
KURer Nr. 2/2016 
Medlemsblad for Klubben for ungarske vakt- og gjeterhundraser

Så glad kan man bli når man vinner! Inga Realfsen med Jens. 
Foto: Henning Ringlund



Klubbens styre 2016/2017
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:
Jacqueline Neeraas
Solstua Gløttaveien 26, 7105 Stadsbygd 
mobil: 932 00 967  
epost: jacky.neeraas@gmail.com

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

Styremedlem og raserepresentant for pumi:
Wenche Granli Eikeli
Fredtunveien 30, 1386 Asker.  
Tlf 913 24905., e-post: wenche@aquadog.no

Webmaster og raserepresentant for kuvasz
Bjørn Olav Andersen
Toralfsgard, 2544 Øversjødalen
Tlf. 479 67524  e-post: kuvasz@fjellflokken.com

mailto:ingarealfsen@gmail.com
mailto:kuvasz@fjellflokken.com
mailto:ingarealfsen@gmail.com
mailto:kuvasz@fjellflokken.com


Varemedlem og raserepresentant for puli:
Eva Øverlien  
Kleplandsveien 115, 4640 Søgne  
Tlf: 958 29943/ 
epost: eva.kanikula@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  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Lederen har ordet:
En sommer er over og vi er i full gang med høstaktivitetene.  For mange vil dette si 
kurs, utstillinger og mange fine høstturer med hundene våre. Csilla og jeg går kurs 
hos Oslo Hundeskole. En puli er jo ikke en hund, men en puli, så vi har våre 
utfordringer…….. Vi går fast en gang i uken i klubben og der trener vi alle de 
forskjellige hundeaktivitetene, som rallylydighet, agility, spor, sniffer, lydighet, 
bruks mm. Det er veldig opp til oss, så vi får prøvd oss på mye moro og ikke minst 
finne det som er morsomst for Csilla og meg. Instruktøren setter opp en plan for 
kurset, slik at vi vet hva vi skal gjøre den kvelden/dagen. Moro med mange 
forskjellige raser og å se hvordan de jobber. Csilla er utrolig flink til å søke i låven 
og i huset og rallylydighet er også en vinner. Vi skal prøve oss mer i agility utover 
høsten.  

KUR-utstillingen 2016, var en veldig 
hyggelig helg. Vestby Gjestegård var en fin 
ramme rundt utstillingen og vi hadde 
mange koselige stunder både rundt 
utstillingsringen og ikke minst det sosiale 
på kveldene. Vi håper at flere har anledning 
til å komme på KUR-utstillingen og 
generalforsamlingen 24. juni 2017. 

Vi takker Beate Jensen, Tanya Seland og 
Sonja Magnussen for velutført arbeid i 
KUR-styret.  

Og ønsker Ewa Øverlien, pulirepresentant,  
Jacqueline Neeraas, kasserer og Wenche Granli Ekeli, pumirepresentant 
velkommen til styret.  

Noen av sakene vi skal jobbe med i styret er, KUR-utstillingen 2017, Helse og 
sunnhet, RAS for puli og kuvasz og evaluering av RAS for pumi og mudi.  

        Siv 

SISTE: Csilla og Siv har klart bronsemerket i lydighet.  Vi gratulerer!  



Jacqueline Neeraas nyvalgt kasserer i KUR: 
Hei. Mitt navn er Jacqueline 
Neeraas, eller Jacky som jeg kaller 
meg til daglig. Jeg er en 51 år 
gammel trønder som er gift og har 
fire voksne barn, sju barnebarn og 
tre pumitisper. 
Jeg jobber som avdelingsleder / 
N.K. i en vekstbedrift, hvor min 
h o v e d g e s k j e f t e r å h j e l p e 
mennesker tilbake i jobb.  
Fritiden min blir i all hovedsak 
tilbragt med familien og hundene. Vi bor midt i et fantastisk turterreng på 
vakre Fosen (på andre sida av Trondheimsfjorden) så turmulighetene er 
mange og varierte. Pumijentene våre, Pia (9), Cherry (1) og Betty (8 mnd) 
holder oss bokstavelig talt i trim. Hvem kan vel motstå de bedende 
øynene ved utgangsdøren? Det er mye helse i disse pelsdottene våre som 
får oss til å smile hver dag.  
Vårt lille hjemmeoppdrett ved navn Pumitime’s kennel, har hatt gleden av 
å ha to pumikull, 13 valper totalt. En utrolig gave som vi håper vi får 
gleden og muligheten til å oppleve igjen. 
Når det gjelder hundesport av ulike slag, så har vi ikke helt de samme 
mulighetene her på landsbygda som de som bor i en større by, men vi har 
i hovedsak deltatt på valpe-, hverdagslydighet- og lydighetskurs. I tillegg 
til sporadiske spor- og smellerkurs. Forøvrig har vår lokale hundeklubb, 
Rissa hundeklubb, laget en liten agillitybane, samt at de arrangerer 
ukentlige fellesturer, utstillingstrening m.m. Valpeshow har vi startet 
tidlig med, da vi opplever at det er en super sosialiseringsarena og viktig 
trening før det blir litt mer alvor i utstillingsringen. Vi synes at utstilling 
er fin måte å gjøre noe morsomt sammen med hundene våre på, men når 
det er sagt, så er vi er ikke spesielt flinke til det. Må trene mer og riktig! 
Årets høydepunkt med tanke på utstilling er helt klart KUR-utstillingen 
på Vestby. Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å takke for vervet 
som kasserer, jeg gleder meg til fortsettelsen! God høst folkens!  
        Jacky 



Eva Øverlien, ny pulikontakt 
Mitt Navn er Eva Øverlien Jeg bor i Søgne utenfor Kristiansand. Jeg har hatt puli 
siden 1986 og er også oppdretter av puli under kennelnavnet Kanikula som jeg 
også har oppdrett av Newfoundlandshund siden 1983 og Engelsk Bulldog siden 
1992. 

 
Da jeg falt for Pulien var det utseendet som gjorde meg 
nysgjerrig,  da jeg endelig fikk min første puli fantes det 
ca 10 stykker i Norge, så jeg reiste til Sverige og kjøpte 
min første pulitispe hos Signe Folkell, Kennel Kutya 
hos henne kjøpte jeg også en hannhund ved navn 
Kutya`s Wachte Wagany.  
Rasen har jo vokst litt siden den gang men jeg syntes det 
er rart at ikke flere får øynene opp for denne fantastiske 

rasen. Ikke bare det spesielle utseende med seg , men den kvikke oppmerksomme 
morsomme og behagelige hunden den er, og for en del av oss som har flere raser 
av det trege slaget er det en fryd når man går på tur og du begynner på 
forbokstaven til pulien og den bare snur på en femøring å kommer løpende til deg 
uten at du har lært den noe som helst. Dressur er 
jo bare en lykke.  
Nå har jeg for tida to pulier boende hjemme.  
Det er Int Nord Uch Nord Jv 08 DKV-10 
Kanikula’s Draupnir Diddi Brainn (Diddi) og 
hans Datter Kanikula`s Glitter & Gorineflyfille 
(Fille) begge Msk Fako.  
Ellers så har jeg noen pulier rundt omkring. En 
ungarskimport (Filles mor) som bor sammen 
med Filles søster her i Kristiansand, en som bor 
hos min sønn og to hos mine foreldre. Og Petra 
(Diddis søster) som også bor i Kristiansand.  
Jeg har vært aktiv med utstilling i mange år, 
men ikke så mye reising de siste årene. Etter 
samlivsbrudd og endret livssituasjon så må man endre litt på rytmen, men reiser 
dit det faller seg.  
Og etter mange år med maaange store Newfoundlandshunder og slitne børste- og 
kammehender er litt pulihåndarbeid greit å holde på med :)  
Jeg skal prøve å gjøre mitt beste som Puli kontakt og håper å treffe mange pulier 
fremover :)  
     Eva 



Wenche Granli Eikeli, ny pumikontakt 
Jeg bor i Asker, er gift og har voksne barn.  Jeg har hatt hund siden 
jeg var 12 år.  Har vært aktiv i Norsk Berner Sennenhundklubb i 
over 20 år og har hatt en rekke verv der i denne perioden, blant 
annet vært redaktør av «Berner’n» og 
sittet i utstillingskomiteen i 6 år.  I 
tillegg har jeg sittet i lokalstyret både i 
Oslo-avdelingen og i avdeling Asker og 
Bærum. 

 Jeg har hatt pumi siden 2009 og har i 
dag to hannhunder. 

Er utdannet agronom i tillegg til 
hundemassør og hundefysioterapeut for 
hund. Jeg startet Norges første 
rehabsenter for hund i 2004 med 
svømmebasseng og vanntredemølle.   

Jeg er også utdannet innen helse på 
humansiden og er til daglig ansatt som 
paramedic (ambulansesjåfør) ved Ullevål Universitetssykehus. 

Jeg gleder meg til å gjøre en innsats for KUR  

      Wenche 



Puminytt 
Fra pumirepresentant Wenche G. Ekeli 
Hei! – og takk for tilliten som nyvalgt pumirepresentant.  Også i 
sommer har det vært noen av våre medlemmer som har vært på 
gjeting på Lemonsjøen.  Dette 
ser ut til å bli en tradisjon, og 
jeg håper jeg selv kan delta 
neste gang.  Vi var med for to 
år siden, og det var 
kjempegøy!!  Jeg anbefaler 
alle å prøve dette og se hvor 
dypt gjeting sitter i instinktene 
for våre hunder. 

På sensommeren ble det 
importert to pumier fra USA !  
Dette er kjempespennende og 
vi gleder oss til å se disse.  Jeg 
skriver ikke mer om dette nå fordi jeg vet at de som 
har tatt dem inn kommer til å skrive mer utfyllende 
om det. 

Selv har vi vært på Crufts i år.  Crufts hadde i år 125 års jubileum og 
det var faktisk første gang det var åpent for å stille pumi der.  Og 
Norge var altså representert ved Napos Szöcske.  Se egen reportasje 
fra turen annet sted i bladet. 

For at jeg skal kunne gjøre en god jobb som pumirepresentant er jeg 
avhengig av en dialog med dere som har pumi rundt om i landet.  
Send meg gjerne noen ord hvis dere har fått valpekull, gjort det bra på 
utstilling eller andre arrangementer osv.  Og hvis det er noe jeg skal ta 
opp for rasen i styret – bare si fra, så skal jeg gjøre mitt beste  

       Wenche 

Lillebror med kløv.



Mudinytt 
Fra mudirepresentant Inga Realfsen  
God høst alle sammen!  
Under kan du lese om finfine resultater fra de flinke hundene og 
førerne deres som trener hardt og viser seg fint frem på konkurransene 
i år. Flere konkurrerer også i agility, men det er ikke så lett å samle 
sammen alle de resultatene bestandig Medlemmene må gjerne sende 
inn bilder og historer selv, eller bare bilder om noen har noen fine på 
lager.  
Det planlegges ett kull i 
Norge i løpet av neste år 
etter Gk.RDH Sigerdrivas 
Ckutta på Cirkuskalas. Mer 
kan leses på : https://
sigerdriva.wordpress.com/ 

Ckutta er godkjent 
redningshund. Og neste år 
skal hun etter planen bli 
mamma.

Import:  
Köves-Berci Betyar Ötletes «Zelda»- tispe, import fra Ungarn. Skal bli 
agilityhund når hun blir stor. Velkommen til Norge. 
Hegyaljai-pasztor Ada «Pip»- imp. Fra Østerrike, voksen tispe som har 
flyttet hit med eieren sin. Agilityhund. 



Helse: 
Gulakuti Gerle ( Zsivany x Csöves) 
HD-C, AD-0/0  
 
Utstilling:  
Bergen 10.10.15. Des Manton. 
Czaruso Rapp ( Idum Tokiga Telluz x Kastanjelidens Locka) BIR

NKK Hamar 17.10.15, Miklos Levente. 
Mog-Urs Mr Spirit (Mog-Urs Mr Måne x Mog-Ur´s Mrs Hydra), VG1  
Mudiblues First December (Köves-Berci Betyar Eszes x Vimmatun 
Tottahantoki)G 
Mog-Urs Mrs Mizzy (Sigerdrivas Andalgo Quitus x Beszédes A Mudim 
Tündérem Tubicám) VG1

05.12.15 Kongsberg, Per Kristian Andersen  
Mudiblues First December (Köves-Berci Betyar Eszes x Vimmatun 
Tottahantoki) G

20.02.16 NKK Bø, Rui Oliveiro  
Gulakuti Gerle ( Zsivany x Csöves) 
Exc1  
Szinesgyöngy Angyalka (Gonduzo 
Alkonyat Virsli Csazar x Sacahazi 
Orsika) 
BIR,BIR-Vet.

02.07.16 NKK Trondheim, Monika 
Blaha  
Nyirsegfia Ficko (Vermuth Kanok x 
Nyirsegfia Notafa) 
Cert, cacib, BIM – norsk 
Champion. 
Szofogadas Zizi (Abrandos 
Emlekeszekes x Szofogadas Erdei 
Urnö) 

Gulakuti Gerle



Rally lp: 
21.05.16 Bø 
Gulakuti Gerle Kl1 - 182p/1pr 
Szinesgyöngy Angyalka Kl2 - 189p/1pr

28.05.16 Skien  
Gulakuti Gerle kl1 – 191p/1pr 
Szinesgyöngy Angyalka Kl2 – 171/2pr 

28.05.16 Haugesund  
Czaruso Rapp kl3 – 195p/1pr – ny tittel RL3  
 
19.06.16 Sandnes 
Czaruso Rapp kl.Elite – 187p/2pr 
 
Annet: 
30.04.16 
Vriim Wartovnik Wiatru  
Bestått Ferdselsprøve og tittelen BH

08.05.16 
Vriim	Wartovnik	Wiatru	  
Bestå8	utholdenhetsprøve	og	?8elen	AD	

Sotra	09.05.16  
Czaruso	Rapp  
Bestå8	Ferdselsprøve	og	?8elen	BH 

Czaruso Rapp har hatt en 
lynkarriere i rallylydighet. 



Kuvasznyheter – hva har skjedd etter KUR-spesialen 
Fra kuvaszrepresentant Bjørn Olav Andersen 
 
Vi har fått en ny import. Kennel Fjellflokken i samarbeid med Kennel Ecarpadi, 
Sverige, har ført inn tispen Királydombi-Fehér Csalfa fra Ungarn. Moren er 
Verdensvinneren fra Budapest, og faren er vinner av både den serbiske og den 
ungarske spesialen – omtalt av undertegnede bare som «Hannen». Vi har stor 
tro på at hun kan tilføre rasen kvaliteter som vi behøver for å forbedre rasen i 
Skandinavia. At det ungarsk-svensk-norske samarbeidet funksjonerer blir bare 
understreket av at eieren av 
Ardó, Kjetil Nilsen, sørget for 
biltransporten fra Ungarn til 
Sverige. 
Det har etter spesialen vært 
ganske rolig på 
utstillingsfronten – til 
kuvaszene å være. Men noen 
høydepunkter har det jo vært. 
Vi har fått to nye 
gruppeplaseringer, noe som 
bringer antallet opp til fire hittil 
i år. At disse er tatt av tre 
forskjellige hunder forteller vel 
at vi har en ganske høy kvalitet 
på våre hunder. 

På Rådeutstillingen dagen etter 
spesialen vant Györgyudvari Merész Kászon gruppen for dommer Leif Ragnar 
Hjorth, og på andre dag av Trondheim Hundefestival tok Sorschies Szép Jenci 
sin andre BIG-2 i år for dommer Ligita Zake.  

Vi har også fått en ny champion; Fjellflokkens Areia Ajándék tok to CERT på 
Trondheim Hundefestival, og ble dermed Norsk og Svensk utstillingschampion 
– fra før hadde hun tittelen NJV-13. 

Királydombi-Fehér Csalfa BIS Valp



Pusztahegyi Bator Ardó har fått to BIR, ett i Drammen, og på NKK Rogaland tok han 
foruten BIR'et stort CERT og sitt første CACIB. 
At vi kan håpe på gode resultater i fremtiden viser valpe-resultatene. Fjellflokkens 
Dalya Duna gjorde sin debut på Trondheim Hundefestival med å bli BIG-4 på dag 1 
og BIG-2 på dag 2. Og på SBHK sin utstilling i Karlstad ble den nye importen, 
Csalfa, BIS-valp. Duna ble der 2, beste tispevalp med HP. 

Undertegnede fikk i høst æren og gleden av å holde et fordrag om kuvasz for 
Autoriserte Hundedommeres Forening avd. Trøndelag. At dommer Inger Ronander 
tok den lange togturen fra Oslo til Støren gjorde ikke prestasjonsangsten mindre. At et 
foredrag som var planlagt å vare to timer ble et over fire timer langt skyldes en 
gruppe med meget engasjerte og trivelige 
dommere. Jeg er meget takknemlig for at jeg 
fikk denne muligheten til å dele min 
kunnskap og meninger om rasen som er min 
store lidenskap. 

I slutten av november håper vi at det blir født 
nye gode representanter for rasen. SE NO 
UCH NJV-13 Fjellflokkens Areia Ajándák er 
paret med SE UCH Brave and Beauty Wide-
Awake Henke. Dette er første gang siden 
1994 at en norskoppdrettet hund blir brukt i 
avl i Norge.  

NO SE UCH 
Fjellflokkens Areia 
Ajándék

EUJW-15 Ardó og eier Kjetil Nilsen



Apportbukken - Gutti, røverkongen i Trønder-riket 
av Hilde Stenstad & gutta 

Mitt navn er altså Hilde Stenstad (vernepleier i Trondheim kommune, jobber med 
ungdom med bla. autisme og atferdsvansker), og jeg er middels til hardt angrepet 
av hundegalskap. Flokken består av pulien Gutti-kaputt, pyreneerhundene 
Normann & Spencer og whippeten Tobias.  
Før jeg fikk hund, gikk jeg veldig inn i rollen som hund selv. Bjeffet når det ringte 
på døra, løp rundt på alle fire og apporterte heklede duker, osv. En gang jeg dreiv 
å apporterte en slik hekleduk, tråkket jeg på den med den ene labben og reiv ut en 
melketann. Det var vel den eneste gangen det rant blod og tårer i «Mitt liv som 
hund». Mine foreldre fant etterhvert ut at dersom de skulle redde de tannløse 
restene av sitt avkom, måtte de få tak i en ekte hund. Eller en «uekte» en, min 
første hund var en blanding (eller bastard, som det også kaltes på den tiden). Jeg 
fikk Toya før jul i 1978, da var jeg 7 år. Mora hennes var en riesenschnauzer, far 
var en ukjent sjarmør hun traff på fjelltur på egen hånd. Toya var en fantastisk 
hund å vokse opp sammen med, og hun ble hele 16,5 år!  
Jeg fant fort ut at det var mye artigere å eie en hund enn å være en hund, så det 
gikk som det måtte gå. Trening av hund var moro, og jeg holdt på med lydighet 
fra jeg var 8 år, både som deltaker og instruktør etterhvert. Dette har desverre 
«dabbet» av litt de siste årene, turnusjobbing og trenings-/ kurskvelder er ikke 
enkelt å forene.  
Jeg har også hatt en tervueren, Julius, som jeg overtok da han var 8 år. Han levde 
et aktivt liv til han døde nesten 15 år gammel. Rolig, snill og veldig sosial.  
I 1992 ble jeg kjent med både pyreneerhund og puli. Jeg jobbet som kennelhjelp 
hos kennel Cubilon i et års tid og falt fullstendig for begge rasene. Det første 
kullet jeg tok imot, var puli-kullet til Punky (Kanikula’s Bolla Punky Ohm-O) og 
Chivaz (Kutya’s Szuszogo-Szivar) i 1992. Siden har jeg vært med på de fleste 
pyreneer-kull på Cubilon. For en herlig gjeng disse puli-valpene var! Jeg hadde 
aldri sett så søte valper (eller gremlinser) i hele mitt liv. Punky krøyp langt inn i 
hjerterota mi, og jeg har vel egentlig ønsket meg en puli siden den gang. Men det 
var pyreneerne som ble min neste rase, trivelige og staselige hunder med et stablit, 
rolig og litt sta/egenrådig lynne. De er behagelige og trofaste å dele livet med. 
Siden 1994 har det blitt endel pyreneere, og jeg trives selvfølgelig svært godt med 
rasen. Jeg begynte med utstilling og har vært så heldig å eie hunder som har gjort



Gutti syns at de store gutta var kjempekule fra første dag, og de var (og er) veldig 
forsiktige og tålmodige med ham. De er fortsatt bevisst på sin størrelse (typisk 
pyreneer) når de leker med ham, selv om Gutti er en robust kar. Spencer på 4 år og 
Gutti er et skikkelig radarpar: «Knoll & Tott» / «To gode naboer» / «Bonnie & Clyde», 
alt etter humør og vær & føreforhold. De trives veldig godt sammen iallfall, moro å se. 
Normann på 8 år (pappan til Spencer og «store høvding» i flokken) leker litt med dem 
han også. Whippeten Tobias på 12 år og Gutti deler samme interesse for plysjlekedyr. 
Gutti er bare litt mer uheldig med sine leker, de går i stykker så fort… Dårlig kvalitet, 
sikkert. 

det meget godt (BIG- og BIS-plasseringer, vinnertitler, mestvinnere, osv) både før 
og nå. Pyreneerne er en veldig storvokst rase, og jeg 
har i mange år ønsket meg en litt mindre rase som 
passer livsstilen med en pyreneer: Robust, aktiv, 
tåler å være i skog og mark både sommer og 
vinter, og som kan være rolig inne. Alle mine 
hunder bor inne sammen med meg, og skal de 
være rolig inne, må de få utfolde seg og oppleve 
ting ute på alle slags turer.  
Puli har jeg altså ønska meg i mange mange år, og 
da jeg så at Eva på kennel Kanikula ventet kull i 
april 2015, var jeg snar med å spørre henne om jeg 
kunne få kjøpe en svart hannhund. Det fikk jeg, og 
i juni 2015 fløy jeg ned til Søgne for å hente Gutti. 
Og jeg angrer ikke et sekund! Det var «love at first 
sight». Han er en fantastisk hund på alle vis, så åpen, stødig, tillitsfull og god! En 
pen puli er han også. Han fulle navn er Kanikula’s Guttigatefeier Dredsdigg. 



Gutti babler/prater endel (i likhet med meg kan han være en skravlebøtte…), han 
har mye på hjertet av og til, men ellers er det ikke mye bjeff, bråk og leven på 
han. Han hører etter når jeg sier hysj, jeg trenger ikke være streng engang. Flink 
liten knott. Det er nesten verre når det er heeeelt stille, da har han som regel gjort 
noe gærnt. Men av og til sover han også, selv om han ikke alltid er så trøtt som 
man skulle tro. Hver kveld kl 23., skal overskudds-energien til Gutti & Spencer ut 
- siste rest blir klemt ut med hopp & sprett og mosing av lekedyr. Klokka 23.15 er 
det stille på huset. Puh.  
Siden utstilling er en rimelig stor hobby måtte jo Gutti til pers også, og han har 
gjort det veldig bra både som valp og junior. Han vant gruppa flere ganger som 
valp, og ble til og med BIS-valp på KUR-spesialen i forbindelse med EDS’15! 
Det syns jeg var stas, altså. Han er stilt 5 ganger i juniorklasse, og er allerede full-
certet og har 3 x BIR og 2 x 2BHK. Det er absolutt godkjent. Gutti trives i ringen 
og er egentlig veldig flink, selv om det blir litt hopp & sprett innimellom. 
Viktigste er at han syns det er gøy. Nå er jo jeg vant til å stille pyreneerhund (i 
over 20 år), så det er bittelitt uvant å stille en «liten knått», men jeg syns vi 
kommer bra utav det egentlig 

Gutti er en fryktelig snill, glad, hengiven, omgjengelig og sosial gutt, men han er 
en liten «destroyer» av og til. Jeg har ikke tall på alle sokkene han har spist, han 
har flikka litt på brillestengene mine, tygd opp ladeledningen til en splitter ny 
iPhone (mobilen berga heldigvis), tygd et skikkelig hakk i panneluggen min mens 
jeg sov (vet ikke helt om frisøren trodde på meg), han har tygd opp fire av 
halsbåndene sine (tre av dem mens han hadde dem på….), to av båndene til 
Spencer, en fjernkontroll, osv… Han hører på tilsnakk, men han er utrolig 
oppfinnsom altså og gjør rampestreker med en stor dose sjarm. Dessuten er han 
veldig hjelpsom (i likhet med de store gutta).



I sommer malte vi bla. hagemøbler Gutti & jeg. 
Det kunne se ut som jeg hadde brukt han som 
pensel, for han var turkis på hele høyre side. Gutti 
sitt motto er «Jeg kan alt!», og det lever han etter 
hver dag.  

Når vi er ute og går tur, er det jo stadig folk som 
vil hilse på hundene, noe de setter stor pris på alle 
sammen. Det er ikke mange som vet hvilken rase 
pyreneerne er, (endel tipper på kuvaz faktisk), og 
det er iallfall ikke mange som vet hva en puli er! 
Gutti har gjort sitt beste med å sjarmere og 
informere de han treffer slik at flere folk kan få 
øynene opp for denne spesielle rasen. Jeg kan jo 
forstå at folk med glatthårsraser kan synes at en puli-pels blir i meste laget, den 
massive (og flotte) pelsen er jo det første man ser både fra utstilling og når man 
googler rasen. Rasen passer nok ikke for alle antagelig, noe som sikkert gjelder 
mange raser - man må jo velge ut fra hva man kan tilby en hund. Men pulien er jo så 
alsidig og robust, livlig og glad (min erfaring med de jeg har truffet), så jeg unner 
flere å bli kjent med en puli. 

Det er så lite man vet om fremtiden, men en ting er sikkert - det blir nok en puli til 
her i huset ja. Jeg får vel bare sette en hengelås på sokkeskuffen så jeg ikke blir så 
kald på beina om vinter’n. 
Jeg sender apportbukken videre til Aud Ramsli, Grimar & Zappa. 

Hilsen fra HildeS. & de andre hundene 
Gutti, Normann, Spencer & Tobias.  



– HJELP vi skal til Crufts !!! 
av Wenche G. Eikeli 
Helt siden jeg begynte å stille hund for over 25 år siden, har jeg hørt om Crufts.  
Det har vært sagnomsust og stort, og lysten til å dra dit for å se har jeg hatt i mange 
år, men det har aldri blitt noe av… 

Men det skulle plutselig endre seg.  I 2015 gjorde Lillebror (Napos Scöszke) det 
bra på utstilling, ble både norsk og svensk champion og kvalifiserte seg til Crufts.  
For første gang hadde pumi lov til å stille der og i tillegg hadde Crufts 125 års 
jubileum – OG VI VAR KVALIFISERT !!!  Jeg hintet til min bedre halvdel – 
Petter – og han sa: Da må vi bare dra !  - og sånn ble det  

Men det var enklere sagt enn gjort !  Å melde på her hjemme er jo ikke noe 
problem, men der var det helt annerledes.  Jeg greide ikke å finne ut hvordan jeg 
skulle finne riktig side eller hvordan jeg skulle gå frem.  Gode råd var dyre, men så 
kom jeg på at jeg faktisk kjenner flere i bernerklubben som har vært der og stilt 
tidligere, så jeg ringte disse og spurte og grov.  Og svar fikk jeg og påmeldingen 
var i boks !  Da kom nervøsiteten!!  Hva 
har jeg gjort – hvordan skal vi fra lille 
Norge greie dette ?  Men det var jo 
spennende også da ! 

Vi hadde bestemt oss for å kjøre bil til 
Nederland og ta båten over til England.  
Da trengte vi en overnatting halvveis, og 
valget falt på Falster i Danmark.  Vi 
hadde booket nattbåten så vi kombinerte 
den med overnatting så var vi fremme i 
Birmingham neste ettermiddag.  Dette 
gikk bra, vi hadde booket hoteller som 
tillot hund på forhånd så vi slapp å stresse 
med det.  Det var veldig hundevennlig 
både i Danmark og i England.  I Danmark 
fikk vi ha med hundene i spisesalen også 
(det skulle vært i Norge!)  

Knerten	var	med	som	moralsk	stø8e.		Her	ligger	han	på	senga	på	hotellet	i	
Danmark	og	ser	på	naturprogram	sammen	med	bamsen	sin.	



På båten trodde vi at hundene skulle få være med på lugaren, men de hadde 
kennelrom som vi evnt måtte benytte, men vi valgte å la dem ligge i bilen i stedet.  
Det gikk veldig greit da båten kun tar 7 timer over og de føler seg trygge der. 

Vi skulle stille på lørdag, så vi hadde hele fredagen til å gå rundt og kikke og gjøre 
oss kjent på utstillingsområdet.  Og det var vi glade for !!  Dette var Dogs4All x 5 
(minst).  Men så mange fristelser når det gjaldt ting å kjøpe og å se på.  Pengene 
fikk ben å gå på, men det var vi forberedt på.  Utpå ettermiddagen hørte vi noen 
norske stemmer vi tok kontakt med, og jammen var det ikke pumifolk !!  Berit 
Hotvedt med følge – kjempekoselig !  De skulle hjem og fikk ikke sett pumiene i 
ringen. 

Utstillingsdagen var vi tidlig ute for hundene måtte installeres i bokser på 
morgenen før utstillingen begynte.  Det var egne områder med oppstillingsbokser 
og vi hadde med bur som passet akkurat inn der.  Dette gjorde at hundene fikk 
slappe av når de ikke skulle i ilden. 

Det vi ikke visste, var at raser som var med for første gang stilte i samme ring !  
Dvs at vi stilte i samme ring og skulle konkurrere med  2-3 andre raser, noe jeg 
syntes var kjemperart og litt useriøst.  I tillegg gikk bedømmelsen i ringen tregt og 
vi kom ikke inn før 16.30 på ettermiddagen.  Da var hundene ganske slitne og 
iallfall Lillebror – lei.  I tillegg begynte dommeren å få dårlig tid så bedømmelsen 
gikk ganske fort.   Men vi hadde ikke forventet noen store plasseringer – vi dro for 
å ha stilt der – og det gjorde vi.  Lillebror var utslitt etterpå og sloknet på gulvet 
utenfor ringen !  Vel tilbake på hotellet fikk gutta boys god mat og tyggemuskler 
og masse velfortjent hvile. 

Oppstalling på 
Cruft’s.



En ting jeg syntes var veldig bra – hver kveld var det flere timers sending på TV fra 
Crufts hvor de viste fra ringene, oppvisninger, aktuelle temaer osv.  Dette hadde 
vært fint å ha her fra f.eks. Dogs4All.  Hunde- og hestesport stiller nok i en helt 
annen klasse i England enn her enn så lenge.. 

Vi brukte samme reiserute hjem med overnatting på samme hotell i Danmark.  Det 
ble mange mil på kort tid, men reisen gikk veldig bra og vi tok det som en 
miniferie.   

Vet ikke om vi vil gjøre dette igjen, men nå har vi vært der og det var en stor 
opplevelse som vi ikke ville vært foruten !  Det var ikke noe problem å reise med 
hund, så vi har faktisk begynt å vurdere om vi ikke skal ta dem med på ferie til 
England neste år. 

Hver dag var det 
TV-sendinger fra 
Crufts.

En utslitt liten 
Lillebror etter en 
lang dag på Crufts.



Resultater	KUR	Uts0llingen	2016		

KUVASZ 
Dommer	John-John	Johnsson	

BIR	og	BIS	5 
N	UCH	NV-14	EUW-15	NV-15	Sorschies	Szèp	Jenci  
KraLfull	hanne,	bra	størrelse,	maskulint	hode,	aningen	langt	nesepar?,	velbårne	
ører,	underbar	overlinje,	li8	høy	hale,	velvinklet,	velmusklet	med	tydelig	
kjønnspreg.		

BIR	JUNIOR	og	BIS	JUNIOR	4 
Fjellflokkens	Areia	Babòca 
12	måneder	gammel	?spe,	vakkert	feminint	hode,	vakre	mørke	øyne,	kort	hals,	
bra	rygg.	Tilstrekkelig	vinklet	rundt	om,	skulle	ønske	li8	mer	bevegelse,	tung	for	
dagen,	ikke	i	beste	pels	kondisjon.	Veldig	trivelig	temperament,	rører	seg	bra,	
men	skulle	ønske	mer	energi.	

MUDI 
Dommer	John-John	Johnsson	
BIR	og	BIS	2	og	BIS	VETERAN 
INT	NORD	FI	UCH	NORDV-10	
NV-12	NV-14	NORDV-14	w-14	
EUW-15	Szinesgyongy	Angyalka 
Fantas?sk	vakker,	underbart	
hode,	velkropped	og	velgående,	
noe	re8	over	linje,	li8	trang	bak,	
vel	vist,	herlig	temperament.	

Inga Realfsen med Szinesgyongy Angyalka og dommer John-John Johnsson.
Foto: Henning Ringlund



KOMONDOR 
Dommer	Leif	Ragnar	Hjort	
BIR	og	BIS	3 
N	DK	SE	UCH	DKV-13	NV-13-14-15	NORDV-14	EUW-15	Echo	Heinrich	Von	Rûx 
Utmerket	type	og	
størrelse,	meget	vakkert	
maskulint	hode	og	bi8,	
velplasserte	ører,	korrekt	
lengde	på	hals,	korrekte	
vinkler,	utmerket	bryst,	
bra	overlinje,	korrekt	
ansa8	hale,	utmerket	
velutviklet	bryst,	
utmerket	pelsstruktur	og	
farge,	beveger	seg	med	
rasetypiske	bevegelser,	
fantas?sk	temperament.	

Morten Sandven med 
Echo.  

Foto: Henning Ringlund

BIR	JUNIOR,	BIS	Junior	2 
Hãxeboets	Langos	Miranda 
Utmerket	type	og	størrelse,	velformet	feminint	hode,	vakre	mørke	øyne,	korrekt	
bi8,	fint	pigment,	velplasserte	ører,	meget	god	hals,	normalt	vinklet,	noe	
fremsku8e	skuldre,	bra	utviklet	bryst	for	alderen,	korrekt	ansa8	hale,	utmerket	
pels	m	gode	anlegg	for	snorer.	Beveger	seg	noe	trangt	bak,	må	bli	noe	fastere	
foran	men	god	steg	lengde,	utmerket	temperament.	Behøver	mer	?d	?l	utvikling.	



PULI 
Dommer	John-John	Johnsson	
BIR	og	BIS	4 
SE	JV-13	SE	UCH	Csigora	Zun	Moon	And	Ztar 
Utmerket	type,	feminint	utrykk	med	utmerkete	proporsjoner,	vakker	overlinje,	
bra	bredde	i	fronten,	velvinklet	bak,	beveger	seg	utmerket	fra	siden,	vises	i	
utmerket	kondisjon	og	pels,	vel	vist.	

BIR	Junior	og	BIS	Junior	3 
Kanikula`s	Garden	Gloria	Frynsefrøken 
Søt	junior	?spe,	meget	vakkert	hode,	bra	proporsjoner,	velbårne	ører,	kort	hals,	
bra	rygg,	bra	proporsjoner	i	kroppen,	bra	hale,	velvinklet	rundt	om,	beveger	seg	
utmerket	for	alderen,	vakker	pels	og	farge,	herlig	temperament.	

BIR	Valp	og	BIS	Valp	2 
Rosenhjort’s	Karm-Er	Black	Josag 
KraLfull	hanne,	maskulint	hode,	noe	lang	nesepar?,	vel	ansa8e	ører,	kort	hals,	
bra	rygg,	bærer	halen	vel,	utmerkete	proporsjoner	i	kroppen,	kraLfull	
benstamme,	?lstrekkelig	vinklet	rundt	om,	beveger	seg	vel	for	alder,	vakker	pels	

Morten Sandven med Eros-Josag Rosenhiorth von Rüx og  
Maria Stenvall med Csigora Zun Moon And Ztar.

Foto: Henning Ringlund 



PUMI 
Dommer	John-John	Johnsson	
BIR	og	BIS	1 
NJV-14	NV-14	Cseresznyèske?-	Csalfa	Suzmò	  
Utmerket	type,	vakkert	maskulint	hode,	velbygd.	Velbårne	ører,	fantas?sk	
overlinje,	halen	noe	høyt	ansa8.	Velvinklet	fram/bak.	Beveger	seg	veldig	bra	fra	
siden,	trang	bak.	Vel	vist.	

BIR	junior	og	BIS	Junior	1 
Fre	To`s	Pippis	Pontus 
Junior	hanne,	bra	størrelse,	vakkert	hode,	velu\ylt	nesepar?,	vakker	hals	og	
rygg,	velvinklet	foran	og	bak,	bærer	halen	vel,	beveger	seg	meget	bra	fra	siden,	
herlig	temperament,	vel	vist.		

BIR	Veteran	og	BIS	Veteran	2 
C.I.B	NORD	N	UCH	Mariell	De	Marque	A-Lagets	Allwin 
Mycket	velkroppad,	vakkert	maskulint	hode,	vakker	overlinje,	velvinklet	f/b,	
beveger	seg	meget	bra	for	sin	alder,	vakker	pels	og	farge,	trevlig	temperament,	
vel	vist.	

Anna Dahlby med Cseresznyèsketi- Csalfa Suzmò og Elisabeth 
Palmcrantz med Mariell De Marque Kimara-Karisma.

Foto: Henning Ringlund



BIR	Valp	og	BIS	Valp	1 
Pumibme	Becy  
Utmerket	type,	vakkert	utrykk,	velbårne	ører,	perfekt	bi8,	vakker	
overlinje,	velvinklet	rundt	om,	rør	seg	utmerket	på	alle	hold.	Herlig	
temperament,	Hederspris.	

BESTE	HANDLER 
Elise Brubak med 
pumi	

Elise viser fram Lotta 
(Bissibingens Ilotta 

EsZe).                         
Foto: Henning Ringlund

Arnhild Wartiainen med FreTo’s 
Pippis Pontus
Foto: Henning Ringlund



Årets vinnere på KUR 2016.                   Foto: Henning Ringlund

Lillebror (Napos Scöszke) ble Årets pumi. 
Eier Wenche Granli Eikeli (t.h.) er 
fornøyd med prisen. Til venstre Siv 
Ringlund.           Foto: Henning Ringlund

Årets KUR-hund  
smakte godt.
Foto: Henning 
Ringlund



Resultater	fra	spørreundersøkelse	om	KUR-uts0llingen	2016	

I	år	gjennomførte	vi	en	liten	spørreundersøkelse	om	opplevelsen	før,	under	og	e8er	
uts?llingen.	De8e	for	å	få	e8	mer	håndfast	hjelpemiddel	i	planleggingen	av	neste	
års	uts?lling.	Spørsmålene	var:	

Hvordan	var	informasjonen	før	utsbllingen:	Her	må	vi	bli	bedre	?l	å	sende	ut	og	
legge	ut	informasjon	på	FB	og	KUR.no.	

Hvordan	var	prosedyren	for	å	melde	seg	på:	De8e	fungerer	fint	gjennom	NKK`s	sin	
pålogging.	

Hvordan	var	beliggenheten	for	årets	utsblling:	Alle	var	fornøyd	med	beliggenheten.	
Og	at	området	innbyr	?l	sosialt	samvær	både	før	og	e8er	uts?llingen.	

Hvordan	var	Vestby	hycepark	som	utsbllingsområde:	Godt	fornøyd	med	
uts?llingsplassen,	men	skulle	ønske	en	li8	større	ring.	

Brukte	du	området	for	overnagng:	66,7%	av	de	spurte	bodde	på	Vestby.	

Hvis,	Ja	hvordan	var	området	bl	overnagng:	Bra,	stort	utvalg	av	forskjellige	typer	
hy8er.		

Hvordan	var	utvalget	av	mat/drikke	på	utsbllingen:	Bra	(Ingen	savnet	vafler	)	

Hvordan	var	organiseringen	av	utsbllingen:	Tilbakemeldingene	var	posi?ve.	

Hvordan	var	parkerings	mulighetene	for	utsbllingen:	Bra	

Hvordan	var	premiene:	Godt	fornøyd	med	premiene.	

Generelle	Kommentarer	bl	utsbllingen:	Ønsker	at	vi	skal	kunne	?lby	Vipps,	De8e	er	
allerede	planlagt.	De8e	var	en	trivelig	uts?lling.	Og	veldig	fornøyd	med	
beliggenheten.		



Redaktøren har ordet 
Da har jeg sagt ja til 2 nye år som redaktør for KURer. Jeg synes det er morsomt 
å lage bladet, og det er fint å få gjøre en innsats for klubben med noe man liker. 
  Pumijentene mine,  Minni og Nella, er nå blitt 2 1/2 og 5 1/2 år. Det betyr at 
det fremdeles er full fart, og at vi forhåpentlig har mange gode pumi-år foran 
oss.  
  I sommer var vi med på Grunnkurs i regi av Din hundeskole i Vestfold, og vi 
hadde stor nytte av det vi lærte av Thomas Thorvaldsen og Elise Brubak. (Takk 
også til Berit Hotvedt som tilrettela og forberedte dem på to høylytte pumier!) 
   Minni og Nella er to ganske forskjellig personligheter. Nella er veldig 
matglad, og lar seg motivere av alle slags godbiter. Det gjør henne lettlært. I 
høst har begge to gått på smellerkurs (del 1), og Nella er hakket mer fokusert og 
ivrig enn Minni. Hun jobber gjerne for maten. 
   Minni er begynt på kurs for besøkshunder i regi av Røde Kors. Hun er vennlig 
og trygg når hun treffer ukjente mennesker, og lar seg ikke stresse. (Nella er mer 
skeptisk.)  
   På kurset lærer vi om hvordan vi skal 
oppføre oss når vi er på besøk. Minni 
trener på å sitte på fanget i rullestol, 
sitte i stol og få kos, gå i korridorer ved 
siden av rullator eller rullestol, eller 
med en som bruker krykker. Mellom 
kursperiodene har vi lekser.   
En av leksene er miljøtrening. Det vil si 
at vi skal gå på besøk på Øystre Slidre 
sjukeheim, og bli vant til å være der. 
Vandre rundt i korridorene, snuse litt og 
hilse på dem som bor der. Vi har alt 
vært der fire ganger, og sjøl om vi ikke 
har begynt på ordentlig ennå, er det 
mange som kjenner oss igjen når vi kommer. Minni logrer og hilse på alle som 
tar kontakt. Kurset blir avsluttet i begynnelsen av november, og da blir vi 
forhåpentlig godkjent som besøksvenner begge to. 
   I sommer har vi vært med på å gjete både sauer og griser. Først var vi fem 
dager på Lemonsjøen hos Ørjan Halvorsen. I starten av september var vi med så 
sauesanking på riktig i Haldorbu, sammen med lokale sauebønder. Og nå nylig 
var vi med på å følge 250 fjellgriser ned til bygda. Det siste var veldig moro, for 
da fikk Minni og Nella bjeffe så mye de ville. Grisene ble ikke så veldig redde, 
men jeg liker å tro at de bidro til litt mer fart på flesket.   

Det er aldri kjedelig når man har en pumi eller flere!! God høst til alle! 
                                                                                             Kirsten 







Dette var alt for denne gang! Jeg håper bladet er til hygge og 
nytte.
Send gjerne inn stoff og bilder! Teksten bør være i word- eller txt-
format. Bildene vil jeg helst ha som vedlegg i jpg-format. 
Adressen er kflagstad@gmail.com. 
Neste nummer av KURer kommer våren 2017. Følg med på FB-
sida Ungarske hunder for nærmere detaljer.

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


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

A

KUR-utstillingen 2017
Velkommen til klubbens utstilling den 24.juni

Dommer: Arne Foss
Sted: Vestby Gjestegård & Hyttepark

Åpen for alle klubbens raser - Stor-Cert

Påmeldingsavgift utstilling :
• Voksne - NOK kr. 400,-
• Valp - NOK kr. 200,-

• Valpeklasser fra 4-6 og 6-9 mnd

Fra og med tredje påmeldte hund med samme eier betales halv 
avgift (gjelder ikke valp).

God jul til tobeinte og firbeinte KUR-medlemmer. 
Vi sees neste år!


