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Redaktør og layout
Elisabeth Breibrenna

Stoff sendes
Elisabeth og Tor Ivar Breibrenna
Margrethe Munthes vei 1
2406 Elverum eller
tor_ivar_breibrenna@yahoo.no eller
ibreibre@online.no

Forsidebilder
Vinnere på Dogs4all :
BIR Hovawart, Hilde Skretting m/ O-Bra-Tali's Aslan
BIM Hovawart, Helga Bergvatn m/ Heka-B Tunet's Bjuti
John Skretting med den fineste rosetten i verden, og en
nesten oppspist Hovawart som Liv Opsahl har laget.
Foto: Tor Ivar Breibrenna

Signerte innlegg i medlemsbladet er ikke
nødvendigvis uttrykk for redaksjonens eller
Norsk Hovawart klubbs syn.
Utgiver er uten ansvar for annonsene.
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Husk å melde adresseforandring!
En god del av Hoffeposten kommer fortsatt i retur på grunn av
ukjent adresse.
Dette blir selvfølgelig en stor utgiftspost for klubben både
når det gjelder trykking av selve hefte og porto.
Kan dere være snill å melde fra om ny adresse, så vi slipper
dette.
Dere kan gjerne sende dette til: ibreibre@online.no
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Leder'n har ordet
Mitt navn er Børre Lien Hansen og er
innehaver av Kennel Hexeberg. Jeg er
gift med Monica og til sammen har vi
fire barn. Hjemme hos oss bor det fire
hunder. 2 Hovawarter, 1 leonberger
og 1 Eurasier. Jeg kjøpte min aller
første Hovawart i 2001 – Sunnyvales
Amira. Så jeg har 10,5 års erfaring
med rasen. Samt at jeg har i denne
perioden hatt 3 Hovawart Kull.
Jeg tok over dette vervet fra Siv
Helseth pga tidsbrist hos henne.
I første omgang er jeg valgt til leder
frem til generalforsamling i april 2012.
Det er med stor ydmykhet jeg tar over
vervet. Vi står foran store utfordringer
i klubben. Det er mye å ta tak i.
Det er blitt gjort noen investeringer
i 2011 som gjør at i 2012 blir det litt
«smalhans» – vi må spare penger,
samtidig som vi må tjene mer penger.
Klubben har investert i en ny klubbtilhenger hvor vi får plass til alt utstyret
vårt.
Hovawartposten er nå virkelig i gang,
mye takket være familien Breibrenna.
May Lisbeth jobber i disse dager på
spreng med ny hjemmeside. Vi skal

endre hele siden med tanke på layout
og funksjonalitet. I starten vil mye av
siden være kopi av den forrige med
tanke på innhold, men vi legger opp til
en dynamisk bruk av denne. Det betyr
i enkelhet at hver komitee får tilgang til
å gjøre endringer på siden. På denne
måten er ikke hjemmesiden avhengig
av en person. Dere må hjelpe oss hvis
dere ser noe feil og dere må bidra med
bilder.
Ja, hva mer skjer. På stevne siden skal
det arrangeres Valpeshow og
Lydighetsstevne i Oslo 25-26 februar.
Her trenger vi masse hjelp. Vi trenger
hjelp til parkeringsvakter, skrivere,
kiosk, rydding, Hvis vi kunne samlet
10-15 personer hadde det vært veldig
bra. Dette stevnet SKAL vi tjene
penger på.
Foruten at det er mye å ta tak i, så er
det masse engasjement i det nye
styret. En av våre største oppgaver blir
å lage en samlende klubb for ALLE.
Regnskap, budsjett, organisasjonsplan
er noe av det viktigste vi skal jobbe
med fremover.
Jeg vil rette en stor takk til alle som
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bidro med standen på Dogs4All.
Samt at vi virkelig greide å lage god
stemning rundt ringen. Gratulerer til
BIR – O-Bra-Tali’s Aslan og BIM –
Heka-B Tunets Bjuti.

Børre og Dita von den Nornen (Maggie).
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Jeg vil med dette ønske dere alle
en riktig god jul og godt nytt år. Så
ses vi alle med nytt pågangsmot og
engasjement for vår eminente rase.

Referat fra styremøte den 6. november 2011
Tilstede: Thor Anton, Helga, Tor Ivar, Elisabeth, Siv, Hilde og Børre.

Børre var til stede fordi han er leder av valgkomité og aktivitetskomité.
Børre har fikset med NKK så vi får arrangere stevnene våre i 2012 likevel.
Det var en glipp som ble gjort som ikke skulle skje, men det er lov å feile, vi er bare
uerfarne mennesker som brenner for rasen og som ønsker å bidra så klubben
fremdeles kan bestå. Takk til Børre som fikser!
Det er blitt kjøpt inn en skaphenger til klubben som klubben skal bruke som
materialvogn. Her får vi plass til det som er av utstyr, kjøkkenutstyr, rosetter, alt av
materiell til lydighetsprøver, utstyr til telt osv.
Nå har vi startet med å finne sponsorer til hengeren, Det hadde vært gode penger
som kommer klubben til gode.
Siv skal høre med Royal Canin om sponsing.
Helga skal spørre Tore Berg på Smådyrsykehuset om sponsing.
Vi pratet også om å søke om grasrotandelen fra Lotto.
Vi har bestemt at Spesialen 2012 blir på Gol som i fjor, da dette var et meget
vellykket arrangement selv om været ikke var på vår side. Vi har fått bare positive
tilbakemeldinger, så da prøver vi igjen! Børre bestiller plass på Gol.
Vi har også bestemt at mars-stevnet ikke blir i Tønsberg. Vi må legge det til en mer
sentral plass, hvor det er lettere for alle i styret å bidra. Tid og sted kommer senere.
Hilde skal sjekke med Ekeberghallen, som kan være en løsning for dette stevnet.
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Liv må sende ut krav til oppdretterne om kravene for valpekull.
For å øke medlemstallet i klubben ønsker vi å komme med et forslag om å heve
valpeprisen til 12.500,- inkl medlemskap i klubben. (Som da oppdretter betaler)
Morten Caspersen som er æresmedlem i klubben skal legges inn i DogArra.
Hilde fikser dette.
I 2013 blir Norsk Hovawart klubb 30 år, og IHF blir 50 år.
Dette skal feires skikkelig med lydighet og utstilling internasjonalt. Her kommer det
hoffer fra «hele» verden.
Vi har startet med dette – så vi er i gang, sted / område, tid og dommere.
Letohallen er et godt alternativ for sted, der er det alt, hotell, konferanserom, og stor
plass til både lydighet og utstilling.
Vi skal forhøre oss litt med andre land som har arrangert dette tidligere.
Generalforsamling: Siv trekker seg som leder og kommer ikke på
generalforsamlingen. Hun har gyldig grunn.
Børre tar over som leder i de siste fem mnd frem til april og ny generalforsamling
i 2012. Tor Ivar er talsmann på møtet.
Det skal sendes ut info til alle i klubben 14 dager før generalforsamlingen. Tor Ivar
fikser den jobben.
Her skal regnskapet for 2010 ligge. Thor Anton ordner det.
Medlemslister må printes ut et par dager før. Kun til sjekk.
Et ønske her er om det kan leveres elektronisk neste gang, men må da ha mail
adresser til alle medlemmene. Dette hadde vært billigere for klubben.
Neste møte blir Generalforsamling søndag 27. november 2011 kl 16.00.
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Redaktørens hjørne
Hei igjen!
Da var Dogs4all over for denne gang,
og vi er kjempefornøyd - igjen :-)
Mange var innom vårt rasetorg enten
for at de vurderte å kjøpe Hovawart,
eller for at de bare skulle slå av en prat.
Veldig hyggelig.
Gratulerer til Hilde Skretting med BIR og Helga Bergvatn med BIM. Det er en liten
bragd det da, med 36 påmeldte nydelige Hovawarter fra både Sverige og Norge.
I farten vil jeg rette en stor takk til våre medlemmer, som har blitt flinke til å sende
både artikler og bilder til oss. Vi klarer rett og slett ikke å holde Hoffeposten gående
uten hjelp fra dere. Tusen takk :-)
Slenger meg også på sammen med Børre, og et rop om at dere hjelper til på stevne
som vi skal ha i slutten av februar. Forrige stevne i Tønsberg var det så og si ingen
Hovawart som var påmeldt, og det er både skuffende og flaut – så kom igjen!
Meld på og ta det som en treningsøkt :-) Det blir både hvalpeshow og lydighet
begge dager.
I artikkelen Spørsmål fra Hoffe-venn, hadde jeg håpet på masse hjelp fra de av
dere som arrangerer MH-test, karaktertest, FA . . . osv om litt utfyllende svar til Lise.
Hvis jeg kan få det, blir både jeg og Lise veldig glad :-D
Husk e-post adressen, som er: ibreibre@online.no
Elisabeth Breibrenna (Varamedlem)
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Klubbens nyanskaffelse – en tilhenger
Tor Ivar Breibrenna
Høsten 2011, etter Spesialutstillingen
på Gol ble det anskaffet Gaupen boggi
skaphenger til klubben.
Grunn for det er at vi har mye utstyr
som skal fraktes frem og tilbake til de
forskjellige utstillinger / stevner.
Både på Vestby i 2010, Dogs4All
2010, Tønsberg 2011 og Gol 2011 ble
utstyr stuet og pakket i forskjellige
biler, som tilfeldig hadde plass. Dette
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resulterte i at utstyret ble lagret på
forskjellige plasser på Østlandet. Vi
hadde lite kontroll på hvor alt befant
seg. Derfor ble det besluttet å anskaffe
en tilhenger med plass til dette. Sjur
Ødegård ringte og sa han visste om
en Gaupen skaphenger til en pris av kr
15 000,-. Styret slo til og kjøpte den før
Dogs4All 2011.

Undertegnede hentet den hos Sjur på
Nannestad, og tok den med hjem til
Elverum. Her fikk jeg snekret hyller og
festekroker til utstyr. Vi hadde masse
plastbokser etter Spesialen på Vestby
som kom til nytte. Jeg var over til Thor
Anton Dyste på Gjøvik og hentet utstyr
han hadde tatt med seg fra Gol.
Det var en deilig dag da jeg dro fra
Elverum fredag formiddag til Dogs4All,
og alt utstyret befant seg bak inni
klubbens ny ervervelse. Margrethe
Thømt kom med utstillingsbordet hun
hadde tatt vare på. Nå er det bare
LP-utstyret som mangler, da er alt på
plass. Jeg tenkte bare på hvor herlig
det vil bli å fylle opp skaphengeren
når vi er ferdig på søndag, og kan

reise hjem igjen med alt på ett lass!
Hengeren står nå parkert hos Sjur på
Nannestad (sentralt hvis noen skulle
trenge utstyr). Det som står igjen, er å
få den registrert over på Norsk Hovawartklubb (NHK), men det må vi vente
med til vi har budsjettet for 2012 klart.
Omregistreringsavgift er kr 2.780,-.
Vi jobber med å selge reklameplass på
sideveggene på tilhengeren. Så hvis
noen har forslag, så send det frem til
styret. Videre plan er å få hodebilde av
blond, sort og SMT på frontveggen. På
dørene blir det NHK logo med webadresse og sidebilder av blond, sort
og SMT.
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Dogs4all 2011
Som i fjor – så måtte vi innover på
fredag for å sette opp rasetorget vårt
slik at alt var klart til lørdag morgen.
I år hadde vi ny veggbanner som ikke
er ferdig ennå, men som vi «testkjørte»
med det resultat at svenskene stoppet
og tok bilde av den. Moro :-)
Det var flere i år enn i fjor som var innom torget vårt. Noen av dem vurderte
å anskaffe Hovawart, mens andre
bare ville hilse på Elene (som var vår
modell for i år) og for å slå av en prat
om hund.
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Da det gjelder denne helgen Dogs4all,
så er det ikke så mye å skrive om. Det
kan jo nevnes at de som aldri har vært
på denne hundefesten, bør absolutt
ta turen EN ENESTE gang! Det er
utrolig mye å se, både når det gjelder
hunderaser og utstyr til hund. Mange
kjente mennesker . . . rett og slett en
kjempehelg for oss som driver denne
hobbyen som kalles HUND.
Bilder sier mer enn ord – derfor lar jeg
dere få opplevelsen gjennom dem.

Hvis noen vil se en Hovawart, så ser den slik ut :-)
Elena var modell hele helgen, og hun syntes nok
dette var rimelig kjedelig.

Michelle benyttet
anledningen til å trene lårmuskler.
Opp og ned, opp og ned :-)

Andrea og Elena i ringen.

Liv hadde Hovawart-pepperkaker som hun spanderte.
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Det er alltid diskusjoner rundt ringen – enten om hvor
uenig vi er med dommeren eller hvor gode pepperkaker vi får :-D

Det var enkelte som hadde
god grunn til å bli VELDIG
glad!

Nå gir'u f... – ikke ta meg mellom beina!
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Herregud mutter'n, hvor lenge
skal detta ta?

Fy flaten . . . jeg er sååå sliten, men det er det visst bare
jeg som er. Mutter'n er like gira, hu!

Oppdretterklassen fra O-Bra-Tali. Hilde Skretting m/Aslan
(Zorro), Caroline Brænna m/Eir, May Lisbeth m/Nerthus og
Annette Rukke m/Scooby-Doo.
Jada, jeg har alle tenna mine!
( Silje og Dollar i ringen ).

John Skretting var blid han! Det var rart.
Margrethe Thømt stilte i Brukshundklasse Tispe
med Brukshoffets Baronesse Blixen.
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Referat fra ordinært årsmøte Norsk Hovawart klubb
søndag 27. november 2011
Tor Ivar Breibrenna åpner møtet ved å fortelle i korte trekk hva som har skjedd i
løpet av året og hvorfor han står som leder av klubben pr. dags dato. Det har vært
mye rot og det har kulminert med at Siv Helseth har trukket som leder fra
6. november 2011 og Tor Ivar har overtatt frem til i dag.
Vi må prøve å sy klubben sammen igjen og legge bak oss det som har hendt for
å redde klubben fra å bli ekskludert fra NKK.
•
•
•
•
•
•

•

Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden: Godkjent
Godkjenning av medlemmers stemmerett: Godkjent
Valg av møteleder: Tor Ivar Breibrenna
Protokollunderskrivere: Margrethe Thømt og Catrin Klossek
Årsmelding og orientering: Ingen innvendinger eller kommentarer
Styrets beretning: Siv Helset tok over ansvar for hjemmesiden etter Torunn 		
Kolberg. Dette delegeres nå til Børre Lien Hansen som skal ha siden oppe 		
å gå innen 01.01.2012. Tor Ivar Breibrenna og de ulike kommitene
i klubben som avlsrådet og mentaltestkomitteen får tilgang til å administrere 		
og oppdatere den fortløpende for å kunne gi klubbens medlemmer mest mulig
oppdatert informasjon til enhver tid.
Regnskap 2010: Godkjent under forutsetning av at billag blir gjennomgått av 		
revisor så fort som mulig.

Kommentar/Forslag:
1. Regnskapet burde vært satt opp slik at det kom fram økonomiske resultater
		 pr område/arrangment slik det var tidligere. På den måten kan medlem		 mene se hva som er Margrethe Thømt har excelarket som ble brukt av 		
		 tidligare kasserer, for å holde oversikt over økonomien til hvert stevne.
		 Margrethe oversendes excelfilen fra 2009 til Thor Anton Dyste for videre
		oppfølging.
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2. Hver komité i klubben bør ha ansvar for å holde oversikt over sitt 		
		 økonomiske resultat. Dette vil gjøre jobben for kasserer enklere.
•

•

Aktiviteter i fremtiden:
Spesialen skal fortsatt gjennomføres
Vårstevnet kan utgå eller evt. flyttes. Før klubben tar stilling til om dette stevnet
bør gjennomføres i fremtiden skal regnskapet gjennomgås for å finne ut hvilket
økonomisk resultat dette stevnet har gitt klubben.
Innkomne forslag: Det var forslag om at Hovawartposten skulle endre navn til
«hoffeposten» Utgitt av Norsk Hovawart klubb. Dette ble enstemmig vedtatt.

Neste styrets jobb
Årsmøtet satt opp følgende prioriteringsliste for hva styret skal jobbe med frem til
neste årsmøte.
Hjemmesiden
hovawart.no skal opp å gå igjen fra 1. januar 2012.
Forslag/Kommentar
Det ble foreslått å bruke en gratis webløsning som heter joomla. Denne løsningen
åpner for mange muligheter som blant annet pålogging, oppdatering via Web uten
bruk av programvare, flere forskjellige administrasjonsnivåer med mer.
Økonomi
Det må lages et budsjettforslag for 2012. Regnskapet 2011 skal gjennomgås og
settes opp detaljert per stevne og andre områder for så å kunne legges frem til
årsmøtet i April 2012, for nøyere gjennomgang av klubben økonomi.
Det nye styre har ingen myndighet til å gjøre investeringer utover vanlig drift frem til
neste årsmøte pga manglende budsjett for 2011.
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Kommentar / Forslag
Det var brukt mye penger i 2011. Til blant annet en henger til 15000,- og pc til
5000,-. Det er usikkerhet rundt økonomien.
Funksjonsbeskrivelser
Det skal utarbeides funksjonsbeskrivelser for hvert enkelt styremedlem og for
komiteene. Dette skal inneholde ansvarsområder og arbeidsoppgaver.
Hvem, hva, hvor, hvordan og hvorfor?
Spesialen 2012
Styret er ansvarlig for at Hovawart Spesialen arrangeres på en god måte.
Dommer Petra Junehall 2012.
Kommentar / Forslag
Det ble kommentert at det bør benyttes Hovawart spesialdommere på rasespesialen i Norge. Det er den eneste utstilling klubben bestemmer hvem som skal
bedømme hundene. Det oppleves ofte at allround dommerne bedømmer rasen vår
helt annerledes enn spesialdommerne.
IHF-møte
Norsk Hovawart Klubb har blitt forespurt av IHF å holde IHFmøte i Norge i 2013
sammen med klubbens 30 års jubileum.
Forslag til sted: Letohallen, grunnet gode fasiliteter og god tilgjenglighet for
utenlandske tilreisere.
Spesialutstilling avholdes sammen helg. Til å dømme på utstillingen bør det brukes
dommere fra IHF-representantene da de utansett reiser til Norge for å delta på IHF
møte.
Kommentar / Forslag
Bør vi vurdere en dommerkonferanse i forbindelse med IHF møte for å øke de
norske dommernes kompetanse om rasen?
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Sponsorinntekter
Det jobbes med å skaffe sponsorer. Klubben har en henger som kan tapes opp,
nettsider og hoffeposten. Nittedal jakt, fiske og hund ble nevnt som mulig sponsor.
Vårstevne
Dato 25.-26.02.2012,
Valpeshow begge dager. Lydighet kl. 1 og 3 på lørdag og kl. 2 og elite på søndag.
E-post
Korrespondanse til medlemmene skal gå over til e-post i så stor grad det lar seg
gjøre. Det vil spare klubben for store utgifter til porto. De som ikke har e-post får
selvfølgelig fortsatt informasjon pr. post.
Styremøter
Det skal gjennomføres styremøter hver måned og referat skal legges ut i Hoffeposten og på hovawart.no for å holde medlemmer oppdatert om framdriften i
styrets arbeid. Møter kan gjennomføres både fysisk eller per telefonkonferanse eller
nettmøte (for eksempel via Skype)
Valg
Valgkomiteens forslag til styret ble klappet inn og ingen motkandidater ble foreslått.
Styret ser da slik ut:
Leder: 		
		
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedl.:
Styremedl.:
Varamedl.:
Varamedl.:

Børre Lien Hansen
(overtar etter avgått styreleder Siv Helseth frem til neste årsmøte)
Hilde Kristin Skretting (2 år)
Bente Elisabeth Mørck Ødegård (2 år)
Thor Anton Dyste (var ikke på valg)
Helga Bergvatn (2 år)
May Lisbeth Øversveen (var ikke på valg)
Tor Ivar Breibrenna (1 år)
Elisabeth Breibrenna (1 år)

21

Revisor:		 Morten Caspersen (1 år)
Valgkommitee:
Arne Paulsrud (1 år)
Heidi Bolstad (1 år)
Sjur Ødegård (1 år)
Varamedl. Margrethe Thømt (1 år)
Annet
Pokaler
Nye pokaler for mestvinnende utstillingshund pr kjønn settes opp for 2011 og som
vandrepokal fremover, utgis av styret. Børre Lien Hansen informerer om at han
har laget liste basert på utstillingsresultater på NKK’s dogweb. Topplasseringene
kommer i «hoffeposten» i januar 2012.
Allround hoffen skal fortsatt deles ut av styret hvert år.
Kommentarer
Resultater må sendes inn for at de andre pokalene skal kunne utgis. Frister og til
hvem annonseres Hoffeposten og på hovawart.no.
De som deler ut pokaler må få resultatene på hvem vinnerne er i god til for at
pokalene kan kjøpes/samles inn og deles ut til nye vinnere til rett tid.

Bente E M Ødegård
Bente E. M. Ødegård
(referent) sign

Margrethe Thømt

Catrin Klossek

Margrethe Thømt
(Protokollunderskriver) sign

Catrin Klossek
(Protokollunderskriver) sign
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NORSK HOVAWART KLUBB
inviterer til

VALPESHOW og
LYDIGHETSSHOW
25. - 26. februar 2012
Oslo Hundeskole, Sinsen (innendørs - hall)
Lørdag:
Valpeshow,
Lydighet kl. I
Lydighet kl. III

Søndag:
Valpeshow
Lydighet kl. II
Lydighet kl. Elite

Påmeldingsfrist: 01.02.2012
Utsatt elektronisk frist: 07.02.2012
Se www.hovawart.no for påmelding og informasjon

Klubben søker ny kasserer!
Vi søker en person med middels til god regnskapsforståelse.
Ta kontakt med leder Børre Lien Hansen, på mobil 982 85 401
eller valgkomite leder Arne Paulsrud på mobil 995 71 867 for mer
informasjon.
Skal velges til ny posisjon på Generalforsamling - April 2012 - 2 år.
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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
24

www.nettdyret.no Gratis frakt til hele Norge

Josera hunde og kattefor:
100% Naturlig hunde– og kattefôr, uten
hvete og kunstige tilsetningsstoff.

Kull ventes i januar 2012
Kennel Hexeberg venter et stort kull, 5. januar 2012.
Følg med på www.kennel-hexeberg.no

Mor: Dita von den Nornen - «Maggie»

Far: Sörhofs Bowie - «Zeb»

Ut av denne kombinasjonen kan vi få alle tre fargene. Begge hundene HD-A,
korrekt tannsett. Zeb har bestått korning i Sverige, men Maggie har bestått
funksjonsanalyse (FA).
Zeb er 71 cm høy. Maggie er 65 cm høy.
Vi forventer aktive og store avkom.
Kombinasjonen er godkjent av Norsk Hovawart klubb.
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Distriktskontakter
Tor Ivar Breibrenna

Jeg har sittet litt over et år i styret i NHK. Som en del av redaksjonen i Hoffeposten
tok jeg kontakt med våre navngitte Distriktskontakter for å få tilbakemelding fra
distrikts-norge. Det viste seg at to personer hadde sagt fra seg dette vervet tidligere,
det gjelder Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nord-Norge. Jeg har sendt ut
e-post til Hedmark / Oppland, Sørlandet, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane,
Buskerud / Vestfold og Østfold / Oslo., men ingen ting hørt.
Mitt forslag er at vi i redaksjonen har løpende kontakt med disse kontaktpersonene,
for å høre hva som rører seg ute i distriktene. Vi rapporterer disse aktivitetene inn til
styret i NHK og referere det i Hoffeposten.
Jeg vil med dette innlegget prøve få kontakt med de som står oppført, og eventuelt
om noen ønsker å ta på seg dette vervet. Jobben blir å være bindeledd mellom oss
i redaksjonen og de som har Hovawart ute i distriktene. Vi i redaksjonen ønsker å
skrive litt om det som rører seg i resten av Norge – ikke bare på sentrale Østlandet.
Er det noen som føler «kallet», så ta kontakt med oss på: ibreibre@online.no eller
ring meg på mobiltlf: 900 67 710.
Kanskje vi kan få til reportasjer med tilsnitt av «Nytt fra Norge Rundt?»
Tor Ivar
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Spørsmål fra Hoffe-venn
Vi var ganske blanke da vi fikk Ronja, men på tross av noen advarsler i forhold til å
velge Hovawart som førstegangshund angrer vi ikke! Forstår i ettertid litt mer hva
som lå i advarslene, og det har på en måte «tvunget» oss til å jobbe med en del
trening som vi nok ikke hadde gjort like mye av med en annen rase. Det er jo ikke
akkurat en liten hund som du kan velge å overse i en travel hverdag.
Vi har mye vi kan bli bedre på, så vi fortsetter å gjøre vårt beste :-)
I forhold til «ukjente» begreper på utstillinger med mer kan jeg bl.a. nevne:
• mh-test. Forstår at det er mentalhelsetest, men hva går det ut på, hvor gammel
må hunden være, trengs det noe forhåndskvalifisering, er det spesielle øvelser
eller annet man trener på i forkant, er det her en klasse eller er alle i samme 		
klasse, osv
• K-test ( Karaktertest ). Det vet jeg ikke noe om
• Funksjonsanalyse, hva er det, aldersgrupper eller alle i en klasse, 			
forhåndskvalifisering, øvelser?
• Lydighet, forstår at det gjelder lydighet :-) men må man f.eks. ha bronsemerke
for å delta? er det delt i nybegynner, videregående e.l.? alder?
• Korning, hva er det?
• Ferdselsprøve, noe med brukshunder, men hva? og hvor starter man?
• Eksteriør - konkurranser som vel har en form for gradering / nybegynner-		
vidergående og tilslutt topp karakter?
Dette er nok kjente begreper for drevne hundefolk, og godt mulig det ikke er
nødvendig at vi vet mer :-) men av og til tenker jeg at når vi trener med Ronja er det
kanskje lettere dersom vi har noen målbare mål med trening, eller noe å strekke oss
etter og da må vi forstå hva vi skal velge.
Vi kan nok lære mye av å bare stille som tilskuere på stevner med Ronja på sidelinjen, og det kan godt være at det er det vi bør begynne med! Da må vi bare bli
flinkere til å følge med - og få det plassert inn i hverdagen med fire aktive barn
og hund :-)
Ha en fin adventstid!
Hilsen Lise
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Heka-B Tunet . . .

ønsker alle valpekjøpere
og Hoffevenner
en riktig God Jul
og et Godt Nyttår
28
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Redaksjonen ønsker dere alle
en jul hvor ordet «fredfull» blir husket
og et fantastisk nytt år
hvor alle drømmer blir oppfylt !

Masse gode
klemmer fra
Elisabeth, Mangas
og Nagi :-)
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Returadresse: Tor Ivar Breibrenna, Margrethe Munthes vei 1, 2406 Elverum
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