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fordring: Vær så snill å send resultater
på e-post til meg og legg gjerne med
bilde. Skriv hvilke resultater som er
oppnådd, hundens navn og deres
navn. Gjerne hvilket stevne og hvor
dere deltok.
Denne gangen har Ann-Kristin
Åsgård vært så elskverdig og skaffet
en artikkel om Blod-donasjon og det
setter jeg veldig pris på. Det var nesten
en aha-opplevelse for meg dette, og
det kan tenkes at det er for flere av
dere også. Veldig bra Ann-Kristin!

Redaktørens hjørne
Hei igjen alle sammen!
Godt nytt år, forresten! Litt for gæli når
vi nærmer oss sommerferien, men det
er tilfelle – dessverre.
Vi har mange aktive medlemmer på
mange fronter – være seg utstilling,
lydighet, agility osv, og mange av dere
oppnår fine resultater, men jeg klarer
dessverre ikke å følge opp alt og alle.
Jeg vil så gjerne ha resultatene med
i Hoffeposten, slik at de andre medlemmene kan se hvor flinke dere er,
og kanskje dere kan motivere de som
ennå ikke helt har klart å kommet
igang, men som så gjerne vil!
Derfor en liten påminnelse og opp-
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Fremover nå så er fokuset rettet mot
vårt IHF-stevne i september, og at
klubben er 30 år! Det er utrolig mye å
ordne med i forkant av dette, og under
selve stevne, så dess flere som melder
sin interesse for å være med å hjelpe,
jo bedre er det. Det er Helga Bergvatn,
oppdretter og driver av Heka-B Tunet,
som er kontaktperson hvis dere vil
hjelpe til. Det står mer om dette i det
nyeste referatet som også er med i
denne utgaven av Hoffeposten.
Ønsker dere god lesing, og GOD
PÅSKE! De varmeste ønsker til dere
alle om en fin vår.
Elisabeth Breibrenna

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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Her kunne din annonse stått!!!!
Pris for siste 3 nummer i 2013
kr 1 000,Slå til og støtt oss.
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Referat fra styremøte i Norsk Hovawart Klubb,
2. februar 2013
Tilstede:
			
Ikke tilstede:

Børre Lien Hansen, Hilde Skretting, Helga Bergvatn, Annette Rukke,
Hanna Stenseth og Bente Ødegård
Elisabeth Breibrenna og Tor Ivar Breibrenna.

1.
2.
3.
4.

Vi gikk gjennom diverse permer med gamle papirer
Regnskap til og med 2009 er funnet OK
Regnskap for 2010 og 2011 er ikke funnet.
Gjennomgang av regnskap for mentaltester for 2012:
Vår 2012 underskudd kr 2692,Høst 2012 underskudd kr. 2644,Styret spør seg på grunn av nåværende økonomiske situasjon om det lønner 		
seg å holde mentalbeskrivelser/tester når det går i underskudd hver gang.
Vi viser også til anmerkning i regnskap 2012 mental, og godkjenner ikke dette
på grunn av økonomi. Dette må sees på som dugnadsjobb for klubben.
( anm. Gjaldt tilbakebetaling av kjøreutgifter og bomavgifter)
5. Offisiell hovawartside på facebook. Det har kommet forslag om dette, men 		
styret velger og ikke gjennomføre et slikt forslag nå på grunn av mange andre
aktiviteter, men heller komme tilbake til dette spørsmålet høsten 2013.02.04
6. MH – Mentalbeskrivelse. For å få hunden godkjent til avl må det scores innenfor
følgende parametere: 1 ABC – 2-5, 2 ABC – 1-5, 3 AB – 1-5, 4 – 1-5, 5 		
ABCDE – 1-5, 6 A – 1-5, 6 B – 1-4, 6 C – 1-5, 6 D – 1-4, 6 E – 1-5, 7 A – 1-5, 7
B – 2-5, 7 C – 1-4, 7 D – 1-5, 8 A – 1-4, 8 BCDE – 1-5, 9 AB – 1-5, 10 – 1-3.
7. Styret gikk også generelt gjennom avlsreglementet og kom til følgende forslag:
§ 4 pkt. 2 må omskrives
§ 5 nytt og forenklet skjema lages av avlsrådet
§ 6 gebyr endres fra kr. 35,- pr. valp til kr. 50,- pr. valp, og at valpeformidler 		
		 sender ut giro.
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§ 8 pkt. 2 forslag til ny ordlyd: Det må gå minst 12 måneder mellom en parring
		 og den neste forutsatt at det blir kull av parringen.
§ 11 avsnitt 2 setningen består men med følgende tillegg:
		 Minst et av foreldredyrene skal ha bestått (her fyller Børre inn riktig 		
		 betegnelse) ved innlandsparring.
§ 12 pkt. 1 forslag fra styret om å gå ned til 75 %
§ 13 NY! Øyelysning må foretas ved utlandsparring. Individer kan kun parres 		
		 hvis FRI for evt. Skader eller feil. Gjelder både hanner og tisper.
		 ( Avlsrådet kommer med forslag når det gjelder øyelysningsregler ved 		
		innlandsparring)
§ 14 Avlsreglene trer i kraft 01.01.2013.
8. Generalforsamling: dato for GF blir 26. mai 2013 kl. 14.00.
( Hilde Skretting finner lokasjon.)
9. Distriktskontakter: Gjøvik-regionen fungerer meget bra, men må utbedres på 		
hjemmesiden.
Vestfold-regionen: Jan Kristoffersen ønsker å starte en sosial gruppe og får 		
dermed utlevert medlemslister for denne regionen.
Oslo/Akershus-regionen: Margrethe Thømt ønsker å starte trening i Oslo og får
utlevert medlemslister for Oslo/Akershus. Når det gjelder samarbeid med
Michelle Malmåsen om kurs i privat regi melder styret at medlemslister ikke kan
taes i bruk da dette regnes som nett SPAM. Dette må de reklamere for privat.
10. Spesial 2014: Børre sjekker med NKK om datoen for spesialen 2014 er grei. 		
Datoen blir da 29.-31. august.
11. IHF-stevnet 2013: Børre booker Hurdalssjøen konferansesenter. Lydighet går
lørdag og utstilling søndag. Alle i arrangementskomiteen må ha like trøyer eller
lignende.
12. Neste styremøte 17. mars 2013 kl. 14.00 hos Bente Ødegård.

Bente Ødegård
Sekretær
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Super Premium Kvalitet

Leveres i 3 og 15 kg sekker (katt leveres i 3 – og 7,5 kg sekker) Høy Super Premium
kvalitet med suveren smak. Garantert fri for GMO. Kun naturlige råvarer uten kunstig
tilsetning av smak og farge. En riktig sammensetning for sunn og
nødvendig ernæring. Særdeles gunstig pris.

FERSK FÓR 400 G

TØRRFISK

HUNDEKJEKS

LAKS & KYLLING

REN FILET

SUNT & GODT

HVILKEN KVALITET SKAL JEG VELGE?
Generelt sett finnes det tre kvalitetsnivåer på hunde- og kattefôr. En
høy kvalitet innebærer bruk av de beste råvarer og en sammensetning
som gir hunden og katten nødvendig ernæring for et godt liv.
De forskjellige kvalitetene kan beskrives som:
ØKONOMI - PREMIUM - SUPER PREMIUM
Sportsman`s Pride er et Super Premium fôr der kun råvarer av beste
kvalitet blir benyttet. Fôret er garantert fritt for GMO og er uten
soya/hvete og sukker. Sportsman`s Pride inneholder råvarer som er til
menneskelig føde - ingen biprodukter / slakteavfall benyttes i
produksjonen. Ei heller er Sportsman`S Pride tilsatt kunstig farge - eller
smaksstoff. Sportsman`s Pride Super Premium gir hunden og katten
hva den må ha for et trygt og godt liv.

Med helse i fokus for et godt liv
Kontakt nærmeste forhandler eller oss for ytterligere opplysninger
Importør: Porthos Trading AS, PB 739, 1733 Hafslundsøy
Tlf: 69 15 88 15 / Fax 69 15 88 16 / post@porthos.no / www.porthos.no
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Bildet er tatt rett etter blodgivningen,
og Odin får væske intravenøst.
Eier er Ann-Kristin Åsgård.

Blod-donasjon
Av Veterinær Ann Cathrin Rosenberg, veterinær på Vet Sentrum

Blodoverføring redder liv.
Akkurat som hos menneske, redder
blodoverføring liv hos dyr. Det finnes
mange situasjoner hvor det er helt
nødvendig for å overleve f.eks ved
akutte traumer hvor dyret mister mye
blod. Dette gjelder også ved situasjoner som alvorlige blodmangel-
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sykdommer, forgiftning med rottegift
og huggormbitt med komplikasjoner.
Blodoverføring kan være forskjellen
på liv og død. Ved å la deres katt eller
hund bli bloddonor kan dere være
med å redde liv. Blodoverføring hos
mennesker kom for alvor i gang på
starten av 1900- tallet.

Da oppdaget man at det finnes
forskjellige blodtyper og begynte å ta
hensyn til dette ved overføringene.
Før dette hadde mange dødd pga
komplikasjon etter overføring. Rett
etter dette oppdaget man også
hvordan man kunne lagre blod og
sørge for at det ikke levret seg. De
første forsøkene med blodoverføringer
strekker seg helt tilbake til 14- og
1500-tallet. Disse forsøkene var både
fra dyr til menneske og mellom dyr, før
man skjønte at det var størst suksess
ved å overføre mellom samme dyreart.
Man visste derfor tidlig at blodoverføring hos dyr var mulig og livreddende.
Hunder som skal gi blod må være over
28 kg og helst yngre enn syv år. De må
være friske. De kan ikke være drektige
eller ha født valper. Hunder har ikke
naturlig antistoffer mot blodgruppeantigener, men dette kan de danne når
de har fått en blodoverføring eller når
de har vært drektige. Hunder kan ha
åtte forskjellige blodtyper, men det er
kun tre av disse man har sett problemer med ved overføring hvor to av disse
har sjelden forekomst. Dette betyr at
hos hund kan de fleste gi og få blod av
de fleste.
Det er vanlig å gi blod ca tre-fire
ganger i året for hundene som gir blod.
Ved første sjekk for å se om deres
hund kan bli bloddonor utføres en

helsesjekk, full blodprøveprofil og
blodtyping. Hunden får årlig gratis
helsesjekk med vaksine som takk for
innsatsen.
Når hunden kommer inn for å gi blod
er det kun et nålestikk i halsen. Selve
tappingen tar ca 10 minutter. Mange
trenger egentlig ikke bedøvelse, men
de fleste får litt å slappe av på for å
ligge i ro. Siden man ikke kan be
hunder om å drikke mye, får de væske
intravenøst etterpå, vi måler også
blodtrykk og følger med på at de har
det bra. De må ta det med ro et par
dager etterpå og bør unngå veldig hard
aktivitet og harde konkurranser i 10-14
dager. Ellers er det ingen restriksjoner.
Katter som skal bli blodgivere må
være over fire kg og helst under syv
år. De må være friske. Kattene kalles
inn ved behov, man må regne med ca
en gang i året. Ved første sjekk får de
gratis helsekontroll, full blodprøveprofil,
blodtyping og testes for katteaids og
smittsom blodkreft. Katter har tre
forskjellige blodtyper, A, B og AB. A
er den mest vanlige typen. 10-20% av
rasekatter som perser, abyssiner og
maine coon har type B.
Kattene får også gratis årlig helsekontroll med vaksine som takk for innsatsen så lenge de står i våre registre
som blodgiver. Kattene får bedøvelse
når de skal gi blod.
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Her er det også kun et nålestikk i
halsen, men de fleste katter vil ikke
sitte i ro lenge nok. Kattene mottar
også væske intravenøst etterpå og
blodtrykksmåling blir utført.
Blodoverføring blir mer og mer vanlig
i veterinærmedisin. De fleste større
dyreklinkker i Norge utfører dette.
Flere har også satt dette i system
og har enten egen blodbank eller

ringelistesystemer. På Hamar har
Vetsentrum nå hatt blodbank siden
høsten 2009. Behovet for blod er
økende og vi ønsker oss stadig
flere hundedonorer. Vi er enormt
takknemlige ovenfor hundene, kattene
og eierne som er med å gjøre dette
mulig. Blodbanken er med på å sikre et
komplett helsetilbud for våre firbeinte
venner med livstruende sykdom.

Odin i fin form på tur, noen dager etter blodgivningen.
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Referat fra Styremøte Norsk Hovawart Klubb
17. mars 2013
Til stede:
			
Ikke tilstede:

Helga Bergvatn, Hanna Stenseth, Bente Ødegård, Hilde Skretting,
Elisabeth Breibrenna, Børre Lien Hansen og Tor Ivar Breibrenna.
Annette Rukke

Agenda
Diverse
IHF-stevne
Generalforsamling
Neste styremøte blir på mail ref. Børre
Diverse
• Innkommen post div mailer blir tatt opp neste møte
• Brukshundklubben har mailet om medlemskapet vårt. Vi oversender regning til
Annette.
• Medlemsregister. KLUBBEN HAR PR. I DAG 130 BETALENDE MEDLEMMER.
Status pr. konto spør Annette om eksakt beløp pr. 17. mars 2013
• Alle henvendelser fra NKK angående terminlister og høringer er godkjent ifht 		
vår aktivitet.
• Spesial 2014 30-31.08.2014 med forbehold om at ingen klager. Lydighet på 		
søndag og utstilling på lørdag. Finne en campingplass med servering og mange
hytter.
(Hanna sjekker)
• Lage en medlemsfolder slik at nye valpekjøpere får en «bruksanvisning» På 		
hvordan melde seg inn i klubben. I tillegg sender vi med siste utgave av
Hoffeposten til nye valpekjøpere.
• Full kontroll på økonomien igjen ;-)
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•
•

Alle parringer i Norge bør vaksinere tispene for herpes. Mange tisper som går
tomme har herpes. Ifølge tall og rapporter fra Tyskland. Vaksinen settes 1-2 		
uker før parring og 1-2 uker før valping.
Sponsorer: Annonser i hoffeposten 250,- for en kvart annonse 500,- for halv 		
og 1000,- for hel. Fire utgaver i året. Bladet blir sendt til veterinærer som kjøper
annonser. Hilde hører med Brukshunden om sponsing. Avventer mail fra Børre.
IHF-certet 2014 blir delt ut på NKK utstillingen i Trondheim. Dette skal rulleres
på fem (5) forskjellige plasser. Hvert femte år blir det rullert mellom Trondheim,
Bergen, Kristiansand, Bø og Lillestrøm.

2013 – Dogs4all – Lillestrøm
2014 – Trondheim
2015 – Bergen
2016 – Bø
2017 – Kristiansand
Så starter listen på nytt igjen i 2018.
•

Vi setter opp en bestillingsliste for t-skjorter ifbm 30 årsjubileet vårt på 		
hjemmesiden vår.

Generalforsamling
• Dato – 26. mai 2013 kl. 14.00
• Lokasjon – Klubbhuset til Sørumsand idrettsforening. Børre har booket.
• Innkalling – Børre forfatter til Hoffeposten.
• Sakspapirer – sendes på mail og legges på hovawartens hjemmeside.
• Regnskap – Hanna snakker med Annette og Sissel.
• Alle i styret tar med seg en kanne med kaffe.
• Valget – Arne Harald Paulsrud har innstillingen klar, men vi må være klare for
forslag.
• Tor Ivar sjekker at æresmedlem blir registrert (Morten Bill Caspersen)
Saker
1. avlsregler-utestengelser osv,
2. sponsing av mentalbeskrivelser og funksjonsanalyser,
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3. Økonomi.
Når saker kommer fra medlemmene sendes det mailer frem og tilbake mellom oss.
Grasrotandelen: Vi må registrere oss i Brønnøysund og det blir ikke aktuelt.
IHF-stevnet
• Kort info i førstkommende hoffepost om stevnet
• Påmeldingsfrist 15. august utvidet påmelding 22. august
• Dato: 6. til 8. september 2013
• Børre skal på møte førstkommende onsdag på Hurdalssjøen konferansesenter
og dette er lokasjonen for stevnet.
• Hvem skal ha kontroll på lydigheten?
• Elisabeth sender en e-post til Renate med forespørsel om hun kan være vår 		
språkrepresentant i tysk
• Utstillinger og lydighet starter kl. 10
Arbeidsoppgaver
• Elisabeth sender mail til Renate
• Annette må sitte klar ved lunsjtider fra fredag og hele helgen.
• Rigging av plass ute – Bente Ødegård (ordnes fredag)
• Rigging inne – Børre Hansen
• Trykking kataloger osv – Elisabeth og Tor Ivar Breibrenna
• Utstilling Forpremier – Hilde Skretting
• Pokaler – Børre Hansen
• Rosetter – Børre Hansen
• Lydighetspremier – Hilde Skretting BIR OG BIM i hver klasse
• Oversetting av dokumenter til Engelsk – Bente Ødegård
• Oversettelse til tysk – Marion Olsen
• Utstillingsdommer – 2 dommere fra Ungarn og Tyskland. Vi betaler halve reisen
og oppholdet som betaling for den ene dommeren.
• Ungarn dømmer tisper og Tyskland dømmer hanner. Børre skaffer to skrivere
og to ringsekretærer (Gro). Språket i ringen vil bli engelsk.
• Lydighetsdommere – ringsekretærer og skrivere + konkurranseleder til elite. 		
Hilde og Helga finner personer. (Tor Ivar tar den ene skriverjobben)
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•
•
•
•
•
•

Børre snakker med Gro.
Lydighetsstevnet blir offisielt for alle raser.
Offisiell LP – premier 1. 2. og 3. plass
Økonomi kontra IHF – Marion tar kontakt med IHF angående støtte.
Lp kr 400,- eller 50 Euro
Utstilling kr 400,- eller 50 euro
Utstilling valp kr 250,- eller 30 euro
Annette må skaffe IBAN og Swift nr. og ordner en egen konto til stevnet
Kiosk: Vi får ikke ha full inntekt på kiosken, men vi kan ha ekstra kaker eller
lignende. Børre forhandler med hotellet
Stevneleder er Hilde Skretting med hjelp fra Renate Strehse til Tysk.

Innendørs
Fredag
- Børre tar kun hensyn til delegatene
- Fint hvis styret kan bo i en fløy.
Lørdag
- Hanna har ansvaret for å ordne underholdning. Vi må huske at klubben er 30 år.
• Kanefart på hjul?
• Typisk norsk ?
• Lysbildeshow?
• Tale? Børre in inglish
• Takk for maten tale – Bente in inglish
• Helga har ansvar for dugnadsliste.
• Transport – buss fra hotellet kjører to turer ca kl 11:00 og kl 14:00.
Vi trenger frivillige sjåfører,
• Børre sender ut PM til dommere og deltakere.
Søndag
Alle setter alle kluter til for å få ting på plass igjen, og få kjørt alle som skal
transporteres til Gardermoen.
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Innkalling til Generalforsamling
Tid:

Søndag 26. mai 2013 kl 14:00

Sted: Sørumsand IF sit klubbhus
(styrerommet, vil være merket).
Registrering fra kl 13:30.
Til behandling foreligger:
1. Åpning
2. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og underskrift til protokoll
3. Årsberetning for 2012
4. Revidert regnskap for 2012
5. Budsjett 2013
6. Avlreglement
7. Innkomne saker
8. Valg av:
a. Nestleder, styremedlem, sekretær og varamedlemmer
b. Valgkomité og varamedlem
c. Revisor og vararevisor
Forslag til innkomne saker må være styret i hende / poststemplet fem (5) uker
( 21. april 2013 ) før generalforsamling.
Sendes til Hilde Skretting på e-post adresse: hilde.s@vikenfiber.no
Forslag på kandidater til valg må være styret i hende / poststemplet fem (5) uker
( 21. april 2013 ) før generalforsamling.
Sendes til Arne Harald Paulsrud på e-post adresse: kenzoku@online.no
Innkalling med sakspapirer sendes pr. e-post / internett eller medlemsblad tre (3)
uker før generalforsamling, og senest 5. mai 2013.
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På fjorårets generalforsamling vedtok vi nye regler, som igjen gjør at vi sparer
porto. De vi har e-post adresser til, vil få invitasjon med sakspapirer på e-post.
Hvis ikke legges det ut på:
www.hovawart.no
senest 5. mai 2013, hvor du kan laste ned papirene.
Adkomst
Fra Oslo / Lillestrøm: Følg skilting Fetsund – kjør over Fetsundbrua, følg skilting mot
Sørumsand. I første rundkjøring, ta av andre avkjørsel mot Idrettsparken.
Fra Hamar / Eidsvoll: Kjør av avkjøringen på E6 ved Frogner. Følg skilting mot
Sørumsand. I første rundkjøring, kjør rett over og gjennom sentrum. Ved neste
rundkjøring, ta av til høyre og følg skilting mot Idrettsparken.
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Heka-B Tunet's Grom <3
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Kunngjøring
Lyst til å ta svensk mentaltest på din hund og få muligheten
til KORAD tittel?
Vi i Kennel Brukshoffet har leid en dag på Uddevalla Brukshundklubb og
gjennomføre svensk mentaltest på vårt B-kull. Vi har noen plasser ekstra
som vi inviterer i første omgang andre norske Hovawart til å være med.
Dato: 1.juni
Sted Uddevalla Brukshundsklubb
Pris: 750,Hunden som skal testes må være minst 18 måneder og mindre enn 4 år.
Hunden må ha gjennomført Mentalbeskrivelse med kryss i alle rutene,
minst 6 uker før mentaltest dagen.
Se http://www.brukshundklubben.se for mer informasjon
Det er ikke planlagt eksteriørbeskrivelse den dagen, men hvis antallet blir stort nok
kan vi vurdere å prøve å få dette gjennomført i tillegg.
Hvis du er interessert i å stille med din hund sender du en e-post til Margrethe
Thømt: margrethe@brukshoffet.com for påmeldingsinformasjon.
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Kennel Brukshoffet venter kull
Kennel Brukshoffets fjerde Hovawart kull ventes født i påsken etter:
Brukshoffets Dronning Astrid (Aya) og KORAD TJH Lintrollets Baloo
Vi søker aktive valpekjøpere som vil ha en hoffe som er trygg, sosial
og med stor arbeidslyst.
For mer informasjon ta kontakt med Catrin eller Margrethe og se på
våre nettsider
www.brukshoffet.com

KORAD TJH Lintrollets Baloo

Brukshoffets Dronning Astrid
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En liten hilsen fra Norske Redningshunders
nybegynnerlag i Oslo.
I en god periode (har glemt hvor
lenge) har jeg hatt gleden av å
trene nybegynnerlaget i Norske
Redningshunder i distrikt Oslo, Asker
og Bærum, en dag i uken. Det jeg
har lyst til å dele med alle hoffeeierne
i Norge er at flere Hovawarter nå
er engasjert i distriktet. Det er seks
Hovawarter som jeg kjenner til som
trener aktivt i distriktet på forskjellig
nivå.
Det er tre ekvipasjer som er på
nybegynner laget og trener med meg
hver mandag: Marthe med Molly, Jon
med Anton, Margreth med Oscar. I
tillegg er Catrin med Dica og jeg med
Blixen og Aya på et annet lag. Disse
hundeførerne lærer mye om brukshund
og redning, samt at hundene får fin
aktivitet.
Om det blir redningshunder av alle
må vi vente å se. Det hadde vært
kjempegøy med flere hoffer på
tjenestelisten i NRH. Veien til målet
er lang; med mange treningstimer i
tillegg til at hunden må være egnet og
motivert til å jobbe konsentrert over
lengre perioder
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Når det blir lysere utover kvelden skal
jeg se om ikke vi kan få tatt bilde av
alle hoffene sammen til neste Hoffe
posten.
Hilsen
Margrethe Thømt

Cecilie Thormodsrud
og Brukshoffet
Grevinne Bertha.

Hoffetrening på tirsdager i Oslo
Sted: Hovin Skole, Oslo, Adresse Strømsveien 110, 0663 Oslo
- innkjøring fra «Innspurten»
Tirsdager kl 18:00 - 20:00
Det er egentrening, men vi hjelper hverandre med utfordringer og innlæring av det
vil har lyst til å trene, samt at det er et hyggelig møtested. Når snøen går og det blir
lysere kommer noen treninger til å foregå i skogen.
Kontaktperson / initiativtaker
Margrethe Thømt
Mitt telefon nummer er 414 01 992.
Ta alltid kontakt eller følg med på facebook. Det er uker hvor ingen har
anledning til å møte og treningen blir avlyst.
Vi bruker facebook som hovedkanal for å dele informasjon under gruppen «Aktiv
med Hovawart på Østlandet»
Finn gruppen og meld deg inn!
Velkommen!
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Falco av Hexeberg og meg. Bildet er tatt på
Kjøpmannsskjær på Nøtterøy.

men du holder han vel?
Skrevet av: Jan Kristoffersen
Fredag kveld var Falco og jeg
i Teieskauen. Det var en mørk
og regnfull kveld. Det fine med
Teieskauen er at det er opplyste stier
der. Det er også noen benker med
utsikt over vestfjorden. Og der satte
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vi oss, Falco og jeg. Det var en fin
kveld selv med regn i lufta. Der hvor
benkene står er det ikke lys, så det
var ingenting som forstyrret utsikten.
Alt var stille og rolig. Helt til en eller
annen fant ut at de skulle teste om
lysbryteren virket. Det lyset vi skulle
navigere etter tilbake til stien, ble
borte. Alt var svart.
– Nå må du finne stien Falco, bruk
nesa di.
Den bikkja forstår mer enn jeg kan
fatte. To ganger denne kvelden skulle
Falco gjøre meg stolt og glad, og litt
forbanna.
Vel stifinner Falco tok oppgaven
seriøst og la i vei, litt for fort. Det var
nedover bakke, og steinete. Som også
var blitt glatte etter regn. Det at det var
ett tynt mose lag gjorde det ikke bedre.
Jeg klarte å holde meg på beina,
sannsynelig bare flaks. He he tenkte
jeg dette gikk jo greit…. ”bang” og der
lå jeg så lang jeg var. Falco hadde jo
elegant hoppet over en lav grein som
jeg ikke så. Etter å ha spyttet ut mose,
blader og små greiner. Jeg kunne
se at han formelig satt der og flira.
Med hode litt på skakke. Sånn som
Hovawart`er gjør når de ikke forstår
hvorfor du har lagt deg på bakken, for
å spise mose. Falco fant stien uten
problem. Det var godt å få grus under
beina igjen. Litt stolt var jeg jo da, så

alt var tilgitt. Vi så noe lys lenger bort
og gikk den veien. Borte i lyset møtte
vi en ung mann med en lang hvit stav.
Noe som lignet en gjeterstav. Jeg spurt
om vei gikk tilbake til teiebanen. Den
unge mannen nikket bare så vidt, så
ikke på meg. Jeg sa takk og skulle til å
gå videre.
– Fin hund du har! Sa han. Takk, kan
du se det sa jeg. Og da gikk det opp
for meg at jeg kanskje hadde tråkket i
salaten.
– Nei jeg kan ikke se, men han høres
stor og fin ut. Kan jeg klappe den? Han
er ganske vill av seg sa jeg. Han liker å
hoppe på dem han skal hilse på. Han
er bare en valp.
– Men du holder han vel
Gutten satte frem hånden. Og jeg
tenkte at nå kommer det, og holdt litt
hardere i lenka. Men neida, Falco tar
et skritt mot gutten lukter og slikker
litt. Og lar seg klappe uten å røre på
en muskel. Gutten setter seg ned
på kne. Og Falco tar et skritt frem,
setter seg. Slikker han litt på hans
kinn og lar seg kose. Og jeg står
der som et spørsmåls tegn. Hvorfor
hopper ikke hunden på han sånn som
Hoppawartene gjør? Gutten reiser seg
og smiler fra øre til øre.
- Takk! sier gutten. – Nå må jeg gå.
- Selv takk sier jeg. –Vær forsiktig det
er ikke lys der borte.

At det går an å være så teit. Han
trengte selvfølgelig ikke lys…
Vi fortsatte på turen. Femti meter bak
kommer mor til gutten og forteller at
han er helt blind. Og har en feil i topp
etasjen. ( hun sa det ikke helt på den
måten). Når jeg så hvor glad gutten ble
så hadde jeg lyst til å skrike ”GI DEN
GUTTEN EN HUND) Resten av turen
gikk jeg og tenkte på det møte. Hvorfor
hoppet ikke Falco? Hvorfor oppførte
han seg som en vel dressert hund?
Noe han ikke er selv om vi trener på
det. Forstår Glefsepetter at gutten
hadde et handikap. Det får jeg nok
aldri svar på.
Veldig stolt av Falco er jeg!
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Gratulasjoner!
Først en oppdatering på Bjuti til Helga Bergvatn på Heka-B Tunet som jeg ikke
fikk med meg alt på fra DOGS4ALL. Hennes resultater ble:
Excellent, 1.Konk, CK, CACIB, BIR, NV-12.

23.02.2013 NKK Bø, Telemark
Liv Opsahl og N UCH Heka-B Tunets Camilla tok BIR
Elisabeth Breibrenna og Mangas Vom Quettinger Hof tok BIM
Gratulerer til ekvipasjene!
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Gratulerer til ny Champion!
Heka-B Tunet's Erickoa (Carmencita) fikk tittelen N UCH på NKK i Kristiansand,
den 16.03.2013. Hun oppnådde også CERT, Btk1, CACIB, BIR
Eier: Randi H. Schei
Gratulerer til Randi og hennes Carmencita!
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10.11.2012 Kongsberg
Marit og Arne Paulsrud med Heka-B Tunets Elmer ble BIR,
Liv Opsahl med Heka-B Tunets Camilla (Thea) ble BIM.
I tillegg ble Heka-B Tunets Elmer nr 2 i gruppebedømmelsen.
Gratulerer til Marit og Arne og Liv!
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24.11.2012 NKK, Lillestrøm DOGS4ALL
Helga Bergvatn med Heka-B Tunets Bjuti ble BIR, med CACIB og NV-12
Marit og Arne Paulsrud med Heka-B Tunets Elmer ble BIM med IHF-CERT
og CACIB. Elmer kan nå sole seg med tittelen NJV-11, NUCH, NV-12.
Redaksjonen beklager at det ikke er med mer enn BIR på Bjuti, men vi har
dessverre ikke fått med oss mer.
Gratulerer masse med fine resultater!
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Sjur har fått ansvaret for klubbens henger, og derpå følger også en del jobb, som å holde den ren for
snø på taket, så ikke hengeren «knear» fullstendig!

Renate og Tommy som driver Kennel Hove-Trønnes har laget en utrolig fin valpelekekasse, hvor
valpene får utforsket nye ting :-) Måtte bare ha det med, liksom!
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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
Hanna Stenseth
Mobil: 994 02 408
e-post: hannastenseth@hotmail.com

Sekretær
Bente Elisabeth Mørch Ødegård
Mobil: 408 72 360
e-post: bentmooe@online.no

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

Kasserer
Annette Rukke
Mobil: 412 33 545
e-post: annette.rukke@getmail.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

Alt i trykksaker, bannere og fotoprint.
Kontakt oss på e-post:
kopisentralen@tunet-elverum.no
eller tlf 62 43 20 97

32

