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Redaktørens hjørne
Hei igjen!
Å for en fantastisk tid vi har nå. Alt står
bare og venter på å få lov til å springe ut!
Alt det visne våkner til liv og hele Norge
blir sommer-vakkert igjen.
Siden siste Hoffe-post, så har vi blåst unna stevnet i Tønsberg. Alle de fremmøtte
virket fornøyd da de reiste, så da får vi håpe og tro at de hadde to fine dager.
All honnør til våre dommere som gjorde en kjempejobb gjennom helgen! Tusen takk
til Andrea Skretting, som bare var blid når vi spurte om hun kunne selge lodd ;)
Familien Breibrenna har startet brukshund-sesongen igjen. Tydelig at ikke alle
fire-beinte helt husker hva dette dreide seg om, men vi jobber videre med saken!
Første sporet endte med at Thorsborgens Bloka Nagi (vår schäfer) endte opp med
å gå to spor. Ikke at HAN hadde så mye i mot det, men . . . jeg hadde håpet at vår
edle Hovawart hadde husket litt mer. Det må også nevnes at vi i forkant hadde gått
en rimelig lang tur, og at sporet begynte å bli noen timer gammelt – kan hende at
«mor» kanskje skulle ha tenkt på det også, men men . . . . jeg beklager Mangas!
Det er jeg som er helt blåst i huet noen ganger.
Kom dere ut i skog og mark. Hør på alle fuglene og alle sangene de synger for oss.
Se alle froske-eggene . . . bare kom dere UT!!!!! Nyt våren, duftene og lydene, og
så når dere kommer hjem kan dere nyte et glass kaldt deilig hvitvin i solveggen.
Det er deilig det ;)))
Til slutt – husk e-post adressen, som er: ibreibre@online.no
Ønsker dere alle en fin vår og en helt FANTATISK 17. mai :) kos dere!
Elisabeth Breibrenna (Varamedlem)
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Norsk Hovawart Klubbs ordinære årsmøte
– Avholdt Letohallen 02.05.2010

Kjære medlem!
Styret vil først beklage at innkallingen som ble sendt ut før påske ikke nådde frem til dere før i uken etter påske.
Denne informasjonen var hele tiden meningen at skulle nå frem før påske. På grunn av utskriftsproblemer og
forsinker hos Posten kom informasjonen alt for sent til medlemmene. Informasjon om at årsmøte måtte flyttes
fra 6. mars til 2. mai har ligget på klubben nettsider siden dette ble avgjort av styret, men styret ville også
informere om ny dato og adressen for møte pr post.
Styret har også blitt gjort oppmerksom på at innkallingen kan ha ført til at flere medlemmer har trodd at ny
informasjon med dagsorden, årsberetning, regnskap og valgkomiteens innstilling, inkludert informasjon om
hvordan forhåndstemmer ikke ville sendes ut til medlemmene i forkant av årsmøte den 2. mai. Det har hele
tiden vært styres intensjon og sende denne vedlagte informasjonen dere nå har mottatt.

Håper vi ser mange av dere på årsmøte!
Mvh
Styret
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Innkalling til Norsk Hovawart Klubbs ordinære årsmøte søndag 2. mai 2010
Adresse: Letohallen Hotell, Dal i Eidsvoll. www.letohallen.no

Dagsorden
1) Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen, samt et tellekorps på minst 2
personer.
2) Årsberetning
3) Regnskap og revisors beretning for 2009
4) Budsjett for 2010
5) Planer for drift og aktiviteter for 2010
6) Valg

Vel møtt!

8. april 2010
Styret
Norsk Hovawart Klubb
Margrethe Thømt
leder
(sign.)

Solveig Nilsen
Kasserer
(sign.)
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Åsta Røhr
nestleder
(sign.)

Hege B. Hansen
styremedlem
(sign.)

Trygve Soleim
(fung. Sekretær)
(sign.)

May Lisbeth Øversveen
styremedlem
(sign.)

2) ÅRSBERETNING 2009
Styret
Styrets sammensetning:
Til og med årsmøte 7. juni 2009

Leder: Margrethe Thømt
Nestleder: Geir Arne Haugen
Kasserer: Solveig H. Nilsen
Sekretær: Cathrine Bjerkan
Styremedlem: May Lisbeth Øversveen
Styremedlem: Rune Førsund
Varamedlem: Trond Gunnerud
Varamedlem: Trygve Soleim

Fra og med 7. Juni 2009

Leder: Margrethe Thømt
Nestleder: Åsta Røhr
Kasserer: Solveig H Nilsen
Sekretær: Cathrine Bjerkan
Styremedlem: May Lisbeth Øversveen
Styremedlem: Hege Borgeteigen Hansen
Varamedlem: Trond Gunnerud
Varamedlem: Trygve Soleim (fungerte som sekretær fra 10.mars 2010)

Styreaktiviter
Det har i perioden vært holdt 1 årsmøte, og 7 styremøter, hvorav 2 var på MSN.
Medlemmer
Ved utgangen av 2009 var det registrert 165 hovedmedlemmer og 7 husstandsmedlemmer.
Klubbens økonomi
Klubbens økonomi er akseptabel. Det er ønskelig med høyere inntekter fra stevnet og andre aktiviteter.
Inngående balanse i 2009 var 76984,37 og ved utgangen av året er beløpet 77 978,46
Se resultatregnskapet fra kasserer.
Arrangementer
Følgende arrangementer ble avholdt i 2009: Lydighet og valpeshow i Tønsberg, spesialutstillingen på Gol,
rasepresentasjon på Dogs4all i Lillestrøm, 3 helger med mentalbeskrivelse hund og funksjonsanalyse, 1 i
Trondheim og 2 på Østlandet.
Kurs
Det er avholdt to kurs i 2009. Et ”lek med hund kurs” og et spor kurs. Instruktør på begge kursene var
Margrethe Thømt.
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Avl og oppdrett
Se egen beretning fra avlsrådet.
Hovawartposten og Klubbens nettsider
Det ble i 2009 gitt ut 3 nummer av Hovawartposten. Julenummeret ble dessverre ikke sendt ut før i januar 2010.
Heidi Grøndal var bladets redaktør i 2009. Styret ønsker å takke henne for all jobben hun har lagt ned for å gi
medlemmene et medlemsblad.
Klubbens hjemmeside har ikke blitt oppdatert like ofte som det er ønskelig. Styret ser behov for å investere i en
ny løsning hvor flere kan bidra med endringer av innholdet. Margrethe Thømt har fungert som webmaster i
2009.
Valgkomiteen har i 2009 bestått av Lynn-Therese Solem, Børre Lien Hansen og Marion Olsen (erstattet Siv
Helseth i mars 2010)
Revisor i 2009 var Morten Caspersen.
Styret ønsker å benytte anledningen til å takke alle som stod på for å gjennomføre utstillingen på Gol i august,
mentaltestkomiteen og gjengen i Trondheim for gjennomføringen av mentalbeskrivelser og mentaltestene, og
alle andre som bidrar i verv i klubben rundt om i hele landet
8. april 2010
Styret
Norsk Hovawart Klubb
Margrethe Thømt
leder
(sign.)

Solveig Nilsen
Kasserer
(sign.)

Åsta Røhr
nestleder
(sign.)

Hege B. Hansen
styremedlem
(sign.)

Trygve Soleim
(fung. Sekretær)
(sign.)

May Lisbeth Øversveen
styremedlem
(sign.)

Styrets årsberetning i signert av styres medlemmer vil deles ut på årsmøte 2. mai.
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Avlsrådets årsberetning for 2009
I 2009 ble det født 6 kull i Norge, totalt 49 valper. Av de 49 valpene, var det 29 tisper (59 prosent) og 20
hannhunder (41 prosent). Det var 33 smt (67 prosent), 8 svarte (16 prosent) og 8 blonde (16 prosent). Avlsrådet
behandlet og godkjente 9 søknader.
Avlsrådet hadde ett møte, som ble avholdt på Gol i forbindelse med spesialutstillingen. Referatet fra møtet er
trykket i HP 3-2009. I tillegg har avlsrådet hatt utstrakt kontakt per e-post og telefon.
Avlsrådet deltok også på NKKs avlsseminar, se referat i HP 2-2009.
Avlsrådet utarbeidet også et informasjonsskriv til hannhundeiere.
Et viktig tema for avlsrådet i 2009, var å få til en løsning der flere kunne legge inn opplysninger i våre databaser
og også hente ut opplysninger fra databasene. Systemet der bare en person har tilgang, er veldig sårbart, og det
er svært arbeidskrevende for den som sitter med ansvaret. Flere løsninger ble diskutert, men vi fant ikke fram til
en endelig løsning på problemet, som vi jobber videre med i 2010.
For avlsrådet
Hege B.E. Nordstrand
Fung.leder

Årsberetning 2009 fra IHF-representanten
I 2009 feiret Nederlands Hovawartklubb 50 år samtidig som de arrangerte IHF-møtet i Zaltbommel i
begynnelsen av september. For anledningen hadde de fått gitt ut en flott bok med skriftlige og fotografiske
innslag fra klubbens historie. NHK bidro også til boken med gratulasjoner og bilder. Det var en stor
spesialutstilling hvor eneste norske deltaker var en eksport fra Dratinis B-kull. VM i lydighet hadde bare 3
deltakere i elite: gull til Tyskland og sølv og bronse til Sverige!
Rapport fra IHF-møtet 2009 er sendt til styret i NHK og vil etter hvert bli trykt i HP.
Informasjon fra Berns universitet med innbydelse til å få analysert blodprøver for testing av diverse arvelige
sykdommer ble distribuert på spesialutstillingen på Gol og annonsert på hjemmesiden.
Det er i løpet av året behandlet 4 søknader om godkjenning av grenseoverskridende paring - 4 norske tisper
med hhv 2 svenske og 2 tyske hannhunder. I tillegg forespørsel fra 2 svenske tisper om norsk hannhund. 4 av
søknadene ble godkjent, mens forespørslene fra Sverige foreløpig ikke er blitt noe av.
9.2.2010
Nina Hesselberg-Wang
Medlem av avlsrådet og IHF-representant for Norsk Hovawartklubb
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3) Regnskap for 2009

RESULTAT 2009
BESKRIVELSE

INNTEKTER

UTGIFTER

RESULTAT

FEBRUARSTEVENET

49 507,00

55 621,38

SPESIALEN

23 578,00

23 503,39

74,61

MENTAL

14 378,00

31 432,51

-17 054,51
-29 031,25

HOVAWARTPOSTEN

-6 114,38

300,00

29 331,25

2 558,75

0,00

2 558,75

73,19

1 327,00

-1 253,81

55 600,00

0,00

55 600,00

1 015,00

0,00

1 015,00

DRIFT

0,00

3 232,07

-3 232,07

KURS

4 400,00

2 900,00

1 500,00

0

3 068,00

-3 068,00

151 409,94

150 415,60

994,34

KLUBBEFFEKTER
PORTO/GEBYRER/RENTER
KONTINGENTER
AVL

DOGS4ALL
SUM

Klubbens midler pr 31.12.2009
Kasse 9 903,50
Bank 29 334,95
Totalt: 39 238,45

Varenavn
Hovawart bok
Caps
T-skjorte
Collegegenser
Halssnor
Kulepenn

Premier
Drikkeflasker
Turbestikk
Vekkerklokker

Antall

0
152
119
21
114
321

Antall
84
67
10

LAGER PR. 31.12.2009

Inn pris
Lagerverdi
Utpris
Salgsverdi
0,00
0,00
200,00
0,00
77,00
11 704,00
150,00
22 800,00
53,00
6 307,00
100,00
11 900,00
124,00
2 604,00
200,00
4 200,00
18,75
2 137,50
30,00
3 420,00
15,31
4 914,51
17,00
5 457,00
27 667,01
47 777,00
Innpris
72,00
75,00
0

Verdi
6 048,00
5 025,00
0,00
11 073,00

På årsmøte 2. mai vil revisor beretning deles ut da denne ikke er klart pr dags dato.
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4) Budsjett for 2010
Budsjett for 2010
BESKRIVELSE
LPSTEVENET/Valpeshow
SPESIALEN

MENTAL

Budsjett2009

Resultat 2009

15 000,00

-6114,38

0,00

74,61

Merknad

Budsjett 2010

23000,00 Stevnet er gjennomført
5000,00
mindre innkjøp enn i fjor,
rimligere dommere og avgift
er økt til 500,- pr hund, noe
-6000,00 overføringer fra 2009.

0,00

-17054,51

-26000,00

-29031,25

2000,00

2558,75

2000,00

PORTO/GEBYRER/RENTER

-1000,00

-1253,81

-5000,00

KONTINGENTER

55000,00

55600,00

55000,00

AVL

-3000,00

1015,00

DRIFT

-3000,00

-3232,07

-

1500,00

-

-3068,00

37000,00

994,34

HOVAWARTPOSTEN
UTVIKLING NYE
INTERNETTSIDER
KLUBBEFFEKTER

Kurs
Dogs4all
SUM

-30000,00

3 nummer av 10 000,-

-20000,00

-5000,00 Innkjøp Lisenser, avlsmøter,
-5000,00

ikke planlagt noen kurs i
- 2010

-5000,00 lage stand, trykke materiell
9000,00

5) Planer for drift og aktiviteter for 2010





Mars stevnet 6. og 7. mars
 Valpeshow og lydighetsstevnet i Tønsberg, Uttaksstevnet for VM i Lydighet.
Mentaltestene
 Østlandet 24. og 25 april, 9. og 10. oktober, Trøndelag 25. og 26. september
Spesialen
 Vestby 28. og 29. august
Dog4all
 Rasestand 27. og 28. november, Lillestrøm

Ingen innkommende forslag fra medlemmer
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6) Valg
Valgkomiteens innstilling til kandidater til det nye styret
Valgkomiteens forslag til nytt styre 2010.
Leder:
Neste leder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem 1:
Varamedlem 2:

Siv Helseth – 2 år – På valg
Åsta Røhr – Ikke på valg
Thor Anton Dyste – 2 år
Hilde Skretting – 2 år
May Lisbeth Øvresveen – 2 år
Hege Borgteig Hansen – ikke på valg
Tor Ivar Breibrenna – 1 år
Elisabeth Breibrenna – 1 år

Motkandidat:
Revisor:

Margrethe Thømt – 1 år
Morten Caspersen – 1 år

Valgkomite - 2011
Medlem 1.
Medlem 2.
Medlem 3.
Varamedlem:

Børre Lien Hansen – 1 år
Helga Bergvatn – 1 år
Heidi Bolstad – 1 år
Ellen Alexander – 1 år

Mvh
Valgkomiteen 2010.
Børre Lien Hansen, Marion Olsen og Lynn-Therese Lie

Merk:
Referat fra dette møte mottok redaksjonen i mars 2011. Det ble bemerket at
dette måtte kunngjøres i neste nummer av Hovawartposten (dette nummer).
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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
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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.
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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IHF-nytt
Den Nederlandske kennelklubben har åpnet for å ha flere klubber for samme rase.
Det er nylig opprettet en ny offisiell hovawartklubb:
http://www.hovawartvrienden.nl/index2.htm
Ans Schellekens, som mange av dere vil huske som dommer på spesialen for
noen år tilbake, er leder for avlsrådet i den opprinnelige klubben. Hun vil gjerne
gjøre alle oppmerksomme på at den nye klubben ikke er medlem eller anerkjent
av IHF. Tenk dere derfor om hvis dere får forespørsel om parring fra Nederland
– Den nye klubben stiller ikke de samme krav til avlshunder som klubber med
IHF-medlemskap gjør. Ta i tilfelle kontakt med IHF-representanten for nærmere
informasjon.
Forskningsresultater fra Universitetet i Bern
Kongenitale og påførte skader i halevirvelsøylen hos hund
Studium utført av forskerne P. Schwalder, E. Dietschi og H. Stichl.
Resymé av rapporten er oversatt fra tysk med forbehold om feil av Nina
Hesselberg-Wang. (Kontakt meg hvis du ønsker hele artikkelen – den er rikt
illustrert.)
«Haleknekk» blir i mange FCI-rasestandarder regnet som en stor feil og som i flere
land kan føre til utelukkelse fra avl. Stor utbredelse av forskjelige typer misdannelser på halevirvelsøylen er blitt tydelig etter at halekuperingsforbudet på hund ble
innført i Schweiz. Det er tidligere utført svært lite forskning på dette feltet og det
finnes lite informasjon om undersøkelsesmetoder som beskriver årsakene. Dette
har ført til ønske om nærmere forskning og anbefalinger for utvelgelse av avlsdyr.
Fra Rassezuchtverein für Hovawart-Hunden fikk forskerne røntgenbilder av 439
Hovawarter (født mellom 1983 og 2001) til sin disposisjon. Alle hundene var blitt
røntget etter en klinisk stadfestelse av misdannelser i halevirvelsøyleregionen.
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Studien bygger på patomorfologiske forandringer i halevirvelsøylen og de har
klassifisert misdannelsene i 11 grupper. I artikkelen blir hver gruppe beskrevet m/
illustrasjoner. Klassifiserings- systemet er laget som en standard og skal tjene som
vurderingskriterier for veterinærer.
Forskerne er kommet frem til at misdannelser på halevirvelsøylen høyst sannsynlig
er genetiske defekter og at dette kan påvirke hele virvelsøylen. Det er påvist at
kile- og blokkvirvler er beheftet med fatale nevrologiske komplikasjoner, som f.eks
misdannelser i urinveiene.
De konkluderer med at med den kunnskapen de besitter i dag bør hunder med kileog blokkvirvler utelukkes fra avl.
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Illustrasjon av forskjellige krumvirvler (vertebra curva) hos Hovawart. Krumvirvler er ofte forbundet med ytterligere misdannelser
som kile- og blokkvirvler, intervertebrale forkalkninger og sammenvokste ledd (ankylose).
a:

Hovawart tispe, 3 år: Krumvirvel, man ser tydelig at virvelen ved siden av bøyer seg motsatt for å korrigere den
misdannede virvelen.

b:

Hovawart hannhund, 2 3/4år: Utpreget krumvirvel, her ser man også at virvelen ved siden av krummer seg motsatt for
å korrigere den misdannede virvelen.

c:

Hovawart hannhund, 6 mnd. Denne type krumvirvel er forbundet med forstyrrelse av overføring av nerveimpulser
(endeplate dysplasi).
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d:

Hovawart hannhund, 3 år: Krumvirvel, man ser tydelig at virvelen ved siden av krummer seg motsatt for å korrigere den
misdannede virvelen og at avslutningen av halevirvelsøylen er usammenhengende.

e:

Hovawart hannhund, krumvirvel forbundet med sammenvokste ledd(distal ankylose)

f:

Hovawart tispe, 3¾år: Krumvirvel med tilgrensende forkalkninger i kjernen, sammenvokste ledd (distal ankylose)
og usammenhengende avslutningen av haletippen.
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g:

Hovawart hannhund, 2 1/4år: Krumvirvel med normal avslutning av halen men med forstyrrelse av overføring av
nerveimpulser (endeplate dysplasi)

h:

Hovawart hannhund,3 1/4år: Nestsiste virvel er krum og sammenvokst med siste virvel

i:

Hovawart hannhund, 13mnd: Krumvirvel sammenvokst med andresiste virvel

19

Oppstartsmøte mentaltest komité 15. januar 2011
Til stede: Trygve Soleim, Linda Knutzen, Catrin Klossek, Margrethe Thømt
Referent og møteleder: Margrethe
Agenda
• Fordele roller og oppgaver
• Hvorfor mentaltest komite og hva er dens formål?
• Figurant og testlederkurs
• Hovawart MH og FA- profil
• Budsjett
• Godtgjørelse for medhjelpere
• «To do»-liste

Fordele roller og oppgaver
Oppgavefordeling pr rolle
Leder
- Økonomi
- Kontaktperson til styret
- Innkalling til møte
Påmeldingsansvarlig
- Kontaktperson på NKK og NHK sine sider
- Informere Hovawartklubbens medlemmer
- E-post
- Hovawart post
- PM
- Håndtere påmeldinger
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Utstyrsansvarlig / Material ansvarlig
• Oversikt over hvor utstyr befinner seg
• Sørge for at utstyret fungerer på testdagen
Bemanningsansvarlig
• Sørge for at alle nødvendig personer er bestilt til testene
- Dommere
- Testleder
- Figuranter
- Testbane
- Medhjelper papirarbeid/sekretær
- Medhjelpere
- Arrangere figurant og testlederkurs
Sekretær
• Referent
• Melde inn dommere og nkk representant til NKK.
• Bestille dokumenter (protokoller, dommerpapirer m.m.)
• Skrive referater på møter
• Sende inn dokumenter etter test
Informasjonsansvarlig
• Skrive innlegg i HP
• Oppdatere info på nettet
Fordeling av roller
• Trygve Soleim: Utstyrsansvarlig
• Linda Knutzen: Bemanning
• Catrin Klossek: Informasjon
• Margrethe Thømt: Leder, påmeldingsansvarlig, sekretær
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Hvorfor mentaltestkomité og hva er dens formål?
Første utkast formål og mål. Sendes over til styret for tilbakemelding.
Formål
Bedre kunnskap om Hovawarts mentalitet i Norge. Videreformidle status til klubbens
medlemmer. Tilføre kunnskap om hundens mentalitet til klubbens medlemmer.
Være et rådgivende organ til klubbens styre og avlsråd.
Mål for 2011
• Gjennomføre tester og teste flest mulig Hovawarter for å kartlegge 			
mentalstatus.
• Lage en oversikt over alle Hovawarter og deres resultat som er testet i Norge
og Sverige.
• Informasjonsside på Hovawartklubbens nettsider
• Skrive innlegg i alle Hovawartposter som utgis.
• Lage en Hovawart MH og FA profil i samarbeid med avlsrådet.
Figurant og testlederkurs
Skrive om det i HP og høre om interesse for så og arrangere kurs til høsten/
vinteren. Vi må også sjekke ut med NKK hva endringen i testen i 2012 vil bety for
figuranter og testledere. Må vi arrangere kurs for sertifiserte figurantene
og testlederene også til høsten?
Hovawart MH og FA- profil
BAKGRUNN: Komiteen mener det er viktig at NHK har en profil på MH og FA.
Utviklingen av slike profiler er bidrag til større enighet blant oppdrettere,hannhundeiere og avlsråd om hvordan det skal jobbes med rasens mentalitet i fremtiden og
hvilke mål klubben har. Profilene kan benyttes av avlsrådet for å se på utvikling over
tid, hvilke egenskaper er det viktig at det fokuseres på i avlen. For oppdrettere vil
det være en pekepinn på hvordan ulike kombinasjoner bidrar i utviklingen av rasen.
For valpekjøpere vil det være lettere å sette seg inn i testenes betydninger.
Det er viktig at så mange som mulig av klubbens medlemmer er med i utviklingen
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av profilene. Derfor ønsker komiteen å invitere alle medlemmer til: En dags seminar
om hundens mentalitet og en dags utvikling av profiler høsten 2011.
BESLUTNING: sjekk om Trygve Kroken kan hjelpe oss, sjekke med styret og avlsråd om de er enige og at det kan settes av noen penger i budsjettet.
Vi ber styret om at det i settes opp forslag på budsjettet til årsmøte og at det settes
av penger til å gjennomføre et mentalitetsseminar som beskrevet over. Med ekstern
foredragsholder samt en dag for å lage MH og FA profil. For leie av lokaler og
foredragsholder antar vi en kostnad på kr 10 000,Budsjett og kostnadsoversikt for fire (4) testdager
Budsjett og kostnadsoversikt for 4 testdager
Hva

per stykk/dag/helgAntall

Utstyr
Dommere dagspris
Dommere reise
Gave til dommere
Reise kost hjelpere
Mat
Totalt utgifter
Inntekter
Påmeldingsavgift

Resultat

Sum
kr

1280

4 kr

3,65

800 kr

4

100 kr

1,5
500

3000 kr
4 kr
kr

500

32 kr

kr

kommentar

reell kost

500,00 lille hare
dommer pr pr dag 960,5 120,00 for 2 dager 1280,flyreise maybritt 1000+
overnatting 2000 i
5 920,00 tillegg
400,00
forslag 1,5 kr pr
4 500,00 kilometer + bompenger
2 000,00
18 440,00

16 000,00 begge helgene

-2 440,00

Godtgjørelse for
for medhjelpere
medhjelpere
Godtgjørelse
Hvert år er de
de samme
sammesom
somstiller
stilleropp
oppfor
for atattestene
testeneskal
skalblibligjennomført.
gjennomført.For
Foratatdisse vil
Hvert
fortsette
å
bidra
er
det
viktig
at
deres
kostnader
med
kjøring
dekkes
av
klubben.
disse vil fortsette å bidra er det viktig at deres kostnader med kjøring dekkes av
klubben.

Forslag fra komiteen er at reiseregning sendes til kasserer i NHK og at det dekkes 1,50 pr
kilometer i kjøregodtgjørelse + bompenger for de som stiller opp som figuranter, testledere og
Forslag
komiteen
er at reiseregning
sendes til
kassererdet
i NHK
og attar
detkostnader
dekkes for
andra
avfra
klubbens
medlemmer.
I dette forslaget
forutsettes
at NHK
videreutdanning
av
figuranter
og
testledere
når
det
er
nødvendig.
Alternative
1,50 pr kilometer i kjøregodtgjørelse + bompenger for de som stiller opp somer at hjelperne
skriver reiseregning på statens satser og dagspenger tilsvarende ringsektrær ( pr. nå 400,-) for
figuranter, testledere og andra av klubbens medlemmer. I dette forslaget forutsettes
at de på den måten har overskudd til å ta de pålagt kurs fra NKK.

det at NHK tar kostnader for videreutdanning av figuranter og testledere når det
To do
Se egen fil

Neste møte
2 april
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er nødvendig. Alternative er at hjelperne skriver reiseregning på statens satser
og dagspenger tilsvarende ringsektrær ( pr. nå 400,-) for at de på den måten har
overskudd til å ta de pålagt kurs fra NKK.
Neste møte
2 april 2011

Informasjon fra avlsrådet

Fjerning av sporer
Det har tidligere vært relativt vanlig å fjerne ekstra sporer (ulveklør) som
Hovawartvalper av og til har på bakbeina. Avlsrådet vil informere om at å fjerne
slike sporer er i strid med dyrevelferdsloven. Sporer kan bare fjernes dersom de
utgjør en helserisiko for den enkelte valpen. Det at sporen innebærer en risiko for
at hunden kan bli skadet en gang i framtida, har ikke betydning. Hvis hensynet til
hundens helse tilsier at sporen skal fjernes, skal dette gjøres av en veterinær –
også når det gjelder nyfødte valper.
Vi viser til Hundesport nr. 1/11 side 72 for mer informasjon.
Avlsrådsleder
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Norsk Hovawart sitt stevne i Tønsberg 5-6 mars 2011
Norsk Howavart Klubb (NHK)
arrangerte valpeskue og lydighetsstevne i Tønsberg 5. og 6. mars 2011.
Hallen i Tønsberg var bestilt ved forrige
arrangement (mars 2010). Det var bestemt at det skulle arrangeres stevne
i Tønsberg også i 2011.
Det var påmeldt 41 valper til hvalpeskuet, herav tre (3) Hovawarter og 46
stk til lydighetstevnet, herav tre (3)
Hovawarter. Ut i fra disse tallene var
det lite Hovawarter å se i Tønsberg.
Veldig synd, da vi virkelig kunne vise
frem rasen vår. Arrangementet besto,
selv om det var få mannskaper.

Undertegnede vil rette en stor takk
til dommerne Anne-Marit Traaholt,
Ann Christin Sjøtun og ringsekretær
Gro W. Johannessen som gjorde at
arrangementet fikk karakteren bestått.
Det kunne ha vært en Hovawart til
i lydighetsringen, men han fikk dessverre ikke delta grunnet kennelhoste.
En hund ble tatt ut av ringen under
konkurransen, på grunn av stygg hoste
som mistenktes å være kennelhoste.
Vi hadde en stand på vårt stevne, og
det var «www.brodering.wordpress.
com» som viste frem broderinger av
halsbånd og trykk på skjorter.
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Dette var skikkelige halsbånd i kalveskinn med brodering.
Tusen takk til May-Britt Grunni og
folkene hennes for at de tok seg tid til
å være der :)
Takk også til Andrea Skretting, som
solgte lodd og var like blid selv om
salget gikk litt trådt. Takk til Kine. Hilde,
Jon, Laila, Børre og Elisabeth som
bidro med dugnadsånden slik at vi kom
i mål denne helgen.

Andrea Skretting er like blid :)

Tor Ivar Breibrenna / Referent

Dommerne gjorde en kjempejobb for oss hele helgen gjennom. Her er Anne-Marit og Gro under
lydighetskonkurransen i en av ringene.
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Det var ikke ALT som var i orden, så Hilde
gjorde en kjempejobb med sløyfer og rosetter!

May-Britt Grunni fikk heldigvis en god del
bestillinger under disse dagene. Flinke jenter :)

Anne-Marit, vinneren av Elite Svein Børresen med Kronvallaren Exo og Gro. Vinneren av Elite var
faktisk litt av en opplevelse å se! Dem var et kjempe-team :)
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Levershunt – historien om Grodan
Hege B.E. Nordstrand
Hva er levershunt?
Hos en normalt utviklet hund går blodet fra tarmsystemet til leverens store
portalvene, hvor det føres gjennom leveren og blir renset for giftstoffer, før det føres
videre til hjertet og sirkulerer rundt i kroppen. Hos den ufødte valpen føres blodet
via en shunt utenom valpens egen lever, siden valpens avfallsstoffer renses av
morens lever. Få dager etter fødsel skal disse ekstra venene lukkes og valpens
egen portalvene skal heretter lede blodstrømmen igjennom leveren, slik at valpens
eget rensesystem kan fungere. Hos en hund med levershunt blir blodet på grunn av
en medfødt feil i venesystemet og at en av de føtale vener ikke lukker seg, ført via
en såkalt ”shunt” (en slags omkjøring) utenom leveren. Resultatet blir at blodet ikke
renses, men blir ført direkte ut i det store kretsløpet med fatale følger: Hunden vil
langsomt forgifte seg selv.
Levershunt er en alvorlig medfødt sykdom hos hovawart. En hovawart med
levershunt blir som regel avlivet i løpet av sitt første leveår. Levershunt er arvelig
og mange land, blant annet Norge, har i sine avlsregler forbud mot å avle på hunder
som har gitt levershunt eller som har helsøsken med levershunt.
Symptomer på levershunt
De typiske symptomene er tap av appetitt, depresjon, generell svakhet, dårlig
balanse, blindhet, epileptiske anfall, øket tørste og urinering - evt. med blod i urinen,
vekttap, diaré, væske i bukhulen og påvirket sanseapparat.
Levershunt hos norske Hovawarter
I Norge har vi, så vidt jeg vet, bare ett kjent tilfelle av levershunt de siste 10 årene.
Det gjaldt en hund fra mitt eget oppdrett; Avrafastes Dordi. Hennes mamma
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(Avrafastes Brie) var etter kjente brukslinjer, mens faren var en mye brukt polsk
hannhund, Aggy Oldtyr. En av valpene, en tispe, Avrafastes Dottir, ble eksportert til
hannhundeieren i Polen og gikk dessverre i avl der. De andre valpene ble solgt
i Norge og Sverige og har ikke gått i avl. Kullets mamma ble selvfølgelig ikke brukt
i avl igjen. Den Internasjonale Hovawart Føderasjonen (IHF) støtter et forskningsprosjekt på levershunt hos hovawart. Prosjektet trenger blodprøver fra syke hunder,
deres søsken og foreldre. Vi støttet selvsagt dette, og alle valpekjøperne sendte inn
blodprøver. Målet med prosjektet er å finne en gentest som kan avsløre om en hund
har gener for levershunt eller ikke.
Grodans historie
I fjor gikk jeg til anskaffelse av en ny hovawartvalp, Swedehof’s Electra, eller
Kuro som vi kaller henne (hun er svart og Kuro betyr «svart» på japansk). Hun er
tippoldebarn av min første hovawart, Terry (Nuch Korad Hovrikets Glimma af Quick)
og det er ikke tilfeldig... Det gikk ikke lange tiden etter at lille Kuro var vel i hus, før
min svenske oppdretter måtte fortelle at Kuros bror, Grodan (Swedehof’s Eldorado)
var blitt avlivet på grunn av levershunt, drøye 5 måneder gammel. Dette er en
historie om at det ikke alltid er så lett å diagnostisere levershunt.
Da Grodan kom til sine eiere, begynte han etter en stund å tulle med maten.
Han ville ikke spise, eller bare spise visse ting innimellom. Men fikk han kefir på
maten, da gikk det bra!
Han hadde også noen rare febertopper nå og da, og klødde seg en del. Han hadde
også litt problemer med å bli husren. Dessuten spiste han upassende ting som stein
og lignende.
Han brakk seg bare noen få ganger og var aldri desorientert. Grodan var heller ikke
spesielt sløv etter maten. Første gang han blir dårlig er han ca. 3 måneder gammel.
Følgende diagnoser ble stilt før den rette ble funnet:
Juni/juli: Diagnose: Forkjølelse. Grodan behandles med antibiotika og ble bra igjen,
pigg og spiser bra.
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Juli/august: Diagnose: Spist noe. Grodan får intravenøs væske og smertelindring.
Etter noen dager var han i form igjen og gikk på diettfôr noen uker.
Han er pigg og spiser bra.
September: Diagnose: Voksesmerter. Grodan er stiv, krum, har vondt for å gå,
dårlig ånde.
Slutten av september: Diagnose: Hypertrofisk Osteodystrofi (en vekstbetinget
lidelse som ses hos unge, hurtigvoksende store raser). Grodan har veldig vondt
i bena og får smertestillende. Ble kjempedårlig, men spiser bra!
September: Etterkontroll av den vekstbetingede lidelsen. Prøver tas. Prøvene viser
at leveren er påvirket. Dette kan skyldes vekstlidelsen. Eier og oppdretter presser
på for å få videre utredning. Grodan er pigg og spiser.
Oktober: Først nå mistenkes levershunt. Eier og oppdretter ber om ultralyd for å få
bekreftet eller avkreftet shunt. Ultralyd viser levershunt og i tillegg at han har en
nyre som ikke fungerer.
Grodan ble avlivet 7. oktober 2009.
Hele tiden har blodprøvene blitt tatt og analysert ved Bagarmossen, som er en av
Stockholms beste veterinærklinikker.
Hva kan vi lære av dette?
Både Dordi og Grodan er fra kjente og mye brukte linjer. Jeg tenker derfor at det er
en viss mulighet for at det kan være flere tilfeller av levershunt i Norge enn dem vi
vet om. Nå er det heldigvis ikke ofte valper dør etter at de er levert, men dersom det
skulle skje uten en helt klar annen årsak, kan det være greit å tenke på muligheten
for levershunt. Det samme gjelder dersom små valper dør hos oppdretter. Jeg vil
oppfordre oppdrettere til å få obdusert valper som dør uten at man er helt sikre på
hva som har skjedd. På den måten kan du som oppdretter forhindre at gener for
alvorlige, arvelige sykdommer sprer seg.
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www.nettdyret.no

Dyrebutikken på nettet
Stort utvalg, gode priser og gratis frakt!
Fôr og utstyr til alle kjæledyr!

100% Naturlig hunde- og kattefôr, uten hvete og kunstige tilsetningsstoff.

GRATIS FRAKT
www.nettdyret.no

www.nettdyret.no Gratis frakt til hele Norge

Josera hunde og kattefor:
100% Naturlig hunde– og kattefôr, uten
hvete og kunstige tilsetningsstoff.
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Hovawart – en undervurdert rypejeger ?
Karin Bloch-Hansen
Nå har vi fått oss Hovawart nummer to,
Mocca Vom Quettinger Hof. Nok en
gang et prakteksemplar av rasen.
Ingen over, ingen ved siden. Da ny
hund skulle kjøpes denne gangen,
vurderte vi også andre raser. Mest
fordi vi var usikre på om vi kunne forvente å få en hovawart som passet oss
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like godt som Avrafastes Amy som vi
hadde 12 gode år sammen med. Jeg
har alltid levd et aktivt friluftsliv,
sommer som vinter, og var heldig å
finne en mann av samme kaliber som
også deler interessen for hund. Amy
var den perfekte turkamerat, også på
mer ekstreme turer.

Hun gikk i tau på bre, og ble firt ned
i sele når terrenget var for bratt. Vi
trente lydighet og spor. Da jeg så smått
begynte med jakt var hun 6 år, og selvfølgelig var Amy med. Jeg hadde ingen
forventninger om at hun skulle bli noen
jakthund, men der tok jeg grundig feil!
Det tok ikke lang tid før hun skjønte
«gamet», og ble hekta hun også. Med
en grei grunnleggende dressur gikk
hun fri ved fot i terrenget, jobbet med
nesa i været og markerte tydelig når
hun fikk overvær på rype. Da fikk hun
kommando; FINN FUGL. Rypas fremtid var høyst utrygg, hun sporet opp og
støkket fugl, og vi sto klar med hagla.
Jeg kan ikke skryte på meg gode
skyteferdigheter, men jakt blir vesentlig
enklere med en Hovawart på laget!
Hun apporterte også byttet spontant
og avleverte (litt motvillig men dog).
Viktigst av alt, hun elsket det !
Når hagla kom frem og hun fikk jaktdekken på, var hun spinnvill.
Etter Amy ble det en toårs hundepause. Da minstemann passerte tre år,
klarte vi ikke vente lenger og prosjekt:
ny hund, begynte. Hva ønsket vi av vår
neste hund? Mye var endret siden sist
valget skulle tas. Nå hadde vi familie
og jaktaspektet opplevdes enda
viktigere da dette er fritidsinteresse

nr. 1 for mannen i huset. Han stemte
derfor for en jakthund denne gangen.
Jeg ønsket meg en ny «Amy». En robust og klok hund med utpreget
flokkinstinkt, som ikke stakk på fjellet
og jaktet ego når den var løs.
Ikke minst en hund som kunne brukes
allsidig også utenom jakta. Vi googlet,
leste og spurte oss for. Hadde andre
erfaring med Hovawarten som jeger ?
Det var lite konkret informasjon å finne.
Flere var imidlertid positive da vi stilte
spørsmålet, og hadde erfaring med at
Hovawarten viste interesse for vilt og
fugl. Vi synes imidlertid å være ganske
alene om å ha utnyttet disse egenskapene hos rasen i stor målestokk. Det er
som nevnt stor forskjell på en
Gordonsetter og en Hovawart, men
da «regnskapet ble gjort» var det
Hovawarten som trakk det lengste
strået (eller var det jeg). Vi startet raskt
letingen etter en feminin og lett tispe
med gode bruksegenskaper og stødig
hode. Vi ønsket oss et ivrig og motivert
individ, og gleden var stor da vi i mars
2010 hentet Mocca Vom Quettinger
Hof.
Vi var bevisst på at vi ville jobbe med
jaktegenskapene hennes fra første
stund. Vi preget henne med frossenfugl og rypevinger. Først i stua, så
i felt.
Ros og belønning.
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Mocca vom Quettinger Hof

Dette var en svært enkel og takknemlig
jobb, for hun kunne det praktisk talt fra
før. Hun støkket også fugl på fjellet
i løpet av sommeren, og dette giret
henne skikkelig opp. Kråke, meis og
måke . . . eh. Vi var usikre på om hun
skulle få være med på jakt allerede
denne høsten, snaue ni mnd gammel.
Vi bestemte oss for korte dager og
tur på hennes premisser. Vi var jo så
innmari spent på hvordan det skulle
gå? Da første skuddet gikk var hun i
bånd og det var bom. Hun ble litt paff
av skuddet, men var forholdsvis
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upåvirket og mer opptatt av fuglen som
fløy. På neste sjanse visste vi hvilket
kratt fuglen satt i (og vi visste den
trykket godt). Hun gikk fri ved foten
foran krattet, fikk kommando FRI og
«FINN FUGL», støkket fuglen i flukt
og pang! Fuglen falt. Perfekt timing og
avstand. Hun hentet rypa, og nektet å
slippe den. Man bytter ikke sin første
rypefangst med tørrfisk engang! Fra
det øyeblikket og den dagen, skjønte
hun hva det handlet om. Hun er helt
rå i terrenget, markerer, søker (eller
«støvsuger»), støkker og apporterer.

Det er klart det er moro !
Årsaken til at jeg ønsket å skrive en
snutt om våre opplevelser med jakt og
Hovawart, er for å inspirere andre til å
prøve det samme. Det er oppnevnt og
vedtatt at Hovawarten er en allsidig
brukshund, men som jakthund kan
repertoaret utvides ytterligere.
Hovawarten kan utvilsomt også trenes
til jakt på mer enn bare rype. Vi har
forsøkt blodspor og tenkt å prøve litt
på elg. Mocca har ubegrenset med
motivasjon, instinktene i orden, og vi
har det så moro!! Prøv da vel ;)

Rypedronninga fra Elverum!

Karin Bloch-Hansen

Hun er så ivrig! For de fleste var årets
høstjakt et trist kapittel. For oss var
den av de aller beste, takket være
rypedronninga fra Elverum som fyller
1 år nå i januar. Hun gjør en vel så god
jobb som en Gordon setter, det har vi
erfart. Med en Setter går du som jeger
i bakgrunnen og hunden gjør jobben
50-100 meter foran deg i terrenget.
Med en Hovawart går man tett
sammen, kommuniserer kontinuerlig
og finner spenning i hvert eneste kratt.
To- og firbent på lag med felles
målsettning.
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Nettopp flyttet til Lars,
Viktoria, Sjur og Bente

Marco eller Mango vom Quettinger Hof
Bente Elisabeth Mørck Ødegård
Marco eller Mango vom Quettinger Hof
er født 19.01.2010
Rett før påsken 2010 fikk jeg en telefon
fra min svoger med spørsmål om vi
kunne tenke oss å være fôrverter for
en vakker Hovawart gutt. Vi nølte litt,
helt til vi så bildet av vidunderet vi
kunne innlemme i vår familie. Da var vi
solgte alle sammen og uka før påskefeiren tok vi turen til Elverum og Marion
Olsen og hentet «lille» Mango vom
Quettinger Hof.
Det var stor stas i heimen når den
lille røver’n begynte å gjøre seg kjent
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med oss og sine omgivelser. Ungene
storkoste seg og lå på gulvet sammen
med Marco, som ble daglignavnet
hans, og lekte hele dagen. Han fikk
være med «pappa’n» sin på jobb i by'n.
Han fant fort ut at trikken var en stor
skummel sak som det ikke hjalp å
prøve å sjefe over, men duer derimot,
var verdens morsomste og de fløy
til alle kanter når han kom løpende.
Kjempekult!!
Tiden gikk fort med en hund i huset og
snart var Marco 4 mnd, og klar for sin
første utstilling. Vi hadde bestemt oss
for at det var en av de tingene vi hadde

lyst til å drive med sammen med ham,
og det gikk så som så første gangen.
Med en overnervøs «mor» og liten
hund. Etter hvert fikk vi vel litt dreisen
på det, og vår beste plassering er BIR
og BIG4 som vi fikk på Nesbyen 2010.
Det var supermoro!!

Vår første utstilling

En annen ting med utstillingene er jo
at det er veldig sosialt og vi har fått
mange koselige nye bekjentskaper
gjennom det.

I høst meldte vi oss på en dressurkurspakke, med grunnkurs, hverdagslydighet med bronsemerke. MEN . . .
han er jo på en måte i pubertetsalder
så det holder, og har vel egentlig vært
det en stund så vi jobber intenst for å
beholde de enkleste kommandoer.
«HVA! På plass, nei det har jeg aldri
hørt før!» moder’n blir frustrert og
Marco blir lei alle krav.
Vi jobber og jobber for å få ting til, vi
leker og belønner og tjo og hei. Det er
likevel skikkelig moro, og når vi endelig
får til noe skikkelig bra blir det julaften
og nyttårsaften på samme tid. Kanskje
blir det LP1 kurs på nyåret, det er jo så
moro!
Marco er en super gutt som virkelig
har slått rot i familien vår ;)
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Gratulasjoner

O-Bra-Tali's Eir ( Haley ) ble Nuch på NKK sin utstilling i Kristiansand,
lørdag 7 mai 2011. Resultater fra utstillingen ble Excellent, 1konk, CK, CERT, 2btk,
res. CACIB.
Hun tok også CACIB på NKK sin utstilling i BØ, februar i år.
Sender eier Caroline Brænna og Haley de varmeste gratulasjoner og ønkser
dere begge lykke til videre.
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Belana vom Beselepark ( Elena ) ble Nuch på Norsk Bernerhund klubb sin
utstilling i Letohallen, lørdag 30. april 2011. Hun tok også BIR.
Mangas vom Quettinger Hof ble BIM.
Gratulerer masse Hilde Skretting og Elena (til høyre). Lykke til med videre karriere!
Gratulerer min kjære Mangas med eier Elisabeth Breibrenna (til venstre)!
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En liten datter møter sin far for første gang!
Sendt inn av Hege Merethe Risberg
Bildene er av Tinka og Alexander. Tinka er datter av P-H Alexander og Skäppartorpets Baika.
Det er begges første kull. På bildene er Tinka ca tre måneder og de er fra 2008. Tinka oppførte seg som hvalper flest – over, under og alle steder! Alexander var pappa'n med all
verdens tålmodighet og som skjønte hvordan små jenter kan være :)
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Returadresse: Tor Ivar Breibrenna, Margrethe Munthes vei 1, 2406 Elverum
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