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Signerte innlegg i medlemsbladet er ikke  
nødvendigvis uttrykk for redaksjonens eller  
Norsk Hovawart klubbs syn.
Utgiver er uten ansvar for annonsene.

Redaktør og layout
Elisabeth Breibrenna

Stoff sendes
Elisabeth og Tor Ivar Breibrenna
Margrethe Munthes vei 1
2406 Elverum eller
E-post: ibreibre@online.no

Tidsfrister for innlevering av
stoff til Hoffeposten 2012

Nr. 1   10. mars 2012
Nr. 2   10. juni 2012
Nr. 3   10. september 2012
Nr. 4   20. november

Nr. 1 vil komme i løpet av mars
Nr. 2 vil komme i løpet av juni
Nr. 3 vil komme i løpet av september
Nr. 4 vil komme før jul

Forsidebilde
Mocca Vom Quettinger Hof
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Leder'n har ordet

Børre og Dita von den Nornen (Maggie).

Hei alle sammen

Da er vinteren i gang. Noen plasser i  
landet har snøen kommet, mens andre 
steder er det bart enda. Her hjemme 
har jeg selv hatt ei Hovawart tispe på 
snart 18 mnd som har storkost seg i 
høst. Som tenåring er det jo full fart 
hele tiden.
Fine høstturer, selv om det nå begyn- 
ner å bli mørkt tidlig, derfor blir helgene
utnyttet ekstra. Alt fra enkel sportren-
ing til å løpe etter løv.

Noen av dere skal sikkert på utstilling i 
romjulen, mens andre venter til nyåret. 
Uansett så er det viktig  at vi viser 
hoffene våre og bruker dem i andre 
sammenhenger.

Klubben jobber nå mot bedring 
(modernisering) av avlsreglene og 
forenkling av våre rutiner. Forsøker 
å lage bedre informasjonsrutiner og 
ansvarsfordeling, samt at vi hele  
tiden har fokus på økonomi og inn-
tektsmuligheter.
Vi skal forberede et valg og general-
forsamling. Mer info om dette kommer
i neste Hoffeposten, nr 1 2014.

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul 
og et godt nytt år!

Ta vare på hoffene våre på nyttårs-
aften. Ser frem til å møte dere i løpet 
av året som kommer og takk for det 
året vi har hatt.

Masse hilsner fra
Børre Lien Hansen 
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100% Naturlig hunde- og kattefôr, uten hvete og kunstige tilsetningsstoff.  

GRATIS FRAKT 
www.nettdyret.no 

Dyrebutikken på nettet 
 
Stort utvalg, gode priser og gratis frakt! 
 
Fôr og utstyr til alle kjæledyr! 
 
Josera hunde og kattefor: 
100% Naturlig hunde– og kattefôr, uten 
hvete og kunstige tilsetningsstoff.  

www.nettdyret.no 
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Redaktørens hjørne
Hei igjen!

Jammen klarte vi oss ikke gjennom
Dogs4all i år også. Veldig synd at vi 
ikke fikk stand på rasetorget, men de
hadde satt av plass til så mye annet å
vise frem, så det var snakk om en 
prioritering, tenker jeg. Vi hadde 
iallefall en fin dag, og alle hoffene som 
ble stilt denne dagen, var også med på 
raseparaden. Vi fikk vist rasen vår og 
vel så det! Veldig bra!

Klarte ikke å motstå artikkelen fra 
Karin Bloch - Hansen, om rypejeger 
Mocca. Så utrolig moro at rasen vår 
også kan brukes i jakt, og i tillegg gjør 
det sååå bra!

Vi har selvfølgelig med gratulasjoner 
fra Dogs4all, og bildene derfra er det 
Marit Paulsrud som har tatt. Tusen 
takk Marit, for at du ikke la igjen 
kameraet på kjøkkenbenken :-)

Må slutte meg til Børre, når han sier at
det blir tidlig mørkt og at vi må utnytte 
det som er av helgen. Det gjelder vel 
de fleste husstandene i Norge, tenker 
jeg. Vi har hatt en fantastisk høst, og 
alle muligheter til lange og fine turer i 
fjellet og ellers i naturen.

Jeg tenker tilbake til et vel blåst 
Spesialstevne i Hovawart klubben i år, 
og ellers bra oppmøte rundt og i utstil-
lingsringen. Savner dog flere av dere i 
Lydighetsringen!  Kom igjen folkens  
- ta det som ei treningsøkt. Verden går 
ikke under med et par nuller (0), det 
kan iallefall jeg skrive under på :-) Vi 
har tatt mange nuller (0) i år, men moro 
lell. Moro å treffe kjente rundt ringen. 
Moro å treffe andre med samme 
interesse - det er det det handler om!

Vil få ønske hver enkelt av dere en helt 
fantastisk julehøytid, og et supert nytt 
år, med gode minner i bøtter og lass!
Pass på bikkjene nyttårsaften. De 
synes ikke raketter er like morsomt 
som oss.

Ut over det . . . KOS DERE!!!!

Elisabeth Breibrenna
Redaktør
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N UCH Dalli von Hove-Trønnes. Foto: Renate Strehse
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Skulle du sett på maken – en Hoffe som rypejeger!

Karin og Tore Bloch-Hansen

Heisann :-)
Vi klarer rett og sett ikke dy oss og må 
sende inn skrytebilder fra høstens jakt 
med Mocca (vom Quettinger Hof) til 
Hoffeposten i år også. 
Jaktopplevelsene og utbyttet hadde 
ikke vært det samme uten nesa og 
apporteringsegenskapene hennes. 
Hun er helt rå! Som støkkjeger og 

apportør gir hun stående fuglehunder 
en real utfordring, og vi tror faktisk hun 
kan tittulere seg som verdens flinkest 
fuglejeger av rasen Hovawart, og det 
beste er at hun ELSKER det!

Hilsen stolte oss: Tore og Karin
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Leveres i 3 og 15 kg sekker (katt leveres i 3 – og 7,5 kg sekker) Høy Super Premium 
kvalitet med suveren smak. Garantert fri for GMO. Kun naturlige råvarer uten kunstig 

tilsetning av smak og farge. En riktig sammensetning for sunn og 
nødvendig ernæring. Særdeles gunstig pris.

Med helse i fokus for et godt liv
Kontakt nærmeste forhandler eller oss for ytterligere opplysninger

Importør: Porthos Trading AS, PB 739, 1733 Hafslundsøy
Tlf: 69 15 88 15 / Fax 69 15 88 16 / post@porthos.no / www.porthos.no

Super Premium Kvalitet

HVILKEN KVALITET SKAL JEG VELGE?
Generelt sett finnes det tre kvalitetsnivåer på hunde- og kattefôr. En

høy kvalitet innebærer bruk av de beste råvarer og en sammensetning
som gir hunden og katten nødvendig ernæring for et godt liv. 

De forskjellige kvalitetene kan beskrives som: 
ØKONOMI - PREMIUM - SUPER PREMIUM

Sportsman`s Pride er et Super Premium fôr der kun råvarer av beste
kvalitet blir benyttet. Fôret er garantert fritt for GMO og er uten

soya/hvete og sukker. Sportsman`s Pride inneholder råvarer som er til
menneskelig føde - ingen biprodukter / slakteavfall benyttes i 

produksjonen. Ei heller er Sportsman`S Pride tilsatt kunstig farge - eller
smaksstoff. Sportsman`s Pride Super Premium gir hunden og katten 

hva den må ha for et trygt og godt liv.

FERSK FÓR 400 G

LAKS & KYLLING

TØRRFISK

REN FILET

HUNDEKJEKS

SUNT & GODT
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Jeg skriver dette til minne om vår alles 
kjære Tove, og til alle dere i Hovawart-
klubben i dag som ikke var så heldige 
å få møte dette strålende og dyktige 
mennesket. Hun er en del av vår 
historie.
Tove Mariana Johnsen, var en av de 
første i Norge til å ta inn Hovawarten. 
Hun traff vår kjære rase i Sverige helt  
i begynnelsen på 1980 tallet.

Til minne om Tove Mariana Johnsen

På dette bildet er Tove til venstre, og hun hadde mistet alt håret.

Michelle Malmåsen

Tove var en av pådriverne til å få laget 
en klubb for den rasen hun hadde 
blitt så glad i, og i 1983 ble drømmen 
virkelig, Norsk Hovawart Klubb ble 
stiftet. 
Tove har hatt mange verv for klubben 
vår, som valpeformidler, redaktør  
og kasserer. De fleste av de aktive 
medlemmene i klubben husker henne 
nok best som Østlandskontakt. 
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Det har vel aldri vært et så flott  
og aktivt miljø på Østlandet med Hova-
wart, som når Tove hadde treninger.  
Tove var en fantastisk trener. Hun var  
god på å lese hund og fører, og fikk  
alltid alle hun traff til å føle seg vel-
komne og satt pris på. Uansett hvilke 
oppdretter, kull, miljø man kom fra –
alle var likestilte. 

Tove var genuint lidenskaplig opptatt 
av rasen vår. I 1998 fikk Tove sitt første 
kull, under kennelnavnet Robenhof. 
Navnet er etter Toves første Hovawart 
Ben, og mamma til kullet Ronja.  
Jeg hadde selv gleden av å få min 
første Hovawart fra dette kullet, og det 
var slik jeg var så heldig å få Tove inn 
i mitt liv. 
Tove hadde to kull til under sitt kennel-
navn. B-kullet sammen med Ellen 
Alexander, og C-kullet sammen med 
Merete Sortedal. 

I 2001 fikk Tove brystkreft. Årene fram 
til hun døde i 2003 brukte hun på EN 
eneste ting – Hovawart!
Turer til utlandet for å se nye hunder, til 
Sverige for å se mentaltester, kull 
etter hennes egne hannhunder, 
treninger, spesialutstillinger, samlinger 
og fremdeles var hun på Valle Hovin 
en gang i uka for å trene oss andre 
– i regn, sol og bitende kulde. 

På spesialen i 2003 fikk Tove Norsk 
Hovawart Klubbs første æresmedlem-
skap. Dette satte hun enormt stor pris 
på, og det er vel ingen som noen gang 
vil fortjene det mer.
 
Når vi mistet Tove den 13. 11. 2003 
så mistet vi ikke bare et fantastisk 
menneske. Vi mistet enormt med 
informasjon og kunnskap om denne 
nydelige rasen vi har til felles. Tove var 
et leksikon på Hovawart. Det var ikke 
den ting hun ikke kunne! 

Vi får prøve å ære hennes minne, ved 
å være like genuint opptatt av denne 
stolte rasen, ved å ønske hverandre 
velkomne med åpne armer, ved å 
respektere hverandre selv om vi er 
uenige, og ved å jobbe sammen mot 
en enda bedre Hovawart.

Tove – du vil alltid bli elsket og savnet. 

Michelle Malmåsen 
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Dogs4all 2013

Helga med sin egen Heka-B Tunet's Bjuti

Tonje og Mozart Vom Quettinger 
Hof var eneste ekvipasjen i 
Brukshundklassen. 

Margrethe og Aysy Lobivia stilte i veteranklasse Tispe.

Hoffetrollet's Blaze var eneste «jenta»
i Juniorklasse Tispe, sammen med  
mamma Annette.

Foto: Marit Paulsrud
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Alle som stilte i ringen i dag, var også med og gikk raseparaden. Litt vanskelig noen ganger å få ta 
de bildene man ønsker, når det er så mange mennesker som gjerne vil se. Dette var eneste bilde fra 
raseparaden. Hilde med Zorro ogg Elisabeth med Mangas. Foto: Jan Ivar Hansen-Bergli.

Jeg må igjen be om tilgivelse for at jeg 
ikke har fått med meg alle resultater. 
Jeg hadde ønsket at dere alle ble litt 
flinkere til å sende meg resultater fra 
stevner dere deltar på . . . . en liten 
bønn fra redaktør ;-)

Unnskyld Randi, men jeg syntes at 
denne «utstiller-stillingen» var litt 
interessant . . . for å si det slik :-) Jeg 
MÅTTE bare ta det med! Jeg får heller
ta kjeften i ettertid. 

Elisabeth
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Resultater DOGS4ALL 2013:
Championklasse Hannhund
1. NJV-11 N UCH NV-12 Heka-B Tunet's Elmer. Eier Marit og Arne Paulsrud
2. N UCH Mangas Vom Quettinger Hof. Eier Elisabeth Breibrenna
3. SE VCH N UCH Riverhoffs Vanilla Rica. Eier Agneta Hillring
4. N UCH  NV-09-10-11 NORDV-10 O-Bra-Tali's Aslan. Eier Hilde Skretting

Resultater DOGS4ALL 2013:
Beste Tispe
1. N UCH  N VCH NV-09 Skeppartorps Baika. Eier Åsta Røhr
2. N UCH NV-08-10-11-12 NORDV 10 Heka-B Tunet's Bjuti. Eier Helga Bergvatn
3. BH NORD UCH Brukshoffets Baronesse Blixen. Eier Margrethe Thømt
4. Dita Von Den Nornen. Eier Helga Bergvatn
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Resultater DOGS4ALL 2013:
Beste Hannhund
1. NJV-11 N UCH NV-12 Heka-B Tunet's Elmer. Eier Marit og Arne Paulsrud
     CK, CACIB og sitt andre IHF cert.
2. N UCH Mangas Vom Quettinger Hof. Eier Elisabeth Breibrenna
    CK og res CACIB
3. SE VCH N UCH Riverhoffs Vanilla Rica. Eier Agneta Hillring
4. N UCH  NV-09-10-11 NORDV-10 O-Bra-Tali's Aslan. Eier Hilde Skretting
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Resultater DOGS4ALL 2013:
BIR og BIM

BIR  N UCH  N VCH NV-09 Skeppartorps Baika. Eier Åsta Røhr
BIM 1. NJV-11 N UCH NV-12 Heka-B Tunet's Elmer.  
 Eier Marit og Arne Paulsrud

Gratulerer med strålende resultat!
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Styret i Norsk Hovawart klubb

Formann 
Børre Lien Hansen
Mobil: 982 85 401
e-post: borre@kennel-hexeberg.no

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

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

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

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

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

Varamedlem 1
Tor Ivar Breibrenna
Mobil: 900 67 710
e-post: ibreibre@online.no

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

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


