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Leder'n har ordet

Chefka's I'm Going Slightly Mad og meg.

Hei, alle sammen. 

Nå er det snart jul og et nytt år står 
foran oss. Det har vært et begiven-
hetsrikt år med masse utfordringer 
og jeg føler selv at vi tar steg i riktig 
retning hele tiden. 

Nye personer inn i styret og nye opp-
gaver. Vi begynner planlegging av et  
nytt stevne som vi skal arrangere 
sammen med Sørum Hundeklubb. 
Dobbeltstevne med valpeshow og lydig-
het. Vi driver og planlegger grunnkurs 
i lydighet, og jeg tror vi skal arrangere 
minst ett i 2015, men kommer tilbake til 
dette i første nummer av Hoffeposten 
2015.

Vi har flinke folk i klubben som jobber 
aktivt med hundene sine. Gratulerer til 
dere alle med fine resultater i 2014.

Våre medlemmer utdanner seg og vil 
på sikt bli en ressurs innen forskjellige 
aktiviteter. 

Send inn historier og bilder til 
Elisabeth, så vil Hoffeposten bli et 
fyldig medlemsblad.

Inntil vi ses, så ha en riktig god jul  
og godt nytt år. 

Med vennlig hilsen
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 
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Josera hunde og kattefor: 
100% Naturlig hunde– og kattefôr, uten 
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Redaktørens hjørne
Hei hopp min skjønne – for du skal
danse i det grønne! Vel, nå er det 
grønne for lengst borte og orange, rødt 
og gult har blitt byttet ut med et spekter 
som er en anelse fargeløst, men til 
gjengjeld så vakkert når solen skinner. 
Hvitt med sølvglitter på en solfylt dag. 
Åååhh så vakkert! 
 
Aller først vil jeg få takke dere som har  
sendt inn bilder og artikler. 
Kjempemoro! Keep up the good work, 
så skal dere se at dette blir bra. 

Som før nevnt så har jeg et lite sam- 
arbeid med redaktøren av Retriever- 
posten i Hedmark. Hun har gitt oss to  

artikler – den ene om kastrering av 
hund og en med Renate Bittmann som 
jobber med alternativ medisin på både 
hund og hest. Begge disse artiklene er 
alltid aktuelle. 
Jeg hadde ment å ta med en artikkel til  
– om øyelysing, men jeg har ikke fått 
godkjenning fra tekstforfatter ennå, så 
jeg velger å vente med den til neste 
nummer av Hoffeposten. Jeg har fått 
veterinær Ragne til å skrive et lite for- 
ord til den, som gjør sitt til at vi «vanlig 
dødelige» også skjønner litt mer. 
Tusen takk Ragne. 
 
I år var vi dessverre ikke tilstede på 
Dogs4all, men jeg har heldigvis fått 
noen bilder fra vår sekretær, Bente E. 
Mørch Ødegård. 
 
Jeg vet at det er mange av dere som 
reiser rundt på utstilling, lydighet- og 
bruksstevner, så kom igjen! Send inn 
resultater og/eller bilder. Alltid moro for 
oss andre som ikke var der, å SE hva 
dere er med på. 
 
Til slutt i dette år 2014, så vil jeg takke 
dere alle sammen for et herlig år. Det 
er alltid moro å treffes! Benytter også 
sjansen til å ønske hver og en av dere 
en fantastisk jul og GODT NYTT ÅR! 
 
Elisabeth 
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DYRLEGEN VÅR!
Alle seriøse hundeblad har 
en egen dyrlegespalte. Vi er 
så heldige å ha fått 
veterinær Ragne Åstorp 
som Voffrevyens faste 
spaltist. Ragne driver egen 
klinikk i Elverum for både 
store og små dyr.

Ragne og familien har både 
katter og hunder. Hun driver            
aktivt med jakttrening av 
hund.

I hvert nummer vil Ragne ta 
opp et aktuelt tema for oss 
med hund.

Kastrering av hund 
Kastrering er et omdiskutert tema både blant hundeeiere og blant veterinærer. Jeg vil 
her kort belyse noen punkter rundt temaet kastrering og håper dette kan bidra til en 
saklig debatt der temaet tas opp.

Lovverket

Første del av  Dyrevelferdslovens §9 sier som følger:

«Medisinsk og kirurgisk behandling skal utføres på en dyrevelferdsmessig måte og 
ivareta dyrets funksjonsevne og livskvalitet. Det skal ikke gjøres operative inngrep 
eller fjernes kroppsdeler på dyr uten at det foreligger forsvarlig grunn ut fra 
hensynet til dyrets helse. Det er likevel tillatt å foreta forsvarlig merking av dyr i 
dyrehold. Avhorning og kastrering er tillatt når det er nødvendig utfra hensynet til 
dyrevelferd eller av andre særlige grunner.»

Utgangspunktet er altså at det ikke er lovlig å kastrere hunder i Norge annet enn av 
helsemessige grunner for hunden. Det er likevel tillatt der det er «nødvendig utfra 
hensynet til hundens velferd» og på grunn av at ordlyden i denne loven har blitt litt 
«mildere», kastreres oftere hunder i Norge nå enn tidligere.
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Kultur og tradisjon

Det refereres ofte til at kastrering utføres rutinemessig i andre land og at de ikke har 
problemer med de kastrerte hundene der. Hvorfor kan vi da ikke gjøre det i Norge? 
Hvis dette skal være argument for kastrering, må vi huske på å ta med en del 
kulturelle forskjeller i diskusjonen også. Problemer med løshunder er EN ting som er 
forskjellig fra land til land. Hvordan vi holder hundene våre, hvor vi kan ha dem med 
og hvordan vi sosialiserer og trener dem er andre faktorer.

Helse

Det er vist at man minsker forekomsten av jursvulster på tisper ved å kastrere dem
tidlig (før andre løpetid). Kastrering vil også være (del av) behandlingen ved andre 
tilstander i kjønnsorganene som for eksempel livmorbetennelse, svulster i 
eggstokker, svulster i testiklene, problemer med prostata-kjertelen eller svulster i 
analområdet som er hormonelt betinget. Kastrering i disse tilfellene strider ikke imot 
Dyrevelferdsloven ettersom det er snakk om å behandle sykdom.

Atferd

Diskusjonen dreier seg altså først og fremst om kastrering av atferdsmessige årsaker 
og da i de aller fleste tilfeller kastrering av (unge) hannhunder med problematferd.

I noen tilfeller vil en hund kunne få «økt velferd» ved å bli kastrert. Hvis det er slik at 
den har en stresset, overseksuell, gjerne aggressiv adferd som en er sikker på 
skyldes hormoner, så vil det å bli kastrert kunne gi hunden et mer harmonisk og 
sosialt liv. Det er imidlertid ofte at stress og aggresjon skyldes helt andre faktorer enn 
hormoner eller kjønnsdrift. Derfor er det veldig viktig at hver hund vurderes individuelt 
før en eventuell kastrering. De aller fleste aggressive hunder viser såkalt «frykt-
aggresjon» og ikke «dominans-aggresjon». Ved å kastrere en allerede usikker hund 
som viser aggresjon mot andre hunder og kanskje mennesker fordi den ikke vet 
hvordan den skal oppføre seg og er redd, kan en øke problemet betraktelig.
Hvis man ønsker å kastrere en hund som viser uønsket atferd, må hunden 
undersøkes grundig for å utelukke at den feiler noe fysisk og deretter bør det gjøres 
en grundig vurdering av hva som egentlig er problemet slik at både hund og eier kan 
få hjelp til dette.

«Kjemisk kastrering»

I noen tilfeller kan en vurdere en såkalt «kjemisk kastrering» som en midlertidig 
løsning for å lettere komme til å trene med en over-viril hanhund. Ved å dempe 
kjønns-atferden kan ro og kontakt oppnås, slik at hunden blir lettere trenbar. En slik 
løsning kan også delvis fortelle oss hvordan hunden vil bli ved en eventuell
kastrering. Dette er heller ingen regel uten unntak, men vil i de fleste tilfeller kunne gi 
oss en pekepinn. Ved en «kjemisk kastrering» er det også mulig å reversere 
behandlingen hvis den skulle vise seg å være mislykket.
Effekt av kastrering
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Velutstyrt smådyrklinikk med DØGNVAKT 
ved «Bryggeriet» i Elverum. Klinikken 
ligger sentralt med god plass både til å 
parkere og til å lufte hunden. Klinikken 
samarbeider med hundefrisør Sonja 
Dølbakken og osteopat Renate Bittmann.
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Pelsen kan forandre seg på kastrerte hunder. De får ofte en mer ullen pels og noen 
pelstyper kan bli vanskeligere å stelle fordi den blir ullen og tover lett.

Konklusjonen må være at det ikke er noen konklusjon....
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Alternativ medisin for hund

Jeg heter Renate Bittmann og jobber 
på heltid (siden 2002) som alternativ-
terapeut. Onsdager behandler jeg 
hunder (og gjerne andre mindre dyr!) 
på E-vet i Elverum. Fredager behandler
jeg mennesker i Hamar, og resten av 
uka kjører jeg Østlandet rundt og be-
handler hester.
Av utdannelse innen behandling, har 
jeg hestemassørutdannelse fra Axels- 
sons, Skandinavisk Skole i Holistisk 

Armann og Renate. Armann er forrige hunden 
til Ann Kristin, som var mye hos Renate og fikk 
behandling. Foto: Ann Kristin Stenshjemmet.

Tekst og foto: Ann Kristin Stenshjemmet, redaktør Voffeposten

Hesteterapi (SSHH), og snart fullført 
utdannelse i kraniosakralterapi på 
Fulcrum Institute (Representant for 
Stanley Rosenberg Institute i Norge) 
Når det gjelder hundebehandlig, så er 
det SSHH som er sentral. Metodene 
det ble undervist i her, var først og 
fremst akupunktur og osteopati, men  
også homeopati, urter og antroposo-
fisk veterinærmedisin. Skolen ble 
drevet (siste kull tar eksamen i skriv- 
ende stund) av veterinærene Are 
Thoresen og Annica Nygren.  
 
Are Thoresen blir ansett som en av 
verdens beste akupunktører på hest. 
I boka si beskriver han akupunkturen 
og punktene både på hest, hund og 
menneske, så med litt egeninnsats får 
man en god forståelse i akupunktur, 
uansett art. 

Annica Nygren er blant de første i 
Norge som utdannet seg i osteopati 
på hest, i Belgia. Det hun ikke kan om 
biomekanikk er ikke verdt å vite.
Etter ordinær SSHH, tok jeg en kort 
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videreutdannelse hos Are Thoresen, 
der vi gikk nærmere inn på hvordan 
man kan bruke alt vi hadde lært om 
behandling av hest, på hund. Pluss en 
innføring i enkle kraniosakralteknikker 
for hund. 

– Når trenger hunden slik behandling?
Jeg tror alle hunder kan ha godt av en 
osteopatisk gjennomgang av kroppen, 
og en balansering av energisystemet 
med akupunktur.
Kjenner du et menneske som aldri har 
hatt vondt noe sted, og aldri skadet 
seg?
Hvis hunder kunne snakke, ville nok de 
også fortalt om mange plager, som vi 
ikke vet om. 
Men hunder lever i nuet. De kan bli like 
lykkelige og viltre når maten serveres 
eller turselen kommer fram, selv om de 
f eks har vondt i ryggen. 

Hvis man har mistanke om at noe er 
galt med hunden, skal man alltid kon-
takte veterinæren først. Selv om denne  
ikke finner noe galt, trenger det ikke 
bety at alt er såre vel. En såkalt 
osteopatisk skade synes ikke på 
røntgen, og en svak energi i et organ 
kan ikke avsløres med fysiske tester 
(bortsett fra når dyret er veldig sykt).
Nettopp derfor, er disse metodene 
også veldig bra som forebyggende. 

Flere forsikringsselskaper dekker 
alternativbehandling, hvis det er som 
rehabilitering etter skade/operasjon,  
og henvist fra veterinær. 

Mitt ønske er at dyreeiere hadde 
kommet til meg med de unge dyra 
sine. Valper og unge hunder er aktive 
og leker ofte mye med andre hunder. 
De er også mer ustabile og svake i 
kroppen når de er i vekst. Kroppen er 
også mer vital og reparerer seg selv 
raskere. Hvis man behandler skader 
etter lek og store og små ulykker med  
det samme, så kreves det få behandl- 
inger og kort tid. 
Når disse småskadene får ligge å 
«murre» i kroppen i lengre tid, kan det  
bli et større problem med alderen. Ofte 
kan det vise seg som små avvikelser  
i bevegelse, passivitet, adferdsendring- 
er, som ofte tolkes som «tidlig aldring», 
eller at hunden «bare er sånn». 
Kommer man inn og løser disse 
småtingene tidlig, - kanskje det er nok 
med én-to behandlinger, så vil hunden 
få en helt annen livskvalitet. 
«Det gikk jo bra», sier vi, når det ikke 
kom noe blod og ingen ben knakk. 

En osteopatisk skade viser seg ofte 
ikke før etter mange uker. Og når 
hunden begynner å gå litt stivt, ikke vil 
hoppe inn i bilen, blir utagerende mot 
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andre hunder eller lignende, så setter 
vi det ikke i forbindelse med da den 
sklei i trappa eller snublet i skogen for 
mange uker siden. 
Mange hunder viser ikke smerte ved  
å halte, klage eller slutte å spise.
Noen endrer adferd, plutselig, eller over  
tid. De kan bli mer aggressive eller 
redde, i situasjoner som den taklet fint 
før. 

Stressadferd kan faktisk forveksles 
med glad-adferd. Spesielt retrievere er 
mestere i dette. Jeg tror mange prøver 
å døyve smerte med å være ekstremt 
aktive, men en observant hundeeier 

med et trenet øye ser forskjellen. 
Andre subtile tegn på smerte/nedsatt 
bevegelighet, kan være: 
 
• Endret bevegelsesmønster.  
 Hold øye med hunden din på tur 
 og trening. Har den tre «rene»   
 gangarter? Få gjerne hjelp av  
 andre til å se. Skritt skal være  
 firtaktig, trav totaktig. Passgang  
 (samme sides fram og bakbein  
 beveger seg likt) skyldes oftest  
 stiv rygg. I rolig galopp, skal   
 hunden, akkurat som hesten,  
 bevege bakbeina hver for seg,  
 ikke hoppe som en hare. 
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 Ser du hunden rett bak - eller   
 forfra, skal den gå rett.  
 Bakbeina på samme linje som   
 frambeina.

• Drikker hunden din av bakre   
 kanten på vannskåla?  
 Det kan skyldes stiv nakke.  
 (etter rykk i halsbånd, fall, på-
 kjørsel eller voldsom lek)

• Liker den å bli tatt på og kost med  
 overalt?
 Eller er den redd for berøring noen  
 steder på kroppen?

• Kan den sette seg, legge seg og  
 reise seg lett?

• Hopper den ut og inn av bilen, går  
 i trappa, i skogen osv på samme  
 måte nå som for ca ett år siden?
 
Plager kan komme langsomt og   
umerkelig. Ut ifra denne lista skjønner 
man at eldre hunder selvsagt også har 
godt av slik behandling. 
De fleste hunder som kommer til meg 
for behandling, har en lang historie i 
kroppen.

Ofte finner jeg ting som kan relateres 
til skader fra mange år tilbake, som 
eierne har glemt, - helt til jeg spør: 

«Hva har skjedd her? Med høyre 
skulder?»
— Åh! Jo han ble jo syklet på der, for 
to år siden. Han haltet noen dager, 
siden har vi ikke merket noe.

Men hunden har kanskje det? Ligger 
det mange slike historier i kroppen, 
kan det kreves mange behandlinger. 
Er hunden gammel, kanskje den ikke
kan bli 100% igjen, men det vil gi hunden 
en bedre livskvalitet med jevnlig 
behandling. F eks én gang pr mnd.
Mer «ferske» skader i en ung kropp 
kan bli bra etter 1-3 behandlinger.
Hvis man ikke ser noen bedring etter 
2-3 behandlinger, sender jeg alltid 
videre til veterinær. 
Ofte kan det være bra om veterinæren 
skriver ut litt smertestillende i tillegg til 
min behandling. 
Alvorlige skader skal alltid sjekkes av 
veterinær først. Her er fordelen med  
at jeg disponerer rom på en veterinær-
klinikk. Er jeg i minste tvil, finnes det 
flinke veterinærer, røntgen og annet 
undersøkelsesutstyr rett borti gangen. 
Dette gjør forhåpentligvis at 
hundeeiere som i utgangspunktet 
synes alternativmedisin er litt 
«skummelt», tør å prøve?  ;-)
Vil du vite mer om meg, så ta gjerne 
en titt på bittmann.no
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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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Tilstede:  Børre L. Hansen, Hilde Skretting, Annette Rukke, Hanna Stenseth,  
   Helga Bergvatn, Jan Kristoffersen, Linn Tangen,  
   Elisabeth Breibrenna, Tor Ivar Breibrenna, Liv Opsahl, Marion Olsen  
   og Bente Ødegård.

Agenda 
• RS møte i NKK
• Post
• Økonomi
• Treningsstevne 
• Helseopplysninger
• Hoffeposten
• Hjemmesiden
• IHF i Wiehl
• Malungen

RS-møte i NKK
5a  Ifølge 5A støtter NHK forslaget om å gjeninnføre storcertet.
5b  Forslag fra FKF om å legge ned Hundesport både papir og elektronisk utgave.  
 NHK støtter IKKE dette.
5c  Vi ønsker at NKK skal arrangere utstillinger. NHK støtter IKKE FKF sitt forslag.
5d  Forslag fra FKF om å utrede fordeler og ulemper ved at NKK er medlem av FCI.  
 NHK støtter forslaget.
5e  Forslag om å endre § 4. 4-3. NHK støtter forslaget.

Post
Forespørsel fra Tyskland om Avrafastes Dordi var syk med levershunt (LS). Klubben 
har svart oppdretter.

Styremøte i Norsk Hovawartklubb 12. oktober 2014
hos Linn Tangen
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Mail fra et NHK medlem som etterspør tilbakemelding fra avlsrådet.
Sørum Hundeklubb ønsker samarbeid, Børre har hatt møte med dem og vi søker 
om felles stevne i 2016. Valpeshow og lydighet to dager. Lørdag og søndag. Felles 
utgifter og felles inntekter. Arrangeres enten i Aurskog, Sørumsand eller Brårud. 
Dette blir enten andre eller tredje helgen i juni. To personer fra hver klubb sitter i et 
fellessamarbeidsutvalg. Det blir Børre og Linn.

Økonomi
2 regninger fra NBF ( Norsk brukshund forbund) 1 på medlemsskap for 2014 og 1 
tilleggsregning .
Årskalenderen betales på konto og sendes ikke ut før betaling har skjedd.
Kasse pr. 12.10.2014 = 21.642 kr.
Vi driver sunt og har god kassabeholdning.
Annette prater med regnskapsfører, vi venter på tilbud.
Morten fortsetter som revisor.

Treningsstevne
Skal vi ha lydighetskurs / stevne til våren? Stemningen for dette var JA!
Vi arrangerer dette våren 2015. Lokasjon og pris kommer vi tilbake til.

Helseopplysninger
Børre tar kontakt med Sverige for å høre hvordan de gjør dette.
Vi setter ned en komité for å forfatte et helseopplysningsskjema. Marion Olsen, Liv 
Opsahl og eventuelt en til sitter i komiteen.

Hoffeposten
Det beklages at det er en del datofeil i den siste utgaven av Hoffeposten.
Vi MÅ som medlemmer sende stoff til ibreibre@online.no for at de skal kunne lage 
et blad!!
20. november er frist for julenummeret!
Jan Kristoffersen sender inn presentasjon.
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Hjemmesiden
Må sies opp iløpet av 10 dager ellers fornyes den for et år. Vi lar den gå, men NHK 
skal finne en ny hjemmesideleverandør som fungerer bedre for oss.
• Facebook-gruppa har endrede innstillinger. Den som får bli medlem av gruppa  
 er den som har betalt medlemsskap i klubben.

IHF stevnet i Wiehl
Børre reiste alene til Wiehl. 
Børre kommer med eget referat fra møtet.

Spesialutstillingen 2014 på Malungen
Vi har fått en negativ tilbakemelding fra stevnet på Malungen. Noen rom hadde 
feltsenger, men var like dyre som de andre rommene. Børre gir tilbakemelding til 
Malungen om dette.
Ellers gikk stevnet veldig bra og vi hadde ingen problemer.
Alt er godkjent med premieringer.
Fin dommer – streng men fair.
Ringsekretæren ble dessverre syk, men erstatter var på plass til rett tid. 

Hvis vi ved en senere anledning har tysktalende dommer, har vi ikke lov å oversette 
det hun / han sier til norsk. Vi må da få tak i en skriver med tyskkunnskaper.
Stevnet gikk i pluss!!!

Bente Ødegård 
Sekretær NHK
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Jeg heter Jan Kristoffersen og er 50 år.
Jeg jobber som sjåfør i et stort norsk 
tankbilfirma, og finnes på veien et sted 
fra Trondheim og sørover i ukedagene.
Helgene brukes til Falco – en tre (3) år
gammel hoffegutt. Hans kennel navn 
er Falco av Hexeberg. Jeg kunne selv- 
følgelig ikke vært hundeeier om jeg 
ikke hadde hatt en person hjemme 

Presentasjon av nye styremedlemmer
Hei alle Hovawart venner!
Som nytt varamedlem i styret for Norsk Hovawart klubb, har jeg blitt bedt om  
å presentere meg selv, og det gjør jeg så gjerne. 

med normal jobb, og teknisk sett er 
det min kone som er hundeeieren. Jeg 
har alltid vært glad i dyr og hunder 
spesielt. Skal man ha et dyr så skal 
man også ha tid til dem, derfor har det 
ikke blitt før nå.

Når man er ute på landeveien blir savnet 
etter bestekameraten stor, og da tenker 
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jeg ofte på: er det er noen som har en 
hoffe jeg kan besøke! Det kan vel virke 
litt vel desperat, så jeg har latt det 
være så langt. Dessuten er det ikke 
alle som kan ha et 19,5 meter vogntog 
på gården.

Helgene brukes til å gå lange turer, 
finne på morsomme ting. Turene går 
ofte langs sjø og strand siden vi bor 
nesten i vannkanten. Vi har også et 
flott turområde i Teieskogen for de som 
er kjent. Nå gleder vi oss til vinteren for 
da skal vi ut på ski, og ha det morsomt. 
Tar jeg ikke helt feil, blir det morsomt 
på min bekostning. Jeg kommer helt 
sikkert til å dele min erfaring. Som ny-
begynnere med hund, har vi nok gjort  
alle de feil som går an gjøre.  
Heldigvis har Hovawartfolket delt med 
seg av erfaringer og tips. Vi har uan-
sett fått en fantastisk Hoffe, så noe 
har vi tydeligvis gjort riktig.

Når Falco og jeg går turer tenker jeg  
ofte på hvor flotte disse hundene er –  
atletiske, elegante, stor kroppsbehersk-
else, nesten katteaktige bevegelser. 
Det glinser i pelsen en dyp svart farge, 
med ører som flapper litt når de går 
eller løper. Kan vel si at jeg har forelsk- 
et meg i denne hunderasen. 

Som varamedlem lover jeg at jeg skal 
jobbe for rasen og klubbens med-
lemmer så godt jeg kan. Hjelpe til der 
jeg har noe å bidra med.

Nå som jula begynner å nærme seg og 
vi skal gå inn i et nytt år, vil jeg ønske 
dere alle

God Jul og et godt Nytt År!

Jan Kristoffersen 
Varamedlem
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Dogs4all 2014
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Forrige side 
Øverst: Klubbens stand 2014 
Nederst: Viktoria med Hilde sine håpefulle, Lasse og Aries (Bonita Perro's Avenger og 
Bonita Perro's Aries). 

Denne side 
Øverst: Hilde og Hanna i vill ekstase over kjemperesultat for Hilde. 
Nederst: Under raseparaden gikk Helga og Bjuti først med Lasser i vognen  
og Hilde som «baktropp».
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Tidlig morgen den 9. oktober pakket 
jeg bilen med hundeutstyr, varme klær, 
Montana og Aya. Første stopp 
Gardermoen, for å plukke opp Vemund 
og Panto (Brukshoffets Jarl Copsi), 
som tok turen fra Tromsø for å trene 
med oss. Så stas å se igjen den lille 
sorte, som nå er blitt en flott hannhund! 
Nå strake veien til Østlies hundesenter. 

Brukshoffets brukshelg hos Østlies hundesenter 2014 

Av Margrethe Thømt

Inger og Terje hos Østlies hundesenter 
har for meg vært stor hjelp fra jeg kom 
dit første gang når Carmen var et år i 
2003, frem mot godkjenning i Norske 
Redningshunder med Carmen, egen 
instruktørutdannelse og til å hjelpe 
meg med å holde fokus på de riktige 
tingene med Blixen. Nå bruker vi 
hundesenteret en helg en gang i året 
som samlingssted for Brukshoffer og 
treningsvenner i NRH. 

Sånn skal en nybegynner gå spor. 
Brukshoffet's Prins Edvard i godt  
driv med dyp nese.
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Som alltid en hyggelig velkomst med 
kaffe og litt oppdatering på siste nytt, 
før folket begynner å ankomme. Noen 
møtes ofte og de fleste møtes for
første gang av deltagene. Spesielt stas 
at flere valpekjøpere kommer langveis 
fra og tar turen til Østlie selvom de har 
fire, fem, seks og kanskje åtte timer  
å kjøre eller en to timers flytur. 

Litt nerver for hva som skulle skje for 
dem som er på kurs hos Østlie for 
første gang, og spenning i forhold til 
hvordan det er lagt opp, hvem man får 
som instruktør og skal være sammen 
med på treningsgruppen. 

Middag ble servert og deretter hygge-
prat foran peisen. Så morsomt å høre  
flere historier og erfaringer med hund-
ene sine blir fortalt utover kvelden. Det 
er ikke så mye annet enn hundprat 
foran denne peisen. 

Fredag morgen – det er kaldt og regn 
i luften. Ingen hindring alle står klare 
presis 08:45. Nå vil vi ut å trene hund! 
Et runderingslag på seks personer og
ni som skal trene spor. Denne gangen 
gjorde vi en vri med at det også var 
lydighet og momenttrening på hunde-
senteret, hvor alle var innom en til tre 
ganger i løpet av helgen. Dermed ble 
det stor variasjon og mulighet for å se 

mange i aksjon. Spesielt gøy for meg 
som selvom jeg skulle trene Aya fikk 
mulighet til å se flere av hundene på 
banen også, ikke bare de som var på 
samme lag som meg.  

Cecilie skal gå ut spor.
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Anne Marit får tett veiledning i 
sporet av instruktør Elisabeth
når Theo går spor.

Milla har funnet 
gjenstand i sporet
og dekkmarkerer. 
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Dica klar for rundering. 
Hundefører Catrin Klossek med  
Brukshoffet's Queen Boudica.
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Sliten og fornøyde møtes vi igjen til 
middag og deretter hygge og delingen 
av dagens erfaringer fra skogen 
og banen. Noen gikk spor for aller 
første gang og fikk seg en positiv 
overraskelse over hvilket sportalent 
de har og hvor stor glede hundene har 
av å gå spor og hvor enkelt det var å 
komme i gang. 

Lørdag morgen er vi klare til en ny dag 
med trening, først på morgen i tåke 
og utover dagen ble det en nydelig 
høstdag. Sportrening, rundering og 
lydighet står på programmet også  
i dag. Nok en bra treningsdag ble det! 
Lørdag kveld er det duket for fest i 
lavooen med blant annet spor- 
linesurre konkurranse og en  
liten quiz. Mye latter og flere  
hyggelig samtaler utover  
kvelden. 

Søndag morgen siste dag, og øspøs 
regnvær.. Stopper ikke oss det! Ny 
dag, flere hundre meter spor som 
legges ut, flere pinner som letes opp  
og figuranter som søkes opp i runder- 
ingsløypa.  

Catrin og Dica avleverer  
etter funn av figurant  
i rundering.
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Kurset avsluttes med Ingers herlige 
kjøttsuppe og en oppsummering foran 
peisen. Instruktørene er enig om at 
hoffen kan gå spor, at det er hunder  
og førere som er godt på vei mot sine 
mål i NRH og at det er hyggelig å ha 
brukshoffene med noen ekstra NRH 
venner på besøk. 

For Brukshoffet er det ikke noe 
alternativ til Østlie for denne typen 
samling og neste års helg er allerede 
booket. 

Brukshoffet's Jarl Copsi har 
fått belønning – kongen sin.
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Svetten silte, hjertet slo av spenning og  
blodet bruste i årene da jeg i raskt tempo  
og stram line fulgte Bessie i skogs-
sporet. Hun småløp med logrende hale 
gjennom terrenget; Det vekslet fra tett 
lyng til bergnabber med hvit mose, på 
stier og utenfor stier, opp og ned små 
bratte fjellskrenter, på kryss og tvers 
gjennom skogen. Hurra, nytt funn! Hun 
plukket opp en liten pinne merket med 
en «H», så kom hun raskt i mot meg og 

Samarbeid med en herlig Hoffe
Av Cecilie Thormodsrud

leverte, og deretter bråsnudde for å ta 
opp sporet på nytt.
Da vi jaget gjennom det kuperte og ut-
fordrende sporet, var det glemt at vi  
hadde stått opp klokken 06:00 en mørk  
og regnfull november morgen for å 
kjøre til Sarpsborg for å konkurrere i 
vårt første B-spor. Norges Brukshunds-
forbund (NBF) sitt B-spor består av 
spor oppsøk, spor på 1,5 km med åtte 
pinner, feltsøk og et lydighetsprogram.

BH Nuch Brukshoffets Grevinne Bertha (Bessie) på sportrening på Østli Hundesenter oktober 2014 
sammen med 10 andre av Brukshoffets Hovawarter.
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Bessie har regien i sporet, mens jeg 
som hundefører har i oppgave å lese 
at hunden er i sporet og holder jevnt 
drag i lina for å vise at jeg er med. 
Etter at vi hadde funnet seks pinner og  
hadde sporet et godt stykke, holdt jeg  
på å bli lurt av et sluttmerkebånd som 
ikke hørte til vårt spor. Jeg trodde vi
var ved enden da jeg så det røde og  
hvite merkebåndet som hang på en 
bjørk på en kolle til venstre, men 
hunden ville rett frem. Vi tok en liten 
sirkel for å sjekke, men Bessie viste 
tydelig at hun skulle rett fram og ned 
en skrent, før hun svingte skarpt til 
venstre og fulgte en liten bekk om lag 
100 meter. Da plutselig bråvendte hun 
rett inn i en krattskog. Hun viste med 
et tydelig kroppsspråk at hun var sikker 
i sin sak, og der bare 20 meter etter at  
vi var ute i mer åpent terreng igjen, fant  
hun en ny pinne. For en flink hund. 

Da hadde vi syv pinner, men manglet 
sluttpinnen og uten den er det 0 poeng 
i sporet. Bessie fortsatte i godt driv og  
etter en liten stund stoppet hun og 
plukket opp en lengre pinne. Jeg jublet 
og tiden ble stoppet av sporleggeren 
som ventet i bilen litt lenger unna. 
Bessie hadde funnet alle pinnene og 
på under 28 minutter, godt innenfor 
kravet på 35 minutter. Det ble karakter 
10 i sporet, eller full pott, og da hver 

pinne teller 19 poeng, ble det 190 
poeng i denne hovedøvelsen. 

I sporoppsøket ventet jeg til Bessie 
satt og virkelig brukte nesen før jeg 
kommanderte med glad stemme 
«Frem». Hun satte avgårde i riktig 
retning og etter at linen var 10 meter 
ute fulgte jeg på. Da hun hadde til-
bakelagt 30 meter, luktet hun opp 
til høyre ved en stor sten, før hun 
snudde og fulgte sporet litt nølende 
til venstre. Jeg ventet i det lengste på 
om hun skulle gi tegn til å snu, men 
hun fortsatte litt for ivrig til at jeg leste 
at hun var på bakspor (gikk sporet feil 
vei). Jeg gav tegn til dommeren om 
at jeg ville følge på, men fikk beskjed 
om å gå andre veien. Jo mer jeg har 
trent sporoppsøk, dess oftere har hun 
valgt bakspor, HUMMM, …så nå må 
jeg finne en annen måte å trene dette 
momentet på.  Jeg må nok tilbake til å 
la hunden retningsbestemme i sporet, 
og trene fremad sendingen for seg. Vi 
fikk karakter syv (7) som er max ved 
bakspor, og med koeffisient syv (7) fikk 
vi 49 poeng her.

Feltsøk er en annen morsom skog-
øvelse der hunden skal søke opp og 
apportere fire av seks utlagte gjen-
stander på et opptråkket 50 x 50 m 
skogsområde (felt) innen fem minutter.  
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Uerfaren som jeg er valgte jeg å starte 
til høyre, og der lå det et massivt 
vindfall av et grantre rett foran Bessie. 
Jeg valgte å sende hunden da jeg var 
usikker på reglene om hvor mye jeg 
kunne bevege meg. Gode Bessie løp 
rundt treet og søkte utover i feltet og 
mot midten der vi kom inn, fant hun 
fort en hagehanske. Hun galopperte 
inn med den og avleverte. Ut igjen, og 
inn kom hun først med en oppkveilet 
lærreim og deretter med en nylon 
gjenstand. 
Tiden gikk, og Bessie satte ut i bakre 
del av feltet og tydelig brukte nesen for 
og finne mer. Jeg sto og ventet spent. 
Med ett sa dommeren at tiden var ute, 
og noen få sekunder etterpå fant 
Bessie en skinnhanske og kommer 
glad inn. Stor glede og mye ros fikk 
hun.

I lydighetsdelen ble det noe bra og litt 
rufs, men 0 poeng på en tyvstart på 50 
meter innkalling med stå, og et lite bjeff 
under stille kan jeg leve med.  Målet 
var Godkjent B-spor, og det greide vi! 
 
 
Cecilie

BH Nuch Brukshoffets Grevinne Bertha  
(Bessie) i feltsøk. 
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Et Hoffeår utenom det vanlige
Av Victoria Brand Munthe-Kaas

Dette er en liten artikkel om livet vårt 
med to hoffer. 

Året 2014 har vært et hoffeår helt 
utenom det vanlige. Berg-og dalbane 
med hoffe-erfaringer som har spent 
seg fra de dype sorger til de aller 
høyeste gleder. Egentlig, og heldigvis, 
er dette en solskinnshistorie jeg gjerne 
vil dele med dere. 

Min mann og jeg har en fantastisk 
tispe på snart tre år, Mira (Fame av 
Hexeberg). Vi bor på stor gård og har  
lenge ønsket oss en lekekamerat til  
henne. I februar tok vi til oss en om- 
plasseringshund. En åtte år gammel 
hoffegutt. Han hadde vært gjennom 
mye, men var i grunnen en utrolig flott 
hund. Dessverre fikk vi bare beholde 
ham i to uker. Det viste seg at i tillegg 
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til den dobbeltsidige ørebetennelsen 
vi behandlet ham for, så hadde han en 
cyste som presset på nerver i øret og 
hodet. Han hadde masse smerter, og 
det var derfor best at han slapp. Etter 
denne korte, men fine tiden med to 
hoffer på gården, bestemte vi oss for å 
skaffe oss en valp. Men det skulle ikke 
bli så enkelt som vi trodde. Av ymse 
grunner tok det over et halvt år før lille 
Caro (Cormac av Sunnyvales) kom til 
oss.

Han kom til oss en høst preget av uro, 
sorg og fortvilelse. I løpet av sommer-
en hadde vår elskede tispe, Mira, på-
dratt seg en kløe veterinærene ikke 
klarte å finne ut av. Etter mange runder 
og utredninger, blodprøver, tester og 
frustrerte samtaler med opptil flere 
veterinærer, ble det faktisk konstatert 
at hun hadde fått hudkreft. KREFT!!!! 
Bare ordet får det til å knyte seg i 
magen. Man tenker det verste med en 
gang. Vi fikk vite fra Norges veterinær-
høyskole – hvor vi til slutt havnet i de  
aller beste hender, at vi faktisk dess- 
verre hadde grunn til å være bekymret. 
Svulsten i huden var kanskje i seg selv 
ikke så farlig, men mye kunne tyde på 
at det var spredning til tilstøtende lymfe-
knuter. I over en måned gikk vi først 
fra å tro at Mira enten var allergisk mot 
vannet vårt, fôret vi ga henne eller at 

hun hadde utviklet atopisk eksem, til 
at hun hadde fått konstatert hudkreft. 
Ventetiden ble nesten uutholdelig… 

Midt oppi all vår frustrasjon og nervøs-
itet oppdaget vi at vi faktisk var i stand 
til å glede oss til vi skulle få vår lille 
vakre hoffegutt Caro i hus. Vi menn- 
esker er heldigvis skrudd sammen på  
en slik måte at vi klarer å se det posit-
ive i hverdagen og det er med på å 
holde oss oppe.  
Da beskjeden fra veterinærhøyskolen 
endelig kom var det heldigvis med de 
aller beste tilbakemeldinger vi kunne 
ønsket oss, men som vi ikke hadde turt 
å håpe på. Kreftsvulsten var godartet 
og ingen prøver, tester, ultralyd eller 
røntgen kunne påvise spredning!  
Fra å være redd for at våre tre barn 
måtte fortelles at Mira ikke ville være 
med oss til jul, kunne vi si at vi skulle 
feire den sammen alle sammen, og i 
tillegg med en liten valp! 

Fremdeles er det så jeg klyper meg i 
armen når jeg ser på to deilige hoffer 
som allerede etter to uker deler samme 
seng og ligger og gnager på hverandre 
med dertilhørende godlyder ;-)

Moralen med denne lille historien er 
mangfoldig. Først og fremst er det 
viktig å være optimistiske! 
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Konferer alltid med flere  
veterinærer hvis du er i tvil eller  
ikke enig. Ha en god forsikring  
på ditt elskede familemedlem,  
og ta ingenting for gitt – det kan  
skje oss alle.  
 
Nyt hver eneste dag med  
familien rundt deg, også de  
firbente!

Med ønske om den aller  
beste jul til dere alle  
sammen!

Mira og Caro.
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Mira og Caro tar seg en  
velfortjent hvil.
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Kennel Brukshoffet 
ønsker alle valpekjøpere 

og andre hoffevenner 

God Jul og Godt Nytt år! 

2014 har vært nok et spennende hoffe-år med gode resultater. En stor takk til alle 
valpekjøperne som trener hundene sine jevnlig og gir dem et god hoffe-liv. 

En ekstra stor takk til Catrin, Jon, Vemund og Ellen for at de er aktive i Norske 
Redningshunder. Organisasjonen gjør en viktig jobb og det kreves mye for å få frem en 
redningshund. Catrin og Jon har oppnådd B-godkjenning (sommer), Vemund har fått 
C-godkjenning (vinter) og Ellen som har yngste hund er godt i gang. 

Cecilie imponerer stor med å ha tatt frem sin første hund til klasse Elite i lydighet og 
klasse B-spor i det nordiske bruksprogrammet. Hun avsluttet sesongen med å gå til 
godkjent i B-spor og hvor Bessie blant annet plukket alle pinnen i et 1,5 kilometer 
lang spor i vanskelig terreng. Kullsøster Blixen og Margrethe har kommet like langt i 
Lydighet og Bruks, samt at søksprøver i klasse A gjenstår for å bli A-godkjent sommer i 
Norske redningshunder. 
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Gratulasjoner

Dogs4all Lillestrøm Nordisk vinner, 16.11.2014 
BIR: Chefka's I'm Walking On Sunshine. Eier: Lisbeth Jahr Lundteigen. 
BIM: C.I.E. BAL TW-09 EEW-09LVW-12 N Hofmarien Fine'n Foxy. Eier: Tuula Drufva, Finland. 
Dommer: Per Kristian Andersen.

Øverst neste side: 
Dogs4all Lillestrøm Norsk vinner, 14.11.2014 
BIR: NUCH Khakibas Bachata. Eier: Åsta Røhr
BIM: NUCH DK UCH NJV-11 NV-12 -13 IHF Champion Heka-B Tunet's Elmer.  
Eier: Marit og Arne Paulsrud.

Nederst neste side: 
Utstilling Danmark 2014 
BIR: BIM: NUCH DK UCH NJV-11 NV-12 -13 IHF Champion Heka-B Tunet's Elmer.  
Eier: Marit og Arne Paulsrud. Handler: Wenche Ulleberg-Bøhmer.
BIM: DK CH Joy Von Der Haselhöhe. Eier: Laila Eriksson, Danmark.
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Gratulasjoner til Heka B-Tunet's Joppa

Nordisk vinnerutstilling 
16.11. 2014
BIR valp Heka B-Tunet's  
Joppa 
Eier: Liv Opsahl

og når man har vært flink valp
på utstilling er det viktig
å kose seg med leker ;-) 
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Utstilling 08.11. 2014 i Kongsberg
BIR valp Bonita Perros Aries, eier: Hilde Skretting 
BIM valp Heka B-Tunet's Joppa, eier: Liv Opsahl

Norsk vinnerutstilling 14.11. 2014
BIR valp Heka B-Tunet's Joppa 
Eier: Liv Opsahl
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Utstilling i Stavanger 14. 09. 2014 
BH Nuch Brukshoffets Grevinne Bertha (Bessie) ble BIR og tildelt CACIB på NKK utstillingen. 
Eier: Cecilie Thormodsrud
Handler og oppdretter: Margrethe Thømt 

Vi gratulerer masse!
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Styret i Norsk Hovawart klubb pr. september 2014

Formann 
Børre Lien Hansen
Mobil: 976 28 762
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
Linn Tangen
Mobil: 470 39 347 
e-post: linn_tangen@hotmail.com

Varamedlem 2
Jan Kristoffersen
Mobil: 928 46 385 
e-post: jan.kristoffersen@netcom.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


