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Redaktør og layout
Elisabeth Breibrenna

Stoff sendes
Tor Ivar Breibrenna
Margrethe Munthes vei 1
2406 Elverum
tor_ivar_breibrenna@yahoo.no eller
ibreibre@online.no

Forsidebilder
Til minne om Barry vom Quettinger Hof ( Chanko ) som
var eid av Tonje Moen Hanssen. Chanko forlot denne
verden til fordel for en annen, den 21.06.2011.
Foto: Ann Cathrin Solbakken

Signerte innlegg i medlemsbladet er ikke nødvendigvis uttrykk for
redaksjonens eller Norsk Hovawart klubbs syn.
Utgiver er uten ansvar for annonsene.
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Leder'n
Hei alle sammen.!
Da har vi kommet til Juli og på god vei
mot Hovawart-spesialen som i år går
på Gol, siste helgen i august – som vi
har hatt i flere år før vi forflyttet oss til
Vestby i fjor. Dette er noe jeg ser fram
til hvert eneste år, for det er alltid hyggelig å treffe Hovawartfamilien igjen.
I år blir det også årsmøte på fredag
kveld og jeg håper så mange som
mulig møter opp. Det blir masse nytt og
spennende i år på spesialen, så her må
alle melde seg på og HUSK!!!!!
Bestill hytter i god tid. Vi satser på kjempeflott vær og stort oppmøte slik at vi får vist
frem den flotte rasen vi har. Husk påmeldingsfristen!
Vi har fått ut flere Hp dette året og det er kjempebra og flott jobba Elisabeth :)
Medlemsbladet er kjempeviktig for å holde alle oppdatert og er vår viktigste
informasjonskilde så alle må huske å sende inn bilder, resultatet, historier osv.
Det har blitt avholdt MH- og FA-helger arrangert av Hovawart-klubben, den jeg har
vært på i Trondheim var super, med flotte resultater. Tusen takk Torunn for en flott
helg dere laget til for oss alle sammen og utmerkede dommere.
Ellers så skal vi ha stand på Dogs for All igjen så her må vi ha dugnadsånd og
håper alle som kan hjelper til.
Regner med at flere skal til Bjerke på Nkk for det skal gjengen her så da håper jeg
å treffe mange venner..:))
Så vil jeg si en ting: har dere noe på hjertet, ting/saker så må dere si fra.
Siv
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Referat fra møtet i avlsrådet, 3 mai 2011
Til stede: Catrin Klossek, Hege Merethe Risberg, Liv Opsahl Hege Nordstrand
Forfall: Heidi Bolstad
Referent: Hege Nordstrand
1. Velkommen
Innkalling med saksliste var sendt ut på forhånd. Heidi skal gi sine innspill
så snart som mulig.
Det ble ønsket velkommen til Liv Opsahl, som er ny i avlsrådet.
Avlsrådsleder informerte om at hun har vært i kontakt med styret i forbindelse med
tre gamle saker som avlsrådet i lengre tid har forsøkt å få informasjon fra styret om:
1. LatHunden. Styreleder sitter fremdeles på viktige datafiler fra da hun hadde 		
ansvaret for LatHunden. Det er særlig informasjon om helse og mentaltester 		
som viktig for avlsrådet. Uten denne informasjonen er det vanskelig å gi god
og faktabasert informasjon til oppdrettere, hannhundeiere og valpekjøpere.
2. Avlsbok. Avlsrådet ble for lenge siden orientert om at avlsboken på det 		
nærmeste var klar for trykking og at avlsrådet skulle få den til gjennomsyn/
korrektur. Avlsrådet har foreløpig ikke mottatt boken til korrektur og er heller 		
ikke orientert om årsaken til dette.
3. Medlemsliste. Avlsrådet har behov for klubbens medlemsliste bl.a. for å sende
ut e-post om helseskjemaet til alle medlemmer.
Kontakten med styret medførte at det fra styrets side ble gjort forsøk på å logge
inn på NKKs database for å oversende medlemslistene, men log in-informasjonen fungerte ikke. Avlsrådet har altså ikke mottatt medlemslister. De to 		
øvrige sakene har styret ikke gitt noen tilbakemelding på.
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2. LatHunden
Catrin forklarte at LatHunden i dag inneholder alle svenske hovawarter, samt
norske hunder som er importert fra Sverige, har hatt kull i Sverige eller som har blitt
mentaltestet der. Andre norske hunder ligger ikke inne i databasen. Siden vi nå har
ventet i 1 ½ år på å mottatt eksisterende filer, har vi kommet til at vi ikke kan vente
lenger. Det innebærer at alle norske hovawarter som ikke allerede ligger i databasen
jf. ovenfor, må legges inn manuelt. Avlsrådet vil framover gjøre følgende:
•
•
•
•

Catrin lager excel-maler for hvordan hunder skal registreres
Catrin og Hege reiser til NKKs lokaler for å kopiere opp mentaltester fra
NKKs arkiv.
Vi samles til dugnad der Catrin gir en innføring i LatHunden og excelfilene,
og vi legger inn norske hunder og norske mentaltester
Hege lager utkast til brev til NKK der vi tar opp behovet for å registrere MH
og FA-resultater på Dogweb. I Sverige registreres dette og er tilgjengelig for
alle på nettet.

3. Revidering av avlsreglene
Det er behov for å oppdatere avlsreglene. Avlsrådet vil utarbeide et forslag og
forelegge det for styret med forslag om at det sendes på høring slik at klubbens
medlemmer kan komme med innspill. Flere erfarne mentaltestdommere i Norge
gir uttrykk for at hovawarten er utdøende som brukshundrase. De mener at viktige
bruksegenskaper er i ferd med å forsvinne. Avlsrådet vil derfor se spesielt på om
MH og/eller FA (funksjonsanalyse) kan brukes som et redskap for å sikre at bruksegenskaper vektlegges i avl slik at hovawarten fremdeles blir den allsidige
brukshunden den etter rasestandarden skal være.
Avlsrådet vil framover gjøre følgende:
• Liv ser på reglene med unntak av bestemmelsen om mentalitet. Hege sender
Liv en liste over mulige endringer.
• Hege Merethe ser nærmere på MH-reglene
• Catrin ser nærmere på FA-reglene
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•

Enkelte mener at skuddreddhet/skuddberørthet først viser seg etter 			
unghundstadiet. Catrin ser nærmere på om det kan være slik at skuddreddhet/
skuddberørthet vises i større grad på FA/korning enn på MH.

4. Planlegging av videreføring av samarbeidet med det
svenske avlsrådet
Det norske avlsrådet utviklet i 2010 et godt samarbeid med det svenske avlsrådet,
og deltok bl.a. på to møter i Sverige.
Det er enighet om at det ikke er særlig attraktivt for det svenske avlsrådet å reise til
Norge, og det norske avlsrådet har heller ikke kapasitet til å arrangere et fellesmøte
i år. Avlsrådet besluttet derfor å fortsette det gode samarbeidet ved å delta på
møtene i Sverige, videreformidle informasjon om tid, sted og tema for møtene
og å skrive referat til HP fra møtene.
5. Oppdrettermøte
Avlsrådet har lenge ønsket å arrangere et møte for norske oppdrettere og andre
interesserte med et foredrag om et relevant tema. Vi er imidlertid usikre på hvordan
et slikt møte best bør legges opp for å sikre god deltakelse.
Avlsrådet vil framover gjøre følgende:
• Avlsrådet sender e-post til oppdrettere og hannhundeiere og ber om innspill til
hva slags temaer de er interesserte i og når/hvor de kan tenke seg et slikt møte
• Avlsrådet vil arrangere et møte i forbindelse med revidering av avlsreglene. 		
Dette møtet vil sannsynligvis finne sted mot slutten av året eller våren 2012.
6. Retningslinjer for avlsrådets interne arbeid
Avlsrådsleder hadde laget et utkast til regler for interne arbeidsrutiner. Forslaget
ble vedtatt med mindre endringer. Avlsrådet er for øvrig klar over at det også finnes
regler for avlsrådets arbeid (disse ligger på klubbens hjemmesider), og at disse
også bør oppdateres. Dette er imidlertid ikke blant de prioriterte oppgavene for 2011.
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7. Betaling av valpeavgift
I dag mangler det rutiner for dette, og det er derfor tilfeldig om valpeavgiften, som
er på 35 kroner per valp som lever til den er 8 uker, blir betalt. Avlsrådet arbeidet
for en tid tilbake med rutiner for betaling av valpeavgift. De utarbeidede rutinene
er imidlertid ikke gjennomført i praksis. Avlsrådsleder og valpeformidler sjekker om
rutinene er oversendt til styret og om styret har gitt tilbakemelding.
Det er heller ikke klart hvordan midlene som stammer fra valpeavgiften, anslagsvis
mellom 1 400 og 1 800 kr per år, skal benyttes. Avlsrådet mener at det er naturlig at
avlsrådet kan benytte disse midlene, for eksempel til å arrangere et oppdrettermøte.
8. Eventuelt
Avlsrådsmedlemmene har i dag ikke kapasitet til å få unna viktige oppgaver.
Avlsrådet ønsker derfor å utvide avlsrådet med ett medlem, og vil ta dette opp med
styret.
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Redaktørens hjørne
Hei igjen alle sammen!
Regner med at de fleste av dere har
ferie eller skal ha i nærmeste fremtid.
Jeg skal ikke bruke så mye tid i «mitt
hjørne» denne gang, men jeg vil beklage at det er litt kaos nå. Det virker
som om noen av dere ( med god grunn ) er litt bekymret for at dere ikke får meldt
på til Spesialen, men det må dere altså gjøre gjennom NKK sine sider.
Hjemmesiden er ikke oppe å går. Her vil det skje litt forandringer i og med at vi har
byttet webredaktør. Den kommer snart.
Det er ikke så helt enkelt å få trent for tiden. Enten regner det så det høljer eller så
er det alt for varmt. Jeg håper det blir riktig mange i lydighetsringen i år. Det er det
som er moro - når det er stor oppslutning :-)))
Det blir også spennende med dommeren, som vi aldri har hatt før.
Jeg må be dere om å sende meg resultater fra stevner dere deltar på, slik at vi kan
få dem med i Hoffeposten. Jeg har dessverre ikke mulighet for å finne ut av dette
på egenhånd. Det vil ta for mye tid – noe jeg håper dere forstår.
Til slutt – husk e-post adressen, som er: ibreibre@online.no
Ønsker dere alle en fortsatt fin sommer. Kos dere med godt drikke i varmen og ikke
minst . . . ta vare på hundene i varmen!
Da krysser vi armen og bein for fint vær på spesialen, og håper vi får en fin helg
sammen. SAMMEN om vår nydelige rase ♥
Elisabeth Breibrenna (Varamedlem)
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Referat styrmøte den 14 mai 2011 - Letohallen
Tilstede:
		

Siv, Thor Anton, Tor Ivar, Hilde, Kine, Helga, Elisabeth og Børre.
Katrin kom til avtalt tid senere.

Vi startet med referat fra Tønsberg stevnet:
• Vi fant ut at vi var litt mangel på fremmøtte av styremedlemmene, dette er ikke
greit når man skal arrangere et stevne som er planlagt så lang tid i forveien.
• Organsireringen var dårlig. Mangel på kommunikasjon mellom ledd i styret
må bli bedre.
• Mangel på startnummer til påmeldte. Her hadde det skjedd en feil som ikke skal
skje. Det var like mye NKK sin feil, som styret i Hovawartklubben.
• Vi har lært at vi må lage en plan over HVA, HVOR og HVORDAN
til alle arrangement vi skal ha. Denne planen skal alle i styret ha og følge!
Har du fått en oppgave du ikke klarer å gjennomføre — gi den til noen andre.
Jobben må gjøres og den gjør seg ikke selv.
Spesialutstillingen 2011
• Spesialutstillingen blir arrangert på Gol, av den enkle grunn at der vet vi at 		
banen er stor nok. Det er plass til alle og alt ligger på samme sted.
• Vi må prøve å ha det sosialt med alle. Å arrangere «kenneltreff» på spesialen
er absolutt ikke ideelt.
• Årsmøtet blir også avholdt på samme sted og tid.
• Det skal være sendt ut en godkjenning og møteinnkallelse med frister til valg
og forslag til saker seks (6) uker før.
• Sponsor til spesialen er klar. Det blir Royal Canin. Kine henter.
• Børre har sagt seg villig til å være skriver på søndag under LP.
Børre skal også ringe NKK angående Web.
• Ringsekretær er i boks lørdag og søndag. Det blir Gro Johannesen.
Dommer til spesialen 2012 er i boks :) Det blir Petra Junehall.
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Hvem er på valg
• Børre blir sittende som valgkomitè
• Tor Ivar ønsker ikke lenger å være nestformann, men ønsker å være
til hjelp med Hovawartposten og Web anskvarlig – link til NKK
• PM- startnummer - ansvarlig
• Elisabeth hjelper til med dette. Flott!
• De blir begge sittende som varamedlemmer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi snakket også om å lage en slags «stillingsinstruks» for alle verv i styret.
Det er ikke lett å komme inn som helt ny og uvitende å vite hva man skal og hva
som forventes. Hva med en overlappingsperiode????
Børre sjekker opp lov i forhold til Varamedlem.
Det må komme en liste på hvem som kan kontaktes hvis man har spørsmål om
forskjellige ting – som for eksempel, hvem har ansvar for FA.
Denne listen må ut på hjemmesiden og i Hovawartposten.
Børre har sagt seg villig til å være NKK representant for arr som utstilling og LP.
Flott!
Kine går fra å være Kioskansvarlig til å vær LP ansvarlig.
Monika, kona til Børre, er kioskansvarlig. Flott!! Begge to!

•

Vi har besluttet at vi skal kjøpe en PC til Hovawart-bruk only! Godkjent!
Marius Nordang har Web ansvar for den maskinen, så den blir satt opp med de
nødvendige programmene. Kjempebra!
Siv tar kontakt med Torunn angående avvikling som web ansvarlig.

•
•

Det må bli bedre kommunikasjon mellom avlsrådet og styret.
Flere møter mellom avlsrådet og styret, med møteplikt!
Sekretær må bli flinkere til å sende ut referat fra møter.

•

Avlsrådet har bedt om å få inn et medlem til, og det er godkjent! (med en 		
stillingsbeskrivelse). Styret kommer med et forslag til hvem dette kan være 		
sammen med avlsrådet. Hanna Stenseth kom opp som et forslag!
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•
•
•

Catrin Klossek er IHF representant for Norge.
Hun skriver litt om seg selv og sitt arbeid som representant som skal inn i HP.
Hun kan være en hjelpende hånd med å finne en avlshanne i utlandet.
Hun skal også se om hun får kontakt med dommeren fra Tyskland.

En person fra styret og en person fra avlsrådet skal på IHF møte i Danmark
i begynnelsen av september.
•
•

Hege må kontaktes angående avlsrådsbok – forord
Rasestandard

Det må bli bedre kommunikasjon mellom oppdrettere og avlsrådet.
• forslag om oppdrettermøte / medlemsmøte ( høringsmøte ) våren 2012
• Forslag om en dag med foredrag fra avlsrådet, eventuelt leie inn en 			
foredragsholder. For oppdrettere og medlemmer.
Hva står Hovawarten for? Hva vil vi med Hovawarten i fremtiden?
• Hva er Funksjonsanalyse (FA), bestått eller ikke. Hva betyr dette? Hva består
testen av og hva blir den brukt til? Ser vi nøye nok på FA-testen?
•
•
•

Få frem Hannhundene, ikke bare oppdrettere med tisper.
Oppdrettere må tørre å «kaste» en avlstispe, være kritiske til seg selv og sitt 		
oppdrett.
Tispe har 60% og hannen 40% i.f.h.t genvidreføring.

Blond – blond er «ikke lov» å parre. Det regnes som diskvalifiserende, da det
nesten ALLTID gir kun blonde hvalper.
•
•

Drodle litt på tanken om vi kan ta en symbolsk sum fra oppdretterne for at de
får ligge på oppdretter-siden på web.
Sørger for at oppdretter som ikke er aktive lenger blir slettet.

Siv sende filer til Lathunden.
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Oppdrettere må bli flinkere til å sende data på eventuelle «feil og mangler»
til avlsrådet.
•

Oppdrettere som ønsker å dele ut spesial-pokaler må fikse dette selv.
Innhente resultater osv. Dette skal ikke lenger gå gjennom styret, da styret har
mer enn nok av andre ting som må gjøres.

Nye pokalregler. Børre kommer med forslag.
Diverse
Hva mangler vi?
• Klippebord . . . Margrethe???
• Telt ?????
• Loddsalg premier?????????
• Bestille hytte til Gro hun skal ha med 5 hunder.
•

Vi må ha blanke start nr og kritikkskjemaer

Hovawartposten skal sendes til biblioteket i MO I RANA!!!!
Børre sjekke sponsor på frankering?

Dato for nytt møte ble satt til 13-14 august 2011.
Det er møteplikt!
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www.nettdyret.no

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

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

GRATIS FRAKT
www.nettdyret.no
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www.nettdyret.no Gratis frakt til hele Norge

Josera hunde og kattefor:
100% Naturlig hunde– og kattefôr, uten
hvete og kunstige tilsetningsstoff.

Spesialutstillingen 2011
Norsk Hovawart klubb inviterer til spesialutstilling
med hvalpeshow
Gol camping, lørdag 27. august 2011
Norsk Hovawart klubb inviterer til lydighetsstevne
Gol camping, søndag 28. august 2011
Påmelding til begge dagene må gjøres via NKK / Dogweb.
Telefonnummer til Gol camping: 32 07 41 44.
E-post til Gol camping: gol@pluscamp.no

Gol stavkirke er dessverre bare en
«kopi av seg selv».
Den originale Gol stavkirke står på
Bygdøy museum. Skjønn det den
som kan :-/
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Du får så mye mer
Furuvegen 1, 3550 Gol
Tlf 32 02 97 90
Åpningstider:

Meny

mandag - fredag kl 09:00 - 20:00
lørdag kl 09:00 - 1800

Pers hotell
og Tropicana

Gol Camping
ca 4 km

Gordarike Familiepark
med Gol Stavkyrkje
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Dommerpresentasjon (av spesialdommer på spesialen)

Tack för inbjudan att döma er specialutställning 2011. Det skall bli mycket
intressant och jag ser med glädje fram
emot denna dag.
Jag blev auktoriserad som exteriördomare år 1994 på Boxer och Shih
tzu, vilka var de raser jag själv hade
då. Därefter kompletterade jag med en
del brukshundsraser, bl.a. Hovawart
som jag auktoriserades på år 2000.
Jag har deltagit i två domarkonferenser
och har dömt rasen ganska många
gånger i de nordiska länderna.
Mitt intryck är att kvaliteten har blivit
betydligt bättre under dessa år så det
skall bli mycket intressant att få se ett
större antal än vad det vanligtvis är på
utställningar.

Det har jag däremot ingen i huset nu
men sedan ett år tillbaka har en
gammal dröm gått i uppfyllelse och
jag är lycklig ägare till en Engelsk
bulldoggstik.
Jag ser fram emot att träffa er
i augusti!
Annmarie Mæland

Den ras som har följt mig själv genom
större delen av livet är Boxer, som jag
också har fött upp ett trettiotal kullar
av. Just nu har jag bara en femårig
hanhund som jag har importerat från
England. Jag har också haft Shih tzu
under många år och haft en liten uppfödning av dem.
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on Sunday the 4th of September 2011
in Skærbæk (near the german border)
http://www.kursus-fritidscenter.dk/forside_uk

We have invited following judges: Tapio Eerola from Finland, Elisabeth Kapsch from Austria
and Gill Stockton from England.

The Best in Show dog gets the title ”IHF-Winner”, together with the big IHF-cup!
You can only get the title, if your hovawartclub ist member of the IHF. But of
course – all winner dogs get trophys. A IHF-show is always something special.
Great atmosphere and you will meet hovawarts from several countries.
Using email, please contact:
udstilling@dansk-hovawart-klub.dk
Or by ordinary mail to:
Mr. Carsten Nielsen, Skovgårdsparken 74, DK 7080 Børkop
Please remember copy of pedigree and possibly championship or workingdog-certificate
Last day of entry is the 1st of August 2011

Foreign exhibitors can pay at the entry of the show.
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The Danish Hovawart Klub looks forward to seeing you in Denmark!

Show-Info: (note: no intermediate class at this show!)
Baby class -age: 3-6 month - unofficial class):
DKK 255,00 / SEK 355,00 / NOK 295,00 / EUR 35,00
Puppy class -age: 6-9 month - (unofficial class):
DKK 255,00 / SEK 355,00 / NOK 295,00 / EUR 35,00
Junior class -age: 9-18 month:
DKK 375,00 / SEK 520,00 / NOK 430,00 / EUR 50,00
Open class -age: from 15 month:
DKK 375,00 / SEK 520,00 / NOK 430,00 / EUR 50,00
Working class -age: from 15 month:
DKK 375,00 / SEK 520,00 / NOK 430,00 / EUR 50,00
Foreign exhibitors must enclose a FCI-working certificate.
Champion class -age: from 15 month:
DKK 375,00 / SEK 520,00 / NOK 430,00 / EUR 50,00
Foreign exhibitors must enclose documentation for national or international Championships.
Veteran class - age: from 8 years:
DKK 375,00 / SEK 520,00 / NOK 430,00 / EUR 50,00

PROGENY GROUP (free)
A progeny group consists of a sire or dam with four of his/her progeny (first generation,
sons/daughters). The dogs must be entered for the show in the champion class, junior class, intermediate class,
open class, working class or veteran class. The sire or dam may, however, be entered for the
show outside judgment. Puppies - as well as dogs that have been awarded Disqualified or Cannot
Be Judged – cannot form part of the group.
BREEDER’S GROUP (free)
A breeder’s group consists of four exhibits of the same breed and variety, without distinction of
sex, bred by the same person (same kennel name), even if they are not his property. The
breeder’s group can only be entered by the breeder (owner of the kennel name).
The dogs must be entered for the show in the champion class, junior class, intermediate class,
open class, working class or veteran class. Puppies - as well as dogs that have been awarded Disqualified
or Cannot Be Judged – cannot form part of the group.
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Map: http://www.kursus-fritidscenter.dk/Find-us.568.aspx

IHF-weekend from the 2nd to the 4th of
September 2011
Together with the IHF-meeting, also the IHF world championship for obedience will take place
on Saturday the 3rd, and the international IHF Show on Sunday. We have also arranged a party
for all Hovawart-friends on Saturday evening with buffet and entertainment (price DKK 198,-. If
you want to join our party, please send a mail to sascha.bh@bbsyd.dk).
To enjoy this great atmosphere it is possible to stay the whole weekend together with us at
Skærbæk kursus- and fritidscenter (http://www.kursus-fritidscenter.dk/forside_uk). The center is
situated about 30 km north of the German border, near the North Sea and the island Römö.
The center has some modern and well-equipped cottages and is located in beautiful
surroundings. Here you can meet of course some Danish Hovawart-owners, but also Hovawarts
and their owners from several IHF countries.
We got some offers from the center:
Offer no 1 includes meal (but not party buffet Saturday evening):





2 overnight stays in a holiday house (Friday and Saturday)
Dinner Friday
Breakfast buffet Saturday and Sunday
Lunch Saturday

Price per person if you are 4 persons in one house: DKK 725,- (this price not includes
electricity and linen)
Offer no 2 without any meals



2 overnight stays in a holiday house (Friday and Saturday)
Cleaning

Price per holiday house (max. 7 persons)

DKK 1800,-

For both offers: dogs free
Please order the holiday houses directly at Skærbæk kursus-fritidscenter, Mrs. Charlotte Glistrup
Petersen (charlotte@kursus-fritidscenter.dk) – codeword IHF.
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Omplassering
Tilfälle för dig som söker en riktigt trevlig unghund!
Navn: Bergenhovs Dusk Til Dawn «Krut»
Född: 22. februar 2010
E: NB JB ZTP BH FPr III VPG III Antek Vom B-team
U: SE UCH TJH (RH) KORAD Sökh1 Rph1 Sph1 LP1 ClassChampagne
Kurt söker en träning- /tävlingsinteresserad förare som kan ta till vare på hans stora
potential inom någon utav våra bruksgrenar/lydnad eller tjänst.
MH beskriven och röntgad HD:A ED:O
Mer info och bilder www.hoffe.info
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Gratulasjoner

O-Bra-Tali's Scooby-Doo ble BIR og Nuch på NKK sin utstilling i Drammen,
søndag 5 juni 2011. Eier er Anette Rukke. Handler for dagen var Ronny Midthjell.
Belena vom Beselepark (Elena) ble BIM, med eier og handler
Hilde Skretting.

Mangas vom Quettinger Hof tok CK, CERT og BIR på Vålerbanen,
lørdag 16 juli 2011. Eier er Elisabeth Breibrenna.
Mango vom Quettinger Hof tok CK, CERT og BIM på Vålerbanen,
søndag 17 juli 2011. Eier Ellen Alexander / Bente Elisabeth Mørck Ødegård.
Belena vom Beselepark (Elena) ble BIR. Eier Hilde Skretting.
Vi gratulerer hjertligst med fine resultater ;)
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Smykker - kartanker

Smykker - kartanker
ullprodukter
ullprodukter

Stand på Norsk Hovawart Klubb sin Spesial utstilling på Gol.
http://www.blogg.hobbyboden.com/lunamon/

Smykker
- kartanker
http://www.blogg.hobbyboden.com/lunamon/

Monica
Gullesen
Hansen -Hovawart
Kennel Hexeberg
Stand
på Norsk
Klubb
Mobil: 913 16 233.

sin Spesial utstilling på Gol.

Mail: monica@kennel-hexeberg.no

Monica Gullesen Hansen - Kennel Hexeberg

ullprodukter

Mobil: 913 16 233.

Mail: monica@kennel-hexeberg.no

Stand på Norsk Hovawart Klubb sin Spesial utstilling på Gol.
http://www.blogg.hobbyboden.com/lunamon/
Monica Gullesen Hansen - Kennel Hexeberg
Mobil: 913 16 233.

Mail: monica@kennel-hexeberg.no
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Returadresse: Tor Ivar Breibrenna, Margrethe Munthes vei 1, 2406 Elverum
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