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Chefka's I'm Going Slightly Mad og meg.

Leder'n har ordet
Hei alle sammen. Denne sommeren
har vært en fin tid for oss og våre
hunder. Riktignok litt i det varmeste
laget for våre hunder, men jeg vil tippe
at det har vært mye vannlek med
hundene våre i sommer. Dette er i
allefall noe mine hunder setter pris på.
Jeg vil takke alle som var med å
arrangerte rasespesialen på Malungen
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Gjestegård i august. Samt alle
deltagerne som bidro til å gjøre dette til
et riktig så hyggelig arrangement.
I skrivende stund har jeg nettopp
kommet hjem fra IHF møtet i Wiehl
i Tyskland. Referat fra den turen
kommer i neste blad.
Vi i styret vil de neste månedene ha
fokus på oppdatering av de forkjellige

lovene/reglene våre og få lagt ting ut
riktig. Samtidig vil vi ha et møte om
våres hjemmeside. Denne er vi overhode ikke fornøyd med og ser nå
i disse dager etter nye løsninger.
Hjemmesiden vil være i drift frem til en
eventuelt ny side kommer.
Vi har åpnet for en Facebook gruppe
for kveldens medlemmer. Søk etter
Norsk Hovawart Klubb.
For å bli medlem der, må den som
søker om medlemskap være betalende
medlem i klubben. Det er meget
vanskelig for administratorer å holde
kontroll på bekjentskaper og slektrelasjoner til det betalende medlem.
Det er viktig å huske at Facebook
gruppen er et tillegg til Hoffeposten
og hjemmesiden. Jeg vet det har
vært diskusjoner rundt dette, men nå
er dette tilbudet kommet og så får vi
sakte men sikkert bli trygge på dette
som en informasjonskanal for klubben.

ønsker vi i klubben å arrangere en
teorikveld, samt en dag med praktisk
trening og veiledning. Kun for
Hovawart.
Kommer tilbake om dette i neste
nummer.
Inntil videre ha en riktig god høst.
Med vennlig hilsen
Børre Lien Hansen

Vi har hele tiden jobbet hardt for å
bedre økonomien og vi er på rett vei.
Nå i høst kan vi allerede fortelle at
2014 vil bli et ok år. Spesialen gikk
faktisk med et lite overskudd i år.
Vi skal også starte et lydighetsprosjekt
for å få flere med i lydighetsringen og
at flere skal tørre å ta steget. Derfor
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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.

I hovedsak vil nok dette nummeret av
forståelige grunner dreie seg om
Spesialen 2014. En fabelaktig helg på
Malungen Gjestegård! Atter igjen
heldige med været, en meget streng,
men rettferdig dommer. Nydelig mat
hele helgen, og ikke minst – dette
stedet ligger helt fantastisk til og vi er
helt for oss selv. Stedet er tinget for
Spesialen 2015, så de av dere som
ikke fikk sjansen til å overvære
Spesialen i år, får ny sjanse til neste
år – TA DEN!

Redaktørens hjørne
Hei igjen alle sammen!
Aller først må jeg beklage at det ikke
kom ut noen Hoffepost nr 2. Det var
rett og slett ikke stoff nok, og utsendingen hadde blitt like dyr som om
vi hadde hatt et tykt blad. Vi tok en
«sjæfsavgjørelse» her i huset og kom
frem til at vi kjører nr 2 og 3 sammen.
Jeg har tatt på meg dette vervet, men
jeg har dessverre ikke tid til å være
journalist på «heltid» etter jobb, og
håper på forståelse for det.
En del gratulasjoner i dette nummeret
vil derfor naturlig nok være litt
«gammelt nytt», men bedre sent enn
aldri.

Dommer Sabine gikk rundt til hver og
en av oss på søndag morgen og takket
og gav alle en klem. Hun var SÅ fornøyd
med plassen, hundene og ikke minst
at vi virket som en eneste stor familien,
og hun hadde «følt» at det var en god
klubb å være i. Det er ikke verst! Hipp
hurra for Norsk Hovawart klubb ♥
Jeg prøver å få med meg alle resultater på Spesialen, men det kan hende
det glipper. Ber om tilgivelse og tilbakemelding på det. Retter opp i neste nr.
Moro er det også at rasen vår kommer
på banen i Agility. Takk til Ann-Kristin
Åsgård for artikkel. Ønsker deg masse
lykke til videre!
HA EN FIN HØST ALLE SAMMEN!
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Malungen Gjestegård.
Foto: Elisabeth Breibrenna

Der hvor jeg tok bilde befant disse seg.
Disse er innredet som «grilltipier».
Foto: Elisabeth Breibrenna
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Foto: Elisabeth Breibrenna

Spesialen 2014
Skrevet helt alene av Elisabeth Breibrenna :-)
Som nevnt haugevis av ganger på
Facebook, så hadde vi en perfekt helg
på Malungen Gjestegård. Dommer på
lørdag var Sabine Kerschner.
Ringsekretær hadde dessverre blitt
syk, men hun hadde ordnet en annen
for oss som stilte opp på timen! Det var
Anne Laski. Vi må bare si tusen takk.
Det var flere rundt ringen som etterhvert reagerte på hvor strengt Sabine
dømte, og det var flere av hundene
som ble disket pga hvite pelshår over

markeringene i brystet. Vi skjønte etterhvert at hun ville ha den «optimale/
perfekte» Hovawarten.
Vi oppdaget også at hun var utrolig
rettferdig, og da føltes det litt bedre at
hun var så streng. Rødsløyfa begynte
etterhvert å henge meget høyt.
På søndag var Arild Berntsen dommer
i lydighet. Også han en meget rettskaffen dommer med masse gøyale
replikker på lur.
En MEGAHELG ble det atter igjen!
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Foto: Bente Ødegård.

Foto: Bente E. M. Ødegård

BIR og BIM valp
BIR: Heka-B Tunet's Joppa. Eier: Liv Opsahl (til venstre)
BIM: Heka-B Tunet's Jacko. Eier: Helga Bergvatn (høyre)

Junior og unghund klasse Hannhund
Det var tre ekvipasjer til sammen i disse to klassene. Den ene fikk KIB (Kan ikke
bedømmes, en fikk blått (very good) og den siste ble disket pga. hvite hår
i brystregionen.
Åpen klasse Hannhund
Første plass m/CK og CERT
Andre plass m/CK		
Tredje plass m/CK		
Fjerde plass m/CK		
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Khakibas Quickstep. Eier: Åsta Røhr.
Flash Aldeon. Eier: Stian Haugvaldstad.
NJV-12 Brukshoffets Hertug Conan. Eier: Jon Langaas-Larsen
Fleetwood Mac av Hexeberg. Eier: Sven Ekeberg.

Første plass m/CK og CERT
Khakibas Quickstep.
Eier: Åsta Røhr.

Andre plass m/CK		
Flash Aldeon.
Eier: Stian Haugvaldstad.

Tredje plass m/CK		
NJV-12 Brukshoffets Hertug
Conan.
Eier: Jon Langaas-Larsen
Oppdretter og handler for
dagen: Margrethe Thømt.
Foto denne siden:
Bente Ødegård.
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Fleetwood Mac Av Hexeberg ble nr 4 med CK i Åpen klasse Hannhund. I tillegg ble han tildelt pokal
for Beste blonde hanne. Her med dommer Sabine og oppdretter Børre Lien Hansen.
Foto: Bergenhovs Kennel

Champion klasse Hannhund
Første plass m/CK		
					
Andre plass m/CK		
Tredje plass 		
					
Fjerde plass 		
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NUCH NJV-11 NV-12-13 Heka-B Tunets Elmer.
Eier: Marit og Arne Paulsrud.
NUCH Mango Vom Quettinger Hof. Eier: Ellen Alexander.
BY CH EE CH EEV-13 EEV-14 Stelmo's Iceman.
Eier: Heli Suominen
NUCH Mangas Vom Quettinger Hof.
Eier: Elisabeth Breibrenna.

Første plass m/CK: NUCH NJV-11 NV-12-13
Heka-B Tunets Elmer.
Eier: Marit og Arne Paulsrud.
Innleid handler for dagen.

Andre plass m/CK: NUCH Mango Vom
Quettinger Hof.
Eier: Ellen Alexander.
Handler for dagen: Hilde Skretting.

Tredje plass: BY CH EE CH EEV-13 EEV-14
Stelmo's Iceman.
Eier: Heli Suominen

Fjerde plass: NUCH Mangas Vom
Quettinger Hof.
Eier: Elisabeth Breibrenna.
Foto denne siden: Bente Ødegård.
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Foto: Bente Ødegård.

Veteranklasse Hannhund

Første plass og eneste påmeldte m/CERT
							

Juniorklasse Tispe
Første plass m/CK		
Andre plass m/CK		
Tredje plass m/CK		
Fjerde plass 		

V-07 Kieferhof's Showy Ferio
Eier: Carola Furu-Högel, Finland

Chefka's Jolene. Eier: Anne Marte Lundteigen.
Heka-B Tunets Hedda. Eier: Helga Bergvatn.
Glasha Vom Klinov Hof. Eier: Michelle Malmåsen.
Malajzia Kralovska Straz. Eier: Päivi Felixson.
Øverst neste side

Chefka's Jolene med eier: Anne Marte
Lundteigen, ble kåret til BESTE JUNIOR.
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Nederst neste side
Foto: Bergenhovs Kennel

Vinnerne Juniorklasse Tispe. Foto: Elisabeth Breibrenna.
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Unghund klasse Tispe
Tre påmeldte. En blått og en ikke møtt.
Første plass m/CK		
					
Foto: Bergenhovs Kennel.
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Heka-B Tunets Gina. Eier: Wenche Christoffersen.
Handler for dagen: Linn Tangen.

Foto: Bente Ødegård.
Første plass med CK i Åpen klasse Tispe, Kieferhof's Chick Ginette.
Eier: Carola Furu-Högel.

Åpen klasse Tispe
Første plass m/CK		
Andre plass m/CK		
Tredje plass m/CK		
Fjerde plass m/CK 		

Kieferhof's Chick Ginette. Eier: Carola Furu-Högel.
Fame Av Hexeberg. Eier: Victoria Brand Munthe-Kaas.
Flogging Molly Av Hexeberg. Eier: Stian Haugvaldstad.
Fiona Apple Av Hexeberg. Eier: Børre Lien Hansen.

Fortsettelse side 18
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Andre plass m/CK		
Fame Av Hexeberg.
Eier: Victoria Brand
Munthe-Kaas.

Tredje plass m/CK		
Flogging Molly Av Hexeberg.
Eier: Stian Haugvaldstad.

Fjerde plass m/CK 		
Fiona Apple Av Hexeberg.
Eier: Børre Lien Hansen.
Handler for dagen:
Morten Caspersen.
Alle foto: Bente Ødegård
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Championklasse Tispe
Første plass m/CK og CERT		
						
Andre plass m/CK			
						
Tredje plass m/CK			
						
Fjerde plass m/CK 			
						

DK UCH Gräfin Von Der Rammelburg.
Eier: Gerd Høglund.
NUCH Khakibas Bachata.
Eier: Åsta Røhr.
NUCH Heka-B Tunets Camilla
Eier: Liv Opsahl.
NUCH Dalli Von Hove-Trønnes.
Eier: Renate og August Strehse.

Første plass m/CK og CERT DK UCH Gräfin Von Der Rammelburg.
			Eier: Gerd Høglund.
Foto: Bergenhovs Kennel
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Andre plass m/CK		
NUCH Khakibas Bachata.
Eier: Åsta Røhr.
Foto: Bente Ødegård.

Tredje plass m/CK			
NUCH Heka-B Tunets
Camilla
Eier: Liv Opsahl.
Foto: Bente Ødegård.

Fjerde plass m/CK 		
NUCH Dalli Von
Hove-Trønnes.
Eier: Renate og August
Strehse.
Foto: Bente Ødegård.
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Veteranklasse Tispe

Første plass m/CK, CERT, IHF-CERT C.I.E DK CH, DKW-11 HEVW-13 VW
Gwendy Vom Garten Der Freiheit. Eier: Päivi Felixson.
Foto: Bergenhovs Kennel
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Andre plass m/CK NUCH N VCH NV-09-13 NVV-13 Skeppartorps Baika.
Eier: Åsta Røhr. Foto: Bergenhovs Kennel

Tredje plass m/CK NUCH NV-08-10-11-12 NORDV-10 Heka-B Tunets Bjuti
Eier: Helga Bergvatn. Foto: Bergenhovs Kennel.
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BIR Veteran: Gwendy Vom Garten Der Freiheit. Eier: Päivi Felixson.
BIM Veteran: V-07 Kieferhof's Showy Ferio. Eier: Carola Furu-Högel.
Foto: Bergenhovs Kennel

Best in Show
De gamle er best ser det ut som :-) Tror det er første gang veteraner har
blitt BIS, men så moro! Foto: Bergenhovs Kennel
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en liten bildekavalkade
fra dagen . . .
Holdt på si «pikene på broen»,
men dette blir pikene ved låven.
Helga, Hilde og Hanna.
Malungen Gjestegård er et
vakkert sted.

Annette fikk kjøpt tomt her,
og nå er huset oppe :-)
Monica jubler selvfølgelig
og er nær ved å ta bølgen!
De ble sikkert naboer ;-)

Dommer Sabine (høyre)
og Renate.

Foto: Bente Ødegård
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Lørdag kveld var det
festmiddag og koldtbord stod på
menyen. Aldeles
nydelig smakte det.
Dommer Sabine
var selvfølgelig
medbedt, og
koste seg med
Renate og 		
Tommy til bords.
Det er aldri noe
å si på 		
stemningen i
klubben . . .
den er GOD!
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Overrekkelse av utmerkelser,
pokaler og taler
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Foto: Bente Ødegård

Øverst venstre: Helga Bergvatn mottok pokal
for mestvinnende Tispe 2013 Heka-B Tunets
Erickoa
Øverst høyre: Anne Marte Lundteigen mottok
pokal for mestvinnende Hanne 2013 Chefka's
I'm Walking On Sunshine.
Nederst vesntre: Cecilie Thormodsrud mottok
pokal for Allroundhoffe Brukshoffets Grevinne
Bertha.
Nederst høyre: Bjørn (eks formann) holdt tale
til dagens styre med Børre i spissen og skrøt
av hvor dyktige vi var og hvor sammensveiset
han syntes klubben hadde blitt.

Øverst denne siden: Elisabeth og Tor Ivar
Breibrenna fikk vin og rosende ord for arbeidet
som legges ned i Hoffeposten og alt av grafisk
arbeid.

Foto: Elisabeth Breibrenna

Nederst denne siden: Klubbens formann Børre
delte ut både pokaler og rosende ord.
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Arne og Marit Paulsrud
med handler'n til Elmer.
Marit hadde gjort en
formidabel jobb med
kveldens loddsalg.

Arne Paulsrud, kona
til Bjørn, Stian Haugvaldstad og Jan
Kristoffersen er ute
å trekker "frisk luft".

Den finske gjengen kom
ut for å takke oss for en
herlig dag, og da sa
Hanna:

Foto: E. Breibrenna
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søndag og lydighet . . .

Dommer for dagen var Arild Berntsen,
som atter igjen gjorde en knalljobb!
Igjen var det alt for få Hovawarter som
var meldt på, men de som gikk gjorde
det bra.
Gratulerer alle sammen . . .
Hoffe eller ei.
Foto: Elisabeth Breibrenna

Vinnere klasse I
1. NUCH Hart Du Stardunord med eier Anne Elisabeth Reinert ( Beauceron)
2. NUCH Mango Vom Quettinger Hof med fører Hilde Skretting (Hovawart)
3. Brukshoffets Queen Boudica med eier Catrin Klossek (Hovawart)
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Vinnere klasse II
1. BH Ca-Miba's Unique med eier Anne Kari Skogen (Irsk Terrier)
2. BH Ariens Ay-Zimba med eier Wenche-Tove Alme (Schäferhund)
To ekvipasjer ikke møtt!

Vinnere klasse III
1. NUCH BH Brukshoffets Grevinne Bertha med eier Cecilie Thormodsrud (Hoffe)
2. NUCH Zelini's Cappuccino med eier Fosberg/Johansen (Engelsk Springer Spaniel)
2. BH FH1 Bjørnulvs P-Zeren med eier Bente Hansen (Schäferhund)

Vinnere klasse Elite
1. N VCH N BCH Sort Guld Beira Mar med eier Line Moen (Flat Coated Retriever)
2. BH NORD UCH Brukshoffets Baronesse Blixen med eier Margrethe Thømt (Hoffe)
3. Memory Of Zico Grant Av Sea Perto med eier Linda Sandbugt (Australian Shepherd)
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Klasse III

Klasse Elite
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Dommer Arild Berntsen, formann NHK Børre Lien Hansen og klubbens nestformann Hilde Skretting.

Dagens konkurranseleder Bente Johnsen (til venstre) og skriver Linn Tangen.
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Presentasjon av nytt styremedlem
Som nytt vara-medlem i Norsk Hovawart Klubb fikk jeg i oppdrag av Børre
og skrive en liten presentasjon av meg
selv, fortelle litt hvem jeg er og hva jeg
driver med. Så hvem er jeg? Jeg heter
Linn Tangen, er 30 år, og har alltid vært

en hundejente. Jeg var en av de som
var 10 år og kunne navngi de fleste
ulike raser og ønsket meg hund over
alt på jord, og denne interessen er
fortsatt en stor del av mitt liv. Jeg bor
i Nes kommune i Akershus sammen

33

med mine to hunder, Nala og Hektor.
Nala er ei flatcoated retriever tispe på
seks år. Ei herlig snuppe som tar alle
utfordringer på strak arm.
Så er det min kjære Hektor, en
Hovawartgutt på litt over et år. En artig
sosial kar som er i tenårene sine for
tida og klar for nye utfordringer. Jeg
har vært på mange ulike kurs, og testet
ut ulike hundesporter, bl.a. rundering,
spesialsøk, jakt, blodspor, utstilling.
Det er så mye moro man kan gjøre, så
jeg har aldri klart å bestemme meg for
hva jeg skal satse på. Blir spennende
å se hvilken retning jeg og Hektor skal
satse etterhvert.
Også yrkeslivet preges av interessen
for atferd. Jeg har en bachelor i atferdsanalyse, og holder for tiden på med
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mastergraden innen samme tema.
Jeg jobber som miljøterapeut i en bolig
for psykisk utviklingshemmende. Det
er travle dager, men alltid like moro å
komme hjem til mine to firbeinte som
setter stor pris på turer i skog og fjell
sammen med matmor.
Jeg takker for tillitten og gleder meg
til å være med å bidra til klubben, og
jobbe for vår flotte rase. Håper alle
hoffefolk har en flott sommer sammen
med sine hoffer.
Linn

Referat fra styremøte i Norsk Hovawart klubb, 24.
august 2014
TILSTEDE:
			

Børre Hansen, Hilde Skretting, Helga Bergvatn, Hanna Stenseth, 		
Annette Rukke og Bente Ødegård

SAKSLISTE
Post
Økonomi
Innkomne saker
Spesialen
POST
•
•
•
•

Utstillingslister og mentallister med resultater kommet inn
Invitasjoner til diverse kurs
Innkommen faktura fra Norsk Brukshundeklubb
Formell forespørsel fra Sørum Hundeklubb om å gå sammen om et utstillings/		
lydighetsarrangement. Vi står som arrangør, men deler på både utgifter og inntekter.
Sørum har fin lokasjon til arrangementet og vi har utstyret. Vi holder kontakten videre
for å se om det er grunnlag for samarbeide.

ØKONOMI
•
•
•

Børre legger ut for IHF-turen
Pr. dags dato har klubben 137 medlemmer hvorav 1 æresmedlem
Annette tar ut 10.000,- i kontanter til spesialen. ( betaling til dommere, ringsekretær
og konnkurranseleder)
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INNKOMNE FORSLAG
•

•

•

Torunn Kolberg har funnet feil ved rasestandarden hos NKK, og sender oss 		
forespørsel om å rette opp i forhold til diskvalifiserende tannmangel. Børre tar videre
kontakt med NKK og sender er forespørsel om å rette opp i dette.
Sak fra Margrethe Thømt i forhold til fremtidige IHF-stevner. Ordlyden vil bli som 		
følger:
«Det MÅ være 12 påmeldte hunder og IHF-godkjent dommer på utstillingen. Er det 		
IKKE det vil IHF-certet gå ut, og det er da kun spesialen som gjelder.»
Facebookgruppen vår står Børre Lien Hansen som administrator for. Styret velger 		
foreløpig at den kun er tilgjengelig for medlemmer som er betalende medlemmer av 		
Norsk Hovawart Klubb. Vanskelig å legge til mannen/fruen/barna til medlemmet.
Når vi ikke har oversikt over de familiære forholdene. Viktig å huske på at dette også
er et tillegg til Hoffeposten og Hjemmesiden.

SPESIALEN
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
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Alle i styret bruker crew t-skjorter/jakker.
Bente lager poser til salg inneholdende: svart t-skjorte, svart caps, klistremerker
og kulepenner. Disse selges for kr. 50,Pokaler og rosetter i boks.
Hilde kontakter Lisbeth Lundteigen iforhold til «gullbamsen»
Hanna har bestilt og fått bekreftet forsekker til premier.
Hilde har ordnet med nye treapporter, rutebånd og premier til LP.
Monica Hansen lager smykker til dommer Sabine og ringsekretær Eva-Lill.
Prisene for overnatting er som følger: 450,- pr. pers pr. natt i rom/hytter for to el. Fler.
650,- for enmannsrom. Kr 300,- i tillegg hvis du skal ha med hund uavhengig av antall
hunder eller døgn. Alle priser inkluderer frokost.
Pris på maten er 145,- pr. pers for lapskaus fredag. Serveres kl. 19.30. og 350,- 		
pr.pers for koldtbord på lørdag. Serveres også kl. 19.30. Etter middag blir det utdeling
av mestvinner og allroundhoffe av Børre, og det blir loddtrekning i regi Marit Paulsrud.
Malungen holder åpen kiosk med drikke og litt å bite i, ellers er kafeen åpen. Det er 		
ikke butikk i nærheten.
Tor Ivar og Elisabeth Breibrenna lager katalogen.

•
•
•
•
•
•

Hanna drar tidlig oppover og får ordnet litt. Utstillingsring 20x20 m, og lydighetsring 		
30x30 m.
Hilde henter papirer hos NKK onsdag 27/8-14.
Liv henter og bringer hengeren fra Bente opp til Malungen.
Børre ønsker velkommen lørdag og søndag.
Annette ordner med lunsj og forfriskninger til dommerfolket begge dager.
Bente henter dommeren på Gardermoen kl. 19.05 fredagkveld.

HUSK MYGGREMEDIER SIER LEDEREN!!!!
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Referat styremøte 29. juni 2014
TILSTEDE: Børre L. Hansen, Hilde Skretting, Annette Rukke, Linn Tangen,
			 Hanna Stenseth, Liv Opsahl, Helga Bergvatn og Bente Ødegård

1.
2.
3.
4.

Innkommen post
økonomi
Malungen (spesialen)
Diverse

POST
Det har kommet forslag fra Marit Paulsrud om loddsalg på spesialen. Styret ser seg
nødt til å spille ballen tilbake til Marit da vi har mer enn nok annet og gjøre denne
helgen, men ser på forslaget som positivt.
Det har kommet inn en skriftlig klage i forhold til utstillingen i Drammen 2014.
Brev sendes videre til eier for forklaring.
Vi har fått forslag fra en annen hundehjemmeside (hunden.no) om bytteavtale.
Dette betyr at vi får vår logo på deres side og de en annonse på vår hjemmeside
og vårt medlemsblad. Vi tar stilling til dette til høsten.
ØKONOMI
Pr. 29/6-2014 har vi 35.767,- på konto.
Hanna purrer regnskapsfører angående regnskap 2014.
Sjekke t-skjortelager
Selger det vi har av overskuddslager på spesialen
Svarte t-skjorter		
50,Blå og grønn t-skjorter
100,-
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Pic-nic kurv		
150,Caps			
20,Jakker			200,Hilde kjøper ruta og nye treapporter, neseprøver og spray.
BIR og BIM veteran 2013 og 2014 må bestilles.
MALUNGEN
Fredag ingen spesielle planer, folk gjør som de vil.
Lørdag felles bespisning og sosialt samvær
Påmeldingsfrist 15.-16. august
Børre lager pdf om spesialen.
Ringene skal være 30x30 meter.
Det skal være 2 meters avstand fra folks utstillingstelt til utstillingsringen.
Fredag:
• Helga ringansvarlig ( telt, bord, bånd osv)
• Børre fikser mat (felles)
• Børre ordner med rosetter og pokaler
• Hanna premiebord osv
• Hilde ordne lydighetsting
Lørdag:
Utstilling: Det blir premiert for BIR, BIM, BIS, valp, junior, AUK, VET.
Utstillingsleder Hilde
Kveldsarrangement: Børre med utdeling av mestvinner og allroundhoffen.
Søndag:
Katalog for lydighet 50,- (gjelder for både lørdag og søndag)
Hanna ansvar for Premiebord og utdeling
Alle hjelper til med å pakke sammen og rydde.		
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DIVERSE
• Premiering av allroundhoffen går ut fra 31.12.2014. Grunnen er at ingen 		
hoffeeiere sender inn tilbakemeldinger.
• Linn Tangen har herved ansvaret for mentalkommiteen.
• Vi sjekker hengeren for alt inventar (Bente og Sjur)
• Liv Opsahl kjører hengeren til Malungen.
• Hilde jobber med potensiell sponsor/samarbeidspartner.
• Sjur og Børre tar lagertelling.
• IHF-certet blir delt ut enten i Kristiansand eller Bergen neste år.
• Ingen får melde på utstillinger andre steder den helgen vi har spesial.
Dette gjelder for utstillinger sør for Nordland.
• Vi søker om valpeshow og lydighet mai/juni 2016.
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Styremøte Norsk Hovawart klubb, 11. mai 2014
Bente Ødegård, referent
1. IHF-REPRESENTASJON
Børre og Marion drar til Wiehl i Tyskland for å representere Norge under
IHF-stevnet der under gitte forutsetninger.
2. PÅMELDINGSGEBYR DOGS4ALL
500,- er betalt.
3. FACEBOOK
Vi lager en lukket gruppe på facebook for medlemmer av klubben. Alle i styret
skal ha adminstrasjonsrett på denne siden. Oppstart 1 juli 2014.
4. HUNDESPORT
Elisabeth Breibrenna har sendt bilder på cd.
Børre og Helga litt forsinkelser i oversending av tekst. Men er sendt.
Avventer korrektur.
5. SPESIALEN
Premier: Helga og Hanna
Lydighet: Hilde
Utstilling: Børre
Påmelding: Børre
Henger: Bente og Sjur
Konkurranseleder: Bente Johnsen
6. NYE MØTER
To nye styremøter er bestemt. 29. juni kl. 14.00 hos Helga
og 24. august kl. 14.00 hos Børre
7. IHF-CERT
IHF-certet i år deles ut i Trondheim 5. og 6. Juli 2014
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Alle foto: Hilde Hauger Myhre

Agilitykurs med Andy DeGroote
Av: Ann-Kristin Åsgård
Den 3.- 4. mai deltok jeg og Narya
(Nairobi vom Quettinger Hof) på
Agilitykurs med verdensmesteren Andy
DeGroote fra Belgia. I fjor gikk Odin
kurset, så i år var det Narya sin tur.
Vi fikk flere spennende baner og hinderkombinasjoner å bryne oss på, men
jeg lærte egentlig aller mest om meg
selv og hunden min i forhold til
motivasjon og hva vi fokuserer på når
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vi trener. Det er blant annet en stor
utfordring å ha hund som ikke tåler
trynet på en Border collie hvis man
skal gå agility, hvor åtte (8) av 10
hunder i klasse stor er Border collier :P
Den utfordringen ble løst da jeg sluttet
å fokusere på Border colliene rundt
banen, og heller fokuserte på Narya og
den oppgaven vi skulle gjøre sammen,
da sluttet bikkja å bry seg om Border
colliene.

Hovawart er ikke den mest vanlige
rasen å gå Agility med akkurat, men
tilpasser man etter at det er en stor
og relativt tung hund (med tanke på
å forebygge skader), så fungerer det
helt fint. Jeg har heller ikke de store
ambisjonene, så målet er å ha det gøy
med hundene når vi trener, og da
spiller det heller ingen stor rolle at
farten er en del lavere enn for mange
andre raser.
Etter at gjengen i Åsmarka Blandede,
som jeg trener med, har mast i to år
om at jeg snart måtte være med å stille
på offisielt stevne med Narya tok jeg
mot til meg lørdag 28. juni på Hamar,
og det gikk over all forventning. Vi fikk
en 2. plass i AG 1 Stor, og en 8. plass
i Hopp 1 Stor.

Den 22. - 23. august var det Hamar
hundefestival. Fredagen prøvde
Åsmarka Blandede seg på å sette ny
verdensrekord i Agility, og de slo den
forrige rekorden! Internt i gruppa
hadde vi uttak til laget i forkant, og jeg
og Narya prøvde å kvalifisere oss for
deltagelse på forsøket, men vi var
akkurat ikke kjappe nok. Dagen etter
var det uoffisielt agilitystevne med
åpne klasser. I øsende pøsende plaskregn tok dro vi i land en 4. pl i åpen
Agility, 3. pl i åpen hopp og 3. pl i
tunnellcup. Kjempemorsomt med gode
resultater på et sånt arrangement :-)
Jeg er kjempefornøyd med den vesle
Hovawartfrøkna mi, og så lenge målet
bare er å ha det gøy (og gode resultater er bonus), så funker det å gå agility
med en litt treig hoffe og :P
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Mestvinnerliste pr 31. desember 2013
28 utstillinger med gyldig resultat.
Ved poenglikhet så rangeres det etter oppnådd etter færrest utstillinger. Hvis enda
likt – den som har den høyeste enkeltscoren av de like. Hvis det fortsatt er likt,
deles plassen.
Hannhunder				Poeng		Utstillinger
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
9.
9.
11.

CHEFKA’S I’M WALKING ON SUNSHINE 64 P		
5
MANGAS VOM QUETTINGER HOF
52 P		
5
HEKA-B TUNET’S ELMER		
45 P		
4
BRUKSHOFFETS HERTUG CONAN
25 P		
2
MOZART VOM QUETTTINGER HOF
17 P		
2
HEKA-B TUNET’S DENNIS		
10 P		
1
O-BRA-TALI’S ASLAN			
8 P		
1
ST-BAMSE				 8 P		1
BRUKSHOFFETS BARON EDMOND
6 P		
1
O-BRA-TALI’S SCOOBY-DOO		
6 P		
1
LEONIDAS VOM QUETTINGER HOF
5 P		
1

11 hanner har registrert BIR, BIM, 2 BHK, 3 BHK eller 4 BHK.
Kun norske utstillinger som er tellende.
Tisper					Poeng		Utstillinger
1. HEKA-B TUNET’S ERICKOA		
39 P		
4
2. SKEPPARTORPS BAIKA		
36 P		
3
3. HEKA-B TUNET’S CAMILLA		
36 P		
4
4. HEKA-B TUNET’S BJUTI		
32 P		
3
5. BRUKSHOFFETS BARONESSEN
BLIXEN				
31 P		
2
6. MELBA VOM QUETTINGER HOF
23 P		
3
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7. TERVTINA GILLIE			
8. RIVERHOFF’S VANILLA ALIZZA		
9. HOFFETROLLET’S BLAZE		
10. O-BRA-TALI’S EMBLA			
11. BRUKSHOFFETS QUEEN
CLEOPATRA				
11. EMMIE VON HOVE-TRØNNES		
13. AYSY LOBIVIA			
14. DITA VON DEN NORNEN		
14. KHAKIBAS BACHATA			
16. BRUKSHOFFETS PRINSESSAN
ESTELLE				
17. HEKA-B TUNET’S ELLEA		
18. SCANDERN’S CASANDRA		

16 P		
15 P		
15 P		
12 P		

1
2*
2*
1

10 P		
10 P		
9 P		
8 P		
8 P		

1
1
2
1
1

5 P		
4 P		
3 P		

1
1
1

18 tisper har registrert BIR, BIM, 2 BTK, 3 BTK ELLER 4 BTK.
Kun norske utstillinger som er tellende og norsk registrert eiere.
(*Riverhoff’s Vanilla Alizza har en utstilling med høyere poeng enn Hoffetrollet’s
Blaze)
HUNDENE HAR DELTATT GJERNE PÅ FLERE UTSTILLINGER, MEN DET ER
KUN GJELDENDE PLASSERINGER SOM GIR POENG. POENGSYSTEMET ER
OGSÅ LAGT OPP SLIK AT BLIR MAN BIR PÅ ET STEVNE HVOR DET DELTAR
17 HUNDER SÅ FÅR MAN FLERE POENG ENN DER DET DELTAR 3 STK MED
SAMME RESULTAT.
PREMIENE BLIR UTDELT PÅ SPESIALEN OG DELES UT AV NORSK
HOVAWART KLUBB.
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Gratulasjoner

Vi gratulerer Cecilie Thormodsrud og Brukshoffets Grevinne Bertha (Bessie) med
opprykk til Elite med 270 poeng i klasse III.
Dette fant sted i Sverige, 9.-11. mai i år.
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Vi gratulerer BIR og BIM, 30. mars 2014 i Letohallen.
BIR (til venstre) Roverhoff's Vanilla Alizza (Izzi til daglig) med eier Hanna.
Hun dro med seg CK og CERT og dermed er hun også NUCH!
BIM (til høyre) Heka-B Tunets Hektor med eier Linn. Han fikk også CK og CERT.
Vi gratulerer Izzi og Hanna med Championatet :-)
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Sunnyvales C-kull født 3. september 2014

Valper etter mestvinnende Tispe 2013!
KORAD DK N UCH
Heka-B Tunets Erickoa
Født:		08.11.2010
Mentalt: KORAD MH
HD: 		 A
AD:			 A
Helse:		 Øyelyst uten anmerkninger.
			 Korrekt bitt.
Utstilling: DK N UCH

INT CH Aaron vom Barogian Land
Født:		12.06.2010
Mentalt: ZTP, BGH1
HD: 		 A
Helse:		 Øyelyst uten anmerkninger.
Utstilling: INT CH (C.I.E) HR-CH

Kontakt: Randi Schei, e-post: randi_schei@hotmail.com
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Super Premium Kvalitet

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

FERSK FÓR 400 G

TØRRFISK

HUNDEKJEKS

LAKS & KYLLING

REN FILET

SUNT & GODT

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

Med helse i fokus for et godt liv
Kontakt nærmeste forhandler eller oss for ytterligere opplysninger
Importør: Porthos Trading AS, PB 739, 1733 Hafslundsøy
Tlf: 69 15 88 15 / Fax 69 15 88 16 / post@porthos.no / www.porthos.no

50

Styret i Norsk Hovawart klubb pr. september 2014
Formann
Børre Lien Hansen
Mobil: 982 85 401
e-post: borre@kennel-hexeberg.no

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

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

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

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

Varamedlem 1
Linn Tangen
Mobil: 470 39 347
e-post: linn_tangen@hotmail.com

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

Varamedlem 2
Jan Kristoffersen
Mobil: 928 46 385
e-post: jan.kristoffersen@netcom.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
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