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Lederen har ordet:
God høst til alle.  
Da er årets største KUR-arrangement over. KUR-spesialen 2015, i 
forbindelse med European Dog Show. En hektisk men morsom helg. 

Jeg fikk treffe mange flotte hunder og hyggelige mennesker fra hele 
Europa. Dette er det største hundearrangementet som har vært i 
Norge, og tilbakemeldingene er svært gode. 

Vi kan være fornøyd med vår egen utstilling. Vi fikk svært gode 
tilbakemeldinger fra vår dommer Ilona Udvardine Lukacs. Hun satte 
pris på å få dømme hunder av så høy kvalitet, og mener at mange av 
«våre ungarere» kan måle seg med de beste i Ungarn. Og det er jo en 
flott tilbakemelding. 

Vi hadde aldri greid å gjennomføre vår utstilling uten mange 
støttespillere underveis. En stor takk til alle, og spesielt til Petter 
Batta for all hjelp når språkproblemene ble for store.

Rasespesialen var 
hektisk, men leder 
Siv Ringlund (t.h.) 
hadde stålkontroll. 
Her sammen med 
noen av hjelperne 
(f.v.) Liv Lauritsen, 
Beate Jensen og 
Kristian Lauritsen.

Foto: Henning 
Ringlund



Nå har vi så smått begynt å tenke på KUR arrangementer i 2016. 
Foreløpige datoer å holde av er 24.-26. juni hvor vi skal arrangere vår 
Rasespesial. Vi planlegger også gjeterkurs/samling og workshop. Så 
om du har lyst til å arrangere noe i KUR-regi, ta kontakt.

Styret skal nå begynne å tenke på andre ting enn KUR-spesialen/EDS 2015. 
Det blir litt rart, men også godt, da det har tatt mye tid. Det som nå står på 
programmet er:  
 

• KUR-spesialen 2016
• Ny evt. oppdatert logo for KUR.
• R.A.S. for Puli og Kuvasz
• Informasjonsfolder for våre fem raser  
• Pluss flere ting som kommer underveis.

Vi ønsker alle en aktiv og flott hundehøst.

Siv og Csilla

Mange gilde premier 
på KUR-spesialen 
2015.

Foto: Henning Ringlund



Slik var KUR-spesialen 2015
av Siv Ringlund

Tusen takk til alle som hjalp til før, under og etter årets KUR-utstilling!

Det ble en hektisk dag med mange utfordringer, men med mange gode 
resultater og en hyggelig stemning rundt ringen. Det å skulle ha vår 
rasespesial innendørs og i forbindelse med EDS, ble mange førstegangs 
opplevelser. Vi erfarte mye underveis og måtte ta mange avgjørelser der og 
da. Det ble en hektiske dager, men jeg sitter nå igjen med følelsen: VI 
GREIDE DET!
Det har vært mange, lange og utfordrende timer med forarbeidet til 
utstillingen. Ungarsk er IKKE ett enkelt språk og Google Translate gir ofte 
morsomme men uforståelige oversettelser. Takket være Petter Batta fikk vi 
etterhvert til en god kommunikasjon med vår ungarsktalende dommer Ilona, 
og når vi endelig fikk kontakt med den Ungarske Kennel Klubben, begynte 
ting å falle på plass. Det er mye som ikke kan gjøres før siste uka i 
forbindelse med en utstilling og da er det utrolig godt når folk sier «ja men 
det kan jeg/vi gjøre», så TUSEN TAKK. 

Hektisk rett før utstillingen vår skal begynne.        Foto: Henning Ringlund 



Utstillingen startet fredag, da vi møtte vår ungarske dommer Ilona og hennes 
mann Peter for middag og litt Oslo-sightseeing. Ved hjelp av vår tolk Janos og 
Elisabeth Batta som vår guide, fikk vi en hyggelig kveld og ble bedre kjent.

Lørdagen startet som vanlig for vår KUR-utstilling med regnvær. Men det 
gjorde jo ingenting, for vi skulle være inne. Vi fikk etterhvert fraktet alt 
utstyret vårt inn til ring 19. Det var mange turer frem og tilbake, men tilslutt 
var rosetter, premier, blomster, gaver, bord, stoler, kaffe, kaker, kopper og kar 
pluss mye mer på plass. Og som planlagt begynte vi kl.13.30. Vi erfarte 
ganske fort at det å arrangere utstilling innendørs ga oss en del utfordringer. 
Det var vanskelig for alle å høre hva jeg prøvde å si, og hva ringsekretæren sa. 
Vår dommer snakket ungarsk og noe tysk, men vi fant fort ut at det var 
enklest å tolke fra ungarsk til norsk, og så at vår skriver kunne oversette til 
tysk. Skriveren er tysk, men har bodd mange år i Norge. Så da ble det slik.

Travelt for arrangørene, men mange av 
deltakerne tok det helt med ro når de 
ikke var i ringen. 

                                  Foto: Henning Ringlund



Vår dommer Ilona var veldig fornøyd med kvaliteten på alle våre ungarere, hun 
var spesielt glad for å se komondorer, siden hun driver oppdrett av dette selv.

Etter en pause, hvor vi kåret «Årets KUR-hund 2014», Echo Heinrich Von 
Rux, spiste kaker og koste oss sammen, satte vi i gang igjen. Og etter hvert så 
vi at tiden kom til å bli knapp. Veldig, veldig knapp. 

Jeg tror jeg kan si at det var den raskeste gjennomføringen av BIS-finaler vi 
noen gang kommer til å gjøre. Vi rakk tidsfristen vi hadde fått fra NKK/EDS 
såvidt, og unngikk bot heldigvis. Vi må bare beklage at vi ikke fikk tatt alle 
bildene vi ønsket, og at vi nesten måtte «jage» folk og hunder inn og ut av 
ringen. Men NKK/EDS hadde satt en streng frist, og dermed måtte alt foregå 
i full fart på slutten.

 Dommeren avgjorde til slutt at kuvaszen «Sorschies Szep Jenci» var BIS og 
årets vinner. (Se resultat fra utstillingen bak i bladet.)

Vi kan si at jubelen sto i taket! Og selv om vi ikke fikk feiret så mye der og 
da, kan jeg love at Jens og Bjørn Olav ble feiret senere. 
Gratulerer Bjørn Olav! 



Hilsen fra dommeren Ilona Udvardine Lukacs
Hei Siv,
Jeg vil takke en gang til for muligheten jeg fikk til å få dømme på deres 
utstilling. Og for de fantastiske dagene vi hadde i Oslo. Vi trivdes og vi vil 
gjerne gjengjelde den. Jeg håper at vi skal treffes igjen.

Utstillingen var utmerket, gratulerer til deg og din klubb. Jeg håper at jeg ikke 
har såret noen, jeg prøvde å dømme realistisk og etter beste evne. 
Beklager at mannen min var dårlig til beins, jeg håper at han får tilbake formen 
til vi treffes neste gang.
Jeg takker alle for hjelpen, og jeg er veldig takknemlig for at jeg kunne delta på 
deres utstilling og dømme så mange flotte hunder av svært høy kvalitet.

Norge og Oslo er et vakkert sted, og de hundene jeg så var også veldig pene. Vi 
takker for alt.

Klem Ilona og Peter

Ilona og 
Peter Lukacs 
sammen 
med Siv 
Ringlund og 
Elisabeth 
Batta.



Mudinytt
Fra mudirepresentant: Inga Realfsen
Vi nyter den kalde høstluften, og koser oss i skog og mark nå som båndtvangen 
er over for denne gang. Viktig å nyte skogslivet før vinter og snø setter en 
stopper for det.  
 
I sommer ble det født et kull med 4 fine valper i Bergen. Etter SUCH 
Lärkfalkens Ajax og NUCH Kilvan Arany Barany. Kullet er et godt eksempel på 
at genetikken kan spille en et puss. Mor til valpene er fako merle/skjult merle, 
det vil si  at merle fargen ikke er synlig, men at hunden har genotype merle til 
tross for at den er fenotypisk fako. Far er sort. Alle 4 valpene som kom var sort 
merle, ingen ensfarget sort. Statistisk skulle 50% av kullet vært sort.  Genetikk er 
fantastisk spennende !  

Lumi	og	valpene:	Kilvan	Arany	Barany	og	en	av	valpene	hennes.	 
Foto:	S:ne	Pernille	Grytøyr



Ellers så er det gledelig at så mange mudier er ute og konkurrerer om dagen. 
Denne gangen er det masse resultater å vise frem!

Rallylydighet 
Kilvan	Arany	Barany  
Haugesund:	30.05.15,	RL1,	190	p,	nr	8	i	klassen,	og	direkte	opprykk	:l	RL2.	
 
Vriim	Wartownik	Wiatru  
02.05.15	Ed,	Sverige:	RL1,	73p  
30.05	Bø:	RL1	194p	–	direkte	opprykk	kl2  
13.06	SandeOord:	RL1	185p.,	14.06,	
SandeOord		RL1	176p.	  
15.08	Bø:	RL2	198p.-	direkte	opprykk	kl3 
16.05	Bø:	RL2	184p.	  
12.09	Drøbak:	RL2	183p.  
26.09.15	Ed,	Sverige:	RL1,	90p  
Gratulerer med titlene RL1, og RL2!	

Czaruso	Rapp 
15.08.15	Bø:	RL2,			197	p	-	direkte	
opprykk	:l	RL3 
16.08.15	Bø:	RL2		196	p	-	direkte	
opprykk	:l	RL3	3	

Både Czaruso Rapp(t.v.) og Vriim 
Wartownik Wiatru (over) har gjort 
lynkarriere i rallylydighet. 
                                             Foto: Inga Realfsen

Czaruso Rapp. Foto: Mary Ann Nord



Lydighet  
Vriim	Wartownik	Wiatru	  
19.09.15	Ed,	Sverige:	LP1,	147p/2.pr 
09.08.15	Ed,	Sverige:	LP1,	168p/1.pr 
04.07.15	Ed,	Sverige:	LP1,	171,5p/1.pr	

Uts+lling 
10.07.15	Tvååker,	Gunilla	Skallman 
Vriim	Wartownik	Wiatru,	VG	chk 
11.07.15	Tvååker	,	Redlicki	Miroslav  
Vriim	Wartownik	Wiatru,	Exc1,	Cert,	BIR	–	Ny	Svensk	Champion!	Gratulerer! 
06.06.15	NKK	Drammen,	Torsten	Lemmer 
Mog-Urs	Mr	Razzi,	Exc1,	Cert,	Cacib,	BIR-	NY	norsk	Champion-	Gratulerer! 
21.06.15	NKK	Tromsø,	Per	Svarstad  
Szofogadas	Zako,	Exc1,	cert,	cacib	BIR	–	Ny	norsk	Champion,	Gratulerer! 
26.07.15	SKK	Ransäter,	Per	Svarstad 
Gulaku:	Gerle,	Exc1 

Gulakuti Gerle
Junior Europa Vinner og BIM 
under EDS 2015.
                   Foto: Inga Realfsen



05.09	KUR-spesialuts+lling  
Mudiblues	First	DecEmber	–	BIR-valp  
Czaruso	Rapp	–	exc2,	CK,	3.bhk 
Czaruso	Millthon	–	Exc1,	CK,	2.bhk 
Sigerdrivas	Büszke	Bajnok	–	Exc1,	CK,	1bhk,	BIM,	BIR-Veteran  
Gulaku:	Gerle	–	Exc1,	CK,	Cert,	2btk 
Szinesgyöngy	Angyalka	–	Exc1,	CK,	1btk,	BIR 

06.09	European	DogShow. 
Czaruso	Rapp	–	Exc1,	2.bhk,	Cacib	Europavinner2015 
Vriim	Wartownik	Wiatru	Exc2,	R-cacib  
Sigerdrivas	Büszke	Bajnok	–	Exc1,	1.bhk,	BIR,	BIR-veteran,	Veteran	Europavinner	
2015 
Gulaku:	Gerle	–	Exc1,	cert,1.btk,	BIM	–	Junior	Europavinner	2015 
Szinesgyöngy	Angyalka	-	Exc1,	2.btk,	Cacib,	Europavinner	2015 
 
26.09.15	NKK	Rogaland 
Mecseki	Bundas	Gyöngy 
Exc1,	cert,	cacib,	BIR	–	Ny	norsk	Champion-	Gratulerer!	

Sigerdriva Büszke Bajnok - 
BIR og Veteran Europavinner.
            
                               Foto: Inga Realfsen



Mitt hundeliv – apportbukken  
Av: Lena Kristin Vollen

Hei alle sammen, da var det min tur å ta opp apportbukken. Jeg må takke Mary Ann 
Nord som sendte utfordringen til meg. 

For de som ikke kjenner meg heter jeg altså Lena og jeg er 26 år gammel. Jeg er 
oppvokst på en gård på Helgelandskysten, og her bor jeg fortsatt. Fra jeg var liten av 
har vi hatt kyr, sauer, kaniner, katt og hester. Selv om vi har hatt masse dyr har  ønsket 
mitt  om en egen hund alltid vært stort. Hver gang vi var på besøk hos noen som hadde 
hund, var jeg i himmelen. Stakkars mamma og pappa ble maset på i år etter år om å få 
hund, men da jeg fikk min første egne hest gikk det meste av tid, penger og energi til 

den i stedet. 

Ikke før jeg var blitt 19 år fikk jeg min egen 
hund, bichon havanaisen Tempoo. Jeg 
stortrivdes som hundeeier, og det tok ikke lang 
tid før drømmen om en hund til begynte å 
snike seg på. En dag i 2010 ramlet jeg 
tilfeldigvis over et bilde av en pumi i en 
rasebok og jeg ble straks nysgjerrig på denne 
uvanlige rasen jeg aldri hadde hørt om før. 

Jeg prøvde å spørre på hundeforum på 
internett om det var mulig å bruke pumien til 
gjeting. Svarene jeg fikk var veldig varierende, 
noen mente det selvfølgelig var mulig. Andre 
igjen påsto at alt av gjeterinnstinkt på «sånne 
raser» var avlet bort og skulle man gjete var 
det kun en ting som gjaldt og det var border 
collie. 
Jeg klarte ikke å legge i fra meg tanken på 
disse karakteristiske krølltoppene og i 2013 
var jeg hos Schendas Kennel og hentet 
pumigutten Basculin Bad Boy Blixen. 



Tanken på gjeting hadde jeg vel egentlig lagt fra meg. Men jeg ville ha en hund som var 
litt større og mer treningsglad enn Tempoo er, og selv om jeg aldri hadde møtt en pumi 
i levende live tok jeg sjansen på at dette var en rase som kunne passe meg. 

Jeg er definitivt ikke blitt skuffet. Blix har så til de grader krøpet under huden på meg 
med sitt fantastiske vesen og herlige sjarm. Han elsker mennesker, er klar for å jobbe 
uansett  (det er ganske utrolig at han kan sove tungt oppned i «pumistyle» i det ene 
sekundet, og hvis jeg bare tenker på å reise meg så spretter han opp klar for å være 
med). Han er virkelig alt jeg ønsket meg og mer til! Han har en kjempebra lekelyst, er 
treningsglad og lærer veldig fort.  Blix er nok litt for smart, så vi har litt utfordringer. 
Han trener eieren fortere enn eieren trener hunden, så jeg må virkelig jobbe for å henge 
med i svingene. 

Høsten 2014 gikk Blix en fin MH (mentalbeskrivelse) og jeg fikk kommentarer fra 
testlederen om at jeg hadde «en bra liten hund», og han hadde heldigvis ingen reaksjon 
på skudd



Våren 2014 så jeg på facebook at Kennel Bissibingens skulle ha gjeterhundkurs for 
pumier i Vågå med Ørjan Halvorsen fra Fjellgjeting som instruktør. Jeg snakket litt 
med mamma som mente jeg måtte melde meg på – selv om hunden kanskje ikke hadde 
gjeterinstinkter så var det jo en fin anledning til ferie. Og i tillegg møte nye folk og 
mange andre pumier. Heldigvis fikk vi plass hos snille Iren og Ann selv om Blix er fra 
en annen kennel enn deres. 

Etter en 70 mils kjøretur var vi spente, hvordan skulle dette gå? Forventingene til 
hunden var lave, men der ble vi overrasket. Gjeterinstinktet var definitivt på plass og 
her ble det fort tydelig at hunden kunne gjete – det var nok verre med eieren som var en 
smule forvirret. Å gå frå selv være «hund» bak sauen til å i stedet skulle styre hunden 
var en stor overgang.

Blix og Lena trener gjeting hos Ørjan Halvorsen som driver Fjellgjeting.



I år kom vi oss dessverre ikke på kurs med Ørjan. Jeg og Blix trener også i Norske 
redningshunder, så i år prioriterte vi å reise på hovedkurs for å få utviklet oss der 
også. Både jeg og hunden er nybegynnere, så da er det fint å få hjelp til hvordan vi 
skal trene for å komme oss videre på veien mot godkjenning. Men neste år må vi 
komme oss på gjeterkurs med Ørjan, definitivt!

Blix lever et aktivt hundeliv 
med NRH treninger 
(sportrening, rundering, 
lydighetstrening, overværssøk, 
feltsøk for å nevne noe), i 
tillegg til at han er et naturlig 
midtpunkt på gården. Han vil 
være med på alt vi foretar oss. 
Får han være med ut på 
daglige gjøremål, så er han i 
himmelen. Til og med å sitte 
på i traktoren, som han 
egentlig synes er litt skummelt, 
godtar han hvis det betyr at 
han får være med ut å jobbe. 
Han er ingen sofapute og han 
kan bli riktig kreativ og 
slitsom å ha med å gjøre hvis 
han ikke blir trent jevnlig. Får 
han bruke hodet og kroppen 
merker vi han nesten ikke 
innendørs for da ligger han på 
lading som vi pleier å si. 

I høst har Blix fått begynne å 
være med å ta ned sauer fra fjellet. Vi har veldig harde sauer som ikke er vant til 
hund, og siden Blix er såpass liten av størrelse og fersk som han er, må jeg være litt 
forsiktig slik at de ikke skader eller skremmer ham. Men han tar utfordringen på 
strak arm. 
Han er virkelig i sitt ess når han får gjete sau, jeg tror ikke det finnes noe som 
motiverer ham mer enn det. Planen er å få bruke ham mer og mer i arbeidet med 
sauen hjemme. Lydigheta rundt sauen begynner å sitte nå, så nå er det samarbeidet 
mellom meg og ham som må jobbes mer med. Vi er jo ikke bestandig like enig om 
hvilken vei sauen skal ;) 



Når vi er i skogen på sank er Blix hele tiden på vakt, bruker vinden mye og han 
stopper opp og lytter aktivt etter sauebjeller.  Jeg opplever at han finner sau som jeg 
alene hadde kommet til å gå rett forbi (når sauen ligger helt rolig inne i et skogholt er 
de lydløse og umulig for meg å finne hvis jeg ikke tilfeldigvis går rett på de).  Hunden 
er virkelig et fantastisk redskap når man jobber med sau. Jeg ser bare mer og mer hvor 
mye nytte man kan ha av en godt trent hund og hvor mye mindre løping det blir på 
meg selv når hunden fungerer. 
Jeg og Blix har begge mye å lære innen gjetinga og vi må utvikle oss sammen. Det er 
mange brikker som skal på plass, men at vi storkoser oss begge to, er det ikke noe tvil 
om. Og at Blix er glad i livet sitt som aktiv gårdshund, det er helt sikkert. Jeg innser jo 
at hvis vi skal utvide sauebesetningen vår så kan det være fornuftig å skaffe meg en 
kelpie eller en border collie også,  men å leve uten en pumi kan jeg ikke se for meg 
lengre. Blix har virkelig beriket livet mitt med sin herlige personlighet, store 
arbeidslyst og sitt hjerte av gull. 

 Jeg sender apportbukken videre til Ann og Iren fra Bissibingens Kennel og 
gleder meg til å lese om deres pumiliv. 

Blix (t.h.) er et naturlig midtpunkt på gården og vil være med på alt som foregår. 



Sau, spor og rally på Lemonsjøen
Av Kirsten Flagstad
Det kan hende vi hadde tatt litt vel mye Møllers tran, Ann og jeg, da vi planla den 
aller første KUR-uka.  Spor, klipping, rallylydighet og gjeting, det er en veldig 
aktiv blanding.

Siste fredagen i juni ankom åtte pumier (to av dem pensjonister), én mudi og en 
gjeng med hundeglade mennesker Skarå camping på Lemonsjøen. 

Programmet startet alt samme kveld, med teori og innføring i sportrening. 
Instruktører var Gjermunn og Ørjan Halvorsen. 
Lørdag fikk alle prøve seg i praksis, og etter hvert skjønte alle hundene hva de 
skulle gjøre. Det var en mann som hadde gjemt seg i skogen, og han var breddfull 
av godbiter. Han hadde mistet mange i skogen også! Men utover dagen ble det mer 
og mer fokus på å bruke nesa og følge spor, og godbitene ble oversett. 

Det var en mann i 
skogen, med masse 
godbiter og hull i 
lommene. Rumba er 
på sporet.

Søndag skulle vi egentlig ha 
foredrag om gjeting med 
demonstrasjon, men ettersom 
alle skulle delta på gjeterkurset 
bestemte vi oss for å utsette og 
ta én dag til med sportrening. 
Det var alle fornøyd med. Takk 
til Gjermunn og Ørjan!

Gamlisene ble 
veldig slitne av 
sportreninga, 
men ikke 
Rumba og 
Minni.



Det er god anledning til prate hund i alle pausene. Her er (f.v) Sissel Nielsen 
Jordhøy med Rumba og Mincen, Tor Lunnan med Nella, instruktør Gjermunn 
Halvorsen, Mary Ann Nord med Rapp og Ann Grete Johansen med Ume og Vennja. 

Klippekurs
Fire pumier, to elever og én instruktør på klippekurs søndag kveld. Sissel og jeg fikk 
personlig veiledning, og resultat ble veldig bra, tror jeg. Det jeg husker best er Anns 
stemme som sier: «Ta litt av gangen, Kirsten. Vær tålmodig.» Det husker jeg på 
hver gang jeg tar fram kam og saks. Sissel har klippet schnauzer før, så hun ble nok 
enda litt flinkere enn meg. 

Her er vi i aksjon, mens de andre 
sitter og slapper av. Sissel (t.v.) 
klipper Mincen, mens Ann hjelper 
meg med Nella.

Tusen takk  for god instruksjon, 
Ann! Nå skal jeg klippe Minni og 
Nella sjøl, unntatt når det er klipp 
før utstilling …

Foto: Per Jordhøy



Klare for rallylydighet: Fra venstre Tor, Kirsten, Mary Ann, instruktør Berit 
Smaaland, Sissel og Ann. Foto: Per Jordhøy

Lynkurs i Rallylydighet
Berit Smaaland er en svært effektiv instruktør. På én dag fikk hun oss gjennom 
nesten alle øvelsene i rallylydighet klasse 1, 2 og 3. Deltakerne hadde ulikt 
grunnlag, fra nybegynnere (Sissel og Mincen samt Tor og Minni) til de mer 
drevne (Mary Ann og Rapp samt Kirsten og Nella). Ann lot pumijentene sine få 
hvile, og stilte med pensjonist Carl Anton. For ham som tidligere har drevet 
med både lydighet og freestyle, var rallylydighet lett som en plett. 

Ettersom fotograf Per Jordhøy var opptatt med sportrening med Rumba, har vi 
ingen bilder fra selve kurset. Men vi var flinke!
Rapp og Mary Ann ble så flinke at da de deltok i stevner seinere på sommeren 
gjorde Rapp det så bra at han fikk direkte opprykk i klasse 3. (Se Mudi-spalten 
annet sted i bladet). 

Og dere må ikke tro at vi hvilte om kvelden. Mens hundene lå på lading hadde 
vi teori om gjeting, den vi hadde utsatt fra søndag til fordel for en ekstra dag 
med spor. 



Gjeting er livet …
Jeg har skrevet det før, og jeg skriver det igjen: Gjeting er meningen med livet for en 
ungarsk gjeterhund. Etter hvert som tiøringene detter ned og hunden forstår mer og 
mer, er det eieren som sliter. Ikke så rart, våre gjeterinstinkter er sannsynligvis borte for 
veldig mange generasjoner siden. Men heldigvis kan vi lære, og ha det moro sammen 
med bestekompisen vår.
Det koster. Etter fire dager med gjeting var alle slitne. Og noen var mer fornøyde enn 
andre. Jeg var ikke så fornøyd med Nella (4 år) i fjor, men i år gikk det overraskende 
(for meg) mye bedre. Ting tar tid. Nå skal vi lytte til rådene fra Ørjan, og trene slik at 
hun blir mer sjølstendig. Vi er alt i gang med spesialsøk og smeller. 

Jeg er sikker på at mange vil komme tilbake til Fjellgjeting, Lemonsjøen og Skarå 
camping. Og jeg håper at mange nye vil komme og oppleve hunden sin på en ny måte. 
I skrivende stund er det usikkert om det blir gjeting i regi av KUR neste år. Men det er 
helt sikkert at ungarske gjeterhunder kan samles til kurs - hvis Ørjan og Fjellgjeting 
holder koken. 
Vi sees!

Ume i farta. Minni er stor og sterk og flytter sauen 
sammen med Ørjan.

Mary Ann og Rapp lærte mye, og ble mye dyktigere i løpet av kurset.



Deltakerne på KUR-uka på Lemonsjøen sommeren 2015. Fra venstre Tor 
Lunnan med Minni, Sissel Jordhøy med Mincen og Rumba, Kirsten Flagstad 
med Nella, Iren Zahl Johansen med Carl Anton og Bissi, Ann Grete Johansen 
med Ume og Vennja, instruktør Ørjan Halvorsen og Mary Ann Nord med Rapp. 
Bak kamera fotografen, Per Jordhøy.

Disse seks sauene hadde sommerjobb på gjeterkurset. 



Referat	fra	generalforsamling	i	KUR		
(Klubben	for	ungarske	vakt-	og	gjeterhundraser) 
Tid:	6.	juni	2015	
Sted:	Ligostua,	Drammen.	5	medlemmer	var	til	stede	på	
generalforsamlingen.	

1.	 Innkallingen	ble	enstemmig	godkjent.  

2.	 Sakslista	ble	enstemmig	godkjent.  

3.	 Siv	Ringlund	ble	valgt	til	møteleder.  

4.	 Kirsten	Flagstad	ble	valgt	til	referent,	Liv	Lauritsen	og	Wenche	
Granli		Ekeli	ble	valgt	til	å	underskrive	referatet. 

5.	 Sonja	Magnussen	ble	valgt	til	tellekorps. 

6.	 Siv	Ringlund	la	fram	Styrets	årsrapport	2014.	Ingen	hadde	
innvendinger,	og	rapporten	ble	enstemmig	godkjent.  

7.	 Regnskap	og	revisjonsrapport	ble	enstemmig	godkjent.	Klubben	har	
god	og	stabil	økonomi.	  

8.	 Klubbens	vedtekter	ble	oppdatert	i	henhold	til	NKKs	lovmal	og	
godkjent	på	generalforsamlingen	2013.	NKK	har	nå	gått	gjennom	
lovene,	og	har	noen	små	endringer	i	forhold	til	ordlyd.	
Generalforsamlingen	godkjente	endringene	og	de	nye	vedtektene.  

9.	 Siv	Ringlund	orienterte	om	styrets	aktivitetsplan	for	2015.	Den	ble	
godkjent	uten	innvendinger.	



10.	Valg 
Ingen	ønsket	skriftlig	valg,	og	valgkomiteens	forslag	ble	godkjent	
ved	akklamasjon.  
 
Leder:		 	 Siv	Ringlund		 	 	 	 (ikke	på	valg) 

Sekretær:			 Elisabeth	Batta	 	 	 (1	år)	
Styremedlem:	 Inga	Realfsen	(mudi)		 	 (2	år)	
Styremedlem:		 Bjørn	Olav	Andersen	(kuvasz)	 (2	år)	
Styremedlem:	 Tanya	Aa.	Seland	(puli)	 	 (2	år)	
Kasserer:	 	 Beate	Jensen	 	 	 	 (ikke	på	valg)	
Styremedlem:		 Sonja	Magnussen	(pumi)	 	 (ikke	på	valg)	
Varamedlem:	 Morten	Sandven	(komondor)	 (1	år)	

Revisor:		 	 Sonja	Magnussen	 	 	 (ikke	på	valg)  

Valgkomité:		 Torild	Frøberg	 	 	 (1	år)	
	 	 	 Leif	Ragnar	Hjorth	 	 	 (1	år) 
	 	
Webansvarlig:		 Bjørn	Olav	Andersen		 	 (1	år) 

Redaktør:			 Kirsten	Flagstad	 	 	 (ikke	på	valg)	

11.06.2015		 Kirsten	Flagstad	(sign.)	

Liv	Lauritsen	(sign.)	 	 Wenche	Granli	Ekeli	(sign.) 





Resultater KUR Spesialen 2015
VALPER
BIR Kuvasz valp: Niszaly A Vizimalom
BIR Mudi valp: Mudiblues First December
BIR Puli valp: Kanikula’s Guttigatefeier 
Dredsdigg
BIR Pumi valp: Terel - Tekerg Perg
BIM Pumi valp: Imse Vimse Black Coffee

KOMONDOR
BIR: N DK SE UCH DKV-13 NV-!3-14 
NORDV-14 Echo Heinrich Von Rux 

 
KUVASZ
BIR Junior: Pusztahegyi Bator Ardo
BIM Junior: Megyeri Nomad Eger
BIR : NO SE UCH NV-14 NORDV-14 
Sorschies Szép Jenci
BIM: MULT.CHAMP.Ines Ilonka Egymasra 

Kanikula’s Guttigatefeier 
Dredsdigg ble beste 
pulivalp (BIR) og BIS valp. 
Her med Hilde Stenstad.        
Foto: Henning Ringlund

KUR-hunden 2014, Echo Heinrich 
Von Rux, ble beste komondor (BIR). 
Beate Jensen er både stolt og glad.

Foto: Henning Ringlund 



MUDI
BIR Junior: Gulakuti Gerle

BIR: INT NORD FI UCH NORDV-10 
NV-12 NV-14 VV-14 Szinesgyongy 
Angyalka

BIM: N UCH NV-08-09-10 
NORDV-10 NV-14-NVV-14 
NORDVV-14 Sigerdrivas Buszke 
Bajnok

BIR VETERAN: N UCH 
NV-08-09-10 NORDV-10 NV-14-
NVV-14 NORDVV-14 Sigerdrivas 
Buszke Bajnok

PULI
BIR Junior: Loncsosi-Bator Arad
BIR: Loncsosi-Bator Arad
BIM: DKCH Loncsoci- Bator Orkeny

PUMI
BIR Junior: EEV-15 EEJV-15 LVJV-15 Mariell De Marque Lothus Av Fylgia 
BIM Junior: Camly Celebrating Balder
BIR: SE V-07 NORD UCH KBH V-08 C.I. Mariell De Marque A-Lagets Allwin 
BIM: FI CH, EUJV.14, V-14, C Napos Utcalany
BIR VETERAN: SE V-07 NORD UCH KBH V-08 C.I. Mariell De Marque A-Lagets 
Allwin 
BIM VETERAN: CIB FICH FIACHJ FIACH LVCH LTC Napos Jozefina

Szinesgyongy Angyalka er svært 
interessert i den fine rosetten hun 
fikk da hun ble BIR Mudi. Her 
sammen med Inga Realfsen.
                           Foto: Henning Ringlund



BIS
Kuvasz        NO SE UCH NV-14 NORDV-14 Sorschies Szép Jenci
Puli              Loncsosi-Bator Arad
Pumi            SE V-07 NORD UCH KBH V-08 C.I. Mariell De Marque A-Lagets Allwin 
Komondor   N DK SE UCH DKV-13 NV-!3-14 NORDV-14 Echo Heinrich Von Rux 
Mudi            INT NORD FI UCH NORDV-10 NV-12 NV-14 VV-14 Szinesgyongy 
Angyalka

 
BIS Valp
Puli              Kanikula's Guttigatefeier Dredsdigg
Kuvasz        Niszaly A Vizimalom
Pumi            Terel - Tekerg Perg
Mudi             Mudiblues first december

 
BIS Junior
Puli              Loncsosi-Bator Arad 
Kuvasz        Pusztahegyi Bator Ardo
Pumi            EEV-15 EEJV-15 LVJV-15 Mariell De Marque Lothus Av Fylgia 

– Vi klarte det, Jens! 
Du vant! 
Bjørn Olav Andersen 
og BIS Sorschies 
Szép Jenci.

Foto: Henning Ringlund



BIS Veteran
Pumi             SE V-07 NORD UCH KBH V-08 C.I. Mariell De Marque A-Lagets Allwin 
Mudi             N UCH NV-08-09-10 NORDV-10 NV-14-NVV-14 NORDVV-14 
Sigerdrivas Buszke Bajnok

  

BIS OPPDRETTER
Kuvasz Kennel Czaruso:  SE V-14,SE v-15 Czaruso Costanza. SEUCH, 
FINUCH,WW-14 Czaruso Brian Little og N SE UCH SEV-13 NORDUCH Czaruso 
Blackeyed pea 

 
BESTE Handler 2015
Magnus Palmcrantz 

Magnus Palmcrantz  ble 
beste handler. Her handler 
han pumiveteran Mariell De 
Marque A-Lagets Allwin, som 
ble både BIS Veteran og BIS 
Pumi. Til høyre dommer 
Ilona Udvardine Lukacs.

Foto: Henning Ringlund



KUR-utstillingen 2016 
Lørdag 25. juni 2016  
Helgen 24-26 juni 2016

Dommer:  John-John Johnsson fra Sverige

Vi har i flere år vært på Evenrød ved Råde, men dette har vært et 
sted hvor ikke alle kunne overnatte og være med på den sosiale biten 
fredag og lørdag kveld. Vi håper derfor at så mange som mulig har 
anledning til å være med også om kvelden, når vi nå flytter til Vestby 
Hotell og Gjestegård i Vestby. Dette er et sted med god plass til 
hunder. De har mange forskjellige typer overnattingsmuligheter og 
sentral beliggenhet.

Utstillingen er utendørs 

Sted: Vestby Hotell og Gjestegård ligger sentralt men landlig til ved 
E6 i Vestby. Bestill hytte/leilighet/telt eller bobil plass så fort som 
mulig, gå inn på http://vestbyhotell.no/newweb/

PREMIER  
Dersom du har tilgang til premier: for eksempel hundebein, 
hundegodter, hundeleker, hundeutstyr og liknende så setter vi STOR 
pris på å få beskjed om det på forhånd.  
Ta kontakt med Inga Realfsen.



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

Sekretatiatet under årets KUR-spesial, årets største begivenhet i KUR.
                                                                                                     Foto: Henning Ringlund


