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Leder'n
Hei alle sammen!
Tusen takk Tor Ivar for du tok over
lederen i mitt fravær.
Jeg heter Siv Helseth 44 år og gift.
Har tre barn og tre tisper hjemme nå.
Kommer fra Sykkylven på Vestlandet/
Kennel Tervtina og tok over som leder
nå i mai.
Jeg jobber aktivt med mine jenter og
har min visjon om hvordan jeg vil ha
min Hovawart. Jeg syns også det er
veldig viktig å jobbe for mangfoldet i en
klubb/rase og ikke minst ha repekt for
hverandre og hverandres meninger.
Vi alle lærer av hverandre.
Det har vært mye å sette seg inn i og
få ting litt opp og fram før hjulene
ruller litt enklere. Heldigvis fikk vi ut
Hovawartposten nå for litt tid siden til
medlemmene, og nå kommer ett til før
det nye året.
Vi har mye å jobbe med nå fremover
og det nye styret håper at dere har litt
tålmodighet med oss men vi beveger
oss forsiktig fremover.
I august gikk spesialen av stabelen
med kjempeflott deltagelse og det er
så kjekt når vi møtes hoffe-familien
igjen.
Jeg har også flere bønner til dere alle
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sammen. Vi holder nå på med en avlsbok og trenger da bilder av mange
Hovawarter og informasjon. Kan dere
vær så snill å sende bilder/info av
deres hunder til meg:
siv@sortebekk.no
I året som kommer håper vi og vi vil
jobbe mye med å få mange hannhunder godkjent for avl. Vi mangler
hannhunder og når vi har friske flotte
gutter her i Norge, så er det synd at
ikke flere hannhunder er godkjente for
avl. Så kom igjen alle hanhundeiere
og få dem avlsgodkjente.
Er det noen som har ett brennende
engasjement, så nøl ikke, ta kontakt :))
God Jul til alle sammen 2 og 4bente
Siv

Redaktørens hjørne
Hei og hå
Først vil jeg få takke Catrin og Hege for
en kjempefin artikkel fra Oppdrettermøte i Sverige. Den må dere lese!
Hvordan en hund «tenker» og hvordan
utslag den gjør, er alltid interessant.
En bok som heter Lexikon i Hundespråk,
skrevet av en svenske med navn
Anders Hallgren, var en av de bøkene jeg leste om igjen og om igjen! En annen
bok som jeg har lest mange ganger og som jeg har lært masse av, er I ulvemors
sted, av Johan B. Steen og Erik Wilson. Gyldendal Norsk Forlag A/S - ISBN 82-0517334-6 ( hvis noen skulle være interessert ). Dette er en bok som i hovedsak tar
for seg hvordan en ulveflokk ville oppført seg ovenfor hvalpen. Knallbok :)
Ellers må jeg få lov til å føle med deg i sorgen, Ellen. Jeg redigerte og gråt litt.
Husker Chrizta fra spesialutstillingene på Morokulien, da du bare måtte avbryte
hele samlingen, for du måtte kjøre Chrizta på teateret. Nye opptak!
Det nærmer seg jul og nyttår med stormskritt. Håper dere passer litt på alle
sammen og IKKE gi hundene masse julemat! De får så veldig problemer med
magen sin.
Organisér nyttårsaften slik at hundene slipper å være alene. Slipper å bli livredde
for disse smellene som de overhodet ikke aner hva er!
Ellers er vi takknemlig for alt stoff som sendes inn til Hovawartposten. Stå på!
Ønsker dere alle en RIKTIG GOD JUL og GODT NYTT ÅR! Vi sees plutselig ;)
Elisabeth
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Oppdrettermøte i Sverige 13-14 november 2010
Catrin og jeg deltok fra Norsk
Hovawart klubbs avlsråd på et møte
svenskene arrangerte for oppdrettere.
Norske oppdrettere var også
velkommen – invitasjon ble lagt ut på
NHKs hjemmesider, men dessverre
var det ingen norske oppdrettere som
tok turen. Temaet var mentalitet og avl,
og vi lærte mye!
Opplegget var to-delt. På lørdagen var
det et foredrag av Jan Gyllensten, og
her var det åpent for både oppdrettere
og andre interesserte. Både i Sverige
og Norge har vi en mentalbeskrivelse
for unghunder, forkortet MH.
Her beskriver mentalbeskriveren hva
hunden gjør i ulike situasjoner, men det
gis ikke poeng og hunder kan ikke stå
eller stryke. Hunden får bare gjennomført eller ikke gjennomført. For hunder
mellom 2 og 4 år finnes det en mentaltest. I Sverige kalles denne testen MT
eller korning. Når en hund har tittel
korad betyr det at den har bestått en
relativt omfattende mentaltest, at den
har fått vurdert og godkjent eksteriør
og at den er hd-fri. Den tilsvarende
testen i Norge heter funksjonsanalyse,
forkortet FA.
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Den norske og den svenske testen var
tidligere svært like, men den svenske
testen ble endret for noen år siden,
og testene er ikke lenger så like. I
Norge arbeider nå NKK for å endre
den norske testen. Den svenske
mentaltesten/korningen bedømmes
annerledes enn den norske. Selv om
mange av momentene er ganske like,
skal det mer til å stå på
den svenske testen enn på den norske.
NKKs hjemmesider www.nkk.no
har mer informasjon om MH og FA.
NHK arrangerer MH og FA.
I 2011 legger vi opp til 2 testhelger
på Østlandet og en dag i Trøndelag.
Mer informasjon kommer på våre
hjemmesider når NKKs terminliste for
2011 er klar. Det er kjempeinteressant
å se hvordan hundene reagerer i testløypa, og jeg oppfordrer alle til å teste
sine hunder!
Søndag var kun for oppdrettere. Der
diskuterte svenskene blant annet sin
avlsstrategi.

Jan Gyllenstens foredrag
Jan Gyllensten har lang fartstid fra
trening og mentaltesting av politihunder. Han har vært innkjøpsansvarlig for politiet og dommer for egnethetstester for politihunder. Du kan lese
mer om ham her:
www.jangyllensten.se
Jan Gyllensten gikk i sitt foredrag
igjennom de mentale egenskapene
man tester i den svenske mentaltesten.
I Sverige har de nylig endret sin
mentaltest, som tidligere var svært lik
vår funksjonsanalyse. Han var veldig
opptatt av hvor viktig det er å skille
mellom trygge og utrygge hunder.
Hunder som er utrygge, er mer eller
mindre redde, og redsel er en svært
arvelig egenskap. Som oppdretter er
det derfor utrolig viktig å se på hvordan
hundens mentaltestresultat og ikke
bruke utrygge hunder i avl.
Gyllensten var også opptatt av at
mange valpekjøpere er helt prisgitt
oppdretters seriøsitet og ansvarsfølelse. Mange tror at når en oppdretter
har et kennelnavn, så er det et tegn på
at oppdretteren er seriøs og ansvarlig.
De vet ikke at et kennelnavn bare er
et varemerke, noe du kjøper. Det å ha
et kennelnavn innebærer altså ingen
kontroll over hodet.

Kjeledressen er som regel skummel
for de fleste hunder.

Sosiale egenskaper
Denne egenskapen ble tidligere kalt
tilgjengelighet. Det man måler her,
er hvor tilgjengelig hunden er overfor
fremmede mennesker. Hvis hunden
reagerer unormalt, må vi spørre oss
hvorfor. En overdrevent tilgjengelig
hund som hilser voldsomt på alle, kan
for eksempel være usikker, eller den
kan være trygg. En trygg hund hilser
voldsomt rett og slett fordi den er
veldig glad i mennesker. For en usikker
hund er den voldsomme hilsingen en
måte å sende aggresjonsdempende
signaler på.
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Spørsmålet er hva hunden gjør når
den ikke orker å holde på med aggresjonsdempende signaler lenger. Når
den når grensen for hva den orker, vil
hunden ønske å få avstand til det som
er vanskelig/truende – i hilsesammenheng er det et menneske. Da har den
to valg. Den kan flytte seg selv for å
skape avstand – dvs. flykte, eller den
kan prøve å få trusselen (mennesket)
til å flytte seg. For å få til det, tyr
hunden til aggresjon.
På samme måte er det med reserverte
hunder. Hunden er ikke interessert i
kontakt, men vi vet ikke hvorfor. Det er
to hovedårsaker. Hunden synes
mennesker er litt ekle, eller hunden er
veldig trygg men overlegen og seg
selv nok. I den gamle testen ville
begge hundetypene blitt vurdert som
«noe reservert». Men avlsmessig er
forskjellen stor på de to typene. Den
trygge og overlegne, kan godt brukes
i avl, mens den usikre hunden absolutt
ikke bør brukes i avl. Det er viktig å
huske at når det i rasestandarden står
at en rase skal være reservert, er det
reservert i betydning trygg og overlegen som menes.
Sosiale egenskaper måles etter to
parametre – sosial selvsikkerhet og
sosial nysgjerrighet.
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Avlsmessig er den første parameteren
viktigst. De to egenskapene kan
kombineres på alle mulige måter – fra
helt selvsikker men totalt uten sosial
nysgjerrighet, til veldig usikker og
veldig nysgjerrig.

Redsel
Dette er den mest arvelige egenskapen, og derfor veldig viktig for
en oppdretter å være oppmerksom
på. I den svenske testen har de ulike
egenskapene som måles forskjellig
vekting (koeffisient). Den laveste er 2,
den høyeste 10. Redsel har 4, men
etter Gyllenstens mening burde den
vært høyere siden redsel er så viktig
for hvordan hunden fungerer og dessuten veldig arvelig.
En redd hund kan ty til aggresjon for å
få avstand til det som skremmer den.
I den gamle testen kunne en hund
med aggressiv atferd bli bedømt som
aggressiv eller som lumsk. Gyllensten
forklarte forskjellen mellom en
aggressiv og en lumsk hund slik: En
aggressiv hund er tydelig i sitt språk.
Det er ikke ønskelig at hunden skal
reagere med aggresjon, men det er
i hvert fall lett å se hva man har med
å gjøre. En lumsk hund har ofte lav
terskel for hva den takler.

Spøkelsene kommer! Hunden skal forsvare seg selv og eier for inntrengere (Forsvarslyst).

Før den når terskelen har den gjerne
en helt normal atferd, men når det blir
for mye for den er den ofte så stresset
at den ikke tar seg tid til advarende
signaler som knurring, og går rett i
angrep. Hunden kan altså håndtere sin
usikkerhet til et visst punkt, men når
tålegrensen overskrides, smeller det.

Aggressivitet
Aggresjon = Avstandsøkende atferd.
Som nevnt har hunden to muligheter
når noe kommer for nær: Flukt eller
aggresjon.
Det er viktig å huske at hunden IKKE
gjør feil. Hunden har en genetisk
disposisjon for å velge aggresjon som

verktøy, og det kan den ikke klandres
for. Ofte har hunden også erfart at
aggresjon er et effektivt verktøy
– joggeren, hunden osv., fjerner seg.
Hvis hunden viser aggresjon, må
hundefører eventuelt lære hunden
en annen strategi. Og det bør skje
raskt – ikke la hunden få en lang
rekke positive erfaringer med å være
aggressiv, da er det vanskeligere å få
den til å endre atferd.
Aggresjon har to deler: Skarphet, som
måler hvor sint hunden er, og forsvarslyst, som ser på hva hunden faktisk
gjør (utfall, knurring, bjeffing). En hund
kan være veldig sint uten å gjøre så
mye, men den kan også gjøre mye
uten å være så sint.
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I en presset situasjon, f eks hvis den er
trengt opp i et hjørne og ikke kan
flykte, har hunden to muligheter:
Aggresjon/angrep eller underkastelse.
Velger hunden det første, blir angrepet
ofte voldsomt fordi hunden er så
presset at den overreagerer.
Mange hunder som står i bur i bilen
reagerer voldsomt når folk går forbi
eller kommer for nær. Da sier vi ofte at
hunden forsvarer bilen. Men gjør den
egentlig det? Gyllensten pekte på at
hunden da er i en situasjon der den vet
at den ikke kan komme unna, og at
hundens reaksjon skyldes usikkerhet.
Det er ikke bilen men seg selv den
forsvarer.
Noen hunder forsvarer mat, gjenstander eller lignende. Det kan være en
helt trygg hund som bruker aggresjon
for å vise at du skal la hundens saker
være. Men det kan også godt være
at hunden faktisk er usikker på den
eller det som nærmer seg og bruker
aggresjon for å få trusselen til å fjerne
seg. For å sjekke kan man ta med seg
hunden ut til et nøytralt sted, og ha den
i langt, slakt koppel. Personen (eller
hunden) hunden forsvarte maten sin
mot, kan så nærme seg fra god avstand. Hvis hunden da reiser bust,
ligger det antakelig usikkerhet i bunnen.
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Lek / kamplyst.

Forsvarslysten skal være tilpasset
trusselen. For eksempel skal hunden
knurre stadig høyere når trusselen
nærmer seg, og angrep skal først
komme når trusselen er veldig nær.
Hunden skal altså ha hodet med seg
og avpasse reaksjonen etter forholdene. Stopper trusselen opp, eller
fjerner seg, skal aggresjonen avta.
Gyllensten viser til at det ikke er noe
poeng å ha høy poengsum på denne
egenskapen – hva skal man med en
hund som har stort behov for og evne
til å øke avstanden til noe?

Lek og kamplyst
Kamplyst = Hundens evne og vilje til
å jobbe med kropp, kjeve og muskler.
Lek- og kamplyst er rett og slett
hundens motor. Det er IKKE aggresjon
(ønsket om å skape avstand) som
driver hunden. At en hund har stor lek og kamplyst er langt mer verdifullt enn
at den har mye forsvar.
Det som først og fremst utløser lek og
kamp er bevegelse.
Momenter i leke- og kamplyst:
• Jage, forfølge, gripe
• Tilkjempe seg/nedlegge byttet 		
(drepe)
• Bytteinteresse
• Å jobbe når man møter motstand
Det siste momentet er viktigst når man
skal vurdere hvor stor kamplysten er.
Hva som er viktigst av de fire momentene over, varierer fra hund til hund. Det
er viktig å finne ut hva som motiverer
din hund mest, for å få en best mulig
belønning for hunden.
Noen faktorer, som hundens utholdenhet, «motor», er genetisk betinget.
Noen hunder har liten motor og er rett
og slett late. Andre hunder har stor
motor og lar seg lett motivere.

Jo høyere en hund ligger på lek og
kamplyst, jo mindre påvirkning trenger
den.
Hunden som bjeffer i hagen – den har
vi vel alle hørt. Hvorfor springer den
rundt bak gjerdet og bjeffer? Det kan
skyldes (minst) to ting: Hunden er
usikker og vil øke avstanden til forbipasserende utenfor gjerdet. Hunden
har høy lekelyst og blir frustrert fordi
den ikke får til å leke med alle de
spennende hundene og menneskene
den ser på den andre siden av gjerdet.
Det er en glidende overgang mellom
lek og kamp. Det som begynner som
lek, kan bli mer og mer konkurransepreget og få mer preg av alvor og til
slutt over til å være kamp.
Forskjellen på kamp og aggresjon, er
at ved kamp vil hunden kjempe, den
oppsøker utfordringen. Den logrer,
kroppen er bevegelig. Ved aggresjon
ønsker hunden avstand fra noe den
synes er ubehagelig eller truende.
Kroppsspråket er stivt. I praksis veksler
hunder ofte mellom kamp og aggresjon.
Fido begynner med å invitere Passopp
til lek, men ser plutselig at Passopp er
mye større og sterkere enn ham selv.
Da går Fido over til aggresjon, for å
skape avstand til Passopp. Passopp
tar hintet, snur og rusler vekk.
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Da får Fido motet tilbake og slår over
i lek/kamp igjen. Det kan også være
omvendt – hunden begynner med
aggresjon, men finner ut at det farlige
ikke er så farlig likevel, og slår over i
kamp.
Kamplysten kan være så stor som
helst, men aggresjonen bør være lav.
Det er mye lettere å trene en hund
med mye kamp/lek, men det krever en
kompetent hundefører. Som Gyllensten
sier – du kan ikke kjøre Formel1 med
mopedsertifikat!

Konsentrasjon
Dette ble tidligere kalt nervekonstitusjon.
Når mentaltestdommerne vurderer
hundens konsentrasjonsevne, ser de
på hundens atferd i alle testens momenter og mellom momentene.
For å måle hundens konsentrasjon/
nerver, ser man på følgende:
1) Kan hunden slappe av når det ikke
skjer noe?
2) Kan hunden konsentrere seg? 		
Hvis hunden blir for presset, mister
den konsentrasjonen og kontrollen
mot det som belaster den. Den kan
da ty til flukt eller unnamanøver.
Dette er to forskjellige ting – ved
flukt har hunden panikk, den ser
ikke på trusselen og har ikke
kontroll.
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Ved unnamanøver holder hunden
blikket på trusselen. Den kan 		
da konsentrere seg – den gjør en
kontrollert retrett. En presset hund
kan også ha omdirigert atferd.
Dette betyr at handlingen er riktig,
men mot feil mål – hunden biter for
eksempel eieren i stedet for
trusselen.
3) Kan hunden hente seg inn igjen
etter en påkjenning (avreagere)?
Her måler man hvordan hunden
jobber med den informasjonen 		
som er tilgjengelig når den
kommer fram til det som var
truende. Jo bedre nerver hunden
har, jo raskere finner hunden ut om
det er farlig eller ikke. Hvor lang tid
det tar før hunden tør komme
bort til det farlige, eller hvor mye
hjelp hunden trenger, har ikke 		
betydning. I noen tilfeller er
hunden raskt borte ved trusselen,
men reagerer plutselig – bena har
gått for fort og hodet henger ikke
med – hunden er ikke konsentrert
og får ikke nyttiggjort seg 		
informasjonen. Men hunden kan
også bite fordi den har stor kamplyst. Eksempelvis kan den ta 		
svaiing i kjeledressen som invitasjon til lek, og bite. I så fall er det
ikke avreaksjonsfeil. For å skille
må man se på kroppsspråket.

Er hunden redd biter den lavt, 		
gjerne med fortennene, og ikke et
fullt, fast bitt. Se også på hva 		
som er formålet til hunden - vil den
skremme eller leke?
4) Kan hundene reagere og handle
riktig sett i forhold til det som
skjer? Hvis hunden i løpet av 		
testsituasjonen ofte havner i en 		
sinnsstemning som ikke samsvarer med det situasjonen krever?
Øker for eksempel aggresjonen
selv om trusselen stopper opp
(sleden stopper)?

En dyktig hundefører kan få svært
gode resultater selv om hundens
egenskaper er ganske dårlige. Det er
derfor viktig å huske at meritter ikke er
arvelige!

Gyllensten skisserte tre hovedtyper
mentalitet hos hunder:

Hvor lett hunden lagrer ulike minnesbilder påvirker den i trening og hverdagsliv!

UTRYGG
TRYGG – LITEN MOTOR
TRYGG – STOR MOTOR
Utrygge hunder vil vi ikke ha. De vil
oftere bruke aggresjon enn trygge
hunder. En trygg hund med liten motor
er typisk en god familiehund, men ikke
ideell for den som vil konkurrere bruks.
En trygg hund med stor motor kan bli
for mye for mange, men kan fungere
utmerket for en erfaren hundefører
med ambisjoner.

Minnesbilder
Minnesbilder måler hundens evne til
å bevare minnesbilder. Tidligere ble
dette kalt hardhet. Det finnes to hovedtyper minnesbilder en hund danner
seg, interessante minnebilder og unnvikende minnesbilder.

Noen hunder lagrer lettere interessante
og positive minnesbilder, andre lagrer
lettere negative minnesbilder. De mest
lettlærte hundene er antakelig de som
lett lagrer positive minnesbilder, men
også til en viss grad negative minnesbilder. En hund som ikke lagrer positive
minner, vil glemme at den på forrige
trening fikk deilige pølsebiter når den
la seg raskt. Derfor vil den heller ikke
prøve å gjenta de samme raske
dekkene på neste trening. På samme
måte kan det være slitsomt med en
hund som husker gode minner alt for
godt – har du belønnet feil en gang, du
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ga en pølsebit selv om hunden satte
seg skjevt, ja da husker hunden det og
setter seg skjevt neste gang, og neste
gang, og neste gang…
Hundens evne til å lagre bilder kan
derfor være en forklaring på hvorfor
noen hunder er vanskeligere (eller
lettere) å trene enn andre.

Nysgjerrighet
Nysgjerrighet sier noe om hvordan
hunden håndterer redsel. Dette ble
tidligere kalt mot. Her ser man på to
ting – hundens evne til å ta seg ut av
redsel og hundens evne til å orke å stå
i mot redsel. Hvor mye tid og hjelp
trenger hunden for å gå fram og
sjekke ut de ulike momentene i testen?
Denne egenskapen er ikke så viktig
for enkeltindivider, men er viktig for
tjenestehunder og i avl. I avl er det
som nevnt viktig å unngå redsel, og
dermed bør man ikke avle på hunder
som blir så redde at de trenger mye tid
og hjelp for å takle situasjoner. Likevel
er det viktigere at hunden reagerer
riktig når den først kommer fram (ikke
går rett i aggresjon) enn om den
trenger mye tid og hjelp for å overvinne
frykten.
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Tilpasningsevne
Dette ble tidligere kalt temperament.
Her ser man på om hunden er oppmerksom, og på hundens tilpasningsevne (full gass eller ingen gass i det
hele tatt).
En utrygg hund kan være oppmerksom
mot omverdenen fordi den vil være på
vakt overfor mulige farer, mens en
trygg hund vil være oppmerksom mot
omverdenen fordi den gjerne vil være
med på det som skjer.
Det er viktig at hunden kan avpasse
farten etter forholdene og ha en
intensitet som står i forhold til det som
skjer. I start av en aktivitet skal hunden
ikke starte alt for raskt eller alt for sent.
Gyllensten hadde med seg et spindeldiagram, som de sier på svensk, for
Hovawarten. Diagrammet er basert på
gjennomførte mentalbeskrivelser (MH)
av Hovawart i Sverige, og viser at den
svenske hovawarten har mindre redsel
enn en del andre raser. Sirkelen i
diagrammet er gjennomsnittet for alle
MHer gjort på hovawart i Sverige, se
side 17. Hundene kunne hatt litt mer
motor (leke- og kamplyst), men det må
ikke avles fram ved å prioritere hunder
med mye leke- og kamplyst foran
hunder med lite/ingen redsel.

Gyllenstens råd til Hovawartoppdrettere, er å lære seg å skille mellom en
hund som vokter fordi den er redd eller
utrygg, og en hund som vokter fordi
den er dominant. Det er ikke noen god
grunn til at en hund skal vokte på
nøytral grunn når den blir invitert til
lek.

Oppdrettermøtet
En gjennomgang av statistikker for
MH av hovawart, viser at hannhunder
som går i avl har bedre egenskaper
enn tisper som går i avl. Oppdrettere
er altså mer selektive når de velger
hannhund enn når de velger tispe (de
bruker den de har). Hvis oppdretterne
vil ha framgang raskere, må de være
mer selektive når de velger tispe.
I Sverige er det ganske utbredt at oppdrettere i stedet for å sette tispevalper
ut på fôr, har en form for leasingavtaler
på alle tispene. Det innebærer at oppdretter kan avtale med en valpekjøper
å få ha et kull på valpekjøperens
tispe. Oppdretter betaler gjerne
valpekjøperen en valpepris for dette.
På denne måten har oppdretter mulighet til å la den beste tispen i kullet gå
i avl. Når man beholder en valp selv,
eller setter den ut på fôr, er det alltid
en fare for at det ikke er den beste
hunden i kullet.

MH-statistikkene viste ellers at hunder
som har verdi fire (4) eller fem (5) på
avstandsleken, gjennomsnittlig har en
veldig god profil, med lav redsel og
god kontroll og lek.
Til slutt
Jeg håper at vi i Norge også kan få til
et møte om avl og oppderett
– og invitere svenskene hit! Som avlsrådsleder skal jeg jobbe for å få det til,
og håper at både oppdrettere, hannhundeiere og medlemmer synes dette
kan være interessant. Send meg
gjerne en e-post med tips, synspunkter
og idéer!
For avlsrådet
Hege B.E. Nordstrand
Avlsrådsleder
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Beskrivningsprotokoll MH
Ras : Hovawart
Genomförda :
1410
Avbryter MH:
Oacceptabelt beteende:
Beskrivare:
1
Ägare:

0

Avstår skott:

Ofullst.:
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Avsteg från avreaktion:

Provålder :

0

5
5

Kontakt
8b

Hot

8a

1

6b

1a

1b

1

1

1

1c
2a

1

1

2b

1

1

5b
8c

8e

1

1

2c

1

1 9a

1

7c 1

1

9b

Rädsla 7a 1

1

5a

1

6a

Lek

1 5c

1

6d

1
1

10

Skott

1
1
1

4

Aktivitet

1

8d

1
7b

Nyfikenhet

1

1

6c

7d

1

1

5d

5e

3a2

3b2

6e

Jakt

Grip

Intresse

Varje streck på diagramaxlarna motsvarar 0,2 i avvikelse från
Brukshundmedelvärdet, som representeras av den inre ringen.
Centrum i diagrammet har således värdet - 1 och axlarnas yttre ändar
har värdet +1 från Rasmedelvärdet.

1a
1b
1c
2a
2b
2c
3a2
3b2
4
5a
5b
5c
5d
5e
6a
6b
6c
6d
6e
7a
7b
7c
7d
8a
8b
8c
8d
8e
9a
9b
10

Kontakt, hälsning
Kontakt, samarbete
Kontakt, hantering
Lek 1, leklust
Lek 1, gripande
Lek 1, dragkamp
Jakt, förföljande
Jakt, gripande
Aktivitet
Avstånd lek, intresse
Avstånd lek, hot/aggr.
Avstånd lek, nyfikenhet
Avstånd lek, leklust
Avstånd lek, samarbete
Överraskn., rädsla
Överraskn., hot/aggr
Överraskn., nyfikenhet
Överraskn., kvarst rädsla
Överraskn., kvarst intresse
Ljudkänslig, rädsla
Ljudkänslig, nyfikenhet
Ljudkänslig, kvarst rädsla
Ljudkänslig, kvarst intresse
Spöken, hot/aggr
Spöken, kontroll
Spöken, rädsla
Spöken, nyfikenhet
Spöken, kontakt
Lek 2, leklust
Lek 2, gripande
Skott

1a. Tar kontakt själv eller
besvarar kontaktförsök =
3,9/3,8

1b. Följer med men är inte
engagerad i testledaren. =
3,4/3,4

1c. Accepterar hantering.
=3,3/3,3

2a. Startar snabbt, leker
aktivt. =3,8/3,7

2c. Griper, drar emot, men
släpper och tar om
alternativt tuggar. =2,9/3,2

3a2. Startar eller springer
långsamt. Kan öka farten.
Fullföljer. =2,8/2,9

3b2. Griper inte, nosar på
föremålet. =2,2/2,4

4. Är uppmärksam och i
5a. Intresserad, följer
huvudsak lugn. Enstaka
figuranten utan avbrott. =
aktivitetshöjningar. =3,1/3,2 2,8/2,9

5b. Visar inga
hotbeteenden. =1,4/1,5

5c. Går fram när figuranten 5d. Leker inte men visar
är aktiv på linjen. =2,3/2,8
intresse. =2,1/2,6

5e. Blir aktiv men avbryter.
=1,8/2,3

6a. Gör undanmanöver
utan att vända bort blicken.
=3/3

6b. Visar enstaka
hotbeteenden. =1,9/1,9

6c. Går fram till overallen
när föraren står bredvid. =
3/2,8

6d. Liten båge eller liten
tempoväxlingt vid någon av
passagerna. =1,9/2,2

6e. Stannar upp. Luktar
eller tittar på overallen vid
ett tillfälle. =1,7/1,9

7a. Hukar sig och stannar.
=2,5/2,6

7b. Går fram till skramlet
när föraren gått halva
avståndet. =4,1/3,6

7c. Ingen tempoförändring
eller undanmanöver. =
1,3/1,6

7d. Visar inget intresse. =
1,5/1,7

8a. Visar enstaka
hotbeteenden. =2,5/2,4

8b. Kontrollerar och/eller
handlar mot båda spökena.
Kortare avbrott. =3,7/3,7

8c. Uppehåller sig i
huvudsak framför eller
bredvid föraren. Växlar
mellan flyktstart och
kontroll. =3,2/2,9

8d. Går fram till figuranten
när föraren står bredvid. =
2,8/2,6

8e. Besvarar kontakten
från figuranten. =3,3/3,2

9a. Startar långsamt, blir
aktiv, leker. =3,4/3,4

9b. Griper tveksamt eller
med framtänderna. =
2,9/3,1

10. Avtagande kontroller
under lek / passivitet.
Därefter oberörd. =1,5/1,6
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540,9

2b. Griper tveksamt eller
med framtänderna. =
3,3/3,4

 Genetica

Jan Gyllensten
OM JAN GYLLENSTEN

född 1955, startade 1972 yrkeslivet som pressfotograf, dubbelarbetade
under många år som polishundförare och i eget fotoföretag, hann
dessutom med mycket hundträning på fritiden, lämnade polisen 2005 och
arbetar sedan dess i eget bolag med olika former av utbildning för
hundägare plus en hel del fotografering. Gift med Lisa och föder
tillsammans med henne upp schäfer under kennelnamnet Raskabo.
TIDEN VID POLISEN
- hundförare, instruktör och utbildningsledare hos polisen i drygt 20 år.
- utbildat 5 egna polishundar, samt medverkat i utbildningen av
hundratals andra.
- polisens instruktörsutbildning vid Hundskolan i Sollefteå.
- polisens utbildning för genomförande av L-test (lämplighetstest)
- var 1996 med och omarbetad polisens lämplighetstest (L-test)
- varit lärare vid många av rikspolisstyrelsens hundutbildningar (ofta i Ltest).
- inköpsansvarig för polishundar vid polisen i Skåne under flera år.
- kom som inköpsansvarig ofta i kontakt med problem- och
omplaceringshundar.
EGET TÄVLANDE
- med i brukshundklubben sedan slutet av 70-talet.
- tävlat 4 polishundar i elitklass inom brukshundklubben, därav 2 med
cert.
- deltagande och segrar i svenska och nordiska polishundmästerskap.
- deltagande i Brukshund-SM, samt seger i Schäfer-SM för spårhundar.
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- polisens instruktörsutbildning vid Hundskolan i Sollefteå.
- polisens utbildning för genomförande av L-test (lämplighetstest)
- var 1996 med och omarbetad polisens lämplighetstest (L-test)
- varit lärare vid många av rikspolisstyrelsens hundutbildningar (ofta i Ltest).
- inköpsansvarig för polishundar vid polisen i Skåne under flera år.
- kom som inköpsansvarig ofta i kontakt med problem- och
omplaceringshundar.
EGET TÄVLANDE
- med i brukshundklubben sedan slutet av 70-talet.
- tävlat 4 polishundar i elitklass inom brukshundklubben, därav 2 med
cert.
- deltagande och segrar i svenska och nordiska polishundmästerskap.
- deltagande i Brukshund-SM, samt seger i Schäfer-SM för spårhundar.

MENTALITET & UTBILDNING
- mentalbeskrivare och mentaldomare inom Svenska Brukshundklubben.
- testar hundar med s.k. ”oacceptabelt beteende” för Svenska
Kennelklubben.
- anlitas av ras- & brukshundklubbar över hela landet för olika
fortbildningar.
- anlitas av såväl försvaret som polisen i olika sammanhang.
- kontaktas av många enskilda hundägare som vill utveckla sin hund eller
har problem.
- kom hösten 2008 ut med boken ”Din Hunds Beteende i vardag och
träning”
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PRESENTASJON AV STYRET ANNO HØSTEN 2010
Derfor har vi konsentrert oss om å
trene lydighet, og etter et par kurs i
høst, har det virkelig løsnet.
Nå er vi på vei mot klasse II.

Styremedlem
May Lisbeth
Mitt navn er May Lisbeth Øversveen.
Jeg er 37 år, og mor til to gutter på 16
og 4 år. Sammen med mannen min har
vi en blond, en svart og en SMT
Hovawart. Den svarte heter Lara Croft,
og er den eldste av de tre. Etter henne
kommer blondinen Pia og til slutt
Nicko.
Lara og Pia trenes av meg, og vi
konkurrerer i lydighet. I høst har Lara
og jeg gått bronsemerkekurs og
intensivt lydighetskurs.
Med Lara har jeg også trent en god del
redningshund, men siden jeg har en
krevende jobb, blir det ikke tid til riktig
så mye trening.

Pia har dessverre ikke blitt trent riktig
fra hun var valp, men vi er godt i gang
med lydighetstrening nå. Jeg har et
mål om at jeg til våren skal kunne
debutere med henne i klasse I. Det er
mye grunntrening som skal på plass
før vi er der, men man må jo ha et mål
med det man holder på med.
Nicko er den minste i flokken, og kom
til oss da han var ca. 11 måneder.
Han er en vilter gutt, med masse futt
og fart. Til tross for en litt vanskelig
start på oppveksten, er han en stødig
kar med potene godt plantet i bakken.
Nicko er en skikkelig pappagutt, så
dette er Rune's hund. De skal trene
spor og har allerede gått grunnkurs
sammen.
Hundene våre er først og fremst
familiehunder, men de er store og
aktive hunder, så aktivisering er en del
av hverdagen. Som aktive medlemmer
i Land Hundeklubb, deltar vi både på
lydighetstrening og miljøtrening flere
ganger i uka.
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I tillegg bor vi veldig landlig til, med
mulighet for å gå lange turer i skog og
mark, både på ski og på beina.
Jeg ønsker å komme med en liten
oppfordring til andre hoffe-eiere om å
komme i gang å trene med hundene
sine. Delta i lydighetsstevner eller
brukshund-konkurranser. Det er en
aktiv rase vi har valgt å leve sammen
med, og ved å være aktive sammen
med hundene våre, gjør vi både deres
og vårt liv lengre og mer verdifullt! Ha
en riktig god jul, og et godt nytt år, alle
hoffe-venner!"

May Lisbeth
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I utgangsstilling. Er du klar?

Helseskjema
For å få best mulig kunnskap om Hovawarten, oppfordrer avlsrådet alle medlemmer
om å fylle ut skjemaet helseskjemaet på neste side.
Alle oppdrettere er forpliktet til å fylle ut skjemaet for alle hunder de helt eller delvis
eier, og for hunder de har oppdrettet. Det skal fylles ut ett skjema per hund.
Du kan også fylle ut skjemaet elektronisk – du finner det på våre hjemmesider
www.hovawart.no under Avlsråd i menyen
Skjemaet skal sendes til
Catrin Klossek
Nordveien 38a
1359 Eiksmarka
innen 15. januar 2011
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Sted

Etternavn

EIER

Etternavn

OPPDRETTER

Hannhund
Tispe

Farge

saksebitt

lite

ua

haletipp
hva:
diagnose:
diagnose:

Navlebrokk:

Testikkelstatus:

Haleknekk:
Åndedrett/luftveier:
Hjertefeil:
Lever/nyresykdom:

overbitt

annet sted, angi hvor:

begge mangler

diafragmabrokk

tangbitt

en mangler

annet:

underbitt

årsak:

lever shunt, konstatert (dato):

kastrert: dato:

tannmangel hvilken/hvilke:

FØLGENDE ER KONSTATERT HOS HUNDEN

Reg.nr.

Helseskjema 2010

E-post/tlf.nr

E-postadr.

Tlf.nr.

OPPLYSNINGER OM HUNDEN

Fornavn

Bitt:

Hundens navn

Postnr.

Adresse

Fornavn

Kennelnavn

Norsk hovawart klubb
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Blanketten er utfylt av
eier
oppdretter

Intet å rapportere

Dato:

Underskrift:

Sett kryss i rutene. Skriv gjerne mer utfyllende, bruk ev. baksiden eller legg ved et eget ark. Er du usikker, skriv at du
ikke vet. Har du ingen klar diagnose, stryk over diagnose og beskriv symptomene hunden viser. Andre opplysninger
som kan være viktige men som ikke omfattes av denne blanketten, skrives ned på baksiden ev. på eget ark. Takk for din
bistand!

testet (dato):
ua
TSH
T4
TgAA:
positiv
negativ
grenseverdi
syk, oppdaget (dato):
får medisiner
ikke testet
Autoimmun sykdom:
diabetes
reumatisme
annet:
ja
nei
Generelt utsatt for infeksjoner:
Hudproblemer:
Diagnose/symptom:
Svulst:
Hvor:
Diagnose:
operert
medisinert
Livmorbetennelse:
ja, når:
medisinert
operert
annet:
Mageomdreining:
operert
død
Leddproblemer:
hvilke ledd: Diagnose:
operert
Ryggproblemer:
Diagnose:
Osteochondrose (OCD): Konstatert (dato):
operert
Andre skjellettproblemer: Diagnose:
Epilepsi:
Oppdaget (dato):
Øvrig diagnose (for eksempel ideopatisk):
Øyensykdommer:
Katarakt
Annet
Øyenlyst?
ja
nei
Mentaltest: Er hunden mentaltestet?
Nei
Ja Hva slags test?
Karaktertest
MH
Funksjonsanalyse
Korning
ZTP
Annet
Resultat: Bestått Ikke bestått
For MH: Gjennomført Bryter
Hunden er :
avlivet
død Dato:
Årsak

Thyroxin:

Jeg har alltid hatt gleden av å ha et
firbent pelsvesen ved min side, og
kommer nok alltid til å ha det tror jeg.
Jeg har vært lykkelig eier av disse
hundene: Steffi (blanding), Sting
(Groenendeal), Elmer (Bullmastiff),
Roxy (blanding av Schæfer og
Leonberger) og Becks (Tervuren). Alle
forskjellige med sin egen måte å være
på! Herlige bikkjer alle sammen.
Og her kommer min historie om møtet
med Hovawart.

Stafettpinnen
Først en takk til Annette og Scooby for
stafettpinnen. Moro å dele sin hundehistorie!
Jeg heter altså Anne og bor i Sarpsborg sammen med min samboer Jan
Kristian og hans to «ungdommer»
Henrikke på 17 år og Tobias på 19 år.
Min datter Lisa på 22 år, har flyttet i
egen leilighet.
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Jeg var hos dyrlegen med Roxy 4. feb
2008, og hun lå med hodet i fanget
mitt. Vi skulle ta farvel med hverandre.
Vi fikk 11 – 12 år sammen, noe jeg
er veldig takknemlig for! Alle hunder
har jo sin personlighet, også Roxy.
Fantasisk, god og vakker dame.
Jeg reiste hjem med lenka hennes i
handa, satte meg på trappa og tenkte,
og jeg gråt, og jeg lo og jeg gråt igjen.
På dette tidspunktet hadde jeg skrinlagt alt som handla om «nye hundeplaner», ettersom jeg og Jan Kristian
har voksne barn. Det er jo lettere å ta
en svipptur både hit og dit når vi er
hjemme alene. Gikk mye turer en
periode, men lå langt unna skogen.
Hva i all verden skulle jeg i skogen å
gjøre?

Tiden gikk, og plutselig tenkte jeg bare
å ta en liten titt på disse Hovawart
sidene på internett som jeg hadde titta
på mye, for en tid tilbake. Det er lenge
siden jeg begynte å titte på denne
rasen, og har likt den fra første gang
jeg så den.
Jo da, jeg satt på nattevakt og begynte
å surfe litt rundt. Jaggu var det ikke
født to kull også. Jeg titta på bilder, litt
fram og tilbake, og fram igjen. Hun jeg
jobba sammen med satt sammen med
meg og titta på bildene og sa bare:
ååh, gud så nydelige’æ, næææ se’æ,
hælledussn’æ. Anne, du må jo bare få
deg hund igjen sa hun til slutt. Jeg dro
hjem, med navn og telefonnummer til
Ellen Alexander i lomma. Nevnte for
Jan Kristian at jeg hadde titta litt. Han
sa: Anne, du skulle kjøpt to Hovawarter
du vet du. Ut på ettermiddagen, når
jeg våkna spurte Jan Kristian om jeg
hadde ringt. Da ringte jeg til Ellen. Vi
var hjertelig velkomne til å ta en titt, og
hun kunne også fortelle at det var to
valper som ikke var solgt. Ja ja, tenkte
jeg, vi skal jo bare opp å se vi.
I bilen til Trømborg, sa plutselig Jan
Kristian: Gratulere med ny hund’a! Vi
skal bare se, forsikret jeg han om. Det
kila i magen og pumpa slo. Nå’a tru,
hva skjer nå’a. Alle ni valpene rundt
bena, datt ned på gulvet og hadde alle

over meg. Jeg ble presentert for O’Bra
Tali’s Fenris. Et vakkert lite nurk som
var til salgs. Etter en time eller halv
annen, var kjøpskontrakten klar. Og
avtalen var å hente det lille nurket
4. mai 2008. Om ca 14 dager.
Det ble tre måneder uten hund. Nå
kom en ny tid, med ny hund, og en
valp og ikke minst en hannhund. I mitt
hus bodde det en Hovawart, smt, åtte
(8) uker og jeg var meget lykkelig og
stolt. Hans navn til daglig er Zappa.
Zappa har også etter hvert fått mange
andre navn, og her er noen: Lillegutt,
Happyzapp, Lille hyper og Store hyper,
V-ått’ern, Bit’ern, Tempo gigante og
Zappen. Og det er jo kjent at kjært
barn har mange navn. Og han er blitt
både elsket og hatet gjennom sine to
første leveår.
Har hatt litt utfordring med denne
gutten, men det skal også nevnes at
det er lenge siden jeg har hatt valp, og
like lenge siden jeg hadde hannhund.
Men utfordring endog.
Det begynte veldig greit når han kom
i hus, bodde i bur og ble fort husren.
Ellen fortalte at han hadde matforsvar,
noe vi jobbet masse med. I dag er det
ikke noe problem.
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Zappen. Og det er jo kjent at kjært
barn har mange navn. Og han er blitt
både elsket og hatet gjennom sine to
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Har hatt litt utfordring med denne
gutten, men det skal også nevnes at
det er lenge siden jeg har hatt valp, og
like lenge siden jeg hadde hannhund.
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Det begynte veldig greit når han kom
i hus, bodde i bur og ble fort husren.
Ellen fortalte at han hadde matforsvar,
noe vi jobbet masse med. I dag er det
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det sosiale er veldig hyggelig også.
Grunnen til at dette blir hyggelig er jo
ikke rart, Ellen går foran og drar med
seg alle sine valpekjøpere, både til
utstillinger og til kenneltreff. Noe som
er kjempebra.

Jeg bestemte meg tidlig for å ha
kjøkkenforbud, da alt vi mennesker
spiser er kjempeinteressant. Dette gikk
også bra, så lenge jeg var i nærheten.
Ved syv (7) måneders alder var jeg
ikke i nærheten, og når jeg dukket
opp, kom han fornøyd ut fra kjøkkenet
med en stor kalkunfilet i kjeften. Min
middag! Etter fem minutter var han
ikke så fornøyd lenger, og han går
sjelden inn på kjøkkenet etter dette.
Jeg har holdt på mye med utstilling av
hund tidligere og har vært litt lei det,
men har stilt Zappa tre ganger.
Kommer nok til å stille innimellom, for

Jeg har fått beskjed om at denne
rasen er barnslig ganske lenge, og det
er veldig tydelig her i huset. Kan han få
gjort litt ramp, så er det liksom juleaften. Ullsokker er veldig in for tiden,
og bare det å få tatt en sokk og ta
noen runder i stua……..ja, da er alt
veldig bra. Eller å rase i senga til
mor, det er kult det! Han kan også ta
rennafart opp i sofaen, bare for å få
litt oppmerksomhet og kanskje få med
meg på litt lek. Jeg klarer jo ikke å
være streng da, når han titter på meg
med sitt røverblikk og gjør seg litt
vakker, nei da må jeg flire.
Zappa er en vakker, våken, glad, tillitsfull, morsom og god hannhund, som
jeg elsker å ha i hus. Han er hyggelig
mot store og små, mennesker og dyr.
Selv om katter er et jagetema, tror jeg
ikke han vil skade noen. Vi går mye
turer i skog og mark, og han har gode
lekekamerater som vi er sammen med
titt og ofte.
Jeg ønsket meg en aktiv hund, og gjett
om jeg fikk det’a!!
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Men ingen ting er som å herje og leke med Zappa, han går te med hele seg.
Helt herlig.
Så vil jeg sende en stor takk til Ellen Alexander. Ellen er en suveren oppdretter, som
er der når man lurer på noe og som er trygg og godt kjent med Hovawart’n.
Tusen takk for at jeg fikk valp hos deg. Jeg gleder meg til mange år med Zappen
min!!
Hilsen fra Anne og Zappa.
Så sees vi kjære hoffevenner!
Stafettpinnen sender jeg videre til
Bente og Marco.

28

PRESENTASJON AV STYRET ANNO HØSTEN 2010

Medlem av avlsrådet
IHF- representant
Nina Hesselberg Wang
Mitt navn er Nina Hesselberg-Wang,
og er bosatt i Oslo.
For tiden har jeg en sort tispe på 5 ½
år – KORAD BH Elixiers Zirka eller
Mitchell som hun kalles til daglig.
Jeg har vært medlem av NHK siden
1992 da vi fikk vår første hovawart.
I alle disse årene har jeg hatt
forskjellige verv for klubben, for tiden
som medlem av mentaltestgruppa,
avlsrådet, NHKs representant i det
internasjonale Hovawartforbundet, der
jeg også har vært visepresident.
Min intensjon har hele tiden vært å
arbeide for å bevare Hovawarten som
en allsidig brukshund med god helse
og bra mentalitet. Jeg har trent aktivt
med mine hovawarter og konkurrert i
bruks og lydighet og også i mange år
holdt på med redningshundarbeid.
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Du gledet også mange den tiden du
jobbet i teateret som Sandy i
musikalen Annie. Du sto alltid trygt og
godt på potene dine. Lydighet syntes
du alltid var noe tull og mas, men å gå
spor i skogen elsket du. Da kom
arbeidslysten og gleden frem.
Du fikk opprykket til kl. 2 i lydighet og
B i bruks, men så pensjonerte jeg deg
fra de oppgavene.

Min kjære elskede
Chrizta
Det var med tungt hjerte jeg tok
beslutningen natt til tirsdag 26. oktober
om at tiden nå var kommet for at du
skulle få hvile. Jeg husker det som om
det var i går at jeg tok imot deg 13 min
over midnatt 8. mars 2001. Den lille
gule damen som ble min førstefødte.
Du ble starten på mitt oppdrett av
Hovawart. Klengenavnet du fikk som
valp var med deg helt til det siste. Det
var mange som fortsatt kalte deg Gul.
Glad i livet var du fra du kom til verden.
Du har gledet mange med å bare være
til og være deg selv.
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Da du i 2004 ved en tilfeldighet kom
inn i teaterverden fant du ditt kall i livet.
Du gikk ut på scenen og eide den fra
første sekund. Du ble aldri lei av å
jobbe med barna. Du visste nøyeaktig
når det begynte å nærme seg avreise
til teateret og sto klar ved døren.
Du ble aldri lei sangene i musikalen.
Hvis du syntes livet ble litt slitsomt
innimellom var det bare å sette på
Annie CD’en og du satt mellom høytalerne og logret. Du elsket kos og
mente at alle mennesker var til for å
kose med deg. Og alle falt de for
sjarmen din og koste deg villig.
Du hadde alltid dine egne meninger
om hvordan ting skulle være, men ikke
på en negativ måte. Du var bare deg
selv. Blant annet så mente du at det
var helt naturlig at en hoffedame på

nærmere 40 kg skulle sitte på fanget.
Det være seg om det var voksne eller
barn. Du trivdes veldig godt sammen
med barn og hadde du muligheten lå
du gjerne midt i lekene så du var sikker
på at du fikk være med.
Du elsket lange turer i skogen.
Du kunne fort dra av gårde på jakt hvis
du fikk ferten av ville dyr, men du kom
alltid tilbake. Du herjet rundt i skogen
«din» helt til det siste. Du hadde ingen
bremser når du koste deg i skogen,
selv om det på slutten var vanskelig å
få nok luft. Og fant du noe vann,
plasket du rett i for å bade.

Det var ikke så nøye om det var rent
vann eller et myrhull. Bare det gikk an
å bade.
Du var en fantastisk mor og mormor.
Alle dine barn og barnebarn har nytt
godt av din tålmodighet og styrke.
Du var fantastisk mot Maid og bedre
«nattsøster» enn deg kunne jeg ikke
hatt når Maid var syk. Du tok imot
Chanti med åpne labber og har lært
henne mye og vært til utrolig god
støtte for henne.
Jeg vil alltid huske deg full av livsglede.
Det hadde du med deg helt til det siste.
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Det siste året ble det ganske tungt til
tider. Men lammelse i stemmebåndet
og en kropp som ikke var helt med på
at du kunne fyke rundt som en 3 åring
lenger. Men du hadde ingen bremser
og levde livets glade dager.
Hvil i fred kjære Chrizta. Du var høyt
elsket og vil bli dypt savnet. Jeg vil
alltid ha med meg de gode minnene
og er evig takknemlig for at vi fikk 9,5
fantastisk år sammen. Du lever videre
i våre hjerter.
Ellen
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Menneskets beste venn kommer i alle varianter og kan være både brun, hvit, høy,
lav, spretten, behagelig og mye mer. Lurer du på hva som passer best for deg og
din familie? Her får du en unik mulighet til å møte og bli kjent med 300 ulike raser
på ett og samme sted.
I 2009 kom 270 raser og 53 klubber på DOGS4ALL. Klubbstandene vil bli samlet
i et eget rasetorg. Raseklubbene, eiere og oppdrettere er der for å svare på
spørsmål du måtte ha. Her viser klubbene seg flott frem visuelt med både historikk,
bruksområder og all den informasjon du trenger. Fra kl. 1400-1500 hver dag vil
klubbene vise frem sine raser i ﬁnaleringen. Under Raseparaden vil dere få ytterligere informasjon om de forskjellige rasene via en konferansier.
Rasetorget deles inn etter FCIs rasegrupper fra 1-10, slik at du lett kan ﬁnne «din»
rase.
Dette var reklamen NKK gikk ut med i forkant av Dogs4All 2010.

Mine synsinntrykk fra Dogs4all
Dogs4All 2010 var mitt aller første besøk hvor jeg skulle være med å representere
Norsk Hovawart Klubb. Vi møtte på fredag for å snekre sammen en stand. Vi hadde
noen bilder og et par bannere til å pynte med. Vi trykket opp flyers og ekstrautgaver
av Hoffeposten, som vi delte ut til interesserte hundefolk. Vi fikk mange besøk av
både Hovawart-eiere og personer/familier som lurte på å anskaffe seg en Hovawart.
Vi hadde med oss gode representanter fra rasen som de fikk hilse på.
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Dette var viktig – hvor folk fikk se og hilse på en Hovawart. Jeg vil på det høyeste
anbefale å besøke Dogs4All 2011. Da må dere få med dere raseparaden. Den var
både underholdene og informativ. Her hadde folk og hunder kledd seg ut.
Hovawarten ble representerte med alle tre (3) fargevariantene og de fikk god omtale
av speaker. Etter raseparaden både lørdag og søndag ble det trøkk på rasetorget.
Neste år må dere komme og besøke oss!
Dette var moro, så neste år kliner vi til med en megastand. Vi planlegger en
kjempepresentasjon av rasen. Så her kommer min utfordring:
Ta situasjonsbilder med Hovawarten i sentrum, familebilder, utstilling og lydighet.
Alt er av interesse. Vi vil utforme og lage bannere av disse bildene, så ta alt dere
kan av bilder og send det til oss. Vi ønsker bredden av det å ha en Hovawart.
Hilsen
Tor Ivar Breibrenna
Nestformann NHK
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Berner Sennen klubben hadde gjort litt ekstra ut av raseparaden. Det var det mange andre som
også hadde gjort.

Så var det enkelte av oss som syntes detta var durabli moro! Det syntes klubbens formann Siv
og Sjur.
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Referat fra møtet i avlsrådet 13. desember 2010
Til stede: Catrin Klossek, Nina Hesselberg-Wang, Hege Nordstrand
Forfall: Hege Merethe Risberg, Heidi Bolstad
Referent: Hege Nordstrand

1. Velkommen
Innkalling med saksliste var sendt ut på forhånd, og de to avlsrådsmedlemmene
som ikke hadde anledning hadde gitt innspill i forkant.
2. Arbeidsform for avlsrådet
NHK er en landsdekkende klubb, og det er derfor viktig at medlemmer kan sitte
i avlsrådet uavhengig av hvor de bor. Det er viktig at avlsrådsmedlemmene kan
diskutere saker relativt ofte og det krever at medlemmene enten kan møtes
fysisk eller gi tilbakemeldinger per e-post, telefon eller lignende innen rimelig
tid. Av og til kan et avlsrådsmedlem være forhindret fra å svare på e-post mv.
for en kortere eller lengre periode. Det er da viktig at avlsrådsleder får beskjed
om dette. For å sikre at samarbeidet innad i avlsrådet fungerer optimalt, var det
enighet om at det er behov for å utarbeide kjøreregler for arbeidet. Kjørereglene
bør også si noe om hvordan avlsrådet skal håndtere situasjoner der et
medlem i liten grad besvarer e-post mv.
Hege utarbeider et forslag til kjøreregler.
3. LatHunden
Catrin har mottatt lisensen og installert programmet, og er godt i gang med
å lære seg å bruke det.
For å sikre kompetanse på LatHunden i avlsrådet, bør minst to medlemmer 		
sette seg godt inn i dette. Det er også hensiktsmessig å ha en person
å diskutere med osv. Det vil ta en del tid å lære seg programmet godt.
Når tilstrekkelig kompetanse er opparbeidet, vil det antakelig være behov for et
dugnadsarbeid for å få lagt inn informasjon om MH og FA gjennomført i Norge,
helseopplysninger mv.
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Hege kontakter Hege Merethe og Heidi for å høre om en av dem kan tenke seg
å ha ansvaret for LatHunden sammen med Catrin.
4. Nytt avlsrådsmedlem
Nina trer ut av avlsrådet fra årsskiftet, og avlsrådet trenger dermed et nytt 		
medlem. Ulike navn ble spilt inn og diskutert. Avlsrådets forslag vil bli oversendt
styret, som tar endelig stilling til hvem som skal sitte i avlsrådet.
5. Prioriterte saker i 2011
Det er mange spennende saker å ta tak i, men av kapasitetshensyn er det 		
nødvendig å ta stilling til hvilke saker som bør prioriteres i 2011. Det var enighet
om å prioritere følgende:
• Arbeidet med LatHunden
• Revidere avlsreglene
• Videreføre samarbeidet med det svenske avlsrådet
• Arrangere et møte for norske oppdrettere og andre interesserte med et 		
		 foredrag om et relevant tema
6. Eventuelt
Catrin og Hege orienterte om oppdrettermøtet i Sverige i oktober, og det 		
interessante foredraget Jan Gyllensten holdt om hunders mentalitet.
Hege orienterte om en innkommet søknad om paring, der vilkårene foreløpig ikke er
oppfylt. Oppdretter har ikke tatt stilling til om vedkommende vil vente eller bruke en
annen hannhund.
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Heka-B Tunet
ønsker alle valpekjøpere
og venner
en riktig God Jul
og
Et Godt Nytt år!
39

40

Kennel O-Bra-Tali ønsker
alle en riktig god jul og et godt
og fremgangsrikt nytt år.
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Ønsker alle sine
valpekjøpere og venner
en riktig god jul og godt nytt år.
Jeg er så glad og stolt over alle min valpekjøpere som gjør
en kjempeflott jobb, stå på..!
Tervtina Churchill Nuch
Tervtina Gillie Beste Valp på Spesialen
Tervtina Gorm tok Bronsjemerket i lp
og ble Nordisk Juniorvinner 2010 Nkk
Tervtina Gela Nordisk Juniorvinner 2010 Nkk
Heka B-Tunets Dennis Bim Spesialen
Flere har fått cert og vært ute på kurs dette året og gutta begynner å
bli foreldre til nye hoffer ute i verden..:)))

Mvh
Kennel Tervtina
Siv Helseth
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super premium - med fokus på helse

- Hundefor med kvalitet -

Porthos Trading AS
www.porthos.no

43
Annonse Sportsman Pride.indd 1

13.12.2010 21:07:49

Returadresse: Tor Ivar Breibrenna, Margrethe Munthes vei 1, 2406 Elverum

44

