskrin til din hund,- og har du allerede
kan det være lurt å rydde i det. Fyll på om nødvendig og
kast utgåtte produkter.

Druer, rosiner og nøtter
Druer og rosiner kan forårsake alvorlig forgiftning hos hund. Symptomer er oppkast, diare, magesmerter og i verste fall nyresvikt, og
de kan oppstå fra timer til noen dager etter inntak. Alle inntak bør
behandles som potensielt sett alvorlig ettersom symptomer trolig
ikke er doserelatert. Laveste kjente inntak av rosiner som har gitt
nyresvikt er 5-6 rosiner per kilo og 2-3 druer per kilo.

Når uhellet er ute - hva da?
Ved skader, mistanke om eller bekreftet inntak av fremmedlegemet eller noe som kan gi forgiftning hos hunden, skal
veterinær kontaktes så snart som mulig for å få en vurdering
om hunden skal få behandling. Ved inntak av fremmedlegemer og/eller potensielle forgiftninger, vil veterinæren
vurdere om hunden skal få medisiner for å kaste opp det
den har inntatt, eventuelt også om videre støttebehandling
er nødvendig. Induksjon av oppkast bør ofte gjøres innen to
timer etter inntak. Ha klar informasjon om hva dyret veier,
hva og hvor mye som er spist og tid siden inntak skjedde.
Det er frarådet å bruke salt for å fremkalle oppkast da det
kan føre til saltforgiftning.

Nøtter inneholder mye fett som kan gi alt fra en mild mage/
tarmbetennelse til smertefull bukspyttkjertelbetennelse. Macadamianøtter kan gi mer alvorligere forgiftning med muskelsvakhet, skjelving og ubalanse med en varighet på 1-2 døgn som
regel. I tillegg kan nøtter sette seg fast i mage-tarmkanalen
som et fremmedlegeme, spesielt om de svelges hele.
Giftige planter
Flere planter vi pynter med til jul er giftig for hunder og det er
lurt å sette de vekk. Spesielt er det kanskje valper og unghunder
som er mer nysgjerrige enn ønskelig på plantevekster. Sett
blomster og planter som kan være eller er kjent for å være
giftige for hund utilgjengelig, eller fjern dem helt. Inntak av
liten mengde eller kun plantesaften ved å tygge på planten
kan være nok til å gi symptomer.

Snakk med barna om hva som kan være farlig for hunden,
og gi beskjed til gjester om at de ikke skal gi hunden mat. Få
oversikt over hjemmet med både hva som er ønskelig å ha
hjemme om uhellet er ute, men ikke minst hva som er lurt å
gjøre utilgjengelig for hunden å for å unngå at uhellet faktisk
skjer. Anskaff passende utstyr og bekledning for vinteren og
nyt turene i kalde fine tia.

Her er typiske juleblomster som kan gi forgiftning:
• Amaryllis
• Svibel
• Julerose
• Julestjerne
• Liljer (familie med amaryllis)

Innhold

Og med dette, ønsker vi i FirstVet dere alle
en riktig trygg, trivelig god jul og vintertid!
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Mynder er skapt for å jakte ved hjelp av
synet og sin fart. De kommer virkelig til sin
rett under lure couring. Foto: Krister Sørbø

Hundesportens
Formel 1
Elegante, lynraske mynder i fullt firsprang over et jorde, krappe svinger,
raske vendinger, energiske spurtoppgjør – lure coursing er hundesportens
fremste fartsgren. Og å dømme sporten byr på spesielle utfordringer,
og fordrer mye erfaring og kunnskap.
Tekst: Anne L. Buvik

L

ure coursing (LC), er som alle andre hundesporter, avhengig
av kyndige dommere og funksjonærer. Alle konkurranseformer har sin egen bakgrunn og sine spesielle krav, de fleste
tilpasset hundetypens opprinnelige bruksområde. Slik er det også
med LC, som er en etterlikning av mynderasenes opprinnelige
bruksområde: Jakt, hvor hunden forfølger ved hjelp av synet og
selv nedlegger sitt bytte. Dette i motsetning til de fleste andre
jakthunders funksjon, som er å finne, og kanskje forfølge eller
oppholde byttet, slik at jegeren kan komme til skudd og avlive det.

Innhold

- Coursing, jakt med mynder, utøves ikke lenger i vår del av
verden, fordi det ansees som inhumant at et dyr avliver et
annet, selv om det er slik det foregår i naturen, konstaterer
Steinar Mathisen. Han er dommer, Norges representant i
FCI-komiteen for LC og baneløp, og en av pionerene for
sporten i Norge. For det er bare drøyt 20 år siden man så
smått begynte å prøve seg fram med LC.
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Det handler ikke bare om
å løpe fortest mulig og
komme først i mål

Steinar Mathisen med en av sine egne hjortehunder,
som han har konkurrert med både på utstilling og i LC.
Foto: Privat

Jakt, ikke kappløp
Mange tror at kappløp på bane er den fremste sporten for
mynderasene, men lure coursing er det som ligger rasenes
bruksområde nærmest. Det er jakt, ikke kappløp, som er myndenes opprinnelige bruksområde. Og i en LC-konkurranse tester
man hundenes kjapphet, smidighet, jaktlyst og bytteintressse.

Selve prøven foregår på et stort jorde. Det er rigget opp en
bane, hvor et «bytte», gjerne i form av en samling plaststrimler
eller liknende («filla»), trekkes av gårde i stort tempo ved hjelp
av riggede trinser og en motor. Hundene slippes i par. Banens
lengde varierer fra 700 til 1000 meter, alt etter hunderasen.
Ikke bare fart
- Så hva bedømmer dommerne?

- Vi var en gjeng entusiaster som i 1999 fikk hjelp av gode
kolleger i Sverige for å se og lære. Det gav inspirasjon, så
vi kontaktet NKK for å se om vi kunne komme i gang her.
Morsomt nok ble vi først bedt om å ta kontakt med Norsk
Rikstoto – de trodde vi ville i gang med veddeløp og totalisatorspill, ler Steinar ved minnet. Men det var altså ikke tilfelle.
Og misforståelsen var fort oppklart, og da var det å sette i
gang, helt fra begynnelsen. Først ved å utarbeide et regelverk, og så, for 20 år siden, ble den første prøven avholdt.

- Det handler ikke bare om å løpe fortest mulig og komme
først i mål, noe mange tror. Vi bedømmer både bevegelighet, utholdenhet, entusiasme og jaktevne i tillegg til farten.
Det hender en eier er kjempefornøyd og tror hunden
har gjort et supert løp bare fordi den løp fort. Da kan
det være de blir skuffet over dommernes poengsetting,
sier Mathisen.

- Det er viktig å understreke at dette er en bruksprøve for
mynder. Den skal teste hundenes nedarvede egenskaper
gjennom århundrer, og at de kan utføre den jobben de er
avlet for. Og så bør konkurransen komme i andre rekke. Men
i denne, som i andre hundesporter, blir konkurransen i seg
selv et attraktivt element. Nedover i Europa er det kjempestore
prøver og enorm interesse, forteller Mathisen.

Innhold

Det er alltid minst to dommere som dømmer sammen på en prøve.
- Da snakker vi om dømming på skjønn?
- Ja, som i mange andre hundesporter. Her er det få helt
faste parametere, og det stiller store krav til dommerne når
det gjelder erfaring og kunnskap, understreker han.
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Faraohund som har nådd målet! Foto: Heidi Dubourgh Pedersen

- Finnes det mange situasjoner som gir grunnlag for diskusjon, og kan det forekomme stor variasjon i bedømmelsen?

- Hvordan foregår utdannelsen?
- Først og fremst gjennom det praktiske, ved å være med en
erfaren dommer under konkurranser, og diskutere det man
ser. Men det er også et teoretisk grunnkurs. Selv måtte jeg
ta hele min utdannelse i Sverige, jeg var ferdig ca. 2003,
og det medførte ganske mange tusen kjørte kilometer på
egen regning før målet var nådd, konstaterer Mathisen, som
dermed understreker noe de fleste dommere, uansett gren
vet: Det er entusiasmen og engasjementet som er drivkraften.
Rik blir man ikke!

- Det gjør det. Det forekommer ulike og sprikende avgjørelser
og poengsettinger i denne sporten som i andre. Vi kunne
jo ønsket oss et system med kalibrering av bedømmelsen.
I Finland har de et slik system der en overdommer kalibrer
bedømmelsen sammen med dommerne etter at det er gjennomført noen løp. Men dette fenomenet kjenner vi jo godt
fra alle typer konkurranser hvor det anvendes skjønn, enten
det er i hundesport eller idrett. Så denne dynamikken må vi
nok leve med, sier Mathisen.

Flere funksjonærer
Men selv om det ikke er noe skrikende behov for mange nye
LC-dommere, trenger man flere autoriserte funksjonærer.
Sporten krever både autoriserte piloter og sekretærer. Piloten
er den som kjører «filla» i løpene, og en nøkkelperson bak et
vellykket løp. Og piloten er også den som kan ødelegge det
hele! Også i sekretariatet kreves det autorisert personell med
full oversikt over raser, klasser, regler og poeng. Dessuten
autoriseres lisensutstedere. Dette er personer som kan vurdere
hundens egenskaper og utstede løpslisens etter at hundene
har gjennomført tre godkjente prøveløp. Lisens er nødvendig
for at hundene kan starte på ordinære prøver. Hensikten med
et slik krav til lisens er å luke ut hunder som viser det minste
tegn til aggressivitet. Dessuten er det viktig at hunder som
ikke er modne nok eller i tilstrekkelig fysisk form slippes ut i
konkurranser for tidlig.

Få dommere
Selv om LC i Norge har økt kraftig i popularitet, er det få
prøver som arrangeres. 3-4 prøver er det vanlige i løpet av
en sesong, gjerne en eller to internasjonale. Det er per i dag
fire autoriserte LC-dommere i Norge.
- Ettersom vi har få prøver i Norge, er heller ikke behovet for
nye så veldig stort. For man trenger jo dommererfaring for å
bli en god dommer. Men det er sjelden at man får dømme
utenfor Norge, i Sverige bruker de stort sett sine egne, og
det er kostbart å hente dommere fra andre land. Selv har
jeg vært så heldig å få dømme ganske mye internasjonalt,
ettersom jeg sitter i FCIs komité for LC og baneløp og har fått
et stort nettverk. Men vi kunne nok trengt et par dommere til,
med tanke på fremtiden.

Innhold
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- Mange hunder har fått utstedt lisens, interessen er økende.
Bare i år mener jeg det er utstedt over 50 nye lisenser. Interessen er størst blant de som har whippet, men det er også
mange med saluki, afghaner og borzoi som deltar. Fra
gruppe 5 deltar også raser som faraohund og små og store
podencoer. Mange har også konkurrert med stor fremgang
internasjonalt, ikke minst i europamesterskapet, som fra neste
år endrer status og blir et verdensmesterskap, sier Mathisen.

Bedømmingskriteringer for Lure Coursing
Bevegelighet: Hundens evne til å bevege seg
raskt og lett i forskjellige retninger og på varierende
underlag. En mynde skal ha fysiske forutsetninger for
å kunne ta krappe svinger på en grasiøs måte uten å
kutte svinger, ta store svinger eller tape terreng.
Fart: Hvor fort en hund forflytter seg i forhold til sine
konkurrenter. Den absolutte hastigheten er vanskelig
å måle. Den anbefales ikke å bruke stoppeklokke,
da det stjeler oppmerksomhet fra andre elementer
ved bedømmelsen.

Rasene konkurrerer ikke mot hverandre, men innen hver rase.
Det må finnes et visst antall deltakere for at det kan utdeles
certifikat tellende til LC-championat. Det konkurreres også
om internasjonale certifikater (CACIL) som grunnlag for
internasjonalt championat på internasjonale prøver.

Utholdenhet: En hunds utholdenhet kjennetegnes
ved dens evne til å holde «full fart» både fysisk og
mentalt. De fleste hunder har tilstrekkelig utholdenhet
for kortere strekninger på flat mark, utholdenheten
viser seg først og fremst ved lengre løp i kupert terreng.
Man skal høye poeng til hunder som gjennomfører
hele løpet uten å tape fart eller interesse for «byttet».

Sport i utvikling
- Sporten er i sterk utvikling, både nasjonalt og internasjonalt.
Det medfører også enkelte utfordringer, med forsøk på juks
og dopingproblematikk. Det siste skjer først og fremst i forbindelse med baneløp, noe som er en FCI-gren, men som vi
ikke har her i landet. Ellers har høydemåling på whippet og
italiensk mynde bydd på utfordringer. Hunder som er større
en standarden tilsier, har på noen baner en liten fordel. Og
målinger i forbindelse med konkurranser har også vist seg å by
på noen overraskelser. Det har medført et nytt krav om at en
hund skal ha minst 2xVery Good på utstilling for å kunne delta
i klasser der det deles ut et internasjonalt cert og championat.
Så da går det en oppfordring til våre utstillingsdommere om
å være nøye med å følge rasestandarden når det gjelder
høyde, når mynder bedømmes. Husk at hunden skal være
konstruert og ha de fysiske forutsetninger for å gjøre jobben
den er avlet for. En vakker mynde er en funksjonell mynde
fysisk og mentalt, avslutter Steinar Mathisen.

Entusiasme: Med entusiasme menes hundens interesse for, og oppmerksomhet på filla. En mynde skal
jage filla med stor entusiasme og besluttsomhet hele
løpet gjennom.
Jaktevne: Betegner i hvilken grad hunden fikserer
blikket på filla og til en viss grad hvordan den følger
banen «byttet» tar, men også hvordan den samarbeider med den andre hunden for å fange «byttet» på
en effektiv måte.

GAUPAPRODUKTER
KK Import
Innhold

• Markeringsdekken
• Burmadrasser
• Hundesenger
• Sporsele
• Leiebånd/halsbånd
• Magebelte
• Refleksvest – med mer
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Enorm nivåhevning
på retrieverprøver
Etter en famlende start tidlig på 1980-tallet er dagens jaktprøver for retrievere
en helt annen sport. Det har blant annet sin årsak i at man i dag bruker en
annen hundetype på prøvene, selv om rasen i navnet er den samme.
Dommer og jaktprøve-entusiast Hans Petter Grongstad mener prøvene
har gjort retrievere mer ettertraktet som samfunnsnyttige brukshunder.
Tekst: Anne L. Buvik

I

Norge er de ulike retrievere først og fremst betraktet som de ideelle
familiehunder. Rasene var ikke mye kjent i Norge før 1970, da
både golden og labrador kom for fullt. Siden fulgte de andre
etter, først flatcoat, og i løpet av de siste 20 årene, også Nova
Scotia duck tolling retriever. De to andre rasene i retrieverfamilien, curly og chesapeake bay, har hele tiden hatt en liten, trofast
menighet, men antallet registreringer har aldri vært særlig stort.

retriever – «en som henter». Rasene er stort sett utviklet i
Storbritannia, og brukes altså for å hente inn skutt vilt etter
tradisjonelle «shoots» hvor stasjonære jegere skyter fugler
og annet småvilt som drives i deres retning. Deretter sendes
retrieverne ut for å hente det skutte viltet. Jaktformen har
dermed ingen tradisjon i Norge, hvor vi ikke har stor vilttetthet eller benytter drev på småvilt. Og de som i dag benytter
retrievere på jakt, gjør det enten for å ha med seg en stødig
apportør under tradisjonell småviltjakt, eller i forbindelse med
andejakt eller gåsejakt, hvor man søker å felle mange fugler.

Men rasenes opprinnelse er jakthunder – hunder som blir
brukt til å hente skutt vilt under jakten. Det ligger i navnet

Innhold
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Da jaktvariantene gjorde sitt
inntog, ble prestasjonsnivået
på prøver et helt annet.
Det lå skyhøyt over det vi
hadde sett før

Hans Petter Grongstad har lang fartstid med jaktprøver,
og er selv en erfaren dommer. Foto: Privat

Beskjeden start
Manglende tradisjon til tross, allerede på 70-tallet begynte
retriever-entusiaster å interessere seg for å bruke hundene
til det de var avlet frem for.

- Da jaktvariantene gjorde sitt inntog, ble prestasjonsnivået
på prøver et helt annet. Det lå skyhøyt over det vi hadde sett
før, og de tradisjonelle variantene kom til kort. De kunne ikke
lenger hevde seg, sier Grongstad.

- Jeg har vært med siden 80-tallet, og prøvene våre den
gang var ikke store greiene, for å si det slik, minnes Hans
Petter Grongstad. – Vi hadde bare én prøveform, med flere
ulike klasser. I dag har vi en rekke ulike former og klasser,
mye større interesse, og et helt annet nivå på hundene,
forteller han.

Labrador dominerer
I dag domineres prøvene av jaktvariantene av labrador
og til en viss grad av golden. Det er også et bra innslag av
flatcoated, men de hevder seg sjelden i de høyeste klassene.
Nova Scotia Duck Tolling retriever har etter hvert fått sine
egne prøver, da deres opprinnelige bruksområde skiller seg
noe fra den tradisjonelle retrieverjakten.

For med åpne grenser, større muligheter for å reise, se
og lære, kom det nye impulser og nye hundetyper inn.
Vi snakker fortsatt om de samme rasene, men om egne
varianter – jaktvarianter. Dette gjaldt rasene golden retriever og labrador. I Storbritannia har man i mer enn et halvt
århundre skilt rasene i en standardvariant og en jaktvariant,
hvor den siste kun er avlet på sine bruksegenskaper, og
dermed skiller seg en god del, rent fysisk, fra sine mer
standard-nære slektninger.

Innhold

- Prøvene skal ikke utarte til sirkuskunster, men egenskapene
innrettet mot jakt er førende i bedømmelsen, og lista ligger høyere
på alle nivåer. Personlig mener jeg at overgangen til en «ny type»
hund har vært av det gode. Ikke bare for jaktens del, men det
har også skapt større interesse for rasene våre, også fra andre
miljøer. Politi og tollvesen har begynt å bruke dem på grunn av
deres store søkslyst og arbeidsvilje, og også lydighetsmiljøet har
fått et større innslag av retrievere av de samme grunnene. De er
lettdresserte og har sterk motor, sier Grongstad.
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Retrieverens hovedoppgave er å hente – det ligger i rasenavnet. På prøvene brukes nå nesten bare dummies, til erstatning for vilt.

Høyere terskel for å delta
Men profesjonaliseringen av prøvene og bruk av en hundetype som også krever mer aktivitet enn den tradisjonelle
retrieveren, har kanskje også ført til at noe har gått tapt?

Dummy i stedet for vilt
Til å begynne med ble det brukt dødt vilt ved alle prøver i
Norge. Men omfanget av prøver, samt et etisk aspekt, gjør
at man nå, med noen få unntak, bruker dummies.

- For jaktprøvenes del tror jeg kanskje det har ført til at dørstokken er blitt noe høyere. Det er vanskelig for en uerfaren
hundeeier som bor litt i utkanten å trene godt nok på egen
hånd til at hunden blir klar til å starte på prøve. Man er nesten
avhengig av et miljø, i hvert fall for å hevde seg på alvor. Og
det er mindre rom for en «allround-hund», noe retrieveren
var kjent for tidligere.
- Og innføringen av jaktvariantene har også skapt splittelse
i retrievermiljøet?

- Det lot seg ikke gjøre å fortsette med «virkelig» vilt i stort
omfang. Å oppdrette dyr og så avlive dem fordi hunder
skulle hente dem, ble problematisk. Også fordi Mattilsynet
og Direktoratet for naturforvaltning stadig kom med nye
restriksjoner når det gjaldt oppdrett og utsetting av tamfugl.
Så nå foregår det aller meste med dummies. Noen ganske
få prøver, som FCI-prøver i utlandet, bruker nyskutt vilt. Våre
manglende muligheter til å trene på dette har imidlertid ikke
vært til hinder for at norske hunder også har hevdet seg meget
godt internasjonalt, forteller Grongstad.

- Ja, det har det. Men det må være plass til å dyrke sine ulike
interesser uten å snakke ned dem som har andre. Det er viktig
med toleranse og forståelse, og kanskje fokusere på det vil har
felles fremfor det som skiller oss. De ulike variantene er der,
og de kommer ikke til å forsvinne. Det er plass til alle, så får
vi prøve å opprettholde en gjensidig respekt, sier Grongstad.

Som tidligere nevnt, er det flere ulike prøveformer som
skjuler seg bak fellesbetegnelsen «Jaktprøver for re trievere». Det er alt fra en kvalifiseringsprøve, med en
del lydighets/apporteringselementer som skal vise om
hunden er under tilstrekkelig kontroll for å starte på en
prøve, til ulike former for prøver med ulike klasser og

Innhold

54
HUNDESPORT • Nr. 4 2021

premieringer. Det kan også avholdes prøve knyttet til
en ordinær jaktsituasjon, og klubben arrangerer også
«bevegelige prøver», hvor hundene kan prøves etter
avtale med arrangør innenfor en gitt tidsperiode, utenom
ordinære samlede arrangementer.

du er dommer – du skal kunne se forbi enkeltfeilene, og
kunne skille en god, arbeidsvillig, samarbeidsvillig og
super apportør fra en middelmådig som kanskje ikke
gjør noen åpenbare feil. Det er viktig å la seg begeistre
over de virkelige gode hundene – det er essensen i det
vi driver med, avslutter Hans Petter Grongstad.

Få dommere
Grongstad ble selv prøvedommer i 1995. I Norge i
dag er det 19 autoriserte dommere for retrieverprøver
(kvalifiseringsprøvedommere unntatt). Noen få av dem
er også autorisert for å dømme FCIs CACIT-prøver, og
står på FCIs dommerliste.

Prøveformer for retrievere
Kvalifiseringsprøve
Kvalifiseringsprøven skal være en enkel test på at
hunden er moden for deltakelse på offisielle prøver
for retrievere.

- Jeg synes det er en fantastisk hobby, og føler meg privilegert som får reise til ulike steder og ulike land, se og
møte mange flinke hunder og mange dyktige mennesker.
Man får også møte det store engasjementet og interessen rundt om i klubbens egne avdelinger her i Norge,
sier Grongstad, som også sitter i dommerkomiteen som
har ansvar for å rekruttere og lære opp nye dommere.

B-prøve
B-prøve er en egenskapsbedømmelse. Prøven skal
simulere småviltjakt hvor det felles flere vilt. Hunden
skal kunne markere noe av viltet, mens andre skudd
indikerer viltfall som hunden ikke kan markere. Under
prøven skal hunden føres ukoblet. Hensikten er å
bedømme hundens jaktlige egenskaper.

For med nærmere 150 ulike prøver bare i Norge i 2021
og pr. i dag kun 19 dommere sier det seg selv at man
ikke kan dekke behovet kun med norske dommere. Og
at det trolig er oppgaver nok for dem som allerede er
autoriserte.

Working test
Working test (WT) er en konkurranseform som avholdes med det formål å vurdere de jaktlige egenskapene hos de ulike retrieverrasene uten at det felles
vilt. Formålet med WT er å rangere hundene ut i fra
viltfinnerevne, temperament, markeringsevne, nesebruk, initiativ og myke grep. Førerens innsats skal kun
sees på som et supplement til hundens egenskaper.

- Ja visst har vi behov for nye dommere. Vi jakter hele
tiden på nye kandidater, og har fire nå som skal begynne
et utdanningsløp. Det er en rekke kriterier og formalia
som skal være innfridd for de som skal bli dommere: De
skal ha oppnådd resultater på egne hunder, ha avlagt
jegerprøven, ha erfaring fra jakt og ha erfaring med
avholdelse av prøver. Dessuten vektlegges personlige
egenskaper. Det sistnevnte er meget viktig, alle dommere
må ha høy integritet. Miljøet er tross alt ganske lite, og
dommerne er få. Her som i andre hundesporter verserer
det tidvis historier og beskyldninger om partisk dømming
og vennetjenester. Derfor er jeg av den oppfatning at
integritet kanskje er den viktigste egenskapen for en
dommer, understreker Grongstad.

Praktisk prøve
Prøven gjennomføres som ordinær jakt i relevante
former for jakt med retrievere. Prøven er bevegelig
og gjennomføres innenfor de tillatte jakttider. Minimum 2 hunder må delta under jakten, selv om bare
én er påmeldt til bedømming.
A-prøve
Prøven gjennomføres som en klappjakt, der hundene
sitter på anvist post og/eller ved støkkjakt der førere
og hunder går på linje. Det er ønskelig at hundene
prøves både på post og under fotgående på linje,
samt i vann. Minst 6 hunder må delta på prøven for
at prøven skal kunne gjennomføres.

Samtidig er det viktig for en dommer å kunne se helheten,
ikke bare ensidig lete etter feil.
- «Alle» kan se en enkel, åpenbar feil. Men ikke alle evner
å se helheten, og kan vurdere en enkel, tydelig feil opp
mot helhetsinntrykket en veldig god hund gir. Det er derfor
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Rallylydighet
– sporten for alle
Etter nesten to tiår på norsk landjord har
rallylydighet slått sterke røtter i hunde
miljøet og utmerker seg som storfavoritt
blant dagens hundesporter - noe for
både chihuahuaen og boxeren!
Tekst og foto: Ida Lindvall

V

«Glede, samspill, holdninger»
Slagordet til rallylydighetssporten har en åpenbar positiv klang
over seg. Dette synes i måten hundeføreren forholder seg til
hunden på. Det er rett og slett et krav i rallylydighet at det
er et tydelig positivt samspill mellom hund og fører gjennom
hele banen. Ønsket er at alle øvelsene utføres på en naturlig
og flytende måte. Det er viktigere med samspill, godt humør
og en positiv holdning enn presisjon. Dagens trening er intet
unntak. Kosepraten og rosen hagler på de to banene som
er satt opp. Eli jobber med å holde på oppmerksomheten til
Leni mens Hundesport utsendte er den ultimate forstyrrelsen
med kameraet på banen.

i befinner oss i Drammen hundepark der en gjeng fra
Asker hundeklubb er på sesongens første innetrening
i rallylydighet. Det første som legges merke til er den
store variasjonen i hunderaser som er her i dag. To berner
sennen, et par welsh springer spaniels, en boxer, en border
collie - en fin blanding.
- Det er det som er så gøy med denne sporten, man kan gjøre
det bra og oppnå gode resultater uansett hva slags hund du
har. Eli Borchsenius er på plass med sin to år gamle welshjente Leni. Hun ser på dette som god sosial trening for den
litt ukonsentrerte hunden som hun foreløpig er i startklassen
med. For ordens skyld; rallylydighet har fire nivåer; klasse
1, klasse 2, klasse 3 og elite. Klasse 1 er den eneste klassen der hunden føres i kobbel - etter det går hunden løs og
vanskelighetsgraden øker gradvis fra klasse til klasse - som
ved andre hundesporter.

Innhold

- Rallylydighet er en «snillere» sport enn for eksempel lydighet
som kanskje kan sees på som mer militært. Men at det er en
enkel sport stemmer absolutt ikke. Kravene blir høyere og høyere
oppover i klassene, og oppgavene mer avanserte, forteller Eli.

56
HUNDESPORT • Nr. 4 2021

VARIERTE RASER: Rally er en sport for alle.
Marte Elisabeth Bakken Skjønsfjell og boxeren
Gummi på fem år koser seg på rallytrening.

"

MINDRE FART, MYE GØY: Alf Gunnar Sandvik og berner sennen-frøkna Vicky har god
konsentrasjon gjennom portene.

Klarer du å gå gjennom hele banen feilfritt
oppnår du full pott på 200 poeng

For de som enda ikke er innviet i sporten så utføres rallylydighet
ved at man orienterer seg etter 15 til 22 nummererte skilt som
er satt sammen til en bane av en dommer. Skiltene forteller
deg hva du skal gjøre, enten på stedet eller videre til neste
skilt - derav navnet Rally. Mellom øvelsene som står på skiltene
skal hunden gå ved førers venstre side, dersom ikke annet
er beskrevet på skiltet. Dommeren forholder seg taus under
hele konkurransen og trekker poeng dersom ekvipasjen gjør
feil underveis. Øvelsene kan bestå av momenter fra lydighet,
freestyle og agility, alt etter hvilken av de fire klassene man
går i. Det skal være en utfordring å gå en rallybane. Banene
er aldri like, konkurransen går på tid og det er fort gjort å
gjøre både feil og å gå feil. Klarer du å gå gjennom hele
banen feilfritt oppnår du full pott på 200 poeng.

i regelverket står det helt tydelig at kremting, bruk av ord som
«nei» eller «slutt» gir trekk i poeng. Oppfattes korrigeringen
som hard og truende trekkes enda flere poeng. Benyttes fysisk
avstraffelse, rykk i båndet eller lignende for andre gang utvises
altså ekvipasjen fra ringen og kan bli rapportert inn til NKK.
Stigende popularitet
Fra rallylydighetens spede begynnelse i 2003 til nå har
sporten bare blitt mer og mer populær, skal vi tro Marianne
Sandvik, som nærmest er som veteran og regne i rallymiljøet.
- I høst har det vært veldig mye folk på trening hos oss, sier
hun bekreftende. Selv har hun og mannen Alf Gunnar to
berner sennen-jenter, Ellie på fire år og Vicky på fem (og et
halvt). Begge jentene går rundt kjegler og sikk-sakker uten
problemer, og med motivasjonsord fra sine førere kommer
de også litt opp i fart.

- Det er også verdt å nevne at du faktisk får trekk ved å straffe
hunden. I verste fall blir du disket, legger Eli til. Og ganske riktig,

Innhold
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FELLES INTERESSE: Alf Gunnar og Marianne Sandvik trives med å ha en felles
interesse i rally, sammen med sine to berner sennen-jenter, Vicky og Ellie.

GODE TRENINGSVENNER: Linn Therese og Eli trives godt med å trene rally

- Det er absolutt den hundesporten med størst variasjon av
hunderaser, forklarer Marianne. Selv har hun drevet med rallylydighet siden 2012 og har vært med på mye av utviklingen
sporten har gått gjennom på den tiden. Hun ser at det blant
annet er stort aldersspenn på hundene som deltar. - Mange
pensjonerte agility -og lydighetshunder begynner med rally
siden det er mye snillere mot kropp og ledd etterhvert som de
blir eldre. Også unge, lettdistraherte hunder får mye glede av
rallylydighet med lave krav og båndtvang i første klasse. Så ja,
dette passer både unge og gamle hunder, synes Marianne. Og unge og gamle folk, skyter mannen Alf Gunnar inn.

- Disse to har mest futt i seg tidlig på dagen, de, sier hun
smilende. De to jentene, Ellie og Vicky ser uaffektert ut. Og
av de som deltar på treningen i dag er det Linn Therese Andersen og border collien Emma på tre (og et halvt) år som
kan titulerer seg som raskeste ekvipasje.
- Siden Emma er så rask gjør hun noen ganger feil, men
om hun går feilfritt er det tiden hun vinner på, forteller hun.
Emma har den typiske border collie-oppmerksomheten og
er klar som et egg for alt som skjer på banen. Så klar at
hun på signal om å runde en kjegle, heller velger å løpe
rett til sikksakk-øvelsen enn å løpe til kjeglen. De ulike momentene på banen brukes nemlig ofte som motivasjon for
hunden. - Emma får gjerne løpe gjennom sikk-sakk-løypa
som belønning for å ha gjennomført de andre oppgavene på
banen når vi trener. Hun rett og slett elsker den øvelsen, ler
Linn Therese. Hun har også den 11 år gamle welsh springerjenta Tia som, ganske riktig, er pensjonert fra en innholdsrik
karriere med hele 15 forskjellige championater. - Hun var
en skikkelig brukshund, forteller Linn Therese. Nå derimot
har hun gått inn i en roligere tilværelse med litt rallytrening
i stedet. Vel fortjent.

Men det tok litt tid før rallylydighet ble NKK-anerkjent som
hundesport på lik linje med for eksempel agility og lydighet. Sporten ble dannet i USA i år 2000 og godkjent der
i 2005 - samme året som Norsk RallyLydighet (NRL) ble
stiftet. Først i 2012 kom klarsignalet fra NKK og i 2013 ble
rallylydighet en offisiell hundesport under NKK-paraplyen.
Da skiftet også organisasjonen NRL navn til det den er kjent
som i dag, Norsk Rallylydighetsklubb. I 2023 kan sporten
altså feire ti år som offisiell hundesport i Norge.
Ulik hund, ulikt tempo
Marianne og Alf Gunnar går banene med hver sin hund. Tempoet er nok ikke av det raskeste på disse hundene, men at de
vet godt hva de skal gjøre er det ingen tvil om. M
 arianne ler.

Innhold

Treningen er over og med vante hender rydder gjengen opp
skilter og utstyr raskt. Stemningen er god og praten går lett. Ingen
tvil om at det er lett å føle seg velkommen i rally-miljøet!
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Alt til rytter, hest & hund

Teppe Yeats

449,-

Hundeteppe Gotland

229,-

SHOP
ONLINE
COLLECT
IN STORE
HANDLE PÅ HOOKS.NO
OG HENT I VALGFRI BUTIKK

FRI FRAKT TIL BUTIKK

BERGEN • DRAMMEN • KRISTIANSAND • MOSS
OSLO SENTRUM • SKEDSMO • STAVANGER • TRONDHEIM

HOOKS.NO

S A M A R B EI DS PA RT N E R

Oppkast / diaré hos hund
De fleste hundeeiere har opplevd å våkne om natten av at Fido klynker
om at han må ut. Du kler på deg i all hast og marsjerer ut med hunden.
På bakken faller en suppe som lukter verre enn suppen som lå innerst
i kjøleskapet da du bodde i kollektiv.
Tekst: Vitality Innovation

O

ppkast og diaré er blant de hyppigste årsakene
til at hundeeiere tar kontakt med veterinæren sin.
Det forekommer relativt ofte, og det kan komme
raskt. Alvorlighetsgraden kan være alt fra en mild reaksjon
på fôrbytte til alvorlige og livstruende tilstander som krever
rask og intensiv veterinærbehandling.

det er ikke alltid man finner ut hvorfor det skjer. Da er det
viktig å behandle symptomatisk med skånediett. Andre
hjelpemidler kan være pre-/probiotika og DogVitality
for mage og tarm. I noen tilfeller kan det være behov for
væskebehandling, kvalmestillende og enkelte ganger
smertestillende.

Hvorfor blir Fido dårlig og er det farlig?
Selv om oppkast og diaré kan komme av alvorlige årsaker er den vanligste årsaken at hunden har spist noe den
ikke skulle ha spist. Dette gjelder særlig de mest glupske
hundene. Det kan allikevel være mange ulike årsaker og

Blant de mer alvorlige årsakene har man blant annet
parvoinfeksjon som vanligvis forårsaker blodig oppkast
og diaré. De fleste hunder i Norge er vaksinerte mot
parvovirus. Andre årsaker til oppkast kan være nyresvikt,
leversvikt, diabetes og bukspyttkjertelbetennelse.

Innhold
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Hva kan jeg gjøre?
For å minske risikoen for oppkast eller diaré hos hunden din er
det lurt å unngå veldig saltede, krydrede eller fete matrester.
Forsøk å forhindre hunden i å spise søppel eller matrester som
den kan komme over ute eller på tur, eller at den drikker av
ukontrollerte vannkilder. Eksempler på meget ukontrollerte
vannkilder er sølepytter og myrvann. Hos mange hunder kan
også et raskt fôrbytte føre til dårlig mage og oppkast. Da er
det lurt å heller gradvis tilvenne hunden den nye maten ved
å blande den gradvis inn i den forrige maten. DogVitality
for mage og tarm finnes i pulver som kan strøs daglig over
maten for en mer robust mage og tarm.

Diaré-kit i skapet
•Skånekost
•DogVitality for mage og tarm
•Prebiotika
•Probiotika
•Sprøyte du kan fylle med vann

Som hundeeier er det alltid bra å være forberedt. Du kan
sørge for å ha skånekost og tilskudd tilgjengelig hjemme.
Dette får du kjøpt på blant annet hos veterinærklinikker over
hele landet.

•Rehydrerende pulver
•Asparges på boks

Når må hunden til veterinær?
Om hunden din er i god form og oppfører seg normalt, uten
blod i oppkastet eller avføringen, kan du starte behandlingen hjemme selv. Om du har observert hunden din svelge
et fremmedlegeme som for eksempel leker, steiner, pinner
eller annet må du kontakte veterinær med en gang. Hunder
med fremmedlegeme kan raskt bli svært syke og man må
oppsøke veterinær umiddelbart. Hvis hunden har svelget en
skarp gjenstand kan det være lurt å ha hermetisk asparges
liggende. Gi dette i samråd med din veterinær. Denne vil
kunne naturlig pakke seg rundt den skarpe gjenstanden og
på denne måten forhindre sårdannelser.

Er du usikker på hvor du finner tingene på
denne listen? Snakk med din lokale veterinær.

Avhengig av symptomene og hundens allmenntilstand kan
det være aktuelt med blodprøve, røntgen eller ultralyd. Om
man ikke finner noen åpenbar årsak til problemene, og
hunden svarer godt på symptomatisk behandling, er det
ingen grunn til å utrede symptomene videre. Om problemet
er tilbakevendende eller om hunden ikke svarer godt på
symptomatisk behandling, bør hunden utredes videre for å
finne andre underliggende årsaker.

Fast

10% rabatt
på DogVitality i
NKK-butikken

KJØP HER

DogVitality for mage og tarm
DogVitality for mage og tarm har sitt bruksområde spesielt
innfor mage- og tarmproblematikk. I studier har produktet vist
seg å redusere antall bakterieangrep og ha en balanserende
effekt på tarmfloraen i favør av gunstige tarmbakterier. Dette
hemmer veksten av patogene bakterier (sykdomsbakterier).
DogVitality virker dermed positivt på fordøyelsen og kan
være effektivt ved for eksempel nervøs eller sensitiv mage,
unormal avføring (Løs eller hard mage) og ved dårlig appetitt.
Innhold
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Foto: iStock

Fire forskningsfakta om firbente
Tekst: Ida Lindvall

1. Hunder kjenner igjen ord på samme måte som barn
At hunder kan lære seg å forstå flere hundre ord er allerede godt
etablert. Nå kan det også se ut til at hunder lærer seg ord på
samme måte som barn, viser en undersøkelse fra det ungarske
tidsskriftet Current Biology. Babyhjerner bruker komplekse metoder for å fange opp nye ord og på den måten kan spedbarn
ned til åtte måneders alder gjenkjenne nye ord lenge før de
vet hva de betyr. Nå viser det seg altså at mennesker ikke er
de eneste som lærer om verden på denne måten. Mange dyr
bruker også det som kalles statistisk læring når de følger med
på mønstre i omgivelsene sine, og klarer derfor sannsynligvis
å skille ut hva som er ord og hva som ikke er det.

ofte ble brukt sammen og stavelser som sjeldent kommer etter
hverandre - noe som tyder på at hundene kanskje bruker de
samme mekanismene som barn bruker.
Forskjeller fant de likevel, selv om hundene også viste seg å
bruke de samme områdene i hjernen som barn gjør når de
prosesserer språk. En del av hjernen er ansvarlig for generell
læring, mens en annen mer spesifikk del relateres til språk.
Hjerneaktiviteten til hundene økte da de hørte ord de kjente
igjen stavelser fra, men i motsetning til menneskehjernen hadde
hundene ingen reaksjon på tilfeldige stavelser de ikke kjente
igjen som ord. Menneskets hjerne er altså litt mer kompleks
med tanke på språkprosessering. Allikevel er dette første gang
forskere har sett andre pattedyr enn mennesket som bruker
slike komplekse måter å skille ord fra sammenhengende tale.

For å finne ut av dette ble det brukt EEG for å måle hjernens
elektriske impulser. Her fant forskerne blant annet ut at hundene
hadde forskjellige hjernebølger når de ble snakket til med
ord som ofte blir brukt, sammenlignet med når de fikk høre
mer sjeldne ord. De klarte også å skille mellom stavelser som
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2. Hvorfor tilter hunden på hodet?
Mange opplever at hunden deres tilter hodet til siden
når man snakker til dem, noe som oppleves som både
søtt og morsomt. Tidligere har vi antatt at hunden gjør
dette fordi de bare er oppmerksomme og kanskje fordi
de bare forstår at vi liker det. En studie publisert i oktober
2021 på nettstedet Springer.com undersøkte 40 border
colliers evne til å assosiere en leke med dens navn. Men
denne undersøkelsen la grunnlaget for en annen morsom
teori - nemlig at begavede hunder gjerne tilter hodet før
de går for å hente objektet de har blitt bedt om. Forsker
Andrea Sommese mente at mønsteret var for konsekvent
for å være tilfeldig, derfor ble det foretatt videre studier
og tester over flere måneder som viste det samme resultatet - nemlig at hunder som korrekt hadde relatert et ord
til en spesifikk leke, tiltet hodet konsekvent i sammenheng
med å hente leken.

Foto: iStock

Forskerteamet tror tiltingen kan være relatert til hundehjernens mentale prosessering, altså en høy oppmerksomhetsgrad eller konsentrasjon hos de særlig begavede hundene.
De så nemlig ikke det samme mønsteret konsekvent hos de
hundene som ikke hadde gjort de samme assosiasjonene
mellom lekene og deres navn. Enn så lenge er det for

tidlig å gi noe konkluderende svar på dette fenomenet, så
inntil videre får vi være forsnøyde med at når Fido tilter
med hodet, gjør hun mest sannsynlig sitt beste for å forstå
hva vi driver med.
Kilde: Science.org

3. Nervøse eiere får nervøse hunder
Det sies at hunder tar etter eierne sine. Nå kan dette vise seg
å ha mer rot i sannheten enn man kanskje opprinnelig har
trodd. Flere ferske studier publisert i en artikkel av doktorgradsstudent Hal Herzog på nettstedet Psychology Today har
nemlig funnet likheter mellom personlighetene til hundeeiere
og deres kjæledyr. Studien tok utgangspunkt i de fem store
personlighetstrekkene: Åpenhet til nye opplevelser, ansvarsbevissthet, ekstroverthet, medgjørlighet og nevrotisisme. Og
av alle likhetene som er studert er den mest dokumenterte
av dem forekomsten av nervøse hunder hos nervøse eiere.
Resultatene tyder også på at dette forholdet utvikler seg fra
eier til hund, og ikke omvendt. Blant atferdsproblemene som
ble undersøkt viste en studie at hundeeiere som scorer høyt på
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nevrotisisme mye oftere hadde hunder med separasjonsangst,
frykt, aggresjon mot hundeeier, aggresjon mot andre hunder,
oppmerksomhetssøkende atferd og vedvarende bjeffing, enn
eiere med ikke-aggressive hunder. Flere studier de senere
årene har vist de samme resultatene.
Hvorfor det er slik er verre å finne ut av. Hal Herzog
mener at den mest plausible forklaringen er at nervøse
eiere kan være dårlige hundetrenere og skaper nervøse
hunder. Han refererer til studier som er gjort på hunders
evne til å absorbere sin eiers følelsesmessige tilstand.
Kilde: Psychology Today
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4. Hunder er mestere i manipulasjon!

Foto: Ida Lindvall

Hunder har gjennom sin sameksistens med mennesket utviklet en unik evne til
å kommunisere med oss. Følelsene deres kan tolkes gjennom ansiktsuttrykk og
mimikk på et høyere nivå enn de fleste andre dyr. Men i dag har vi funnet ut at
hundene våre vet at vi ser på dem og at de har lært at mennesker er visuelle
skapninger som responderer på ansiktsuttrykk. I 2017 gjorde Dog Cognition
Center på University of Portsmouth, ledet av Dr. Juliane Kaminsky, en studie
basert på filmopptak av 24 hunder i ulike settinger. For å få et så riktig resultat
som mulig ble studien gjennomført på hunder av ulike raser og aldre. Hovedmålet var å finne ut hvor mye tilstedeværelsen av mennesker påvirket deres
ansiktsuttrykk. Kaminsky forklarte at hun forventet å se begeistring hos hundene
når de fikk godbiter. Imidlertid viste ingen av de 24 hundene i studien noen
endring i ansiktsuttrykket sitt - så lenge ingen så på. På den andre siden så
man at hunden i større grad gjorde seg mer uimotståelig ved å gjøre øynene
sine større, når de visste at de hadde menneskers oppmerksomhet. Hunder
som så at mennesker fulgte med på dem viste også tungen ofte og «pratet»
mer. For å fange opp selv de mest subtile ansiktsuttrykkene hos hunden, ble
det brukt et kodeverktøy kalt DogFACS.
At hunder endrer væremåte når vi ser på dem er nok ikke så overraskende i denne sammenhengen. Tidligere studier har
nemlig vist at hunder er mest tilbøyelige til å stjele mat når vi står med ryggen til og at de kan følge blikket vårt først når
øyekontakt er etablert.
Kilde: Iflscience.com
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Nytt fra Norsk Kennel Klub
Tekst: Eva Wang Bergersen

NKKU er en gjeng med hundeengasjerte ungdom som jobber frivillig
for sin interesse – nemlig hund og hundetrening! Vi arrangerer ulike
aktiviteter med våre firbeinte, de faste arrangementene vi har er juniorNM og sommerleiren vår! De som blir med på dette pleier vi å se
igjen årene etter også!
Les mer om oss på vår nettside: https://nkkuleir.wixsite.com/nkku

D

TRYKK HER

et neste kurset som står på agendaen er rallykurs, som
er en sport hvor glede, samspill og holdninger mellom
deg og hunden står sterkest. Rallylydihet er en nummeret bane mellom 15 – 22 skilt. Hvert skilt er en øvelse du
og din hund skal gjennomføre før en kan gå til neste.

Vi i NKKU har gleden av å invitere til rallylydighetskurs med
Michelle Malmåsen 5. - 6. mars 2022! Kurset er åpent for
alle nivåer! Vi håper å se akkurat deg!
Sted: Indre Østfoll Hundehall
Medlemspris: 1500,Ordinær pris: 1800,-

Michelle og gjengen. Foro: Linn Lundby

Flinke Samba og Hanne Skaute på årets junior-NM.
Foto: Camilla Larvik Knutsen

Spørsmål? Send oss gjerne en e-post nkkuleir@gmail.com
Innhold

65
HUNDESPORT • Nr. 4 2021

Øyelysing, nye ECVO-attester og endringer i
bedømmelsen av enkelte former for grå stær
Bedømmelsen av utviklingsformer for grå stær (katarakt) på øyelysingsattestene
er nylig endret av representanter fra ECVO (European College of Veterinary
Ophthalmologists). Formålet med endringene er at hunder med former for
grå stær som ikke forventes å skape problemer, kan brukes i avl.
Tekst: Siv Grosås (autorisert øyelyser og ECVO diplomat), Tobias Revold (autorisert øyelyser og ECVO diplomat)
og Ernst-Otto Ropstad (autorisert øyelyser og ECVO diplomat)

Ø

annerledes ut ved neste øyelysing. Blant annet opphører
tidligere gradering av enkelte arvelige øyesykdommer i mild
eller moderat grad. Det anmerkes nå kun på attesten ved
uttalt grad, hvor avl frarådes.

Det er også andre mindre endringer på attestene som gjør
at en hund, som er øyelyst før, kan få en attest som ser litt

Hva er øyelysing og hvem kan utføre øyelysing?
Øyelysing innebærer en øyeundersøkelse hvor hovedfokus
er å diagnostisere arvelige øyesykdommer som kan opptre
hos hunder i ulike aldre. Øyelysingen må gjøres av en autorisert øyelyser. En øyelyser er en veterinær med formell
etterutdannelse i diagnostisering av arvelige øyesykdommer

yelysing er en systematisk øyeundersøkelse som
gjennomføres av autoriserte øyelysere, eller ECVOdiplomater. Øyelysing krever bruk av spesielle
instrumenter som muliggjør undersøkelse av hele øyet; fra
hornhinnen og øyelokkene til linsen og netthinnen. Ved øyelysing utsteder øyelyseren en ECVO-attest med resultatene
av undersøkelsen. Attestene følger en europeisk standard og
revideres jevnlig av representanter fra ECVO.
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Øyelysing. Spaltelampeundersøkelse av hund

Øyelysing. Etter forundersøkelsen får hunden øyedråper som utvider
pupillene. Deretter undersøkes netthinnen og bakre del av øynene ved
hjelp av et indirekte oftalmoskop og en håndholdt linse.

hos hund, som er godkjent av Den norske veterinærforening.
Det er 27 øyelysere i Norge som er tilgjengelige på ulike
klinikker i hele landet.

velige øyesykdommer hos avlsdyr. Regelmessig øyelysing
av avlsdyr sikrer at ikke nye, eller ukjente, øyesykdommer
får utvikle seg uoppdaget gjennom generasjoner med avl.

Når hund og eier kommer til øyelysing, gjøres det først en
registrering av hundens id-nummer, slik at man vet at det er
riktig hund som øyelyses. Eier eller «handler» skriver under på
et dokument hvor det samtykkes til at øyelyseren registrerer
resultatene på NKKs Dog Web, og at resultatet er offentlig.

Ved funn av alvorlig øyesykdom, anbefales det at hunden
ikke brukes i avl. Ved mindre alvorlige former for arvelig
øyesykdom, eller tilstander som avviker fra det helt normale
øyet, kan det være nok at hunden pares med en annen
hund som er fri for den samme lidelsen, eller tilstanden.
Ved å kjenne til hvilke forandringer som foreligger i øynene
hos avlshunder, kan man slik unngå å ekskludere hunder
fra avl unødig, og bevare det genetiske mangfoldet i
rasen best mulig.

Øyelysing foregår i et mørkt rom ved hjelp av to ulike instrumenter med lys og forstørrelse (spaltelampe og indirekte
oftalmoskop) som gjør det mulig å vurdere de ulike strukturene
i øynene. Undersøkelsen foregår i to omganger med 15-20
minutters mellomrom. Det gjøres først en kort forundersøkelse
for å sjekke utvendige deler av øynene; øyelokk, hornhinne,
fremre øyekammer og regnbuehinnen. Så får hunden øyendråper som utvider pupillene, slik at bakre deler av øynene,
inkludert glasslegemet, linsen og netthinnen kan vurderes.
Under øyelysingen sitter eller står hunden på et undersøkelsesbord, uten noen form for beroligende.

Enkelte øyesykdommer er svært smertefulle for hunden og
kan være vanskelig å oppdage. Regelmessig undersøkelse
av hundens øyne er derfor viktig for hundens velferd,
samt tidlig kunne oppdage sykdom som kan gi smerter
eller blindhet. Ved tidlig diagnostikk og behandling av
øyesykdom, kan man hjelpe hunder med for eksempel
arvelig betinget grå stær, tørre øyne, feilstilte øyehår eller
netthinneløsning til et best mulig liv. Øyelysing vil også
kunne avdekke synsnedsettelse på et tidlig stadium, slik
at man kan tilrettelegge og hjelpe disse hundene på en
best mulig måte.

Hva er hensikten med øyelysing?
Hensikten med øyelysing er todelt. Øyelysing er en viktig
screening-undersøkelse for å redusere forekomsten av ar-
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Operasjoner som angår øyne og øyelokk krever både kompetanse og bruk av spesielle instrumenter med forstørrelse. Bruk av operasjonsmikroskop for
operasjon av grå stær (venstre) og luper for korrigering av feilstilte øyelokk (høyre).

ECVO-attestene og ulike anmerkninger på attestene
Ved øyelysing utsteder øyelyseren en ECVO-attest som
registreres elektronisk hos NKK. Eier får med en papirkopi
dersom dette er ønskelig, og resultatene er søkbare via
kennelklubben sine sider.

Ulike former for arvelige øyesykdommer
Det er to hovedgrupper av arvelige øyesykdommer; medfødte øyesykdommer og utviklingssykdommer (såkalte
ervervede sykdommer). De medfødte øyesykdommene
oppdages vanligvis ved øyelysing av valper og unge
hunder. Medfødte øyesykdommer kan derfor i stor grad
utelukkes ved at valpene øyelyses før de leveres fra oppdretter. Dette gjelder for eksempel medfødte former for
grå stær og rester av blodkar fra fosterlivet (Persisterende
Pupillmembraner; PPM, og Persisterende Hyperplastisk
Primær Vitreus/Persisterende Tunica Vasculosa Lentis;
PHPV/PHTVL).

Attesten lister opp en rekke øyesykdommer som det krysses av for om hunden er affisert av, eller fri for, på det
tidspunktet øyelysingen gjennomføres. I tvilstilfeller vil det
krysses av for «usikker» eller «mistenkt», med anbefaling
om ny øyeundersøkelse i løpet av en gitt tid. Dette er typisk
hvis hunden har lavgradige eller atypiske forandringer som
man ønsker å se hvordan utvikler seg over tid, før endelig
konklusjon på om det vurderes som arvelig øyesykdom,
eller ikke, sluttes.

Utviklingssykdommer, eller såkalte ervervede arvelige
øyesykdommer, er sykdommer som oppstår på ulike tidspunkt i en hunds liv på grunn av et arvelig anlegg eller en
arvelig disposisjon. En hund kan ha vært «frilyst» i flere
år, for så å få en anmerkning på attesten. Arvelig betinget
grå stær (katarakt), feilstilte øyehår (distichiasis, ektopisk
cilium) og innrullede øyelokk (entropion) er eksempler
på slike utviklingssykdommer. Fra et avlssynspunkt, er
utviklingssykdommene spesielt utfordrende fordi hunden
kan ha brakt anlegget videre i avl før den fikk tegn på
øyesykdom selv.
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De medfødte øyesykdommene står i diagnosekolonnen
til venstre på attesten. Utviklingssykdommene som kan
vise seg på ulike tidspunkt i hundens liv står i hovedsak i
kolonnen til høyre. For begge kolonnene er det et punkt
for «andre» (punkt nr 7 og 18 hhv), hvor ulike medfødte
og ervervede tilstander som anses arvelig betinget angis.
Norsk Selskap for Veterinær Oftalmologi, NSVO, har en
hjemmeside (nsvo.no) hvor man kan finne mer inngående
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ECVO attesten øyelyseren fyller ut ved øyelysing følger en europeisk standard og inneholder en oversikt over aktuelle arvelige øyesykdommer.
De medfødte sykdommene står til venstre og de ervervede i høyre kolonne på attesten.

informasjon om arvelige øyesykdommer hos hund og katt
på norsk. I tillegg finnes en fullstendig oversikt på ECVO
sine sider (ecvo.org).

tredje øyelokks tårekjertel, colobom (fravær av øyets vev) og
dermoid (vev som vokser på unormalt sted i øye/øyelokk).
Øyelyseren vil informere om gjeldende avlsanbefalinger
for de ulike sykdommene ved øyelysingen, og en oppdatert
oversikt finnes på ECVO sine sider; Ecvo.org.

“Exophthalmos due to shallow orbit”, eller utstående øyne
pga. grunn øyehule, er et nytt diagnosebegrep som er innført
under punkt 7 «andre» i kolonnen for medfødte sykdommer.
Hensikten med dette er å registrere hunder som har utstående øyne og grunn øyehule i en slik grad at det kan gå
ut over hundens øyehelse. Hunder med utstående øyne er
utsatt for hornhinnesår, hornhinnebetennelser og proptose
(fremfall) av øyet fra øyehulen. Dersom sklera (senehinnen,
det ytre hvite ugjennomskinnelige laget av øyet) er synlig i
to eller tre av øyets fire «kvadranter», krysses det av under
punkt 7 for “Exophthalmos due to shallow orbit”. I tilfeller
hvor sklera er synlig i alle fire kvadranter, med andre ord
360 grader rundt hele øyet, krysses det også av for «uttalt».
Dersom øyelokkene er for lange, krysses det i tillegg av på
punkt 12 for «ektropion/makroblefaron». Det anbefales ikke
å avle på hunder som er anmerket for “Exophthalmos due
to shallow orbit”.

“Exophthalmos due to shallow orbit” (utstående øyne pga. grunn øyehule)
er et nytt diagnosebegrep som er innført under punkt 7 «andre» i kolonnen
for medfødte sykdommer

Antatt arvelige utviklingssykdommer som ikke har et eget
punkt, krysses av under punkt 18 «andre» på ECVO attestene.
Dette omfatter blant annet spesifikke netthinnesykdommer hos
enkeltraser, som for eksempel pigmentary chorioretinopathy

Andre medfødte tilstander som anmerkes under punkt 7,
omfatter blant annet manglende tårepunkter, prolaps av

Innhold

69
HUNDESPORT • Nr. 4 2021

hos chinese crested, og andre antatt arvelige netthinnehinnsykdommer på tvers av raser «other presumed hereditary retinal
degenerations». Hunder som har to eller flere forandringer
som er antatt forenlig med arvelige utviklingssykdommer,
krysses også av her.

Hunder som har en enkelt forandring, kan derfor settes på
mistenkt og anbefales øyelyst igjen 6-12 måneder senere
for å vurdere utviklingen.
Etiologien (årsaken til sykdommen) er ikke helt klarlagt, men
man mener at det er en arvelig komponent basert på at working
dog retinopati forekommer hyppigere hos noen raser og på
enkelte linjer, samt kjønnsforskjell i forekomst. Det mistenkes
også en miljøbetinget eller utløsende komponent, hvor blant
annet spolormvandring kan være involvert.

Felles for netthinnesykdommer som anmerkes som «affisert»
under punkt 18, er at det ikke anbefales avl på hunden. I noen
tilfeller kan en hund ha forandringer i netthinnene som ikke
er helt typiske for en kjent arvelig øyesykdom hos rasen, men
som likevel skiller seg fra en helt normal og sunn netthinne.
Slike tilfeller kan anmerkes som mistenkt under punkt 18 og
frilyses eller felles etter 6-12 måneder avhengig av hvordan
forandringene utvikler seg.

«Working dog retinopati» er således et eksempel på en tilstand
som kan være frustrerende å forholde seg til i avlsarbeidet
både for øyelysere og oppdrettere. Basert på en antatt arvelig
komponent, er det imidlertid bestemt at forandringer forenlig
med WDR skal registreres under punkt 18 på attestene. På
denne måten kan man kartlegge forekomsten av tilstanden
og vurdere betydningen i avlsarbeidet hos de forskjellige
rasene over tid.
Endringer i graderingen av enkelte arvelige øyesykdommer på attesten
ECVO har fjernet «mild» og «moderate» fra sine attester.
Det krysses for «severe» hos hunder med uttalte forandringer. Hunder med uttalte forandringer skal ikke avles på,
men øvrige hunder kan avles på. En hund som tidligere var
anmerket for mild form av distichiasis (feilstilte øyehår), vil
derfor ved gjentatt øyelysing nå komme ut som affisert av
feilstilte øyehår. Dette betyr ikke at tilstanden har forverret
seg, og det vil anmerkes som uttalt for hunder som har så
uttalte forandringer at avl frarådes. For hunder med feilstilte
øyehår, er den generelle avlsanbefalingen å pare hunden
mot en hund fri for tilsvarende forandringer.

Andre antatt arvelige retinadegenerasjoner (netthinnesykdommer) anmerkes under punkt 18 på attesten.

Working dog retinopati (WDR) anmerkes under punkt 18
«other presumed hereditary retinal degenerations». Working
dog retinopathy er en netthinnelidelse man hovedsakelig ser
hos hunder av middels store til store brukshundraser som forekommer med en overhyppighet hos hannhunder. Forandringer
i netthinnen forenlig med diagnosebegrepet kan imidlertid
ses sporadisk hos alle hunderaser både hos tisper og hannhunder. Lidelsen starter ofte som arr i netthinnen (bull’s eye
lesions) eller refleksjonsforandringer i øyebunnen. Disse kan
noen ganger forbli uendret hele hundens liv uten å gå utover
synet. Andre ganger, kan det utvikle seg fullstendig henfall
av netthinnen (retinadegenerasjon) og blindhet. Lidelsen kan
føre til blindhet på ett øye, mens det andre kan ha en liten
forandring som ikke skaper problemer for hundens syn. En
av utfordringene med working dog retinopati, er at arrene i
netthinnen i tidlige stadier eller milde former kan være vanskelig å skille fra arrdannelser i netthinnen av andre årsaker.
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Nye retningslinjer for bedømmelsen av enkelte former for
grå stær
Det er utarbeidet nye retningslinjer for bedømmelsen av
utviklingsformer for grå stær (katarakt) på ECVO-attestene.
Endringene er vedtatt av ECVO etter en omfattende revideringsprosess. Formålet med endringen er at hunder med
former for grå stær som ikke forventes å skape problemer
for huden kan brukes i avl.
Rubrikken «andre» under punkt 15 «katarakt (ikke medfødt)»
på ECVO-attesten er laget for mindre fortetninger i linsen som
typisk ikke utvikler seg, ikke forårsaker synsnedsettelse eller
andre problemer for hunden. Formene for grå stær som nå
krysses av her omfatter følgende: «Fremre Y-søm», «markert
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Skal jeg få hunden min øyelyst, og hvor ofte bør jeg
gjøre det?
Det anbefales øyelysing av alle hunder ved 1, 3 og 7 års
alder uavhengig av om de skal avles på eller ikke. Dette
er fordi en vanlig helseundersøkelse uten bruk av spesielle
instrumenter i de fleste tilfeller ikke vil avdekke øyesykdom i
strukturer inne i øynene, som for eksempel ved grå stær og
ulike former for netthinnesvinn. Hos hunder med gjentagende
«øyebetennelse», kan en fullstendig øyeundersøkelse hos
autorisert øyelyser eller ECVO Diplomat også i mange tilfeller avdekke mindre forandringer i for eksempel øyelokk eller
tårefilm som kan behandles og bedre situasjonen for hunden.
For avlsdyr, anbefales det årlig øyelysing, slik at attesten ikke er
eldre enn 12 måneder på det tidspunktet hunden pares. Behovet
for å gjenta øyelysingen skyldes at flere av de vanligste arvelige øyesykdommene først oppstår hos voksne hunder og kan
opptre på ulike tidspunkt i hundens liv. Dette gjelder blant annet
utviklingsformer for grå stær og arvelig netthinnesvinn. En hund
som har vært øyelyst fri på et tidspunkt, kan dermed ha utviklet
tegn på arvelig øyesykdom som oppdages ved neste øyelysing.

Punktet for utviklingskatarakt (grå stær) er noe endret på ECVO attesten

Trenger jeg å øyelyse når hunden er gentestet?
Det kommer stadig flere gentester på markedet. Til tross for
dette har de fleste arvelige øyesykdommene hos hund ukjent
arvegang. Det eksakte genet som gir sykdom er oftest ukjent, i
tillegg til at flere gener kan virke sammen og gi sykdom. Man kan
dermed ikke kun bruke gentester for å utelukke sykdommene.

linsesøm», «nukleær ring», «nukleær fiberglass/pulverulent»
og «punktata» katarakt. Hunder som får anmerkning for en
av de overfor nevnte diagnosene kan brukes i avl. Punktata
katarakt (punktformige fortetninger i linsebarken) har tidligere
vært felt under punkt 15 og avl har vært frarådet fra ECVO.
Basert på at små prikker i linsen av visse typer oppfattes til
ikke å skape problemer for hunden, eller svært sjelden utvikle
seg, fraråder man ikke lenger avl på disse. Øyelysergruppen i Norge, NSVO, anbefaler fremdeles generelt at hunder
med punktata katarakt pares med hunder fri for tilsvarende
anmerkning på attesten. Fremre Y-søm katarakter anbefales
også paret med hund fri for tilsvarende forandringer. Flere
av linseforandringene som nå er samlet på «andre» under
punkt 15, har tidligere vært anmerket i feltet for «beskrivelse»
på ECVO-attestene. Dette gjelder markerte linsesømmer,
nukleær/perinukleær ring og pulverulent nukleært katarakt.
Hensikten med å samle de under et eget punkt, er todelt.
Bedømmelsen blir mer unison blant øyelysere, og det blir
dermed lettere å overvåke effekten av avl på hunder med
disse linseforandringene over tid. Samtidig unngår man at
hunder med linseforandringer som antas å ha liten betydning ekskluderes fra avlsarbeidet. Dette er viktig for å bevare
genetisk mangfold og gode egenskaper i et større bruks- og
helseperspektiv hos de forskjellige hunderasene våre

Innhold

Det er også viktig å være klar over at lidelser man kan genteste
for, for eksempel arvelig netthinnesvinn (Progressiv Retinal
Atrofi, PRA) kan forekomme i flere ulike former hos samme
rase, mens gentester ikke nødvendigvis eksisterer for alle
former. Det er derfor essensielt i avlsarbeidet at avlshunder
øyelyses årlig i tillegg til gentesting.
På grunnlag av funn under øyelysingen gis det anbefalinger for avl. Avlsanbefalingene er utarbeidet av attestutstedere for arvelige øyesykdommer («øyelyserne»)
i Norge og samsvarer med ECVO (European College
of Veterinary Ophthalmologists) sine anbefalinger. Det
er verdt å merke seg at avlsanbefalingene øyelyserne
gir bare er anbefalinger, og raseklubbene står fritt til å
følge disse anbefalingene eller ikke. Det er derfor viktig
å undersøke hvilke avlsanbefalinger den aktuelle raseklubben har, dersom man ønsker å avle på en hund.
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Antidopingkurs
15. – 17. oktober 2021, Scandic Elgstua, Elverum

Norges Hundekjørerforbund (NHF) inviterte til et teoretisk/praktisk
Antidopingkurs på Elverum i forbindelse med avviklingen av
NM Barmark 2021, 16. - 17. oktober 2021 på Jømna Skistadion.
Tekst: William Bredal, IFSS Doping Control Officer-elev og seniorveterinær i NKK•Foto: Anne-Grete Sætrang

D

et internasjonale særforbundet for sporten hundekjøring
er: International Federation of Sleddog Sports (IFSS).
De er ansvarlig for etterfølgelse av regler og testprosedyrer for trekkhunder i henhold til World Anti-Doping Agencys
(WADAs) World Anti-Doping Code artikkel 16. NHF som
nasjonalt særforbund følger reglene til IFSS.Det er behov for
flere dopingkontrollører for hund både internasjonalt og nasjonalt. IFSS har utarbeidet et utdanningsløp for Doping Control
Officers (DCOs) for hund som omfatter både teoretiske og
praktiske deler og følger WADAs International Standard for

Innhold

Testing and Investigation (ISTI) så langt det er praktisk mulig.
NHF følger oppsettet fra IFSS, og Antidopingkurset på Elverum
var innledningen til et slikt utdanningsløp.
Målet for kurset var at deltakere skulle tilegne seg nødvendig
teoretisk- og praktisk kunnskap for å oppnå status som ‘IFSS
Doping Control Officer – elev’. Som elev er det forventet
at man vil kunne arbeide selvstendig som dopingkontrollør
på vinterens løp, og når nødvending erfaring er tilegnet bli
godkjent som IFSS DCO.
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Det er en tidkrevende jobb å ta dopingprøver. Heldigvis er deltagere og arrangører svært positive til at jobben blir gjort.

Vi var seks nysgjerrige deltagere som møtte på Elverum for kurs
på fredags kveld. Ansvarlig for undervisningen i kursets teoretiske
del og veiledning/demonstrasjon i kursets praktiske deler var
Anne-Grethe Sætrang, leder for NHFs Antidoping komité. AnneGrethe utstråler en smittende entusiasme for antidopingarbeidet
som det er vanskelig ikke å bli fanget opp av! I tillegg evner hun
å formidle tungt fagstoff på en lettfattelig måte. At hun er en
nestor innen hundekjøring og har årelang praktisk og teoretisk
erfaring med antidopingarbeid både internasjonalt og nasjonalt
bidro til lærerike og inspirerende kurskvelder.

Den praktiske delen av kurset foregikk stort sett utendørs
på dagen lørdag og søndag og ble avviklet under reelle
forhold i forbindelse med NM Barmark 2021, på Jømna
Skistadion. Heldigvis var værgudene på vår side, og selv om
det var kaldt, var det sol og nedbørsfritt. På forhånd hadde
de fleste kursdeltagerne en forestilling om at det ville bli tatt
mange dopingprøver per dag. Men når vi ble kyndig ledet
av Anne-Grethe gjennom ‘Doping kontroll av hund’ steg for
steg i praksis viste det seg at en dopingkontrollør-elev ikke
er i stand til å gjennomføre mer enn 2-3 kontroller i løpet
av en konkurransedag. Selv tok jeg tiden fra jeg tok kontakt
med utøveren etter målgang og til urinoppsamlingsbeget
var fylt og papirarbeidet gjennomført: det tok 4 timer! Det
var utrolig å oppleve at både utøvere og arrangører var
udelt positive, endatil entusiastiske til antidopingarbeidet
og gjennomføring av kontrollene - selv om det medført
forsinkelser og ventetid.

Teorikurset var omfattende, pensumet stort og kursmappen
tung. Det ble forelest i: Hvordan idrettens antidopingarbeid er
organisert, The WADA Code – idrettens antidoping regelverk,
reglene til IFFSS og NHF, den helt nye Konkurransedyrforskriften
fra 2021, og praktiske erfaringer fra antidopingarbeid i trekkhundsporten gjennom 15 år. Dessuten ble ‘Dopingkontroll
av hund’ gjennomgått steg for steg: fra forberedelser med
etablering av dopingkontrollstasjonen, innkalling av utøvere,
selve prøvetakingen, håndtering av situasjoner, papirarbeid
og rapportskriving til forsendelse av prøvene.

Innhold

For egen del kan jeg bare si at jeg gleder meg til neste del av
utdanningsløpet til IFSS og NHF som blir praktisk i forbindelse
med vinterens trekkhundløp.
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HD/AD-røntgenkurs
for veterinærer
22. september 2021 – for første gang: Digitalt og landsdekkende

HD/AD-røntgenkurs for veterinærer har vært avholdt i 15 år som et samarbeid
mellom NKK og Den Norske Veterinærforening. Målsetningen for kurset er
standardisering av røntgenfotograferingen, slik at resultatet av avlesningen
blir et best mulig hjelpemiddel i avlsarbeidet.
Tekst: William Bredal, seniorveterinær i NKK

G

jennomføring av kurset er en forutsetning for å inngå
en avtale med NKK for innsending av røntgenbilder
for avlesning og registrering av offisiell røntgendiagnose. I forbindelse med innføringen i 2006 ble kurset avholdt
på mange ulike geografisk spredte steder i Norge, for at flest
mulig smådyrpraktiserende veterinærer skulle få anledningen
til å delta. Siden 2006 har mer enn 1600 veterinærer inngått
en slik avtale.

De faglige foredragsholderne som begge er medlemmer av
Nordisk Kennel Unions røntgen panel, Magnus Rørvik og
Cathrine Trangerud underviste i albuleddsdysplasi, hofteleddsdysplasi, røntgenteknikk, analoge og digitale røntgenbilder,
og prosedyrer knyttet til AD- og HD-røntgenfotografering.
Veterinær Nina Hansen orienterte om det store prosjektet der
NKK lanserer et nytt system for elektronisk innsending av HD/
AD-røntgenbilder. I mars 2021 startet de første pilotklinikkene
elektronisk innsending av HD/AD-røntgenbilder til NKK. Dette
erstattet tidligere innsending av røntgenbilder brent på CD eller lastet opp på minnepinne og tidkrevende postforsendelser.
Den nye innsendingsmåten er både svært miljøvennlig, og
tidsbesparende i alle ledd av prosessen: fra hundeeier bestiller
undersøkelsen, og bildene tas på klinikken til avleser har stilt
diagnosen. Fram til nå har over 300 klinikker gått over til den
nye ordningen, og tilbakemeldingene har vært udelt positive.
Etter 1. januar 2022 vil dette være eneste måten NKK tar imot
HD/AD-røntgenbilder på.

Etter hvert ble kurset bare avholdt en gang årlig hovedsakelig for årets nyutdannede veterinærer. Kurset ble avholdt om
høsten i Fellesauditoriet på Veterinærhøgskolen i Oslo. HD/
AD-røntgenkurset ble avholdt der for siste gang 21. oktober
2020 under strenge korona-restriksjoner og like før NMBU,
veterinærhøyskolen flyttet til nye lokaler på Ås. Disse omstendighetene avdekket et behov og ga en anledning til å tenke
nytt om kursarrangementet. Det ble bestemt at kurset i 2021
skulle gjennomføres som digital ‘live-sending’ på Teams. Som
sagt så gjort!
Å arrangere et digitalt kurs kan høres enkelt ut, men det er
mye mer utfordrende enn man skulle tro! Uten kyndig hjelp
og hardt arbeid fra Skykontoret A/S og prosjektleder Vebjørn
Eikill Veflen i NKK hadde det ikke vært mulig!

Innhold

Hele 82 veterinærer deltok på det aller første digitale og dermed
landsdekkende HD/AD-røntgenkurset 22. september 2021.
Det ble gjort opptak av kurset som ble gjort tilgjengelig for
deltagerne i opptil en uke etter kurset. Tilbakemeldingene fra
deltagerne var overstrømmende og utelukkende positive.
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Trygghet til
pelsvennene våre!
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

NKKs nordiske utstilling

Foto: Roger Sjølstad

SANDEFJORD

Best In Show

20.-21. november 2021

Best In Show-dommer: Tamás Jakkel, Ungarn
1BIS: Bazinga Gonna Be A Mighty King (faraohund).
Eier/oppdretter: Simon Tien Hansen, Norge
2BIS: Bellezza´s Blondinbella (bichon havanais). Eier: Miia Lauronen, Finland.
Oppdretter: Aino-Inkeri Huurinainen, Finland.
3BIS: Knøtteliten's Reach for the Moon (jack russel terrier). Eier: Inger-Lise Teigland, Norge.
Oppdretter: Ida Teigland Trudvang, Teigland Inger-Lise, Nucera Pietro, Norge
4BIS: Dynnastuen's Captain Morgan (engelsk bulldog). Eier: Anita Wangen.
Oppdretter: Kjetil Bentestuen, Norge

» Resultater og kritikker fra utstillingen finner du her
BIS 2

BIS 3

BIS 4

iHarmoni og stress
iHarmoni understøtter den mentale balanse.
iHarmoni inneholder nevromodulerende næringsstoffer som øker hjernens mestringsevne.
Ved bruk av iHarmoni kan nye situasjoner eller
uvanlige påkjenninger bli håndtert mer optimalt.
iHarmoni er ikke vanedannende og har
ingen andre uønskede virkninger.
Livsløp, helse og sunnhet i et faglig perspektiv

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

Innhold
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PRAXTAR'S LAGOTTO ROMAGNOLO
Verona arena 17. oktober 2021
Hunder fra oss deltok på spesialutstilling, Castiletto Di Leno, 9/10.
Ch. Praxtars Tombraider BIR, Nasjonal uts. 19/10 Praxtars Yoko Ono, BIM,
Bagno Di Romagna, 16/10 Praxtars Alfa Romeo, Beste unghund, Anette Liljedal, Sverige.
GRATULERER!

Norsk Lagotto KL Spesialutstilling, Hunderfossen 11. september
Ch. Praxtars Quiche Lorraine, BIR-BIS. 12. september ble CH. Praxtars Tombraider
BIR-BIS, og CH. Praxtars Wisca Wimosa BIM, NV-21 og Championat gikk til Praxtars Rossini.
Praxtars Dio Mi Dio, BIR og BIS valp NKK, Lillehammer 22/8, og mange flotte BIR, BIG
og BIS plasseringer. Takk til valpekjøpere og fôrverter.

Ny. Nuch. Praxtars
Wisca Wimosa

PRAXTARS ALFA ROMEO,
BESTE UNGHUND. RADUNO 2021

Torhill Ludvigsen | 6520 Frei | www.praxtar.com | TIf.: 90786052

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

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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KJØP HER
Les mer
Tygg dental er et unikt tannprodukt med en kombinasjon av råhud
og kylling. Helt kornfritt og uten tilsatt sukker. Med en funksjonell
stjerneform som renser dypt mellom tennene og med en aktiv
plakkreduserende ingrediens. Laget av klasse A kylling.

Innhold
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DET LØNNSOMME
VALGET!

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

Hunder over hele landet fóres daglig med Sportsman´s Pride

www.porthos.no

PORTHOS TRADING AS , PB.739, 1734 HAFSLUNDSØY

DW LAV STØVEL
FETTLÆR

DW SPORTSSKO
MOD 1026 (str. 36-47)

MOD 1027 (str. 36-47)

...visste du at
vi har laget et eget
fordelsprogram
for hundeklubber
som gir fordeler
til både klubben
og kjøperen?
Kanskje noe for
klubben din?
Ring oss for en
uforpliktende
hundeklubb-prat
på telefon
33 38 09 20 og
spør etter Glen.

DW VINTERSTØVEL
MOD 1023 (str. 36-47)

Sko- og støvler fra DogWalker sørger for at
turen blir ekstra fin for både to- og firebent!
DogWalker gir svært god komfort, varme
og tørre føtter, god sklisikring, solid såle
og med god ankelstøtte vil turgleden
også inkludere føttene!

Kjøp dine DogWalker
-støvler i dag!

DW HØY STØVEL
FETTLÆR Uten Fôr
MOD 1029 (str. 36-47)

Besøk oss på

Importør Grossman AS • 3120 Nøtterøy • Telefon 33 38 09 20 • post@dogwalker.no • dogwalker.no

