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Leder'n
Hei Hei
Tusen takk for sist alle som deltok på
spesialen på Gol siste helgen i august.
Dette var en super helg sammen med
alle sammen, selv om det regnet trollkjerringer fra ovan nesten hele helgen.
Vi var nesten 50 påmeldte på lørdag og
en gjeng i lp`en på søndag og jeg tror
alle sammen hadde en kjekk helg.
Lørdag kveld samlet vi oss nede på
kroen på Campingen til mat og drikke.
Dette var noe som var koselig og samlet
mange av oss. Tror arrangementet gikk
for det meste knirkefritt, men vi lærer fremdeles og til neste år håper jeg vi får en
like kjekk spesial. Vi hadde svensk dommar på årets spesialutstilling, og det blir
spennende til neste år – hvem hva hvor.
Hvis medlemmer har gode ideer om «hvem hva hvor» så må dere skrive ned og
sende til styret så fort som mulig, slik at vi kan ta det med i beregningen for neste
års Spesial!
Nå i oktober er det Mh/Fa som står for tur i regi av Hovawart-klubben og jeg ønsker
alle lykke til. Et meget viktig arrangement for videre utvikling av rasen så meld på
hundene deres.
Jeg har en stor bønn til alle med hannhunder – vi mangler avlsmateriale på hannhund-siden og dette er noe vi må jobbe intenst med videre hvis vi skal kunne få ett
bredere grunnlag i avlen vår. Så til alle hannhundeiere – kom igjen og være aktive
og få frem hannhunden. Jo flere vi har jo bedre er det.
Ha en flott høst!
Med vennlig hilsen
Siv
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Innkalling til "Årsmøte 2011"
Årsmøte i Norsk Hovawart klubb blir avholdt:
Dato : Søndag 28/11-11
Sted : Olav Thon Arena
Klokkeslett : 16:00
Hovawarten skal stille søndag og møtet blir da satt til klokken 16:00 slik at alle som
deltar kan være med på generalforsamlingen!
NB.! Den som har forslag/saker for årsmøtet som skal tas opp må sende dette slik
det er i hende klubben 14 dager før årsmøtet.
Norsk Hovawart klubb
Agenda
1. Konstituering
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Godkjenne medlemmenes stemmerett
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Valg av to protokollunderskrivere
2. Årsmelding og orienteringer
3. Styrets Beretning
1. Valg- og kontrollkomiteens årsmelding
2. Regnskap for 2010. Revisors rapport.
4. Budsjett og kontigent for 2011
5. Innkomne forslag og vedteksendringer
1. Vedteksendringer
2. Andre forslag
6. Valg
1. Valg av nytt styre
2. Valg av revisor
3. Valg av valg- og kontrollkomite
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Innspill fra avlsrådet
Avlsrådet har følgende innspill til Styret angående referatet
fra styremøtet 14. mai 2011
1. I referatet sies det at en valp får 60% av sine gener fra mor og 40% fra far.
Det er ikke oppgitt noen kilde for dette. I NKKs hefte Genetikk, avl og oppdrett
heter det (s. 85) at slektskapet mellom foreldre og avkom alltid er 50%, dvs. 		
at en hund alltid har 50% av sine gener fra far og 50% av sine gener fra mor.
Vi snakket om dette over telefon for noen uker siden, og jeg var da helt tydelig
på at påstanden om at en hund har 60% av genene sine fra mor, må dokumenteres da dette er en svært kontroversiell påstand. Det framstår som useriøst når
klubbens styre trykker slike opplysninger uten å kunne vise til referanser.
Avlsrådet forventer at styret i neste HP enten dementerer opplysningene eller
oppgir kilde.
2. Det er ikke slik at det er forbudt å parre to blonde hunder. Våre avlsregler har
ikke noe forbud mot dette. Siden en slik kombinasjon gir bare blonde valper,
er sjelden noe oppdrettere ønsker å gjøre. Vi ber om at styret korrigerer 		
feilinformasjonen i HP.
3. Det er positivt at styret har godkjent at avlsrådet kan styrkes med 1 person. Det
er imidlertid i strid med praksis å offentliggjøre navn på mulige kandidater til
vervet i HP. Når vi har foreslått kandidater til avlsrådsverv for styret, har navnene på de foreslåtte personene ikke vært oppgitt i referatet. Nå oppfatter avlsrådet at styret ønsker å endre praksis. Avlsrådet vil komme med et forslag til 		
nytt avlsrådsmedlem, og oppgi navnene i sitt møtereferat. Jeg vil da anbefale at
styrets beslutning om nytt avlsrådsmedlem begrunnes slik at valget framstår
som rimelig og velbegrunnet.
I tillegg vil avlsrådet be styret om snarest å få klubbens side opp å gå igjen. Det er
svært uheldig at medlemmer og andre ikke har tilgang til kontaktinformasjon til
sentrale personer, som for eksempel valpeformidler. Viktig informasjon som
avlsregler, planlagte eller kommende kull, godkjente avlshanner med videre er heller
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ikke tilgjengelig. Det er bedre at siden ligger ute uten å bli oppdatert enn at den
fjernes. I budsjettet for 2010 vedtok klubbens øverste organ, generalforsamlingen,
at det skulle brukes kr 20 000 til utvikling av nye internettsider. Vi ber styret
informere om hva som har skjedd på dette punktet.
Vennlig hilsen
Norsk Hovawart Klubb
Hege B.E. Nordstrand
avlsrådsleder

Leserinnlegg
Fargegenetikk for Hovawart
Jeg vil kommentere feilopplysninger i siste HP, HP 2/2011 side 12. Sitat fra
styrereferat: «Blond-blond - er ikke lov å parre. Det regnes som diskvalifiserende,
da det nesten alltid gir blonde valper». Sitat slutt.
Først de ni (9) forskjellige genotypene som finnes for hovawartene (+ 3 fenotyper:
sort, smt og blond):
• SSEE - Ensfarget sort, uten anlegg for hverken blond eller smt
• SSEm - Ensfarget sort, uten anlegg for blond, men anlegg for smt
• SbEE - Ensfarget sort, med anlegg for blond, men uten anlegg for smt
• SbEm - Ensfarget sort, med anlegg for blond og smt
• SSmm - smt, uten anlegg for blond
• Sbmm - smt, med anlegg for blond
• bbEE - Blond, kan kun gi ensfargede valper
• bbEm - Blond, med anlegg for ensfarget sort med mindre den parres
med en blond
• bbmm - Blond, uten anlegg for ensfarget sort med mindre den parres
med en sort.
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Med tillatelse fra Sascha Bonde-Henriksen gjengir jeg fargegenetikken for hovawart
fra hennes bok «Hovawarten - Et venskap værd», side 110:
Vi kan nu også tydeligt se, at når vi parrer to blonde hovawarter, at der kun kan
komme blonde valpe, da der er 2 små b'er. Sitat slutt.
En valp arver en av de to første bokstavene og en av de to siste bokstavene fra
hver av foreldredyrene. Sitat fra «Hovawarten - Et venskap værd», side 116:
Blond/blond parringer, som kun giver blonde dyr, skal helst undgås, da der her
«dækkes» over de hvite aftegn hos dyrene. Det er tit svært at se hvitt i det lyse
blonde. Indgår disse hvalpe så videre i avlen, kan der regnes med problemer, hva
hvide aftegninger angår. Sitat slutt.
Blond-blond parringer finner man til tider i Tyskland også, og å si at slike kombinasjoner «ikke er lov» og at «det nesten alltid gir blonde valper» er rett og slett
feilopplysninger. Blond-blond gir alltid blonde avkom og det er ikke «ulovlig» å ha
slike kombinasjoner.
Jeg håper at styret neste gang de skal kommentere fargegenetikken hos
hovawarten setter seg inn i det de skal behandle og ikke kommer med rene
usannheter til medlemmene.

Med vennlig hilsen
Torunn Kolberg
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Referat fra møtet i avlsrådet 27. september 2011
Til stede: Catrin Klossek, Liv Opsahl, Hege Nordstrand
Referent: Hege Nordstrand
1. Velkommen
Innkalling med saksliste var sendt ut på forhånd..
2. LatHunden
Avlsrådet har avventet arbeidet med LatHunden da vi hadde en avtale med Siv
Helseth, som tidligere hadde ansvaret for databasen, om å møtes på Bjerke slik
at vi kunne få overført data som hun har lagt inn. Programmet inneholder bare
svenske hunder, og alle norske hunder må legges inn manuelt. Siv sitter dessuten
på alle klubbens helseopplysninger, som ikke er registrert noe annet sted. Dette er
en stor jobb, og det er derfor av stor betydning at vi kan få overført filene fra Siv.
Vi hørte imidlertid ikke noe fra Siv. Nå har vi fått en ny avtale søndag 6. november
2011, og håper det da vil være mulig å få overført filene.
3. Revidering av avlsreglene
Avlsrådet diskuterte ulike behov for endringer. Til neste møte ser Liv på om ev.
hvordan de nye reglene for utstillingspremiering kan få betydning for avlsreglene.
Hege sender Catrin og Liv en liste over mindre endringer som kan være aktuelle.
Catrin utarbeider et forslag til krav til MH i forbindelse med avl. Avlsrådet tar sikte
på å ha et forslag klart i løpet av neste år. Forslaget vil bli oversendt styret med
anmodning om høring blant klubbens medlemmer.
4. Samarbeidet med det svenske avlsrådet
Det blir oppdrettermøte i Uppsala i Sverige 12.- 13. november. Temaet er genetikk.
Se nærmere informasjon på klubbens hjemmesider.
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Avlsrådet tar sikte på å være representert.
Avlsrådet oppfordrer alle med interesse for rasen om å delta!
5. Nytt avlsrådsmedlem
Avlsrådet består nå av tre personer; Catrin er IHF-representant, Liv er
valpeformidler og Hege tar seg av det praktiske rund søknader om godkjenning av
kull og avlshanner. Avlsrådet fungerer godt og medlemmene prioriterer å utføre sine
oppgaver og svarer på henvendelser innen rimelig tid.
På denne bakgrunn finner avlsrådet at det ikke er behov for flere medlemmer nå.
Dersom det ikke er mulig å få overført filer til Lathunden fra Siv, vil vi imidlertid
kunne ha behov for hjelp til registrering. Vi mener dette løses best ved å invitere
aktuelle personer til dugnad.
6. Helseskjema
Avlsrådet (Hege) vil i løpet av høsten sende ut helseskjema til de medlemmene
vi har e-postadressen til. Dersom du ikke mottar e-post, gå inn på klubbens
hjemmeside og fyll ut skjemaet der. Skjemaet ligger under knappen ”avlsråd”.
7. Eventuelt
Catrin og Hege orienterte om erfaringer fra kurs om mentalkunnskap fra Østlies
Hundesenter. Liv orienterte fra Bjerke og Gol. En sak om haleknekk ble diskutert.
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Redaktørens hjørne
Hei igjen og takk for sist!
Ja, sist var Spesialen på Gol og det var
en kjempekoselig helg – selv med regn,
regn og atter regn.
Målet var å få ut Hoffe-posten rett etter
Spesialen på Gol, men pga at vi har ventet
på innkallingen til Årsmøte – har dette tatt noe lenger tid. Jeg beklager dette sterkt!
Jeg har fått forespørsel om vi kan skrive litt om hva de forskjellige forkortelsene
betyr – utstilling, mentaltester osv. Det er mye å skrive om hvis man skal ta med alt,
men jeg tenkte at vi kunne ta med litt nå og litt i neste nummer.
Jeg har også fått spørsmål fra Hovawart-eiere om hva de kan være med på som
nybegynnere. De vet ikke helt hvor de skal begynne!
En veldig god begynnelse er å kontakte en nærliggende hundeklubb. Dette trenger
absolutt ikke å være noen raseklubb. Hundeklubber rundt omkring i landet har som
regel dressurkurs, miljøtreninger, aktivitetsdager og Agility for å nevne noe.
Dressurkurs blir som regel avsluttet med Apellmerke – noe som er en god start
hvis man tenker på å gå videre innen lydighetskonkurranser.
Jeg sier igjen . . . ta kontakt med nærmeste lokale hundeklubb. Her er det folk som
kan hjelpe deg med alt du lurer på. Jeg har også sagt før: «dess mer du lærer
om hund, jo mer vil du gjerne lære», så gi deg selv et spark bak og kom igjen!!!!
Det er så mye moro du og hunden/hundene kan gjøre sammen :-)))
Til slutt – husk e-post adressen, som er: ibreibre@online.no
Ha en fortsatt fin høst. Fortsett å kose dere :-))) ta vare på hverdagen!
Elisabeth Breibrenna (Varamedlem)
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Reisebrev fra Hilde og Jon
Utstilling I Innsbruck,
Østerrike.
Tirsdag 9. august 2011 satte hele
familien Skretting kursen sørover fra
Oslo, med Innsbruck i Østerrike som
mål.
2 voksne + 2 barn, og Zorro
(O-Bratali`s Aslan) og Elena (Belana
vom Beselepark). Border Collien vår,
Mira, ble igjen hjemme sammen med
Andrea og Emil`s farmor.
Målet med turen var å kombinere ferie
og utstilling. Egentlig var planen hele
tiden at vi skulle på besøk til Ulrike
Wallner, som er oppdretteren til vår
Elena, men da det er en international
utstilling i Innsbruck hver august, så
kunne vi jo slå dette sammen.
Det er nå litt mer enn to år siden Jon
hentet den lille Hovawart valpen i
Innsbruck, og spenningen var stor for
resten av familien for å møte Ulli (som
hun kalles) og mammaen til Elena, som
heter Anenu vom Heberhof (Nenu).
Sent på ettermidagen onsdag 10. 08.
ankom vi Ulli og landsbyen Hatting.
Vi ble innkvartert hjemme hos Ulli som
vi hadde avtalt på forhånd.

Etter et par dager med ferie i alpene,
var det klart for første dag på IHF
(internationale hunde ausstellung)
Innsbruck 2011.
Det var utrolig godt å ha med seg Ulli
som var kjent med utstilling i Østerrike.
For vår del var det ganske mye annerledes. Slik som at vi ikke fikk startnr.
fra Østerrikske kennel klubben på mail.
Vi fikk kun en mail om at hundene
våre med reg. nr. var påmeldt og at
utstillingen begynte kl.10.00. Denne
mailen hadde vi selvsagt printet ut før
avreise.
Denne måtte vi vise ved inngangen og
det viste seg at dette var inngangsbilletten. Ved å vise denne fikk vi også
katalogen gratis, og det var jo fint.
Så måtte vi se på en stor plakat og
finne ut hvilken ring vi skulle gå i. Når
vi da fant den, fikk vi startnummerne
ved dommerbordet, så nå var alt i
orden og utstillingen kunne begynne
for vår del.
På lørdag var det påmeldt 16 stk
Hovawarter, men det var 15 som stilte.
Når da utstillingen begynnte fikk vi
nok en overraskelse. Nesten alle de
første junior hannhundene fikk blå
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sløyfe. Fint tenkte vi – da blir det ikke
så mange igjen å konkurrere mot. Stor
var overraskelsen da vi fikk beskjed av
Ulli at blått er 1 kval og rødt er 2 kval.
Dette er helt motsatt av hva vi er vant
til.
Til slutt i hannhundklassen var det Zorro
sin tur. Han var alene i Champion
klassen. Noe av grunnen til dette er de
forholdsvis strenge champion reglene i
Østerrike, der man må ha 6 cert for å
bli champion.Alternativt brukshund
prøve x2 og 2 cert.(Tror det er slik
det er, men her kan det hende at jeg
har misforstått litt, grunnet dårlig Tysk
lesing). Da det ikke er mer enn seks
utstillinger i året, er det ikke lett å få
cert der nede.
Zorro gikk veldig fint, men dommeren
syntes han var for tynn. Det var
egentlig O-Bratali halen ( he he Ellen..)
som fellte han denne gangen, så han
gikk ut med rødt, 2kval.
Til slutt gikk champion tispene, og der
var Elena alene også. Hun fikk kjempefin kritikk og gikk ut med blått, 1 kval,
fikk CACA (som er cert i Østerrike) og
gikk videre til neste runde. Der ble hun
plukket ut til de siste fire og gikk for
CACIB. Den beste av disse ble hennes
mor, Nenu, som da fikk CACIB og
gikk til finalen. Dommeren var såpass
usikker på alle de siste tre tispene, at
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hun valgte å ikke plassere noen av
dem.
Etter at BIR var kåret var det høytidelig
utdeling av alle kritikkene og pokaler
(i stedet for rosetter).
En ting som var veldig fint her, var at
ringsekretæren hele tiden skrev opp på
en tavle, hva slags kritikk hundene fikk
etter hvert. Da hadde vi en mulighet til
å følge med, selv om vår Tysk ikke har
stå karakter i skolen.
Nå var dagen over for vår del, og så
var det bare å vente på nye muligheter
på søndag, da dette var en dobbelutstilling.

Ringsekretærens tavle.
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Søndag var det 19 Hovawarter påmeldt,
og alle startet.
Zorro fikk startnr. 0262 og Elena
fikk startnr. 0273. Denne dagen hadde
Zorro konkurranse av en utrolig fin
svart hanne fra Italia. Dommeren på
søndagen hadde samme oppfatning
som dommeren på lørdag, og Zorro
fikk rødt nå også grunnet halen sin,
men han fikk fin kritikk ellers.

Dette var så moro at kanskje en dag
når det passer så tar vi turen ned igjen
til Østerrike, selv om det var 170 mil
en vei.
Hilsen fra
Hilde og Jon Skretting
med barn og hunder

Så var det Elena sin tur, og igjen gikk
hun alene. Hun fikk samme gode
kritikk og gikk ut med blått og 1kval
med CACA (cert) og videre til neste
runde.
Søndagen var en repetisjon av
lørdagen. Elena gikk til finalen, men
ble igjen slått av sin mor, Nenu, og
gikk derfor ikke helt til topps.
Men som på lørdag, var det høytidelig
overrekkelse av kritikker og utdeling av
pokaler.
Alt i alt, så er vi utrolig fornøyde med
helgen 13-14 august. Vi fikk jo 2xcert
på Elena og Zorro strålte i ringen og
fikk mye oppmerksomhet av alle de
andre oppdretterne og deltakerne, da
han var den eneste Norsk registrerte
Hovawart på IHA Innsbruck 2011.
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Elena fikk med seg fine pokaler og strålende
kritikk på hjemreisen.

Forklaringer / premieringer på utstillinger
Det er nok mange som lurer på hva alt
betyr angående premiering på
utstillinger. Vi skal derfor forsøke å ta
dere med i både farger og forkortelser.

Det gamle
systemet

Konsentrerer oss om utstilling denne
gangen, men jeg kan nevne at FA er
forkortelse for Funksjonsanalyse. Dette
er en type mentaltest på hund.

Det nye
systemet

CK

CK
Excellent
1. premie
Very good

2. premie

Good

3. premie

Sufficient

0. premie

0. premie

KIP

KIP
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FORKORTELSE		 BETYDNING				 FARGE
1. premie			 Typisk i alt vesentlig riktig bygget hund,		
			 som kan sies å være en meget bra
			 representant for rasen.

Rød

2. premie			 Hund av god type og bygning, kan sies		
			 å være en god representant for rasen

Blå

3. premie			 Hund av godtagbar type, kan sies å være		

Gul

0. premie			 Aggressiv hund eller hannhunder med 		
			testikkelmangel

Grå

K.I.P.			 Kan Ikke Premieres ( KIP ) Dommeren		
			 kan ikke bedømme hunden av forskjellige
			årsaker

Brun

HP			 Hederspremie. Kan tildeles spesielt fine		
			 fine unghunder / veteraner

Lilla

CERT			 Helt gjennom typisk og i alt vesentlig		
			 riktig bygget hund, med så tydelige for			 trinn og så uvesentlige feil at den kan
			 stilles opp som et mål for oppdretterens
			arbeid

Rød/hvit/blå

CK			 Har samme definisjon som CERT og		
			 virker automatisk som reserve Certifikat
			 ( Cert ).

Rosa

BIR			 Best i rasen				 Rød og gul
BIM			 Best i motsatt kjønn			 Hvit og grønn
BIR - Veteran		 Best i veteran				 Grå og rosa
BIG			 Best i gruppen				 Hvit og blå
BIS			 Best i show				 Stor nasjonalfarget
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FORKORTELSE		 BETYDNING				 FARGE		
		
Reserve CERT						

Lyseblå

CACIB			
			
			
			
			
			

Hvit

Innstilling til Internasjonalt championat.		
Utdeles til virkelig fremragende hunder.		
Normalt er kravene til CACIB enda høyere
enn til Certifikat. For norske hunder er
det i Norge ingen kvalitetsforskjell på
CERT/CK og CACIB.

Reserve CACIB						

Orange

Championat						

Rød og grønn

NUCH			 Norsk utstillings Champion
SUCH			 Svensk utstillings champion
N S UCH			 Norsk Svensk utstillings champion
NV			 Norsk vinner. Tildeles kun på NKK's hovedutstilling i november
			 hvert år
JK			 Juniorklasse. Hunden må være fylt 9 måneder, men være under
			 18 måneder første utstillingsdag.
UK			 Unghundklasse. Hunden må være fylt 15 måneder men må være
			 under 24 måneder første utstillingsdag.
AK			 Åpen klasse. Hunden må være fylt 15 måneder og ikke være norsk
			utstillingschampion.
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Mentaltesting av Hovawart
Margrethe Thømt
Som flere før meg og jeg i tidligere
nummer av HP er det nå mentaltesting
jeg skriver om. Jeg sitter som leder for
klubbens mentaltest komitee. Sammen
med meg i komiteen sitter Trygve
Soleim, Linda Knutsen og Catrin
Klossek. Samt at vi har et utspring i
Trøndelag hvor Torunn Kolberg hvert
år har arrangert en eller to tester.
Komiteens viktigste oppgave er å gi et
tilbud til Hovawart eieren i Norge om å
få sine hunder testet. Videre har vi satt
oss som mål i år og jobbe sammen
med avlsrådet for å se på statistikk på
resultater fra flere år med testing for
å se om det er noe egenskaper som
rasen scorer bra på og om det er noen
egenskaper som oppdretterne må
være spesielt obs på videre i avlen.
Siden det er et NKK arrangement har
vi ikke anledning til kun å ha det åpent
for Hovawarter og det betyr at hvis
andre er kjappere med å melde på må
vi gi plassene til andre raser. En
mentaltest er stort sett et underskudds
arrangement og Hovawart klubben vil
jo helst ikke sponse testing av andre
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raser og vi som jobber med å
arrangere testen gjør jo dette for rasen
vår – selv om vi en og annen gang
synes det er kjempespennende å se
andre raser i bane. Vi lærer noe nytt
av hver hund vi ser i løypa.
For rasens videre utvikling og oversikt
over status på rasenes mentalitet er
det viktig at så mange hunder som
mulig testes. En test er ikke noe man
trenger å trene til – det er enklere enn
å dra på utstilling. Da må hunden se
ren og nybørstet ut og den må oppføre
seg pent i ringen. På en mentaltestbane følges eiere av en testleder
gjennom hele testen og blir hele tiden
fortalt hva som skal skje og hva som
skal gjøres når. Det er stort sett å
slippe hunden når testleder sier «slipp
hund».
Vår oppfordring til dere alle er å melde
på hundene deres på test. Heldigvis er
neste test helg i oktober så å si fullbooket med Hovawart, men hvis vi skal
fortsett å arrangere tester de neste årene må dere melde på hundene deres.

Oppfordring
Neste års søknadfrist hos NKK for å
arrangere tester går ut 31. oktober i år.
For å sikre at flest mulig Hovawarter
får plass, og at vi arrangerer rett test
etter behov, ber jeg om at de som er
interessert forhåndspåmelder til meg
på e-post innen 28. oktober.

Testdagene blir mest sannsynlig i mai/
april og i begynnelsen av oktober.
Det jeg trenger av opplysninger er:
Hvilken test FA eller MH? FA er for
hunder mellom 22 og 48 måneder.
MH er fra 10 måneder og har ingen
øvre aldersgrense. Er du usikker spør
og jeg kan anbefale hva du bør ta.
Navn på hund
Fødselsdato
Reg nummer
Chip nummer
Eier info (navn, e-post, telefon)
Ser frem til å høre fra dere!

Brukshoffets Bertil undersøker en figurant.

Vennlig hilsen
Margrethe Thømt
e-post > margrethe@brukshoffet.com
mobil > 414 01 992

Brukshoffets Blixen går MH.
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Carmen får en velfortjent klem :-)

Leserbrev
I store-ringen på NKK
utstilling
Jeg begynner å fortelle om dagen som
ente i store ringe på NKK utstilling. På
NKK Bjerke stilte jeg ut gamle gode
Carmen. Hun har blitt 9,5 år og har
ikke vært i utstillingsringen på lenge.
Siden hun elsker alt som involverer
mennesker og mulighet for mye oppmerksomhet så sier hun aldri nei til å
være med på utstilling. Denne søndag
morgen som alltid når vi kjører inn på
utstillingsområdet ble det liv bak i bilen.
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Dagen begynte med å stille min Cairn
terrier, Rottrivers The Police, eller
Sting som han lyder og nok en gang
hadde vi flaks – det var godt om tid før
det var Hovawartene sin tur noen
ringer bortenfor. Først var det lille frk.
Blixen som skulle i ringen og etter
championklassen var det Carmen sin
tur. Hun entret ringen som den dronningen hun alltid har vært. Dommeren
tok seg god tid og vi måtte løpe både
en og to runder. Carmen fikk en skade
for noen uker siden og jeg ble litt bekymret for at all løping var fordi han
hadde sett antydning til halting, men
heldigvis var det ikke derfor vi måtte
løpe flere ganger. Forklaring kom da
dommeren sa «Your veteran has the
best moments of them all today»
– hun måtte løpe en gang ekstra fordi
dommeren skulle vise skriveren. Da
blir man jo stolt, stolt av at hun fortsatt
har god muskulatur som gjør at hun
fortsatt har et meget godt fraspark.
Det er ikke så rart når jeg tenker på all
tiden hundene mine bruker på å løpe
i skogen.
Carmen var eneste veteran, så etter
at dommeren ga henne Excellent og
CK var BIR veteran på plass. Siden
begge mine to tisper fikk CK og jeg
kan bare løpe med en hund - trengte
jeg handling hjelp for å få med begge i

beste tispe konkurransen. Tusen takk,
Line, for at du tok deg av Carmen. Hun
gikk ut uplassert og Blixen ble nr 3.
Dagen beste tispe ble Helgas Bjuti og
nr 2 var samme tispe som helgen etter
ble BIS på spesialen. Husker ikke
navnet hennes (Tervtina G.. ett eller
annet), dette er en nydelig tispe som
jeg har beundret i ringen tidligere. Hele
resultatet fra utstillingen finnes helt
sikkert på annet sted i bladet og med
fulle navn.
Med den hyggelig kommentaren fra
dommeren bestemte jeg meg for at
veteran finalen skulle vi vente på.
Brukshoffets Grevinne Bertha (Bessie)
hadde hatt en busy helg som skulle
avsluttes med Hopp konkurranse så
mens vi ventet på finalene fikk jeg
også se henne i aksjon. Herlig å se
gleden til hundene i agility ringen.

flyttet seg inn i store ringen. En etter
en løp veteranene inn og jeg var tredje
sist inn i ringen. Nok en gang fikk vi
mulighet til å vise dommeren (og publi
kum) hundene med at alle skulle løpe
nok en runde og deretter begynte han
å velge hvem som skulle få være igjen
til siste innspurt. Jeg viste at det bare
sto tre bak meg og når han hadde
takket mange ut og han nærmet seg
meg, tenkte jeg at «er det virkelig sant
at nå blir vi valgt ut?» – og ja, det
stemte – når dommeren sto foran meg
så var det ikke frem med hånden for å
si takk for i dag – det var en hånd som
pekte inn mot midten av ringen. Dermed sto det fem hunder igjen og det
var fire som skulle plasseres. Det er jo

Etter at alle dagens gruppefinaler, avl
og oppdrett var ferdig var det endelig
veteranenes tur. Kan tenke meg at det
var ca 25 forskjellige raser som hadde
valgt å bli igjen og jeg så mange kjente
handlere og oppdretter og tenkte at her
har jeg ikke en sjanse i verden, men
uansett er det stas å få løpe inn i store
ringen og å få vise frem Hovawarten til
publikum. Dommeren forhåndsbedømte
alle hundene og brukte god tid før han
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blant sjeldenheten at hoffer blir plassert i finalen. Vel vel uansett – her var
det bare å løpe på å vise frem Carmen
så godt jeg kunne. Så ble nr 4 og nr 3
ropt opp – og jeg tenkte at nei – det
går nok aldri – prøvde å huske katalog
nummert mitt i tilfelle, og det var da jeg
hørte «. . . og på 2. plass skal vi ha
Hovawart med Katalog nr 2324 –
Robenhofs Carmen». Carmen som jeg
for kun noen uker siden trodde hadde

slått seg så kraftig at jeg aldri kunne
stille henne mer og måtte pensjonere
henne som redningshund.
Den skaden var heldigvis ikke så
alvorlig og hun er like pigg igjen.
Klar til både leteaksjoner, lek, trening
og i ringen på Dogs4all i november.
Margrethe Thømt

Hej!
Kan ni sprida detta till andra Norska Hovawart-uppfödare? Välkomna!
Hälsningar Ingrid «Tinka» Carlsson.
Hej,
Här kommer inbjudan till UPPFÖDARMÖTET 12 - 13 nov.
Anmäl senast den 21/10 till: tinkas@telia.com
Kostnad blir max 1000:- (försöker fixa så billigt som möjligt).
Hoppas ni alla vill komma och diskutera framtida avel med oss andra.
Här är en länk till stället vi ska vara på:
http://www.hitta.se/ViewDetailsPink.aspx?Vkiid
=03f0rIN9i%252fXShtX2PaZRDA%253d%253d&vad=Jlp&var=Uppsala
VÄLKOMNA! Hälsar arbetsgruppen för Uppfödarmöten:
Åsa Andersson, Pia Nilsson, Ann-Kristin Norberg och Ingrid «Tinka» Carlsson.
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Gratulasjoner - lydighet
O-Bra-Tali's Lara Croft
med fører May Lisbeth Øversveen
gikk lydighet klasse 1 på Gjøvik-stevnet,
juni 2011.
De oppnådde 156 poeng, og dette var
ekvipasjens beste resultat hittil i år.
Gratulerer masse til dere to :-)
Bildet er fra Spesialutstillingen på Gol,
lydighetsstevnet på søndag.

Brukshoffets Baronesse
Blixen
08.07.2011
Riksmesterskapet i Sverige
		
Klasse 1. 2 premie, 157 poeng og 9. plass blant 18 startene.
06.08.2011
Kongsberg hundklubb
		
Klasse 1. 1. premie, 174, 5 poeng 3. plass
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Bruskhoffets Grevinne Bertha (Bessie)
20.08.2011
NKK Bjerke, 20 august 2011, Klasse 1,
		
1.premie 173 poeng og opprykk

Gratulasjoner - bruks
Brukshoffets Baronesse Blixen
04.05.2011
Stovner hundeklubb, Klasse D spor
		
223,5 poeng, godkjent
23.06.2011
		

Nannestad Brukshundklubb, Klasse D spor
226 poeng, opprykk, vinner av klassen

Gratulasjoner - utstilling
Brukshoffets Baronesse Blixen
10.07.2011
Svensk Hovawart Klubb
		
Dommer Sacha Bonde-Henriksen
		
Excellent, 2BKK, CK, res-CERT,
31.07.2011
		
		

Moss og omegn Hundeklubb
Dommer Rudi Hubenthal,
Excellent, 1BKK, CK, CERT, 1BTK, BIR

21.08.2011
		
		

NKK, Bjerke
Dommer Walter Schicker,
Excellent, 1BKK, CK, res-CERT, 3BTK

Godkjent på eksteriørbeskrivelse i Sverige, Osby 10 juli 2011
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Brukshoffets Baronesse Blixen
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Brukshoffets Grevinne Bertha (Bessie)
21.08.2011
NKK, Bjerke
		
Dommer Walter Schicker,
		
Excellent, 3 AKK

Brukshoffets Grevinne Bertha (Bessie)

Brukshoffets Dronning Astrid
03.09.2011
KSS Drammen
		
Dommer Marek Lewandowski
		
Excellent, 1AKK, CK, CERT, 1BTK , BIR
Godkjent på eksteriørbeskrivelse i Sverige, Osby 10. juli 2011
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Alle bildene på denne siden er av Brukshoffets Dronning Astrid (og Margrethe).
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INT N S uch KORAD BH Robenhofs Carmen
24.08.2011
NKK, Bjerke
		
Dommer Walter Schicker,
		
Excellent, 1VKK, CK, BIR-veteran, Utstillingens 2.beste veteran

INT N S uch KORAD BH Robenhofs Carmen. 2. beste veteran på NKK Bjerke, 21 august 2011.
Kennel Brukshoffet – www.brukshoffet.com

alle sammen med strålende innsats!

30

Brukshoffets Grevinne Bertha (Bessie) fra sin debut i Agility på NKK Bjerke august 2011.
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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.

Det er vel slik vi husker Spesialen 2011 - et forrykende regnvær, men god oppslutning!

Vellykket Hovawart - spesial 2011 på Gol
Børre Hansen
Kjære medlemmer og aktive Hovawart
venner. Det er med stor ydmykhet og
stolthet at jeg vil takke for et glimrende
arrangement. Det vil for meg stå blant
de beste arrangementene vi noen
gang har gjennomført.
Men vi i aktivitetskomiteen hadde ikke
klart det uten at vi alle bidro. Både med
planlegging, rigging, gjennomføring

av utstillingen og lydigheten. Samt de
sosiale tiltakene som ble iverksatt i
liten skala på fredag og i stor skala på
lørdag. Rett og slett en meget trivelig
helg uten «sure» fjes. Været skal vi la
gå stille forbi. For makan til drittvær,
men allikevel så har vi det sosialt og
artig.
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Vil takke Gro Johannessen for
glimrende veiledning lørdag og søndag.
Og jeg mener det meste var på stell
disse dagene. Annmarie Mæland
dømte solid på lørdag – ingen misnøye
som kom meg for øre. Men i utstilling
så er det jo alltid masse meninger om
det ene eller det andre. Det virket derimot som at alle ble glad på andres
vegne. Søndag så var det en ny
lydighetsdommer for klubben, John
Egil Fiksdal som dømte. En ivrig vestlending som bidro til at søndagen også
ble en positiv opplevelse.
Nytt av året var at vi ga ut premier og
pokaler til BIR og BIM i junior og unghund. Dette er jo den eneste sjansen vi
har til å påvirke og belønne flere. Det
skaper jo mere fornøyde hundeeiere
og tilskuere.
Og for en flott plass vi er på. Gode
hytter, flott konkurranse-område og
god bevertning av Gol Camping.
Vi tjente meget bra på kiosken i år
også. Det eneste var at vi dessverre
manglet syltetøy til vaflene, men når
vi fant ut det, så kunne vel noen reist
bort å kjøpt det, så skulle de fått igjen
de 20,-. Jeg må bare rette en liten
pekefinger og det er at dette er et
dugnadsstevne og vi alle må bidra,
hvis ikke blir det ikke 100%.
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Jeg kan leve med at jeg manglet
jordbærsyltetøy.
Middagen og det sosiale høydepunktet
på lørdag ble jo også en vellykket kveld.
Jeg kommer vel aldri til å glemme den
lokale vinen som serveres her.
Bryggeriet heter Hanne Hønes og
vinen het Sjefshøna. Advarsel – stort
innehold av sukker. Noen flotte taler
og IHF-Cert’ene ble utdelt til Heka-B
Tunets Dennis og Tervtina Gillie.
Velfjortjent.
En ting er sikkert. Neste års spesial
skal arrangeres på Gol og vi skal ha
det minst like gøy. Dommer er allerede
på plass.
Til neste år skal vi også ha en annonse
i hundesport slik at flere får meldt på
til lydigheten. Vi skal ha en oppegående
hjemmeside, slik at flere får meldt seg
på. Så det er alltid forbedringspotensiale.
Takk til styret som jobbet hardt for
komiteen hele helgen. Takk til Monica
som styrte kiosken. Takk til dere alle
for at dere ga meg et minne for livet.
Ha en flott vinter og håper å se mange
av dere på Dogs4all på Lillestrøm i
november og at flere av dere stiller opp
på vårt stevne på østlandet i februar/
mars 2012 – Arrangeres i nærheten av
Oslo.
Aktivitetskomiteen ved Børre Hansen.

Resultater Spesialutstillingen 2011
BIR VALP BIM VALP -

ST-DAYSI
ST-DARIO

HANNHUNDER – JUNIOR
ST-CÆCAR -

EXCELLENT – 1 KONK

HANNHUNDER – UNGHUND
MERLIN VOM QUETTINGER HOF
MANGO VOM QUETTINGER HOF
MOZART VOM QUETTINGER HOF NORDJV -10 TERVTINA GORM
MANGAS VOM QUETTINGER HOF TERVTINA GARP			-

HANNHUNDER – ÅPEN KLASSE
TERVTINA CHIEF CHAYENNE
ALLTIME-ALLRAM			O-BRA-TALI’S BALDER		
ST-BAMSE				
HEKA-B TUNET’S DARROW
HEKA-B TUNET’S DARWIN		
CHEFKA’S EDGE OF HEAVEN
TAMLIN					-

EXC – 3 KONK
EXC – 1 KONK – CK – CERT – 2 BHK
VERY GOOD
EXC – 4 KONK
EXC – 2 KONK – CK
EXC

EXC – 2 KONK – CK
IKKE MØTT
IKKE MØTT
EXC – 1 KONK – CK – res.Cert – 4 BHK
VERY GOOD
EXC – 3 KONK – CK
GOOD
VERY GOOD

EXC = Excellent
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CHAMPION HANNHUND

NUCH O-BRA-TALI’S SCOOBY DOO		
NUCH NV-05-07-08 P-H SØNN AV AICKO
NUCH BERGENHOVS ANATOL
NUCH HEKA-B TUNET’S DENNIS		
NUCH ANZIEHEND’S AINBUSK		
NUCH HOVRIKET’S NAYATI AF APACHE
NUCH TERVTINA CHURCHILL		

VETERAN HANNHUND

KORAD SUNNYVALES AREZZO

TISPER – JUNIOR

HEKA-B TUNET’S EMBLA		
NOVALY VOM QUETTINGER HOF
NAIROBI VOM QUETTINGER HOF
HEKA-B TUNET’S ELLEA		

TISPER – UNGHUND

NORDJV-10 TERVTINA GAIA

ÅPENKLASSE – TISPE

EXC – 4 KONK
EXC – 2 KONK – CK – 3 BHK
VERY GOOD
EXC – 1 KONK – CK – 1 BHK – BIM
EXC – 3 KONK – CK
EXC
EXC

-

EXC – 1 KONK

-

EXC – 1 KONK
EXC – 2 KONK
EXC – 4 KONK
EXC – 3 KONK

-

EXC – 2 KONK – CK – res Cert – 2 BTK

SCANDERNA’S CAROLA		
IKKE MØTT
TERVTINA FRØKEN FOX		
EXC – 4 KONK
MYTOLOGIENS VALKYRIA IV
EXC
ST-BONNIE				EXC
O-BRA-TALI’S NERTHUS		
EXC
TERVTINA FAME			GOOD
TERVTINA GILLIE			
EXC – 1 KONK – CK – CERT – 1 BTK –
							BIR

36

ÅPENKLASSE – TISPE fortsetter
HEKA-B TUNET’S DIXIE		

TERVTINA EDELSTEN		
DITA VON DEN NORNEN		
FENODEREE			
O-BRA-TALI’S LARA CROFT

-

-

CHAMPION – TISPE

NUCH NV-08-10 HEKA-B TUNETS BJUTI
NUCH HONNING VOM QUETTINGER HOFNUCH NORDV-10 BELENA VOM BESELPARK
NUCH SCANDERNA’S CASANDRA		
NUCH O-BRA-TALI’S EIR			
NUCH HEKA-B TUNET’S CAMILLA		

VETERAN – TISPE

VERY GOOD

IKKE MØTT
EXC
EXC – 3 KONK
EXC – 2 KONK – CK

EXC – 1 KONK – CK – 3 BTK
EXC – 4 KONK
EXC – 2 KONK – CK
IKKE MØTT
IKKE MØTT
EXC – 3 KONK

S N UCH TJH HÄSSLEHOFFS MEGA DARK

IKKE MØTT

N DK UCH N VCH KORAD
NORDV-04 NV-05-07 AVRAFASTES
CAVATINA					

EXC – 1 KONK – CK – 4 BTK

BIR 			
BIM			

TERVTINA GILLIE
NUCH HEKA-B TUNET’S DENNIS

BIR VETERAN
N DK UCH N VCH KORAD
			NORDV-04 NV-05-07
			AVRAFASTES CAVATINA
BIM VETERAN

KORAD SUNNYVALE’S AREZZO
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BIR JUNIOR		
BIM JUNIOR		

ST CÆSAR
HEKA-B TUNET’S EMBLA

BIR UNGHUND
BIM UNGHUND

NORDJV-10 TERVTINA GAIA
MANGO VOM QUETTINGER HOF

OPPDRETTERKLASSE
1. PLASS
HEKA-B TUNET
2. PLASS
TERVTINA
AVLSKLASSE
1. PLASS
Michelle Malmåsen
2. PLASS
Helga Bergvatn

Tusen takk til:
Dommer: 		
Ringsekretær:

Annmarie Mæland
Gro W. Johannessen

som gjorde en kjempeinnsats i skikkelig høljaregn!
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Gro og Annmarie
gjorde en kjempejobb
i regnet.

Tåka lå tykk over Gol og utstillingsplassen, men vi var mange lell :-)

Helga i farta!

Unghundklassen
Siv begynner å bli skikkelig våt, men hvem
var ikke det – etter denne lørdagen!
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Jeg vet ikke hvem som er mest glad, men
det ser i allefall ut til at Mango vom
Quettinger Hof ( Marco ) har skjønt at dette
gikk vegen!
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Jeg er visst litt for liten ennå, jeg.
Det er moro å sitte her å se på de andre da!
Se og lær, sier mamma til meg.

Resultater Spesialutstillingen 2011

Lydighet KLASSE – 1
1 PLASS:
2 PLASS:
3 PLASS:
4 PLASS:
5 PLASS:
6 PLASS:
7 PLASS:

MOZART VOM QUETTINGER HOF		
NUCH NV-08-10 HEKA-B TUNET’S BJUTI MANGAS VOM QUETTINGER HOF		
O-BRA-TALI’S LARA CROFT		
THORBORGEN’S BLOKA NAGI		
NAIROBI VOM QUETTINGER HOF		
HEKA-B TUNET’S ELLEA			

Lydighet KLASSE – 2
1 PLASS:
2 PLASS:

NUCH HONNING VOM QUETTINGER HOF
NORDJV-10 TERVTINA GORM		
-

Lydighet ELITE
1 PLASS:

NICEIE				

-

144,5 POENG
143,5 POENG
128,5 POENG
121,5 POENG
113,5 POENG
98 POENG
79,5 POENG

127 POENG
119,5 POENG

228 POENG

Tusen takk til
DOMMER:

John Egil Fiksdal
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Returadresse: Tor Ivar Breibrenna, Margrethe Munthes vei 1, 2406 Elverum
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