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Leder'n
Hei alle Hovawartvenner!
I Siv sitt fravær (ikke Jensen), men
Helset har jeg som nestformann tatt til
pennen i Leder`n.
Jeg ble spurt om å ta over vervet som
nestformann i august – da hun som ble
valgt på Årsmøte, trakk seg av personlige
grunner. Jeg var motivert for å ta over
på kort varsel. Mine hundekunnskaper
er heller dårlig, men én trenger ikke det,
for å gjøre en god jobb for Hovawartens fremme! Elisabeth tar seg av disiplinen, og jeg
tar løpeturen sammen med våre to firbeinte, «en hund» og en Hovawart :)
Det ble litt omrokkering i hvem gjør hva hos oss ifb med dette bladet. Det var
egentlig jeg som skulle redigert bladet, men hvis vi skulle klare å få det ut raskt, tok
min frue over. Hun er noe kjappere i InDesign enn meg (InDesign: grafisk program
på nynorsk) .
Vi er alt kommet til november. Derfor var det viktig å få ut bladet så fort som mulig.
Catrin Klossek ønsker å få inn opplysninger om din Hovawart. Dette skjemaet skal
sendes inn innen 1.desember i år, så det haster! Det står mer om dette på side 19.
Vær så snill og send det så fort som mulig, slik at hun kommer i gang med sitt
arbeid.
Ellers er det mye tekst i dette nummeret. Vi har valgt å få ut alt av referater
og viktige meldinger. Vi vil i fremtiden satse på mer bilder og gjerne innlegg fra dere.
Det blir Hovawart-stand på Dogs4All. Ta en tur innom oss for en «hoffeprat».
Vi satser på et julenummer i desember. Da tar vi sikte på en liten presentasjon av
hver av de som har verv i Norsk Hovawart Klubb.
Tor Ivar Breibrenna
Nestformann NHK
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Vi hadde en nydelig fjelltur i Vats, september i år. Her bærer jeg rundt på mitt yngste barnebarn
Celine, med Mangas vom Quettinger Hof og Thorsborgens Bloka Nagi.

Bergsjø ligger noen få meter fra hytteveggen, og her er det fint å få «vaska tå seg svetten» etter
en lang tur i fjellet :)
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Redaktørens hjørne
Hei alle sammen og takk for sist!
Jeg vil begynne med å si at det har vært
utrolig koselig å se dere igjen :)
Koselig å være i dette miljøet igjen og
ikke minst – koselig å ha Hoffe igjen!
Det var ikke JEG som skulle skrive Redaktørens hjørne, og det er ikke JEG
som skal være redaktør . . . men her sitter altså JEG og jobber til langt utpå kveld
med Hovawartposten, for å få den ut til dere :) og jeg skjønner at den er savnet.
Vi har fått inn såpass mye stoff denne gangen, så jeg tror kanskje at vi skal klare
å få ut et nummer til før jul. Da har jeg også en unnskyldning for å slippe
å bake! JIPPI!!!!
Jeg har derimot en liten bønn til dere. Det er noen som sender KUN bilder????
Det er ingen tekst som medfølger, ei heller navn på bikkjene de sender bilder
av! Da har jeg rett og slett valgt og IKKE ta de med.
Jeg har hatt utallige fine fjellturer i år sammen med Tor Ivar og hundene.
Vi er ute stort sett hver bidige dag, utenom torsdager. Da er det helgevask
og rødvin :)
Lydighetstrening med Mangas vom Quettinger Hof er i «stand by» for tiden.
Skikkelig fjortis som driter i det meste! Kjører litt de dagene jeg skjønner at
han er «litt på nett». Skal i tillegg begynne å kjøre mer på Nagi ( schäferen).
Takker alle som har sendt inn denne gangen :) dere er flinke!
E-post adresse: ibreibre@online.no
Ha en fortsatt fin høst og førjulstid :)
Elisabeth Breibrenna (Varamedlem)
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Generalforsamling Norsk Hovawart Klubb
– Avholdt Letohallen 02.05.2010
Bemerkning før det startet
Flere av medlemmene mottok innkalling til generalforsamling etter at fristen for
å fremme saker hadde utløpt. Innen 02.05.2010 er det flere medlemmer som heller
ikke har mottatt innkallingen og ønsker derfor at adresse listene gås igjennom.
Men innkallingen ble godtatt av de fremmøtte på stedet.
1 Valg av møteleder, 2 til signatur, og tellekorps
• Møteleder: Morten Caspersen
• Referent: Børre Lien Hansen
• Signatur: Anne-Marie Helling og Hilde Skretting
• Tellekorps: Thor-Anton Dyste og Fru Caspersen
2 Årsberetning
• Margrethe Thømt leser årsberetningen
• Styret har ikke fått årsberetningen signert, men aksept foreligger fra styret
		 på mail
3 Regnskap og revisors beretning for 2009
• Årsberetningen og regnskapet er godkjent av revisor Morten Caspersen.
• Kommentarer til regnskapet
		 - Februarstevnet 2009 hadde en merkbar nedgang i forhold til 2008
			 og 2010 grunnet en lørdag som var dårlig organisert.
		 - Mentaltestgruppa mangler 5000,- i veksel fra Trondheim, som nytt
			 styre må hente inn.
		 - Nytt styre sender ut giro for valpeformidling for 2009.
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4 Budsjett for 2010.
• Rosetter bør være med i lagerbeholdningen og regnskapet.
• Mentalposten er justert til Kr minus 6 000,- for 2010. Opprinnelig kr 0,-.
• Porto vil øke med Kr 5000 i forhold til budsjettet. Grunnet innkalling til 		
		 årsmøtet.
• Med disse korrigeringene forventer NHK et overskudd
		 på kr 9 000,- for 2010.
• Budsjettet ble godkjent.
• Kommentarer til budsjettet
		 - Ha oppdrettermøte for å legge kursen for å øke antall medlemmer.
			 I 2009 var det 20 medlemmer ut og 10 stk medlemmer inn.
5 Planer for drift og aktiviteter for 2010
• Marsstevnet – Lydighet og valp – Gjennomført
• MH – Østlandet - Gjennomført.
• Mentaltest 9 – 10 oktober – Østlandet
• Mentaltest 25 – 26 september - Trøndelag
• Spesialen 2010 – Vestby – August 2010
• Dogs4all – 27 – 28 November
• Alle aktiviteter er godkjent av generalforsamlingen.
6 Valg
• Følgende posisjoner er på valg. Leder, Kasserer, Styremedlem, Sekretær,
		 Varamedlem 1 og Varamedlem 2. Revisor og valgkomite.
		 Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem.
• Motkandidat til varamedlem i NHK Margrethe Thømt informerte før
		 valget at hun trakk sitt motkandidatur.
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Valgkomiteens forslag:
Leder 			
Siv Helseth		
2 år
Nestleder		
Åsta Røhr 			
Kasserer		
Thor-Anton Dyste		
2 år
Sekretær		
Hilde Skretting		
2 år
Styremedlem
May Lisbeth Øversveen 2 år
Styremedlem: Hege Borgeteien Hansen		
Varamedlem 1: Thor Ivar Breibrenna
1 år
Varamedlem 2: Elisabeth Breibrenna
1 år

På valg
Ikke på valg
På valg
På valg
På valg
Ikke på valg
På valg
På valg

Revisor			

Morten Caspersen

1 år

På valg

Valgkomite 1
Valgkomite 2
Valgkomite 3

Børre Lien Hansen
Helga Bergvatn		
Heidi Bolstad 		

1 år
1 år
1 år

På valg
På valg
På valg

Vara valgkomite Ellen Alexander 		

1 år

På valg

Avlevert av valgkomiteen for 2009 bestående av Børre Lien Hansen,
Marion Olsen og Lynn-Therese Lie.
•

Valgkomiteens innstilling ble valgt enstemmig.

Signatur og godkjenning av referatet
Dato / Sted				

Dato / Sted

Signatur					
Hilde Skretting				

Signatur		
Anne Marie Helling
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Referat fra møtet i avlsrådet 23. juni 2010
Til stede: Nina Hesselberg-Wang, Catrin Klossek, Hege Nordstrand
Forfall: Hege Merethe Risberg, Heidi Bolstad
Referent: Hege Nordstrand
1 Velkommen
Avlsrådsleder ønsket særlig velkommen til avlsrådets to nye medlemmer,
Heidi Bolstad og Catrin Klossek. Avlsrådet ser fram til å kunne ha en noe
bedre kapasitet enn tidligere.
Innkalling med saksliste var sendt ut på forhånd, og de to avlsrådsmedlemmene
som ikke hadde anledning hadde gitt innspill i forkant.
2 Databaser
Et av avlsrådets viktigste oppgaver er å følge med på rasens utvikling. For å ha
mulighet til det, er det viktig å registrere opplysninger om så mange hunder som
mulig. Registrene bør være oversiktlige og enkle i bruk. Det skal være enkelt
å slå opp på en hund og finne relevant informasjon, og det skal være mulig å se
utviklingen av rasen over tid. For eksempel er det nyttig å vite om rasen scorer
bedre eller dårligere på tilgjengelighet nå enn for 10 år siden, om nye syk- 		
dommer sprer seg i rasen eller hvordan levealderen utvikler seg.
Avlsrådet har fra det tidligere styret fått innvilget midler til å gå til anskaffelse av to
lisenser på dataprogrammet Lathunden. Ingen i avlsrådet har imidlertid erfaring
med bruk av programmet, og vi er blitt fortalt at programmet er svært arbeidskrevende og kan oppleves som vanskelig. I tillegg har avlsrådet brakt på det rene at
det for tiden er uklart hva som vil skje med programmet da gründeren av Genetica,
som har utviklet programmet er død.
Et annet moment er at IHF er i ferd med å utvikle et nytt registreringssystem basert
på Excel. Det vil være arbeidsbesparende om vi velger kompatibelt system. På IHFmøtet i Finland i juli vil det bli gitt opplæring i det nye systemet.
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Vedtak
Avlsrådet vil satse på å utvikle egne, excel-baserte databaser. Catrin blir en av to
ansvarlige for databasen. Hege N kontakter Heidi for å høre om hun kan tenke seg
å være den andre databaseansvarlige. (Heidi har i etterkant av møtet takket ja til
å være databaseansvarlig).
3

Arbeidet framover
Med to nye medlemmer, har avlsrådet økt sin kapasitet. Erfaringsmessig vet vi
at de fleste har begrenset tid, og at det derfor er begrenset hvor mange arbeidstimer hver enkelt har mulighet til å bidra med. For å strukturere arbeidet framover, har vi satt opp en prioritert liste over hva som skal gjøres:

I
		
		
		
		
II
		
		
		
		

Utvikle databaser
Oppstart over sommeren. Om mulig tar vi en dugnad en helg det passer 		
for flere. Cathrin kontakter webansvarlig for å finne ut om databasene kan
lagres på klubbens hjemmesider

III
		
		
		
		
		
		
		
		

Delta i samarbeid med det svenske avlsrådet
IHF har foreslått at Norge, Sverige og Finland, som har mange felles linjer
og dessuten ligger nærme hverandre geografisk, samarbeider tettere. Det
ble tidligere i år arrangert et avlsmøte i Sverige, og det er lagt opp til et nytt
møte 13. – 14. november. Avlsrådet tar sikte på å delta med to eller flere
medlemmer, og å promotere møtet for medlemmer i NHK. Nina kontakter
arrangøren og forhører seg om det er ønskelig om vi presenterer vår helsehelseundersøkelse. Hun foreslår samtidig at vi skal drøfte om vi bør få
i gang et samarbeid vedrørende valpeformidling.

Medlemsmøte i forbindelse med spesialen
Styreleder har gitt sin tilslutning til at avlsrådet ber NKKs veterinær Kristin
Prestrud ved Veterinærhøgskolen om å holde et innlegg om sykdommer
som er aktuelle for hovawarten. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål.
Møtet vil sannsynligvis bli avholdt fredag 27. august om kvelden.
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IV Helseskjema
		 I løpet av høsten sender avlsrådet en e-post med lenke til skjemaet
		 og oppfordrer alle medlemmer til å sende inn informasjon om sin hund.
V Avlsstrategi
		 I løpet av 2011 tar avlsrådet sikte på å utvikle en avlsstrategi etter mal av
		 den svenske rasestrategien.
4 IHF
Nina, som er IHF-representant og visepresident i IHF orienterte fra IHF.
Det arrangeres VM i spor for Hovawart i forbindelse med årets IHF-møte. Norge
kan sende minst 1 deltaker, men hvis de andre landene ikke sender noen, kan
det bli flere plasser. Nina kontakter webmaster og får lagt ut informasjon slik at
potensielle deltakere kan melde sin interesse til henne innen 10.juli.
Norge har påtatt seg å avholde IHF-møtet i 2013 da dette faller sammen med NHKs
30-års jubileum. Dette innebærer at vi skal arrangere et IHF-møte, et møte i IHFs
avlskommité, spesialutstilling og VM i lydighet for Hovawart. Det vil være svært
aktuelt å presentere NHKs avlsmål og avlsstrategi på IHF-møtet i 2013.
Vedtak
Avlsrådet lager utkast til en prosjektskisse som oversendes styret med forespørsel
om å sikre en forsvarlig organisering av arbeidet.
5 Eventuelt
Styreleder har opplyst at avlsboken på det nærmeste er ferdig. Det ble i sin tid
gjennomført en høring av hvilke opplysninger som skulle inntas i avlsboken, 		
men avlsrådet har ikke kjennskap til hvordan arbeidet nå står.
Vedtak
Avlsrådet ber styret om å få oversendt avlsboken for korrektur og gjennomsyn før
den trykkes.
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Referat fra møtet i avlsrådet 1. september 2010
Til stede: Catrin Klossek, Heidi Bolstad, Hege Nordstrand
Forfall: Hege Merethe Risberg, Nina Hesselberg-Wang
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 Oppnevning av referent
Hege ble oppnevnt som referent.
3 Testversjon av LatHunden
Catrin viste fram LatHunden. Hun har naturlig nok ikke inngående kunnskap 		
til programmet enda, men er i ferd med å sette seg inn i det. Hun har god hjelp
av Sveriges John Ørvill og Siv Helseth har også lovet å bistå.
Catrin har bestilt lisens. Det er ikke nødvendig med mer enn en (1) lisens da det
kan være knyttet flere brukere til lisensen. Heidi og Catrin vil være brukere, og deler
arbeidet med å legge inn opplysninger mellom seg. De må sørge for å oppdatere
hverandre jevnlig slik at begge har en mest mulig oppdatert versjon. Planen er
videre at resten av avlsrådet skal ha lesetilgang. Catrin kontakter Heidi når hun
mottar lisensen.
Et slikt system vil etter avlsrådets vurdering føre til mindre arbeidsbelastning for
den enkelte samtidig som det er relativt sikkert, videre vil det føre til at avlsrådet
får en bedre og enklere oversikt over hunder og deres status; dvs. stamtavle,
gjennomførte tester og oversikt over sykdommer. Siden programmet legges inn på
den enkeltes pc er det ikke mulig å slette opplysningene når vedkommende trer ut
av avlsrådet. Brukertilgangen kan imidlertid overtas av andre uten medvirkning fra
det som trer ut av avlsrådet slik at han eller hun ikke lenger kan registrere eller lese
nye opplysninger som legges inn.
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4 Retningslinjer for avlsrådet
Retningslinjene som i dag ligger ute på klubbens hjemmesider, er etter 		
avlsrådets mening ikke i samsvar med virkeligheten og bør justeres. Et utkast til
nye retningslinjer ble diskutert.
Vedtak
Alvsrådets medlemmer gir innspill til Hege på e-post. Hege lager nytt utkast på
bakgrunn av innspillene, dette diskuteres på neste møte.
5 Avlsreglene
Avlsrådet gjennomgikk gjeldende avlsregler med tanke på behov for endringer.
I dag er det krav til visse verdier på enkelte av punktene i MH-testen for at den
skal godkjennes. Avlsrådet diskuterte om det er behov for flere slike 			
begrensninger, og om det også bør stilles krav om visse verdier på enkelte av
punktene i funksjonsanalysen. I lys av at IHF har bestemt at karaktertest ikke
er tilstrekkelig dokumentasjon for mentale egenskaper for paring innenfor IHF,
diskuterte avlsrådet også om avlsreglene bør endres slik at karaktertest ikke
lenger godkjennes som mentaltest. Bakgrunnen for at IHF vurderer at 		
karaktertesten ikke er egnet, er at hovawarten er en brukshundrase mens 		
karaktertesten ikke måler lekelyst, som er en viktig egenskap for en brukshund.
En eventuell endring bør bare gjelde framover i tid slik at hunder som i dag er
godkjent for avl med karaktertest som eneste test ikke blir berørt av endringen.
Vedtak
Catrin ser på mulighetene for å analysere hovawartens resultat på mentaltester
i LatHunden. På neste møte diskuterer vi videre på bakgrunn av dette.
6 Veileder for valpekjøpere
Avlsrådet mener at klubbens hjemmesider også bør inneholde et dokument
som kan gi potensielle valpekjøpere gode råd i forbindelse med anskaffelse
av valp. Et utkast ble diskutert.
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Vedtak
Catrin og Heidi sjekker to andre nettsteder der denne typen informasjon finnes,
og spiller inn til Hege. Hege reviderer foreliggende utkast, og avlsrådet tar deretter
en runde på e-post før forslaget sendes styret for eventuelt vedtak.
7 IHF-møte i Norge 2013
Nina har laget et utkast til prosjektskisse som oversendes styret.
8 Svensk avlsmøte
Svenskene skal ha et avlsmøte 13. – 14. november. Det er ønskelig med et 		
tettere samarbeid mellom det norske og det svenske hovawartmiljøet, og norske
oppdrettere, hannhundeiere og andre interesserte er velkommen til møtet.
Det er også ønskelig med et tettere samarbeid mellom avlsrådene i de to landene,
blant annet med tanke på valpeformidling. Det vurderes om vi gjensidig bør legge ut
lenke til hverandres valpeformidlingssider.
Vedtak
Catrin og Nina sørger for at invitasjon og ev. nærmere informasjon legges ut på
klubbens hjemmesider og trykkes i HP om mulig.
Nina kontakter Sveriges IHF-representant for å diskutere mulighetene for gjensidig
valpeformidling.
9 Orientering fra avlsrådsleder
Hege orienterte om en innkommet søknad om godkjenning av paring, og om at
hun vil få trykket påminnelse om innsending av helseskjemaer i HP.
Catrin sender lenke til dem vi har e-postadresse til.
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Test hunden din!
I Norge blir bare et fåtall hunder tatt
med på Mentaltest Hund (MH) eller
Funksjonsanalyse (FA).
Klubben arrangerer tester minst en
gang i året på Østlandet og i MidtNorge, også andre hundeklubber
arrangerer slike tester. For dem som
bor slik til at testing i Sverige er aktuelt,
er det også en mulighet. De svenske
testene er ganske like de norske, og
når det gjelder avlskrav, spiller det
ingen rolle om testen er tatt i Sverige
eller Norge.
MentalbeskrivelseHund/MH
er først og fremst en beskrivelse av
den unge hunden som er mellom 10
mnd og 20 mnd., men det er ingen
aldersgrense oppad i Norge. MH er
særlig nyttig for oppdrettere med
tanke på avl og oppdrett. Når flere
avkom i samme kull testes under
like betingelser, ser man hvilke
egenskaper som går igjen i kullet.
Det er selvfølgelig også av stor
interesse for potensielle valpekjøpere
å studere mentaltestene til foreldrene
til valpekullet man vurderer å kjøpe
valp fra.
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Hundeeieren lærer mye av å se hvordan unghunden og søsknene reagerer
i de forskjellige momentene de blir
testet i. Visse ting kan man utnytte
i den videre trening og opplæring av
hunden, f.eks nysjerrighet og lekelyst.
Skulle det vise seg at hunden viser
mindre ønskelige sider under testen –
kan det gi eieren påminnelse om at her
er det ting hun/han må ta tak i.
Funksjonsanalyse/FA
er en test som gir karakteren bestått/
ikke bestått. Momentene driver hunden
litt lenger enn på MH, slik at man
tydeligere ser hva som bor i hunden.
Funksjonsanalysen har to primære
oppgaver; individanalyse i forbindelse
med evaluering for bestemte oppgaver,
og evaluering i forbindelse med avlsutvelgelse. Siktemålet er at en
standardisert funksjonsanalyse skal
kunne gi holdbare data som grunnlag
for evaluering av både individer og
avlsbestanden som helhet. FA måler
i hvilken grad hunden er i besittelse
av visse egenskaper og adferdstrekk
som har betydning for avl og evne til
innlæring. Denne testen er derfor enda
nyttigere for hundeeieren.

De mentale anlegg man måler, og som
verdsettes for hver enkelt hund
i funksjonsanalysen er følgende:

9. Funksjonsutvikling
Intensitet og hurtighet i forsvarsarbeidet.

1. Tilgjengelighet
Møteprogram og evne/vilje til å ta
kontakt med fremmede mennesker.

10. Terskelverdi flukt/angrep
Hvor sterk trussel må til for å utløse
flukt eller angrep.

2. Lekelyst
Vilje/evne til lek med fører/fremmed
person.

11. Avreaksjon
Evne til å ta seg inn etter ubehag/
belastning.

3. Flokkdrift
Hvor hurtig innlemmer hunden nye
medlemmer i flokken, og dens lyst til
å samle den.

12. Konsentrasjon
Evne til å holde oppmerksomheten.

4. Sosial kamp
Vilje/evne til kamp.
5. Sosial dominans
Selvbevissthet, evne/vilje til å klatre på
rangstigen.
6. Jaktlyst
Lyst/evne til å følge og fange et bytte.
7. Byttegripende
Evne og intensitet i å gripe byttet.
8. Forsvarslyst
Lyst til å stanse en inntrenger.

13. Koordinering
Riktig handling mellom og mot
opplevelsene/påvirkningene.
14. Temperament
Evne til tilpasning til omgivelsene/
oppfatte nye inntrykk.
15. Mot
Evne til selvstendig å løse oppgave,
handlekraft.
16. Skarphet
Refleksreaksjon mot trussel som
kommer brått på innenfor indre
revirgrense (4 meter).
17. Skuddfasthet
Reaksjon/avreaksjon på skudd.
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Hunden må innfri visse kritterier for å bestå. Atferd som kvalifiserer til
underkjenning er:
• aggressivitet
• bestående aggressivitet
• manglende evne til å løse problemer
• manglende evne til å avreagere
• skuddberørthet/skuddreddhet
Hunder kan ta FA-testen når de er mellom 22 mnd og fire (4) år, men for Hovawart
er gjerne 2,5 til 3,5 år passende alder. I NHK har vi egne regler for hunder som skal
gå i avl – bl.a. må de ha bestått en mentaltest som viser at de har egenskaper som
gjør dem egnet som avlsdyr. En hund må ha MH eller FA for å kunne gå i avl,
og minst en av hundene skal ha FA.
Vi oppfordrer spesielt hannhund eiere til å teste hundene sine da det er behov for
å utvide antallet hannhunder som kan gå i avl.
Mentaltestgruppen og avlsrådet
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Klubbens hjemmeside
Som dere medlemmer nå har oppdaget så kommer det stadig inn flere resultater til
klubbsiden. Det er kjempebra, for webansvarlig kan ikke sitte å lete opp resultater
o.l. alene. Sender dere ikke inn så blir ikke deres resultat med!
MEN, når alle sender inn resultatene på hver sin måte, så blir det en ekstra stor
arbeidsmengde på meg med redigering.
Jeg må bruke ca 10 min pr resultat som ikke er skrevet riktig i mail, slik at jeg kan
legge det inn på siden. I tillegg så kommer det enkelte mailer med mange resultater
samlet, så skjønner dere at det tar meg lang tid å få skrevet alt sammen riktig.
Derfor ber jeg alle medlemmer om å sjekke inne på hjemmesiden:
http://www.http://hovawart.no/nedlasting/mal_web.html
Det er også linket til denne siden fra klubbsiden.
Samtidlig er det sendt ut mail til alle eiere som har hannhunder på avlshannlisten.
Men dessverre så er det mange av dere som har endret kontaktopplysninger slik at
mailer ikke kommer frem. Husk at det er viktig at klubben (og webansvarlig) får de
nye kontaktopplysningene, slik at listene kan oppdateres. Tenk hvor kjedelig det er
om en tispe-eier ønsker å bruke akkurat din hannhund, men kommer ikke i kontakt
med eier fordi mail, tlf. e.l. ikke er oppdatert?
Det er også ønskelig med flere bilder til klubbsiden, send originalbilder og ikke
bilder som er redigerte.
Kos dere med hoffen(e) dere har og mange ønsker om ei trivelig adventstid og godt
nytt år fra webansvarlig.
Med vennlig hilsen
Torunn Kolberg
Webansvarlig
Mail: rool-ols@online.no
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Lever ikke hunden din lenger?
Det er viktig for arbeidet med å skape en sunn og frisk rase å ha mest mulig
informasjon om hva hundene våre dør av og hvor gamle de er når de dør.
Vi oppfordrer derfor alle om å gi avlsrådet beskjed når hunden dør. Vi vil gjerne vite
grunnen til at hunden døde/ble avlivet. De vanligste årsakene blant hunder generelt
er gemytt/atferd, sykdom, skade og ulykke. Hvis det er sykdom som er årsaken til at
hunden dør, er det fint om du også oppgir hvilken sykdom hunden døde av. I tillegg
vil vi vite hvor gammel hunden var da den døde.
Opplysningene vil bli lagt inn i våre databaser og brukt til å kartlegge de vanligste
dødsårsakene blant hovawarter i Norge.
Send opplysningene til Cathrin Klossek på e-post:
hcklossek@gmail.com
Avlsrådet
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Helseskjema 2010
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 1. desember 2010
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Sted

Etternavn

EIER

Hannhund
Tispe

Etternavn

OPPDRETTER

Farge

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
saksebitt

Helseskjema 2010
E-post/tlf.nr

E-postadr.

Tlf.nr.

OPPLYSNINGER OM HUNDEN

Reg.nr.

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:

Vinner av åpen klasse hann:
DAMIRAZIN AAVESOTURI 43890/06

IHF-MØTET 2010 i Tervakoski,
Finland 23 – 25 juli 2010
Fredag møttes vi til forbundsmøte og
lørdag var det møte i IHFs avls-komité.
NHK var representert med to medlemmer av avlsrådet og mentaltestgruppa; IHF-representant og IHF-visepresident Nina Hesselberg-Wang og
Catrin Klossek. Viktigste post på
programmet var gjennomgang av en
felles database for alle IHF-landene.
Den er Oracle-basert og det er
tyskerne som står bak etableringen.
Basen åpner i løpet av høsten og er
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planlagt slik at hvert land skal kunne
legge inn sin informasjon selv. I utgangspunktet er det først og fremst
helseopplysninger som skal legges
inn, men i prinsippet kan andre ting
som utstillings- og konkurranseresultater m.m. også få plass. Vi fikk
opplæring i hvordan systemet fungerer.
Den italienske hovawartklubben var
representert med 3 personer og de la
frem sin søknad om å få bli
medlemmer av IHF.

Det fødes ca 20 kull i året og den
italienske klubben har 150 medlemmer.
Søknaden ble ensstemmig innvilget og
i tråd med reglementet har Italia fått to
års prøvemedlemsskap.
Sverige presenterte sitt avlsarbeid
basert på RAS og viste hvordan de
bruker Lathunden som datalagringssystem for informasjon om hundenes
helse og meritter. Resultatene fra alle
mentaltestene (Mentalbeskrivninger
og korninger) blir systematisk lagt inn
og et lite program som viser verdiene
i et spindeldiagram ble forklart. Dette
virker svært overbevisende og enkelt
å bruke.
Vi følger opp de gode erfaringene fra
i fjor og arrangerer et felles avlsmøte
for svenske og norske medlemmer
i november i nærheten av Jönköping.
Nærmere invitasjon til dette vil etter
hvert bli offentliggjort på NHKs
hjemmeside.
Norge har for første gang tilbudt seg
å arrangere IHF-møtet i 2013. Det ble
mottatt med applaus! Da fyller klubben
vår 30 år!!! Ikke nok med det: IHF
fyller også 30 år i 2013! Dette må
selvfølgelig markeres. Vi skal ha stor
spesialutstilling og VM i lydighet og
selvfølgelig en svær fest!

Kontakt styret alle som vil hjelpe til
og som har ideer til arrangementet,
for eksempel hvor det kan holdes,
sponsorer, gaver osv.
Finlands Hovawartklubb fylte 30 år
i år. De inviterte til stor fest der Tapio
Eerola og hans kone Kaija ble utnevnt
til æresmedlemmer for sitt iherdige
arbeid for hovawartrasen og klubben.
Skal si alle den finske medlemmene
hadde mobilisert!!! Lørdag var det
VM i lydighet med 50 startende!!!
Og søndag IHF-utstilling med 280
deltagere!!! Tenk om like mange vil
være med på feiringen av Norsk
hovawartklubbs 30-årsjubileum!!!
Flyet vårt lettet 17:55 og med så
mange deltagende hunder fikk vi
dessverre ikke sett alt. Men åpen
klasse fikk vi med oss. Hannhundene
ble dømt av Gisbert Langheim og
tispene av Tapio Eerola.
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Åpen klasse tisper
Nr 1
Nr 2
nr 3
nr 4

Hofmacher Innig 33350/08
Amix Dinar 38716/06
Hayaklause Gerbera 48365/07
Hofmacher Iris 33354/08

Åpen klasse hann
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4

Damirazin Aavesoturi 43890/06
Lumen Gewitter 53958/07
Hofmachers Fonzi 46874/05
Damirazin Dervaleijona 31500/07
Vinner av åpen klasse tispe:

Hofmacher Innig 33350/08
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Norsk Hovawart Klubb – Spesialutstilling
28. August 2010
Av spesialdommer Kirsten Wesche
It was my pleasure to be this year´s
judge at the big show of the Norwegian
Hovawart Club at Vestby. First of all
I would like to thank you very much
for your invitation and for a wonderful
weekend.
The show was very well organized, the
weather was keeping up, and Vestby
is a perfect place for such an event.
76 entries for a Hovawart-show is a
very impressive number which reflects
the interest and commitment of the
club members. The atmosphere was
friendly among the people and the
dogs; everybody was very supportive
towards everybody else. There were
no problems whatsoever with regard to
touching the dogs and checking their
teeth. That is something really rare.
I was very pleased to see a relatively
large amount of powerful Hovawartdogs with a good fore chest, and that
were strongly but still harmoniously
built. Equally positive is the fact that

many dogs were well angulated in the
fore- and hind-legs. Consequently they
showed a flowing far reaching gait
with straight forehand movement an
only little close hocks.
In some dogs though, the connective
tissue was quite loose. It was not
necessarily due to overweight when
the back was swaying. Many of these
dogs had very loose lips. I would
recommend to watch this problem
carefully because it does not only
affect the beauty of a dog: loose
connective tissue may also lead to
internal problems like stomach torsion
or risky pregnancies
I am afraid I noticed two more things
which should be watched because
they are often passed on to the next
generation:
Quite a number of dogs did not carry
their ears quite correctly, sometimes
because they were relatively small.
Then the tails of a number of dogs
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were more or less strongly rolled over
the back. It is advisable to keep these
two deficits in mind when the pedigrees
are checked in view of a possible
mating

I have one last request: please check
your dog´s teeth from time to time.
They have to be clean to stay healthy.
Have the tartar removed before it is
too late.

It was wonderful to see the four
veterans – in my view it is one of the
most beautiful classes in a show. All
four of them were well groomed and in
top condition. Congratulations to their
owners!

Congratulations again to the winner,
many thanks to the participants for
presenting your dogs do professionally.
Special thanks to my ring steward and
my ring secretary for your excellent
work and support, and of course to Siv,
who was always there when needed!

Hi Siv, hi Nina!

The decision on who is the winner

Sorry, sorry it took sooo long! Attached you´ll find my notes about the dog
depends on the excellent allover
I hope to see you again soon and I
show in Vestby - thank´s again for the interesting weekend, your hospitality
impression
of
the
dog,
and
apart
from
wishfor
you
and
yourNina
dogs-all
the best
and for all the wonderful presents! Good luck
the
"VM",
hope
to
see
you
all
soon
that mainly on the best movement and
and a wonderful and successful time

gait. Quite often it was a head to head
race and, as the owners may remem
ber they themselves had to prove how
sportive they were!

greetings from Kirsten & Indira
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together!

Greetings from Kirsten and Indira

Crufts 2010
Med over 22 000 påmeldte hunder
er Crufts en av de mest prestisjefylte
utstillinger som man kan kvalifisere
seg til. Og dermed måtte man jo ta seg
en tur over vannet da kvalifiseringen
var i boks.
Den 8 mars 2010 var både to- og firbente veldig spente. Tea, da en 17mnd
gammel hovawart med matmor, og
Nala, 20 mnd gammel flatcoated
retriever med matmor er proppfulle av
forventninger og gleder seg til å oppleve det som er i hundeutstillingsverden noe av det største å være med
på. (NKK reg. navn Heka-B Tunet`s
Camilla og Vossatroppen`s Brune
Nala). Første stopp på ferden var hos
veterinær i Kristiansand. Det er strengt
å komme inn i England med hund.
Heldigvis hadde vi alt begynt på
rabbies vaksinasjonen før utstillingen
på Bjerke. Det var bare blodprøvene
som gjenstod. Nå var det flåttmiddel og
mark kur som måtte settes. De måtte
settes minst 24 timer/max 48 timer før
ankomst til England. Så gikk det videre
til ferjekaia i Kristiansand.
Vi hadde bestilt plass til hundene i bur
på «kennelen» om bord på båten.

Det er 5 bur som utgjør kennelen. Vi
var spente på hvordan Tea og Nala
ville takle å være i bur der, men det
gikk veldig bra. Vi valgte å kjøre hele
veien fra Telemark til Birmingham og
Crufts. Var ganske mange ganger
i løpet av turen at folk ble forferdet da
vi fortalte at vi kjørte så langt, men skal
man på tur så tar man det som en tur.
9 mars hadde matmor til Nala bursdag.
Og den ble ganske så international.
Vi reiste gjennom Danmark, Tyskland,
Nederland, Belgia og til slutt var vi i
Frankrike. Der måtte vi ha ut hundene
og vise pass og kontrollere micro
chippen. Heldigvis var alt i orden, så
vi kunne kjøre innpå toget som skulle
føre oss under den Engelske kanal til
Dover i England. Det var spennene,
har aldri kjørt bil på tog. Det tok 35
min, dyre min. (det kostet oss kr.
2.500,- tur/retur). Så kjørte vi inn i
England, og det var heller ikke enkelt,
for der er det jo venstre kjøring! Men
Nala`s matmor greide det med glans.
10. mars kjørte vi innpå
parkeringsplassen ved hotellet vi
hadde bestilt rom på, Det var ett
koselig hotell, som viste seg å ligge
bare 15 min. kjøring til NEC, National
Exhibition Centre. Det var deilig å
komme inn på hotellet. Vi hadde
oppholdt oss i bilen i to døgn. Sovet,
spist og kjørt. Det var godt vi kunne
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dele på kjøringen. Det var bare tisse
stopp, og få strekt på beina. Å få lagt
seg rett ut på en SENG, var nydelig.
Det syns visst både Tea og Nala også.
Så den natta ble god.

Både to- og firbeinte slitne etter en lang reise.

Det hele startet på NKK Bjerke i
august 2009, kvalifiseringsutstillingen
til Crufts. Der ble Tea BIM og beste
junior tispe, så hun ble bokstavelig
talt dobbel kvalifisert. Nala ble beste
junior tispe og dermed vant begge to
kvalifisering til Crufts. Det var mye
fram og tilbake i tankene om man
virkelig skulle dra eller ikke. Det vi
hadde i tankene om Crufts fra før av er
at det er stort. Det er prestisjefylt, stort
og mange påmeldte. Og på bildene
vi hadde sett derfra var profesjonelle.
Profesjonelle handlere i flotte dresser/
kjoler som virkelig vet hva de gjør og
gjør det med stil. Dette var jo en av
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tankene om vi skulle dra eller ikke,
hadde vi småstillerne noe på store
Crufts å gjøre? Ja det hadde vi fant vi
ut. Det var flere småutstillere der med
bare en hund enn det var store oppdrettere. Det var mange mennesker
som var der av akkurat samme grunn
som oss; for opplevelsen og erfaringen
av å ha vært på Crufts, og selvfølgelig
ha det gøy på hundeutstilling.
Torsdag 11 mars skulle Tea i ringen.
Matmor var virkelig nervøs, og ble ikke
mindre da vi ankom utstillingsområdet
og så alle menneskene. Vi hadde
forstått at vi skulle møte kl 9.00, så
da var vi der litt over åtte. Hadde alle
papirene med oss og fant nummeret
på boksen vi hadde fått utdelt. På
Crufts får en utdelt ett «rom» på en
lang benk. Den er oppdelt med skillevegger til mange rom. Og der skal
hunden være.

Benken vi fikk tildelt. Ikke store plassen, nei!

Det er ikke lov å sette opp bur på
gulvet, bare stoler til oss to beinte. Og
det ble mye venting, for Hovawartene
kom ikke i ringen før over kl. 14.00.
Vi reiste ikke med store forhåpninger
om å virkelig slå til å vinne, men bare
å ha vært der og opplevd det. Men
ekstra moro er det da når det går vår
vei. Tea ble nummer 3 i klassen sin,
kjempe bra! Det var 53 påmeldte
Hovawarter, og som vi forstod er det
det høyeste antall Hovawart på Crufts,
det er stas.

og tidlig kveld. Så fulgte det to rolige
dager det ikke var utstilling for oss.
Fredag bestemte vi oss for å reise bort
til utstillingsområdet bare for å se.
Vi hadde blitt kjent med ett norsk par
som var bosatt i Skottland, som også
stillte en flott Hovawart. Vi hadde fått
inngangsbilletter av dem. Det regnet
den dagen, så hundene hadde det bra
i bilen og så fikk vi sett litt ordentlig på
hele utstillingen uten å slite ut de
firbeinte. Vi fikk også med oss finalen
til flyball, som gikk i den store arenaen.
Det var moro. Den fine stemningen.
Det var der hele BIS finalen skulle gå
på søndag.
Søndag 14 mars var det Nala sin tur.
Vi hadde pakket alt ut av hotellet, for
vi skulle vende nesa hjemover den
ettermiddagen. Så vi var tidlig ute
denne dagen også. Samme benkeradene, og den rasen er det mange av.

Så var vi i gang!

Etterpå måtte vi bare gå å kikke litt.
Det er enormt stort og masse å se på
for ikke å snakke om ting å handle.
Da vi endelig kom til hotellet, var vi en
gjeng som var ganske så slitne. Den
kvelden ble det «room service»

MYE venting – kjedelig.
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Det var ca 400 påmeldte flat, og derav
? tisper, så blir det en av rasene som
var best representert. Nala kom ikke
opp blant de fem beste og ble dermed
ikke premiert. Uansett plassering
eller ikke er vi knall fornøyde med
både prestasjoner i og utenfor ringen.
Etterpå ble det mer kikking og mer
handling. Vi begynte å lure på om
vi kom til å få med oss alt i bilen.
Tiden for avreise kom og vi gikk mot
utgangen, men der ble vi stoppet. Ut
av hallen med hund før kl 16.00??
Nei, det gikk ikke. Enda vi hadde
utgangspasset for hundene med oss.
Der var det en ting som vi ikke hadde
fått med oss. (enda sånn som vi hadde
les alt vi hadde fått tilsendt). Så vi
måtte langt tilbake til en informasjons
skranke og få ett skriv. Der måtte vi
oppgi grunnen til at vi skulle ut med
hundene. (sikkerhet mot tyveri av
hund). Men grunnen vår var god nok,
vi skulle jo rekke toget fra Dover og
hadde en lang tur i bil før vi kom dit. Så
endelig var vi alle + alle pakker/poser
på veien igjen. Den samme veien
tilbake, som vi kom ned. Men med
hodet fullt av en masse opplevelser og
inntrykk.
Mandag kveld var vi kommet til
Danmark. Der tok vi inn på ei koselig
lita kro. Da var det godt med ei seng
igjen, og det syns hundene også.
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Tror dem hadde fått litt ”dårlige” vaner!
Der fikk de to beinte en nydelig middag
som avslutning på en kjempe fin tur.
Og husker jeg ikke feil, så tror jeg de
fir-beinte fikk noe godt også.
Tirsdag var det igjen til veterinær, nå i
Danmark. Det skal settes ny mark kur
i det siste landet en oppholder seg i
før en ankommer Norge. Da det var
gjort var det og vente på tidspunktet
for avgang til ferga fra Hirtshals til
Kristiansand på ettermiddagen. Så var
vi hjemme igjen, etter en flott tur. Nå
kom tiden for å fordøye alt og se på
bilder, masse bilder.
Så vi kan anbefale på det sterkeste til
alle småutstillere som blir kvalifisert,
og store selvfølgelig, det er virkelig en
opplevelse å ta med seg. Vi hadde det
kjempe moro.
Vennlig hilsen Tea, Nala, Liv og Linn.
PS: Tea og Nala var ikke ferdig med
veterinær besøk. En regel sier at en
skal til veterinær innen 7 dager etter
at en har kommet tilbake til Norge, for
ny mark kur!! Det er ikke lett å være
hund!!
Vennlig hilsen
Liv

Et overblikk av en bitte liten del av bodene.

To fornøyde hunder, endelig i seng. Mulig de har blitt litt bortskjemte.
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Kuro Kantarell
Av Hege Nordstrand

Helgen 5. – 6. juni var Kuro, svigermor
Vigdis og jeg på kantarellsøkkurs.
For rundt ti år siden kjøpte jeg en liten
svensk bok (egentlig mer et hefte) om
hvordan du lærer hunden din å finne
kantarell. Jeg leste den også, men så
var det stopp, lenger kom jeg ikke før
nå – bedre sent enn aldri!
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Kuro (Swedehof’s Elektra) er min
tredje hovawarttispe, og i løpet av sine
13 måneder på jorden har hun blitt
utsatt for en rekke kurs – valpekurs,
selvfølgelig i tillegg til kurs i feltsøk,
rundering, spor, klikker og lydighet
(det siste er jo ikke til å unngå). Denne
gangen er det altså sopp det handler
om.

Vigdis og jeg pakket bilen etter alle
kunstens regler, husket både bikkje og
pølse, og la i vei til Kongsberg der Nina
Haaland i Hund i Fokus arrangerte
kurset. Det var til sammen 9 hunder
som deltok, og 9 forskjellige raser var
representert. Nina snakket først litt
generelt – det er ofte litt prating først
på hundekurs – og noe av det hun la
vekt på, var at vi bør ha noe som gir
hunden et signal om at nå skal vi lete
etter kantarell! Det kan være et tørkle,
en bjelle, et avlagt pannebånd eller
noe annet som hunden bare får på
når vi (særlig hunden) skal søke etter
kantarell. Det skal vi sette på rett før vi
begynner å trene/søke og ta av med
en gang vi er ferdige. Med svigermors
hjelp greide jeg å huske dette nesten
hver gang.
Vi ble delt opp i lag, der tre og tre
ekvipasjer jobbet sammen – en hund
av gangen. Første økt var også til å
gjøre følgende kopling:
Kantarell = Kjempegod godis!
Det gjorde vi ved å holde kantarellen
litt foran hunden og belønne (klikke)
for at hunden snuste på kantarellen.
Kuro har dessverre en liten psykisk
brist som går ut på at hun tror at hun
aldri noen gang i hele sitt liv vil få
mat igjen, og at hun derfor må spise
alt hun kommer over som ser ut som

mat, lukter som mat, en gang for
lenge siden har vært mat, kunne vært
mat osv. Så selvfølgelig biter hun i
kantarellen (for bekymrede leser vil
jeg legge til at det gikk ganske bra
med fingrene til hjelperen som holdt
kantarellen). Nina kom til, og det
viste seg at det var en enkel løsning
på dette problemet – du holder bare
kantarellen litt lenger inne i hånden.

Bare lukte på kantarellen . . .

Første økt gikk altså relativt bra – Kuro
viste interesse for kantarellen og
skjønte fort at hvis hun tok en bit av
den, så fikk hun pølse på kjøpet.
Neste økt gikk ikke like bra, da var hun
mer interessert i hånda til hjelperen
min, ikke i kantarellen. Personlig tror
jeg det kan ha noe med å gjøre at
hjelperen like før hadde belønnet sin
hund med noe saftig og godt like før.
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Heldigvis gikk det bedre i tredje økt
– da var det tydelig at hun gikk etter
soppen, ikke etter pølsehender.
Da hundene begynte å skjønne at
Kantarell = godteri, var neste skritt at
hunden skulle snuse på kantarellen
som noen holdt i hånda og deretter
sette seg. Dette gjorde vi for at
hundene, når vi om noen få måneder
sender dem ut på søk etter ekte,
«ville» kantareller, kan vise oss hvor
kantarellene er ved å sette seg. Vi
trente da litt snus-på-kantarell-og-fågodbit og rett etterpå litt «sitt», og deretter kommanderte vi sitt med en gang
snuste på kantarellen, og så var det
pølse. For hunden blir da logikken
kantarell + sitt = godteri. Denne delen
gikk også ganske greit for Kuro,
bortsett fra at jeg trodde at hun hadde
fått et hjerneslag i den ene økta. Da
skjønte hun plutselig ikke hva som var
poenget med (den etter hvert ganske
dvaske) kantarellen, og så på meg
med store, undrende øyne. Heldigvis
falt brikkene på plass igjen i neste økt,
så jeg rakk ikke å synke alt for langt
ned i bekymringens og frustrasjonens
rike. Det gikk altså ganske greit med
bikkja, men det gikk ikke fullt så greit
med meg. Jeg hadde minst en hånd
for lite (klikker, sopp, godbit, bånd) og
å plutselig huske å få hunden i sitt før
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jeg klikket å ga godbit? Nei, det var
ikke bare, bare!
Nå var det på tide å bli litt mer
realistiske – pølseklyper og plastposer
kom fram, nå skulle vi ikke ta på
kantarellene –de har jo vanligvis ikke
så mye menneskelukt i vill tilstand. I
tillegg begynte vi å legge soppen på
bakken (den vokser jo normalt ikke
i hoftehøyde) og å øke avstanden
mellom hunden og soppen. Vi tok
dette veldig gradvis, og i korte økter. I
den siste økta dag 1 hadde vi kommet
så langt at en medhjelper slapp
soppen, som han eller hun holdt i en
pølseklype, 4- 5 meter unna Kuro, jeg
gjorde en retningsgivende veiv med
armen og lot Kuro begynne og søke,
hun snuste seg fram til soppen, som
hun plukket opp mens jeg sa ”sitt”,
hvorpå hun spyttet den ut og fikk pølse
i stedet. Helt fra Kuro, 8 uker gammel
stabbet inn i livet mitt, har jeg trent
på at hun skal plukke opp alle slags
ting og gi dem til meg. I tillegg har vi
også trent en del feltsøk, der hun har
lært å finne ymse ting i skogen, og ta
dem med til meg. Jeg tror nok at det
er derfor hun plukker opp soppen, og
håpet er at det går over av seg selv.
Og om hun ikke gjør det, er det ikke
noe problem at hun ødelegger én sopp
for hvert funn – kantareller vokser som
kjent gjerne i flokk.

meg, i hvert fall i teorien, å rose når
hun fant soppen og få henne til å sette
seg før hun satte tennene i soppen.

Dag 2 begynte med en rask repetisjon
fra dag 1 – Kuro husket selvsagt at
kantarell = pølse, så vi avanserte til å
legge ut to kantareller med 4-5 meter
imellom. Kantarellene ble lagt ut av
svigermor bevæpnet med pølseklype
mens Kuro så på. Den ene kantarellen
fant hun uten problemer, men etter
tumultene som oppsto når jeg skulle
prøve å få henne til å sitte med klikker,
godbit og det hele, hadde hun helt
glemt at det fantes en sopp til der
ute. Det løste seg imidlertid greit ved
at Vigdis løftet opp kantarellen (med
pølseklypa) og slapp den ned igjen –
da forsvant hukommelsestapet og hun
fant soppen og slafset den i seg.
For å forhindre at hun spiser dem,
begynte vi å gjemme kantarellen
litt under pinner, ned i lyngen osv.
samtidig som jeg gikk nærmere Kuro
under søket. Da var det lettere for

Neste steg var å la henne se på at
kantarellen ble lagt ut, for deretter å ta
en liten runde med henne (1-2 minutter
– ingen dagstur, altså) og så la henne
søke etter kantarellen. Jeg var også
bevisst på å ikke la henne starte søket
fra samme sted som medhjelperen
hadde gått ut i skogen for å unngå at
hun lærer seg at kantarell finner man
hvis man bare følger et menneskespor
lenge nok. I så fall vil jeg jo bare finne
kantareller som noen har plukket,
og det er ikke spesielt interessant!
Etterpå ble soppen lagt ut mens Kuro
lå i bilen og ante fred og ingen fare.
Det var selvsagt ikke noe problem for
den unge damen – hun er da en ekte
hovawart! Heller ikke siste fase, der
flere kantareller ble lagt ut uten at hun
så det, var noen utfordring.
Så nå er jeg ganske trygg på at Kuro
kan gjøre nytte for seg på skogsturer
til høsten – forutsatt at jeg trener
litt i sommer! Av en eller annen helt
uforståelig grunn (jeg har tross alt trent
hund i 16 år) hadde jeg nemlig fått det
for meg at hun ville være utlært og
klar for kantarellsøk på ordentlig etter
søket.
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Sånn er det selvsagt ikke. Vi må trene!
Søkingen synes jeg gikk veldig bra,
men det vi absolutt må trene mer på er
dette med at hun skal vise meg at hun
har funnet sopp ved å sette seg. Det
har hun overhodet ikke skjønt.
Heldigvis fikk vi noen gode tips til
hvordan vi kan trene mer på det – og
det kunne vi til og med gjøre hjemme
i stua – så det er det første jeg skal
gjøre. Og med en typisk norsk
sommer (kaldt og vått), så høres det
overkommelig ut – jeg kan til og med
fyre i peisen!
Så er det bare å vente på
kantarellen…

Hvor er de . . . disse Kantarellene . . . hjelp meg da, mamma!
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Min hund Bravo
Av Pål Voltersvik

Bravo kommer fra Aulendorf, ca 3 mil syd for Ulm, mellom Stuttgart og Munchen
- "Brave vom wilden Wächter" og ble født 24. november 2009. Mor: Damica, født
2003, Austellung: Vorzüglich 1, Ausbildung: BH, VPG 3, IPO 3. Far: Ecco vom
Tyrolsberg, født 2005, Austellung: Vorzüglich 1, Ausbildung: BH, AD, VPG 1.
Opdretteren, Martin Daibler, oppfattet jeg som eksemplarisk og ikke minst hyggelig.
Damica er en svært godlynnet og leken mor. Jeg var først nede og ble kjent og
valgte ut Bravo og presenterte de forhold Bravo skulle vokse opp under. Hentet
Bravo 9 uker gammel.
Vi bor i Bergen, ved Svartediket, en 4-5 minutter fra skogsvei inn i dalen og en
30-40 minutter fra Rundemannen ovenfor Fløyen, en av de syv byfjellene.
Med en snørik vinter har Bravo fått rikelig anledning til boltre seg i en viktig fase av
sitt unge liv. Natur og sentrum av byen like ved har gitt Bravo rikelig anledning til å
hilse på ulike størrelser og tempramenter hos hunder. Dette kombinert med en snill
katt synes vi har gjort Bavo svært omgjengelig (se bilde).
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Bravo viser lovende takter i sporing som han har drevet med fra et par måneders
alder. Den er også gei på oppkall, sitte, stå og gå side selv om jeg har lagt relativt
mindre vekt på dressur så langt. Viktigst av alt, Bravo er en gla gutt (slikt sett
passer navnet godt) ! Har hatt god hjelp av en liten, men god bok om Den danske
Hovawart, krevet av Sascha Bonde-Henriksen i 1993: "Howavarten et venskab
værd" (Balders Forlag).
Med vennlig hilsen
Pål Voltersvik

Bildet venstre forrige side: Bravo 6 mnd.
Bildet høyre forrige side: Bravo 7 mnd.
På bildene denne side er Bravo 7 mnd
utenom det nederst til høyre – der er han
3,5 mnd. Venter på mat sammen med
katten Nussie.
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PRESENTASJON AV STYRET ANNO HØSTEN 2010

Sekretær Hilde
Jeg heter Hilde Skretting og bor
i utkanten av Oslo. Her bor jeg
sammen med familien min som er
fire med 2 bein og tre med 4 bein. Min 						
mann Jon og våre to barn
Andrea på 15 år og Emil på 10 år.
Mira (Border Collie) 4 år og Zorro
(O-Bra-Tali`s Aslan) 3 år og sist 							
i rekkene er Elena (Belana vom
Beselepark).
Mine drømmer er å kunne starte egen kennel med egne hunder, derfor hentet vi
hjem Elena fra Innsbruck i Østerrike i fjor sommer. Det var spennende og veldig
krevende, men utrolig gøy da vi klarte det. Jon jobbet som besatt i lang tid. Han
satte også i gang kolleger på jobben sin for å hjelpe til. Det er ingen ord som
beskriver den følelsen, når Jon og Elena kom til Gardermoen.
Enda mer morsomt var det når vi fikk beskjed fra Østerrikske Hovawartklubben, at
dette var første valp de noen gang hadde hørt om som ble solgt til Norge. Dette
resulterte i at jeg også er medlem av Östereicher klub der Hovawartfreünde.
Vi har nå hatt 3 hunder i rundt 1 år og det er både krevende og givende.
Jeg trener litt lydighet med Zorro, som også er N UCH og NV-09 i utstilling, og er
i klasse 2 i LP og har begynt så smått med Elena, Jon trener gjeting på sau med
Mira. Så alle hundene får litt trening av en eller annen sort. Mest av alt er det all
gleden ved å ha hund som vi trives med. Ungene er super flinke til å ta sin del av
jobben med å slippe hundene ut når de kommer hjem fra skolen.
Dette blir to spennende år i Hovawart klubb styret. Grunnen til at jeg er i styret,
er at Siv spurte om jeg kunne tenke meg et verv, og når hun spurte var jeg veldig
betenkt.
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<=pan style='mso-spacerun:yes'> Men tenkte som så at jeg får vel ta min del av
jobben, for jeg kan ikke klage hvis jeg ikke er med og hjelper til. Sånn ble det.
Håper flere tenker som meg og ønsker å ta i ett tak for klubben, for verdens beste
hunderase.
Er det ingen som vil jobbe blir det heller ingen klubb til slutt.
Da håper jeg vi ses en vakker dag, utstilling eller annen bruks sport.
Vennlig hilsen
Hilde Skretting
hilde.s@vikenfiber.no
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Ha
en

fortsatt
koselig

førjulstid !
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