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Skriv inn tekst

Maud Johannessen med Molly (Bissibingens Freidig Fiona NoJo). 
Molly ble BIR på selveste Crufts! Les mer inne i bladet. 



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
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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  

• 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 
Hei 
Da er våren i full gang, og mange er i gang med 
forskjellige aktiviteter. De ungarske rasene gjør 
en god figur på mange forskjellige arenaer både i 
inn og utland. Og en norsk pumi, Molly 
Bissibingens Freidig Fiona NoJo, ble BIR på 
Crufts.  

Det var første gang pumi gikk som egen godkjent 
rase, så at det ble en norsk pumi er ekstra 
morsomt. Gratulerer til Maud Johannesen. Dette 
er veldig gledelig og gjør at de ungarske rasene 
blir markedsført i mange forskjellige aktiviteter.  

Vinteren har vært en rar affære her på Østlandet, 
det har vært lite snø og behovet for vinterbekledning for de firbeinte har vært litt 
annerledes enn tidligere år. Vi har brukt dress og det har reddet oss/meg fra mange 
snøklumper og våt slapsesnø. Hundehold skal være praktisk og når heldekkende 
dress gjør hverdagen enklere, så bruker vi det.



Det nye vi har brukt mye nå, er «gamasjer». 
Snorene på beina til en Puli blir ofte full av gress, 
kvist og ting og tang, derfor tenkte jeg at en form 
for gamasjer kunne være tingen.  

Derfor har jeg prøvd flere typer. Gamasjer til stor 
puddel, sklir bare ned selv om det er flere 
borrelåser. Hurtta sine gamasjer, samme 
problemet, de sklir bare ned, uansett hvor stramt 
jeg prøver å ta de.  

Så det som fungerer for Csilla og meg, fant jeg i 
sokkeskuffen. Klipte av foten på tennissokker, og 
vips så har vi gamasjer som virker og vi tar med 
oss litt mindre ting og tang hjem. Enklere 
hverdag. 

Csilla er drektig, og når du leser dette er nok valpene født.  
Det har vært en utrolig spennende og lærerik tid. At vår lille frøken, skal bli 

mamma er så rart.  

Ting begynte ganske hektisk, da Csilla 
plutselig fant ut at 5 måneder var nok 
mellom to løpetider. Parring mellom 
Rosenhjorth’s Karm–Er Black Josag og 
Bubbleton The Rosenhjorth’s Sin var 
planlagt. Csilla ble sjarmert av Josag, og 
etter en hektisk ettermiddag var parringen 
gjennomført.  
Så startet ventetiden, så mange små 
endringer og etter hvert ganske sikre tegn. 
Hun har hatt morgen kvalme, større og 
rødere patter, endret oppførsel og 
sovemønster, småkvalme, endrete matvaner 
og mange andre småting. Da vi var på 
ultralyd sa jeg at er hun ikke drektig, så er 
hun syk.   
Men der var det valper, og jeg ble så glad at 
ultralydbildet ble delt med venner og kjente, 
litt stolt «hundebestemor». Hun er hos Leif 
Ragnar nå og ventetiden er lang og 

spenningen stiger dag for dag. Veldig rart å være «hundefri», men vi benytter tiden 
til å passe andre hunder og til å reise litt. 



KUR Generalforsamlingen 24 juni 2017 

Generalforsamlingen blir i år 24 juni 2017, i forbindelse med årets KUR- 
utstilling ca kl 1600. Se lenger bak i bladet for årsmelding til 
generalforsamlingen.  

Håper jeg ser så mange som mulig på årets KUR-utstilling og 
generalforsamling.  

Hilsen Siv og Csilla 

Årets KUR-utstilling 24. juni 2017 

Vi ønsker alle velkommen til årets KUR-utstilling 24. juni 2017 på Vestby 
Gjestegård. Vi gleder oss til mye sosialt samvær med gode venner, flotte hunder og 
god stemning. 

• www.vestbyhyttepark.no 
• Hytteveien 11, 1540 VESTBY                                  
• +47 64 95 98 00 
• booking@vestbyhyttepark.no 

Vi holder av hyttene 12-20 til KUR, så om du trenger hytte, ring eller send mail og 
reserver en av dem. Se hjemmesiden for størrelse på hyttene. De har mange 
forskjellige standarder. Det er også mulighet for telt, bobil, campingvogn og også 
rom.   

Vi trenger hjelp til å arrangere utstillingen, i år trenger vi:  

• Ansvarlig for drift av kaféen  

• Ansvarlig for salg av lodd  

• Premier til utstillere og lodd premier 

• Hjelp på til å sette opp og ta ned telt/ring/kafé/diverse på selve dagen 

• Annonser i katalogen 200,- for hel side send annonse til Bjørn Olav:  
kuvasz@fjellflokken.com 

Send meg en mail om hva du kan bidra med: siv.ringlund@gmail.com 



Puminytt 
Av pumirepresentant Wenche Granli Eikeli 
Vinteren er over og vi kan se frem mot sol og sommer og mange 
utendørsaktiviteter med hundene våre. 

Vi har mange pumier som gjør det bra på mange fronter for tiden – først og 
fremst må jeg gratulerer Bissibingens Freidige Fiona NoJo og Maud 
Johannessen mer BIR på Crufts nå i 2017 !!!  Dette var utrolig moro !  Vi har 
også mange flotte pumier som gjør det bra på utstillinger og jeg synes det er bra 
at det stadig blir flere pumier å se i utstillingsringen. 

Pumien er en allsidig rase 
som mange etter hvert har 
fått sansen for.  Årlig tar 
flere nå 
gjeterhundinstinkttesten.  
Det er moro å se hvordan 
instinktet bare er der hos 
dem. 😊   Jeg ble veldig 
overrasket selv da vi var på 
Lemonsjøen og spesielt 
Lillebror, som aldri hadde 
sett en sau før, bare rundet 
flokken og satte seg i 
utgangsposisjon!  Årets 
gjeterhundkurs på Lemonsjøen er 
forresten for lengst fullt, noe som viser at 
stadig flere får øynene opp for dette. 

Pumien er en rase som elsker å jobbe og mange gjør det bra både i agility, hopp 
og rallylydighet.   

Selv har jeg vært på avlsrådskurs i regi av NKK siden sist, og fått mange nye 
impulser.  Jeg ble veldig inspirert til å få kartlagt vår pumibesetning her i landet, 
både når det gjelder antall individer, linjer, oppdrettere, bruksområder, 
sykdommer osv.  Håper dere alle vil være med på denne kartleggingen i løpet av 
året. 

Det nærmer seg årets KUR-utstilling og jeg håper vi ser mange av dere der ! 

Wenche		

Wenche og Lillebror sommeren 2014.



Pulinytt  
Av pulirepresentant Eva Øverlien 
Nå nærmer sommeren og utstillingssesongen seg med stormskritt . Håper 
det blir mange pulier å se i ringene rundt omkring så vi virkelig får vist 

fram den flotte rasen vi har.
Når jeg hadde opprydning i 
forbindelse med flyttingen fant jeg et 
håndskrevet brev (nesten klenodie i 
disse dager) fra 1986 skrevet av Leif 
Ragnar Hjort,  hvor det sto at antall 
puli i Norge var ca 10 stykker.
 Og nå, 31 år senere, er det fortsatt en 
rase som ikke er så stor Det skulle vi 
gjerne gjort noe med. 

Jeg vet at at det ventes valper på Kennel Rosenhjort i nærmeste fremtid. 

Ser vi til Danmark så har de 
mange BIG- og BIS-
plasseringer, og også 
plasseringer i Årets Hund (Dkk) 
Det blir lagt merke til. 

Jeg har ikke så mye nytt å 
fortelle, så jeg er avhengig av at 
pulieiere sender meg stoff til 
medlemsbladet. 
Nyheter og også historier tas 
imot med takk.

Da sees vi på Vestby den 24. 
juni! 

Jeg ønsker alle en flott puli-sommer, og ta vare på hundene i varmen, selv 
om det skulle være unødvendig å si.
  Eva



Komondornytt 
Av komondorrepresentant Morten Sandven 
Hei alle sammen! Vi har ikke vært så flinke å oppdatere om komondor her i 
bladet så nå må vi komme med litt komondor-nytt så alle blir oppdatert om vår 
flotte rase.  
Siden sist, rett før KUR, har det skjedd masse.  Noen er kommet og noen har 
dessverre forlatt oss dette året som har gått.  
Hos Knut Inge Lande skjedde første tragedie 10 desember. Ivar hadde siste 
tiden vist endring i sin atferd og etter å måtte se at hunden sin ikke hadde det 
noe bra, ble dyrlegen oppsøkt. Der ble det påvist hjernesvulst som man ikke 
kunne gjøre noe med og Knut Inge måtte derfor ta den tunge beslutningen og la 
Ivar avlives. 7. mars skjedde tragedie nr 2. Miranda, hans flotte unghund, fikk 
magevridning og døde av dette samme dag.  I 
tillegg har nå Grace måtte fjerne livmoren 
sin på grunn av stygg betennelse. Så Knut 
Inge har nå valgt å avslutte sitt komondor -
oppdrett.  

Her hjemme i Norge har det skjedd masse 
positivt. Vi har fordoblet komondor-
bestanden med 100 prosent.  
Martin Foss reiste til Tyskland i slutten av 
august, til von Rüx kennelen, der også vi 
har hentet vår flotte komondor, og kom 
hjem med en flott tispe på 4 måneder.  
Habiba Natacha født 11.07.16.   
Håpet er at hun er så bra at vi kan drive avl 
med henne og Echo når tiden er inne for 
det.   

Vi har vært heldig og hatt henne hos oss i to 
perioder denne høsten og våren.  Hun er en 
flott komondor med et godt gemytt.  Er ung, 
noe man skjønner når man er sammen med henne.  Vi 
håper hun er med oss på KUR, så Martin får vist frem 
sin fine komondor.  

Ellers har vi hatt liten aktivitet på utstillingsfronten dette året. Litt fordi Beate 
har skiftet jobb og det har ikke passet med hennes arbeidstid.  KUR ble den 
eneste utstillingen hvor vi har fått stilt Echo. Der gjorde han det bra, ble BIR og 
nr 3 i gruppen.  Så vi ser frem til årets KUR, slik at vi får stilt han og Erös.  

Morten 

Echo og Habiba



Avlsrådskurs 2017 
Siste helgen i januar var vi – Eva Øverlien og Wenche Ekeli - som 
raserepresentanter for puli og pumi så heldige å delta på NKK’s avlsrådskurs på 
Mastemyr utenfor Oslo.  Det var ca 120 deltakere fra hele landet som 
representerte mange forskjellige raser og klubber.  I tillegg til masse faglig påfyll, 
så vi frem til en helg med sosial omgang med likesinnede. 

På agendaen første dag var informasjon om NKK’s sunnhetsutvalg, arbeid i 
avlsråd, kartlegging og helseundersøkelser, DNA-profiler og tester for komplekse 
lidelser, HD – avlesning og kvalitetssikring, HD – avlsverktøy og framgang, sunn 
hundeavl i dagens samfunn, samt genetisk variasjon og avl i små populasjoner.   

Søndag sto følgende på agendaen: arbeid i avlsråd: raseforvaltning, etikk og 
konflikt i klubbene, kommunikasjon, facebook og sosiale medier, samt regler og 
anbefalinger.  I tillegg: hjertelidelser – nye screeningundersøkelser og avl for 
fremtiden – hvor vil vi med rasene våre ? 

I tillegg til forelesningene var det gruppeoppgaver så vi måtte tenke og diskutere 
selv.  Det var interessant å høre hvordan de løste avlen i andre klubber, spesielt i 
andre klubber med små populasjoner som vi kunne sammenligne oss med. 

Nå har jo ikke KUR avlsråd fordi vi har så få individer av hver rase, men noe jeg 
(Wenche) allefall ble inspirert til var kartlegging av rasene våre med tanke på 
antall individer, eventuelle sykdommer vi bør ta i betraktning og om det er et 
problem i avlen vår.  Jeg vet det var en helseundersøkelse på pumi for noen år 
siden, men antagelig må vi lage en ny fordi resultatene er dårlig kartlagt og 
spørsmålene burde kanskje vært stilt på en annen måte.  Generelt sett tror jeg de 
ungarske rasene våre er forholdsvis sunne, men det hadde vært veldig fint å få 
dette bekreftet. 

På lørdag kveld var det middag og quiz og hyggelig samvær, men jeg tror det ble 
en tidlig kveld for de fleste av oss da det tar på å sitte på skolebenken så lange 
dager 😉  

Tusen takk for at vi fikk delta på kurset ! 

Eva og Wenche 



Svk FUR-utställning 2 september 2017 

Domare:  Elina Haapaniemi, Finland 
Utställningsplats: Högbo Bruk, Sandviken 

Svenska utställare ska vara medlem i Svk FUR. Utländska utställare ska vara 
medlem i Svk FUR, sitt lands kennelklubb eller specialklubb. Sista anmälan/

betalning: 2 augusti! 
  
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:- 

Anmälan ska göras via SKK Internetanmälan som ni hittar på www.skk.se 
under E-tjänster. Länk kommer också att finnas på Svk FUR:s hemsida 
www.svkfur.com . Betalning sker i samband med anmälan.Utländska 
utställare får kontakta Lena Johansson för manuell anmälan 
svkfur@telia.com 
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.  
Priser? Vill du skänka priser till utställningen, v. g. vänd dig till Ewa Granath 
(073-3647480 eller ewa@imsevimses.se). 
Mera info kommer på Svk FUR:s hemsida www.svkfur.com . 

Gästriklands Kennelklubb har sin internationella utställning samma helg 
också i Högbo Bruk. Då går våra raser på söndagen den 3 september och 
döms av den holländska domaren: Rony Doedijns.  

Välkomna till en utställningshelg i underbar miljö! 
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                                             GENERALFORSAMLING 
KLUBBEN FOR UNGARSKE RASEHUNDER  

Lørdag 24 juni 2017 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 

Kan du ikke møte bruk din stemme likevel. Legg din stemmeseddel  (lenger 
bak i bladet) i en konvolutt merket GF-2017. 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  

Siv Ringlund 
 For Styret 



SAK Nr. 6           ÅRSMELDING  2016 
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:  Tanja Aamodt Seland  
Varamedlem Komondore rep: Morten Sandven  
Webansvarlig:   Bjørn Olav Andersen  .                                                                                 
Revisor:    Sonja Magnussen 
Redaktør:   Kirsten Flaggstad 
Valgkomité:   Torild Frøberg 
Valgkomité:   Leif Ragnar Hjort 
Valgkomité vara:                          Elisabeth Batta 

Klubben gjennomførte generalforsamlingen forbindelse med KUR utstillingen 25juni 
2017.  Dette var 1 gang vi arrangerte utstillingen og generalforsamlingen samtidig og vi 
kommer til å fortsette med dette også neste år. Vi gjennomgikk sakene på dagsorden. Styret 
konstituerte seg etter GF.  
Styret har hatt god kontakt innad. På grunn av store avstander blant styremedlemmene har 
vi ikke møttes. Men vi har hatt styremøter på mail, telefon og 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 2016 ble gjennomført 25 juni 2016, på Vestby Hyttegrend i Vestby. Dette 
var et helt nytt sted for oss, og rammen rundt utstillingen ble veldig bra.  Været var fint og 
tørt. Stedet har flere små hyttetun og det sosiale på kveldene var veldig hyggelig. 
Gressplenen hvor vi skulle ha utstillingen var flat og fin, og vi fikk til en fin ring. Det var 
god plass til alle rundt ringen. John John Johnsson fra Sverige var dommer for alle rasene 
unntatt komondor, som han ikke hadde godkjenning for, men Leif Ragnar Hjort stilte opp 
og dømte komondor med John John som dommerelev. Det ble en flott utstilling, og mange 
gode tilbakemeldinger. 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 stoppet opp, men vi håper å få den i gang igjen.  

KUR-uke på Lemonsjøen sommeren 2016 
I år var det kun gjeting som sto på programmet. Sju pumier og en mudi var med.  Det var 
fire som var helt nybegynnere: Joey og Della med eier Natalie Larsson, Zelda med eier 
Kari-Anne Seipæjærvi og mudien Maiko med eier Atle Kallestad. 



I gruppa for litt øvede stilte Minni og Nella med eiere Kirsten Flagstad og Tor Lunnan. Og 
med enda litt mer erfaring stilte Ann Grete Johansen med UMe og Vennja.  Iren Zahl 
Johansen var mentor og ivrig heiagjeng. 
Instruktør Ørjan Halvorsen hadde med seg en gjeng vennlige og kosete sauer, som villig lot 
seg gjete. En lærerik og sosial uke sammen med hyggelige hundefolk. 
Det eneste vi ikke var helt fornøyde med var været, det var ullundertøy og regntøy nesten 
hele uka. Men i år har vi bestilt finvær, så da blir det bra. 
    
Medlemmer. 
Vi har nå en medlemsmasse på ca. 80 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 1 import. Mudi hadde ingen kull og 1 
import. Pumi; 2 kull og 3 importer. Puli; det er født 1 kull og 2 er importert. Komondor; 
ingen valper, men 1 importert i 2016. 

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  2016 
Ingen kull født. 1 importer er registrert. En tispe fra Ungarn.  
5 forskjellige hunder (inkl utenlandske) er stilt på utstilling, og flere har konkurrert i bla. 
rallylydighet og agility. 

Puli 2016 
2 imorter.1 kull registrert.1 puli øyenlyst ua. 5 puli HD rtg hvorav 1 avlest A . 2stk B og 1 D 
og 1 E.3 rtg AD alle 0. 1 puli øyenlyst ua 
Forøvrig er rasen sunn og frisk. Standaren på våre pulier er gode iflg utstillingskritikker. 

Kuvasz 2016 
Det ble i 2016 registert 2 kuvaszkull i Norge med tilsammen 9 valper: Fjellflokkens C- og 
D-kull.Det er registrert 1 import fra Sverige. Kennel Fjellflokken har også importert 1 tispe 
fra Ungarn i samarbeid med Kennel Ecarpadi, Sverige, hvor denne er registert og bosatt. 
Kennel Fjellflokken har også hatt gleden av å ha formidle import av to hanner til Sverige, 
en fra Tyskland og en fra Ungarn, og håper at disse vil være verdifulle tilskudd til avlen 
både i Norge og Sverige. Det har vært et nytt bra år for kuvaszen i utstillingsringen. To 
gruppevinnerere: Pusztahegyi Bator Ardó vant gruppen i Letohallen 6. mars og 
Györgyudvari Merész Kászon på Råde 26. juni. Sorschies Szép Jenci ble to ganger BIG-2 – 
på Støren og Oppdal. En av de unge viste at det også er håp for fremtiden: Fjellflokkens 
Dalya Duna plasserte seg i gruppen på alle de fire valpeshowene hun deltok i, med BIG-1 
på Lundamo som høydepunktet. Sorschies Szép Jenci ble BIR på både den svenske og 
norske rasespesialen. Han ble også «Årets KUR-hund 2016» og nr 2 i «Årets kuvaszhane» i 
Sverige. Vi fikk en ny Champion: NO SE NJV-13 



Fjellflokkens Areia Ajándék. En gammel stjerne, Csigora Gyémánt Gordan, avsluttet en 
suksesfull utstillingskariere med å bli BIS-2 veteran på svenske kuvaszspesialen. 

Pumi 2016 
Fødsler og importer: I 2016 ble det født 2 kull pumier (som vi har fått innrapportert): 
Kennel Pumitime 8 valper (4 døde) og Kennel Schendas 5 valper. 
Det ble i 2016 importert 1 pumitispe; Inger-Astrid Karlsen hentet fra Finland Inflames My 
Sun, og 3 pumi hannhunder; Berit Thyra Meland Pedersen hentet fra USA Catskills Eros 
Eors, Tonje Karina Brudevold/Tore Einan hentet fra Sverige Imse Vimse Macallan (Pepper) 
og Sarah Elise Frogner hentet hans bror Imse Vimse Laphroaig (Linus). 
Utstillinger: Det er stadig flere pumier på utstilling og mestvinnende pumi i KUR i fjor ble 
Napos Szöcske.  Han ble i tillegg dansk champion og Københavnvinner i 2016 og dermed 
både Nordisk og Internasjonal Champion.   
USA importen Catskill’s Cherry gjorde det meget godt i utstillingsringen i fjor med 7 
utstillinger og 6 Cert (og hun fyller ikke 2 år før i mai 2017). 
I 2016 hadde Crufts 125 års jubileum, og vår rase fikk delta for første gang.  Norge var 
representert ved Napos Szöcske. 
Agility: Året 2016 startet med at Molly (Nuch NV-16 AG1-3 AGH1-3 Bissibingens Freidig 
Fiona NoJo) debuterte i klasse to i både hopp og agility. På Fionia cup i Danmark fikk de 
det siste nappet de trengte, og gikk opp til klasse tre. I løpet av høsten plukket de med seg to 
cert i hopp, og mangler dermed kun et for å bli norsk hoppchampion. Bissibingens Elenk 
Bojti CsDe, som går i klasse medium, er fra før Norsk Hopp Ch og var i mai 2016 i Sverige 
og tok et svensk cert og ble dermed også Svensk Hopp Ch.  I tillegg ble det et Ag-cert på 
stevnet i Sandefjord HK i juni.  Fører: Morten Bratlie. Cuicado Versatile Vezeto, som går 
klasse large, tok et Ag-cert på Fredrikstad BHK’s stevne i august.  Fører: Morten Bratlie. 
Annet: Kirsten Flagstad med Freto’s Pippis Minni ble godkjent som Røde Kors 
besøkshund. 
   
Juleannonse i Hundesport 
Vi hadde i Hundesport sitt julenummer 2016 en annonse for våre raser. Dette har blitt godt 
mottatt, og vi vil også i 2017 ha en felles juleannonse for våre oppdrettere. 

Bladet 
KURer har vært gitt ut 2 ganger i 2016. Redaktøren ønsker seg fortsatt stoff og bilder fra 
medlemmene, uten innlegg fra medlemmene ikke noe blad.   

Web-sider                                                                                                                                                                                                                            
Vi er veldig fornøyd med klubbens websider, www.kur.no    Bjørn Olav gjør en god jobb 
med å oppdatere denne. 

Økonomi 
Ett nytt stort partytelt ble innkjøpt til utstillingen, ellers ingen store innvesteringer i 2016. 
Klubbens økonomi er stabil.  

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


Årets KUR-hunder 2016 
Kuvasz: Sorschies Szép Jenci     86 poeng  
Komondor: Echo Heinrich von Rüx:    10 poeng  
Mudi: Szinesgyongy Angyalka,     22 poeng 
Pumi: Napos Szöcske       36 poeng  
Puli: Kanikula's Guttigatefeier Dredsdigg     25 poeng  

Årets KUR-hund 2016 topp 10 
1 Sorschies Szép Jenci, Kuvasz:     86 poeng  
2 Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz:     47 poeng  
3 Napos Szöcske, Pumi:       36 poeng  
4 Catskill Ceresznyes Cio-cio-san, Pumi:     31 poeng  
5 Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz:     28 poeng  
6 Kanikula's Guttigatefeier Dredsdigg, Puli:    25 poeng  
7 Regi Vagyam D-jarda, Pumi:      23 poeng  
8 Szinesgyongy Angyalka, Mudi:     22 poeng  
9 Bissibingens Guienness EsCa, Pumi:    16 poeng  
10 Bissibingens Freidige Fiona Nojo, Pumi:    14 poeng 

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

SAK:8 Innkommende forslag.  
Årets KUR hund utvides til også å gjelde KUR-hunder som deltar i Bruks, Agility, 
Lydighet, Rallylydighet, LP konkurranser. Dette for å motivere og premiere de som ikke 
driver med utstilling. KUR-medlemmene må selv melde inn resultater. 
Det vil bli kåret årets KUR-hund i de konkurranser som er registrert i NKK.  
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 på klubbens webside. Styret ønsker å fortsette treningen i 
Østfold tirsdagskveldene med agilitytrening, lydighetstrening, utstillingstrening /
hverdagslydighet og sosialt samvær. Hvis andre kan samles i andre deler av landet vil 
styret gjerne være med å hjelpe dette i gang.  

For 2017 er det planlagt Gjeterkurs på Lemonsjøen med instruktør Ørjan Halvorsen.  
KUR-utstillingen 2017 ser vi på som en meget viktig del av arbeidet blant medlemmene. 
Utstillingen skal i år være lørdag 24. juni på Vestby Gjestegård og Hyttepark. Vi håper på 
mange flotte hunder, og hyggelige dager. 

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 

SAK  10   VALG  
Leder:       Siv Ringlund             2år    ikke valg         

Sekretær:  Inger Astrid Karlsen                             på valg       1år    ja       nei 
Kasserer :  Jacky Neraas            2år    ikke valg 
Styremedl: Inga Realfsen: Mudirepr              på valg               2år    ja      nei        

Styremedl: Eva Øverlien: Puli rep.        2 år   ikke valg  
Styremedl: Bjørn Olav Andersen: Kuvaszrepr.    på valg     2 år    ja      nei                                                               
Styremedl: Wenche Granli Ekeli:  Pumirepr.                  2 år    ikke valg 
Webansvarlig: Bjørn Olav Andersen              på valg   1år     ja      nei 

Varamedlem: Morten Sandven: Komondor    på valg                 1år     ja      nei 
Revisor  : Sonja Magnussen                           2år     ikke valg 
Valgkomite: Leif Ragnar Hjorth                på valg                 1år     ja      nei    

                    Torild Frøberg                           på valg                 1år     ja      nei  
Valgkomite vara: Morten Sandven               på  valg                 1år     ja      nei 
Redaktør    Kirsten Flagstad                                 på valg  2år    ja      nei   

Alle representantene er oppfattet av oss som positive representanter og aktive innen 
hundemiljøet. De har erfaring fra lignende arbeid, og vil derfor kunne bidra positivt til 
klubbens arbeid.  
 
Fredrikstad 25.04.2017  
 
 
Torild Frøberg (sign.)                    Leif Ragnar Hjorth (sign.)  



Reisebrev fra Crufts 2017 
Av Maud Johannessen og Molly  
I mars var Nuch NV-16 AG1-3 AGH1-3 Bissibingens Freidig Fiona NoJo og 
jeg så heldige å få muligheten til å reise til verdens største hundeutstilling, 
nemlig Crufts!  

Før den store reisen var det mye som måtte være i orden for det er nemlig ikke 
bare bare å reise til et 
land som England. Før 
vi reiste så måtte vi 
ordne et ATC-nummer 
slik at vi fikk 
«tillatelse» til å 
konkurrere i England og 
vi måtte selvfølgelig 
melde oss på 
utstillingen, men det var 
heller ingen enkel 
oppgave, de har nemlig 
en del andre klasser enn 
det vi har her i Norge. 
Etter ett par mailer frem 
og tilbake fant vi tilslutt 
ut hvilken klasse vi 
skulle stille i. I 
forbindelse med selve reisen var det også masse som måtte 
gjøres. I tillegg til de vanlige vaksinene var det en hel del 
papirer som måtte ordnes, blant annet papirer på at vi ikke skulle selge hunden 
mens vi var der, reiseruten måtte også være godkjent.  

Vi skulle ha med oss to hunder nedover, en pumi og en border collie, begge 
hundene for store til å reise i kabinen. Dette var begge hundenes første flytur, 
og vi som eiere var naturligvis veldig nervøse. Heldigvis ble vi tatt imot på best 
mulig måte på Gardermoen og vi kunne senke pulsen, i hvert fall litt. England 
er ikke noe land det er enkelt å fly til, vi valgte derfor å fly til Belgia. Derifra 
kjørte vi til Frankrike for å så ta ferjen videre til England. Hele reisen gikk over 
all forventning, og hundene tok turen veldig bra.  

Molly og Maud



Crufts er ikke som en vanlig helg i Letohallen, for å si det mildt. Vi brukte 
derfor hele fredagen på å orientere oss i hallen, få informasjon om når Molly 
skulle inn i ringen og selvfølgelig litt shopping! På lørdag var det klart for 
agilitykonkurranser, noe vi naturligvis gledet oss mye til. Border collien som 
var med på turen skulle konkurrere i den internasjonale konkurransen og de 
tok med seg en fin 5.plass i finalen. Vi var i lykkerus over så fantastiske 
resultater, og jeg skal ikke legge skjul på at jeg trodde det skulle bli 
høydepunktet på turen, men så feil kan man ta.  

Søndag var det endelig vår tur! Vi skulle inn i ringen kl. 14, men som på 
utstillinger flest var det forsinkelser og ca. kl. 17 var det klart for oss. Pumi er 
ikke en «godkjent» rase i England ennå, derfor måtte vi stille i «rasen» 
Imported Register Pastoral. I denne «rasen» fikk alle rasene som ikke var 
godkjent stille, så det var ikke bare pumier vi stilte mot.  

Vi gikk inn i ringen og 
den første dommeren, 
Mr. M. Cocozza, kom 
bort til var Molly og 
meg. Og det skulle vise 
seg at han likte henne 
veldig godt. Molly 
strålte i ringen og da 
dommeren plasserte 
henne som best i rasen, 
ble jeg helt satt ut. Før 
jeg visste ordet av det 
hadde det som skulle bli 
en stille og rolig kveld 
på hotellet endret seg til 
en mye lengre kveld på The NEC. På grunn av forsinkelsene måtte vi løpe 
videre til hovedringen. Her ventet en papirmølle med utfylling av informasjon, 
BIR-fotografering og informasjon om hvordan man skulle gå i hovedringen. 
Hovedringen, tenk at vi skulle ut å gå i hovedringen på selveste Crufts! 
Ettersom pumi ikke er en registrert rase fikk vi ikke være med på 
gruppebedømmingen, men en gang i fremtiden er det jo lov å håpe at pumi blir 
registrert.  

Turen gikk over all forventning, både reisemessig og resultatmessig. Vi tar 
med oss gode erfaringer, og jeg syns ikke vi kunne «reklamert» for den 
fantastiske rasen vår på noen bedre måte enn det vi gjorde der nede. Molly 
oppførte seg eksemplarisk og jeg er så stolt over hvordan hun taklet alt styret 
rundt hele turen, så tusen takk til Ann og Iren og kennel Bissibingens for denne 
fantastiske hunden!  



Apportbukken – Mitt hundeliv:  
Puligutta Zappa og Grimar – einaste i Sogn 
Av Aud Ramsli  

Nå er det snart 7 år sida den hårete skapningen Zappa kom i hus hos meg. Litt om 
meg: Eg Aud Ramsli 54 år, er busatt i ei lita bygd midt på Sognefjorden. Eg er 
oppvokst med bordercollie og mellomsnauzer, seinare leonberger og faraohund. 
Ulike typer hunderaser som ikkje hadde sneven av å opp føre seg verken heime 
eller ute.  
«Ein skal vere snill med dyra, sa alltid far min». Det betydde stort sett at hundane 
fekk gjøre som dei ville, og tigge om det meste, glefste etter den ein og den andre, 
eller tok seg ein tur på bygda i eit uoppmerksamt øyeblikk. 

Så vart det fleire år 
uten hund, men eit 
bilde frå ei bok hadde 
festa seg i 
hukommelsen. Det var 
av ein puli.  
Etter ein noko tung 
periode i mitt liv, 
måtte eg finne eit 
lyspunkt. Då dukka  
dette bildet opp igjen 
og eg tok meg ein kikk 
inn på «Finn». Der var 
det ein liten svensk 
puligutt som trengte 
ein heim, Og etter ein 
telefon, eigentleg for å 
høyre meir om rasen, 
var den min. 
Stolt som berre det 
trappa eg opp på 
hundeklubben med min 
nyinnkjøpte skjønning.  



«WHAT» stod det i panna på dei fleste oppmøtte der. Var eg klar over kva eg 
hadde kjøpt? Det måtte da vere bedre med ein hunderase som alle dei andre hadde 
der, var den hoderistande tilbakemeldingen.   

– Nei, sa eg. Så kjedelig er eg ikkje. Eg skal ha heilt min eigen.  
Eg og Zappa vart eit uadskillelig team. Vi var alltid saman, overalt. Satt mange 
timer i sentrum av tettstaden her for å få sosial hund, så meldte vi oss på 
dressurkurs. Der oppdaga eg og andre kva Zappa egentlig var god til. Veldig 
lærevillig og arbeidsom. Etter endt dressurkurs fortsatte eg å trene mot 
konkurranse.  

No hadde eg òg fått selskap av ei anna som hadde overtatt ein 5 år gammel 
tervuren. Sammen 
trente vi no fleire 
gonger i veka og saman 
meldte vi oss på 
konkuranser rundt 
omkring. 

  
No skal det seiast at 
Zappa langt ifrå var 
nokon enkel firføtting. 
Underkastelsen hans 
består seg av å legge 
ned halve kroppen, 
berre. Ikkje snakk om å 
hive seg på rygg der, 
nei. Kjefter eg på han, 
høyrer eg knurr til svar.  
Spør eg han om han er oppstanasig, hører eg eit svakare knurr. 
Eg har lange samtaler med han som eg er overbevist om at han forstår. Nei det går  
ikkje an , seier dei andre på hundeklubben og ler hoderistande. Men du veit , her 
mellom bakkar og berg, trur eg no det eg vil. 

Vi er no likevel komt i Lydighet KL 3 etter kvart. Sjølvsagt kan eg verte flinkare 
og meir målbevisst i innlæring. 



Zappa er stadig vekk ein banditt og gjør ofte si eiga greie i ringen. Ting han kan 
godt, finner han likevel på skal gjøres annleis. Sprang etter ringsekretæren ein gong. 
Han likte ikkje ho, og synes ho kunne pelle seg unna. Eller då han sprang ut av 
ringen under innkalling, då det kom ein berner sennen bort til ho eg trener saman 
med. Det skulle han ikkje ha noko av. Eller den gangen vi konkurrerte i Trøndelag , 
10 timer unna her eg bur, då sprang han ut av ringen fordi eg hadde ei vafle i 
ryggsekken. Ja, det er like spennande kvar gong. 

Så for snart 2 år siden fann eg ut eg ville ha 
ein puligutt til. Eg er berre kjempefornøgd 
med rasen, trass i mykje kroppshår og 
vêrguder som melder konstant nedbør. På 
Sørlandet henta eg ein skjønn lyshåra, nokså 
stor hanne til. Nå har eg to. Like på mange 
vis, men likevel ulike.  
Grimar heiter denne pluggen, han har ein god 
porsjon seperasjonsangst. Han skal sitte 
attmed, ligge attmed og skal ikkje vere uten 
meg. Han er ein utrulig flott gutt med ein 
nokså merkelig personlighet, han også. 
Kanskje vi er merkelige både eg og gutta 
siden vi trivast godt i lag.  

Grimar skal no starte i Lydighet KL 1  
om nokre veker. Han skal gå med mi datter 
Amalie som eg er så heldig å få med i 
teamet mitt. Grimar skal også stilles ut litt 
seinare, men måtte for litt sida klippe han 
ned litt då skogen var flytta inn i pelsen etter 
endt skogstur. 

Ein ting er i alle fall sikkert. Skepsisen på hundeklubben er historie. Det vert masse 
latter og tull når bøllegutta kjem på klubben. Dei har også overbevist kor dyktige dei 
kan vere, om dei vel og merke har lyst eller finn det for godt.  

Helsing frå Aud, Zappa og Grimar



Import til begjær eller besvær 
Å importere en valp fra andre land enn Sverige og Finland kan by på noen 
uventede og spennende utfordringer. Jacky Neeraas og Berit Thyra Meland 
Pedersen tok sjansen, to ganger. 
Å importere en valp fra det store utland kan være i overkant spennende. Å 
importere en valp fra andre siden av jordkloden, som for eksempel USA, er 
kanskje å betrakte som hundegalskap?  
Utgangspunktet for at Jacky valgte å importere en valp fra Catskill’s kennel i New 
York, USA høsten 2015, var at hennes pumihann, Fre To’s Kellys Tacan, 
«Tarzan» hadde blitt bestefar til sju puminøster. Siden Tarzan var blitt en gammel 
herremann, og kun hadde ett kull etter seg, ønsket Jacky å hente hjem noen av 
disse genene i kombinasjon med nye linjer. Galskap tenker du sikkert, og ja, det 
kan være risikosport. 

That’s what friends are for 
Jacky trodde en lang stund at hun bare kunne reise til Gardemoen flyplass og 
hente sin nye import. Det viste seg brått å være feil. Det ble derfor nødvendig å 
reise over selv for å hente valpen. Etter at flybillettene var bestilt, la hun ut en 
status på facebook: – Hjelp jeg 
skal til New York. 
Bestevennen Berit responderte 
raskt på statusen med å si:  
– Jeg blir med! Galskapen var 
komplett. Den 12. september 
reiste venninnene fra Oslo til 
New York. En flytur på vel sju 
timer. Vel framme på Newark 
flyplass ble de møtt av nye 
venner, Marika og Paul 
Forman, og deres to pumier. 
Deretter bar det avgårde i bil 
4,5 time opp til Catskill’s 
kennel hvor oppdretter Ildiko 
og Laszlo ventet spent. Etter uker og måneder med venting, ble det kjærlighet ved 
første blikk mellom valpen Cherry og den spente valpeeieren, Jacky.  

Bli-kjentdager  
Å være gjest ved Catskill’s kennel og sauefarm må bare oppleves. Laszlo disket 
opp med pannekaker med lønnesirup og pølser, ungarsk gulasj, tysk sour crout, 
mye god vin og øl. I tillegg fikk vi  bli-kjenttid med valpen og kennelen. Vi fikk 
treffe mange nye pumifolk, utveksle klippetips og erfaringer rundt vår rase. 
Festkveldene har gitt oss minner og venner for livet. Vi fikk også oppleve 
hundeutstillinger på USA-vis og fikk stille hver vår pumi i ringen i løpet av 
oppholdet. Gøy! 



Nok en USA-tur 
Like før pumirasen ble en godkjent rase i den amerikanske kennelklubben i juli 
2016, fikk Catskill’s kennel to nye pumikull. Berit fulgte kullene gjennom 
facebook-sidene og ble betatt av en spesiell valp. Hennes ektemann, Stein Egil 
Pedersen, tok til slutt den endelige avgjørelsen om at akkurat denne valpen 
skulle bli gudbrandsdøl. Hjelp – ut å fly til andre siden av jordkloden på nytt, 
med Jacky som selvskrevet reisefølge.  Men først må man vente noen lange 
uker på at valpen blir 12 uker slik at den kan få rabiesvaksine, og deretter 3 
nye uker før man kan hente den hjem. I denne viktige fasen av valpens 
levealder, er det selvsagt avgjørende at sosialiseringen blir ivaretatt på beste 
måte. Valpen er tross alt mer enn 15 uker når den skal reise til sitt nye hjem og 
mye av pregingen er da allerede gjort.  
Det at du ikke får oppdratt valpen fra 8-ukersalder selv, er slik vi ser det, et 
viktig aspekt som man må tenke grundige gjennom hvis man vurderer å 
importere en «så gammel» valp.  

Planlegging og gjennomføring 
Å importere en valp fra et hvilket som helst annet land krever mye og nøyaktig 
forarbeid i form av riktig dokumentasjon før du kan passere tollkontrollen inn 
til Norge.  
Å finne en oppdretter som kjenner til denne papirmølla og vet hva som må til 
for å få hunden importert uten problemer, er en stor fordel. Uansett må du som 
valpekjøper gjøre grundige reasearch og sørge for å varsle mattilsynet og 
veterinæren ved tollstasjonen om tid og sted for din og valpens ankomst. I 
tillegg må du sørge for å booke 
inn valpen på flyet på 
hjemreisen din. Er valpen under 
8 kilo (inkl reisevesken), kan du 
booke den inn i kabinen sammen 
med deg. Husk at 
maksstørrelsen på flybagen 
varierer med de ulike 
flyselskapene. Er valpen 
imidlertid over 8 kilo tung, må 
den reise i lasterommet. Uansett 
må du betale en billett for 
valpen. Både Jacky og Berit 
opplevde spenningen med 
dokumentasjonskravene, 
usikkerheten rundt om valpen 
fikk reise i kabinen eller ikke og 
om alt var i orden ved tollen, 
som en stor påkjenning.  
Uavhengig av dette, er 
venninnene i dag veldig glade for at de gjennomførte prosjekt «hundegalskap 
satt i system» og fikk sine importer, Catskill’s Cherry og Erös hjem. 

Jacky og Berit 



Import-tips: 
* Undersøk om oppdretteren virkelig tar sosialiseringsjobben fra valpen er 8 
til 15 uker 
* Når valpen har fått chipnummer må du kontakte mattilsynet og veterinæren 
ved tollen på flyplassen der du lander med valpen din 
* Gi oppdretteren en tydelig smørbrødliste over alle dokumentene som må 
være i orden 
* Som valpekjøper må du betale for rabiesvaksinen og dyrlegekostnadene 
utover de vanlige  
* Book valpen inn på returflyet ditt, gjerne både i kabinen og i lasterommet  
* Få oppdretter til å veie valpen en uke før du skal reise hjem med den  
* Vei flybagen din og mål høyde, bredde og lenge på bagen Maksvekt for å ta 
valpen med i kabinen er 8 kilo inkl flybagen. Merk at ulike flyselskap kan ha 
egne regler for maksstørrelse på flybagen 
* Er valpen over 8 kilo må den reise i lasterommet og da må du ha en 
godkjent flykasse  
* Husk å avbestille bookingen i kabinen eller i lasterommet som du ikke skal 
benytte 
* Reis til flyplassen i god tid før avreise. Ved innsjekking blir valpen og 
flybagen veid og du må løse billett for valpen  
* Gi valpen lite mat men tilstrekkelig drikke – tenk at det er natt 
* Husk at du må passere sikkerhetskontroll med valpen uten at den er i 
flybagen og uten halsbånd, sele 
* Luft valpen så nært opp til takeoff som mulig . Noen flyplasser har luftegård 
til firbeinte passasjerer 
* Sørg for å være en positiv og trygg støtte for valpen på reisen 
* Under flyturen skal flybagen være plassert under stolsetet foran deg  
* Når dere lander og dere forlater flyet, kan valpen få komme ut av flybagen.  
* Finn et sted hvor valpen kan få røre seg litt, tisse og drikke vann (vi har 
brukt et toalettet i ankomsthallen, dette er nok ikke lov, men det er lenge for 
valpen å vente til dere har passert tollen og dyrlegekontrollen!) 
* Gå på «rødt» i tollen og hold alle dokumentene klar (Her må valpen være i 
flybagen igjen pga tollerne har narkotikahunder i tjeneste på flyplassen) 
Tollerne ønsker å se kjøpekontrakten mellom oppdretter og deg og du må 
betale 25 prosent mva ut i fra kjøpesummen 
* Vær oppmerksom på at tollerne faktisk sjekker bankkontoen din for å se om 
informasjonen du har oppgitt er riktig.  
* Når mva er betalt og valpen er undersøkt av veterinæren og alle papirene er 
funnet korrekt, kan du forlate flyplassen 
* Luft den lille godt og lenge før du reiser videre – husk at reisen kan være 
svært slitsom for valpen 
* Bløt opp tørrfôr i godt med vann, eller tilsett ekstra vann i våtfôr for å sikre 

at valpen får i seg nok væske.  
Gratulerer! Du har lyktes med å importere en valp!  



Herpes og valpedød  
 
STADSBYGD: Natt til den 3.januar 2016 fødte Molly (Pustan Helmen 
Kasepisara) 8 tilsynelatende friske og raske pumivalper. En stor dag!  
 
Molly hadde peset og gravd i omtrent ett døgn da fostervannet plutselig gikk. Vi 
fikk båret henne trygt oppi valpekassen og fyrt opp i ovnen på stua. 
Registreringsskjema, vekt, håndklær, saks og ulltråder i ulike farger lå klare. En 
halvtime etter vannavgangen begynte de første pressriene. Så spennende! Den 
første valpen så dagens lys kl 04.00. I løpet av de neste tre timene fødte Molly de 
resterende 7 sortfødte pumivalpene sine i tur og orden. Alt forløp normalt – ut i 
fra en uerfaren oppdretters oppfatning. I det vi gikk inn på soverommet for å få 
litt søvn, virket alle friske og raske der de lå og diet sin stolte og slitne mamma. 
For en lykke, ikke bare for oss, men også for valpenes pappa, Pumitime`s Ares og 
hans eier.  
 
Kortvarig lykke 
Neste morgen ble idyllen brått snudd til fortvilelse, da to av valpene, to nydelige 
pumigutter, var blitt veldig syke. Ord kan ikke 
beskrive hvor redde vi var. Vi ringte vår 
mentor Torild Frøberg, som generøst delte av 
all sin erfaring og ga oss gode råd. Tilslutt 
reiste vi avgårde med Molly og de to syke 
guttene godt innpakket i varme håndklær til 
vår lokale veterinær. Hun undersøkte valpene 
og bekreftet at de var svært syke og at det 
ikke var mye håp om at disse to nyfødte ville 
greie seg. Dyrlegen leste fortvilelsen i våre 
ansikter og valgte å gi begge valpene 
maksdose av antibiotika samt 
væskebehandling, mest for vår skyld, som 
hun har innrømmet i etterkant. Heldigvis sa 
hun heller ikke til oss at hun mistenkte 
herpesvirus ved første konsultasjonen.  

Mistet fire små  
Mamma Molly forsøkte å holde sine syke sønner varme. Hun skjønte nok 
instinktivt at de var svært dårlige, og prøvde ikke lenger å gi de mat. Vi trosset 
flere ganger hennes beslutning og forsøkte fortvilet å legge dem til pattene, men 
nei, livene deres sto ikke til å redde. I løpet av natten døde de to brødrene samt en 
av søstrene deres.  
Ett nytt sjokk. Vi gråt og gråt. Sorgen over å miste de stakkars små puminøstene 
var ubeskrivelig. Etterpå ble alt roligere. De fem gjenlevende valpene så ut til å 
ha det bra. Molly var utrolig flink med sine små og de så ut til å vokse seg store 
og fete, så nær som en liten tass. Han var litt mindre enn de andre ved fødselen,  



men forskjellen ble bare større og større. Til slutt måtte også denne lille 
skatten gi tapt. Ny runde med sorg og fortvilelse, og nok et puminøste ble 
gravlagt.  
Heretter forløp alt normalt. De fire gjenlevende valpene vokste og 
utviklet seg fint. Omsider greide vi å legge alt det triste bak oss og glede 
oss over de fire nydelige og etterhvert så sprell levende valpene. Først 
når de små var utenfor fare i forhold til å dø av viruset, fortalte vår kloke 
veterinær at hun trodde det var herpes som rammet valpene vi mistet. 
Godt var det, for hvis man googler herpesvirus og valper, så kommer det 
opp mye informasjon om at hele kull kan dø av denne grusomme 
sykdommen.  
 
Vaksine mot herpes  
Nå forstår vi hvor heldige vi var som fikk beholde halve kullet til Molly! 
Samtidig så har vi lært en dyr lekse.  
Vi vil aldri ta sjansen på å IKKE vaksinere tispene våre mot herpesvirus 
igjen. Vaksinen koster 300 kroner og man må ta en dose i forbindelse 
med paringen og siste dose ett par uker før forventet fødsel. Etter å ha 
opplevd det vi gjorde virker 600 kroner som en billig forsikring.  

Planlegger du å ha et kull valper på tispa di, vil jeg anbefale å ta kontakt 
med din veterinær i god tid før paring, da det har vært tomt for 
herpesvaksiner fra tid til annen!  
Hilsen Jacky og Bjørnar i Pumitime’s Kennel 

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 høsten 2017. Følg med på FB-
sida Ungarske hunder for nærmere detaljer.
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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).

Påmelding på web - KUR-utstillingen


