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Tipper du? 
Da kan du la KUR få grasrotandelen, som er 5 prosent av innsatsen når 
du spiller et spill hos Norsk Tipping. 
Ønsker du å bli grasrotgiver, kan du bli det på én av følgende måter:
• Hos kommisjonæren
• På internett: www.grasrotandelen.no
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Organisasjonsnummeret til KUR er 987511397



Lederen har ordet:
Hei alle sammen.  
Da er vi godt i gang med år 2015. Vinteren har vært relativt fin her 
på Østlandet sett med hundeøyne, spesielt puli. Vi har IKKE slitt ut 
noen dresser eller potesokker og det tror jeg er første gang på 15 år. 
Selvfølgelig har vi hatt nok av snøklumper, sørpe og sølevann i 
pelsen, men alt i alt fornøyd med årets snøsesong. Påsken var 
fantastisk, silkeføre, blå himmel og mange kilometer på ski. Csilla 
likte godt å løpe i skisporet, og hadde nesten ikke tid til å bjeffe på 
andre hunder. Gøy å se mennesker snu seg i skisporet, når hun 
kommer med alle snorene sine dansende rundt seg. Hun er snart 2 år 
og i full gang 
med snordeling. 
Akkurat nå er 
pelsen som 
trekkpapir på 
tørr mose og 
kvist og kvast, 
men det kan 
bare bli bedre.  

Det har vært 
arrangert felles 
pumisamling i Drammen og det var en 
vellykket kveld, med mye pumilek og -
snakk.  

Denne sommeren arrangerer vi kurs i gjeting. Instruktør er Ørjan 
Halvorsen, som driver Fjellgjeting. Kurssted er Lemonsjøen i Vågå 
kommune i Oppland. Fra fredag 26 juni til fredag 03 juli. Se mer 
informasjon i eget innlegg. 

Csilla skriver innlegg til KURer.



Sommeren står for døren og vår Rase Spesial er først 5.september, 
dagen før våre raser stiller på EDS. Det kommer til å bli en hektisk 
helg, med forhåpentligvis mange ungarske hunder fra inn og utland. Vi 
trenger som vanlig hjelp, på selve dagen. Men siden vi ikke kan selge 
noe rundt ringene våre, så skal vi ikke ha kaffe- eller loddsalg. Men jeg 
er sikker på at vi får en trivelig dag uansett.  

SÅ OM DU KAN HJELPE TIL RUNDT RINGEN LØRDAG 5. 
SEPTEMBER FRA CA KL 1300, Så gi meg beskjed på mail: 
siv.ringlund@gmail.com 

HAR DU PREMIER SOM VI KAN GI TIL VINNERNE tar vi gjerne 
imot dette. Gi Beskjed til Inga Realfsen:  post@sigerdriva.no

Denne gjengen med glade eiere og kuvaszer blir kanskje å treffe på EDS til 
høsten. Det blir garantert uten regntøy.



RASESPESIAL 2015
Dommer KUR: Ilona Udvardiné Lukács, Ungarn  

Dommer EDS: Leif Ragnar Hjorth  
Sted: Lillestrøm 

Åpen for alle klubbens raser - Stor-Cert
Påmeldingsavgift utstilling :  
• Voksne - NOK kr. 590,- 
• Valp - NOK kr. 200,-
• Valpeklasser fra 4-6 og 6-9 mnd
(Vi er pålagt å holde samme påmeldingsavgift som EDS, men holder samme pris hele 
påmeldingsperioden) 
 
Fom. tredje påmeldte hund med samme eier betales halv avgift (gjelder ikke valp).
Påmelding på web - KUR-utstillingen
Påmelding EDS
Ni som inte är med i NKK: Ni måste registrera ny bruker på NKK´s "Min side". Följ 
instruktionerna för att registrera ny bruker men ni ska inte fylla i fälten för medlems och 
PIN nummer.
Manuell Påmelding:
Påmelding sendes til: 
KUR v/Bjørn Olav Andersen  
Toralfsgard  
2544 Øversjødalen  
kuvasz@fjellflokken.com 
Avgiften betales til  
KUR/v Siv Ringlund  
Nadderudveien 115 C  
1359 Eiksmarka  
Kontonr.: 1080.21.10249
Bruk Norsk Kennel Klubs standardskjema. Skjemaet kan også sendes elektronisk som 
vedlegg i en e-post.
Konto for utenlandske utstillere:  
SWIFT: RYGSNO22  
IBAN: NO 22.1080.21.10249  
OBS! Gjelder utenlandske utstillere: Klubben skal ha utbetalt NOK 590,- voksne, NOK 
200,- valp (alle gebyrer betales av den som melder på). Evnt. mangler/restbeløp må 
betales på utstillingen for å få nummerlapp. 

https://www.nkk.no/nkk/public/openPage/frame/login/login.html%22%20%5Ct%20%22_blank
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Svenska utställare ska vara medlem i  
Svk FUR. Utländska utställare ska vara med-
lemmar i Svk FUR, sitt lands kennelklubb eller 
specialklubb!

Sista anmälning/betalning: 16 maj

Anmälningsavgift:
Valpklass (4-6 mån)  250:-
Valpklass (6-9 mån)  250:-
Juniorklass (9-18 mån)  330:-
Unghundsklass (15-24 mån)  330:-
Öppen klass (15 mån –)  330:-
Championklass   330:-
Veteranklass (8 år –)  270:-

OBS! Flerhundsrabatt: Fr. o. m tredje hunden i 
officiell klass med samma ägare, 250 kr per hund.

Anmälan sker via formulär på www.svkfur.se 
alternativt SKK’s tävlingsanmälan: http://www.
skk.se/Global/Dokument/Utstallning/Blanket-
ter/tavlingsanmalan-t2.pdf 

Anmälan är bindande! 

Skickas ifylld per post till:
Gitte Hellström, Hunnebergsgatan 10,  
582 34 Linköping
Betalas till: PG 29 84 77-1, uppge ras och regnr. 
Utländska utställare: IBAN: SE21 9500 0099 
6034 0298 4771 
BIC eller SWIFT är NDEASESS
Info angående anmälningar och utställning: 
Gitte 0708-15 03 32

För mer information se www.svkfur.se.

Domare: Peter Hudák, Ungern
Utställningsplats: Sandviks camping, Vreta Kloster, Linköping

Missa inte nästa utställning/aktivitet senare i sommar

29 augusti Svk FUR Utställning, Mariestad, Domare: Carin Åkesson
30 augusti Officiell lydnadstävling (alla klasser), Mariestads BK. Bästa  
  ”ungrarekipage” koras till Svk FUR klubbvinnare. Upplysningar  
  lämnas av Ewa Granath 0733-64 74 80

Svk FUR:s Specialutställning 13 juni 2015

Fotograf: Carina Karlsson Fotograf: Johanna Strandner



ÅRETS KUR HUND 2014
1: Echo Heinrich von Rüx, Komondor: 108 poeng (se forsida)
2: Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: 99 poeng 
3: Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: 81 poeng  
4: Erös Josag Rosenhjorth von Rüx, Puli: 60 poeng  
5: Szinesgyöngy Angyalka, Mudi: 51 poeng  
6: Czaruso Rapp, Mudi:39 poeng  
7: Niwiggas B-Odin, Pumi: 37 poeng  
8: Bissibingens Freidig Fiona Nojo, Pumi: 30 poeng 
9: Regi Vagyam D-Jarda, Pumi: 25 poeng 
10: Bubbleton The Rosenhjorth Sin, Puli: 24 poeng 

Nummer 2: Jens (Sorschies Szép Jenci).  I tillegg til å være stor og 
kjekk og gjøre det godt på utstilling, trives han godt med å passe på 
sauer. Her kan jerven holde seg langt unna! 
                                                                                 FOTO: BJØRN OLAV ANDERSEN



Pulinytt: Så gjør vi så når vi bader …
Hei! 
Denne gangen har jeg egentlig ikke så mye å fortelle, så jeg tenkte at jeg kunne 
skrive litt om å bade en puli. En fullpelset puli som ikke å bli regelmessig badet 
stinker. Det er derfor viktig at en venner den til å stå i badekaret allerede fra den er 
liten valp. Det kan være lurt å fylle litt mer vann i badekaret for hver gang den bades. 
En fullpelset puli bør være dekket av vann til halsen.

Før pulien skal bade må en gå igjennom pelsen å plukke ut ting som eventuelt sitter i 
pelsen. (mose, barnåler osv)

Det er også viktig at snorene blir delt skikkelig før en putter den i badekaret. Hvis 
snorene ikke er delt ordentlig før badet blir dette tovet sammen mens den blir badet 
og det er vanskelig å dele dem pent etterpå.(Dette er spesielt viktig for unghunder) 
Samtidig bør en også klippe av pelsen som er for lang. (Det tar lang nok tid å tørke en 
puli, så en trenger ikke å tørke mer enn en trenger.)

Før selve badingen tar til må en bløte og 
sjamponere pelsen på pulien både bak og under den for å få bort urin og annet. 
Etterpå må den spyles godt.  Når dette er gjort kan den bade.  
Fyll badekaret (baljen) med temperert vann sånn at pulien blir stående til halsen i 
vann. Ha i litt sjampo i vannet. Nå kan du sette den opp i vannet.  Bruk et øsekar og 
hell vann over ryggen og hodet sånn at alt blir skikkelig gjennombløtt.  

Det kan være lurt å være to 
når en skal bade pulien. Og 
sett av nok tid. Husk også på 
at du må ha nok varmt vann i 
varmtvannstanken til å få 
spyle ut all sjampoen. Det er 
ikke noe mindre ubehagelig 
for pulien å dusje i iskaldt 
vann en det er for deg. Legg 
også ut et teppe på golvet med 
noen store håndklær oppå. 
(Dette er greit å ha klart til 
pulien er ferdigbadet) 



Jobb deg gjennom pelsen og klem ut så mye skitt som mulig. Gå gjennom hele 
hunden 4-5 ganger. Det er alltid samlet masse skitt i fronten av hunden så jobb litt 
ekstra der. Når dette er gjort og du ikke kan se at det kommer ut mer av pelsen slipper 
du ut vannet av badekaret. Spyl pelsen godt.

Nå må pelsen sjamponeres. Det er lurt å blande sjampoen ut i vann i en stålmugge 
eller lignende. Ikke sjamponer hele hunden på en gang. Ta et parti av gangen. Det vil 
si sjamponer og spyl av. Begynn gjerne med hodet. Hold gjerne for øyene av hunden 
og pass på at den ikke får masse vann i ørene. (Når hodet er spylt godt ta et håndkle 
og tørk bort det grøvste med 
vann) Det er smart å få noen til å 
holde pulien oppe på to ben når 
en sjamponerer og spyler magen 
og føttene. Hvis en annen holder 
hunden ser en hva en holder på 
med og kan få gjort arbeidet 
ordentlig. Når en har sjamponert 
og spylt igjennom hele pelsen, må 
en spyle over den både lenge og 
vel til en er helt sikker på at all 
såpe er ute av pelsen!!  

Hvis en er svært usikker på om all 
såpen har kommet ut av pelsen 
kan man blande eplesider eddik i 
en pøs med temperert vann å helle 
over pelsen. Dette vil nøytralisere 
sjampoen.

Nå gjenstår det bare å vri ut vannet av pelsen. Dess mer en klarer å vri ut dess fortere 
tørker pelsen. Etter dette begynn og tørk å vri med håndkle (vær forsiktig). (Bruk 
mange) Dette tar litt tid, men det lønner seg å gjøre et godt arbeide her. (Et tips er å 
bruke mannfolkhender til dette arbeidet.)

Når en er ferdig med å vri ut så mye vann som mulig pakk pulien inn i store håndklær 
og bær den til teppet med håndklærne. 



Pulien vil nå begynne å rulle seg å tørke seg selv. Pass på at den hele tiden har tørre 
håndklær å ligge på.  La den få litt ro, men tørk innimellom på den.   Etter at både 
hunden og du har hatt en pause tørk ut av ørene med tørre bomullspads og gå gjennom 
pelsen og del snorene og det av pelsen som har tovet seg. (Tovet pels tørker sent) 

Nå må hunden fønes. Føn deg 
igjennom et område av gangen. Føn 
deg igjennom hele pelsen. La pulien 
få en pause og vent en stund før den 
blir fønt på nytt. Er det vinter er det 
viktig at den er helt tørr før vi gir oss. 
En kan også sette den i bur og sette 
en vifteovn på den. Pulien vil da selv 
snu seg etter behov til den er tørr. Er 
det varmt og sommer kan den 
selvfølgelig tørke i solen.

Etter pelsen er tørr gå igjennom 
snorene en gang til. Og klipp pelsen i rett form der det trengs.

Ellers så ønsker jeg alle en fin vår og hell og lykke på utstillinger og konkurranser.

                           Tanya



Mudi: Veien til Redningshund  
Av Lena Gunnarson

Når man skal godkjenne hund for første gang, er det en ganske lang vei å 
gå. Man skal være godt forberedt når man først er ute og leter, det kan 
være knapt med tid og man vet ikke hva man eventuelt finner. Dessverre 
er det ofte mennesker som ønsker å bli borte som vi leter etter.

Det første man skal gjennom er det du som hundefører må kunne:

Grunnkurs: Går over 2 helger, her skal man lære følgende: - NRH- 
holdninger og ansvar, redningstjenesten i Norge. Stell og pleie av hund, 
Snøskred, samband, bekledning, ernæring, kart og kompass. I løpet av 
kurset er det også utmarsj hvor man lærer mer om kart og kompass, og 

man overnatter ute. 

24 timer førstehjelp: Her lærer man om 
hjerte-lunge redning, sirkulasjonssvikt, 
blødninger, brudd, brann-, kulde- og 
heteskader, klargjøring for transport og 
mental førstehjelp.  
Når dette er gjennomført skal man også 
trene hund!  
Først av alt må man ha kontroll på 
hunden og bevise det på en 
lydighetsprøve.

Appell: Fellesdekk 5 min med skjult 
fører og forstyrrende hund, fri ved fot, 

apportering, tilgjengelighet og innkalling av fri hund.  
 
Når appellen, grunnkurs og førstehjelp er bestått kan man gå opp til B 
prøve, her har man 3 forsøk i løpet av året. 



B prøver:  400m rundering med 1-2 figuranter. Dette skal klares på 20 
minutter. Her må hunden finne og melde på alle figuranter. Man må også vise 
at man dekker terrenget godt, og hunden må vise god søksiver, samt god 
oppførsel ved melding og funn av figurant.  
500 m spor, dette skal være 1-2 timer gammelt med 3 gjenstander + 
sluttgjenstand. 50 m sporoppsøk. Man har 30 min inkludert sporoppsøk. 

B-ukas arbeid: I 4 dager skal man testes i flere oppgaver, som må bestås. 
Sporoppsøk fra faste utgangspunkt (f.eks. bil), spor og oppsøk av variert 
lengde og alder, spor på varierte underlag og med forstyrrelser. Melding på 
gjenstand, patruljegang, selvstendig avsøk av teig (angitt område ca 150x150 
m) og øvelse i å samarbeide med hovedkvarteret.  
Når man har bestått B prøven er den gyldig i 2 år. Man har da mulighet å gå 
opp til A året etter. Før man kan gå opp til A trenger en å få godkjent felt, 
mørkerundering og orienteringsprøve.  
Felt: 30x30 m, ca 2 timer gammelt med 4 gjenstander. Her må hunden finne 
min. 2 gjenstander på 10 min. Dette tok Ckutta i turbofart- 3 gjenstander på 3 
minutter.  
Mørkerundering: 300 meter rundering når det er mørkt med 2 figuranter. 
Høres kanskje enkelt ut, men å gå i mørket er vanskelig. Jeg trodde jeg gikk 
kjempelangt mellom hvert slag, men gikk kun ca 5 meter ( ikke 25 som jeg 
trudde) så på 1. forsøk tok tiden slutt!  
Orientering: Denne prøven er 15 km lang med 6 orienteringsposter. 3 
punktorientering (dvs. at du skal kunne oppgi kartreferansen på hvor du er) og 
3 poster som du skal finne. Her har du med hund og 6 kg sekk på ryggen. 
Dette skal gjennomføres på max 5 timer.  
Da er man klar for de store nervene, og de aller siste prøvene!  
Man har her kun 3 forsøk i løpet av året.  
A-prøver: 4 timer gammelt spor 1 km langt, 100 m oppsøk, 4 gjenstander + 
sluttgjenstand. Dette har man 40 min på å klare.  
800 m rundering med 1-3 figuranter på 40 min. Her må man igjen vise til at 
man søker igennom området på en nøyaktig å effektiv måte. Finne og melde 
på alle figuranter. 



A-ukas arbeid: 6 dager med hardkjør fra morgen til kveld. 2 teiger 
skal gjennomsøkes, 250x 500m, og 500x500m. Her er det 1 figurant + 
1 gjenstand. «Lilleteigen» må bestås ( dvs at man må finne figuranten) 
Man har 1,5 resp. 3 timer på seg. 3 km med spor, 12-24 timer gamle 
spor. Div. sporoppsøk, div spor. Kombinerte søksformer (f.eks. å finne 
gjenstand med melding og å ta et sporoppsøk derfra). Trening i taktisk 
opplegg. 4. dagen er det øvelse! Da blir man satt på prøve fra A-Å. 
Man må vise at man takler alt fra: å utifra politiets opplysninger legge 
opp søk for alle hundeførere, samarbeide og søke utgitte områder 
(teiger). Rapportere ev. funn med kartreferanser. Hjelpe de skadde en 
finner mm.  
Når alt dette er bestått får man av NRH en 
GUL VEST . Det er en veldig fin gul vest, og 
målet med flere års trening  
Så kan man titulere seg hundefører og 
redningshund og bli vekket til alle døgnets 
tider!  
Vår vei i år har vært som en rallybane (dvs ikke på 
skinner). En gang i løpet av innlæring av rundering 
kommer man til en kravfase – hunden vil ikke ut 
(hun vet at det ikke er noen der) men må! Ckutta 
nærmet seg løpetid midt i kravfasen og det skjønte 
jo ikke jeg så da ble alt veldig vanskelig. Vi tok en 
liten pause fra rundering og trente på andre ting, 
men måtte igang igjen da det nærmet seg 
prøve! A-prøve måtte være gjennomført før vi 
fikk starte med ukas arbeid. 

Første prøven  
12. juli bar det avsted til vår første prøve. Først skulle vi gå spor, i - 30 
graders varme.  Ckutta tok perfekt sporoppsøk og det bar i vei og vi 
fant første gjenstand. Dessverre syntes jeg at hun var så slapp at jeg 
ikke trudde at hun gikk noe spor og trakk henne av.

Godkjent ekvipasje



Jeg lærte da at det går endel roligere i 30 grader....  
 
Så skulle vi rundere- her kom vi i alle fall frem til 600 m, men med mye 
arbeid for å få henne ut på 50 m. Fikk skryt av dommerene for jobben min. 
Så man kan si at det sto 1-1 mellom meg og Ckutta etter første prøve 

6 intense dager 
27. juli bar det av gårde til Sæter gård i Kongsvinger for ukas arbeid. 

Dag 1; begynte med at vi skulle vise at hunden kan melde. Jippi, tenkte jeg 
dette kan vi i hvert fall. Stilte opp Ckutta på midtlinjen og skal sende henne 
ut.  Hun bråsnur og begynner å løpe opp og ned midtlinjen ,og bjeffer som 
en tulling!  Det var den oppvisningen for 2 instruktører som skal bedømme 
oss i hele uken. Hun fikk meldt på noen tilslutt men jeg var langt nede på 
bunnen.  Videre skulle vi søke i liten teig, her begynte jeg feil og vi gikk 
over gjenstand, men fant figurant til slutt. Jeg var nok mye mer nervøs enn 
jeg trodde, og gjorde helt sikkert ikke som jeg pleier. Men med et slikt 
førsteinntrykk , og med en for instruktøren, ny rase i tillegg var ikke dette 
den beste starten. Men med hundefører på bunn var det kun én vei videre, og 
det var oppover!

Dag 2; Stor teig og her fikk jeg skjerpet meg og  gjort ting riktig for både 
meg og hund. Ckutta gikk knallbra og selvtilliten begynte sakte å krype på.

Dag 3; 3 km spor med 8 gjenstander + slutt. Ca 32 grader varmt, men vi 
gikk avgårde og jeg lovet meg selv å følge på uansett- STOL PÅ HUNDEN!  
Det gikk opp og ned, og vi plukket gjenstand på gjenstand, og kom i mål 
med alle gjenstander. Veldig svett, men super fornøyd! Vi hadde i tillegg 450 
høydemeter i sporet.  
På lagmøtet denne kvelden fikk vi vite at alle hadde bestått.

Dag 4; var det øvelse, her fikk vi 3 caser som var lagt opp som en reell 
ettersøkning. Vi gjorde første funn i første case! Resten av uken var bare 
moro!  
Etter dette var det bare å komme seg hjem å ta tak i runderingstreningen 
igjen. Kom oss etter mye god hjelp i gjennom den berømte kravfasen( trikset 
var å stå helt stille å vente henne ut). 



3. oktober forsøkte vi oss igjen på A-prøven. 
Samme igjen med et perfekt sporoppsøk og vi durer av gårde, finner 1 
gjenstand og så 1 til. Videre herfra går det ikke fullt så bra. Vi går en stor 
sløyfe( ca 1 km) og kommer tilbake til gjenstand nr  2. Har god tid så vi 
begynner på ny herfra og tar etter en stund opp riktig spor som vi følger lenge. 
Så kommer vi ut på vei uten sluttgjenstand. Det viser seg at det kom ut en elg 
på samme sted 10 min før oss.  Da var tiden ute og et nytt stryk på sporet var 
et faktum!   Etter noen timer var det dags for forsøk nr. 2 på rundering. Vi 
starter bra og jeg får henne greit ut på begge sider.  Kommer tilbake med 
melding og vi flyr ut på påvisning.  Jippi, 1. figurant funnet! Det kommer litt 
mye vind fra ene siden og  jeg må jobbe for å få henne ut på motvindsiden. 
Plutselig kommer hun med melding igjen og figurant 2 er funnet.  Jeg 
begynner her å innse at dette kan vi klare, og blir litt mer nervøs. Men jeg 
klarer å gjøre jobben min, og vinden har snudd til bakfra igjen, og Ckutta går 
som en kule på begge sider! Vi kommer til slutt inn med melding for 3.gang 
og vi flyr igjen ut på påvisning. Vi kommer tilbake med figuranten og ser flere 
av treningskompisene våre står og griner på midtlinja! Da skjønner at vi har 
BESTÅTT runderingen!

Vi reiser hjem for å trene spor!! Vi gikk spor dag og natt, drømte om spor, i 4 
uker. 

Siste forsøk  
Jeg meldte oss på ny prøve 2. november, litt vel mye spenning siden det er 
siste forsøk.  Kjente meg veldig sikker på sporet, for nå gikk Ckutta 
kjempebra. Jeg var mer usikker på sporoppsøket . Men det gikk veien denne 
gangen og vi duret av gårde inn i skogen. Vi finner 1. gjenstand, 2. gjenstand, 
så gikk vi lenge på en traktorvei  og  jeg var sikker på at dette var feil... 
vurderte å snu men akkurat da dukket neste gjenstand opp!!!  Utrolig deilig 
følelse! Så går vi videre, og der lå siste gjenstand, en rumpetaske. Den 
utroligste følelse i verden og endelig finne en sluttgjenstand! Ckutta har aldri 
fått så mange komplimenter på en gang før! Tidtager på sporet mitt var samme 
som sto og gråt på midtlinjen på runderingen vår, så det ble noen tårer i 
skogen her også! 



Alarmen går!  
2 uker seinere kommer første telefon!  «Alarm NRH Hed/Opp» lyser i 
displayet.  Selvfølgelig kl. 00.30! «Gutt 27 år savnet på Vinstra-, trykk1 hvis 
du kommer»- og det gjorde jeg! Hadde vært hjemme fra jobb på grunn av 
forkjølelse men ble fort både frisk og pigg av den telefonen. 
Beredskapssekken var pakket, det var bare å fylle på med mat og drikke, så 
bar det i vei. Fikk noen oppmuntrende telefoner fra de som har lengre 
erfaring, og det var veldig beroligende. Jeg visste at jeg skulle kjøre noen 
timer så vi hadde god tid til mental forberedelse.  
Etter ca 1 times kjøring kom melding om at gutten var funnet av Røde Kors. 
Jeg fikk stoppet og luftet Ckutta når vi først var på tur, så snudde vi hjem til 
en varm seng igjen. Veldig hyggelig med en lykkelig slutt på dette 
oppdraget.  Nå ser vi frem til mange år i aktiv tjeneste hos Norske 
Redningshunder.  
                                                                           Hilsen Ckutta og Lena  



Mitt hundeliv – Apportbukken
Av Mary Ann Nord

Hei, da plukker jeg opp apportbukken, takk til Maud Johannessen for 
utfordringen.

Jeg er oppvokst med hund og fikk ansvar for min første hund allerede 
som 13 åring og ble sendt på mitt første hundekurs. Det har blitt mange 
kurs etter dette gjennom årenes løp, jeg har vært innom flere 
hundesporter og konkurrert i lydighet, agility , blodspor og nå …. Rally- 
lydighet. Utstillings interessen ble vekket da jeg fikk min første 
rasehund og noen UCH har det også blitt. I tillegg har jeg drevet et lite 
oppdrett av Belgisk fårehund, Tervueren og har hatt Godkjent 
ettersøkshund på hjortevilt og Godkjent Norsk Redningshund barmark 
som jeg sto på tjenestelisten med i 8 år og sammen var vi på ca. 220 
redningsaksjoner.

Jeg og min mann var på besøk hos Inga Realfsen, Kennel Sigerdriva for 
å se og oppleve mudi,  siden vi bare hadde sett og lest om dem på 
internett. Vi likte hva vi så, og 
når tiden ble moden fikk vi 
hjelp av Inga til å finne en 
mudigutt. Valget falt på Rapp 
hos Kennel Czaruso i 
Sverige. Rapp var riktignok 
litt over 6 måneder og min 
mann var skeptisk til å få en 
såpass «gammel» valp i hus 
men han godtok mitt valg,  så 
en CV om vår 
familiesituasjon og 
hundeerfaring ble sendt til 
Kennel Czaruso. To dager 
etterpå kom svaret: «Rapp åker til Norge!»



To dager senere, en kald og snøfull januardag i 2010, fløy jeg til 
Sverige for å hente vår første ungarer og det blir definitivt ikke vår 
siste mudi. 

Vi har falt pladask for denne vakre og herlige rasen som er full av 
sjarm, arbeidslyst, kreativitet, nysgjerrighet, mot, selvstendighet men 
likevel førervennlig, lekenhet, intensitet, pågangsmot og for ikke 
snakke om en stor porsjon humor. Rapp er åpen og vennlig mot folk, 
elsker å bli kost med og alle hunder han treffer er en potensiell 
lekekompis. Han er uredd, balansert, skuddfast og uten aggresjon. Han 
er en hund som du kan ta med deg over alt og han finner seg til rette i 
alle miljøer. Han er lett å fyre opp men han har en god avknapp, 
innomhus er han en sofagris og kosegutt, men utomhus er han propell. 
Han elsker å jobbe og bruke de små grå. 

Det heter at en mudi kan 
høres, ja DET kan den 
men det går fint an å styre 
lyden, i hvert fall Rapp 
sin lyd. Han har lært seg i 
hvilke situasjoner han 
ikke trenger å lage lyd for 
VI har kontroll, han vet 
også at blir han for ivrig 
under trening og ikke 
klarer å holde munn, da 
stopper aktiviteten …… 
men det går da an å prøve 

seg om det gjelder akkurat DENNE gangen……..Han lærer fort men 
finner gjerne sin egen måte å løse ting på, så her er det om å gjøre å 
holde tungen rett i munnen . Har han fått lov å gjøre noe EN gang, ja 
da skal det slik det skal være . En mudi trenger en bestemt men vennlig 
fører og er ikke en hund for Herr og Fru Hvermannsen, da kan den fort 
havne på Finn.no  Gir du den lillefingeren tar den hele armen og gjerne 
litt til… i hvert fall Rapp .  



I utgangspunktet skulle Rapp være en turkamerat og «selskapshund» 
… joda … han skulle jo selvfølgelig få trene både det ene og det 
andre, han er jo tross alt en gjeterhund, men konkurranse var jeg 
ferdig med. De lokale utstillingene skulle vi også ha med, vi må jo 
støtte oppom de lokale klubbene, men å reise land og strand rundt var 
uaktuelt.  
Det var den gang ……… Rapp har i skrivende stund 10 CACIB, 
fordelt på 3 land og en tittel oppdretter Johan Gustavsson aldri trodde 
han skulle få som «selskapshund»:  
INT NORD UCH DKV-13  Czaruso Rapp   

I hundeklubben jeg trener i var jeg så syndig å si at joda, den dagen 
klubben arrangerer et rallystevne, DA skal jeg stille til start. Det gikk 
troll i ord, vår lille klubb arrangerte rallystevne i september i fjor og 
har man sagt A får man si B….. slik er det når du slenger med leppa . 
Vi debuterte i Rally KL.1 i og fikk direkte opprykk til KL.2 og av 23 
startende i KL.1 endte vi på pallen med 2. plass! Konkurranse-
instinktet våknet til liv igjen og nå forbereder vi oss til vårt andre 
rallystevne i slutten av april og er påmeldt i KL.2

En mudi er en allsidig hund, Rapp går spor, overvær søk, feltsøk og 
blodspor. Vi trener lydighet, rallylydighet og agility .Han elsker å 
løpe i fjellet og jage opp en hare, en rype eller to og erte på seg en 
lemen.  Kløvsekk er ingen hindring, selv ikke for orrfugl og ekorn-
jakt. Om vinteren snørekjører vi på ski, og da går det i hundre og ti, 
det er utrolige krefter i en «liten» kropp. I starten av turen får han gi 
bånn gass mens jeg henger bakpå, før vi venter på at turfølget tar oss 
igjen og vi legger oss bak dem så de kan «bremse» ham , ellers hadde 
det vært det siste av det vi så til dem på turen. 

Vi har hytte i fjellet og der går det til Rapp sin store fryd sauer ! Nå 
har de, dessverre, sier Rapp, gjerdet ute sauene fra hyttefeltet pga at 
en eller annen irriterte seg over saueperler. Men før den tid og sauene 
trakk ned til hyttene var gutten i himmelriket. Det første han gjorde 
om morgenen var å sjekke hvor flokken «hans» var og når han hadde 
kontroll la ha seg på en høyde og passe på flokken «sin». 



Og gleden var stor når han fikk lov å drive dem opp igjen på fjellet. 
Siden jeg ikke visste hvordan en mudi gjeter, stoppet jeg Rapp i 
enkelte situasjoner når jeg synes han ble for «tøff» med sauen. Mitt 
store ønske var å få hjelp til å lære om gjeting, men har du ikke 
border collie er det ingen hjelp å få. Helt til Ann og Iren på Kennel 
Bissibingens lot oss få plass på et av deres fjellgjeting-kurs  hos Ørjan 
Halvorsen i Vågå  Tusen takk!. En fantastisk opplevelse! Utrolig 
kjekt og lærerikt å få innsikt i hvordan en mudi gjeter, og Rapp 
stortrivdes med å endelig få gjete på mudivis uten store innblandinger 
av ho mor. Selv lærte jeg utrolig mye. På slutten av gjeteruka var det 
tid for testing av gjeterhundanlegg.  (Herding Instinct test). Rapp 
besto testen og fikk godt skussmål av Ørjan .  
Rapp og jeg har meldt oss på på KUR uka hos Ørjan i juni og der skal 
gutten få være med på fem dagers gjeting og vi gleder oss enormt, 
både til gjeting og ikke minst det sosiale og de fine stundene rundt 
bålet på kveldstid .

Nå sender jeg apportbukken videre til Lena Kristin Vollen og ser 
frem til å lese om pumi som gårdsredskap . 



NKKs avlsrådseminar 24-25 januar 2015 
Fra klubben var Morten Sandven og Inga Realfsen representert. 

Dag1 
Seminaret ble åpnet av NKKs Adm.dir Trine Hage som ønsket velkommen, informerte 
om NKK sin strategi videre blant annet med tanke på eksteriøre overdrivelser, 
uregistrerte hunder, service og mediehåndtering.  
Astrid Indrebø fortsatte videre med å informere om sunnhetsutvalget i NKK, og deres 
oppgaver og rutiner, og hvordan SU jobber. Hun informerte også om det nye nettstedet 
www.dogwellnett.com som kommer til å inneholde mye info om hundehelse.  
 
Videre utover dagen fikk vi et foredrag fra Adm.dir i Norsvin, Olav Eik-Nes. Utrolig 
interessant foredrag om hvordan Norsvin har bygget opp sin virksomhet, basert på 
forskning i praksis der de har skapt en forbedring i sine produkter. Hvordan de måler 
egenskaper og screener disse. Deres foretak er av en så stor skala at vår hobby-baserte 
avl er småtteri i forhold, men man kan likevel dra paralleller. Videre var det Marte 
Wetten, seniorforsker hos Norsvin, som holdt sitt foredrag det unike samarbeidet 
mellom Elghundforbundet og Geninova, der de forsker på norsk elghund grå og deres 
jaktegenskaper, og arvbarhet på de forskjellige egenskapene.  
 
NKKs veterinærkonsulent Kristin Wear Prestrud informerte videre om DNA tester, bruk 
av disse i avl, hvilke tester som finnes og som er anerkjente og registreres i NKK.  
Videre holdt hun et foredrag om noe som er meget relevant for våre raser, innavl og 
genetisk variasjon. Hun la vekt på viktigheten med stor genetisk variasjon i 
populasjonen. Vi ønsker homogenitet innad i rasen, men ikke på bekostning av den 
genetiske variasjonen.  Det er mange negative effekter ved lav genetisk variasjon blant 
annet svakt immunforsvar og dårligere evne til reproduksjon.  
Det er viktig å bruke mange nok forskjellige hunder i avl. Og trolig flere enn det som 
blir brukt i dag?  
Like mange tisper som hannhunder bør brukes i avl Ingen hunder bør brukes «for mye». 
Om en hund får mange avkom reduserer det den genetiske variasjonen i rasen. Let etter 
ubrukte hunder.  

http://www.dogwellnett.com
http://www.dogwellnett.com


Dag2. 
Dagen ble åpnet av Øystein Eikeseth, og hans foredrag som omhandlet arbeid i 
avlsråd, og hvordan systemet rundt NKK og raseklubbene er organisert.  Mye nytt 
og nyttig i det foredraget. Vi i vår klubb har i alle fall ansvar for å forbedre og 
tilpasse våre raser til dagens samfunn, det er ikke NKK sitt ansvar.  Vi bør også 
markedsføre og presentere rasene våre i henhold til rasestandarden.  Men klubben er 
ikke ansvarlig for den enkelte oppdretters avl, det er kun oppdretter selv.  
Eikeseth gikk også inn på temaet Facebook og andre sosiale medier. Noe som er 
svært aktuellt for alle i disse tider. Man må ikke alltid skrive hva man tenker! Tenk 
på at negativitet når oftere frem enn positivitet! Det er ikke alltid budskapet kommer 
best frem, ofte så er det den negative personen som huskes.  Kravene til hvordan 
man opptrer er selvsagt høyere til dem med tillitsverv, men som oppdretter har man 
vel også et visst rykte å opprettholde.  
Rent juridisk er det også en del å tenke på, for eksempel at man ikke deler innlegg 
ukritisk. Og visste du at som eier av en blogg er du også ansvarlig for alle 
kommentarer som blir lagt ut?  
Miljøet innad i en rase/raseklubb blir lagt merke til, sørg for at man bidrar til å holde 
det positivt.  
 
Videre holdt Kristin Aukrust et informerende foredrag om RAS, der hun skrøt av at 
det var meget høy kvalitet på RASene som var levert inn. 110 raser er levert inn, 70 
raser er godkjent og publisert.  
 
Wenche Eikeseth holdt sitt foredrag om sunnhet i hundeavl, og hvor viktig det er å 
kjenne til opprinnelsen til rasen for å kunne forstå standarden. I tillegg bør man også 
sette seg godt inn i anatomi og teminologi for å kunne lettere forstå standarden 
korrekt.  NKK sine Kynologikurs er jo flotte å gå mtp det.  
Astrid Indrebø holdt videre foredrag og BSI-rasspesifikke dommer ansvisninger. 
Dette skal forebygge problemer forårsaket av usunn konstruksjon og eksteriøre 
overdrivelser. Dessverre er det vel ikke de mest usunne hundene man ser på 
utstilling, og BSI har jo heller ingen effekt på uregistrerte rasehunder de faller 
utenfor systemet.  Videre holdt Astrid foredrag om sunn hundeavl. Og igjen kommer 
det opp igjen, at man skal bruke flere forskjellige hunder i avl, unngå å bruke de 
samme hundene om igjen og om igjen og heller ikke gjøre kombinasjoner. Hun la 
også vekt på at oppdrettere må samarbeide, være åpne og ærlige. Snakk med 
hverandre ikke om hverandre var et godt råd hun kom med.



Aktivitetsdag på Lemonsjøen 
Søndag 28. juni - hele dagen

Velkommen til en KUR-dag helt uten dommer og utstillingsnerver. 
Søndag 28. juni inviterer vi til bikkjeprat, gjeting og klippekurs for 
pumi-eiere. Vi starter klokka 10 på Skarå camping. 

Ungarske vakt- og 
gjeterhundraser er allsidige, 
og kan brukes til mye.
I bunnen ligger 
gjeteregenskapene, og ved å 
ta vare på dem kan vi bevare 
allsidigheten. Ørjan 
Halvorsen vil fortelle om 
gjeting med ungarere,  og 
hvordan kroppsgjetere 
oppfører seg i samspill med 
husdyr. 
De som har lyst, kan være 
med å se hvordan det hele 
foregår i praksis.

Vi griller og spiser lunsj sammen, og prater masse om hvor fantastisk flotte 
hunder vi har (med noen som er like interesserte og begeistret som oss 
sjøl.)

Etter lunsj vil Ann Grete Johansen (fra Bissibingens) holde klippekurs for 
pumieiere. Ta med god saks (og eventuelt bord som hunden kan stå på. 
Campingbord duger.)

Så blir det mer sosialt samvær, grilling og bål for de som skal overnatte. 
Det er ikke dumt, for mandag kommer Berit Smaaland fra Lom for å holde 
innføringskurs i rallylydighet.

Minni, 4 måneder, er ikke for liten til å gjete.



Rallylydighet
Mandag 29. juni er det innføringskurs i rallylydighet med Berit Smaaland.
Berit er dommer i rallylydighet, NKK-instruktør trinn 2 agility, godkjent 
instruktør i Norsk Rallylydighetsklubb, figurant og testleder karaktertest/
funksjonsanalyse/mentalbeskrivning og mer som jeg sikkert har glemt i 
farta. 
Altså, for å beskrive henne kort: Ei 
blid sørlandsdame fra 
Gudbrandsdalen som er innom det 
meste som omhandler hund. Hun har 
tidligere hatt islandske fårehunder, 
men for tida trener hun med den 
dansk-svenske gårdshunden Krumme, 
som er champion i rallylydighet, og 
malinoisen Malle Puh som nylig fikk 
direkte opprykk til klasse 2 i sitt første 
rallystevne.

Berit har holdt flere kurs i Valdres 
hundeklubb, og kan absolutt 
anbefales!
(Dette kurset blir dessuten nesten 
gratis, for KUR vil dekke utgiftene.)

Vil du være med på gjeting, klippekurs eller rallylydighet?
Send en epost til kflagstad@gmail.com snarest. 

Klippekurset går søndag fra ca. kl 14. Dersom det er mange som er 
interessert, kan vi sette opp et til, seinere i uka.
Rallylydighet vil starte mandag ca. kl 10. 
Gjeting, noen ledige plasser. Ta kontakt for nærmere informasjon

Følg med på sida til Ungarske hunder på Facebook, der kommer 
eventuelle oppdateringer. Velkommen til kurs!

Overnatting på Skarå camping kan bestilles på samme epost-adresse.

mailto:kflagstad@gmail.com
mailto:kflagstad@gmail.com


Freto’s Kennel 
Airedale Terrier  og  Pumi 

Torild Frøberg,  Saltnesvn. 285    1642  Saltnes 

Telefon 69 28 23 81 / 930 98 575 

Mail: torildjf@yahoo.no 

Hjemmeside:  www.fretos.com 

Pumivalper ventes ca 1. Juni. 

Vi ønsker valpekjøpere og hundevenner  

EN RIKTIG GOD  SOMMER !                Torild og  Bengt 

 



GENERALFORSAMLING 
KLUBBEN FOR UNGARSKE RASEHUNDER  

Tirsdag 06.juni 2015 kl. 11.00 
Sted: Ligostua, Drammen. 

Klubben spanderer mat og drikke 

SAKER: 
1. Godkjenning av innkalling    
2. Godkjenning av sakslisten    
3. Valg av møteleder    
4. Valg av referent og 2 til å underskrive referat    
5. Valg av tellekorps    
6. Årsmelding fra styret    
7. Regnskap og revisjonsrapport    
8. Innkommende forslag    
9. Aktivitetsplan fra styret      
10. Valg  

Kan du ikke møte bruk din stemme likevel. Legg din stemmeseddel i en 
konvolutt merket GF-2015. Legg denne konvolutten i ny konvolutt som 
du sender til klubben. Husk den ytterste konvolutten må være merket 
med avsender slik at medlemslisten og betalt medlemsavgift, kan 
kontrolleres.. 

”KUR”  v/  Siv Ringlund 
Nadderudveien 115 c 
1359 Eiksmarka 
Eiksmarka 31.03.2013 



SAK Nr. 6           ÅRSMELDING  2014 
Klubbens styre har bestått av: 
Leder:                            Siv Ringlund  
Nestleder Mudi repr:   Inga Realfsen                            
Kasserer       Beate Jensen   
Sekretær:   Elisabeth Batta 
Styremedlem Pumi repr:  Sonja Magnussen 
Styremedlem Kuvasz repr: Bjørn Olav Andersen 
Varamedlem. Puli repr:  Tanya Aamodt Seland 
Varamedlem Komondor repr: Morten Sandven  
Webansvarlig:   Bjørn Olav Andersen  .                                                                                 
Revisor:    Sonya Magnussen 
Redaktør:   Kirsten Flagstad 
Valgkomité:   Torild Frøberg 
Valgkomité:   Leif Ragnar Hjort 

Klubben gjennomførte generalforsamlingen på Råde Vertshus. 06 mai 2014. 
Oppmøte var noe mindre enn tidligere år. Det ble servert Pizza og drikke. Vi 
gjennomgikk sakene på dagsorden. Styret konstituerte seg etter GF.  
Styret har hatt god kontakt innad og har pga store avstander blant 
styremedlemmene kun hatt 1 styremøte der vi har møttes. Men vi har hatt 
styremøter på Skype, dette er en ny måte å møtes på, men det krever at mye gjøres 
per mail før møtene. Så e-mail og telefon kontakten har vært stor.  
Utstilling. 
28 juni ble årets KUR utstilling gjennomført på eiendommen til Fredrikstad 
Brukshund klubb på Evenrød. Anne Indergaard var vår dommer og dømte alle våre 
flotte hunder frem til heder og ære. Beate Jensen var utstillingsansvarlig og fikk 
med god hjelp fra Bjørn Olav Andersen og resten av styret pluss mange som stilte 
opp på selve dagen, gjennomført en hyggelig utstilling. Dette var første gang på 
mange år at alle våre 5 raser var representert, og dette var svært gledelig for 
klubben.  
Aktiviteter:  
Tirsdagstreningen i Råde har hatt varierende oppmøte.    
Medlemmer. 
Vi har nå en medlemsmasse på ca. 90 stykker, så vi har en stabil medlemsmasse. 
Samarbeidet med NKK fungerer veldig bra. 
Valper  
De forskjellige raserepresentantene har noen forespørsler vedrørende valper. På 
topp ligger pumi med puli som en god nummer to. Men det er også spørsmål om de 
andre rasene som klubben representerer. Kuvasz hadde ingen valper født i Norge, 
og heller ingen importert. Mudi hadde ingen kull eller importer. Pumi, det har blitt 
født 14 valper fordelt på 3 kull. Puli, det er født 1 kull og 1 er importert. Komondor 
ingen valper og 2 importer. 



Sunnhet og type. 
Vedrørende sunnhet syntes våre raser å være stabile. Det utføres jevnlig øye og 
HD kontroller og vi har undersøkt AD og også Patella. De fleste er fri. Fra 
utstillingsresultater går det frem at vi holder en generell god standard på våre 
raser. 
Mudi: 
12 forskjellige hunder (inkl. utenlandske) er stilt på utstillinger i Norge.  
En hund er godkjent Redningshund ekvipasje i NRH – Dette er første noen gang! Ingen 
kull, ingen importer.  
Puli: 
1 import:06.04.2014 143848 imp SE57221/2011 Szarcsa ́s Charming Csaba 
07534/08 Kanikula's Duda Unnurbra 
1 Kull 18.06.2014 144765 1/2 MEOE8510/12 Ludas Matygi Ügyes Ficko 
MEOE8517/12 Ludas Matyi Uccu 
HD. MEOE8517/12 Ludas Matyi Uccu A 15.07.2014 
MEOE8510/12 Ludas Matygi Ügyes Ficko A 24.07.2014 
DK12817/2013 Bubbleton The Rosenhjorth Sin B 24.07.2014 
VDH/PUZ36209 Erösjosag Rosenhjorth Von Rüx B 24.07.2014 
Øye EcvoDK12817/2013 Bubbleton The Rosenhjorth Sin 16.07.2014 Intet 
påvist 
VDH/PUZ36209 Erösjosag Rosenhjorth Von Rüx 16.07.2014 Intet påvist. AD 0. 
Utstillinger:Pulien har vært representert på 22 utstillinger i 2014 
Pumi: 3kull og 14 valper er født,Pumi har vært representert på 18 utstillinger. 
Kuvasz:  
Kuvasz har gjort det meget sterkt på utstillinger i 2014.1 BIS, 1 BIS3. Gruppe 
vinner og Gruppe 3. To Norske Kuvasz en hann og en tispe ble Årets Kuvasz 
2014 i Sverige. Ingen valper eller importer. 
Komondor har blitt vist mye på utstillinger, og ellers fått mye oppmerksomhet. 
Juleannonse i Hundesport 
Vi hadde i Hundesport sitt julenummer en annonse for våre raser. Dette har blitt 
godt mottatt, og vi vil også i 2015 ha en felles juleannonse for våre oppdrettere. 
Bladet 
KURer har vært gitt ut 3 ganger i 2014. Redaktøren ønsker seg fortsatt stoff og 
bilder fra medlemmene, uten innlegg fra medlemmene ikke noe blad.   
Web-sider                                                                                                                                                                                                                            
Vi er veldig fornøyd med klubbens websider, www.kur.no    Bjørn Olav gjør en 
god jobb med å oppdatere denne. 
Økonomi 
Klubbens økonomi er stabil, Ingen store investeringer er gjort i 2014. 

http://www.kur.no
http://www.kur.no


Årets KUR hund 2014
1: Echo Heinrich von Rüx, Komondor:  108 poeng  
2: Sorschies Szép Jenci, Kuvasz:     99 poeng  
3: Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz:   81 poeng  
4: Erös Josag Rosenhjorth von Rüx, Puli:    60 poeng  
5: Szinesgyöngy Angyalka, Mudi:     51 poeng  

Raseparade på Dogs4All 2014 
Vi stilte i år med alle de 5 rasene våre under Raseparaden på Dogs4All. Det ble 
en hektisk men moro presentasjon av alle våre raser. 5 rasebeskrivelser på ett par 
minutter var en utfordring, men vi fikk vist oss frem med både stort og smått og 
med flere forskjellige farger der det finnes.  
   
SAK: 7. Regnskap. 
Regnskapet og revisorberetning blir delt ut på Generalforsamlingen og satt inn 
på KUR.no.  
SAK:8 Innkommende forslag. 
Fra Styret i KUR, Vi ble i 2012 pålagt av NKK å implementere våre lover med 
NKK sin lov mal. Disse nye Vedtektene ble godkjent på Generalforsamlingen i 
2013. Kristine Høyland og Torild Frøberg har gjort ett stort stykke arbeid og våre 
lover er nå nesten i samsvar med det NKK krever. Vi fikk noen små 
ordlydsendringer, dette er nå gjort. Kopi av Vedtektene med endringer blir delt ut 
på Generalforsamlingen.   
Sak 9. Styrets aktivitetsplan. 
Styret har fortsatt mange planer og håp om å nå medlemmene og være 
informasjons forum for våre raser. Vi håper fortsatt å engasjere medlemmene til å 
delta på klubbens arrangementer, og i bladet og klubbens webside. Styret ønsker 
å fortsette treningen i Østfold tirsdag kveldene med agilitytrening, lydighets- 
trening, utstillingstrening /hverdagslydighet og sosialt samvær. Vi håper at 
kanskje noen andre innen rimelig avstand fra Østfold kan delta i den lysere 
årstid. Hvis andre kan samles i andre deler av landet vil styret gjerne være med å 
hjelpe dette igang. For 2015 er det planlagt Gjeterkurs på Lemonsjøen med 
Instruktør Ørjan Halvorsen, Der skal det være både Weekend og ukes kurs i 
gjeting pluss andre hunderelaterte aktiviteter. KUR Utstillingen 2015 ser vi på 
som en meget viktig del av arbeidet blant medlemmene. Utstillingen skal i år 
være lørdag 5. september, dagen før våre ungarske raser stiller på EDS 2015. Vi 
skal ha ungarsk dommer og håper på mange flotte hunder, og hyggelige dager. 
SAK. 10 Valg 

Styret/valgkomite   
Leder Siv Ringlund 



STEMME-SEDDEL 
SETT RING RUNDT DIN STEMME 

SAK   1              GODKJENT                                 IKKE GODKJENT 
SAK   2              GODKJENT                                 IKKE GODKJENT 
SAK   6              GODKJENT                                 IKKE GODKJENT 
SAK   7              GODKJENT                                 IKKE GODKJENT 
SAK   8              GODKJENT                                 IKKE GODKJENT 
SAK   9              GODKJENT                                 IKKE GODKJENT 

SAK  10           VALG 
Leder:       Siv Ringlund        2år     ikke på valg    

Sekretær:  Elisabeth Batta                        på valg     1år     ja       nei 

Kasserer :  Beate  Jensen                         2år     ikke på valg 

Styremedl: Inga Realfsen :Mudirepr       på valg      2år     ja      nei 

Styremedl: Tanya Aa Seland:Puli rep.     på valg      2 år    ja      nei 

Styremedl: Bjørn Olav Andersen: Kuvasz      
                                                                 på valg   2 år    ja      nei                                                                
Styremedl: Sonja Magnussen: Pumirepr.       2 år    ikke på valg 

Webansvarlig: Bjørn Olav Andersen       på valg  1år     ja      nei 

Varamedlem: Morten Sandven      på valg             1år     ja      nei 
Revisor  : Sonja Magnussen                    2år     ikke på valg 
valgkomite: Leif Ragnar Hjorth              på valg            1år      ja     nei    
                    Torild Frøberg                     på valg             1år     ja       nei  

Redaktør    Kirsten Flagstad                    2år    ikke på valg 



Pumi-nytt:
Jeg ønsker dere en 
riktig god sommer.   
Lykke til med 
gjeterkurs, agilty, 
rundering, spor og alt 
som en pumi kan 
brukes til. Det er moro 
å se og lese hvor 
aktive dere er.  Vi 
gleder oss til å kose 
oss på fjellet hvor vi 
går en masse spor.

Hilsen Sonja 

Returadresse: 
KURer v/Kirsten Flagstad, 
Bygdinvegen 2039, 2940 Heggenes


