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Redaktør og layout
Elisabeth Breibrenna

Stoff sendes
Elisabeth og Tor Ivar Breibrenna
Margrethe Munthes vei 1
2406 Elverum eller
E-post: ibreibre@online.no
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Utgiver er uten ansvar for annonsene.
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Børre og Dita von den Nornen (Maggie).

Leder'n har ordet
Hei!
Nå er våren i full anmarsj og aktivitetene tiltar. Vi har nå gjennomført et
vellykket lydighet- og valpestevne i
Oslo. Mange blide deltagere og gode
tilbakemeldinger. Og for en dugnadsinnsats. Stevnet går med overskudd.
Det første på flere år!
Nå er snart mentalgjengen i gang også.
Helgen 21-22 april så gjennomføres
dette.
Jeg håper de fleste av dere vil møte
opp på Letohallen til Generalforsamlingen søndag 22. april kl 17:00.
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Flere oppdrettere har fått kull og flere
oppdrettere er i full gang med å planlegge og gjennomføre parringer. Dvs
at vi i 2012 ligger an til å slå tidligere
rekorder på antall valper på et år. Dette
betyr også mange nye medlemmer til
klubben.
Her må vi alle stå sammen. Veilede og
involvere disse. Vår rase er ikke den
som er størst representert i Norge og
det er heller ikke noe mål i seg selv.
Vi ønsker likevel å bli oppfattet som
inkluderende, givende og kunnskapsrike. Det å ha en Hovawart krever en
innsats, men vi får mye igjen hvis vi
legger ned tid på dem.
I år skal hele regelverket til Norsk
Hovawart Klubb (NHK) revurderes og
godtas på nytt. Da NKK har sendt inn
et regelverk vi må godta. Vi ønsker at
medlemmene sender inn forslag på
forandringer til kontaktpersonen som
står i invitasjonen.
Ta vare på hundene deres og ha en
fortreffelig påske alle sammen.
Børre Lien Hansen
Norsk Hovawart Klubb

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING
Sted:
Adresse:
Tid og dato:

LETOHALLEN
KOLONIVEIEN, 2072 DAL
SØNDAG 22.04.12 - KL 1700

For nye medlemmer bes dere om å ta med kvittering for betalt medlemskap
i 2012. Generalforsamlingen starter presis kl 17:00, og vi ber om at medlemmene
kommer i god tid på grunn av registrering.
Dagsorden
1.1. Åpning (herunder godkjenning av innkalling, valg av møteleder, referent,
tellekorps og 2 til å skrive under protokollen.)
2.2. Hovedstyrets årsberetning
3.3. Regnskap (herunder budsjett og revisjonsrapport)
4.4.Innkomne forslag
5.5. Valg
Følgende posisjoner er på valg:
Leder - 2 år
Styremedlem - 2 år
Kasserer - 2 år
Varamedlem - 1 år
Varamedlem - 1 år
Valgkomitee leder - 2 år
Valgkomitee medlem 1 år
Valgkomitee medlem 1 år
Vara valgkomitee medlem 1 år
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Vi er tvunget fra Norsk Kennel Klubb å godta og godkjenne det nye Rammelov
verket. Dette vises medlemmene i papirene som kommer 3 uker før
generalforsamling.
Frist for innkomne forslag sendes
Bente Elisabeth M. Ødegård
E-post:		
bentmooe@online.no
Adresse:		
Grasmovegen 44, 2030 Nannestad
Forslag fra medlemmene må være styret i hende / poststemplet senest fire (4) uker
før møtedato. E-post er også godtatt, så lenge avsender er mulig å identifisere.
Frist for forslag til valg sendes
Arne Paulsrud
E-post:		
kenzoku@online.no
Adresse:		
Breiskallvegen 70, 2827 Hunndalen
Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende / poststemplet senest fire (4)
uker før møtedato. E-post er også godtatt, så lenge avsender er mulig å identifisere.
Vi ønsker velkommen til en god og saklig debatt!
Husk å ta med sakspapirer som blir tilsendt tre (3) uker før generalforsamlingen.

Styret
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først legger så mye tid og ressurser
i noe. Klubben var virkelig et arbeidsteam denne helgen, og vi gikk også
med bra overskudd! Kjempebra!

Redaktørens hjørne
Hei igjen alle sammen!
Jeg slutter meg til Børre og sier vel
blåst og tusen takk til alle som hjalp til
på stevnet som vi hadde i februar. Vi
fikk mange tilbakemeldinger i løpet av
helgen, hvorpå deltakere kom bort til
oss og takket for et kjempefint stevne,
Vi fikk skryt for at vi var så blide og at
vi oste av service-innstilling :-)
I ettertid kom det i tillegg en god del
innlegg på Facebook, hvor både deltakere og besøkene spesielt nevnte
Hovawart-klubben sitt stevne. Bare
positive tilbakemeldinger har vi fått, og
det har vært utrolig hyggelig når man

Jeg sitter og tenker litt høyt . . .
Jeg trenger litt innspill fra flere steder
i Norge. Det meste som kommer med i
Hoffeposten er hentet fra Østlandet, og
det er av den enkle grunn at det er
dem som er flinkest til å sende inn. Jeg
savner sårt noe fra Nord-, Vest-, Midtog Sør-Norge. Det meste av Norge,
faktisk! Det må da være litt aktivitet
andre steder enn på Østlandet, så kom
igjen alle sammen! Send meg noen
ord om hva dere holder på med. Send
meg bilder av hundene deres :-)
Merk e-posten med: Hoffeposten.
I forrige nummer fikk jeg en e-post fra
«en hoffevenn med navn Lise». Jeg er
fortsatt ikke ferdig med å besvare
hennes spørsmål, og jeg lover å
komme tilbake til dette i neste nummer.
Til slutt vil jeg få ønske dere alle en
fantastisk vår. Ta dere tid til å se dere
rundt, legg merke til alt som skjer i
naturen for tiden. Plutselig er bjørka
grønn og vi befinner oss midt i juli!
Elisabeth Breibrenna
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. . . en liten hilsen fra nord i landet :-)

Må ellers b
are nevne
at Mocca-r
full fr yser i
acer- jak thu
2011 også!
nden sørge
Det er Hova
( Karin Blo
t for
warten sin
ch-Hansen
det.
og Mocca
vom Quett
inger Hof ).
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Vinnere ELITE. Vår egen Ellen Alexander med Chanti til høyre. Gratulerer til alle tre (6).

NHK sitt hvalpeshow og lydighetsstevne
Tekst: Tor Ivar Breibrenna • Foto: Bente Elisabeth M. Ødegård

Norsk Hovawart Klubb sitt hvalpeshow
og lydighetsstevne, 25. – 26. februar
2012 gikk på Sinsen i Oslo.
Etter stevnet i 2011 i Tønsberg som
gikk med dundrende underskudd var
stemningen for å arrangere et tilsvarende stevne i 2012 heller dårlig. Etter
årsmøtet på Dogs4All hvor Børre ble
valgt til ny leder i NHK, var han tent på

å arrangere et nytt stevne, men mer
sentralt på Østlandet. Børre satte opp
forslag på steder. Han fikk leid plasthallen til Oslo hundeskole som ligger
på Sinsen. Han satte opp arbeidsfordelinger med ansvar og budsjett. Det
ble satt inn annonse i NKK’s Hundesport. Vi fikk etterhvert 31 påmeldte
hvalper til utstillingen på lørdag og 42
påmeldte til søndag.
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Dommer begge dagene var Arild Eriksen. Ringsekretær var Toril Kolstad. De gjorde en kjempejobb,
begge to og sa at de hadde kost seg. Det håper vi at de gjorde, for det gjorde iallefall vi!

Konkurra
nseleder
Elite var
Bente Iren
e H a ns e n
.

Vår formann for tiden – Børre, var skriver i lydighetsringen. Personlig assistent for helgen var hans
sønn. Han hentet både vått og tørt til alle trengende, og gjorde en kjempejobb gjennom helgen :-)
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I lydighet hadde vi 32 påmeldte, lørdag
og 26 på søndag (herav fem i Elite).
Fredag ettermiddag ble kiosk og ringer
satt opp. Lørdag morgen kl 08:00 var
alle funksjonærer på plass. Været var
strålende og det var varmegrader ute.

Alle var ferdig og vi forlot Sinsen ved
15:30 tiden på søndag med et smil om
munnen pga at alt gikk knirkefritt. Ikke
minst for at Børre hadde lagt ned mye
arbeid i forkant og at alle sto på begge
dagene.

Vi hadde to strålende konkurransedager, hvor vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra deltagerne om
at dette var et knallbra stevne, med
blide og serviceinnstilte mennesker,
god plass til hund og eier, kjempebra
dommere, og i det hele tatt :-)
alle var fornøyd og koste seg!

Tor Ivar
Breibrenna

Dommere og ringsekretærer gjorde
nok en gang en kjempejobb som gir
oss 18-18-18,5 i stil. Kiosken hadde
stort besøk og fikk en strålende
omsetning.
Totalt gikk vi med ca kr 10.000,- i overskudd. Tilhengeren som klubben
anskaffet i 2011 kom til heder og verdighet da alt var på plass fredag.
På søndag var det bare å fylle den opp
igjen med alt materiellet NHK eier.

Dommer i valperingen på søndag, Steinar
Balken. En utrolig flink eksteriørdommer og en
aldri så liten show-mann :-)
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Hovawartvalpen Anziehend's Buster Keaton, med eier Lisbeth Jahr Lundteigen. De gjorde det bra :-)

Vår alles kjære ringsekretær Gro W. Johannessen og dommer på søndag,
Steinar Balken. Dommer på lørdag var en like kjær – Anne Marit Traaholt.

12

På andre siden av teltet gikk lydigheten sin gang med flinke hunder. Her er det duket for felles sitt
i Elite klassen.

BIS ble Amerikansk Cocker
Spaniel
Caci's Close To Whisper
(4-6 mnd)
Eier: Jan Erik Lyshaug
og Tor Nordby.
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På lørdag var det Elisabeth og May Lisbeth som var sjæf for kiosksalget. På
søndag var det fortsatt Elisabeth, med god hjelp fra Bente Elisabeth. For ikke
å snakke om den oppvoksende slekt . . . Victoria og Lars hjalp til hele søndagen.
Flinke unger :-)

Den hengeren er en skikkelig god investering for klubben! Så godt – å bare laste inn, ha igjen dørene
og reise . . . alt utstyret på ETT sted. Deilig!
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IHF-WM Obedience 3



Hündin/female

Chip-Nr.:
Name des Hundeführers/
Name of starter :

Rüde/male

Hundename(lt.Ahnentafel) /
name of dog(as per
pedigree):
Wurftag/
Date of birth:

ZB-Nr./
Breeding
code:

Ein Nachweis der Startberechtigung für die angemeldete Klasse ist erforderlich! Bitte eine Kopie der letzten bestandenen
Prüfung in der angemeldeten Klasse oder Vorgängerklasse mit „vorzüglich“ bestanden der Meldung beilegen!
It is necessary to verify the requirements for starting in the applied level! Please send copy of passed exam in the applied
level or previous level with „excellent“ together with application form!

(bitte ankreuzen, please mark)

Obedience IPO 2012
Open Obedience 2
Open Obedience 1

Ich melde mich hiermit zu folgender Prüfungsstufe verbindlich an:
I firmly apply to following level:

IHF-Obedience-WM - 17.05.2012 – Saalfelden/Austria

MELDESCHEIN / ENTRY FORM
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€ 30,-

e-mail:

15.04.2012 (einlangend/received)
Regina Mauthner, Isolde Kuchler Gasse 3, 7034 Zillingtal
e-mail: hovawartleistung@air-line.at Tel. +43(0)650 40 30 490

Datum / date

____________________________

Unterschrift / Signature

_____________________________

Haftung: Der Hundeführer bestätigt mit der Abgabe der Meldung, dass der Veranstalter von allen Haftungsverpflichtungen
freigestellt und für seinen Hund eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen ist, sowie dass der Hund gegen Tollwut geimpft
wurde (Impfung mind. 30 Tage höchstens 1 Jahr vor Prüfungsantritt).
I do hereby assume all responsibility for any illness or damage caused by or to my pet, another animal, child, person, or thing
including all medical and legal costs and confirm that my dog is insured with at least third party cover. I confirm that my dog has
been vaccinated for Rabies (at least 30 days before and maximum 1 year before competition date).

>> Meldung wird nur mit komplett ausgefülltem Meldeschein und Zahlungsbestätigung akzeptiert! Alle Meldungen
werden innerhalb einer Woche bestätigt. Bitte rückfragen, sofern Sie keine Bestätigung erhalten!
>> Application is only accepted with completed entry form and bankconfirmation of payment. All applications will be
confirmed within one week. Please ask if you have not received!

Meldeschluss/Entry deadline:
Meldeadresse/Entry address:

>> Bitte um Überweisung auf das Konto des Österreichischen Klubs der Hovawartfreunde:
>> Please remit amount to the following account of Österr.Klub der Hovawartfreunde:
Konto Nr. 501-1521.93, IBAN: AT861515000501152193 bei Oberbank BLZ 15150, BIC: OBKLAT2L

Teilnahmegebühr/ Entry fee:

Tel.Nr./ Tel.no.:
Eigentümer (wenn nicht Hundeführer)/
Dog Owner (if not starter):
PLZ, Ort/ postal
code, city, Nation:
Straße,Nr. /
Street, No.:

PLZ, Ort/ postal
code, city, Nation
Straße,Nr. /
Street, No.:
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Hadde jeg visst at det var sååå mye snø, så hadde jeg ALDRI hoppet så langt ut! Vær så snill å hjælp
meg opp!! HJÆLP!!!
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Styremøte Norsk Hovawart klubb 30. 12. 2011
Tilstede: Børre Lien Hansen, Hilde Skretting, Helga Bergvatn,
Elisabeth Breibrenna, Bente Ødegård
Frafall: May Lisbeth Øversveen, Tor Anton Dyste.

Agenda
Hjemmeside, stevne, hoffeposten, generalforsamling, neste styremøte, økonomi,
post og diverse.
Hjemmesiden
Oppsettet på siden er godkjent, bildene i topplinjen er bra, men bør ta ned og lysne
bildet helt til venstre. Vi gikk gjennom alle fanene og kom frem til følgende:
START:			
				
				

Startsiden skal fungere som en nyhetsforteller. Hvis den går like
tregt når den kommer over på web må noe gjøres med bildekavalkaden. Det tar for lang tid å laste ned bildene.

HOVAWARTEN: Rasebeskrivelsen er grei. Her bør historikk-biten ligge
				
(tekst til den har Elisabeth)
KLUBBEN:		
				

Her skal det ligge medlemsinformasjon, lover, klubbinformasjon,
Styret, hoffeposten, klubbeffekter og distrikts sider.

INFO FRA
STYRET:		

Denne flyttes helt til høyre

AKTIVITETER: Her skal det finnes kalender, utstilling, spesial, LP, agility,
				
mentaltest og invitasjoner fra andre klubber.
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RESULTATER:
				
				

Denne fanen erstatter den nåværende som heter gratulasjoner,
og skal inneholde innsendte resultater fra medlemmer, pokal
og pokalregler og diverse bilder.

VALPER:		
				

Herunder valper ventes (øverst), valper født, omplassering,
avlshanner, oppdrettere

AVLSRÅDET:

Her skal det finnes helseskjema og informasjon om lathunden.

LINKER:		

Her skal det ikke endres noe, bare legges til linker til oppdrettere.

Børre sender mail til oppdretterne som er oppført og ber om status for å oppdatere
hjemmesiden.
Siden skal opp på beina innen 31.12.2011.
Avlsrådet, aktivitetskommiteen (utstilling og mental), hoffeposten og styret vil få
tilgang til å administrere hjemmesiden
Stevne i februar 2012
Det er lydighetsstevne og valpeshow 25. og 26. februar 2012. Vi har fått leie hallen
til Oslo hundeskole avd. Sinsen.
•
•
•
•
•
•

Hilde ringer Ann Magrit i Oslo Hundeskole for å forhøre seg om valpedommer
og ekstra lydighetsdommer.
Katalogen skrives av Breibrenna
Børre bestiller sløyfer osv., og lager arbeidsliste over hvem som skal gjøre hva.
Børre tar også kontakt for å få opplæring på Dog Arra.
VIKTIG! Stevnet må ut på hjemmesiden så fort som overhode mulig.
Det er dialog med Nettdyret og Royal Canin om sponsing.

Hoffeposten
Det ble avgjort å ha fire utgaver av Hoffeposten i året. Disse skulle ha deadline på
følgende datoer: 10. mars, 10. juni, 10. september og 20. november.
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Generalforsamling
Søndag 22. april kl. 14.00 i Leto hallen.
Neste styremøte
Lørdag 4. februar, etter utstillingen på Hellerudsletta. Vi setter da opp datoer for
styremøtene resten av året og har kommet frem til at de skal arrangeres med
fire (4) til seks (6) ukers mellomrom.
Økonomi
Ingen endring siden sist. Kontingentene er på vei inn og det er også påmelding til
stevne. Det jobbes med sponsorer. Kostnader i forbindelse med styremøtene.
Post
Her har det kun kommet noen kritikkskjemaer i posten til Børre.
Diverse
• Helga etterlyser pc-en fra Siv, den SKAL sendes.
• Savner informasjon om IHF-stevne 2013 fra Cathrin Klossek.
Det bør sendes to representanter til IHF- stevnet 2012 fordi vi selv skal 		
arrangere i 2013. Disse bør dra for å sjekke hvordan det skal gjøres
og hva som må på plass for å gjennomføre et bra stevne. To representanter 		
som godkjennes på generalforsamlingen i april.
• NKK har lagt om reglene sine, og Hovawartklubben må revidere sine lover utfra
disse endringene. Dette blir lagt frem på generalforsamlingen i april.

Bente Ødegård
Sekretær
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Referat fra styremøte i Hovawartklubben
4. februar 2012
Tilstede: Børre Lien Hansen, Hilde Skretting, Bente Ødegård,
			 Helga Bergvatn, May Lisbeth Øversveen, Tor Ivar 		
			 Breibrenna og Elisabeth Breibrenna
Arne Paulsrud (Tilstede som passivt medlem av valgkomite, med
talerett men ingen stemmerett)
Frafall:		 Tor Anton Dyste

Post
• Etter pålegg fra NKK må vi revidere hele klubbreglementet vårt.
Børre L. Hansen tar ansvar for dette og legger det frem på generalforsamlingen
22. april.
• Klokkeslettet på generalforsamlingen ble endret til kl. 17:00, fordi det tidligere
oppsatte klokkeslettet kolliderer med FA-testen.
• Kritikkskjemakopiene hoper seg opp. Skal vi ta vare på disse? Nei, de kommer
også på mail og vil bli lagret på klubbens pc i en egen resultatmappe.
• Alle de ulike organene i klubben bør ha egen mailadresse, en til styret, en til 		
avlsrådet, en til mentalkommiteen, en til brukskommiteen og en til hoffeposten.
May Lisbeth Øversveen sjekker med Uniweb om mulighet for e-postlisens.
Økonomi
• 105 påmeldte foreløpig til NHK-stevne i februar.
• Vi har en stand som stiller med premier og forpremier
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Stevne
• Tor Ivar Breibrenna lager plakater/skilt
• Tor Ivar Breibrenna lager program, får tilsendt pdf-fil av Børre L. Hansen senest
21. februar
• Hilde Skretting får LP-utstyret av Kine Gareid 11. februar 2012
• Eget tisse/røykehjørne litt vekk fra inngangen
• Parkeringsplass må fylles opp før parkering langs veien igangsettes
• Store søppelsekker med tilhørende bæsjeposer settes opp rundt omkring
• Vi har en stand med div utstyr til hund, disse stiller også med forpremier
og andre premier
• Vi har en vetrinær-stand, disse er behjelpelig med tips og råd til valpeeierne
og hjelper
bla med
kloklipp
Vi har med
en stand
div utstyr til hund, disse stiller også med forpremier og andre premier
• Loddsalg:
Anton kan du stille
en grønnsakskurv?
Vi har Tor
en vetrinær-stand,
disse med
er behjelpelig
med tips og råd til valpeeierne og hjelper med
• Vi trenger:
2 personer til Kiosk. Her MÅ det være nok veksel. Handler inn til 		
bla kloklipp
kiosken
og detTor
dommerne
å spise.
Loddsalg:
Anton kanvil
duha
stille
med en grønnsakskurv?
trenger:til kassa.
2 personer
Kiosk.
Hernok
MÅ veksel.
det væreMÅ
nokogså
veksel.
til kiosken og
- 1Viperson
Her MÅtildet
være
ha Handler
penger inn
til 		
det
dommer’ne
vil
ha
å
spise.
		dommerne.
 plassleder
1 person til kassa. Her MÅ det være nok veksel. MÅ også ha penger til
- 1 person som
- 3 personer somdommer’ne.
parkeringsvakter, disse selger katalogene som fungerer
 1 person som plassleder
		 som inngangsbillett for det antall passasjerer som sitter i bilen.
 3 personer som parkeringsvakter, disse selger katalogene som fungerer som
		 (Dette skrives utenpå
katalogen)
inngangsbillett for det antall passasjerer som sitter i bilen. (Dette skrives
- 2 personer somutenpå
skrivere,
en til valpeshow og en til lydighet.
katalogen)
- Minimum 3 personer
til rigging
og rydding
2 personer
som skrivere,
en til valpeshow og en til lydighet.

Kiosk
Elisabeth B,
Bente Ø,

•
•

Min. 3 personer til rigging og rydding

Kasse
Tor Anton
D

Plassleder
Hilde S

Parkering
Jon S, May
Lisbeth Ø,
Sjur Ø

Skrivere
Tor Ivar B
(Valpeshow)
Børre L. H
(Lydighet)

Rigging/rydding
Hilde S, Børre
L. H, Sjur Ø og
Bente Ø
kommer med
hengeren

Oppmøte
for styret
07.30 begge
begge dager.
Oppmøte
for styret
er kl.kl.07:30
dager.
Vi
mangler
konkurranseleder
for
Elite,
HildeSkretting
Skrettingordner
ordner det.
det.
Vi mangler konkurranseleder for Elite, Hilde
Generalforsamling:
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Generalforsamlingen er 22. april kl. 17.00
Frister: 8 uker før skal medlemmene ha papirer, dette innebærer en innbydelse med forslag
til saker, hvilke poster som er på valg og beskjed om frist for forslag til valget. Børre Lien
Hansen lager denne innbydelsen.

Generalforsamling
• Generalforsamlingen er 22. april kl. 17:00
• Frister: 8 uker før skal medlemmene ha papirer, dette innebærer en innbydelse
med forslag til saker, hvilke poster som er på valg og beskjed om frist for forslag
til valget. Børre Lien Hansen lager denne innbydelsen.
• Vi må utforme et skriv som sier noe om håndtering av pengebeløp.
Eks: Hvis en person får overført penger fra klubbkassa til f.eks betaling av
dommere, er denne personen ansvarlig for beløpet til kvittering er levert 		
kasserer.
• Vi må sette dato for når referatet senest skal sendes ut til underskrift, og en 		
dato for når det senest skal returneres referent. Referatet skal ikke endres,
men underskriverne kan vedlegge kommentarer eller forslag til endringer på 		
eget dokument som sendes referent for godkjenning.
Avlsråd
• Nytt avlsråd: Marion Olsen - leder, IHF-representant og ansvarlig for 		
utenlandsparringer.
- Tonje Moen Hansen - ansvarlig for lathunden og innenlandsparringer
- Liv Opsahl - valpeformidler og avlsrådsmedlem
Diverse
• Margrethe Thømt må ha kontonummeret til klubben, Tor Ivar Breibrenna ordner
dette.
• Siv Helseth har sendt pc’en til Helga, den skal videre leveres til Tonje Moen 		
Hansen ansvarlig for lathunden.
• Mentalkomiteen i Trondheim region ble nedlagt pr. januar 2012. Vi takker
Torunn Kolberg for arbeidet.
• Nytt styremøte er 17. mars 2012
• Hovawart.no er oppe på alle fire :-) Børre L. Hansen redigerer noe.
May Lisbeth er villig til å ha kurs i administrasjon av siden for de som trenger 		
det.
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vinter og sne . . .
en Hovawart raser av sted!
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Kennel Bonita Perro planlegger kull til våren!
Kennel Bonita Perro planlegger kull denne våren.
Kullet blir spesielt fordi både Elena og Durio er fra Østerrike.
Det vil si at vi lager et kull med helt nye linjer i Norge.

ELENA
Belena vom Beselpark
Reg: ÖHZB-HO 2216

DURIO
Durio vom Shirninghof
Reg: ÖHZB-HO 1826

Parringen er godkjent av Norsk hovawart klubb og IHF.
Durio bor i nærheten av Graz, i Østerrike og vi reiser ned for parring
ved første løpetid.
Ta kontakt med Hilde på tlf 922 36 134, hvis du ønsker
en Hovawart med det «lille ekstra»
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Gratulasjoner

Elisabeth Breibrenna og Mangas vom Quettinger Hof tok sitt siste CERT og BIR. Mangas ble dermed Norsk utstillingschampion. Helga Bergvatn og Heka-Btunet's Dixie ble BIM. Dette fant sted på
Hellerudsletta, 04.02.2012. Gratulerer masse :-)
Bente E. Ødegård med
Mango vom Quettinger Hof
tok sitt siste CERT + BIR
på Hellerudsletta
05.02.2012. Dermed fikk
klubben enda en Norsk
utstillingschampion :-)
Gratulerer masse!
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Arne Paulsrud og Heka-Btunet's Elmer som ble BIR med CERT i Letohallen, Eidsvoll, 11.02.2012.
Helga Bergvatn og Heka-Btunet's Dixie ble BIM. Vi gratulerer masse med fine resultater :-)

Redaksjonen oppfordrer dere alle til å sende inn resultater fra både
utstillinger og andre stevner. Beståtte mentaltester osv.
Vi har rett og slett ikke tid til å surfe på nettet for å finne ut av alle bragder
som er oppnådd, men vi vil gjerne få dele dem med klubbens medlemmer.
Send bilde + opplysninger om oppnådde resultater til:
ibreibre@online.no
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Hvalper til salgs!
Kennel Hexeberg har to flotte valper til salgs! Født 3. januar 2012

Faith Hill - SMT tispe

Fleetwood Mac - blond hanne

Begge er etter sunne og friske individer. Mor, Dita von den Nornen, er importert til
Norge. Far er fra Uppsala i Sverige og heter KORAD Sörhofs Bowie.
Begge har HD-A, komplett tannsett, friske individer.
Dita von den Nornen har funksjonsanalyse (FA) fra Norge og Jugendkörung fra
Tyskland. Sörhofs Bowie er KORAD i Sverige.
I dette kullet kom det fire (4) hanner og seks (6) tisper. De andre bor nå i sine
respektive hjem.
Ta kontakt med Børre eller Monica på telefon 63 82 17 30 eller
hund@kennel-hexeberg.no
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Styret i Norsk Hovawart klubb
Formann
Børre Lien Hansen
Mobil: 982 85 401
e-post: borre@kennel-hexeberg.no

Styremedlem 1
Helga Bergvatn
Mobil: 958 01 247
e-post: hbergvat@bbnett.no

Nestformann
Hilde Skretting
Mobil: 922 36 134
e-post: hilde.s@vikenfiber.no

Styremedlem 2
May Lisbeth Øversveen
Mobil: 901 93 717
e-post: laraogmay@gmail.com

Sekretær
Bente Elisabeth M;rch :deg[rd
Mobil: 408 72 360
e-post: bentmooe@online.no

Varamedlem 1
Tor Ivar Breibrenna
Mobil: 900 67 710
e-post: ibreibre@online.no

Kasserer
Tor Anton Dyste
Mobil: 950 46 682
e-post: thorantondyste@yahoo.no

Varamedlem 2
Elisabeth Breibrenna
Mobil: 926 60 362
e-post: ibreibre@online.no
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Returadresse: Tor Ivar Breibrenna, Margrethe Munthes vei 1, 2406 Elverum
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