
1

posten Nr 02/2012

Et organ for Norsk Hovawart klubb

HOFFE

Spesialutstillingen 2012



2

Signerte innlegg i medlemsbladet er ikke  
nødvendigvis uttrykk for redaksjonens eller  
Norsk Hovawart klubbs syn.
Utgiver er uten ansvar for annonsene.

Redaktør og layout
Elisabeth Breibrenna

Stoff sendes
Elisabeth og Tor Ivar Breibrenna
Margrethe Munthes vei 1
2406 Elverum eller
E-post: ibreibre@online.no

Tidsfrister for innlevering av
stoff til Hoffeposten 2012

Nr. 1   10. mars 2012
Nr. 2   10. juni 2012
Nr. 3   10. september 2012
Nr. 4   20. november

Nr. 1 vil komme i løpet av mars
Nr. 2 vil komme i løpet av juni
Nr. 3 vil komme i løpet av september
Nr. 4 vil komme før jul

Forsidebilder 
Store bildet: 
Heka B-Tunets Emillos (Odin)

Lille bildet: 
Nairobi vom Quettinger Hof (Narya)
og Heka B-Tunets Emillos (Odin)
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Leder'n har ordet

Børre og Dita von den Nornen (Maggie).

Ja, da er sommeren i full gang. 
I hvertfall noen plasser.
 
Vi har siden forrige Hoffepost gjennom-
ført to styremøter og en generalfor-
samling. Og jeg vil med dette ønske 
Hanna Stenseth og Annette Rukke 
velkommen inn i det nye styret. Og 
ønsker å takke May Lisbeth Øversveen 
og Thor Anton Dyste for henholdsvis  
fire og to år i styreverv.

Vårt fokus i det nye styret fremover blir 
å få på plass en god økonomi. 

Vi skal gjennomføre Spesialen på Gol 
nå i høst, og mentaltester – også i 
høst. I tillegg så har vi startet plan-
leggingen av våres 30 års jubileum 
og IHF arrangementet som skal 
arrangeres i 2013.

Jeg ønsker derimot å se flest mulig av 
dere på Gol 24 - 26 august. Vi satser 
i år på at værgudene er med oss og 
at vi ikke får en reprise av fjoråret. 
Uansett så er det sosiale i fokus, sam-
men med hundene våre.
 
Til slutt ønsker jeg å henstille til dere 
alle om å ta hensyn til varmen. Ikke 
glem hunden i bilen i solsteken. Er det 
varmt ute blir det varmt i bilen, selv om 
bilen står i skyggen.

Ha en riktig flott sommer alle sammen. 

Børre Lien Hansen
Norsk Hovawart Klubb
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HOVAWART SPESIALEN 2012 
 

NORSK HOVAWART KLUBB INVITERER TIL  
SPESIALUTSTILLING OG OFF.LYDIGHET  

PÅ GOL DEN 25-26/8-2012 
 

Lørdag 25.08.12: Spesialutstilling (stor cert) 

Dommer : Petra Junehall 

Pris 350,- for voksen, 200,- for valp.  
100,- ekstra for utvidet påmeldingsfrist. 

Søndag 26.08.12: Lp Kl.1, Kl. 2, Kl. 3 og Kl.Elite 

Uoff. LP. Valp fram til 4 - 9mnd 

Dommer : Vakant 

Pris 350,- for lydighetsklassene, 200 for valp. 
100,- ekstra for utvidet påmeldingsfrist. 

 
(De som skal stille valp lydighet sender en mail til borre@kennel-

hexeberg.no og betaler på plassen) 
 

Påmeldingsfrist : Web 03.08.2011 

Utsatt : 12.08.2011 
 

Utenlandske påmeldere – Send manuell påmelding til  
borre@kennel-hexeberg.no 

Alle påmeldingene er bindende. 

Mulighet for å bestille hytter på Gol Camping! www.golcamp.no Det 
blir sosialt i kafebygget lørdag på lørdag ettermiddag. Samt vi samles 

også der på fredag. Velkommen til en sosial og trivelig helg.  
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Redaktørens hjørne

Hei alle sammen!

Håper alle hadde en fin Sankthans :-)
Denne Hoffeposten har latt vente på 
seg, og det er på grunn av at jeg har
ventet på noen få artikler som jeg gjerne  
ville ha med. En av dem er fra Nordisk 
Hundemassasjeskole og kurset som 
jeg gikk der. Carmen har vært så 
imøtekommende og skrevet en artikkel 
om skolen. Dette er faktisk noe jeg kan 
anbefale: Kurs i hundemassasje. Dere 
må gjerne gå HELE kurset selvfølgelig, 
men vurder i allefall et nybegynnerkurs. 
I løpet av dette kurset har jeg virkelig 

sett behovet for å kunne utføre en 
massasje på mine hunder.

Den neste store «happeningen» nå, er 
Spesialutstillingen for Hovawart som 
igjen blir arrangert på Gol i Hallingdalen. 
Håper så mange som mulig setter av 
helga, og tar turen til Gol. Det er en 
fantastisk mulighet til å bli kjent med 
de fleste, da det er mange av oss som 
avsetter den helgen. Utstilling på lørdag, 
og lydighet på søndag, og masse sosialt 
hele helgen. På lørdag kveld spiser vi 
sammen, og det er satt av plass til oss 
nede i vinterhaven!

Vi har også en liten presentasjon av 
deler av det nye styret, slik at nye 
medlemmer vet hvem vi er. Resten av 
styret kommer neste gang.

Til slutt vil jeg få ønske dere alle en fin 
sommer og ferie, og husk på hundene 
og varmen. Ingen god kombinasjon. 
Hvis du parkerer i skyggen, så husk at 
solen (hvis den er oppe da) flytter seg. 
Ha også hoggormen i bakhodet – hvis 
dere er i skogen. Hvis hunden blir bitt 
– skal den ikke belastes på noen måte, 
men få den fortest mulig til veterinær.

Elisabeth Breibrenna
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Blodsporkurs med Elmer i regi av 
Gjøvik Hundeklubb 
Teori 3. mai og praktisk del 5 - 6. mai 
2012.
Instruktør for kurset:  
Monica Eikrehagen Tjernø. 

Torsdag 3. mai kl 20:00 i klubbhytta 
til Gjøvik Hundeklubb møtte vi opp en 
gjeng på seks (6) stykken. 

Blodsporkurs

La hunden jobbe i fred og stol på den. Den har mye bedre
luktesans enn oss mennesker, og tar sjelden feil.

Teoridelen tok for seg: 
• Om spor og sporarbeid
• Hensikten og formål med blodspor
• Sporlegging og luktebilde
• Motivasjon og suksessfaktorer
• Utstyr vi trenger
• Bruk av line.
• Innføring i konkuransespor

Marit og Arne Paulsrud
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Hensikten med blodspor
Hensikten med å trene blodspor er å 
øve opp hunden til å bli ettersøkshund 
etter skadet vilt. Dette legger premis- 
sene for hvordan sporet skal utøves. 
Hunden skal arbeide sanset, rolig og  
i et behagelig tempo gjennom sporet. 

Sporlegging og luktebilde
På tur i skogen med hunden har vi 
allerede lagt merke til at hunden vår 
går spor. Går noen i forveien følger 
Elmer alltid sporet etter far eller mor for 
å finne de igjen. Skulle far eller mor ta 
en avstikker fra stien for å tisse, ja da 
må jo Elmer også spore for å se hva vi 
holder på med, så sporing er en  
naturlig ting som vi mennesker kan ut- 
nytt i arbeid med hunden. 

Når noen beveger seg gjennom skogen 
og terrenget, lager de avtrykk på 
bakken. Ikke alle avtrykkene er synlige 
for våre øyne, men de er der likevel. 
Vegetasjon blir knust, småkryp blir 
drept og skadet, og selve bakken blir 
presset sammen slik at små lommer 
nede i jorda blir klemt sammen og 
innelukket gass eller råtne væske 
lekker ut. Selv vi med våt menneske-
nese kan lukte knust vegetasjon. 
Tråkker vi i ei myr, kjenner også vi 

Sporline ble undersøkt slik at det ikke var 
løkker eller knuter som kunne henge fast i kvist
og kvast.

gassen som stiger opp, men til vanlig 
kjenner vi ingen lukter fra våre egne 
fotspor. Det gjør derimot hunden. 
Vi brukte okseblod når vi la sporet. 
Underveis hadde jeg lagt ut leverbiter 
i sporet som motivasjon, men disse 
leverbitene spiste Elmer ikke opp 
under søket, men å dra litt i elgskinnet 
i slutten av sporet kunne han jo alltids 
gjøre. 
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Riktig utstyr må på. Sporsele og sporline.

Monica går og drypper blod fra en flaske. Vi 
la ut korte spor på ca 200 meter. To spor hver 
la vi ut.

Nå er vi klare for å gå spor. Startpunktet er 
markert med sporbånd og vi har sparket opp 
litt jord (laget ei grop i marken som vi hadde litt 
ekstra blod i).

Markering av sårleie. Vi har markert dette med
orange bånd, for å se om hunden er på sporet.
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Belønning kan bestå av å få leke og dra, eller godbiter. Det som er viktig er å markere at nå har 
hunden kommet til slutten.

Som slutt på sporet hadde vi lagt ut et
elgskinn som alltid er stor stas å finne.
Elmer fikk leverbiter også, og en stor klem av 
far – da var nok dagen fullbyrdet!
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Tilstede:  Børre Lien Hansen, Helga Bergvatn, Tor Anton Dyste, Hilde Skretting  
   og Bente Ødegård

Frafall:   May Lisbeth Øversveen, Tor Ivar Breibrenna og Elisabeth Breibrenna

Post
• Post fra NKK ang mentaltest i 2009
• Fakturaer fra NKK
• Informasjon ang IHF fra Catrin Klossek
• Mail fra NKK angående rammelovverket (Børre jobber med dette)
• Purring fra norsk brukshund klubb
• Invitasjon til figurant og testlederkurs, meget kort varsel og det blir  
 nedprioritert nå.

Medlemslister
• Medlemslistene er gjennomgått og vi har pr. 17. mars 2012, 134 medlemmer   
 derav fem (5) husstandsmedlemmer.
• Det mangler betaling fra 19 medlemmer derav en (1) husstandsmedlem.
• Det er ½ kontingent for de som melder seg inn etter 1. september.

Status PC
• Klubbens PC er ute av funksjon. Hva gjør vi? Styret sender den til PC-klinikken  
 for å få status på hva som evt må gjøres med den for å få den til å virke.   
 Regning vurderes videresendt. PC-en kom til klubben i meget dårlig forfatning.

Referat fra styremøte i Norsk Hovawart klubb 
17. mars 2012
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Generalforsamling (GF)
• Ingen innkomne forslag på valg foreløpig.
• Ingen innkomne forslag på saker foreløpig.
• Tor Ivar og Elisabeth sender ut Generalforsamlings-papirer
• Styret lager innhold – Tor Anton økonomi til uka
• Børre og Tor Ivar setter opp budsjett for 2012
• Hilde sakspapirer
• Fordelt arbeidsoppgaver i henhold til GF.
• Tor Ivar må ha materiale til trykking senest 27. mars for å sende ut 28. mars.

Diverse
• Styret ønsker at avlsrådet går igjennom regelverket for mentalbeskrivelse. 
 Vi har en test fra 30. april 2011 hvor det er krysset av i flere punkter med   
 sprikende mellomrom. Eks. Kontakt er krysset av for både pkt.2 og 4.
 Vi opplever at medlemmer velger andre steder enn NHK sine teststeder.
• Hjemmesiden: Fødte og planlagte kull. Det første fødte kullet skal stå øverst på  
 lista og likeledes det nærmest planlagte kullet øverst på den lista.
 Webmaster må få beskjed når valpene er åtte (8) uker gamle, når valpene  
 er 12 uker blir kullet regnet som solgt og fjernet fra listen hvis ingen annen   
 informasjon er gitt.
• Børre har reservert alle hyttene på Gol ifht Spesialen.

 Bente Ødegård
 Sekretær



13

Tilstede 15 personer hvorav 13 stemmeberettigede.
1. Konstituering:
a) Valgt møteleder: Børre Lien Hansen
b) Valgt referent: Bente Ødegård
c) Valgt tellekorps: Thor Anton Dyste og Sjur Ødegård
d)  Valgt protokollunderskrivere: Marit Paulsrud og Arne Paulsrud

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden: Ok, med mangler (revisjonsberetning  
 ikke vedlagt men ligger på web, lovmal ikke vedlagt, stemmeseddel ikke   
 vedlagt.)

3. Godkjenning av antall fremmøtte, avgitte forhåndsstemmer: 15 tilstede  
 hvorav  13 stemmeberettigede. Ingen forhåndsstemmer innkommet.

4. Årsmelding 2011 fra styret: Tatt til etterretning.

Kommentarer underveis
Under pkt. 2.2 Avlsråd kom det kommentarer i salen rundt fertilitetsspørsmål, iden 
sammenheng om vi må jobbe bedre for å få opp antallet valper i hvert kull. Det kom 
også opplysninger rundt dette med øyelysning, og ALLE hunder som skal parres 
i utlandet må øyelyses – gjeldende fra 01.01.12. Denne øyelysningsattesten må 
fornyes hvert år. I Norge er det ikke krav om øyelysning ved parring.

Under pkt. 4 ble det snakk om mulig økning i antall medlemmer i inneværende år da 
det er mange kull dette året.

Under pkt. 7 kom det en oppfordring om å sende inn små og store saker med bilder 
til hoffeposten. Breibrenna’s er avhengig av oss alle for å kunne lage en god og 
fyldig hoffepost.

Referat fra årsmøtet i Norsk Hovawart klubb
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Under pkt. 8 Hjemmesiden er flott, men det har kommet inn tanker rundt forsiden 
fordi det ikke kommer opp nyheter der fortløpende. Dette tar May Lisbet Øversveen 
tak i og endrer til det bedre.

5. Klubbens regnskap for 2011: Godkjent

6. Revisjonsrapport: Godkjent

7. Klubbens aktivitetsplan og budsjett 2012: Aktivitetsplan OK, Budsjett vedtatt   
 med korrigering post utgift: Det skal være annonse i Hundesport ikke annonse  
 i Hoffeposten.

8. Innkomne saker:
 a) IHF-møte i England 2012 (oktober) Børre L. Hansen og Marion Olsen reiser  
  over for å holde seg oppdatert på hva som skal skje og hvordan.  
  Grunnet vi skal arrangere IHF stevnet i 2013. 
 b) Informasjon om bekjentgjørelse av årsmøte: Godkjent
 c) Informasjon om innkallingen til årsmøtet: Godkjent
 d) Ny rammelov fra NKK: Børre L. Hansen gikk igjennom ny lovmal og   
  denne ble godkjent med korrigering under pkt. valg: Korrekt ordlyd er det  
  velges 1 sekretær for 2 år og ikke 1 sekretær for 1 år. Generalforsamlingen 
  påpeker også at vi må ha vararevisor ved neste valg.

9. Valg:
Valgkomiteens enstemmige innstilling ble godkjent, det var ingen motkandidater. 
Klubbens styre ser da slik ut (se neste side):

Protokollbekreftelse uten innsigelse.

Sign.   Sign.
Marit  Paulsrud  Arne Paulsrud
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Styret 

Leder:   Børre Lien Hansen  2 år
Nestleder:  Hilde Kristin Skretting  1 år (ikke på valg)
Sekretær: Bente Elisabeth Mørck Ødegård 1 år (ikke på valg)
Kasserer:   Annette Rukke   2 år
Styremedlem: Hanna Stenseth   2 år
Styremedlem:  Helga Bergvatn   1 år (ikke på valg)

Vara:   Elisabeth Breibrenna  1 år
Vara:   Tor Ivar Breibrenna  1 år

Revisor:   Morten Caspersen  1 år

Valgkomite

Leder:   Arne Paulsrud   2 år
Medlem:  Sjur Ødegård   1 år
Medlem:  Unni Stensvold   1 år
Varamedlem: Margrethe Thømt   1 år

10. Mestvinnende hovawarttispe- og hannhund blir delt ut på spesialen.
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Navn 
Børre Lien Hansen - 1972

Yrke
Selger

Bosted
Sørumsand

Styreverv
Formann

Presentasjon av Styret

Hund / hunder
Jeg kjøpte min første Hovawart av 
Kennel Sunnyvales og Randi Schei 
i august 2001. Det var en SMT tispe 
som het Sunnyvales Amira. Amira ble 
pappa’s hund med en gang (altså, hun 
var glad i resten også). Vi ble bitt av 
utstillingsbassillen ganske tidlig og vi 
ble Nuch. Hun ble årets tispe i 2004 
og årets SMT tispe samme år. Vi drev 
med hverdagslydighet og konkurrerte 
aldri med det. Amira ble bare syv år 
gammel, da hun slet med Thyroxin 
mangel. 

Mine nåværende hoffer er Nuch 
Anziehends Ainbusk (Boss) og Dita 
von den Nornen (Maggie). Samt at jeg 
har en tispe som er ute hos min fôr-
vert Sussi. Nemlig Fioana Apple av 
Hexeberg. I løpet av de 11 årene vi har 
drevet med Hovawart har vi hatt fire 
kull på rasen. Hjemme har vi fire hund-
er. Boss, Maggie, Alaska (Eurasier) og 
Ayla (Leonberger)

Ny tilkomst ankommer også Kennel 
Hexeberg 18. august. Da skal jeg til 
Kennel Chefkas å hente ei smt tispe 
som skal hete Queen. Hun blir også 
med til spesialen.
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Litt om meg selv
Jeg ble i januar 40 år. Og tar fatt på 
siste halvdel med pågangsmot. Jeg er 
pappa til tre stykker (Ellen Beathe, 
Espen Olai og Ole Herman) og stefar 
til Victoria Charlotte. I tillegg har jeg 
snart vært i lag med Monica i 10 år. 
Gift i tre av disse. Jeg er en aktiv og 
rastløs person. Mange baller i lufta. 
Men vi (jeg) har funnet ut at dette er en 
livsstil som passer oss. 

Jeg takker for tillitten jeg er blitt vist 
som ny leder av Norsk Hovawart Klubb. 

Og mine to store mål for den komm-
ende to års perioden, sammen med 
resten av styret, er å bedre økonomien 
i klubben og lage en sosial klubb for 
alle. Uavhengig av interesser. 

Andre interesser
Aktiv fotballtrener for Juniorlaget og 
A-laget til Sørumsand, samt Trener-
koordinator i klubben. Er interessert i 
Norsk Flora. Blomster, planter og slikt 
(min feminine side ;-)). 

Foruten aktivitetene til ungene som tar 
bare mer og mer tid.

Med hilsen fra Børre 
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Navn 
Bente Elisabeth M. Ødegård

Yrke
Pedagogisk Leder i barnehage på 
Stovner

Bosted
Bor på Nannestad, nærmere bestemt 
på Moreppen.

Styreverv
Sekretær

Presentasjon av Styret

Hund
Vi har en Hovawartgutt med navn 
Mango vom Quettinger Hof, 
eller Marco, som er hans daglige navn. 

Vi har Marco på fôr for Ellen 
Aleksander, og synes det har vært 
greit. Marco er vår første hund, og 
vi gjør så godt vi kan, men noen 
Lydighetschampion blir han nok 
neppe ;-)

Han er imidlertid Norsk utstillings-
champion ( N UCH ), og det er vi 
veldig godt fornøyd med. Marco er en 
vilter og litt gal fyr, men supergod og 
snill. Han er leken og glad og elsker 
turer i skog og mark sammen med oss.

Litt om meg
Det er sjelden meg, men oftest oss 
eller vi i familien min som ellers består
av to barn i tillegg til mannen min og 
meg. Barna er 13 og ni (9) år og begge
bedriver håndball, så noen ledige 
stunder har vi sjelden. Det passer oss 
godt og vi trives bra med det livet vi 
lever, selv om det til tider er litt for få
timer i døgnet for at alle skal få sitt :-) 

Med hilsen fra Bente Elisabeth
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Presentasjon av Styret

Navn
Annette Rukke

Yrke
Tannlegesekretær / Student

Bosted
Har bodd på Skedsmokorset nå i 12 år, 
flytter til Nannestad 1.juli

Styreverv
Kasserer

Hund
Vi er de heldige eiere av O-Bra-Tali`s 
Scooby-Doo, daglig kalt Scooby eller 
Scoob. Jeg så et bilde av en hund jeg 
syntes var helt nydelig, dette viste seg 
å være en smt Hovawart. Da begynte 
jakten etter denne rasen. Jeg kom i 
kontakt med Kennel O-Bra-Tali, Ellen 
Alexander, som planla et kull. Den 
20. mars 2007 ble Scooby født og vi 
lykkelige eiere av vår første Hovawart. 
Vi driver ingen form for trening av 
Scooby, bare gode daglige turer. Er 
nok ikke konsekvent nok (har heller 
ikke nerver) til å kunne drive med 
konkurranser. Vi driver litt utstilling og 
Scooby har klart å bli N UCH ;-)  
 
Jeg er like nervøs (ødelagt) hver gang 
vi skal i ringen, men vi koser oss sosi-
alt sammen med mange flotte hoffer 
og flotte hoffe-mennesker. Scooby 
hadde besøk fra Sverige av en hoffe-
frøken med navn Fidji, og 14. juni fikk 
Fidji & Scooby fem (5) nydelige valper. 
Om alt går bra, flytter Scooby`s datter 
Hoffetrollet`s Blaze hjem til sin pappa i 
august, dette gleder vi oss veldig til.

Litt om meg
Jeg kommer fra Nesbyen i Hallingdal, 
og bodde der til i 2000. Da flyttet Martin
(min sønn på snart 16 år) og jeg til 
Skedsmokorset. Jeg har jobbet med 
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tannteknikk disse 12 årene vi har 
bodd her, men etter nedbemanning 
bestemte jeg meg for å finne på noe
nytt. Jeg studerer nå til tannhelse-
sekretær og har fått meg jobb på 
Kjeller Tannhelse. Tror dette vil bli 
veldig bra.  

Jeg skal jobbe som sekretær, og sam-
tidig få bruke min erfaring fra tann-
teknikken – spennende.  
 

Vi flytter nå inn i nytt hus på Nanne-
stad, med plass til våre tre (3) katter  
(Misha, Mia og Pia), Scooby, Blaze, 
Martin, Stein Roger (min mann)  
og meg.

Med hilsen fra Annette 
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Presentasjon av Styret
Navn
Elisabeth Breibrenna

Yrke
Typograf (Grafisk designer) i Forsvaret

Bosted
Elverum

Styreverv
Varamedlem

Hund
Jeg kjøpte min første Hovawart i 1989,
og det var Waldenwart's Araq Roscoe
fra Kennel Waldenwart.
Før det hadde det kun vært Schäfere
for meg!

Da Roscoe var fire (4) år, kjøpte vi 
en Hovawart til. Det var Robenhof's 
Cazan – forøvrig bror til Margrethe 
Thømt sin Carmen. Cazan var en 
nydelig sort hanne, som oppnådde 
både BIM og HP på utstillinger. 

Roscoe ble N UCH og fikk utdelt 
CACIB. Jeg gikk også lydighet med 
han. Han ble nesten 11 år.

Jeg har hatt fire hunder før Roscoe 
– av dem var tre Schäfere. Har alltid 
drevet med utstillinger, bruks- og 
lydighetskonkurranser.

Den 12. februar 2006 kom Thors-
borgens Bloka Nagi i hus. Bloka er 
indiansk og betyr hanndyr, Nagi er 
også indiansk og betyr Ånd. Han 
skulle altså være ånden etter Acki. En 
nydelig Schäfer som jeg fikk beholde 
alt for kort tid pga sykdom. Da hadde 
jeg bestemt meg for å ha kun denne 
Schäferen, men slik gikk det ikke. 
Kullet til Marion i 2010 var alt for 
spennende til at jeg kunne la det gå fra 
meg. Dermed snek det seg inn en ny 
Hovawart, med navnet Mangas (etter 
den store Apache-høvdingen Mangas 
Colorado) vom Quettinger Hof.

Schäferen Nagi er en «bruksschäfer»,
og ingen utstillingsshund. Han er 
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derimot en racer i bruks- og etter-
søkningsarbeid :-) 

Jeg går lydighet med begge, men 
stiller kun Mangas. Han ble N UCH 
kun 14 dager etter at han fyllte to (2) 
år. Han har uttallige BIR, og på NKK 
i Drammen fikk han sitt første CACIB +
BIR også denne gangen.
Vi driver veldig aktivt med hundene,  
og er stort sett i skogen. 

Litt om meg
Jeg satt også i styret i Elverum Hunde-
klubb i mange år, hvorpå jeg også var 
redaktør. Skal tro om dette har noe 

med jobben min å gjøre?
Jeg var lydighet- og bruks-instruktør,
og de siste årene var jeg hovedtrener.

Jeg har også drevet mye med hest, 
men det har naturlignok dabbet litt av 
de siste årene. Hundene tar all min tid. 
Skal derimot ri i fjellet i høst :-)))

En annen altoppslukende hobby er mat
og vin. Jeg elsker å lage mat, og kan 
gjerne tilbringe 4-5 timer på kjøkkenet.
Hos oss lages alt fra bunnen av og 
alltid med masse frukt og grønt :-)

Med hilsen fra Elisabeth
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Navn 
Tor Ivar Breibrenna

Yrke
xxxx xxx

Bosted
Elverum

Styreverv
Varamedlem

Presentasjon av Styret
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Vi er en gjeng Hovawart-entusiaster 
som har startet opp treninger og 
sosiale samlinger. Vi møtes en gang 
i uka i Gjøvikomådet. Vi har vært 
mellom fem (5) og 15 stk. Vi trener på 
alle nivåer.

Til nå har vi stort sett hatt lydighet- og 
sosial- / miljøtrening. Etter hvert blir det 
også spor, søk og utstillingstreninger.
Vi hjelper hverandre så godt vi kan og 
kommer med tips og ideer.
Er det flere som vil være med, så 
kontakt 

Ann-Kristin på mobil 918 52 123 eller 
Unni på mobil 922 37 615. 
Vi kan også følges på Facebook på 
Hovawart Mjøsområdet.

Hilsen Ann-Kristin og Unni

Hovawarteiere i Mjøsområdet

Ann-Kristin med Nairobi vom Quettinger Hof 
(Narya) går lineføring.
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Vedtatt av årsmøtet den 25.05.1996 med senere endringer, senest av 22.04.2012

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub senest 31.12.2012 

Kap 1 Innledende bestemmelser 

§1-1 Organisasjon og virkeområde 
Klubbens navn er Norsk Hovawart Klubb, og forkortes til NHK. Klubben er 
selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er 
medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å 
overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt 
av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne 
medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. 
Klubben omfatter rasene Hovawart.  
Klubben har verneting i Oslo. 

§1-2 Formål 
NHK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å 
bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av Hovawart. NHK 
skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl 
av Hovawart skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes 
sunnhet. 
 

Obligatorisk lovmal for Norsk kennel klubs 
medlemsklubber

Lover for Norsk Hovawart Klubb stiftet 1983
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§1-3 Definisjoner  
Klubbens organer:   
• Årsmøtet 
• Ekstraordinært årsmøte 
• Styret  
• Valgkomite 

Kap 2 Medlemskap og krav til dette 
 
§2-1 Medlemskap 
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben 
og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt 
opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.  

§2-2 Medlemskontingent  
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse 
som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av 
klubbens årsmøte. 
Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.  

§2-3 Medlemsplikter 
Medlemmene er forpliktet til å støtte NHK og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt 
å følge NHK og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er 
forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter 
seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder 
klubbinternt regelverk. 

§2-4 Opphør av medlemskap 
Medlemskap i klubben opphører ved: 
a) Utmeldelse 
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende    
 kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
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c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner  
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet. 

Kap 3 Organisasjon 

§3-1 Høyeste myndighet 
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 01.06.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med 
unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av 
klubben (som krever ¾ flertall). 
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. 
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. 

§3-2 Møte og stemmerett 
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes 
har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med 
gyldig medlemskap. 
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv  
i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved 
fullmakt.
På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, 
men ikke stemmerett. 

§3-3 Innkalling      
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene via klubbens hjemmeside med 
minst 8 ukers varsel.   
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen 
skal sendes medlemmene enten pr e-post eller/og i adressert medlemsblad.  
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Med innkallelsen skal følge:     
•  Dagsorden     
•  Årsberetning     
•  Regnskap med revisors beretning     
•  Budsjett for neste år
•  Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen  
 i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.    
 
•  Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra  
 med-lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før  
 møtedato. 

§3-4 Årsmøtets oppgaver. 
Årsmøtets oppgaver er å: 
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, [forhåndsstemmer/fullmakter  
 hvis klubben har dette], innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett  
 til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å   
 undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning 
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Godkjenne budsjett for neste år
f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens   
 dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå  
 behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt
h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
i) Velge:
 - Leder for 2 år 
 - Nestleder for 2 år 
 - 2 styremedlemmer for 2 år
 - 1 kasserer for 2 år
 - 1 sekretær for 2 år 
 - 2 varamedlemmer for 1 år 
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 - Revisor med vararevisor for 1 år. 
 - Valgkomite med Leder 2 år og øvrige medlemmer for 1 år, samt   
  vararepresentant for 1 år 
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke 
velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved 
valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av 
medlemmene for-langer det. 
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de 
ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan 
behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, 
dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. 

Kap 4 Styret m.v. 

§4-1 Styret 
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

§4-2 Vedtak og representasjon 
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede. 
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene 
krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for 
medlemmene og NKK. 

§4-3 Styrets oppgaver er å 
 - lede klubben mellom årsmøtene 
 - avholde årsmøte 



31

 - drive klubben i samsvar med klubbens formål 
 - gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet 
 - oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide    
  retningslinjer for særkomiteer, [avlsråd, gjelder kun raseklubb, eventuelt   
  redaktør] 
 - søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-  
  regionen
 - velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret 
 - oppnevne representant til NKK-regionen 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer 

§5-1 Valgkomite  
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har 
ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på 
kandidater til alle de verv som skal besettes. 

§5-2 Revisor 
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir 
beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med 
kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 
 

Kap. 6 Diverse bestemmelser 

§6-1 Lovendringer  
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. 
Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men 
trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er 
bestemt. 
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§6-2 Tolking av lovene 
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er 
obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1. 

§6-3 Oppløsning 
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen 
må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen 
gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. 
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer 
ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK. 
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02.06.2012 NKK Drammen  
Margrethe Thømt og Brukshoffets Baronesse Blixen tok CACIB + BIM. 
Elisabeth Breibrenna og Mangas vom Quettinger Hof tok CACIB + BIR 
 

Gratulasjoner!

02.06.2012 NKK Drammen  
Brukshoffets Grevinne Bertha som er
eid av Cecilie Thormodsrud tok 2BTK, 
CK, CERT og res CACIB. 
Gratulerer! 
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09.06.2012 
Oslo og omegn Dressurklubbs LP-stevne, Maridalen  
Toril Kolstad med Lintrollets Xitron tok 1. premie og gikk av med seieren  
i klasse III, med 264 poeng. 
Dommer: Trond Morten Teigen. 
Det var syv (7) startende i denne klassen.

Vi gratulerer masse!

Foto: Jan Petter Frostad
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13.05.2012 NKK Lillesand 

Margrethe Thømt og Brukshoffets Baronesse Blixen tok BIR, CERT og CACIB og er 
dermed Norsk Utstillingschampion. 
Gratulerer!
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Den største grunnen til at jeg ønsket å 
gå dette kurset, var min erindring fra 
vår andre Hovawart,Robenhof’s Cazan, 
som fikk massasje to ganger i uken 
pga en skiveutglidning. Jeg så hvordan
han slappet av og tok til seg alt han 
kunne få av berøring og det velvære
som følger av en slik behandling, 
samtidig som han ble så mye bedre.

Massasjekurs

Mangas satte stor pris på behandlingen.

Elisabeth Breibrenna og Mangas

Jeg har ofte tenkt at – etter trening så 
strekker vi mennesker ut, og det er 
veldig viktig, men hundene får aldri 
strekt ut etter harde treeningsøkter!

Jeg hadde ikke som mål å bli fulllært 
massør, men jeg ville lære meg såpass 
mye at jeg kunne massere mine egne 
hunder.
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Det kan jeg med hånden på hjertet 
si at jeg har oppnådd! Jeg kan ikke 
snakke for Mangas, men jeg ser at 
han setter pris på den ukentlige 
behandlingen.
For Mangas sin del er det selvfølgelig 
velvære, men også forebyggende. For 
Nagi sin del så er det en nødvendighet.
Han er ikke mer enn 6 ½ år, men blir 
veldig stiv etter treningsøktene.

Første massasjen han fikk, ble han 
glovarm i huden og jeg kjente etter 
hvert at musklene slappet av på en 
helt annen måte. Hele hunden virket 
med ett «myk».

Hvis dere har mulighet for å gå et slikt 
kurs, så synes jeg at dere skal vurdere 
det. Gå inn på www.nordiskhms.no
og finn ut mer.

Carmen begynte med å fortelle hvordan  
skjelettet er bygd opp . . . 

hvilke muskler som blir mest belastet, og 
hvilken veg de går – veldig viktig!

Jeg skjønner at blodomløp og hjertet er veldig 
viktig å kunne, men til tider fikk jeg følelsen av 
å studere til lege :-)
Sjelden har røde- og hvite blodceller, blod-
plater og plasma vært så interessant. Tusen 
takk Carmen – for et meget lærerikt kurs.
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Carmen begynte sin yrkeskarriere 
som offiser i Sjøforsvaret med 
spesialistutdannelse innenfor 
elektronikk. Hun har imidlertid alltid 
hatt en sterk interesse for natur, jakt 
og hunder, og omskolerte seg senere 
innenfor alternativ behandling på 
mennesker og dyr. 

Carmen viser massasje på en av sine Irske 
Settere, Patchi.

Hundemassasje
 – til hundens beste!

Carmen utdannet seg til klassisk 
massør, hundemassør, soneterapeut, 
aromaterapeut, rosenterapeut, øre-
akunktur, kinesologi, og termografi på 
hund. Hun har vært student ved 
universitetet i Trondheim og tatt blant 
annet humanbiologi. Hun har vidreut-
dannet seg innen Heste- og Hunde-
assistert psykoterapi og læring. Her 
bruker man hest og hund terapautisk 
innenfor psykiatrien, næringslivet og 
selvutvikling. Hun har undervist i 
hundemassasje siden 1997.  
 
I 1999 holdt hun en rekke kurs for 
Norges Blindeforbund, hvor førerhund-
brukere lærte å massere sine fører-
hunder. I 2005 startet hun Nordisk 
Hundemassasjeskole. Studentene 
spenner fra veterinærer, dyrpleiere, 
blivende terapauter, ferdige terapauter 
som ønsker videreutdanning, til 
engasjerte hundeiere som ønsker å 
tilegne seg kunnskap for å ivareta sine 
firbeinte venner, med kompetanse og 
sikkerhet. Carmen har i tillegg drevet 
aktivt med jakthunder og jaktdressur 
i 20 år, og trent hunder for andre 
profesjonelt.    
De rasene hun har hatt som egne 
hunder inkluderer:
• Border Collie
• Irsk setter
• Grå elghund
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• Strihåret Dachs
• Svensk hvit elghund
• Labrador
• Fox terrier
I dag har hun fire (4) Irske settere.

Nordisk Hundemassasjeskole tilbyr en 
ett år utdannelse fordelt på seks trinn. 
De som ønsker å kun lære å massere 
egen hund kan ta nybegynnerkurset 
ev. Trinn 1 i tillegg. Det er viktig at man 
har en grunnleggende forståelse for 
hvordan man masserer en hund. Dette 
lærer elevene på en trygg og god måte. 

På nybegynnerkurset får elevene en 
forståelse av hva som skjer fysisk og 
mentalt i hunden med massasje. Det 
er ingen som hverken ser eller tar på 
en hund på samme måte etter endt 
kurshelg. Elevene får en helt ny for-
ståelse og innsikt i hva massasje og 
den bevisste berøringen gjør for 
hunden.

På Trinn 1 går vi dypere inn i muskel-
fysiologien, skjelett/leddlære, muskel 
palpasjon av de overflatiske musklene, 
samt stretching og mobilisering.

Trinn 2 lærer elevene om bindevev,
hud, bindevevsmassasje og palpering 
av de dypere musklene I hundens 
frampart. 

Her blir det en tre timers skriftlig 
eksamen.

Trinn 3 blir det mer inngående om 
nervesystemet, palpering av de dypere 
musklene I rygg og bakpart, samt 
triggerpunkter (ca.50 stk)

På trinn 4 lærer elevene palpering av 
de siste dypere musklene i rygg og 
mellomparti, samt noen flere trigger-
punkter. Vi går igjennom skader i 
muskler og skjelett samt første hjelps-
behandling. Her blir det en to timers 
skriftlig eksamen.

På trinn 5 starter kurset med en 
avsluttende praktisk eksamen. 
Resten av helgen har vi valgt å kalle 
«Terapeutens verden». Det er en for-
beredelse på det å være terapeut og 
behandler for hund og eier. Vi bruker 
hester og hunder som en terapeut for 
oss. Siste dagen går vi gjennom etikk 
og moral i behandling av dyr, samt 
hvordan starte eget firma. Det blir felles 
lunsj og utdeling av Diplom.
Gjennom hele utdannelsen må elev-
ene gjøre praksisbehandlinger som 
skal journalføres og leveres inn 
mellom hvert trinn. Tilsammen skal det 
journalføres 70 behandlinger.
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Skolens filosofi
En lærers målsetting er at eleven skal 
bli flinkere enn læreren. Grunnidèen 
bak skolen var å kunne gi en god og 
grunnleggende opplæring i hunde-
massasje. Det fantes lite faglitteratur 
om emnet, og for å kunne jobbe med 
hundemassasje trengtes det også om-
fattende utdannelse innen anatomi og 
fysiologi. Her fantes det god veterinær-
litteratur, men ingenting skrevet på 
norsk. Derfor lagde vi vår egen fag-
litteratur for skolen! Det er et omfatt-

Det første vi begynte med, var nakken og rygg-
raden. Her er det Puff Daddy som får massasje 
av mor Jeanett. Dette kalles Scanning.

Hege (som driver aktivt med trekk) gir hunden
sin Nemi en Effleurage.

ende materiale på ca. 500 sider, med 
blant annet fargeillustrasjoner av hver 
enkel muskel. Dette materialet blir ikke 
solgt utenfor rammene av skolen. 
En dypere filosofi er at hundemassasje 
ikke bare er en massasjeteknikk hvor 
man lærer å løse opp muskelspenning-
er, det handler også om holdninger til 
dyr og hvordan man behandler dem. 
Det å lære å «se» dyr gjør også noe 
med oss som mennesker. Det handler 
om respekt og omtanke for alt levende 
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rundt oss. Hvordan kan man lære dette 
ved å massere en hund?  
 
Når man legger hendene sine på et 
annet individ så «åpner» man hjertet.  
Hunder kan ikke kommunisere med 
ord, derfor må vi prøve å forstå dem 
gjennom å lese kroppsspråket deres.  
Dette er veldig viktig under behandling, 
for å unngå å trå over usynlige grenser. 
Alle hunder har sin egen personlighet 
akkurat som oss mennesker, og det 
er viktig at de blir møtt og forstått som 
unike individer. Derfor er en del av 

filosofien å lære hundeeiere å se og 
forstå hunden sin på en ny måte. Man 
trenger ikke utdanne seg til hunde-
massør for å kunne lære å massere 
egen hund. Vi har jakt-, trekk-, bruks- 
og utstillingshunder i tillegg til en 
vanlig familiehund. Uansett bruksgren 
krever vi at hunden skal yte for oss 
maksimalt. 
Det er ikke nok å tenke fóring og tren-
ing, man må også tenke vedlikehold 
og forbedring av hundens yteevne. 

Maria har en «Malle» selv, men fikk låne en av
Carmen sine. Se som hunden nyter :-)

Andrea har en Kooiker, men lånte også en av
Carmen sine, da hunden ikke var med. Andrea
er fast bestemt på å bli veterinær, og så helt 
klart nytteverdien av å kunne massasje.
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Alle som driver en eller annen form for 
hundesport burde lære litt om hundens 
grunnleggende anatomi og fysiologi. 
Dette vil hjelpe hunden å holde lenger 
og samtidig kan det gi den en god 
alderdom. 
Til mer vi vet hvordan en hund 
fungerer både fysisk og mentalt til 
bedre kan vi ivareta den. 
Hundemassasje er en viktig del 
av rehabilteringen etter skader og 
operasjoner. Helbredelses prosenten 
har gått opp fra 55 % til 85 % etter 
at veterinærklinikker har tatt i bruk 
rehabilitering i sin behandlinger. Det 
kreves kvalifiserte personell som er 
utdannet innen hundemassasje og 
rehabilitering.

Tusen takk til deg, Carmen ;-)

Karina masserer en av sine syv Border Collier.
Hun driver gård med masse sau, og hundene 
er «hardt-arbeidene» på lik linje med eierne.

Pressur i spente områder skal gjøres forsiktig.

Forbeina er det på hunden som blir mest ut-
satt, og de må også masseres. Carmen for-
klarte og viste på sin egen hund Patchi.
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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

 

ÅÅHH! DEILIG 
MED SKYGGE! 

DEILI 

Mango vom Quettinger Hof 
ønsker dere alle en fin sommer, 
selv om han selvforetrekker 
skyggen ;-)
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Returadresse: Tor Ivar Breibrenna, Margrethe Munthes vei 1, 2406 Elverum


