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Leder'n har ordet

Børre og Queen.

Hei alle sammen.
Nå nærmer slutten på vinteren seg  
og en flott påske står for døren.

Vi i styret har de siste månedene 
jobbet med avlsreglene i henhold til de 
kravene som IHF har, og tilnærmet oss 
våre naboland.

Vi har veldig stort fokus på økonomien, 
som sakte men sikkert går i positiv 
retning, selv om vi ikke er i posisjon til 
store investeringer.

Vi kommer til å presentere en ny 
styringsform på generalforsamlingen. 
Styret består med de posisjonene 
som er i dag, men vi kommer til å ha 
valpeformidler, IHF-kontakt / avlsråd 
og mentalkomité deltagende på 
styremøtene. Dette gjør vi for å ha 
kontroll på alt og at vi alle kan bidra.  
Dette er da posisjoner som vil få 
talerett, men ingen stemmerett på 
styremøtene.
Noen av posisjonene kan innehas av 
personer som allerede sitter i styret.

Vi har stor tro på tett samarbeid og når 
vi alle jobber sammen i ett fora, er det 
lettere å fatte riktige beslutninger.

Ser frem til at flere møter opp 
på generalforsamlingen i mai på 
Sørumsand Klubbhus.

Inntil da ønsker jeg dere alle en riktig 
GOD PÅSKE.

Med vennlig hilsen
Børre Lien Hansen
Formann, Norsk Hovawart klubb 
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100% Naturlig hunde- og kattefôr, uten hvete og kunstige tilsetningsstoff.  

GRATIS FRAKT 
www.nettdyret.no 

Dyrebutikken på nettet 
 
Stort utvalg, gode priser og gratis frakt! 
 
Fôr og utstyr til alle kjæledyr! 
 
Josera hunde og kattefor: 
100% Naturlig hunde– og kattefôr, uten 
hvete og kunstige tilsetningsstoff.  

www.nettdyret.no 
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Redaktørens hjørne
Aller aller først må jeg få lov til å 
komme med en liten påminnelse og et 
aldri så lite frustrasjonshyl . . .  
Jeg klarer ikke å holde styr på alle som
gjør det bra på utstillinger, og så har vi 
fått noen tilbakemeldinger på at vi 
har lagt ut feil resultater og at vi ikke 
har lagt ved bilde! Kan dere være 
snill å sende meg utstillingsresultater, 
resultater fra lydighet, bruks, agility osv 
på e-post og legge ved bilder? 
Jeg sitter ikke som redaktør på full-tid, 
det er bare et verv, og jeg forsøker å 
gjøre så godt jeg kan, MEN jeg klarer 
ikke å være alle steder! Jeg vil så 
gjerne ha med resultater i Hoffeposten, 
men jeg har rett og slett ikke tid og 

mulighet for å tråle Facebook opp og 
ned – for å finne ut hvilke resultater 
dere oppnår. Jeg håper på forståelse 
for dette. 
 
Jeg har vært i kontakt med redaktøren 
i Akita-posten, og fått lov til å ta med 
en artikkel om ALFA - Hvem 
bestemmer. Dette synes jeg er veldig 
aktuelt for alle hundeeiere. 
 
I tillegg har redaktøren for Retriever-
klubben, midt-Norge og jeg blitt enig 
om å samarbeide litt om aktuelle ting, 
deriblandt hennes veterinærspalte. 
Jeg har kontaktet veterinæren (Ragne 
Åstorp i Elverum), og fått godkjenning 
fra henne, mot at hun får annonseplass 
i Hoffeposten. 
Håper jeg har fått med en del som er 
av interesse denne gangen. 
 
Som sagt - en siste bønn . . . vær 
snill å send meg resultater fra det 
dere er med på, og legg ved et bilde. 
E-post adressen står på innsiden av 
omslaget. 
 
Ønsker dere alle en SUPER vår og 
ikke minst PÅSKE! 
Nyt sammen med hundene med  
mange lange turer og fin trening :-)

Elisabeth Breibrenna 
Redaktør
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Folka mine sier at det er 
vår i lufta . . . da blir det ei fin 
tid fremover! Masse grillings ;-)Wow . . . så spennende

det hørtes ut'a! Det har
ikke folka mine nevnt i  
det hele tatt.

Foto:Elisabeth Breibrenna

men så er'u ikke gamle 
pjokken heller da. Det tar litt
tid å komma inn i alt dissa
folka driver med, vettu.
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PetVett Dyresykehus er et nyåpnet 
veterinært henvisningshospital. Her 
henvises mange kompliserte og svært 
syke dyr. Noen av disse dyrene trenger 
overføring av blod eller blodprodukter 
som et ledd i deres behandling. Hittil 
har PetVetts mange ansatte stilt opp 
med deres egne kjæledyr som donorer 
ved behov, men nå har etterspørselen 
etter blod blitt såpass betydelig at 
dette ikke lenger er tilstrekkelig.
Vi har derfor opprettet en blodbank 
hvor vi ønsker å lagre blod og 
blodprodukter, slik at akutt syke 
hunder skal kunne få livreddende 
blodoverføring når de trenger det.  

For at et slikt prosjekt skal kunne 
fungere og vi skal kunne tilby livsviktig 
blodoverføring til kritisk syke pasienter, 
trenger vi flere blodgivere enn det vi 
selv har tilgjengelig. Vi ønsker derfor

PetVett Dyresykehus etterlyser blodgivere

Hunder som kan være 
blodgivere
Ønsker du å bidra til å redde kritisk 
syke hunder, og hunden din er over 
27 kg, mellom 1 og 7 år gammel og 
ellers frisk? Ta kontakt med PetVett 
Dyresykehus og bli med i vårt 
bloddonorprogram.

Som kompensasjon for dette tilbyr 
PetVett gratis årlige vaksiner og 
en sekk med hundefôr (Hills eller 
Eukanuba, 12kg sekk) i tillegg til 25 % 
avslag på honorar ved all behandling 
hos våre klinikker. Hunden din vil 
også få en grundig helsesjekk med 
blodprøver før første donering, samt 
helsesjekk ved hver donasjon. 

Med Vennlig hilsen
Marie og Magnus

PetVett Dyresykehus
Tel: 81570005- tast 8

E-post: Dyresykehus@petvett.no
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Omplassering

Hoffen-Damms Zaida
En fem (5) år gammel tispe søker nytt, godt og varig hjem.
Hun bør komme til et hjem der de bryr seg om henne. Hun hadde noen traumer der 
hun bodde før, men har ikke hatt noe tegn på det siden hun kom til meg.
Hun har bodd hos meg i seks uker, hvor hun er blitt håndtert av mange forskjellige 
personer. De har gått tur og lekt med henne, og hun ser ut til å trives med hvem 
som helst.
 
Hun har trent hverdagslydighet der hun bodde før, og det sitter inne fortsatt.  
Hun har vært med meg til veterinær for vaksine og helseundersøkelse, og det ikke 
noe galt med henne. Hun reagerte kun positivt ved dette besøket. Hun elsker å 
kjøre bil, og være med.
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Bjeffe gjør hun nesten ikke, selv om hun står i hundegård med andre hunder. Hun 
har bodd i bur med fremmede hunder rundt – ikke noe bråk.

Det sies at hun har vært sur og grinete der hun bodde før, men her er hun bare en 
glad og lykkelig hund.
Hun går løs på tunet sammen med meg, og noe alene. Når hun er alene går hun litt 
rundt og titter på de andre hundene, siden legger hun seg på trappa og venter.
 
Hun er chipet vaksinert og registrert i NKK.
 
Håper det finnes noen snille, gode mennesker som kan ta over denne fine  
Hovawart-jenta. Noen som er glad i å gå tur, være ute sammen med henne – hun
elsker å være ute.

Bør ikke ha små barn, fordi HUN trenger å være «barnet» så hun blir sett og ikke 
satt til side – som hun har opplevd før.
 
Ta kontakt for en hundeprat!
 
Helga Bergvatn
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Innkalling til Årsmøte 2014

 Dato søndag 11. mai 2014 kl 14:00
 Sted Klubbhuset Sørumsand idrettspark

 Forslag til nye saker må meldes til klubbens sekretær, Bente Elisabeth   
 Mørch Ødegård, seks (6) uker før Årsmøte, og det vil si innen  
 søndag 30. mars 2014.
 Mobil til Bente 408 72 360 
 E-post til Bente bentmooe@online.no

 Forslag til motkandidater til valg, må meldes til Arne H. Paulsrud, 
 valgkomiteén, seks (6) uker før Årsmøte, og det vil si innen  
 søndag 30.mars 2014. 
 Mobil Arne  995 71 867 
 E-post til Arne kenzoku@online.no    
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Tilstede: Børre Hansen, Hilde Skretting, Hanna Stenseth, Helga Bergvatn,  
Elisabeth Breibrenna, Tor Ivar Breibrenna, Annette Rukke og Bente Ødegård

 INNKOMMEN POST: 
1. Tilbud fra NKK om rasespesial i Hundesport i Juni/Juli nummeret    
 (midtsommernummeret) 
 Elisabeth Breibrenna er ansvarlig for bilder
 Børre L. Hansen og Helga Bergvatn er ansvarlig for tekst
 NKK’s frist er 1. Mai

2. Børre L. Hansen sender mail angående søknad om spesial 2015.

3. Annette Rukke har ordnet med en noe rotete faktura fra Hurdalssjøen i forhold  
 til IHF stevnet 2013.

4. styret har sett over avlsreglene og satt endringene,

5. Generalforsamling blir 11. mai kl. 14.00 på Sørumsand Idrettspark.    
 Idrettsparken, 1920 SØRUMSAND
 Arne Paulsrud tar imot meldinger angående valget
 Bente Ødegård står som mottaker av innkomne saker på  
 e-post: bentmooe@online.no

6. Hilde Skretting søker om reparring av Belana vom Beselepark og St. Bamse.  
 Styret godkjenner dette.

Styremøte Norsk Hovawart klubb 
13. februar 2014 hos Annette Rukke
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Artikkelen er skrevet av Vicki Rodenberg, leder av amerikansk Chow Chow klubb, 
og er hentet fra Akita Owners Rescue Foundation. (Oversatt fra engelsk av Solvor 
Nærland).

Ingen kan leve med en hund som biter eller er uregjerlig. Skulle du oppleve å miste 
kontrollen med hunden i puberteten eller voksen alder, får du her lære om metoder 
som er fullstendig ikke-voldelige. De er enkle, og både emosjonelt og praktisk 
lettere å gjennomføre enn alle rådene om å ”ta hunden – vise hvem som er sjefen” 
(noe mange opplever bare forsterker problemet).

Hvem bestemmer? En leksjon i å bli ALFA

Foto: Elisabeth Breibrenna
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— Hunden min prøvde å bite meg! Alt 
jeg gjorde var å be ham flytte seg, så 
jeg kunne få sitte ved siden av ham på 
sofaen. 

— Hunden min gikk i søppelbøtta, og 
da jeg kjeftet på henne knurret hun 
mot meg. Hva er i veien med henne? 
Jeg trodde hun var glad i meg.

— Hunden vår er vanligvis avbalans-
ert, men når vi prøver å få han til å 
gjøre noe han ikke har lyst til, glefser 
han etter oss.

Hva har disse hundene felles?
Er de aggressive, eller til og med 
ondskapsfulle? Har de dårlig gemytt?
Nei – de er Alfahunder.
De har tatt lederrollen i en familie som 
elsker dem. I stedet for å adlyde folk-
ene sine, er det disse hundene som gir 
ordre. Hunden din kan virkelig elske  
deg høyt, og likevel prøve å dominere 
deg eller andre medlemmer av 
familien.

Hunder er sosiale vesener, og de tror 
på et sosialt system. Hundens sosiale 
system er ”flokken”, med en klart 
definert rangorden. Lederen av flokken 
er ALFA, den øverste sjefen. Han eller 
hun får det beste av alt – den beste 
maten, den beste soveplassen, den 

beste leken. Lederen er også den  
første til alt. Han eller hun spiser først,  
går først, får oppmerksomhet først. 
Alle de andre hundene i flokken res- 
pekterer alfahundens ønsker. Enhver 
hund som prøver å utfordre alfahund-
ens autoritet, får en kontant påminn-
else om sin plass i flokken.

Familien din er hundens flokk. Mange 
hunder glir lett inn nederst på familiens 
rangstige. De gjør det de blir bedt om,  
og utfordrer ingen. Andre hunder 
passer ikke like godt inn i rangstigen. 
Noen av dem er av natur ledere, og 
vil alltid utfordre sine menneskelige 
Alfa’er. Andre hunder er sosiale 
klatrere. De ser alltid etter en mulighet 
til å komme litt nærmere toppen av 
familiehierarkiet. De naturlige lederne 
og de sosiale klatrerne kan utvikle 
seg til å bli et problem i en godtroende 
familie som ikke er klar over hunders 
naturlige flokkinstinkt.

Noen familier oppmuntrer uten å vite 
det hunden til å ta over flokkledelsen. 
De behandler hunden sin som like-
verdig, ikke en underordnet. De gir den  
spesielle privilegier, som å sove i 
sengen eller sofaen. De trener ikke 
hunden, og lar den slippe unna med 
ikke å adlyde kommandoer. I en hunde- 
flokk ville ingen andre enn Alfahunden 
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få slik behandling. Alfa har ingenting 
med størrelse å gjøre. Den minste 
Chihuahua kan bli en grusom tyrann. 
Faktisk er det slik at jo mindre hunden 
er, jo lettere har folk for å behandle 
den som en baby som de utfører 
tjenester for. Det får hunden til å 
kjenne seg ennå mer dominant, og at 
den har kontroll over menneskeflokken 
sin.

Alfahunder er ofte fantastiske kjæledyr. 
De er selvsikre, smartere enn de 
fleste, og de er hengivne. De kan være 
fantastiske mot barn og greie med 
fremmede. Alt virker flott, helt til noen 
setter grenser eller prøver å få dem til 
å gjøre noe de ikke ønsker. Da, helt 
uventet, knurrer denne fantastiske 
hunden, eller prøver å bite. Ingen 
forstår hvorfor.

I en virkelig hundeflokk trenger ikke 
Alfahunden å svare overfor noen. 
Ingen gir ordre eller forteller hva den 
skal gjøre. De andre hundene i flokken 
respekterer Alfahundens posisjon. Hvis 
en annen hund er dum nok til å utfordre
den ved å prøve å ta tyggebeinet eller 
favoritt soveplassen, vil Alfahunden 
raskt sette den på plass ved en hard 
stirring eller et knurr.
Hvis ikke dette er nok, vil Alfahunden 
håndheve lederskapet sitt med tenn-
ene. Alt dette er naturlig, instinktiv 
adferd – i hundens verden. I menneske-
samfunnet er derimot slik adferd helt 
uakseptabel og farlig. 

Hunden trenger og ønsker lederskap. 
De har et instinktivt behov for å inn-
passe i en flokk. De trenger tryggheten 
ved å kjenne sin plass og hva som er 
ventet av dem. De fleste har ikke noe 
ønske om å være Alfa. De vil at andre 
skal gi ordre og ta avgjørelser. Hvis 
derimot mennesket IKKE sørger for 
lederskap, vil hunden selv ta denne 
rollen. 

Respekterer hunden bare en eller to 
familiemedlemmer, men dominerer de 
andre, har du fremdeles et problem. 
Hundens plass skal være på bunnen 
av rangstigen, verken på toppen eller 
i midten!

En liten Griffon på 4,5 kg kan fort bli familiens 
overhode, hvis du lar den få lov!
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For å kreve tilbake sin rettmessige 
plass som flokkleder, trenger hunden 
noen leksjoner i å være underordnet, 
IKKE LIKEVERDIG! Du skal vise den  
hva det vil si å være hund igjen. 
Hunden din sin mamma viste den 
veldig tidlig i livet at hun var Alfa, og at  
den hadde å respektere henne. Som  
valp fikk han en trygg plass i valpe-
flokken, og takket være den tryggheten 
kunne han konsentrere seg om å 
vokse, lære, leke, elske og simpelthen 
være hund. Hunden din ønsker 
egentlig en slik leder til å følge og tilbe, 
slik at han på ny får frihet til å være 
hund istedenfor å måtte ta avgjørelser 
og forsvare en posisjon på toppen.

Hvordan bli leder av flokken din
Hunden din observerer deg og kropps-
språket ditt hele tiden. Han vet om du 
er usikker, ukonfertabel i lederrollen, 
eller ikke vil håndheve en kommando. 
Slik adferd forvirrer han og gjør han 
usikker. Hvis han er en naturlig leder 
eller har en sosial klatrepersonlighet, 
vil han bli oppmuntret til å ta på seg 
Alfarollen. «Alfa» er en holdning, en 
personlighet. Den involverer rolig selv-
tillit, verdighet, intelligens, autoritet. En 
hund kjenner igjen denne personlig-
heten nesten umiddelbart. Slik opp- 
førte hans mor seg. 

Observer en profesjonell trener eller 
en god lydighetsinstruktør. De står opp- 
reist, og bruker stemme og blikk til å 
vise at de er i stand til å få det som de  
vil. De er vennlige, men bestemte. 
Kjærlige, men også tøffe. De fleste 
hunder blir straks underdanige ovenfor 
denne type personlighet fordi de gjen-
kjenner og respekterer Alfa når de opp-
lever det.

Tren på å være Alfa. Stå oppreist med 
skuldrene bak. Gå rakt. Tren på å 
bruke et nytt tonefall, som er dypt og 
fast. Ikke spør hunden om å gjøre noe 
– FORTELL HAN! Hunden vet forskjell 
på dette. Som Alfa er det ditt ansvar å 
lage reglene og gi ordrene.

En tispe viser tidlig ovenfor sine valper hvem 
som bestemmer, og plasserer «skapet». 
Valpene har bare å innrette seg etter dette. 
Det er tispen's plass i valpens liv som vi må bli
flinkere til å lære av.
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Med de fleste hunder vil endringen din 
i holdning, og et lydighetskurs, være 
nok til å endre forholdene. Med en 
hund som allerede har tatt over hus-
holdningen, og som har underbygget 
posisjonen ved å knurre og bite,
trenger du å gjøre noe mer enn bare å 
bestemme deg for å bli Alfa.
Også hunden trenger en omstilling. 
Naturlige ledere og sosiale klartrere 
vil ikke uten videre gi fra seg sine 
Alfaposisjoner. Din plutselige endring 
i adferd vil sjokkere og true dem. 
Hunden kan faktisk komme til å bli 
enda mer aggressiv enn før. 
Alfahunden vil instinktivt svare på ut-
fordringen. Det er i hans natur å slå 
ned på revolusjonær oppstand fra 
undersåtter.
Vær ikke bekymret – det finnes måter 
å gjennomføre dette på. 

Alfahunden vet at han kan vinne over 
deg i fysisk kamp, så å snu hans 
aggresjon med egen vold vil ikke virke. 
Korreksjon som slag og risting kan 
være direkte farlig for deg, i tillegg til 
at det ikke fører fram. Alfahunden vil 
svare på slike metoder med vold, og 
du kan bli alvorlig skadet.
Det du trenger – er å bruke hjernen! 
Du er smartere enn han, og kan tenke 
lenger. Du må dessuten være staere 
enn hunden.

Her kommer en beskrivelse av en 
effektiv, ikke-voldelig metode for 
å flytte hunden din fra Alfa-status 
og tilbake til bunnen av familiens 
rangorden. For at metoden skal føre 
frem, må hele familien være involvert. 
Den krever en holdningsendring fra 
alle, en ny måte å forholde seg til 
hunden på. En hund som biter eller 
truer folk er farlig, uansett hvor høyt 
du elsker den. Hvis det å behandle 
hunden din som en hund, ikke en 
likeverdig partner, virker hardt for deg, 
så husk at samfunnet ikke lenger 
tolererer farlige hunder. Du kan bli gjort 
rettslig ansvarlig, og hunden kan miste 
livet sitt.

Avlæring av hundens 
Alfaholdning
Fra i dag av skal du lære hunden din  
at den er en hund, ikke et miniatyr- 
menneske i forkledning. Hans mor 
lærte han engang å være hund og å 
adlyde. På veien, gjennom mangel på 
trening eller misforståtte intensjoner, 
har han glemt. Alfahunden spør ikke 
om det han ønsker, han krever det. 
Han lar deg vite at han ønsker 
middagen sin, at han vil gå ut, at han 
vil leke eller bli kjælt med, og han vil 
ha dette nå – med en gang! Du skal 
lære han at fra nå av må han gjøre 
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seg fortjent til det han får. Ikke flere 
gratisturer!
Dette blir et sjokk for han til å begynne 
med, men du vil bli overrasket over 
hvor raskt han vil forandre seg.

Hvis hunden ikke allerede kan den 
enkle kommandoen ”SITT”, så lær han 
den. Belønn han med ros og godbit. 
Ikke overdriv rosen. Et enkelt ”flink 
hund” i en glad stemme er nok. Nå 
– hver gang hunden din ønsker noe: 
middagen sin, en tur, oppmerksomhet, 
hva som helst, så fortell han (husk at 
du ikke skal spørre) at han skal sitte 
først. Når han gjør det, ros han med 
”flink hund”. Si deretter VÆRSÅGOD, 
og gi han det han ønsker. Hvis han 
nekter å sitte, så gå vekk og ignorer 
han. Hvis du ikke er sikker på at han 
forstår kommandoen, så tren mer på 
dette. Hvis han derimot ikke vil adlyde, 
ignorer han.
IKKE gi han det han ønsker eller 
belønn han på noen måte.

Få han til å sitte før han får middagen 
sin, få han til å sitte ved døra før han 
får går ut, få han til å sitte foran deg før 
du kjæler med han, få han til å sitte før 
han får lekene sine. Hvis du normalt lar 
maten stå fremme, så slutt med det. 
Gå over til to ganger for dagen, og det 
er DU som bestemmer når på dagen 

han skal få maten. Få han til å sitte for 
å få maten. Hvis han ikke vil adlyde – 
ingen mat!
Gå vekk og ignorer han. Ta maten 
frem igjen senere, og fortell han på 
ny at han skal sitte.  Hvis han forstår 
kommandoen, så si ”SITT” bare en 
gang. Han hørte deg første gangen. Gi 
kommandoen fra oppreist stilling, og 
bruk et dypt tonefall.

Hvis hunden respekterer noen med-
lemmer av familien, men ikke andre, så 
la disse andre være de som gir hunden 

Hunden kan godt sitte, før den får maten sin. 
Hvis ingen SITT, ingen mat!
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mat og gode ting i livet fra nå av. Vis 
dem hvordan de skal påby ”SITT”-
kommandoen, og hvordan de skal gå 
vekk og ignorere han hvis han ikke vil 
gjøre som de sier. Det er viktig at hele 
familien følger metoden. Hunden er 
som barn: Hvis de ikke får det som de 
vil av mamma, går de til pappa. Hvis 
hunden finner et medlem av familien 
som han fortsatt kan dominere, vil han 
fortsette med det.

Du kjenner hunden din og vet hvordan 
han antakelig vil opptre i de fleste 
situasjoner. Tenk, prøv å foregripe 
vanskeligheter. Hvis han går i søppel-
bøtta, og knurrer når du vil stoppe han, 
så gjør søppelbøtta utilgjengelig. Hvis 
han stormer ut døra før deg, ta på 
bånd i forkant. Få han til å sitte og  
vente mens du åpner døra. Si deretter
VÆRSÅGOD til å gå ut. Hvis Alfa-
hunden ikke vil komme på innkalling, 
så ikke la den gå uten bånd. Uten 
bånd har du ingen kontroll over han, og 
det vet han!  

Kjæling og oppmerksomhet
Alfahunder er vant til å få oppmerksom-
het. I en hundeflokk vil de underordn-
ede hundene til stadighet berøre, 
slikke og stelle med Alfahunden. Det 
viser respekt og underkastelse. Fra nå 

av, og til hans holdning har endret seg, 
skal du derfor kutte ned på kjælingen. 
Når han ønsker oppmerksomhet, så 
få han til å sitte først. Gi han noen få 
ord og kjærtegn, og stopp. Fortsett 
deretter med det du holdt på med, 
og ignorer han. Hvis han pistrer, så 
si ”NEI” med en bestemt stemme, og 
ignorer han på ny. Kjæl med han når 
du vil, ikke fordi han vil at du skal. 

I denne perioden skal du heller ikke 
sette deg på knærne eller legge deg 
på golvet for å kjærtegne han. Også 
dette er et tegn på underkastelse. 
Gi ros, kjærtegn og godbiter fra en 
posisjon som er høyere enn hunden.

Lek
Hvis du eller noen i familien lekeslåss 
eller har noen form for kamplek med 
hunden, så slutt straks med det. Slike 
leker stimulerer hunden til å dominere 
folk fysisk, og til å bruke tennene. I 
hundeflokken eller valpekullet er slike 
leker mer enn bare lek. De bidrar til å 
etablere rangorden basert på fysisk 
styrke. Hunden er sannsynligvis 
allerede sterkere og raskere enn du er. 
Røff fysisk lek beviser det for han, og 
han trenger absolutt ingen påminnelse 
om det.
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Finn på nye leker. Gjem ting han kan 
søke etter, la han fange frisbee. Pass 
på at det er DU som starter og av-
slutter leken, ikke hunden. Slutt med 
leken før hunden begynner å kjede 
seg.

Soveplass
Hvor sover hunden din? Ikke på sove-
rommet ditt vel? Og i allefall ikke 
i senga!!!!???
Soverommet ditt er en spesiell plass. 
Det er din hule. Alfahunden mener at 
den har rett til å sove i hulen din fordi 
den betrakter seg som likeverdig. I 
virkeligheten har den kanskje allerede 
tatt over senga di, og nekter å gå ut 
når du sier det. Kanskje den knurrer 
eller snapper når noen ber han gi 
plass for menneskene. Inntil hundens 
alfaproblem er under full kontroll, skal 
soverommet være utilgjengelig for den. 
Det samme gjelder soving i møbler. 
Hvis du ikke klarer å holde han unna 
dem uten kamp, forby han å komme 
inn i rommet inntil adferden er endret.

Hundebur
Hundebur har flere bruksområder, og 
arbeid med Alfahunder er et av dem. 
Buret er en bra plass for hunden å 
sove i om natta, til å spise i, og til å 

oppholde seg i når den trenger å roe 
seg. Hundeburet er hunden din sin 
hule.

Start hundeburtreningen med å gi han 
maten sin der. Lukk døra og la han 
være der en time etterpå. Hvis han 
prøver å bryte seg ut, så ignorer han. 
Ikke la han komme ut av buret før han 
er rolig. 

Ved sengetid viser du han en 
uimotståelig godbit, og ber han sitte. 
Når han sitter, kaster du godbiten inn i 
buret. Ros han når han går inn i buret 
for å ta den, og lukk døra.

Hva så?
Hvor lenge skal du holde på med disse 
tiltakene? Det avhenger av hunden. 
Noen forandrer seg med en gang, 
andre trenger lengre tid. For noen tøffe 
naturlige ledere, som konstant trenger 
påminnelse om sin plass i flokken, blir 
dette en livsmåte. Sosiale klatrere kan 
trenge periodevise påminnelser, hvis 
du ikke passer på.

Hvordan vet du om hunden har 
forandret seg? Hvis treningen har vært 
vellykket, vil hunden ha begynt å se på 
deg for instruksjon og tillatelse. Han vil 
vise iver etter å gjøre deg til lags. 
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Se etter hvordan hunden henvender 
seg til å hilse på deg. Kommer han 
med hodet høyt og ørene oppreist?
Det ser kanskje imponerende og 
stolt ut, men det betyr at han fortsatt 
er en Alfa. En hund som aksepterer 
mennesket som leder, vil opptre med 
hodet svakt senket og ørene bakover 
eller ut til sidene. Han vil ”krumme” 
hele kroppen litt i et show av under-
kastelse. Se etter hvordan han hilser 
på hver av familiens medlemmer. Hvis 
han framstår underkastende overfor 
noen, men ikke alle, er det disse som 
fortsatt må arbeide med sine egne 
Alfa-holdninger og metoder.

Straks hunden har begynt å akseptere 
denne nye livsmåten og sin nye 
posisjon i familien, bør du ta han med 
på et lydighetskurs med en kvalifisert 
trener. Alle hunder trenger å bli trent, 
og Alfahunder mest av alle. Han trenger 
ikke å være ferdig med treningen i å 
ikke være Alfa, men det er viktig at 
han respekterer i alle fall et medlem av 
familien, og tar imot instruks fra denne. 
På lydighetskurset lærer du å trene 
hunden. Du lærer å bli Alfa, hvordan 
du skal framføre kommandoer og sette 
grenser, hvordan få respekt og holde 
på den. Alle familiemedlemmer som 
er gamle nok til å forstå og kontrollere 
hunden, bør bli med.

Lydighetstrening er en livslang 
prosess, kurset trener ikke hunden 
ferdig. Lydighetskommandoer må 
praktiseres og gjøres til en del av ditt 
daglige liv. I en hundeflokk gir Alfadyret 
regelmessige påminnelser om sin 
autoritet. Enkelte kommandoer, som 
NED/BLI, er spesielt effektive ikke-
voldelige påminnelser om en hunds 
plass i familieflokken.

En oppdradd og lydig hund er en glad 
hund, og en glede å leve sammen 
med. Hunder ønsker glede, og de 
trenger å ha en jobb å utføre. Trening 
gir dem mulighet til begge deler. En 
trent hund har mer frihet. Den kan 
være med flere steder og gjøre flere 
ting sammen med deg fordi den vet 
hvordan den skal oppføre seg. En trent 
hund som er sikker på sin egen plass 
i familien, og kjenner grensene, er 
komfortabel og tillitsfull.    
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En trent hund har mer frihet. 
Den kan være med flere steder og gjøre 
flere ting sammen med deg fordi den vet hvordan 
den skal oppføre seg.

Foto: Elisabeth Breibrenna
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Kirkeveien 58 - 2409 Elverum
Telefon: 62 41 50 00
www.evetas.no

ÅPNINGSTIDER:

Mandag/onsdag/fredag   09:00 - 17:00 
Tirsdag/torsdag 09:00 - 19:00
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Dyrlegen vår!
Vi er så heldige å ha fått «dele» veterinær Ragne Åstorp med Retriever- 
klubben, som vår Hoffepostens spaltist. Ragne driver egen klinikk  
i Elverum for både store og små dyr. 
Ragne og familien har både katter og hunder. Hun driver aktivt med jakt- 
trening av hund.
I en del nummer fremover vil Ragne ta opp et aktuelt tema for oss med 
hund.        
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DYRLEGEN 
VÅR!
Alle seriøse hundeblad har en 
egen dyrlegespalte. Vi er så 
heldige å ha fått veterinær Ragne 
Åstorp som Hoffepostens faste 
spaltist. Ragne driver egen klinikk 
i Elverum for både store og små 
dyr. 

Ragne og familien har både katter 
og hunder. Hun driver aktivt med 
jakttrening av hund.

I hvert nummer vil Ragne ta opp 
et aktuelt tema for oss med hund.        

Litt av hvert fra veterinæren
Av Ragne Åstorp, E-Vet AS

På hyggelig forespørsel fra Ann Kristin vil jeg skrive noen linjer i dette bladet også. 
Tiden for de typiske sommer plagene er vel nå mer eller mindre over, men et par 
”gjester” vil kunne plage oss i enda noen uker og jeg tenkte å nevne noe om 
hoggormen og flåtten – til neste sommer vil de være minst like aktuelle.

Hoggorm
Bitt fra hoggorm er enhver hundeeiers 
store skrekk – og det med god grunn. 
Hoggormen er vår eneste giftige orm. 
Den dreper byttet sitt med gift og 
giften inneholder også 
fordøyelsesenzymer som gjør at 
ormen klarer å fordøye byttet. 
Hoggormen er som alle andre levende 
vesener; den vil helst bruke minst 
mulig
energi på annet enn det 
livsnødvendige. Hoggormen er derfor 

Hoggorm

Av Ragne Åstorp, E-vet AS

Bitt fra hoggorm er enhver hundeeiers 
store skrekk – og det med god grunn. 
Hoggormen er vår eneste giftige orm. 
Den dreper byttet sitt med gift og giften 
inneholder også fordøyelsesenzymer 
som gjør at ormen klarer å fordøye 
byttet. 
Hoggormen er som alle andre levende 
vesener; den vil helst bruke minst 
mulig
energi på annet enn det 
livsnødvendige. Hoggormen er derfor 
ikke aggressiv og vil forsøke å trekke 
seg unna. Svært ofte har den nok vært 
i vår vei uten at vi visste om det. 
Noen ganger er likevel ormen truet – 

f.eks. når en hund eller katt leker med 
den, eller om vi tråkker på eller like 
ved den og den ikke har mulighet til å 
komme unna raskt nok. 
Om ormen biter, er det ikke sikkert at 
den sprøyter inn gift. Ca. halvparten 
av bittene (40-50 %) er såkalte ”tørre” 
bitt. Hoggormens gift forårsaker en 
kaskade av reaksjoner i kroppen. 
På bittstedet ”prepareres” årene 
slik at giften lettere tas opp i resten 
av kroppen. Blodårene i resten av 
kroppen blir mer gjennomtrengelige 
for stoffer slik at en får en lekkasje av 
bl.a. giften ut til vevene. Hunder blir 
som regel bitt i snuten eller frambeina. 
Hunder som blir bitt skal alltid til 
veterinær så raskt som mulig. 
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Også om en mistenker at hunden har  
blitt bitt, men ikke har sett at det 
skjedde, skal en komme til veterinær. 
Et symptom på bitt er at hunden 
hovner opp kraftig på bittstedet. Etter 
hvert kan den også bli svært slapp. 
Hunden bør bæres i den grad det er 
mulig, særlig om den er bitt i bena. 
Bitt i snuten gir ikke like rask kroppslig 
reaksjon. Som førstehjelp, kan en gi  
Prednisolon tabletter. Denne be- 
handlingen har vært omdiskutert de 

siste årene fordi den sies å gi 
hundeeiere en falsk trygghet. Ved vår 
klinikk anbefaler vi å gi Prednisolon 
hvis en ser hunden bli bitt, men 
presiserer at det likevel haster å 
komme til veterinær og at hunden skal 
undersøkes og ha annen behandling 
i tillegg. Vi mener at Prednisolon kan 
forsinke sjokk-effekten som giften 
forårsaker og dermed forsinke de 
kroppslige reaksjonene på bittet.

Flått
Skogflåtten – også kalt skogbjørn, er et 
insekt som lever alle stadiene sine på 
vertsdyr hvor den suger blod. Flåtten 
lever i vegetasjonen og havner tilfeldig 
på vertsdyret hvor den krabber inn i 
pelsen og fester seg på huden. 
Den borrer munndelene gjennom 
huden og sitter festet på denne måten 
i noen dager, til den har sugd seg full 
av blod og slipper taket for å forvandle 
seg til neste stadium i livssyklusen sin. 
En enkelt flått er ikke farlig i seg selv. 
I enkelte områder finnes det imidlertid 
svært store mengder av dem og der 
kan et vertsdyr bli blodfattig hvis 
mange flått suger blod samtidig. 
Flåtten kan nesten ligne en vorte når 

den sitter fast. En kan fjerne flåtten 
ved å dra den ut, noen foretrekker å 
dra den rett ut, noen foretrekker å vri 
den litt rundt. En kan bruke en såkalt 
”jekk” eller en ”skjed” – små redskaper 
som er spesiallagede for formålet. 
Personlig synes jeg det er enklest å 
fjerne dem med fingrene, men jeg kan 
forstå at noen synes dette er ubehag- 
elig og derfor foretrekker å bruke et 
verktøy. Det er uansett en viss sjanse 
for at noe av munndelene til flåtten blir 
sittende igjen, men dette gir i verste fall 
en ufarlig lokalreaksjon; en rød, liten 
kul som forsvinner av seg selv etter en 
uke eller to.
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Hovedgrunnen til å unngå flåttbitt, er 
at den i enkelte områder av landet er 
infisert av smittsomme sjukdommer 
som den kan overføre til vertsdyret. 
Bakterien Borrelia Bugdorferi 
overføres med flåttens spytt etter at 
flåtten har festet seg og forbereder 
seg på å suge blod. Denne bakterien 
forårsaker syk-dommen Borreliose 
som er en alvorlig kronisk sykdom 
både for mennesker og dyr. Når en 
hund blir smittet med Borrelia, vil 
det først oppstå et stort rødt merke 

rundt bittstedet (minst på størrelse 
med en 5-krone). Det røde utslettet 
forsvinner etter hvert, men bakterien vil 
senere kunne forårsake betennelse i 
forskjellige steder i kroppen. 
Betennelse i leddene forårsaker 
halthet – oftest på flere ben. 
Betennelse på hjerteklaffer og i nyrene 
forårsaker alvorligere symptomer med 
nedsatt allmenntilstand, feber, blekhet, 
økt drikkelyst m.m. Bakterien kan også 
infisere nervesystemet og gi 
lammelser. 

ikke aggressiv og vil forsøke å trekke seg unna. Svært ofte har den nok vært i vår vei 
uten at vi visste om det. 
Noen ganger er likevel ormen truet – f.eks. når en hund eller katt leker med den, eller 
om vi tråkker på eller like ved den og den ikke har mulighet til å komme unna raskt 
nok. 
Om ormen biter, er det ikke sikkert at den sprøyter inn gift. Ca. halvparten av bittene 
(40-50 %) er såkalte ”tørre” bitt. Hoggormens gift forårsaker en kaskade av 
reaksjoner i kroppen. På bittstedet ”prepareres” årene slik at giften lettere tas opp i 
resten av kroppen. Blodårene i resten av kroppen blir mer gjennomtrengelige for 
stoffer slik at en får en lekkasje av bl.a. giften ut til vevene. Hunder blir som regel bitt i 
snuten eller frambeina. Hunder som blir bitt skal alltid til veterinær så raskt som 
mulig. Også om en mistenker at hunden har blitt bitt, men ikke har sett at det 
skjedde, skal en komme til veterinær. Et symptom på bitt er at hunden hovner opp 
kraftig på bittstedet. Etter hvert kan den også bli svært slapp. 
Hunden bør bæres i den grad det er mulig, særlig om den er bitt i bena. 
Bitt i snuten gir ikke like rask kroppslig reaksjon. Som førstehjelp, kan en gi 
Prednisolon tabletter. Denne behandlingen har vært omdiskutert de siste årene fordi 
den sies å gi hundeeiere en falsk trygghet. Ved vår klinikk anbefaler vi å gi 
Prednisolon hvis en ser hunden bli bitt, men presiserer at det likevel haster å komme 
til veterinær og at hunden skal undersøkes og ha annen behandling i tillegg. Vi 
mener at Prednisolon kan forsinke sjokk-effekten som giften forårsaker og dermed 
forsinke de kroppslige reaksjonene på bittet.

Flått

Skogflåtten – også kalt skogbjørn, er et insekt som lever alle stadiene sine på 
vertsdyr hvor den suger blod. Flåtten lever i vegetasjonen og havner tilfeldig på 
vertsdyret hvor den krabber inn i pelsen og fester seg på huden. 
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Hunder som får høy feber og nedsatt 
allmenntilstand etter å ha vært i 
område der en mistenker at flått kan 
være infisertmed Borreliose, bør alltid 
undersøkes med hensyn på dette. 
Diagnosen kan være vanskelig å stille.

Den borrer munndelene gjennom huden og sitter festet på denne måten i noen 
dager, til den har sugd seg full av blod og slipper taket for å forvandle seg til neste 
stadium i livssyklusen sin. 
En enkelt flått er ikke farlig i seg selv. I enkelte områder finnes det imidlertid svært 
store mengder av dem og der kan et vertsdyr bli blodfattig hvis mange flått suger 
blod samtidig. Flåtten kan nesten likne en vorte når den sitter fast. En kan fjerne 
flåtten ved å dra den ut, noen foretrekker å dra den rett ut, noen foretrekker å vri den 
litt rundt. En kan bruke en såkalt ”jekk” eller en ”skjed” – små redskaper som er 
spesiallagede for formålet. 
Personlig synes jeg det er enklest å fjerne dem med fingrene, men jeg kan forstå at 
noen synes dette er ubehagelig og derfor foretrekker å bruke et verktøy. Det er 
uansett en viss sjanse for at noe av munndelene til flåtten blir sittende igjen, men 
dette gir i verste fall en ufarlig lokalreaksjon; en rød, liten kul som forsvinner av seg 
selv etter en uke eller to.

Hovedgrunnen til å unngå flåttbitt, er at den i enkelte områder av landet er infisert av 
smittsomme sjukdommer som den kan overføre til vertsdyret. Bakterien Borrelia 
Bugdorferi overføres med flåttens spytt etter at flåtten har festet seg og forbereder 
seg på å suge blod. Denne bakterien forårsaker syk-dommen Borreliose som er en 
alvorlig kronisk sykdom både for mennesker og dyr. Når en hund blir smittet med 
Borrelia, vil det først oppstå et stort rødt merke rundt bittstedet (minst på størrelse 
med en 5-krone). Det røde utslettet forsvinner etter hvert, men bakterien vil senere 
kunne forårsake betennelse i forskjellige steder i kroppen. 
Betennelse i leddene forårsaker halthet – oftest på flere ben. 
Betennelse på hjerteklaffer og i nyrene forårsaker alvorligere symptomer med 
nedsatt allmenntilstand, feber, blekhet, økt drikkelyst m.m. Bakterien kan også 
infisere nervesystemet og gi lammelser. 
Hunder som får høy feber og nedsatt allmenntilstand etter å ha vært i område 
der en mistenker at flått kan være infisertmed Borreliose, bør alltid undersøkes 
med hensyn på dette. Diagnosen kan være vanskelig å stille.

Hvis hunden får diagnosen Borreliose, får den behandling med antibiotika 
og i de fleste tilfeller kan den da bli frisk igjen.
s 

Hvis hunden får diagnosen Borreliose, 
får den behandling med antibiotika 
og i de fleste tilfeller kan den da bli 
frisk igjen.
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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.

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

Super Premium Kvalitet

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.

FERSK FÓR 400 G

LAKS & KYLLING

TØRRFISK

REN FILET

HUNDEKJEKS

SUNT & GODT
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Nye avlshanner i Norsk Hovawart klubb

Brukshoffets Prins Bertil

Reg. nr.:  NO49745 / 09 
Født:   23. 06. 2009
Farge:   Blond
HD / AD:  Fri for HD / AD
Helse:   Korrekt og fullstendig bitt 
Mentalkrav: FA / MH 
Lydighet:  - 
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Agility:   - 
Utstilling:  -
Far:    Bilbo Vom Blockhaus
Mor:   Aysy Lobivia
Antall kull:  - 

Eiere:   Silje og Trond-Arve Randeberg   
Adresse:  Solhøy 1, 4353 Klepp Stasjon

Mobil:   901 77 097   

E-post:   trond.arve.randeberg@kleppnett.no
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Gratulasjoner!

Kristiandsand 16.03.2014  
Randi Schei og Heka-B Tunets Erickoa (Carmen) tok CK, CACIB og BIR. 

Gruppebedømmelsen gikk selvfølgelig som den pleier å gjøre, men vi fikk 
vist frem rasen vår!

Gratulerer til Randi og Carmen :-)
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Skjærgårdshallen 18.01.2014  
Liv Opsahl og  N UCH Heka-B Tunets Camilla tok BIR 

Sunnanhof Emma ble 2. beste tispe hvalp.

Dessverre mangler vi bilde, men vi gratulerer :-)

Letohallen Eidsvoll 28.12.2013  
Maylen Sæther og O-bra-Tali's Embla tok BIR 
Elisabeth Breibrenna og NUCH Mangas Vom Quettinger Hof tok BIM

Gratulerer!
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Letohallen 28.12.2013 
Kjersti Tesaker Olsen og Brukshoffets Baron Edmond ble 2. beste hanne med 
CERT

Letohallen 28.12.2013
Catin Klossek og Prinsessan Estelle ble 3. beste tispe med meget lovende 
i kritikken. 
 
Dessverre mangler vi bilde av Prinsessan Estelle, men vi gratulerer :-)

Gratulerer!
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Styret i Norsk Hovawart klubb

Formann 
Børre Lien Hansen
Mobil: 982 85 401
e-post: borre@kennel-hexeberg.no

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

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

Kasserer
Annette Rukke
Mobil: 412 33 545
e-post: annette.rukke@getmail.no

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

Styremedlem 2
Hanna Stenseth
Mobil: 994 02 408
e-post: hannastenseth@hotmail.com

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

Varamedlem 2
Elisabeth Breibrenna
Mobil: 926 60 362
e-post: ibreibre@online.no

SE HER!!!!!
Hvordan er interessen for en brukshelg? 
For mange år tilbake ble det alltid arrangert ei høsthelg på Elverum
hvor vi trente både bruks og lydighet. En utrolig fin helg for å «bli 
kjent», diskutere problemer, sosialt samvær . . . og i det hele tatt.
Michelle Malmåsen og Elisabeth Breibrenna vil gjerne ta opp 
igjen denne «eventen», men vi vil gjerne høre litt med dere. Gi 
tilbakemelding!!!!! Vi er på Facebook begge to :-)

Elisabeth og Michelle
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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


