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Børre og Dita von den Nornen (Maggie).

Leder'n har ordet
Hei, alle sammen.
Nå i skrivende stund har frosten begynt
å komme og naturen er fantastisk
i sine høstfarger.
Vi er nå veldig stolte av å ha arrangert
IHF-stevne i Norge for første gang,
samtidig som klubben feiret seg selv
med 30 års jubileum. Gratulerer til oss
alle!
Først vil jeg overbringe en stor takk for
et fantastisk stevne fra IHF representantene. De hadde aldri opplevd maken
til lokasjon, trivelig mennesker,
hotellet og fasiliteter. Jeg er stolt over
innsatsen som legges ned av styret,
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styrets ledsagere, medlemmer og
andre frivillige. Uten grasrotens innsats
ville dette ikke blitt så vellykket.
En liten bismak at kun ca 40 hunder
stilte på utstillingen, men det har også
vært nivået de siste tre årene. På
lydigheten i år var det veldig få Hovawarter deltagende, men det var en del
andre representanter tilstede. Ellers
var vi representert i VM i lydighet og
Brukshoffets ekvipasje gjorde en god
figur.
Nå står vi foran flere utfordringer. Først
skal vi ha på plass Dogs4All på Lillestrøm i midten av November. Vi skal
også ta opp ting som vi har skjøvet på
pga IHF stevnet. Fortsatt er økonomi
hovedfokus. Deretter skal hjemmesiden bli mer dynamisk og levende.
Vi har ny web-master i Tor Ivar
Breibrenna.
Vi skal oppdatere klubb lover og regler.
Justere avlsregler i forhold til IHF sitt
reglement. Organisatorisk skal vi se
på vår funksjon og hvordan sammensettingen av styre og komiteer skal
være, pluss mye mer!
På Dogs4All i år vil vi dele ut IHF-Cert.
Neste år skal dette deles ut på en NKK
utstilling utenfor østlandet.
Jeg ønsker dere en kjempeflott høst.
Børre Lien Hansen
Leder, Norsk Hovawart Klubb

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

www.nettdyret.no Gratis frakt til hele Norge

Josera hunde og kattefor:
100% Naturlig hunde– og kattefôr, uten
hvete og kunstige tilsetningsstoff.
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ALT var full klaff. Bare det å se
Hoffefolket i noe annet enn fjellbukser
og treningsvester er jo litt unikt ;-)
Tusen takk til alle, som var med på å
gjøre dette til en kanonhelg. Den gjør
seg ikke selv!
Tusen takk til Anne-Marit Traaholt,
som dømte lydighet - alle klasser,
på lørdag. Tusen takk til tyske Sigrid
Darting-Entenmann, som dømte
utstillingen på søndag. Kjempejobb av
dere begge to.

Redaktørens hjørne
Da var Spesialen «i hus» for denne
gang, og for ei helg!
Dette var masse jobb, og jeg har flere
ganger vært inne på tanken . . .
hvordan kommer dette til å gå! Det er
STORT!!!! Mye som skulle klaffe, og
mye som måtte være i orden.
Dette ble derimot ei MEGA-helg, hvor
alle delegatene var strålende fornøyd
- og i tillegg var vi kjempeheldig med
været! Det kunne ikke vært bedre!
Middagen i lavoen på fredag kveld, var
helt topp, med knallvær hele dagen
under lydigheten på lørdag. Nå er det
ikke alle firbeinte som er så glad i
knallvær da, men . . . og festmiddagen
på lørdag - talene . . . ALT, absolutt
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Neste arrangement nå - hvor vi
antageligvis treffes er DOGS4ALL på
Lillestrøm.
Det er helgen 15 -17 november. Da er
det atter igjen veldig fint med noen
som melder seg frivillig til å stå på
Stand i løpet av helgen. Interesserte
kan melde fra til Hilde Skretting på
mobil 922 36 134.
Dette nummeret av Hoffeposten
kommer i hovedsak til å ta for seg
Spesialen.
Ha en fortsatt fantastisk høst der ute.
Glem ikke å legge merke til hvor
vakkert det er rundt dere!
Elisabeth Breibrenna

Omplassering av Barack
(Merlin vom Quettinger Hof )
Omplassering av Barack, Merlin vom Quettinger Hof
Født 19.01.2010.
Mor:
Honning vom Quettinger Hof
Far:
Bolek vom Kahltal.
Aktiv og glad hannhund, lettlært og med mye fart og arbeidsglede. Omplasseres
til noen som har erfaring med hund. Må ha glede av og interesse for å trene videre
med ham og helst også drive med friluftsliv. Trenger en tydelig leder. Barack er
mentaltestet.
fortsettelse neste side . . .
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Han er C godkjent vinter hos Norske Redningshunder.
Omplasseres pga allergi hos eier.
Ta kontakt med eier Tine Mjølnerød på mobil 913 32 791
eller epost waldenwart@hotmail.com
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Barack - Merlin vom Quettinger Hof
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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
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Vinner av Allround Pokal 2012
N UCH BH Brukshoffets Grevinne Bertha (Bessie) ble kjøpt av Cecilie Thormodsrud i
2009 for å være en vakker turkamerat i skog og mark. Med stor jubel mottar Cecilie og
Bessie Allround Pokalen for 2012, under festmiddagen på Hovawart Spesialen, IHF
og 30 års Jubileumet på Hurdalsjøen 7.-8. september.
I 2012 ble Bessie norsk utstillingschampion N UCH,
gjennomførte den høyeste rankede mentaltesten i
Norge FA (Funksjonsanalyse), oppnådde Sølvmerket i
Agility, og fikk opprykk til både klasse 3 i lydighet og
C-spor (Nordisk Program).
Etter bronsemerket i lydighet i 2010 begynte jeg å trene
Agility for å få mer fart og lek inn i treningen, forteller
Cecilie. En Hovawart presterer best når det legges mye
lek og moro inn i trening og øvelser. Men når jeg gav
feil eller utydelige beskjeder på konkurransebanen, bet
hun meg lett i armen for å fortelle meg at nå må du
skjerpe deg muttern!! Da jeg etter hvert greide å føre
hunden bedre, fløt vi gjennom klasse 1 banene i hopp
og agility, feilene forsvant og tiden ble mye bedre.
Flottest og vanskeligst er kanskje likevel å få en
Hovawart til å prestere godt på Lydighetsbanen. Siden
jeg aldri har vært et konkurransemenneske i sport og
idrett, var det først når Asker Hundeklubb hadde
medlemsmøte om Idrettspsykologi at jeg så at
dette kunne bli noe å engasjere seg i, forteller
Cecilie. Det ble lagt vekt på at konkurransene kan
sees på som prøver, der du selv setter dine mål og
delmål, og måler prestasjonene mot disse. Med en
fantastisk kunnskapsrik, hjertelig og inspirerende
trener Kristin Gudem og herlige klubb kammerater
i Asker Hundeklubb, ble det endelig opprykk til
LP kl 3 i november 2012. På treningene hjelper vi
hverandre, og på stevner heier vi på hverandre.
Når min leder på jobben spurte hva som har gitt
meg best ledertrening det siste året, ble svaret
spontant Bessie og hundetreningen. Klare mål,
tydelige signaler, riktig belønning og full fokus, er
nøkkel både i hundetrening og i prosjektledelse på
jobben.
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For å kunne delta i brukskonkurranser må hunden ha
kjent mental status. Bessie har tidligere gjennomført
Mentaltest MH, og i 2012 gjennomførte hun
funksjonsanalysen FA. En viktig del er at hunden er
skuddfast, da det er nødvendig i flere bruksøvelser og
svært arvelig. I tillegg gir FA god bakgrunn for å forstå
hvordan treningen bør legges opp for nettopp din hund.
Fra bruksgrenen har jeg nok den foreløpig fineste
konkurranse opplevelsen med Bessie. Det var da jeg
endelig greide å stole 100 % på hunden i C-sporet på
Riksmesterskapet RM i Sverige, forrige helg. Da fant
alle 8 «svenske» pinnene over 1 km. I april ble vi
overrumplet av at svensker legger «neseprøve»pinner i
skogsporet, og ikke skogpinner som i Norge og fant bare
2. Å tørre å skaffe seg erfaring er viktig, for deretter
forbedre og prøve
igjen.
I tillegg til dette er det
aller beste med
Hoffene at de kan brukes til alt. Hun er super i skisporet, følger glad
med på golfbanen og vokter huset, samt er en bestevenn. Etter 4 år
med henne har jeg ikke lenger vondt i ryggen, er flere kilo lettere og
mye sprekere enn for 10 år siden. Når treningen er gjort ligger hun
fornøyd rett ut på gulvet og koser seg alene mens jeg er på jobb.
Jeg vil gjerne til slutt takke min fantastiske oppdretter Margrethe
Tømth som gav meg Bessie, lærte meg å leke med henne og
introduserte meg for spor og hundetrening. Så følg gjerne rådet jeg
fikk fra henne – lek masse med hunden, gå mye i skog og mark og
tren sammen med en god hundeklubb, da blir det virkelig moro.
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Referat styremøte, Norsk Hovawart klubb
Ytre Enebakk, 28. september 2013
TILSTEDE: Børre Lien Hansen, Hilde Skretting, Annette Rukke, Hanna Stenseth,
Helga Bergvatn, Tor Ivar Breibrenna, Elisabeth Breibrenna, Liv Opsahl og Bente
Ødegård.
Ikke tilstede: Marion Olsen
Forklaring: Marion Olsen og Liv Opsahl inviteres til hvert styremøte for å rapportere
om avl og valpehenvendelser. De har ikke stemmerett, men innsynsrett. Inkludering
av de forskjellige komiteene er noe som vi vil jobbe hardt med.
1. IHF-STEVNET
a. Peter Thome, sjef for IHF, har fortalt at dette stevnet var et av de bedre han
		 har vært på. Han skrøt av crewet og at de hadde vært imøtekommende,
		 hyggelige og skapt god stemning hele helgen. Videre var han svært fornøyd
		 med utførelsen av lydigheten og utstillingen, maten og omgivelsene, samt
		 informasjonen på stedet i form av bannere og lignende. Eneste vi kunne
		 lære av var å ha sendt ut informasjon til de forskjellige landene noe 		
		tidligere.
b. Et par medlemmer kommenterte at påmelding var 50,- dyrere enn normalt.
		 Alternativet til dette var å øke kontingenten for alle medlemmene i klubben.
c. Styret er også fornøyde med vel gjennomført stevne.
2. DOGS4ALL NOVEMBER 2013
a. Børre er ikke tilstede. Er på Cupfinaleseminaret.
b. Vil noen oppdrettere ha visittkortet sitt liggende på stand, men ikke har 		
		 muligheten for å komme personlig kan disse sendes pr. post til Bente
		 Ødegård, Grasmovegen 44, 2030 NANNESTAD. (max. 50 kort)
c. Vi bestiller en 6 kvm stor stand uten strøm.
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d.
e.
f.
g.
h.
		

Melder oss på raseparaden
Ta med egen kaffe
Marion tar med IHF-certene
Hilde setter opp vaktliste
Salg av t-skjorter og fleecejakker ( svart t-skjorte 25,- grønn og blå
t-skjorte 100,- pr. stk. fleecejakke 200,-)

3. ØKONOMI
a. Kontobeholdning er pålydende Kr 35 000,- før utgifter og inntekter fra 		
		 stevnet er medregnet.
b. Børre har sendt inn tilsvar på fakturaen vi har fått fra hotellet. Noe uenighet.
		 Men ikke større enn at det løser seg.
c. Foreløpig ligger vi an til overskudd i 2013
d. Klubbhengeren må omregistreres 01.01.14
4. POST
a. Børre får masse spam og div uinteressant post.
b. Innkomne fakturaer
c. Purremail fra NKK om våre nye lovregler, men det ble sendt inn april 2012.
		 Børre sender kopi til NKK.
d. Mail om godkjenning av eksteriørdommere
e. Mail fra NKK ang mentalstevne – ivaretatt
f. Marion har sendt referat fra IHF-møtet, Tor Ivar trykker dette i HP.
g. Mail fra Margrethe Thømt ang mentaltester.
h. Forespørsel fra Ann-Karin Madsen om å være distriktskontakt for 		
		 Hordaland og Sogn og Fjordane. Styret godkjenner forespørselen.
5. MENTALTESTER
a. Styret har besluttet: Fra 01.01.14 gjennomføres ikke mentaltester
		 og mentalbeskrivelser i klubbens regi. Dette inntil klubben igjen har 		
		 økonomi og god organisasjon på plass.
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6. VALPEFORESPØRSLER
a. Jevnt tilsig, gjennomsnittlig 1 forespørsel i måneden.
7. AVLSRÅD
a. Parringsforespørsel nr.1 avslått fordi ingen av kravene til parring er oppfylt.
b. Parringsforespørsel nr. 2 godkjennes med forventet parring okt/nov 2013.
7.1 AVLSREGLER
DETTE ER STYRETS FORSLAG TIL ENDRINGER:
Skal behandles på neste styremøte. Lovverket som ligger på nettet er gammelt
og faktisk feil i forhold til eget lovverk og de nye IHF reglene.
§ 1 Tillegg: Avlsrådet er en del av NHK’s styre
§ 4 1.linje Hunder bosatt i utlandet må oppfylle sitt lands avlskrav for å kunne
parre i Norge.
Pkt. 2 skal omskrives i sin helhet.
§ 5 omskrives i sin helhet. «Helseopplysninger skal oppgies, men det jobbes
med et lettere skjema»
§ 6 Endres til kr. 50,- pr valp, er det en diagnose fra vetrinær pga død ved
f.eks 9-10 uker skal ikke gebyret betales.
§ 6 Kasserer sender ut giro ved åtte (8) uker etter samtale med oppdretter.
§ 8 siste ledd:
Forslag 1:
Det må gå minst 8 mnd fra fødsel og neste parring og minimum
				
en løpetid før neste parring.
Forslag 2: Det må gå minst 12 mnd. Fra første parring til den neste med 		
				
minimum en løpetid før neste parring. (ordlyd endres.)
§ 10 2.avsnitt endring: ved dokumentert bortgang i kullet før fylte 24 mnd….
§ 11 Marion ser på denne, gjøres ikke annet enn å vise hva som gjelder i innland
og IHF.
§ 12 En hund har kun lov til å ha tre (3) kull i Norge og ingen dispensasjon for øvrig.
§ 13 Endringer gjelder fra 01.01.2014.
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8. DIVERSE
a. Vi deler ut CK rosetter på våre stevner heretter
b. Tor Ivar «sletter» og gjenoppretter oppdrettere på hjemmesiden. Dette for
		 å få oversikt over aktive og inaktive oppdrettere.
c. Vi etterbestiller pokaler til BIR og BIM veteran IHF-stevnet.
d. I neste HP lager vi en oversikt over de ulike mentaltester og –beskrivelser.
e. Hanna har gjort forespørsler på Hunderfossen iforhold til neste års spesial.
		 Hanna sjekker hva priser ligger på. Andre forslag er:
		 - Morokulien
		 - Vestby
		 - Gol
		 - Drammen hundepark.
		 Andre forslag mottas gjerne. Forutsetning at lokasjonen har servering, 		
		 overnatting, fint uteområdet og at det vil trekke folk.

Julehilsner i neste nummer!
De som vil ha med en annonse / julehilsen i neste Hoffepost, kan begynne
å tenke på den nå. Dette er gratis!
Dere får en halv side, og den måler 14,5 cm x 10,5 cm. Dere trenger ikke
å lage en annonse som er akkurat disse målene, da vi kan tilpasse noe, men
lag annonsen liggende!
Frist for innsending av annonse er 1. desember 2013.
Sendes: ibreibre@online.no
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IHF årsmøte 2013
Hurdalsjøen, 06.09.2013
Av Marion Olsen, IHF-representant

1. Velkommen og åpning:
Børre ønsket alle IHF representantene velkommen og så åpnet Peter Thome 		
møtet
2. Dagsorden
Innkallingen og dagsorden godkjennes.
3. Godkjenning av protokollen fra 2012
Godkjennes
4. Revisjon av IHF kasse
Kasse er korrekt, kontrollert av Annette Rukke, og godkjennes
5. Søknad fra landene
5.1 Søknad AHNA om fullverdig medlem
		 AHNA tas opp som fullverdig medlem
5.2 Regler for å få IHF-championat
		 Forandring av regler: Veteran kan få IHF cert.
		 Juniorklasse kan ikke få IHF-cert, på lik linje med CACIB
5.3 Reserve-IHF-cert
		 Deles ikke ut
5.4 Utdeling av sløyfer i klassene
		 Ikke opp til raseklubbene, men kennelklubbene som avgjør
		 om det gjøres i de enkle land.
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6. Strategi
6.1 Standard
		 Forandring av standarden ikke mulig akkurat nå. Vanskelig og tidskrevende,
		 men det begynner å bli et problem med for store hunder, haleføring, bak		 bensstilling og dårlige fronter. Skulle det komme noe forandring på 		
		 standarden så må det utarbeides i fellesskap i IHF
6.2 FCI godkjent klubb kan være medlem i IHF
		 I enkelte land er flere klubber for rasen, tilknyttet FCI. I dag er det kun en
		 klubb i hvert land som kan være medlem. Vi åpner nå for at flere klubber
		 fra et land kan bli / være medlem. Allikevel må de selvfølgelig oppfyller
		 kravene til IHF. Det betyr allikevel at hvis det er flere klubber fra ett land 		
		 som er medlem, har hvert land allikevel bare en stemme ved avstemning.
		 Skulle det være uenighet i et land ved en avstemning er det eldste medlem
		patronat.
6.3 Kontakt med ikke IHF-tilknyttete klubbs
		 Oppholdes slik det er i dag. Medlemslandene har sine kontakter.
6.4 Utestenging hvis helseopplysninger ikke registreres i felles base
		 Medlemsklubbene kan utestenges fra IHF hvis opplysningene ikke gis!
6.5 Parring utlandet kun etter IHF avlskrav
		 Parringene til utlandet skal skje etter IHF krav, ellers vil det føre til 		
		 sanksjoner, så uansett med hvilken utenlands hund det ønskes og parres,
		 må IHF krav for utenlandsparringer være oppfylt.
6.6 Avlsmøte ledes av gjestland under IHF møte
		 Avlskommisjonen ledes av nestlederne i IHF
6.7 Sekretariat til lederen av IHF strykes
		 Oppgavene og rollene har blitt forandret de siste årene, etter at Elisabeth
		 Dietschi ikke lenger har vervet. Unødvendig og fjernes derfor.
		 Mulig å spare ca Euro 400-500 hvert år
6.8 Webside til IHF
		 Alle forplikter seg til å oppdatere siden til IHF
7. Resultat fra spørreskjema IHF møte 2012
Gjennomgang og enighet på de fleste punktene
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8. Kontakt mellom Peter Thome og belgisk kennelklubb
Han sendte enda et brev til belgisk kennelklubb. Problemet er at i Belgia
dømmes Hovawarten ikke bare etter alder, men også etter farge. Så på en
utstilling kan tre (3) hanner og tre (3) tisper (blond, svart og smt) ta certet
og bli BIR/BIM. Svaret ble at det er opp til hver kennelklubb, ikke opp til FCI, 		
hvordan utstillingen holdes i hvert land.
9. Medlemskontingent til IHF
Kontingent økes fra Euro 0,25 til Euro 0,40 per medlem.
10. Marketing
Resultat fra spørreskjema på plass, teamet jobber videre.
Trenger feedback. Ny IHF side på plass
11. IHF homepage
Ny side på plass
12. IHF spor WM
12.1		 Østerrike 2013, 08.11.13
12.2 Tsjekkia 2014, ingen tidspunkt enda
12.3 Sverige 2015 hvis ikke Frankrike kan ha det (ikke til stedet under møte)
13. IHF skydds-WM Tyskland
14. IHF møter
14.1		 Tyskland 2013. Den 05 - 07. 09 i Wiehl, nærheten av Köln
14.2 Italia 2014. Den 30.04 – 03.05.15 i nærheten av Gardasjøen
14.3 Tsjekkia / Slovakia «fellesmøte»
15. Diverse
15.1		 Kontakt fra Polen
			 En ny gruppe er på plass og ønsker å få info over tyske hunder for avl.
			 Vanskelig å finne ut noe om dem. IHF gir ikke it noe inntil vi vet mer
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IHF Avlskommisjon 2013
Hurdalsjøen, 07.09.2013
Av Marion Olsen, IHF-representant / avlrådsleder

1. Velkommen og åpning
Eva Preisinger ønsket velkommen og åpnet møte
2. Dagsorden
Innkalling korrekt og godkjennes
3. Referat 2012
Godkjennes
4. En hannhund kun avlshanne i en hannhundliste
Avlshanner kan kun være oppført i en avlshannliste, i det landet eieren bor. 		
Skulle det være flere eier i flere land kan den allikevel bare står på en liste.
5. Avl i Nederland
Styret er nytt, og komiteene er forandret.
Kun 2 kull i 2012, men 3 hvor det ikke ble noen valper. I 2013 allerede 5,
og flere er planlagt. Gjennomsnitt 7,2 valper per kull.
Det er familiehunder som er ønsket.
6. Avl i Tsjekkia
Kun en klubb i Tsjekkia, og for å kunne få godkjent kull må enn være medlem.
HD fri tisper med A hofter har ingen begrensning på kull (et kull per år 		
fra 24 mnd – åtte (8) år). Mentaltest 10 momenter, og ingen må være 		
diskvalifiserende. Det må oppnås minst 70 poeng av 100 mulige. Avlsråd kun et
rådgivende organ, ansvar ligger hos oppdretteren.
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7. Referat fra avl i de enkle land
Generelt et problem med at hannene ikke er trygge/tøffe nok under paring og at
mange oppdrettere kommer på feil tidspunkt.
I nordiske land og Nederland et problem med å selge ensfargete valper.
7.1 Tyskland
		 111 kull med 811 valper, 109 sort, 115 blond, 587 smt.
		 Hjerte: hvis det er diagnostisert en hjertefeil, må foreldre og søsken ha 		
		 hjertetest for å få bli godkjent til avl. Er de ikke bærer kan de gå i avl.
		 Høy haleføring et problem. Så nå må minst et av foreldredyrene ha korrekt
		haleføring.
		 Ved ønske om å parre to (2) blonde, må den ene ha bare smt mor og far.
		 To (2) svarte ikke lenger tillat siden de har flere linjer hvor det er kun 		
		 ensfarget (inntil videre)
		 Er det Tyroksinfeil i et kull er kun det syke dyret selv sperret for avl. Søsken
		 og foreldrene kan videre brukes i avl. Ingen begrensning.
		 Spesielle tilfelle:
		 1 Levershunt sikkert, 1 mulig i 2012
		 1 med delt nese
		 1 avkom etter en tysk hanne har i Italia fått aortenstenose, nå viser det
		 seg at også faren er sjuk
7.2 Finland
		 188 valper i 25 kull, 266 på Spesialutstillingen Tervakoski i 2012, færre 		
		 tilfelle av tyroksinfeil.
		 Det begynner å bli et større problem med svake mellomhender som skaper
		 problemer med alderen.
		 Problemer med hanner som ikke pares ligger kanskje noe i måten vi 		
		 forventer at våre hanner oppfører seg ellers.
7.3 USA
Nå 10 avlshanner, i 2012 4 kull, 27 valper, 5 importer
Nå 380 registrerte hunder
7.4 Danmark
		 1 kull i 2012, ikke store problemer med helse siden de ikke har så mange
		 valper, få avlshanner. En død med 7 år mavekreft
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Noen fine unge hunder som kommer etter (mentalt)
MEN: dansk kennel klubb sier nå at alt er opp til oppdretterne, ingen 		
begrensninger! Stamtavlene fås fra DKK, men Dansk Hovawart Klubb har
strange avlsreglene

7.5 Sverige
		 For mange smt valper
7.6 Østerrike
		 11 kull med 88 valper,
		 Seks mentaltester med over 100 hunder, men av 25 ZTP (FA) strøk ni
7.7 Belgia
		 Et kull, problemer med tyroksin, men gjerne når hunden begynner å bli 		
		eldre
7.8 Slovakia
		 14 kull med 103 valper, en hund med hjerneslag med fem år (lever fortsatt)
8. Penn-Hip
Røntgen av hoftene i tre forskjellig posisjoner, for å finne ut hvor stramt hoftene
sitter. Dette gjøres med valper i 4 – 5 måneds alder. Valpene blir da ved behov
operert. Hoftene utvikler seg deretter som frie hofter, og ved røntgen i voksen
alder vil man ikke kunne se dette. Er nå 13 dyrleger i Tyskland som gjør det.
IHF fraråder at dette gjøres!
9. Degenerativ Myelopathie
Det jobbes med å finne ut mer, men hittil har de ikke kommet noe lenger. Det
anbefales ikke å teste hundene for det, siden det antageligvis ville utestenge 		
gode hunder uten at det finns noe bevis på hvilken måte det gis videre.
10. IHF helsedata base
Er enighet om at dette skal brukes til registrering av helseopplysning.
11. Diverse
11.1		 Tyskland 2014 presenterer avlen sin
11.2		 Danmark og Italia 2015 presenterer avlen sin
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En liten kavalkade i ord og bilder, fra
Spesialutstillingen på Hurdalssjøen 2013
Av Elisabeth Breibrenna - helt på egen hånd!

For å begynne et sted – dette har vært
utrolig lærerikt. Jøje meg, så mye jobb,
men så utrolig gøy!
Mange fra styret hadde tatt en feriedag
på fredag, slik at de kunne reise ned
allerede torsdag kveld eller tidlig på
fredag morgen. Det var mye som
skulle ordnes! Bannere skulle henges
opp, ringer skulle settes opp, mange
IHF-representanter skulle hentes på
Gardermoen og kjøres til Hurdalsjøen
kurs- og konferansesenter. T-skjorter
og jakker skulle deles ut. Premier
måtte sjekkes for endte gang . . . var
alt i orden . . .var ALT der???!!!!
– for å si det slik, man skal jammen
betale mye for å få lov til å jobbe ei
helg! Jeg klager ikke . . . neida, men
det er enkelte som faktisk tror at vi får
betalt for dette eller dekket alt, men
NOT! We don't ;-)
Dette gjør vi i kjærlighet til vår hunderase hovawart'n!
Fredag kveld var det bestilt middag
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nede i tipien, til de som ønsket å
betale for dette. Her var det tunge
furumøbler med masse reinsdyrskinn
på benkene. Bål var gjort opp midt på
gulvet, og med masse stearinlys. Det
ble servert viltgryte, med ris og salat.
Alt i beste smak av NORGE. Dette ble
en stor seier for oss! IHF-delegatene
koste seg glugg ihjæl :-) Dette syntes
de var storveis! Må også gi en stor
takk til hotellet for nydelig mat, og god
organisering.
Da vi var ferdig med maten, tok
mange turen ut. Her var det fyrt opp
bålpanner, og det var rett og slett en
helt fantastisk fredag kveld.
Fikk også snakket en del med diverse
IHF-representanter, som benyttet
enhver anledning til å fortelle hvilket
fantastisk sted dette var, og hvor godt
de hadde blitt tatt imot. Det er koselig
å høre, og spesielt når man har lagt
ned så mye arbeid i det.

Nå er alt klart til lørdag morgen, og nå har vi jammen fortjent en pause! Fra venstre Hilde Skretting,
Hanna Stenseth, Sjur Ødegård, Rolf Johansson, Tor Ivar Breibrenna, Bente Mørch Ødegård, sønn til
Annette og nærmest til høyre - klubbens kasserer, Annette. Foto: Elisabeth Breibrenna.

Børre ønsket velkommen i tipien, fredag kveld.
Dette var virkelig et sjakktrekk – at vi bestemte oss
for å gjøre dette på fredag kveld.
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Crewet er klare som egg, og har benket seg foran lydighetsringen for å være heia-gjeng :-)
Fra venstre: Annette, Hilde, Bente og Hanna.
Foto: Elisabeth Breibrenna

Lørdag fortsatte IHF-delegatene sine
møter, men de tok pausene sine ute,
slik at de kunne følge med litt på
lydigheten.
Været var så absolutt på vår side i dag
også! Strålende sol fra skyfri himmel.
Crewet var klare – til å hente alt hva
dommere og delegater måtte ønske,
men vi fikk sett en del av lydigheten
også.
Det eneste som var skuffende på
lørdag, var at kun fire Hovawart stilte
i lydighet. Det er for dårlig folkens!
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Renathe og Tommy fulgte med fra sidelinjen.
Foto: Bente Elisabeth Mørch Ødegård.

Fellesdekk i klasse I. Som tidligere nevnt
– det var få Hovawarter i alle klassene. Vi
har vel derimot aldri hatt noe stevne i slike
naturskjønne omgivelser noen gang.
Foto: Bente Elisabeth Mørch Ødegård.

Ellen gir Gnizt de siste formaninger.
Foto : Bente E. M. Ødegård

Æresmedlem Morten Caspersen, tok en
«fem-minutter».
Foto: Bente Elisabeth Mørch Ødegård.
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Lydighet Klasse II og oppstilling
bak teltet. Fellesdekk i 2 minutter
med skjult fører. Kan melde at
øvelsen gav 10 poeng :-)
Foto : Bente E. M. Ødegård

Liv sin Emma var nok i minste laget for ringen
i år, men tidlig krøkes som god Elite-deltager
skal bli! Heia Emma <3
Bildet til høyre: Lydighet klasse III
Cecilie Thormodsrud med Brukshoffets
Grevinne Bertha under Fri ved fot.
Foto : Bente E. M. Ødegård
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Felles sitt
i klasse Elite.

Er'u klar mutter'n, spør Blixen sin mor, Margrethe.

IHF-delegatene
tok pause under
hele Klasse Eliten,
og her er en liten
knippe av dem.
Foto hele denne
siden: Bente E. M.
Ødegård
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Felles sitt meg her, og Felles sitt meg der!
Hvor lenge skal jeg vente!!!!?????
Kan noen «gidde» å komme tilbake snart?
Foto: Bente E. M. Ødegård
Rolf Johansson med Fidji - under Neseprøven.
Foto: Bente E. M. Ødegård

Rolf Johansson med Fidji ble verdensmester
til slutt. Gratulerer så mye til dem. Ellen
Alexander delte ut Kennel O-Bra-Tali's LP pris.
For de som ikke vet hva det er, så er dette en
Hovawart i bronsje, som Rolf bærer under sin
høyre arm.
Foto: Bente E. M. Ødegård
Hilde takket dommer Anne-Marit Traaholt og
konkurranseleder Bente Johnsen for atter en
god jobb i havn! Flinke jenter :-)
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Gratulasjoner fra Lydigheten, Spesialen

Vinnere klasse I Lydighet
Det var ingen Hovawart som startet i klasse I Lydighet, men vinnerne ble:
1 Nina Gjødingseter med Riesenschnauzer, BH Sagafossen's Bravozulu Til 		
Caranina
2 Nora Hansen med Schäferhund langhår, Rewyrs Grom
3 Danette Hvalø med Kleiner Münsterländer, Irmün's Barespør
Dommer: Anne-Marit Traaholt
Foto: Bente Elisabeth Mørch Ødegård
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Vinnere klasse I Lydighet
Det var en Hovawart som startet i klasse II Lydighet, og vinnerne ble:
1 Lene Karlstad med Belgisk Fårehund, Niqila's Chamonix (m)
2 Hege Karlsen med Blandingshund, Sweet Candy
3 Elisabeth Breibrenna med Hovawart, Mangas vom Quettinger Hof
Dommer: Anne-Marit Traaholt
Foto: Bente Elisabeth Mørch Ødegård
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Vinnere klasse III Lydighet
Det var en Hovawart som startet i klasse III Lydighet, og vinnerne ble:
1 Lene Langaard med Schäferhun Normalhår, Vargfjells Just In Time
2 Ellen Alexander med Pyreneisk Gjeterhund, Gnizt De La Vie Pastorale
3 Cecilie Thormodsrud med Hovawart, Brukshoffets Grevinne Bertha
Dommer: Anne-Marit Traaholt
Foto: Bente Elisabeth Mørch Ødegård
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Vinnere klasse Elite Lydighet
Det var to Hovawarter som startet i klasse Elite Lydighet, og vinnerne ble:
1
2
3
4

Hege Andersen med Border Collie, Sindregardens Shankly T
Rolf Johansson med Hovawart, Thilwhil's Fidji
Ann Vivi Sneve med Rottweiler Arcanorums Fabo Fareraz
Margrethe Thømt med Hovawart, Brukshoffets Baronesse Blixen.

Reultat VM Lydighet for Hovawart, blir da seende slik ut:
1 Rolf Johansson med Hovawart, Thilwhil's Fidji
2 Margrethe Thømt med Hovawart, Brukshoffets Baronesse Blixen.
Dommer: Anne-Marit Traaholt
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Foto: Bente Elisabeth Mørch Ødegård

Gratulerer til
Margrethe og Rolf!
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Av i alt 23 påmeldte hunder, var det kun disse fire som var av rasen Hovawart. Fra venstre: Elisabeth
Breibrenna med N UCH Mangas vom Quettinger Hof, Cecilie Thormodsrud med N UCH Brukshoffets
Grevinne Bertha, Margrethe Thømt med N UCH BH Brukshoffets Baronesse Blixen og svenske Rolf
Johansson med SE LCH Thilwhil's Fidji.
Foto: Bente E. M. Ødegård

Det var mer enn nok å henge
fingrene i på lørdagen, og da
stevnet var ferdig, klarte
jammen Børre å presse inn
et møte, så vi knapt rakk
å dusje! Hadde håpet å rekke
noen glass vin før middag,
men det skulle vise seg
å holde hardt.
Ingen dårlig stemning på styremøter
her i gården, nei ;-) Tuppene til Børre!
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Enkelte prioriterte vinen (skal ikke
nevne navn, men det er godt mulig at
vi sikter til klubbens redaktør akkurat
nå), så vi rakk så vidt å dusje –kaste
på oss finstasen, og så var det å løpe
avgårde.

utradisjonell vri. Etter dette var resten
av lørdagskvelden opp til enhver, for
nå stod det ikke mer på programmet.
Folket kjøpte seg no' godt i glasset, og
brukte rett og slett resten av kvelden
på å bli kjent med flest mulig.

Damene er pyntet til fest, og det er IKKE ofte, så dette bildet får dere studere! Det blir nok lenge til
neste gang at damene er ikledd slike klær. Fra venstre: Annette,Elisabeth, Hanna (med ryggen til)
og Bente.

Fire retters middag, med fine taler fra
Børre under middagen, og en sååå
koselig «takk for maten tale» fra Bente
Elisabeth Mørch Ødegård til slutt.
Etter middag var det underholdning av
det norske bandet Drønn.
Skikkelig norsk folkemusikk med en litt

En fantastisk fin kveld, som helt sikkert
kunne ha vært avsluttet langt tidligere,
(kjente jeg dagen etter) men tiden går
fort i godt selskap, sier dem.
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Vår kjære nestformann, Hilde Skretting –
kastet ikke bort tiden på hverken vin
eller dusj, hun hoppet til sjø's!
Det var absolutt IKKE varmt, kan jeg
hilse å si.
Foto: Bente Elisabeth Mørch Ødegård.

Børre takket alle for en strålende
dag, og ønsket samtlige velkommen
til festmiddag.
Foto: Elisabeth Breibrenna.
Blide damer koser seg. Helga, Marit og Liv.
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Venter på mat . . . venter
på mat . . . Hilde, Annette
og Annettes mann.

Desserten var nydelig ;-)

Bente Elisabeth Mørch Ødegård stod for en
kjempekoselig Takk for maten tale.
Foto: Elisabeth Breibrenna.

Bandet Drønn spilte for oss, og vi hadde fått tak i tre av fem medlemmer. Disse var Steinar Strøm,
John Ole Morken og Harald Skullerud. Foto: Bente Elisabeth Mørch Ødegård.
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Arne Paulsrud mottok prisen for beste
utstillings-hanne 2012 – Heka-B Tunet's Elmer.

Hilde Skretting mottok prisen for beste
utstillings-tispe 2012 – Belana Vom
Beselepark.
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Cecilie Thormodsrud mottok Allround Pokalen
2012. Det vanket nok mange klapper på
hunden Brukshoffets Grevinne Bertha.
Cecilie fikk i tillegg utdelt Debutantprisen
i bruks for 2012.

Gratulerer
alle sammen!

Hilde Skretting holdt
styring på alt av
premier i år også,
og det er ingen liten
jobb!

Vi kan vel være enige om at vi aldri har hatt Spesialen under slike vakre forhold før.
Foto: Elisabeth Breibrenna.

Så kom søndagen – alt for fort (kjente
jeg i hodet)! Alle IHF delegatene
hadde benket seg rundt ringen. Alle
i kjempehumør og her var det god
stemning. Juhuuu :-)
Jeg kan ikke annet enn å tenke, hver
gang jeg ser en Hovawart: – «Gud for
en nydelig hund». Ja, vi har en aldeles
nydelig hunderase. Med sin store personlighet og sine «egne særegenheter»
så er dette en hunderase som kan få
deg til å eksplodere til tider, men
kjærligheten til denne rasen tar alltid
overhånd, og Hovawarten er vanedannende. Har man en gang hatt

Hovawart, så vil det alltid bli Hovawart.
Nu vel, det var dagens kjærlighetserklæring fra min side <3
Back to work :-)
Det er den store utstillingsdagen, og
IHF-representant Sigrid DartingEntenmann fra Tyskland skal dømme
alle sammen.
Været var upåklagelig i dag også, og
stemningen var som sagt god, og latter
og glede satt løst. Utrolig fin dag, hvor
alle heiet på hverandre!
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Bedre enn dette får det ikke blitt. Sjekk den mega plassen'a, hæ! Vakkert.

Margrethe Thømt og den nyinnkjøpte
hvalpen Montana Krá ovská Stráz i godt
driv (4-6 mnd tispe).
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Vinnere 4 - 6 måneder
BIR		 Montana Krá ovská Stráz (tispe). Eier: Margrethe Thømt.
BIM
Mont Blanc Kralovska Straz (hannhund). Eier: Doris Eliassen/Bodil Åslund.

Lisbeth Jahr Lundteigen med
Chefka's I'm Walking On
Sunshine, og nå er vi over på
Junior Hannhund.
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Hanna og Alizza i farta!

Vinnere Junior
BIR		 Chefka's I'm Walking On Sunshine (hannhund).
		 Eier: Lisbeth Jahr Lundteigen.
BIM
Riverhoff's Vanilla Alizza (tispe). Eier: Helga Bergvatn.
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Morten og Fiona.

Vinnere Unghund
BIR		 Brukshoffets Hertug Conan (thannhund). Eier: Jon Langaas-Larsen.
		 Handler for dagen var Catrin Klossek.
BIM
Fiona Apple Av Hexeberg (tispe). Eier: Børre Lien Hansen.
		 Handler for dagen var Morten Caspersen.
Åpen klasse Hannhund
Det var to ekvipasjer i denne klassen, og begge endte opp med blått.
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Vinnere Championklasse Hannhund
1. Heka-B Tunet's Elmer med CK. Eier: Marit og Arne Paulsrud.
2. Mangas vom Quettinger Hof med CK. Eier: Elisabeth Breibrenna.
3. Hässlehoffs Timon-Samoason. Eier: Gunilla Gyllencreutz.
4. Mango vom Quettinger Hof. Eier: Ellen Alexander.
Vinner Championklasse Tispe
1. Brukshoffets Baronesse Blixen. Eier: Margrethe Thømt
Vinnere Hannhunder sammenlagt
1. Chefka's I'm Walking On Sunshine m/eier Lisbeth Jahr Lundteigen.
2. Heka-B Tunet's Elmer m/eier Marit og Arne Paulsrud.
3. Brukshoffets Hertug Conan m/eier Cathrin Klossek.
4. Mangas vom Quettinger Hof m/eier Elisabeth Breibrenna.

Skeppartorps Baika med eier
Åsta Røhr, tok også storcert
og ble dermed Champion.
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Vinnere Veteran
BIR		 Skeppartorps Baika (tispe). Eier: Åsta Røhr
BIM
Hovriket's Nayati Af Apache (hannhund). Eier: Michelle Malmåsen.

Margrethe Thømt og hvalpen Montana Krá ovská Stráz dro i havn BIS hvalp.
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Margrethe Thømt og Brukshoffets Baronesse Blixen dro avgårde med hele
toppgevinsten. Best In Show. Best i motsatt ble Chefka's I'm Walking On Sunshine
og Lisbeth Jahr Lundteigen.

Lisbeth Jahr
Lundteigen mottok
pokal for Beste
blonde hanne, og det
hadde Chefka's I'm
Walking On Sunshine
absolutt fortjent.
Nydelige gutten <3

Dette har vært en kanonhelg, og vi hadde nesten 700 bilder å velge i da helgen var
omme. Kunne hatt lyst til å ha med så mange flere bilder, men vi MÅ prioritere, så vi
har valgt å ta med litt fra alt. Etter at alt var ferdig, og alle delegatene var kjørt trygt
til Gardermoen - da var det en liten rydde-jobb som stod igjen.
Denne helgen kan bare summeres med et ord: SUKSESS :-)
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Nye avlshanner i Norsk Hovawart klubb

Heka-B Tunet's Elmer
Reg. nr.:		

NO58129/10

Født:			

08.11.2010

Farge:			

Sort med tegninger (SMT)

HD / AD:		

Fri

Helse:			

Korrekt og fullstendig saksebitt
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Mentalkrav:

Bestått / godkjent FA og MH		

Utstilling:		

NJV 2011, NUCH, NV 2012, Besitter to (2) IHF CERT

Far:				

Tervtina Churchill

Mor:			

NUCH, NV 08, 010, 011 og 012, NORDV 10 Heka-B Tunet's Bjuti

Antall kull:		

-

Eier:			

Marit og Arne Paulsrud

Mobil:			

995 71 867 ( Arne )

				

920 94 864 ( Marit )

Elmer trener både lydighet og spor.

PS!
Redaksjonen ber om tilgivelse for de som er utelatt fra resultatene på
Spesialen. Klarer ikke å huske alle plasseringer. Tor Ivar hadde kjøring til
Gardermoen med delegater som skulle hjem, og Bente Elisabeth Mørch
Ødegård har notert alt hun klarte, men vi hadde alle sammen andre
oppgaver disse dagene, så det var umulig å få notert alt. Hvis det derimot
er noen som føler seg veldig utelatt, så vær snill og send en e-post, så tar
vi det med i julenummeret. Beklager dette.
Redaksjon
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En helt vanlig lørdagstur i skogen, eller . . . ikke?
Av Ine, datter av Redaktør'n ;-)

Mamma og Tor Ivar er borte i helgen,
og jeg har sagt ja til å passe bikkjene.
Bikkjene er Mangas vom Quettinger
Hof på snart fire år, og Schäferen Nagi
på snart åtte. Lørdag morgen og solen
skinner . . . da er det ikke stort annet
å gjøre enn å få på seg treningstøy/
turklær, refleksvester til bikkjene (det er

tross alt elg-jakt) og halsbånd, og UT
PÅ TUR!!!!! Vi pleier alltid å være på
lange skogsturer, og det blir det i dag
også!
Vi parkerer bilen ved bommen der vi
pleier, og så tar vi beina fatt oppover
grusvegen. Vi har gått et stykke, da
Mangas plutselig skjærer av gårde
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innover skogen, retning mot en bekk
som ligger lengre fremme. Vi skal ikke
stoppe her, så jeg roper for å få han
tilbake, men nei! Han vil ikke komme.
Nagi blir stående trofast ved min side,
og puster irritert over «jyplingen» som
liksom skal «greie sjøl». Nagi og jeg
begynner smått å bevege oss videre.
Vi skal jo ikke slå leir her! Langt om
lenge hører jeg potene som slår mot
grusen i galopp, og da jeg snur meg så
ser jeg Mangas på full fart etter oss.
Der er som om han sier:
— «pokker ta Ine, hvorfor kunne dere
ikke komme dit jeg var!» Nei Mangas,
vi skal ikke bade i bekken i dag. Vi går
noen timer, før vi snur og begynner på
hjemvegen. Vi har lekt og kost oss på
tur. Det blir derimot alt for langt å gå en
runde, så vi går samme veg tilbake.
Vi kommer ned til det stedet hvor
Mangas skar innover skogen, og nå
stikker han jammen igjen – med Nagi
på slep. Jeg blir stående en stund. Må
være en veldig spennende lukt akkurat
der ved bekken.
Bikkjene virker uhyre interessert i
området rundt og i bekken. Flere
ganger ser jeg de er nede i bekken,
opp igjen . . . rundt omkring, og . . .
vel, de er helt forstyrret der borte! Jeg
roper på nytt, at nå må de se å få med
seg beina – vi skal hjem!!!!
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Kom igjen gutter . . . vi skal HJEM!!!!!!
Finnes ikke reaksjon overhodet. De vil
i alle fall ikke hjem!
Jeg venter, jeg venter og jeg venter.
Jeg roper, jeg roper og jeg roper!
Nei . . . de har ingen intensjon om å
komme til meg. OK, da får jeg komme
til dem, for det er tydelig at dette er
adskillig mer interessant enn MEG!
Jeg kommer frem til bekken, og . . . jeg
blir med et målløs – tenker: hva gjør
jeg nå? Hvem ringer jeg?
Der – halvt nede i bekken, ligger en
elg-kalv – skutt og fortsatt varm. Den
puster derimot ikke lenger, men det
kan ikke være lenge siden den ble
skutt. Det eneste jeg klarer å tenke
noenlunde klart: Her kan den IKKE
ligge!
Jeg må jo ringe noen som kan hjelpe
meg her og nå! Pappa!!!! Pappa er
hjemme. Jeg ringer pappa, som igjen
ringer Politiet, og så får Politiet ordne
med viltnemda og rette instans.
Vel gutter, det er ikke mer vi får gjort!
Kom nå. Det tar meg lang tid før jeg
får bikkjene med meg, men de følger
etter til slutt. Kan skjønne at dette var
kjempeinteressant, men nå har vi gjort
det vi kan.

På veg ned til bilen treffer jeg på en
elgjeger av alle ting, og jeg synes at
det er naturlig å fortelle han om hva vi
har funnet. Gjett om han blir glad! De
har skutt en elgkalv for nesten en time
siden. Denne kalven løp avgårde, og
de hadde ikke klart å få skutt den en
gang til og de hadde heller ikke funnet
den igjen. De hadde sendt ut to bikkjer,
som begge var trent på blodspor, men
uten resultat.
Jeg må selvfølgelig vise han hvor
kalven ligger, så vi setter oss i hver vår
bil og kjører oppover grusvegen og inn
i den tette skogen igjen.
Vi kommer frem til plassen, vi parkerer
bilene, og går bort til stedet der kalven
ligger halvveis nede i den kalde
bekken. Han ser på meg og sier at
dette var merkelig. Det rareste av alt –
de hadde passert bare få meter unna
der elg-kalven lå – uten å finne den, og
det med to bikkjer som begge var trent
på blodspor!
Kan tro han var interessert i å vite
hvilken hunderase jeg hadde med
meg! Schäfer er vel rimelig kjent for de
fleste, men han andre!!!! Jeg fortalte at
dette var en Hovawart, og at dette var
den eneste hjemme som ALDRI hadde
gått blodspor, men det hadde de andre
bikkjene gjort.

Regner kanskje med at Mangas klarer
seg UTEN Blodsporkurs . . . hehe.
Han ville gjerne ha mitt mobilnummer,
og han lovte meg at jeg og bikkjene
hadde gjort oss fortjent til ei skikkelig
elgstek.
Senere på kvelden kom det budbil og
leverte en nydelig blomsterbukett på
døra, som takk for hjelpen – så lenge!
Som mamma sier – når man har
Hovawart i hus, så vet man aldri hva
som skjer.
Tusen takk til Mangas – du er et
levende bevis på det: Å være med
deg på tur – da vet man aldri hva som
skjer! Det er i alle fall aldri kjedelig, og
plutselig kan man sogar ende opp med
en god søndagsstek også!

			

sept -13

Til «Ælj-finnersken!»
Tusen takk for at du var på rett sted - til
rett tid
– og ikke minst til dine 4-beinte!!
Det reddet dagen for meg / oss!!
M.v.h.
Arild og jaktlaget
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Styret i Norsk Hovawart klubb
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
Tor Ivar Breibrenna
Mobil: 900 67 710
e-post: ibreibre@online.no

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

Varamedlem 2
Elisabeth Breibrenna
Mobil: 926 60 362
e-post: ibreibre@online.no
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Returadresse: Tor Ivar Breibrenna, Margrethe Munthes vei 1, 2406 Elverum

Alt i trykksaker, bannere og fotoprint.
Kontakt oss på e-post:
kopisentralen@tunet-elverum.no
eller tlf 62 43 20 97
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