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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

Forsidebilder 
Heka-B Tunet's Ericoa (Carmencita/ 
Carmen) og Stitch på høsttur sammen 
med mor, Randi Shjei. 
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Leder'n har ordet

Børre og Dita von den Nornen (Maggie).

Da er årets spesialhelg over. 
Masse positive mennesker som var 
med i dugnadsånden og som skapte 
en fantastisk helg. Sender en stor takk 
til dere alle sammen. 

En stor takk til Petra Junehall 
(dommer) og Gro Johannessen 
(ringsekretær) som bedømte alle på 
lørdag og gjorde dette til en trivelig 
spesial. Takk igjen til Gro for hjelpen 
på lydigheten og til dommer Terje 
Haugen fra Kristiansand. 

Nå står høsten foran oss og noen 
arrangementer venter.  
Først og fremst skal vi 
gjennomføre mentaltester 29 og 30 
september. Mentalbeskrivelse og 
Funksjonsanalyse, mer info vil komme 
fra Mentalkomiteen. 

Så er det høstens store DOGS4ALL 
utstilling i Lillestrøm på Varemessen 
24-25 November. Her skal vi stille 
med egen stand og vi skal delta på 
raseparaden. 

Vi søker nye distriktskontakter rundt 
omkring i landet. Noen har allerede 
startet, og vi vil ha dette som et delmål 
denne høsten, samt at undertegnede 
og Marion Olsen skal representere 
NHK på IHF sitt arrangement i 
England i oktober. Full dekning og 
informasjon fra dette vil komme til dere 
nærmere jul. 

Jeg ønsker dere alle en aktiv og fin 
høst. Ikke vær redd for å ta kontakt 
med oss i styret hvis det er noe dere 
lurer på eller har forslag til aktiviteter. 

Børre Lien Hansen
Norsk Hovawart Klubb.
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Referat fra styremøte i Norsk Hovawart klubb 
24. juni 2012

Tilstede:  Børre L. Hansen, Hilde Skretting, Annette Rukke, Elisabeth Breibrenna,  
 Tor Ivar Breibrenna og Bente Ødegård

• Gått igjennom referat fra GF
 - Diskuterte øyelysning i Norge. Skal de øyelyses ved fylte to (2) år og så  
  igjen ved eventuell parring? Sender spørsmålet til avlsrådet for    
  bestemmelse og jobbing med saken.
• Neste hoffepost: Presentasjon av avlsrådet, Tonje og «Lathunden»
• Denne hoffeposten: Presentasjon av styret, annonse for Spesialen.
• Sett på endringene i den nye lovmalen. Børre sender til Breibrenna.
• Hanna Stenseth er oppnevnt som regionkontakt i NKK for Hovawartklubben.
• Styret ser seg nødt til å delta på et organisasjonskurs i 2012 på grunn av at all  
 tidligere dokumentasjon er borte og/eller mangelfull. Styret går inn for å sende  
 tre (3) personer på kurs.
• Økonomi: Tor-Anton sender papirer til Annette Rukke.
 - Hun tar kontakt med ulike banker for eventuelt å bytte bank og få sponsing.
• Innføring i klubbsidene, primært for Annettes del.
• SPESIALEN:  Det ligger inne på Dog Arra.
 - Børre lager en liste over hvem som skal gjøre hva til Spesialen.

       

       Bente Ødegård
       Sekretær
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Redaktørens hjørne
Hei på dere!

Da var vi ferdig med en fantastisk helg 
på Gol. Det er lett å se at alle koser seg  
sammen, og til og med da dommeren 
bemerker det – at det er en veldig god 
stemning både i og rundt ringen! Det 
skal vi ta til oss, og jobbe videre med.
Veldig bra! Mer om Spesialen lenger 
bak i bladet.

De fleste av oss er vel ferdig med 
sommerferien, så nå er det bare å
gyve løs på alt hva høsten har å 
by på frem til jul. Først er det NKK 
Vikingskipet, Hamar.  

Gruppe 2 stiller på søndag 14. oktober, 
likeledes Lydighet klasse I og III. 
Lydighet klasse II og Elite går på lørdag 
13. oktober.

Det neste store er DOGS4ALL. Her har 
klubben hatt stand i noen år, og det går 
ut på at vi besvarer alle de spørsmål 
som måtte komme, fra fremtidige 
hvalpekjøpere. I fjor var det innom en 
del mennesker som hadde vurdert å 
kjøpe Hovawart, men de trengte å vite
mer om rasen. Her kan vi virkelig
«selge» den fine rasen vår. Godt hadde 
det vært, om det var flere som stillte 
opp, slik at vi kan ta noen vakter hver. 
Det blir mange timer på de få som alltid 
stiller seg til rådighet. Vi er også med på 
raseparaden. Alle rasene går parade, 
begge dagene. Mange stiller hunden, 
både fra Sverige og Norge, og vi deltar 
i lydighet. Hadde ønsket at flere meldte 
sin interesse, slik at vi kan stille alle 
fargevariantene på raseparaden. Der 
hender det at vi har problemer, fordi vi 
har som regel kun SMT tilgjengelig.
DOGS4ALL går på Lillestrøm 26. - 27.
november. 

For en tid tilbake kom Tonje C. Moen 
Hanssen, som er medlem av Avlsrådet/
IHF representant, og ansvaret for Lat-
hunden, over en artikkel i medlems-
bladet til Røde Kors. Dette var en 
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artikkel om nyutdannede besøkshunder.  
Tonje sendte bildet til meg, og vi var 
sikre begge to / jo, dette var en 
Hovawart! Jeg tok på meg oppgaven
å oppspore damen med Hovawart, og 
jeg fikk faktisk kontakt med henne 
gjennom Facebook!
Hunden var ikke noen Hovawart, men 
en «lettere blanding», men: Joda, hun
kunne skrive en liten epistel om saken.
Hvordan man utdanner en besøkshund,
Tusen takk til Ester, som tok dette på 
strak arm!

 Jeg skal også komme tilbake med flere 
forkortelser, som spesielt nybegynnere 
har problemer med å forstå. Dette er 
forkortelser som ligger inne på NKK 
sine sider.
 
Ønsker dere alle en fantastisk høst :-)
Ikke la dere rive ned av høstmørket, da
det har sine herlige sider det også.

Tenn masse stearinlys, pakk dere inn 
i et godt og lunt teppe i sofakroken, og 
nyt en kopp med varm og god te, kakao 
eller rett og slett et glass med god vin,
sammen med et magasin, en god bok 
eller et gammelt fotoalbum å mimre 
over. (dette må dere være snill å gjøre 
etter at dere har trent hundene, ellers 
blir dere sittende :-))

Nyt dagene - selv om det er dårlig vær!
Nyt kveldene. 

Rett og slett . . .  NYT LIVET! 
Vær glad for alt dere har, og sett pris på 
alt dere har rundt dere :-)

Elisabeth Breibrenna
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Det begynte med at jeg synes Kaito 
hadde et behagelig lynne. Jeg håpet  
å kunne bruke han til noe fornuftig, 
men til hva?

I en avis var det en artikkel om 
«besøkshund» og at Telemark Røde 

Omsorg med pels

Ester Wetzel

Kors skulle starte opp med et nytt 
prosjekt «omsorg med pels» for 
firbente besøksvenner på institusjon.

Kurset er gratis mot at man binder seg 
et år eksempelvis på et sykehjem i 
nærmiljøet.
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Opplæringen er på 36 timer fordelt 
på to (2) helger. Det var kunnskap om 
hund og Antrozoologi samt trening.
Det er visse ting en hund bør kunne, 
sitte, ligge, å gå pent og å være 
interessert i mennesker, samt tåle 
stress og lyder bl.a.

Det er dokumentert at dyr kan ha en  
rekke positive fysiologiske og 
psykologiske effekter som reduserer 
stress, senker blodtrykk og reduserer 
angst og depresjon.

Et slikt tiltak som å utdanne hunder 
til besøkshund er en god ting. Det at 
hunden kan brukes til noe fornuftig og 
samtidig være med å glede et annet 
menneske.

Selv jobber jeg på aldershjem og 
synes ideen med å ha besøk av dyr er 
en fin ting. Det frisker opp i hverdagen 
og de eldre kvikner til. Noen har hatt 
hund og vil gjerne fortelle om dette, og 
da går praten lettere. Dette er en viktig 
del i det å være besøkshund, å være 
en nøkkel til kommunikasjon.
Det blir klappet og kost og gobiten 
sitter løst i handa. Det er også bra 
å bare være tilstede i rommet med 
hunden.

Mulighetene er mange når man har en 

passende hund. Besøkspersonen må 
samarbeide med de ansatte på 
institusjonene for å finne ut behovene 
på avdelingene og gjøre avtaler, så 
kan besøkene bli av større verdi for 
alle.

Selv har jeg hatt med Kaito noen 
ganger og gjort noen erfaringer. Først 
var vi fra avdeling til avdeling og hilste 
på beboerne og presenterte oss. Den 
andre gangen samlet de beboere som 
ville treffe hunden på stua, da gikk 
praten og gobiter, klapp og kos gikk til 
hunden.

Tiden som vi er på besøk kan variere 
fra 30 min til en time. Hunden skal like 
dette og skal ikke overarbeides.
Man kan gå på tur med beboer og/ 
eller gå på besøk hos enkeltpersoner, 
ja her må man bare finne ut hva som 
er behovet og hva ønskes.

Telemark Røde Kors vil starte et kurs 
nå til høsten 23 - 25 nov.  
Dette blir del 1.

For påmelding og informasjon, ring 
eller skriv til Mette Dale.  
Mobil  957 22 004 eller
E-post: mette.dale@redcross.no
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Håper flere kan ta del i dette arbeid, 
for det bringer mye glede både for
de 2-beinte og 4-beinte.

Det er behov for å få besøk av hund 
andre steder også, enn på institusjoner 
for eldre, man får finne det stedet som 

egner seg best for hund og hundeeier 
og da er det morsomt å spre glede.

Kaito og Ester

Vi gjentar: 

For påmelding og informasjon, ring eller skriv til Mette Dale.  

Mobil  957 22 004 eller
E-post: mette.dale@redcross.no
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Tilstede: Børre Lien Hansen, Hilde Skretting, Hanna Stenseth, Helga Bergvatn, 
Annette Rukke, Tor Ivar Breibrenna, Elisabeth Breibrenna og Bente Ødegård.

Innkommen Post  Børre har fått Mange utstillingsresultater
     Purring fra NKK (betalt pr. d.d.)
     Innkalling til styremøte i NKK
     Tilbud på t-skjorter med ny klubblogo

Økonomi   Tor Anton Dyste kom for å overlevere klubbkonto  
     og diverse papirer til Annette Rukke.
Kontroll på konto   Kassabeholdning pr. 31. 07. 12 = 32.000,-
     Forventet overskudd på spesialen ca. 10.000,-

Spesial 2012  Det er påmeldt pr i dag 63 hunder til hovawart spesialen  
     2012. 
     Børre er ikke i form, og hvis han uteblir må Hilde steppe  
     inn for å hente lister på Dog Arra, og hun får ansvar for  
     å ønske velkommen på stevnet.
 
     Royal Canin er fôrsponsor – Hilde skretting ordnet
     
     Fordeling av arbeidsoppgaver til samtlige i styret, i tillegg  
     får Monica Hansen ansvar for kiosk og Ellen Alexander  
     for henting av dommer på Gardermoen og skyss til Gol.
 
     Valp starter i ringen kl. 10:00, og forventet start for   
     voksne kl. 10:45.

Referat fra styremøte i Norsk Hovawart klubb 
19. august 2012
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     IHF-cert blir delt ut under middagen på lørdag.
 
     Årets mestvinnende hannhund og mestvinnende tispe  
     blir også delt ut under middag lørdagen. 

IHF-stevne 2013  Satt dato til 30. 08. 2012 - 01. 09. 2013
     Mulig lokasjon OLA-løkka på Sand (Jessheim) hvor det  
     er to fotballbaner, eget kioskbygg, nær flyplass og en   
     mengde hoteller.
   Alternativet er Letohallen
   Vi må ha to (2) ringer, to (2) dommere. Dommer er   
   forespurt, det blir en av delegatene.
   LP: Norsk dommer-norske regler evt. to (2) dommere.
   Vi søker IHF om å få subsidiert noe av stevnet.
   Vi trenger to (2) personer til festkomite, som har styring  
   med delegatene hele helgen.
   Det skal være underholdning under fellesmiddag på   
   lørdag. Klubben er 30 år!!

Diverse 

DOGS4ALL   Vi bestiller 18 kvm stand m/strøm
   Raseparaden begge dager
   Deler ut IHF-cert på Dogs4All

Bente Ødegård
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Hallå! 
Voffor kan'ke jeg få væ' 
med'a? Jeg vil væ' med på 
slik Spesial, jeg også!

Foto: Tor Ivar Breibrenna
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Spesialutstillingen i Norsk Hovawart klubb 
25. - 26. august 2012 på Gol

Angående dette været, som er et 
stadig tilbakevendende tema: Det var 
spådd opphold med visse regnbyger.
Verre enn i fjor kunne det i allefall ikke 
bli, det var vi alle enig om.

På fredag kveld fikk vi satt opp ring 
og telt mens det ennå var sol. Kom en 
liten skur utpå kvelden. Vi hadde leid 
vinterhagen på Gol campingsenter, 
både fredag og lørdag kveld. 
Fredag kveld gjorde alle som dem ville 
med spisingen. Noen grillet utenfor 
hytta og noen gikk ned til kroa på 
campingen og kjøpte seg middag. De 
fleste koste seg med øl og vin utenfor 
hyttene, og besøkte hverandre.
Diskuterte hund og hundeaktiviteter, 
og det var en eneste stor hoffe-familie 
på helgetur  Høres helt sikkert ut som 
en skikkelig klisje, men det er faktisk 
helt sant! Det er en veldig god tone 
blandt alle sammen :-)

Lørdag skinte solstrålene igjen for oss, 
mens Børre ønsket oss alle velkomm-
en til spesialen, og ønsket alle og 
enhver lykke til med resultater. 

Dommer Petra Junehall gjorde en 
fantastisk jobb med hundene, og vår 
kjære Gro Johannessen var igjen 
ringsekretær. Lørdag kveld var vi 
alle samlet i vinterhagen, og det ble 
delt ut diverse pokaler for året som 
har gått.Petra Junehall holdt en kort 
tale, og gav oss mange positive 
tilbakemeldinger. 

Søndag var alle samlet rundt ringen 
og lydighet stod for tur. Det var i alt 18 
ekvipasjer, fordelt på klasse I, II, III og 
ELITE. Dommer for dagen var Terje 
Haugen, som gjorde en knalljobb med
konstruktive tilbakemeldinger og en 
liten spøk på lur, som hjalp enhver til å 
glemme nervøsiteten.
Gro Johannessen var hans høyre hånd
under hele stevnet, mens vår egen 
leder, Børre Lien Hansen, skrev og 
holdt styring på poengsummer.

Tusen takk for en knallfin helg!

Elisabeth Breibrenna
Redaktør 
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Gro har alltid full kontroll og er en ringrev :-)

Folka begynner å komme. Litt kaffetørste var vi også, og Monica i teltet jobbet på spreng for å fôre
oss med kaffe og vafler. Formann Børre ønsket etterhvert alle velkommen og lykke til.

Hilde hadde etterhvert full kontroll på alle 
rosettene som skulle leveres ut i løpet av 
dagen, og det var ikke få.
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Beste hvalp (BIR) ble til slutt vunnet av Emmie Von Hove-Trønnes. Eier Rolf Skriubakken. 
Best i motsatt (BIM) ble Fleetwood Mac Av Hexeberg. Eier: Sven Ekeberg.
Gratulerer og lykke til videre.

4-6 måneder Tispe
Emmie Von Hove Trønnes   Eier: Rolf Skriubakken.
Riverhoff's Vanilla Aniya  Eier: Marianne Bryn 
Riverhoff's Vanilla Alizza  Eier:Helga Bergvatn

6-9 måneder Hannhund 
Fleetwood Mac Av Hexeberg.  Eier Sven Ekeberg
Falco Av Hexeberg.  Eier: Olga Popova
Oreo Vom Quettinger Hof  Eier: Irene Bogdanovski Ness

6-9 måneder Tispe
Fiona Apple Av Hexeberg  Eier: Børre Lien Hansen
No36464 /12   Eier: Laila Herberg Kristiansen
Flogging Molly Av Hexeberg Eier: Marte Dimmen
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Unghund klasse Hannhund
NJV-11 Heka-B Tunet's Elmer Exc, UK1, UKK CK CERT 1, BHK, BIM
Eier: Marit Paulsrud

Heka-B Tunet's Emillos Exc, UK2, UKK CK 
Eier: Ann-Kristin Åsgård 

Åpen klasse Hannhund
Mozart Vom Quettinger Hof Exc, AK1, AKK  
Eier Tonje C. M. Hanssen

NORDJV-10 Tervtina Gorm Exc, AK2, AKK  
Eier: Silje Sørli

Leonidas Vom Quettinger Hof VG, AK3, AKK  
Eier: Jan Thoresen

St-Cæsar VG, AK4, AKK
Eier: Rune Bøe

Premiering av 4-6 måneder Tisper. Dommer Petra Junehall helt til venstre, og så vår kjære Gro. 
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Klubbens æresmedlem Morten Caspersen, gikk i ringen med Fiona Apple Av Hexeberg,  
som er eid av Børre Lien Hansen. 

Tenna må være i orden selv om man er liten også :-)
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Unghund klasse hann, med Heka-B Tunet's Emillos og Ann-Kristin Åsgård i spissen. Tett bak
følger Heka-B Tunet's Elmer og Arne Paulsrud. 

Fy flate som jeg blir sliten av detta her . . . 4 - 6 mnd Tispe, Emmie Von Hove Trønnes, ble
ikke sliten . . . ikke ennå iallefall :-)
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Heka-B Tunet's Elmer
i ringen med han far, 
Arne Paulsrud.

Tonje Cecilie Moen Hansen og Mozart vom Quettinger Hof i fullt driv rundt ringen!
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Brukshund klasse Hannhund
TJH (FM) SUCH Kessus Aus Vinkona Exc, BK1, BKK, CK R, CERT, 4 BHK 
Eier: Bodil Åslund og Doris Eliasson

Champion klasse Hannhund
NUCH St-Bamse  Exc, CHK1, CHKK CK, 2BHK  
Eier: Tore Stenseth

NUCH NV-09-10-11 NORDV-10 O-Bra-Tali's Aslann       Exc, CHK2, CHKK, CK, 3BHK 
Eier: Hilde Skretting

Heka-B Tunet's Dennis Exc, CHK3, CHKK, CK
Eier: Per Johan Gamlem

NUCH Mangas Vom Quettinger Hof Exc, CHK4, CHKK, CK
Eier: Elisabeth Breibrenna 
 
NUCH O-Bra-Tali's Scooby-Doo Exc, CHK
Eier: Annette Rukke

NUCH Mango Vom Quettinger Hof Exc, CHK
Eier: Ellen Alexander 

Tervtina Churchill Exc CHK
Eier: Kine Gareid

NUCH Anziehend's Ainbusk VG, CHK

Veteranklasse Hannhund
NUCH NVV-11 Hovriket's Nayati Af Apache  Exc, VTK1, VTKK, CK
Eier: Michell Malmåsen
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Nayati: Hurra for meg og mutter'n, vi har nådd lenger enn brutter'n :-)

Nayati Af Apache ble også kåret til Årets 
blonde hanne.

Gratulerer masse :-)
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Siv Helseth med Heka-B Tunet's Dennis i Champion klassen.

Det er i hvertfall ingen som skal komme å si at Mango Vom Quettinger Hof IKKE er på nett!
Her sammen med sin matmor, Bente Elisabeth. 
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Vinneren av Champion klasse hannhund, Bamse og Hanna! Gratulerer!

Dommeren hadde vanskeligheter med å bestemme seg, så det ble mye løping etterhvert.
Hun var imponert over kvaliteten på våre Champion-hunder.
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Juniorklass Tispe
Khakibas Bachata Exc, JK1, JKK, CK, CERT, 4 BTK
Eier: Åsta Rør

Khakibas Samba VG, JK2, JKK 
Eier: Michelle Malmåsen

St-Daisy VG, JK3, JKK
Eier: Tove Sørum

Unghund klasse Tispe
Heka-B Tunet's Embla  Exc, UK1, UKK, CK
Eier: Ingrid Skolleberg Hilsen

St-Dora VG, UK2, UKK
Eier: Kristin Haga Yildirim

Åpen klasse Tispe
Dita Von Den Normen Exc, AK1, AKK, CK, Res CERT
Eier: Børre Lien Hansen

Tervtina Frøken Fox Exc, AK2, AKK, CK
Eier: Siv Helset

Novaly Vom Quettinger Hof VG, AK3, AKK
Eier: Reidun Skøien

NJV-11 Heka-B Tunet's Ellea VG, AK4, AKK
Eier: Cecilie Aspen Grøvdal

Brukshund klasse Tispe
TJH (FM) KORAD Elliegårdens Xilly Exc, BK1, BKK
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Tusen hjertlig takk til Monica for at alt var under kontroll i kiosken. Tonje M. Hansen er nok 
sikkert enig i det :-)

Veteran klasse Tispe. Her blir Skoddevikas Black Bianca «sjekket for feil og mangler».
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Champion klass Tispe
NUCH NV-08-10-11 NORDV-10  
Heka-B Tunet's Bjuti Exc, CHK1, CHKK CK, 1 BTK, BIR
Eier: Helga Bergvatn

NORDV-10 NUCH Belena Vom Beselpark Exc, CHK2, CHKK, CK3, BTK 
Eier: Hilde og Jon Skretting

NUCH Tervtina Gillie Exc, CHK3, CHKK, Ck
Eier: Laila og Runar Grøvdal

Veteran klasse Tispe
NUCH N VCH NV-09 Skeppartorps Baika  Exc, VTK1, VTKK, CK, 2.BTK
Eier: Åsta Røhr

Skoddevikas Black Bianca Exc, VTK2, VTKK
Eier: Bjørn Hansen

Lintrollets Xitron VG, VTK3, VTKK
Eier: Toril Kolstad

Spesialutstillingens store vinnere for 2012 ble
BIR - Heka-B Tunet's Bjuti Eier: Helga Bergvatn
BIM - Heka-B Tunet's Elmer Eier: Marit Paulsrud

Oppdretter klassen 2012 
Heka-B Tunet / Helga Bergvatn 

Gratulerer alle sammen!
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De som ble BIR og BIM og «vant halve kongeriket» var Helga med Bjuti og Marit og Arne med 
Elmer. Begge hundene fra Helga sitt oppdrett - Heka-B Tunet. 

BIR og BIM Veteranklassen. Åsta Røhr og Michelle Malmåsen med hvert sitt prakteksemplar. 
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Den aller siste «happeningen»
på banen på lørdag
var Oppdretter klassen.
Der stillte Helge Bergvatn
for sin kennel Heka-B Tunet 
og Marion Olsen for sin
kennel Quettinger Hof.

Helga gikk av med seieren!

Atter igjen - Gratulerer
til Helga Bergvatn og
alle hennes supre
resultater :-)
Det er dama si, det!
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Det är med meget positiva känslor jag 
kommer huske deres utställning. 
Jag blev överraskad av den höga 
kvalitèn på deres hundar. Speciellt 
hannarna likte jag väldigt gott. Jag blev 
glad över championklassen hannar där 
nästan alle fick excellent. Det glädjer 
mig också att finna flera lovande 
juniorer och unghundar. Det var härligt 
att se fina veteraner också. 
Det fanns en del olika hodetyper, men 
generelt har dere väldigt rastypiske 
hoder. 

Jag fann inga felaktig bett eller 
tandmangel. Jag är också imponert av 
att størrelsen var meget god hos flera 
av de vinnande hundarna. Det är svårt 
att föda upp stora hunder, men dere 
har lyckats bra, synes jag. 
Det fanns också en del höga ringlade 
haler, men det finns andra feil som är 
viktigare. Alla deres hunder hade bra 
gemytt och var bra presentert. 

Mest förnöjd var jag förstås över 
BIR och BIM hundar. Två fantastiska 
individer och representanter. 

En annan ting jag gjärna vill nämna är 
också den mycket goda stämningen 
som rådde vid ringen och i klubben.

Tack för att jag blev invitert till deres 
välarrangerte utställning.

Petra Junehall  

En hilsen fra dommer 
Petra Junehall
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Lørdag kveld var vi atter samlet 
nede i vinterhagen på Gol 
campingsenter. Vi hadde felles 
middag, med utdeling av diverse 
premier og pokaler for gode
resultater gjennom det siste året.
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Så skulle det «store» skje!
Utdeling av pokaler for 
Mestvinnende Hanne og Tispe
2011. Da var det bare å be . . . 

Hilde Skretting om å komme frem,
og ta imot pokalen for 
mestvinnende hanne 2011 
– som var NUCH O-Bra-Tali's 
Azlan (til daglig Zorro).

Eplet faller ikke langt fra stammen,
har vi funnet ut :-)
Andrea Skretting dro hjem 
pokalen for mestvinnende tispe
2011, for NORDV-10 NUCH
Belena Vom Beselpark (til daglig
Elena). 

Vi tar av oss hatten, og gratulerer
med fantastisk prestasjon!
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Lydighetsdelen

Søndag ble det, og Lydighet stod på
programmet!
Ekvipasjene var fordelt slik:
klasse I  11 stk
klasse II  3 stk
klasse III  2 stk
klasse ELITE 2 stk

Dommer for dagen var Terje Haugen
og ringsekretær var vår kjære Gro :-)
Formann Børre tok på seg skrivingen.

Da har vi 3-kløveret samlet her.

De første 10 poengene er iallefall i boks! 
«jeg fikk ikke være med i går, men i dag SKAL
jeg!»
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Fellesdekken gikk strålende for de fleste!

Cecilie med Heka-B-Tunet's Ellea i Lineføring. Ellen med Gnizt De La Pastorale under 
springmarsj!

Gnizt hadde heller ingen problemer  
med hopp over hinder.
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Så var det klart for siste gruppe i klasse I. 
Tannvisningen på Elena gikk helt greit, noe
Andrea sikkert satte pris på.

Disse minuttene på fellesdekken er noen 
ganger veldig lange. Det følte sikkert Helga 
også, men det gikk så bra så :-)

Øvelse Lineføring
og Laila førte Gillie
fint gjennom 
øvelsen.
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Deeeer ja! Da tror jeg nesten at hele meg er over :-) Nairobi Vom Quettinger Hof kom over hinderet!

Da var det klart for 
Klasse II. Honning Vom
Quettinger Hof med 
Bente Lyngaas som fører. 
Øvelse - Ruta.
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Honning hentet Apporten, . . . og hopp over hinder gikk fint :-)

Toril Kolstad og Xitron gikk 
klasse III, og da er det lov å ha noen
hemmeligheter med mor før man
starter øvelsene ♥
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Fri ved fot, klasse ELITE,
en helt fantastisk utført øvelse av
Ellen og hennes Pyreneiske Gjeterhund,
Chanterelle Bleu De La Vie Pastoral.
Mye greiere å si Chanti :-)

Selv om det ikke er en Hoffe,
så er den iallefall SMT.
Berit Halvorsen med
Bernweiler's Whisky.
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Dagens vinnere er fra venstre:  
Vinner klasse I Ellen Alexander med sin Pyreneiske Gjeterhund Gnizt (ikke med på bilde) 
Vinner ELITE  Ellen Alexander vant også ELITE med sin Pyreneiske Gjeterhund Chanti
Vinner klasse III Mona C Strømdal med sin Jack Russell Terrier Poecilia's Imperial Fantasy
Vinner klasse II Ingrid Frostholm Larsen med sin Labrador Retriever Faks Listen To Me

Både Ellen Alexander og Helga Bergvatn fikk opprykk til klasse II i dag.

Da gjenstår det bare å gratulere alle 
vinnere, og takke Gro og Terje for en 
fantastisk jobb!

Foto i dag: Bente Elisabeth. Helga og Bjuti.
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Norsk Hovawart klubb takker Royal Canin for sponsing av 
premier under Spesialen.
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Gro sin Kvikklunsjkake

3 egg
3 kopper sukker
- - - - 
Dette røres hvitt / til eggedosis.

225 gr meierismør
3/4 kokesjokolade ( Freia )
- - - - - 
Dette smeltes.

3 dl kald helmelk. Has i kjelen med smeltet sjokolade og smør.

350 gr hvetemel ( gjerne litt mer. Prøv dere frem )
2 ts Bakepulver ( blandes med hvetemel )

Bland alt godt og ha røra i ei langpanne med bakepapir.

Stekes i 200o i ca 25-30 minutter.

Glasur: 100 gr smør
 3/4 kokesjokolade
 3 ss kaffe
 2 ts vaniljesukker
 Ca 400 gr Melis. 
 Glasuren skal ikke være for tørr og ikke for flytende!
 Has på varm kake.
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Gro sin fantastiske Eplekake

150 gr. Hvetemel (eventuelt 300 gr eller 450 gr)
150 gr. Farin (eventuelt 300 gr eller 450 gr) 
150 gr Meierismør (eventuelt 250 gr eller 400 gr)
2 Egg  (eventuelt 4 eller 6 egg)
1 ts Bakepulver (eventuelt 2 eller 3 ts)
4 store Epler (eventuelt 8 eller 12 epler eller enda flere epler :-)
100 gr Rosiner (eventuelt 200 eller 300 eller mer)
50 gr Mandler (eventuelt 100 eller 250 gr) 

Perlesukker

Smør og sukker røres hvitt. Tilsett eggene – ett av gangen. 
Bland bakepulver i melet og rør dette forsiktig inn i røren.
Kle en rund form (eventuelt en liten / stor langpanne med bakepapir.
Hell halvparten av røren i bunnen av formen / pannen.
Del eplene i fire (4) og skrell dem og ta ut kjernehuset. Legg eplene i panne / 
formen veldig tett. Strø rosiner over.
Legg resten av deigen over – bruk gjerne teskje. Spre deigen jevnt utover.
Dryss hakka mandler over (jeg bruker vanlige mandler og knuser de med hammer) 
og perlesukker over hele kaka.

Stekes ved 175o i ca 1 time midt i ovnen.  
Legg folie over, hvis den blir for mørk.

Kos dere :-)
Klem fra Gro!
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Presentasjon av Styret

Navn
Hanna Stenseth

Yrke
Hjelpepleier, jobber i boliger for 
psykisk utviklingshemmede. Og driver 
miljøarbeid innen rus/psykriatri.

Bosted
Eina, Vestre Toten kommune

Styreverv
Styremedlem

Hund
Ja hvem hadde vel trodd at jeg ville ha 
hund . . . ikke jeg! Men når jeg endelig 
sa ja til de andre i familien som hadde 
et sterkt ønske om hund. JA da ble jeg 
virkelig hundeeier :))))
Basko (St- Bamse) kom inn i mitt liv 
for ca. 3 1/2 år siden. Den lille mørke 
bamsen tok meg med storm. Siden 
dengang har vi holdt sammen i tykt 
og tynt, vi deler mange hemmligheter 
vi to.

Baskogutten er en skikkelig familie-
hund. Veien til nå, fra han var valp 
har vært mye jobbing. Han har vært 
«mye» hund hele veien. Men når man 
er så vrang som jeg er, så gir man 
aldri opp. Og han har blitt en veldig 
snill og hverdagslydig hund. Som 
forguder alle oss i familien og vi han. 
Dette gjelder også kattene våre. Han 
elsker å løpe i skog og mark, og er det 
noe han virkelig liker, så er det å være 
i utstillingsringen. Etter å ha stått på 
«reserve» plass flere ganger, så var 
gleden ekstra stor da han endelig ble 
NUCH. 

Basko har også vært med på jobb en 
rekke ganger, dette er et miljø han 
virkelig trives i, og han gjør en god 
jobb med de som virkelig trenger litt 
«kos» i hverdagen, når livet er tøft.
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Når man først har fått en hund, så 
kunne man vel ta en til . . . og vips – 
pinsaften hentet vi IZZI (Riverhoff`s 
Vanilla Alizza) i Sverige. Hun får vi 
lov til å være fôrvert for av Helga 
Bergvatn, så nå ruller ballen videre, 
og vi er i gang med kurs og kos med 
henne. Vi går en spennende høst/
vinter i møte, og vi gleder oss. Hun har 
glidd bra inn i familien og Basko tar 
rollen som «storebror» bra :)))

Litt om meg
Ja, hvem er jeg? Jo, jeg er Hanna fra 
Kolbu, ei lita potitbygd på Toten. Her 
har jeg holdt på med håndball og idrett 
i mange år. Jeg er ei blid og positiv 
dame, men kan også være kvass og 
bestemt.
Jeg er gift med Tore og sammen har 
vi to jenter, Kristine på 15 år og Emilie 
på 17 år. Vi er en aktiv familie. Jentene 
driver med håndball og fotball, Tore 
og jeg har begge hatt trenerjobber og 
verv i styrer i idrettslag og skole. Selv 
om vi er aktive alle mann, så prøver vi 
å finne roen og kose oss sammen. Vi 
er alle delaktiv i oppdragelsen av 
«vovsene» våres. Vi er en familie som 
liker å være sammen, men det hender 
tiden ikke alltid strekker til. Vi er 
derimot flinke til å benytte sjansen når 
den kommer, og ofte går ferden til 

sydligere strøk. Familie og venner 
har alltid vært viktig i mitt liv, og alle 
de nye vennene jeg har fått etter at 
jeg ble Hovawart-eier, ja det er helt 
fantastisk. Jeg gleder meg alltid til å 
treffe dere. Jeg synes vi har blitt en fin 
og sammenspleiset gjeng.
 
Har et motto jeg lever etter:
Det beste i livet er gratis.
 
Vennlig hilsen og klem til dere alle 
sammen
 
fra Hanna
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Presentasjon av Styret
Navn 
Hilde Skretting

Yrke
Barnehage-medarbeider

Bosted
Karlsrud, Oslo

Styreverv
Nestleder

Sivilstatus 
Gift med Jon, to (2) barn – Andrea  
og Emil

Hobby 
Hunder, foto, barn, hus og hage.

Vi har tre (3) hunder:  
- Mira, Border collie
- Zorro, Hovawart
- Elena, Hovawart

Innehaver av Kennel Bonita Perro.

I 2005 fikk vi vår første hund Hero, 
en Border Collie hannhund fra Toten. 
Det var noe som ikke stemte med den 
hunden, da den beit Jon i ansiktet var 
det nok. Det var bare en ting å gjøre. 
Han ble bare to (2) år.

I 2006 fikk vi Mira, også Border Collie. 
Hun ble hentet litt på impuls. Jon var 
i Stavanger og kjøpte bil, jeg satt i 
sofaen hjemme i Oslo og så på Finn, 
og fant en fin Border Collie tispe på 
Brusand. Jeg ringte til Jon og sa 
det, og mens vi pratet så Jon et skilt 
der det sto Brusand. Han dro opp til 
gården og fikk med seg en nydelig liten 
bylt til den nette sum av kr 500,-.
Samme året som vi hadde avlivet Hero 
kjøpte vi en ny hund. Jeg ville ha vakt- 
hund, så da falt valget på Hovawart. Vi 
dro til Mysen og Ellen Alexander som 
hadde én smt hann- hund igjen. Ja 
takk, sa vi, og dermed ble O-Bra-Tali`s 
Aslan, alias, Zorro, vår.
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I 2008 ville vi starte vår egen kennel. 
Vi var i gang med å finne en tispe til 
Zorro.
Det skulle ikke være hvilken som helst 
tispe. Vi ville ha inn nytt blod for å 
starte litt «frisk kennel». Tispen vi fant 
var i Østerrike hos Ullrike Wallner og 
kennel Beselepark. På Sankthans- 
aften i 2009 kom Jon hjem med vårt 
lille håp. 
Belana vom Beselepark, alias Elena. 
Elena og Andrea (vår datter) bestod 
bronsemerke våren 2011.
 

Dessverre fikk vi en lei beskjed våren 
2011 om at Zorro hadde blitt syk. Han  
har fått en sykdom som går på buk-
spyttkjertelen. Denne kan være arvelig 
så da kan han ikke brukes i avl.  
Så vi må nå ut på det åpne markedet 
for å finne en fin hanne til Elena. Han 
er nå funnet i Østerrike, en blond fin 
hann. 
Vi håper å få valper sommeren 2013. 

Kennel Bonita Perro.net

Hilde
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Gratulasjoner!

Brukshoffets Grevinne Bertha
Bruks
25. april Klasse D spor 229 poeng og opprykk til Klasse C.

Agility
10. juni 1. premie og sølvmerket
1. mai 2. premie i hopp
11. mars 2. premie i hopp

Metalt
29. april 
Bestått Funksjonsanalyse
 

Brukshoffets Madam du Barry
Mentalt
29. april 
Bestått Funksjonsanalyse
 
 
Brukshoffet Baroness Blixen
I tillegg til utstillingresultatene:

Bruks
9. mai Spor klasse C 366,5 poeng og godkjent

Mentalt
29. april 
Bestått Funksjonsanalyse

Vi gratulerer Margrethe 
Thømt og Kennel
Brukshoffet med 
strålende resultater! 
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Mestvinnende Tispe pr 01.09.2012 - Belena Vom Beselpark. Eier Hilde og Jon Skretting.

Mestvinnende Hanne pr 01.09.2012 - Heka-B Tunet's Elmer. Eier Marit Paulsrud.
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Jeg har begynt min utdanning til  
Trinn 2 instruktør innen NKK systemet. 
Utdanningen tar jeg hos Østlies 
hundesenter. Utdanningen avsluttes 
med eksamen i juli.  
Utdanningen gjelder for bruks, men 
hovedfokus på spor, rundering og 
lydighet. 
 

Margrethe Thømt

Instruktør Trinn 2, Bruks

Det blir alltid litt tid til 
å trene egen hund 
også! Her er noen 
bilder av Blixen og meg.
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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


