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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

Forsidebilde
Deilig å slappe av etter ei økt i skogen.
Ny avlshann: Heka-B Tunet's Emillos.
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Leder'n har ordet

Børre og Dita von den Nornen (Maggie).

Hei, alle sammen. 
Nå er sommeren igang for fullt. Masse 
turer og bading for to- og firbeinte 
medlemmer. 

Vi har nå nylig gjennomført befaring på 
Hurdalsjøen Konferansesenter hvor vi 
skal ha Spesialen og IHF stevnet 
den 6. - 8. september. Vi har vel over-
sikten, men forferdelig mye å gjøre. 
Vi er derimot en gjeng med godt på-
gangsmot, så vi skal nok dra i land 
dette stevnet også! 
Det er bare å delta og vi kommer nok 

til å trenge noe kjørehjelp på søndag, 
hjem fra hotellet til flyplassen. 
Utover dette har vi kontroll. (tror jeg).
  
Vi har nettopp gjennomført General-
forsamling. Atter igjen lite oppmøte, 
men vi fikk gjennomført møte. 
Nytt styre er valgt. Ingen forslag på 
valg eller saker ble sendt inn i år, så 
det ble et proforma møte i år. 
Til glede kan jeg nå si at vi har vunnet 
tilbake kontrollen på økonomien. 2012 
gikk i et meget lite overskudd, men 
mot fjoråret på minus 69 000,- så er vi 
veldig fornøyde. 

Vi ønsker å invitere alle medlemmer 
til festmiddag på Hurdalsjøen 
Konferansesenter lørdag 7. september. 
Klubben feirer 30 år, vi har besøk fra 
IHF (40 delegater fra hele europa), 
utdeling av priser for 2012 og sosialt 
samvær. Kommer en innbydelse i dette 
bladet. 
Still opp på lydighet, utstilling og fest-
middagen! Vis Europa hva en liten 
klubb som oss kan få til. 

Ha en veldig god sommer alle sammen 
og pass på dyrene i varmen.

Børre Lien Hansen
Leder 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 
w
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Redaktørens hjørne
Hei igjen alle sammen!  
En liten ting aller først . . . forrige 
utgave av Hoffeposten kom litt sent,  
og det beklager jeg veldig. Litt kjipt 
at det står God påske når det er 
sommerferie rett rundt hjørnet . . . vel,
vi får bare traske videre . . . iallefall, nå
er det nytt nummer. Jeg må si at jeg 
savner innsendinger fra utstillinger, 
lydighet, agility . . . alt dere er med på!
Kom igjen folkens!!!! Send inn!!!

Nå fremover vil det nok være IHF 
mesterskapet som blir stående i søke-
lyset. Her er det masse å gjøre, men 
som Børre skriver – det meste er i 
havn, men vi trenger masse hjelp 

DEN helga på Hurdalssjøen. Meld fra 
til Helga Bergvatn på Kennel Heka-B 
Tunet . . . at du vil være med å hjelpe 
til! Dette blir en knall helg, men masse 
muligheter for å vise frem både oss 
selv og hvor fine hunder vi har. Meld 
dere på i både utstilling- og lydighets-
ringen!!! Da har dere noe å trene mot 
– et MÅL utover sommeren/høsten! Er 
ikke DET moro da?

Vi har med en artikkel om Mentaltest, 
som vi skulle ha hatt med i forrige 
nummer. Denne artikkelen har med alt 
du trenger å vite for å gå test med din 
hund, og det er noe alle hundeeiere 
skulle ta seg både tid og råd til – selv 
om du ikke skal bruke den til noe 
spesielt. Dette meget interessant.

Til slutt i bladet er det nye avlshanner 
i Norsk Hovawart klubb. Siden 
ikke hjemmesiden er helt oppe og 
går ennå, så tar vi de med i dette 
nummeret. Gratulerer alle sammen!

. . .  og til slutt vil JEG få ønske 
dere alle sammen EN RIKTIG GOD 
SOMMER! Husk hunden i varmen, 
og HUSK at sola flytter seg - hvis du 
parkerer bilen i skyggen!!!!!

Elisabeth Breibrenna
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Mentaltest komitteen i NHK arrangerer 
hvert år mentalprøver i Hovawart 
klubbens regi. I år er det lagt opp til en 
helg i september med mental be- 
skrivelse.

Meld der på allerede nå og sett av 
dagen til å se på andre hunders be-
skrivelse i tilegg til å gjennomføre på 
din egen hund.
Da interessen er stor og beskrivelsen 
offisiel – dvs. andre raser kan melde 
seg på, håper vi på at alle Hovawart- 
eiere som ikke testet sin hund, melder 
seg på snarest.
Klubbens mål er å teste så mange 
Hovawarter som mulig, noe som gir 
oss mere kunskap om rasen.
 

Hvorfor mentalbeskrive din 
hund?
Du får en beskrivelse fra to beskrivere 
fra NKK om din hund og dens evner; 
styrker, svagheter og reaksjons-

mønster, noe som kan brukes i videre 
trening av din hund og i hverdagen.

Du kan få gode tips av beskriverne om 
hva du bør tenke på i hverdagen og 
i trening. Bruk anledningen etter be-
skrivelsen til å stille spørsmål om din 
hund til beskrivene.

Trengs hvis du vurderer å bruke din 
hund i avl.
Kan brukes som kjent mental status for 
å konkurrere i bruks.
 

Hvem kan la beskrive sin 
hund?
•  Hunder fylte 12 måneder første   
 prøvedagen og oppover.
•  Hunder registert i NKK eller   
 registert anerkjent av NKK.
•  Originalt registeringsbevis   
 (stamtavle) kreves som bevis ved  
 oppmøte ellers avvises hunden til  
 beskrivelse.

Mentalbeskrivelse 2013 g jennomföres 
28. - 29. september

Av Catrin Klossek - figurant og testleder
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•  Hunden må være frisk og vaksinert  
 mot valpesyke og attest kunne 
 fremvises på testdagen uopp-
 fordret.
 Hunden må väre ID merket.
•  Tisper kan ikke delta dersom mer  
 enn 28 dager drektig eller har   
 valper under 56 dager.
•  Løpetisper anbefalles ikke å starte;  
 hvis eier velger å beskrive tispen  
 gjøres det som siste hund siste   
 prøvedagen.
 

Hva er en mentalbeskrivelse?
•  Det er en beskrivelse av din hunds  
 egenskaper som lek, kontaktvillig-
 het fra ukjent person, følge og   
 gripe, aktivtetsnivå, avstandslek,  
 overraskelse, lydfølsomhet,
 reaksjon overfor truende og be-
 veglige objekter og skudd- 
 fasthet.
•  En test er gjennomført når be-
 skrivelsesskjema er utfyllt, dvs.   
 kryss i alle ruter,alternativet er av-
 brutt test dvs. beskriver eller 
 hundeeier velger å ikke fullføre   
 testen.
•  Hvert moment omfattes av tre   
 faser; vekking, handlingsprogram  
 og avslutning (nysgerrighet og   
 gjenværende redsel)

•  Beskrivelsen av din hund gjøres av 
 to neutrale beskrivere utdannet av  
 NKK.

Hva er en figurant / testleder /
beskrivere?
•  I Hovawart klubben har vi to   
 utdannede aktive testledere og  
 flere figuranter, men ikke så   
 mange aktive.
 (dvs. vi trenger flere). Vi har ingen  
 beskrivere per i dag.
•  En testleder er den personen som  
 følger hund og hundefører 
 gjennom prøven og instruerer   
 hundefører hva som skal gjøres  
 og hvordan.
•  Testleder krever utdanning via   
 NKK; dvs. først må du utdanne  
 deg som figurant og etter
 teoretisk og praktisk utdannelse  
 og samt et gitt antall gjennomførte  
 tester kan du videreutdanne deg til  
 testleder.
 En figurant er den personen som  
 gjennomfører de ulike momentene  
 hunden skal igjennom;
 for eksempel overraskelse,   
 avstandslek osv......
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Hvis du er interessert i å lære mere om 
mentalbeskrivelse av hund, ta gjerne 
kontakt med meg eller noen av de 
andre i mentaltestkomitten.

 
Mvh
Catrin Klossek - figurant og testleder
for mentaltestkomitteen

Mobil 906 15 124

– den godkjenninga har nok gått rett til hodet på'n!!!
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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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Referat Generalforsamling Norsk Hovawart klubb
26 mai 2013
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Inntil dette fungerer får vi formidle ting i 
Hoffeposten!

www-hilsen
Tor Ivar Breibrenna

www.hovawart.no 
På siste styremøtet, tok jeg på meg 
ansvaret for Hovawartklubbens 
hjemside.
Det er en utfordring å sette seg inn 
i alle begrep innen webdesign. Ikke 
minst at det er på «nynorsk» (engelsk).

Det er langt i fra det å sette opp Hoffe-
posten – å få den printet . . . det er jo 
den enkleste sak av verden (for den 
som kan det).
Siden dette med webdesign er upløyd 
mark for undertegnede, ber jeg om 
forståelse inntil jeg får det til! Jeg satt 
i 2 1/2 time for å prøve å få lastet inn 
en avlshanne. Har ikke fått det til ennå! 
Klarte faktisk å få lagt inn informasjon 
om at jeg hadde overtatt . . . HURRA!!!

Da dette etterhvert (håper jeg) går på
skinner vil det forhåpentligvis komme 
informasjon fortløpende.
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Det vil fra juli i år (2013) gjennomføres en studie der vi med akupunktur skal 
behandle 46 hunder med jursvulst. Vi trenger hunder, og sender derfor ut 
informasjon om studien. Ønsker dere å informere hundeeiere i deres forening, så er 
vi hjertelig takknemlige for det. 
Vi ser dette forsøket som et viktig ledd i videre forskning på kreft.

Ønskes det mer informasjon om studien - ta kontakt med: 

Margit Buen 
Mobil 906 97 243 
eller 
E-post margit.buen@gmail.com

Jursvulst hos hund
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Invitasjon til Spesialen 2013
på Hurdalssjøen hotell og konferansesenter

Hurdalssjøen hotell og konferansesenter

Norsk Hovawart klubb inviterer til  
Spesialutstilling / offentlig lydighets-
stevne i forbindelse med International
Hovawart Federation (IHF) sin 
konferanse 2013 og at NHK er 30 år! 

NB!!!!
I forbindelse med IHF konferansen, vil
lydigheten finne sted på lørdag, og 
utstillingen på søndag!  

Overnatting 
Hurdalssjøen hotell og konferanse-
senter på tlf.: 63 95 96 00 eller 
Haraldsvangen kurs og 
konferansesenter på tlf.: 63 98 81 00
På Hurdalssjøen er det lov til å ha 
hund på rommet, mot et lite tillegg.

Lørdag 7. september 2013
Lydighet alle klasser.
Dommer: Vakant

Søndag 8. september 2013
Spesialutstilling.
Dommer: IHF-representant

Manuell påmelding og andre 
spørsmål rettes til:
borre@kennel-hexeberg.no

Påmeldingsfrist: 
torsdag 22. august 2013

Alle påmeldingene er bindene.
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Priser for deltagere IHF

Enkeltrom Dobbelrom
Overnatting inkl møtet 2 700,00kr         2 400,00kr        
Pausemat 120,00kr            120,00kr           
Drikkebonger fre/lør 300,00kr            300,00kr           
Sum pr IHF delegat 3 120,00kr         2 820,00kr        

Hvis det er medbragt hund, koster det kr 300,- for hele oppholdet. Ikke pr dag. 

Inkluderer også kjøring til og fra hotellet. To drikkebonger fredag og to på lørdag.
All Inclusiv - Overnatting og møtet. 

Stevnepriser Utstilling 50 Euro 400,00kr   
Lydighet 50 Euro 400,00kr   
Valp 32 Euro 250,00kr   

Overnatting for andre Enkeltrom Dobbeltrom
810,00kr            935,00kr           Inkl frokost 

Prisene gjelder pr rom. Ikke pr person, men pr dag. 

Festmiddag på lørdag 575,- pr person - Inkluderer to drikkebonger.

Priser for deltagere IHF

Priser for deltagere IHF

Enkeltrom Dobbelrom
Overnatting inkl møtet 2 700,00kr         2 400,00kr        
Pausemat 120,00kr            120,00kr           
Drikkebonger fre/lør 300,00kr            300,00kr           
Sum pr IHF delegat 3 120,00kr         2 820,00kr        

Hvis det er medbragt hund, koster det kr 300,- for hele oppholdet. Ikke pr dag. 

Inkluderer også kjøring til og fra hotellet. To drikkebonger fredag og to på lørdag.
All Inclusiv - Overnatting og møtet. 

Stevnepriser Utstilling 50 Euro 400,00kr   
Lydighet 50 Euro 400,00kr   
Valp 32 Euro 250,00kr   

Overnatting for andre Enkeltrom Dobbeltrom
810,00kr            935,00kr           Inkl frokost 

Prisene gjelder pr rom. Ikke pr person, men pr dag. 

Festmiddag på lørdag 575,- pr person - Inkluderer to drikkebonger.

Priser for deltagere IHF

Enkeltrom Dobbelrom
Overnatting inkl møtet 2 700,00kr         2 400,00kr        
Pausemat 120,00kr            120,00kr           
Drikkebonger fre/lør 300,00kr            300,00kr           
Sum pr IHF delegat 3 120,00kr         2 820,00kr        

Hvis det er medbragt hund, koster det kr 300,- for hele oppholdet. Ikke pr dag. 

Inkluderer også kjøring til og fra hotellet. To drikkebonger fredag og to på lørdag.
All Inclusiv - Overnatting og møtet. 

Stevnepriser Utstilling 50 Euro 400,00kr   
Lydighet 50 Euro 400,00kr   
Valp 32 Euro 250,00kr   

Overnatting for andre Enkeltrom Dobbeltrom
810,00kr            935,00kr           Inkl frokost 

Prisene gjelder pr rom. Ikke pr person, men pr dag. 

Festmiddag på lørdag 575,- pr person - Inkluderer to drikkebonger.

Priser for påmelding utstilling og lydighet

Priser for overnatting - medlemmer og andre 
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Du / dere inviteres herved til festmiddag
lørdag  7. september 2013 på Hurdalssjøen 
hotell og konferansesenter.  
Klokkeslett kommer! 

Det vil bli servert fire retters middag
inklusiv to drikkebonger.

Pris pr person kr 575,-

Vær snill å oppgi ved påmelding om mat-
allergier, og om du absolutt ikke vil ha fisk!

Svar utbes innen 19. august til
Elisabeth Breibrenna
Mobil  926 60 362
E-post ibreibre@online.no
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Nye avlshanner i Norsk Hovawart klubb

Heka-B Tunet's Emillos

Reg. nr.:  NO58132 / 10  
Født:   08. 11. 2010
Farge:   Blond
HD / AD:  HD: B / AD: A
Helse:   Korrekt og fullstendig bitt 
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Mentalkrav: Funksjonsanalyse (FA) 
Lydighet:  Klasse I
Agility:   Klasse I 
Utstilling:  CK, res CERT
Far:    Tervtina Churchill
Mor:   NUCH NV-08-10-11-12 NORDV-10 Heka-B Tunet's Bjuti
Antall kull:  - 

Eier:   Ann-Kristin Åsgård
Adresse:  Aurtunvegen 19, 2836 Biri

Mobil:   918 52 123

E-post:   annki.aasgaard@hotmail.no
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Mangas vom Quettinger Hof

Reg. nr.:  NO35651 / 10  
Født:   19. 01. 2010
Farge:   Sort med tegninger ( SMT )
HD / AD:  HD: A / AD: A
Helse:   Korrekt og fullstendig saksebitt
    Øyelyst: Intet feil påvist. 
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Mentalkrav: Bestått Funksjonsanalyse (FA) 
Lydighet:  Klasse II
Utstilling:  N UCH + CACIB
Far:    D VDH Bolek Vom Kahltal
Mor:   N UCH Honning Vom Quettinger Hof
Antall kull:  - 

Eier:   Elisabeth Breibrenna
Adresse:  Margrethe Munthes veg 1, 2406 Elverum

Mobil:   926 60 362

E-post:   ebreibrenna@mil.no ( jobben ) eller 
    ibreibre@online.no ( privat )
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Marco vom Quettinger Hof

Reg. nr.:  NO35653 / 10  
Født:   19. 01. 2010
Farge:   Sort med tegninger ( SMT )
HD / AD:  HD: A / AD: A
Helse:   - 
Mentalkrav: Bestått Funksjonsanalyse (FA)
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Lydighet:  -
Utstilling:  N UCH 
Far:    D VDH Bolek Vom Kahltal
Mor:   N UCH Honning Vom Quettinger Hof
Antall kull:  - 

Eier:   Ellen  Alexander
Adresse:  Krosser gård, 1430 Ås

Mobil:   906 20 307

E-post:   obratali@online.no
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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
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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


