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Det er født 9 kuvaszvalper hittil i år.      Foto: Bjørn Olav Andersen



Klubbens styre 2016
Leder:
Siv Ringlund
Nadderudveien 115c, 1359 Eiksmarka
Tlf. 67 14 07 61 / 932 55087  e-post: 
siv.ringlund@gmail.com
 
Nestleder og og Raserepresentant for Mudi
Inga Realfsen
Håvundvegen 327, 3711 Skien
Tlf. 908 26905  e-post: ingarealfsen@gmail.com

Kasserer:
Beate Jensen
Granlyveien 9, 3186 Horten
mobil: 948 87779  epost: beatetvilling@gmail.com

Sekretær:
Elisabeth Batta
Alnagt 20e, 0192 Oslo
Tlf: 90128821  e-post: 
elisabethbatta@hotmail.com

Styremedlem og Raserepresentant for Pumi:
Sonja Magnussen
Fridtjof Nansens vei 54C, 1472 Fjellhamar
Tlf: 473 47879/67 97 76 50, e-post: 
sonjaelm2000@yahoo.no

Webmaster og Raserepresentant for Kuvasz
Bjørn Olav Andersen
Toralfsgard, 2544 Øversjødalen
Tlf. 47 96 75 24  e-post: kuvasz@fjellflokken.com
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Varemedlem og Raserepresentant for Puli:
Tanya Aamodt Seland
Nordgardsvegen 10, 4440 Tonstad
Tlf: 990 87584/38 37 03 61  epost: 
tanyaseland@gmail.com

Varamedlem og Raserepresentant Komondor 
Morten Sandven 
Granlyveien 9, 3186 Horten
mobil. 900 94147,  e-post: msandven@gmail.com

Redaktør KURer
Kirsten Flagstad
Bygdinvegen 2039, 2940 Heggenes
Tlf: 414 48141,  e-post: kflagstad@gmail.com

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  

• Eller send SMS Grasrotandelen «org.nr» til 2020  

Organisasjonsnummeret til KUR er 987511397  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Lederen har ordet:
Nytt år og nye muligheter. Håper alle har hatt en fin start på året. Vi valgte i 
år å ikke komme med noe vinternummer av KURer på grunn av at siste 
nummer i 2015 kom såpass sent, og så mye nytt i den ungarske 
hundeflokken var det ikke. 

Vi er nå i full gang med planlegging av årets utstilling og general- 
forsamling. Det var litt frem og tilbake angående utstillingssted. Vi skulle 
bytte sted og hadde reservert dette i god tid. Så fikk vi tilfeldigvis vite at 
stedet var blitt midlertidig asylmottak for 350 unge asylsøkere. Dette så vi 
på som en vanskelig kombinasjon. Heldigvis var Evenrød, som vi jo har 
brukt mange ganger, ledig og da reserverte vi raskt det. Men så for noen 
uker siden fikk vi beskjed om at Vestby avslutter som asyl mottak i mai, og 
vil være tilbake i normal drift som hytte/motell campingplass i juni.

Derfor skal vi i år arrangere vår rasespesial på et nytt sted: Vestby 
Hyttepark og Gjestegård. Så hold av lørdag 25. juni 2016. 
Vestby ligger ved E6 20 minutter sør for Oslo. Det har vært arrangert 
hundeutstillinger på stedet flere ganger, og de ser frem til å ønske oss 
velkommen. Der vil det være plass til alle som ønsker å overnatte, de har 
hytter, rom og campingmuligheter.
Så om dere ønsker å overnatte, ring for å reservere plass. 

Vestby Gjestegård og Hyttepark
 Hytteveien 11, 1540 VESTBY
 +47 64 95 98 00
 info@vestbyhyttepark.no - booking@vestbyhyttepark.no
 www.vestbyhyttepark.no
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Generalforsamling 2016
Vi vil arrangere årets generalforsamling etter utstillingen 25. juni 2016. 
Dette er nytt for oss, men vi håper at flere dermed vil være med på 
generalforsamlingen. Se sakspapirer på midtsidene.
 
Lørdag kveld etter utstillingen og generalforsamlingen vil vi ha felles grilling og 
kose oss sammen. Vi håper flest mulig har lyst og mulighet til å være der også om 
kvelden, til grilling og felles hygge. 

Vi trenger som vanlig hjelp til flere av oppgavene på selve dagen. Så om du 
har lyst til å hjelpe til med å sette opp bane/telt, kafeteria, loddsalg, premier 
mm, send mail til siv.ringlund@gmail.com. 

Lodd-premier og premier til hund/eier mottas med takk. Gi beskjed til meg om hva 
du kan bidra med.

Saker styret jobber med i 2016:

• KUR-spesialen 2016: Arrangeres i år lørdag 25. juni på Vestby 
Hyttepark og Gjestegård. Dommer for dagen er John-John Johnsen, fra 
Sverige.

• Generalforsamlingen 2016: Blir i år arrangert samtidig med årets KUR- 
spesial, 25. juni 2016.

• Lemonsjøen 2016: Gjeterkurset i 2015, ble et vellykket arrangement og 
vi arrangerer også et gjeterkurs i 2016. Kontakt Kirsten Flagstad og se på 
Ungarske Hunder på Facebook. (Kurset er alt fulltegnet, red. anm.)

• RAS: Vi har som mål at vi i løpet av 2016 skal bli ferdig med RAS for 
puli og kuvasz. 

• Ny logo: KUR trenger en ny logo, vår gamle er vanskelig å bruke til for 
eksempel sløyfer, klistremerker, merker på klær ol. Vi ser på flere 
muligheter.

• Infofolder: Vi jobber med å komme med et forslag til infofolder for våre 
ungarske raser.
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• Juleannonse i Hundesport 2016: Vi har nå i noen år hatt juleannonse i 
Hundesports julenummer. Dette har vært godt mottatt, og vi vil i 2016 
også ha en felles annonse for de av våre ungarske oppdrettere som ønsker 
å være med.

• DNA-testing. Er dette noe vi skal vurdere for våre raser, eventuelt endre 
RAS? 

Liten oppdatering på Csilla, som nå snart er 3 år. Hun er en liten dame 
med masse personlighet og mange påfunn. Snorene er godt i gang, og hun 
har masse pels.  
Påska var så gøy, Csilla elsket å gå på ski og ville gjerne trekke. Vi måtte 
roe henne ned, og lekte masse i snøen. Snøballer som bare forsvinner er 
veldig gøy å søke etter, for snøen lukter jo av den som kastet, men 
klumpen er borte, hmm hvor ble den av?? 

Vi går på hundeklubb 1 gang i uka, og har prøvd oss på smeller, søk, 
rallylydighet, agility, hopp og mange andre morsomme saker. 

Det er gøy å prøve forskjellige ting, og se hva Csilla og jeg kan greie. 
Spesielt moro når du ser at hun jobber, og vi får det til. Jeg må jobbe mye 
med klare meldinger, og ikke minst riktig plassering og tempo. Vi har 
våre utfordringer, men ting har blitt mye bedre og vi jobber oss fremover.

Siv og Csilla 

Vi er så 
glade for at 
det er lenge 
til vi trenger 
dress igjen.



Kuvasz – Hva forventer vi av 2016?
Av Bjørn Olav Andersen
Kuvaszåret 2016 har allerede startet bra. Vi har fått årets første gruppevinner; 
EUJW15 Pusztahegyi Bátor Ardó vant gruppen på Miniatyrhundsklubbens utstilling i 
Letohallen den 6. mars. Han har også 3 BIR, og leder i skrivende øyeblikk «Årets 
Kuvasz» både i Norge og Sverige. Vi har også fått årets første Champion; 
Fjellflokkens Areia Alpár tok sitt siste CERT på NKK sin utstilling i Bø den 20. februar.

EUJW15 
Pusztahegyi 
Bátor Ardó

Også på valpefronten har det skjedd gledelige ting. Selv om vi bare har kommet 
til april er det allerede registret to kull med til sammen ni valper (7 + 2). Begge 
kullene er oppdrettet av Kennel Fjellflokken. Det er også importert en hund fra 
Kennel Red Dogs i Sverige.

Fjellflokkens 
D-kull



Klubbens raserepresentant har vært aktivt med i arbeidet som den svenske 
kuvaszklubben har gjort med å utarbeide et rasekompendium til en dommerkonferanse 
for rasen i Sverige i oktober. 
Presentasjonen skal gjøres av vår egen Leif Ragnar Hjort. Dette sier vel litt om den 
respekt han har som kuvaszdommer også i Sverige.
Raserepresntanten har også blitt invitert til å holde et foredrag om rasen for Autoriserte 
Hundedommeres Forening avd. Trøndelag. Ikke lite prestasjonsangst hos 
undertegnede, men det er meget gledelig at vi får to slike gode anledninger til å 
opplyse om rasen.

Årets høydepunkt i kuvaszverden er nok «World Meeting of Kuvaszok and Kuvasz 
Breeders» som arrangeres av den ungarske kuvaszklubben 12.-15. august. Den 
kommer til å samle oppdrettere og andre interesserte fra hele Europa og Amerika. 
Foruten foredrag og diskusjoner, så vil det også være mulighet for å delta på 
klubbutstilling, avlskåring og den ungarske mentaltesten for kuvasz. Hvis alt går etter 
planen så stiller Norge med Ardó og Jens.

Og selvsagt ser vi frem imot vår egen spesialutstilling og den svenske kuvaszspesialen. 

Ny Champion: NO UCH NJV-13 Fjellflokkens Areia Alpár 
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Svk FUR-utställning  29 maj

Svenska utställare ska vara medlem i Svk FUR. 
Utländska utställare ska vara medlem i Svk 
FUR, sitt lands kennelklubb eller specialklubb. 
Sista anmälan/betalning: 26 april!
 
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:- per 
hund.
 
Anmälan ska göras via formulär som finns på 
Svk FUR:s hemsida www.svkfur.com. Betalas 
till PG 298477-1. Märk din betalning med 
“Hundens reg.nummer, Tidaholm”. Anmälan 
är bindande!

Utländska utställare   
IBAN: SE21 9500 0099 6034 0298 4771
BIC /SWIFT är NDEASESS

Allmän info angående anmälningar och 
utställning: Ewa 073-3647480. Om ni har 

problem med själva anmälan, v.g. kontakta 
Lena via mejl till svkfur@telia.com. 
 
Hökensås Camping & Stugby ligger granne 
med Hökensås naturreservat. Där finns stugor 
och plats för camping på olika vis. Vill man 
campa nära utställningsringen? Glöm inte 
säga att ni ska delta på utställningen när ni 
bokar, även om ni bokar stuga. Telefon till 
campingen: 0771-10 12 00. Epost: hokensas@
nordiccamping.se
 
http://www.camping.se/sv/campingar/2933/
Hokensas-Camping-Stugby/
 
Priser 
Du som vill skänka priser till utställningen 
kontakta Ewa Granath (ewa@imsevimses.se 
eller telefon: 073-3647480).
 
Denna utställningshelg är ett samarrangemang 
med Svenska Kuvaszklub-
ben som håller sin utställ-
ning på samma område 
på lördagen. På lördags-
kvällen inbjuds alla som 
vill till “Grillkväll-knytis”. 
Mera info kommer på 
Svk FUR:s hemsida www.
svkfur.com .

Svk FUR-utställning 29 maj 2016  
Domare: Anca Giura, Rumänien
Utställningsplats: Hökensås Camping, Tidaholm.





NY	LOGO	
Klubben	for	Ungarske	vakt-	og	gjeterhundraser	trenger	en	ny	LOGO.		

	

Dagens	er	vanskelig	å	bruke,	uklar	og	sier	ikke	så	mye	om	hvilke	raser	vi	dekker.	Derfor	trenger	vi	en	
ny	logo!		Den	skal	vi	bruke	på	forskjellige	ting	som	skal	promotere	Klubben.	Det	vil	være	på	sløyfer,	
KUR.no,	katalog,	klær,	merker	m.m.	

Vi	utlyser	derfor	en	liten	konkurranse	der	du	kan	sende	inn	ditt	forslag.	Så	stemmer	vi	alle	over	
forslagene.	Logoen	må	gi	ett	klart	bilde	over	rasene	vi	har	i	klubben,	den	må	gjerne	være	i	farger,	
moderne,	lett	å	kopiere	og	flott.	Så	får	vi	en	logo	vi	kan	være	stolte	over!	

	

Svenske	FUR	sin	logo.	

	

Vi	håper	på	mange	forslag,	så	sett	i	gang	dine	kreative	sider	og	tegn	i	vei.		

Vi	forbeholder	oss	retten	til	å	videreutvikle	beste	forslag	til	ett	ferdig	produkt.		

Beste	forslag	premieres.	

Forslag	sendes	til	Morten	Sandven	eller	Bjørn	Olav	Andersen,	Frist	01	september	2016		



GENERALFORSAMLING 
KLUBBEN FOR UNGARSKE RASEHUNDER  

Lørdag 25 juni 2016 ca kl. 16.00 
Sted: Vestby Gjestegård og hyttepark 

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: Kommer i eget skriv. 
Kan du ikke møte bruk din stemme likevel. Legg din stemmeseddel i en 
konvolutt merket GF-2016. 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 

Siv Ringlund (sign.) 
 For Styret 



SAK Nr. 6           ÅRSMELDING  2015 
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 Komondore rep: Morten Sandven  
Webansvarlig:   Bjørn Olav Andersen  .                                                                                 
Revisor:    Sonja Magnussen 
Redaktør:   Kirsten Flagstad 
Valgkomité:   Torild Frøberg 
Valgkomité:   Leif Ragnar Hjort 

Klubben gjennomførte generalforsamlingen på Ligostua i Drammen i forbindelse med NKK 
sin utstilling. Kun 5 stykker møtte opp, dette skyldtes dårlig vær og mange siste liten 
avlysninger. Det ble servert baguetter/kaker og drikke. Vi gjennomgikk sakene på dagsorden. 
Styret konstituerte seg etter GF.  
Styret har hatt god kontakt innad og har pga store avstander blant styre medlemmene 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. 
Vår rase spesial 2015 ble gjennomført 05 september 2015 i forbindelse med European Dog 
Show på Lillestrøm. Dette var et kjempestort arrangement som ga oss mange nye utfordringer, 
vi skulle ikke bare samarbeide tett med NKK, men også med mange andre hundeklubber som 
hadde sin rase spesial den dagen. Det var mange nye ting å ta stilling til, og mange 
utfordringer. Men vi gjennomførte med glans og fikk en flott utstilling, og mange gode 
tilbakemeldinger. Vår ungarske dommer lona Udvardiné Lukács var veldig glad for å få 
komme og dømme våre raser og var spesielt imponert over den jevnt over svært høye 
kvaliteten på våre ungarske hunder. Det morsomste var at det var en norsk hund som ble BIS, 
Bjørn Olavs Kuvasz Sorschies Szép Jenci. Siv Ringlund var utstillingsansvarlig og fikk med 
god hjelp fra resten av styret, pluss mange andre som stilte opp både før og på selve dagen, 
gjennomført en hyggelig utstilling.  

Aktiviteter:  
Tirsdagstreningen i Råde har hatt varierende oppmøte.  
 
KUR-uke på Lemonsjøen, 26. juni – 3. juli 2015:  
Åtte pumier (to av dem pensjonister), én mudi og en gjeng med hundeglade mennesker var 
med på den aller første KUR-uka på Skarå camping ved Lemonsjøen i Vågå.Vi hadde et 
fullpakket program: to dager sportrening, tre timers pumiklippekurs, én dag med rallylydighet 
og fire hele dager med gjeting. Da uka var gått var vi slitne, og veldig fornøyde. I og med at 
det var de samme hundene og folka som var med på alle aktivitetene, så ble det kanskje litt i 
meste laget på en gang. Men bare kanskje… I 2016 nøyer vi oss med gjeting.  



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 2 kull og 2 importer. Mudi hadde 1 kull og 2 importer. 
Pumi hadde 3 kull og 3 importer. Puli, det er født 1 kull og 1. er importert. Komondor ingen 
valper eller importer i 2015. 
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 2015 
1. kull født, 3H/1T, alle merle. Kennel Vindvakar e. Larkfalkens Ajax u.Kilvan Arany 
Barany.2 importer er registrert. En tispe fra Ungarn og en fra Danmark.  
12 forskjellige hunder (inkl utenlandske) er stilt på utstilling, og flere han konkurrert i bla. 
Rally lydighet og agility. 
Puli 2015 
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 UccuHD. 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  
Kuvasz 2015 
2015 har vært et nytt godt år for kuvaszen i Norge. 
Fødsler og importer:For første gang siden tidlig 90-tall er det født to kull – riktignok bare ett 
som ble registret i 2015:Fjellflokkens B-kull: 5 hanner og 4 tisper. Av disse ble 3 boende i 
Norge, 1 ble eksportert til Finland og 5 til Sverige. 
Vi har fått to nye importer: En hanne fra Kennel Czaruso i Sverige, og en hanne fra 
Ungarn:Pusztahegyi Bátor Ardó. 
Utstillinger: Fem hunder har vært i aksjon i utstillingsringen med resultat CK eller bedre. 
Vi fikk tre Europavinnere: Sorschies Szép Jenci og Györgyudvari Merész Kászon ble 
Europavinnere og  Pusztahegyi Bátor Ardó ble Juniorvinner To norske vinnere:Sorschies 
Szép Jenci og Györgyudvari Merész Kászon BIS på årets KUR-spesial ble  Sorschies Szép 
Jenci BIS på svenske kuvaszspesialen: Györgyudvari Merész Kászon,BIS-2 på SBHK sin 
utstilling i Åstorp: Györgyudvari Merész Kászon,Årets KUR-hund og Årets Kuvasztik i 
Sverige: Györgyudvari Merész Kászon,Vi har også fått èn ny champion: NO SE UCH 
NJV-14 NORDJV-14 NORDV-14 NV-15 EUW-15,Györgyudvari Merész Kászon.En 
norskoppdrettet hund har blitt Ukrainsk Champion: UA CH Fjellflokkens Areia Alkony, 
Utstillingsåret har vært «en smule» dominert av to hunder, men vi har håp om at disse får 
sterkere konkuranse i 2016. 



Pumi 2015 
Det er født tre kull, til sammen 15 valper i 2015.  3 importer .     

Utstilling 2015 
28.12. Letohallen: Bissibingens Freidige Fiona Nojo BIR: 7 poeng (3 pumi) 
05.12 Kongsberg: Regi Vagyam D-Jarda, BIR: 7 poeng (3 pumi) 
Napos Szöcske, Pumi: BIM: 5 poeng 
08.11. Letohallen: Bissibingens Freidige Fiona Nojo BIR, CERT: 5 poeng 
07.11. Letohallen: Bissibingens Freidige Fiona Nojo BIR, CERT: 5 poeng 
26.09. NKK Rogaland: Schenda Colorful Coral Heini,  BIR, CERT: 6 poeng 

05.09 KUR-spesialen, Lillestrøm 
Camly Celebrating Balder, Pumi: CK: 1 poeng 
Pusztasarja Forràs, Pumi: 2BHK: 4 poeng 
Bissibingens Earl Grey Csde, Pumi: CK: 1 poeng 
Bissibingens Guinness Esca, Pumi: 3BTK: 3 poeng 
Fre To's Sarinas Dama Frøya, Pumi: CK: 1 poeng 
Cuidado Vain Venusz, Pumi: CK: 1 poeng 

30.08 Støren: Fre To's Pippis Mincen, CERT, BIR: 5 poeng 
29.08 Støren: Fre To's Pippis Mincen, CERT, BIR: 5 poeng 
08.08 SKK, Ronneby: Napos Szöcske, CERT, BIM: 6 poeng 
01.08 Kristiansand : Camly Celebrating Balder, CERT, BIR: 7 poeng (3 pumi) 
Fre To`s Sarinas Dama Frøya, Pumi: BIM: 6 poeng (2 tisper) 
25.07 Moss: Ciudado Vain Venusz, CERT, BIR: 6 poeng (2 pumi) 
25.07 Karmøy: Niwiggas B -Odin, BIR: 5 poeng 
06.06 NKK Drammen: Regi Vagyam D-Jarda, BIR: 11 poeng (6 pumi) 
Napos Szöcske, BIM, CACIB: 7 poeng (2 hanner), Bissibingens Freidige Fiona Nojo, 
2BTK: 5 poeng, Fre To's Pippis Mini, 3BTK: 4 poeng, Csillagosz De Lilah, 4BTK: 3 
poeng 
30.05 Stavanger: Schenda Colorful Coral Heini, BIR, CERT: 5 poeng 
14.03NKK Kristiansand: Napos Szöcske, BIR: 6 poeng 

Juleannonse i Hundesport 
Vi hadde en annonse for våre raser i Hundesport sitt julenummer 2015. Dette har blitt 
godt mottatt, og vi vil også i 2016 ha en felles juleannonse for våre oppdrettere. 

Bladet 
KURer har vært gitt ut 3 ganger i 2015. 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. 

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


Økonomi 
Det å arrangere vår rase spesial sammen med European Dog Show er ikke noe vi gjør hvert år, 
og utstillingen 2015 medførte utgifter vi ikke har hatt så ofte på våre vanlige utstillinger. Vi 
kom i mål og hadde god kontroll på utgiftene. Ingen store innvesteringer ble gjort i 2015. 
Klubbens økonomi er stabil.  

Årets KUR hunder 2015  
Kuvasz: Györgyudvari Merész Kászon:       104 poeng  
Komondor: Echo Heinrich von Rüx:    36 poeng 
Mudi: Sigerdrivas Büszke Bajnoki:    29 poeng 
Pumi: Napos Szöcske:                   24 poeng 
Puli: Bubbleton The Rosenhjorth Sin:                      12 poeng 

Årets KUR hund 2015 Topp 5
1 Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz:    104 poeng  
2 Sorschies Szép Jenci, Kuvasz:     77 poeng  
3 Echo Heinrich von Rüx, Komondor:    36 poeng 
4 Sigerdrivas Büszke Bajnok, Mudi:    29 poeng 
5 Czaruso Rapp, Mudi,      24 poeng 
5 Napos Szöcske, Pumi,     24 poeng 

SAK: 7. Regnskap. 
Regnskapet og resvisor beretning blir delt ut på Generalforsamlingen og satt inn på KUR.no.  

SAK:8 Innkommende forslag. Ingen innkommende forslag. 

Sak 9. Styrets aktivitetsplan. 
Styret har fortsatt mange planer og håp om å nå medlemmene og være informasjonsforum 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, 
lydighetstrening, 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 i gang. For 2016 er det 
planlagt gjeterkurs på Lemonsjøen med instruktør Ørjan Halvorsen. KUR-utstillingen 2016 ser 
vi på som en meget viktig del av arbeidet blant medlemmene. Utstillingen skal i år være 
lørdag 25. juni på et nytt sted, Vestby Gjestegård og Hyttepark. Vi skal ha svensk dommer og 
håper på mange flotte hunder og hyggelige dager. 

SAK. 10 Valg 
Kommer i eget skriv.  

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, Liste over kandidater kommer i eget skriv.  

Styret i KUR trenger deg
Vil du være med å planlegge fremtiden til våre ungarske raser?
Styret har flere ledige stillinger og ser etter deg som har lyst til å bidra. 

Det er ikke en krevende jobb å sitte i styret i KUR. Vi har for det meste 
mail/telefon kontakt pluss skype.

Så er du den vi ser etter, eller har spørsmål om de ledige styrevervene:

Kontakt Leif Ragnar Hjort lrhjorth@online.no / mobil 90834433 
eller Torild Frøberg torildjf@yahoo.no / mobil 41489534

FRIST 7. mai 2016

mailto:lrhjorth@online.no
mailto:lrhjorth@online.no


Apportbukken eller Vårt hundeliv
Av Ann Grethe og Iren Zahl Johansen

Ann og 
Vennja i 
«folla».

Hei til alle der ute.  
Vi hentet apportbukken du kastet ut, Lena Kristin Vollen, og kommer på plass med 
den. Det var kjempemoro å lese om pumilivet hos dere.  
Her i Bissibingens henger melankolien og sorgen fortsatt i etter at vi mistet Bissi 22. 
oktober og HerrMann 22. mars. Det var slett ikke slik vi hadde tenkt oss at ting 
skulle bli, vi hadde jo tenkt at begge skulle bli like gamle som mamman sin, Klarha. 
Altså minst 16 år  Men vi fikk da ha Bissi i over 15 år, og HerrMann i over 12 år. Og 
vi gledet oss over dem hver dag.                                       
Bissi var en helt spesiell hund for oss. Vi hentet henne hos Torild Frøberg høsten 
2000, og hun feide inn i livene våre som en svart tornado. Hun herjet rundt med sine 
to wheatenterriersøstre, Thinka og Henriette fra første stund. Vi ble fullstendig betatt 
av både henne og rasen, og hun er den helt direkte årsaken til at vi startet med 
oppdrett av rasen. Kennelen vår bærer derfor også hennes navn.

Både Iren og Ann har alltid vært opptatt av hund, også før vi skaffet oss felles 
hunder. Iren har nok vært den mest aktive av oss fra veldig tidlig når det kommer til 
bruk av hund. Hun har blant annet vært med på å slippe greyhound for 
konkurranseløp langt tilbake i tid…  Ann hadde nok hund mer for selskap på turer i 
skog og mark. 

Våre felles hunder har derfor fått litt av hvert, masse turer i skog og mark og mye 
organisert trening. På midten av 90-tallet oppdaget vi gleden ved kanoturer. Det var 
ikke fullt så «in» med padling da som nå, og organisert utleie fantes knapt. Så de 
første årene fikk vi låne kanoer fra speidergrupper. Og vi har utrolig mange gode 
opplevelser og minner fra disse turene med både en, to og tre hunder i kanoen. De 
lærte seg raskt å være rolige i kanoen, og også at det var kjempestas å komme i land 
på ulike holmer og øyer. Vi lærte å begrense badingen til litt tidlig på ettermiddagen, 
våte hunder i telt var ikke bare moro hele tiden. 



Etter hvert fikk Bissi tre flotte kull. Stor takk til Torild Frøberg for all hjelp i oppstarten.  

Vi mistet Henriette wheatenterrier, altfor tidlig; bare 5,5 år gammel, og vi fikk vår 
første hannhund i hus, HerrMann (Fretos Fabel) i 2003. HerrMann var fra første dag 
Ann sin hund. Og for fleip ble han alltid kalt «mannen i hennes liv.» Han var en 
fantastisk hund å trene med, og han har vært med på å prege alle valper fra oss. De som 
var med på Lemonsjøen i fjor sommer så ham lære rallylydighet som om han aldri 
hadde gjort annet – i en alder av 12 år og stokk døv. 

Alle våre hunder må være med på alle slags kurs, alltid. Vi tenker at det er vi som lærer 
og oppdaterer oss. Man har liksom ikke lært alt en gang for alle, slik vi ser det. Og ulike 
individer trenger ulik opplæring. Så det har blitt massevis av kurs i alle år; lydighet 
(alle våre hunder kunne en periode starte i LP kl 2 om vi hadde hatt 
konkurranseinstinkt..), agility (Thinka kunne startet i kl 2 ag også), klikkerkurs og 
freestylekurs hos Merete Andersen Huser, Emma Willblad og Frida Binett. Vi har aldri 
konkurrert i freestyle, men vi har da danset på Meretes 50-års dag... Iren med Bissi og 
Ann med HerrMann. 

Vi har fortsatt å trene med klikker, og vi lærer hundene våre pussige triks, men ellers er 
vi nok sørgelig bakpå hva dans med hund angår. 

I 2006 valgte vi å beholde Carl fra vårt tredje kull. Han var en pussig fyr som trengte 
andre ting enn våre tidligere hunder. Selv om han også fikk sin dose lydighet, klikker 
og dans følte vi at han trengte andre utfordringer. Vi startet på sportreningskurs i tillegg, 
og gutten hadde en suveren nese for spor.  

Gjennom treningen i Indre Østfold hundeklubb kom vi i kontakt med Ørjan Halvorsen. 
Han mener at gjeterhunder også skal brukes til det de ment for, nemlig gjeting, og han 
mente at Carl trengte å finne ut av disse egenskapene sine. Vi ble derfor med til Ewa 
Myrbrinck på Mårtensby Gård i Sverige sommeren 2008. Takk til annerledeshunden 
Carl, takk til Ørjan og takk til Ewa – endelig fant både hundene våre og vi noe vi 
virkelig ser og føler at er «vår» aktivitet.           

Det ble mange turer til Ewa før Ørjan ble godkjent som instruktør og instinkttester på 
kroppsgjetende hunder (spesialisert på pumi). Ørjan driver nå Fjellgjeting ved 
Lemonsjøen i Vågå, og i samarbeid med ham har vi hatt mange fine samlinger med 
flere av våre «halvbrødrene Emil (BB Brave Heart) og Petter (BB BraKar) har han 
imidlertid slått seg helt til ro, og han er nå godkjent besøkshund som ukentlig gleder 
gamle og syke.  

Vi beholdt også Eyla fra vårt E-kull. Hun fikk grunnopplæring i lydighet med 
bronsemerke som avslutning, litt sportrening (flott nese her også) og deretter var det 
kun trening på sau. Hun var en drøm å jobbe med og kunne fort blitt en fantastisk hund 
å konkurrere med. 



Av årsaker det vil ta altfor lang tid å komme inn på her lot vi henne flytte til en 
tidligere valpekjøper, Stine Peterson Helland. Stine er pumientusiast på sin 
hals og har nå også Herlige Hugo fra vårt H-kull.  

I 2012 hentet vi en vakker hvit gutt i Ungarn (Pusztasarja Forras). Stor takk til 
vår gode samarbeidspartner i Sverige, Annika Linden som tipset oss. Forras 
var da ett år gammel. Han er på fôr hos Thomas og er en energisk gjeterhund 
som med glede kaster seg med når vi har samlinger hos Ørjan.  

Det har etter hvert blitt mange samlinger på Lemonsjøen for vår del. Og til vår 
store glede er det flere i Norge med ungarere som synes dette er gøy. I 2014 
var det en samling hos Ørjan i regi av Kirsten Flagstad hvor mange pumier 
besto instinkttesten. Også i 2015 initierte Kirsten en samling for alle de 
ungarske rasene, da med støtte fra klubben. Her var det også flere som besto 
instinkttesten. Veldig gledelig etter vår mening. Nå håper vi bare at andre 
ungarske raser som mudi (vi vet dere har vært med, Rapp og Mary Ann Nord ) 
og puli hiver seg med. Selv gjeter vi nå med Vennja (Cuidadado Vain Venuz, 
ungarsk import) som har godkjent instinkttest både fra Ungarn 2013 og fra 
Ørjan 2015 og UMe (Napos Unoka, finsk import) som også fikk godkjent 
instinkttest i 2015 hos Ørjan. 

Ann og UMe i 
aksjon med 
sauen.

Dere som har vært med oss på gjeting kjenner UMe som pumien med de store stoppe-
egenskapene og de lange hentene. Hun er en fantastisk hund å jobbe med, og Ann får 
virkelig kjørt seg med denne stribukken av en hund. 



Det er mange, mange gjeterhundraser hos Ørjan og gjeter, alt fra bearded collie og 
shetland sheepdog til tervueren og briard. Og noe har vi som eiere av alle slags 
gjeterhunder til felles; vi oppdager en utrolig flott side ved hundene våre, og vi lærer 
noe helt spesielt som gagner samarbeidet og kommunikasjonen mellom hund og 
fører.  
Som dere sikkert har forstått består livet hos oss hovedsakelig av hund og 
hundeaktiviteter, nå altså mest gjeting. Vi er hos Fjellgjeting og Ørjan så ofte vi får 
det til, og vi er så heldige at vi har svenske venner som inviterer oss til sine 
vallninger, takk til Lotta Arne som alltid tenker på oss og våre hunder.

Vi kommer til å fortsette å satse på hunder som viser at de har instinktene på plass. 
Vi har også alle andre gode råd i bakhodet når vi velger avlsdyr; gode 
bakbensvinkler, gode fronter og solid benstamme. Slik vi tenker må 
gjeterhundegenskapene følges av en solid og velbygget arbeidskropp. Det hjelper lite 
å ha hodet fylt av gode instinkter om kroppen ikke takler utfordringene med å utføre 
arbeid. Sånt kan det bli mye skader av, etter vår mening. Både leddbåndsskader, 
leddskader og andre belastningsskader. 
Vi har også lært oss betydningen av fysioterapi og kiropraktikk for hundene våre. 
Våre eldste har hatt stor glede av dette det siste året. Vi tror vi fikk ekstra tid med 
Bissi fordi vi gikk jevnlig til både kiropraktor og fysioterapeut med henne. 
Ungdommene våre, Vennja og UMe får også vedlikehold med jevne mellomrom. 
Spesielt Vennja ser ut til å glede seg til kiropraktorbehandling. 
 
Slik vi ser det er det et valg og en livsstil å ha hund. Det er et enda mer bevisst valg å 
ønske å være oppdretter. Det innebærer at man må klare å ha mange tanker i hodet 
samtidig, og man må ta valg som vil få betydning for dem som velger å kjøpe hund. 
Man må stå inne for egne valg og egne vurderinger, og man må til tider tåle både ris 
og ros for valgene man gjør. Man får oppturer og nedturer. Vi har lært oss å stole på 
egne vurderinger, være ydmyke for saklige innspill og sist, men ikke minst være 
åpne om alt vi foretar oss. Vi har etterhvert fått mange gode venner i mange land og 
innen mange raser. Å få dele andres kunnskap og erfaringer er verdifullt for oss. Og 
det å få dele våre egne betraktninger i åpne forum er gull verdt. 

Vårt valg av hobby har gitt oss noe drive med så lenge vi lever. Vi vil jo alltid stille 
opp om det er 2 måneder eller 15 år siden valpen ble levert :-) Vi har fått mange 
venner blant valpekjøpere og andre hundeeiere, så det å ha hund og det å drive 
oppdrett har med andre ord blitt en valgt livsstil. Tusen takk til alle våre fantastiske 
valpekjøpere fra første til siste kull.



Vi innledet med å fortelle at vår første pumi og opphavet til oppdrettet vårt nå er 
borte. Sånn sett er det derfor ganske spesielt for oss å ha UMe. Hun er Bissis 
tippolderbarn og ganske lik sitt opphav på så mange måter. Ringen er altså ikke 
sluttet, men åpen for videreføring av noe vi tror fullt og fast på. Vi elsker rasen vår og 
håper den fortsetter å være sunn og frisk i all framtid, og vi vil fortsette å bidra til det 
som best vi kan. For å «sikre» oss at jobben vi har lagt og legger ned i oppdrettet vårt 
blir tatt videre av yngre krefter har vi tatt inn en medinnehaver i kennelen vår; 
hjertelig velkommen til Berit Hotvedt.  Bissibingens I-kull er derfor født og oppdratt 
hos henne i Andebu. 

Berit driver Din Hundeskole i Norge 
sammen med Thomas Thorvaldsen, 
og det har ført til et nært og godt 
samarbeid oss imellom. Deres 
filosofi og grunntanker i trening av 
hund passer oss godt. Filosofien bak 
treningen samsvarer også godt med 
hvordan man må tenke for å gjete, 
slik vi ser det. 

Vi sender Apportbukken videre til 
Hege Kathrine Johannessen og 
hennes to pumigutter, Wilmen og 
Ludvig. Vi gleder oss stort til å høre 
om livet i «byen».

Klem fra Iren og Ann i 
Bissibingens 

Mamma BB Essi og Bissibingens I-kull.

Kullets pappa er Cuidado VersatileVezeto, 
Vennjas bror, hentet i Ungarn samtidig med 
henne. Han bor hos Liv og Morten Bratli og 
kalles til daglig Zeto.



Spesialsøk – arbeid med luktesansen
Av Kirsten Flagstad
– Denne hunden trenger å bli mer sjølstendig. Hun er altfor føreravhengig. Hvis 
hun skal bli en god gjeter må dere må lære henne å tenke sjøl, var Ørjan 
Halvorsens avskjedsord til Nella og oss på Lemonsjøen i fjor sommer. 
Vi har tatt Ørjans ord på alvor. Både Nella og Minni har vært med på kurs i 
spesialsøk med Stig Meier Berg. 
Kort fortalt går det ut på å lære hunden å søke, finne og markere på en lukt som 
den i utgangspunktet ikke er det minste interessert i. På modul 1-kurset var det 
en lukt som kan kjøpes i nærmeste dagligvarebutikk, det vil si Liptons Yellow 
Label te. 
Stig har utviklet en spesialplattform, som gjør det mulig å lære hunden hva den 
skal gjøre på veldig kort tid. Og pumier lærer fort. Veldig fort. Det tok ikke lang 
tid før Nella skjønte at hvis hun satte nesa på boksen med telukt, regnet det 
godbiter. Masse godbiter. Veldig gode godbiter. 

Minni er ikke fullt så matglad som Nella, så hun er litt mindre ivrig. Men vi har 
trent spesialsøk i hele vinter, og nå tar de en hvilken som helst lukt som blir 
presentert før søket. Det vil si alt fra ID-lukter (tåfis) til rypefjær og 
sitrongelepulver. 
Vi har trent på forskjellige baner, vi har gjemt lukt under kasser og på siste trening 
ble hundene presentert for søk på bil. I juni skal Nella og jeg gå modul 2-kurs i 
spesialsøk med Stig. Det gleder vi oss til. 
Nella er blitt mye flinkere til å tenke sjøl og ta egne avgjørelser. Det skal bli 
spennende å se om det har noen effekt på gjetingen til sommeren. For i august er 
både Nella og Minni klare for nye runder med sauen på Lemonsjøen. 



Ting bare eiere av puli og komondor forstår
1. Du setter av minst 30 minutter for en kort 10 minutters tur. For det å ta en 
snorpelset hund på tur, får folk til å stoppe opp å stille spørsmål.

2. «Nei, det er ikke en puddel eller noe slikt». «Nei, det er ikke en mopp.» 

«Ja vi vet hvilken 
ende som er hva.» 
«Ja, pelsen blir slik 
naturlig.» «Nei, de 
må ikke hete, 
Marley, Whoopie 
eller Bob.»

3. Du kan ikke eie 
for mange 
hårstrikker eller 
elastiske bånd.

4. Noen mennesker 
trenger håndarbeid. 
En puli- eller 
komondoreier har 
nok med å splitte 
og stelle snorer, og 
ikke minst plukke 
ting ut av pelsen.
    

5. Ved badetid samler du sammen alle husets håndduker, selv om det bare er for å 
bade én hund.

6. Hunden din beveger seg som en «luftputebåt», flyter som den har springfjær, og 
går aldri rundt noe som den kan gå over.

7. Du går inn i en flere dagers depresjon, når du oppdager en 20 cm lang snor som 
det tok 5 år å få til.



8. Du vet hvor din hund ser, ved å se på hvor snorene beveger seg.

9. Når du har lett etter noe i timevis, lønner det seg å gå igjennom snorene til 
hunden din.

10. Puli og komondor, og 
kanskje også de andre 
ungarske hunderasene, 
blir med på alt. Så lenge 
de får tenkt seg om, 
utfordrer deres intellekt, 
og er noe de selv kan 
tjene på. Eller som de har 
lyst til akkurat der og da. 
Godbiter, om de er gode 
nok kan også brukes, 
kanskje.



Minneord til en fantastisk pumi – Tarzan  
(02.06.2005 – 30.01.2016)
Hvordan finne ord som beskriver deg vår kjære Tarzan? Vår første hund, vår 
første pumi og en bestevenn for livet.  
Du kom inn i livene våre en augustdag i 2005. En solid, vilter, kullsvart og 
glad krølltopp. Du tok oss alle med storm. Jeg husker fortsatt valpelukten 
din og følelsen av dine små skritt hakk i hel den første tiden. Du ble raskt 
alle våre barns lillebror og lekekamerat og du var med på alle fotballkamper 
og fritidsaktiviteter. Da du var 10 uker startet vi på valpekurs i Trondheim. 
Det regnet HVER gang og du ble klissvåt i dine blanke krøller. Ivan – som 
da var ti år var selvsagt med. Det var 11 valper på kurset og du ble ofte tatt 
fram av instruktøren som et godt eksempel. Vi var så stolte!!!  
Ukene gikk og du fant på mange sprell, som valper skal. Jeg ringte vår kjære 
oppdretter Torild Frøberg og ba om råd: - Hva skal jeg gjøre med ham da, 
undret jeg.  
– Har ikke du fire barn, svarte Torild. Da har du svaret. Kjærlighet og 
grenser. Siden viste du oss veien til å bli den fantastiske og stødige hunden 
du var Tarzan! 
For vår allergiske og 
astmatiske familie var 
det også helt utrolig at 
det fantes en krølltopp 
som vi faktisk tålte!Da 
du var 4 måneder 
gammel deltok du på 
ditt første valpeshow. 
Jeg ante ikke hva jeg 
drev med (det gjør jeg 
for såvidt fortsatt ikke), 
men du vant like godt 
hele valpeshowet! BIS 
valp. Siden har du og 
jeg fått mange gode 
venner, hatt mange fine 
opplevelser og  reiser til 
ulike utstillinger.  



Hvis jeg skal trekke fram noen spesielt, så må det bli turene til KUR med 
overnatting hos Torild og Bengt, opplevelsen av å se Bjørn Olav ”handle” 
Tarzan til tittelen Norsk Vinner i 2008.
Siden fikk du titlene Norsk, Svensk, Latvisk og International Champion. I 
2010 reiste vi til Helsinki. Der vant du ingen sløyfer, men du vant likevel 
den store potten, ved at Marja-Leena Puranen forelsket seg i deg og ditt 
herlige gemytt, og valgte å reise den lange turen fra Helsinki til Trondheim 
for å gjøre deg til pappa!
Den 1. mai 2011 ble det født 8 nøster i Helsinki. Du å du så stolte vi var! 
Heldigvis hentet vi hjem «gevinsten» i form av vår kjære Molly som bor 
hos gode naboer. At dette skulle bli ditt eneste kull og at vi sikret oss dine 
gener, er vi ekstra glade for nå. Molly er som å se deg Tarzan, om enn i en 
litt mer feminin utgave. 
Tarzan – du har vært en helt fantastisk pumigutt for oss. Så frisk, trygg og 
stødig på alle vis. I november 2015 røyk ditt venstre korsbånd og vi fikk for 
første gang bruk for forsikringen din.
Du ble operert og vi forsøkte alt vi kunne å hjelpe deg til å bli frisk igjen i 
foten, men det skjedde dessverre ikke. Etter måneder hvor du hoppet på 3 
bein, røyk også det andre korsbåndet og du falt bokstavelig talt sammen. 
Du hadde store smerter og vi måtte ta den tunge beslutningen. Den eneste 
riktige der og da Tarzan-gutt.  
Lørdag kveld, den 30. januar 2016 fikk du sovne inn. Ivan og jeg var hos 
deg, strøk deg og beroliget deg. Før du sovnet inn takket jeg deg for ALT 
og forsikret deg om at jeg aldri vil glemme deg. Det var så ufattelig trist å 
miste deg du kjære kjære Tarzan-gutt! Men mest av alt er vi takknemlige 
for at du kom til oss og for all gleden og kjærligheten du har gitt oss.  
Vi drømte i mange år om at du og vår herlige pumijente Pia skulle få 
valper, men nei, Pia ville ikke la deg slippe til. Det nærmeste den 
kombinasjonen vi kom – ble født her i Solstua den 3. januar 2016, da Molly 
og vår Pumitime’s Ares ble foreldre til noen herlige skapninger.  
Utseendemessig er det ingen tvil om at du er bestefar til disse små, Tarzan. 
De er så svarte, så blanke og krøllete i pelsen. At disse små skulle komme 
til oss akkurat i samme stund som du måtte forlate oss, var nok neppe 
tilfeldig. Jeg kunne skrevet en bok om våre opplevelser sammen, men med 
disse ordene ønsker vi å takke og hedre deg vår kjære pumigutt, Tarzan.  
Du var høyt elsket og er dypt savnet! 

Hilsen hele familien din <3
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