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Sigerdrivas Ckutta med valpene Vinda, Morki, Stampe, Yddin og Skaget. Valpene har 
fått foreløpige navn etter naturen i nærområdet, og er tre uker på bildet. 

                    (Foto: Lena Gunnarson)
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Tipper du? 
Da kan du la KUR få grasrotandelen, som er 5 prosent av innsatsen når 
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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  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Lederen har ordet: 
KUR-utstillingen 2017 
Årets utstilling er over, og igjen må jeg si jeg er imponert over standarden på våre 
hunder og ikke minst på samarbeidsviljen og hvor hyggelig vi har det sammen. 

Helgen startet fredag med forberedelser på utstillingsplassen, henting av ting i 
containeren og sortering av premier. I år var gresset klippet og ringen ble etter flere 
forsøk vurdert som stor nok. Vi ble flyttet litt rundt på hyttene i år, men alle ble etter 
hvert installert. Kvelden fortsatte så med felles pizza og brus. 

Lørdag morgen våknet vi til strålende vær og vi møttes for de siste forberedelsene. 
Det store teltet vi skulle ha kaféen i bød på mange utfordringer, men etter opptil 
mange forsøk var teltet oppe. Og det kom til god nytte utover dagen, da sola skinte 
varmt.  

Utstillingen startet og ringsekretær, dommer og skriver overtok regien for dagen. Og 
som vanlig hadde de stålkontroll. Arne Foss valgte å kjøre alle hundene uten en 
lengre pause, dette er første gang vi prøvde det.  

Og er ikke noe vi vil fortsette med, da tilbakemeldingene var at mange savnet en 
lunsj og kakepause. 

Dommer Arne Foss og sekretariatet hadde stålkontroll.
Foto: Henning Ringlund



Arne var veldig godt fornøyd med våre ungarske hunder og synes det var 
spennende å få dømme alle våre fem raser på en gang. Det var god stemning 
rundt ringen og selv om jeg ikke fikk snakket med alle, så oppfattet jeg det som 
om alle koste seg.  

Etter at utstillingen var ferdig og alle premiene fordelt, hadde vi en vel fortjent 
lunsjpause og kåring av årets KUR hund 2016.  

Gratulerer til Bjørn Olav Andersen og hans Sorschies Szép Jenci! 

Tradisjonen tro var det kake dekorert med årets KUR-hund.   
Foto: Henning Ringlund

Etter å ha slappet av noen minutter gikk vi rett på Generalforsamlingen. 
Dessverre hadde det sneket seg inn noen feil i års beretningen for 2016, men 
etter litt oppklarning kom vi i gang og alle sakene ble klappet igjennom. Se 
referat fra generalforsamlingen lenger bak i bladet. 

Kvelden ble avsluttet med grilling og hyggelig felles samvær i teltet utover 
de små timer. 

Noen tilbakemeldinger fra FB og mail: 

– Takk til alle som gjorde årets KUR utstilling til en trivelig opplevelse. 
Flotte hunder og handlere.		



 – Tusen takk for en flott utstilling! Dette var vår første og jeg fikk et veldig 
godt inntrykk av KUR-folket, mange koselige mennesker samlet på en plass 

– Masse skryt til Henning som stiller opp hver år og tar fantastiske bilder. 
Det ble dessverre ikke nevnt i går. Samt til Lise og hennes utkårete..som står 
utrettelig i kafeen. 

– Takker så mye for en koselig helg. 

– Tusen takk for en flott KUR-utstilling i helgen 

– Takk for en kjempekoselig helg med KUR-utstilling og ikke minst hyggelig 
sosialt samvær på kvelden! 

Tusen takk for alle premier og gaver 
vi fikk til alle vinnerne. 

Jeg slår meg selv på skulderen og sier 
meg godt fornøyd med årets utstilling, 
og ønsker dere alle velkommen til 
KURs 30-års jubileumsutstilling 23. 
juni 2018. 

              Siv (og Csilla) 

Kjøpehund.no			
Våre	raser	er	på	plass	(unntaL	
Komondor).	DeLe	neLstedet	fra	NKK	er	
ganske	nyL	og	vil	være	eL	hjelpemiddel	
for	de	som	vurderer	rasene	våre.		

Gå	inn	på	hLps://www.kjopehund.no/
rasevelger/	og	les	kortversjonen	om	
våre	raser.	Kom	gjerne	med	kommentarer	9l	raserepresentantene.		
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Puminytt 
Fra pumirepresentant: Wenche G. Eikeli 

Hei!  

I skrivende stund er det regn og 
høstlig ute og sommeren ser ut 
til å være ugjenkallelig over.  

Selv har jeg vært på bilferie i 
England i sommer – og 
hundene var selvfølgelig med   
Det var litt av vitsen med å dra 
på bilferie.  Jeg liker ikke å 
sette dem bort.   

England er tungvint å komme 
seg til med bil fordi man må 
helt ned til Nederland for å 
finne en ferge.   

Vi valgte nattseiling for da sover 
både vi og hundene seg over, og de ligger da i bilen.  England er et supert 
hundeland !  Alle elsker hunder og det er «dogs welcome» overalt !  På hoteller 
er det også veldig sjelden man blir nektet med hund, og de gjør det så godt de 

kan for hundene på rommet, 
med ekstra tepper og mat/
vannskåler til hver hund.  I 
tillegg var det flere steder 
egne «godteposer» til hver av 
dem.   

Det var like bra i Tyskland på 
vei hjem.  Vi fikk bo på 5-
stjernes hotell i Celle og 
resepsjonen ringte stuepikene 
og ga beskjed om at det kom 
to hunder som skulle ha sånn 
og sånn service og fasiliteter 
på rommet. 

Knerten på hotell med ekstraservice.

  Lillebror har fått seg en eselkompis i New Forest



Det virker som det er forholdsvis stor aktivitet rundt i landet vårt.  Det er blant 
annet født fire pumikull hittil i år med til sammen 17 valper!  Det er bra, og jeg vet 

det er planlagt flere kull neste år. 

Også i sommer har det vært gjeting på 
Lemonsjøen.  Dette har blitt så populært 
at neste år blir det utvidet med en uke, 
slik at flere kan delta. 

Flere pumier er nå aktive både på 
utstilling og i agility.  Det er positivt at vi 
får vist fram denne flotte og allsidige 
rasen vi har. 

Selv prøver jeg å få oversikt over pumi-
Norge.  Det tar tid fordi jeg har hatt mye 
annet å gjøre også, men jeg synes jeg 

begynner å få et visst overblikk.  Folk er tidvis flinke til å informere meg og det er 
jeg veldig glad for. 

Men jeg gjentar 
likevel 
henstillingen fra i 
fjor: 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  

Minni og  Balder fikk tre valper , en 
hanne og to tisper, 24. juli 2017.

Bissibingens Jazper, Jezper og Jonathan.



Mudinytt 
Fra mudiepresentant: Inga Realfsen 

Nå er høsten kommet, og vi kan igjen nyte deilige kjølige friske høstdager. 
Lange turer i skogen med våre firbente venner, bær og sopp kan sankes inn.  
En litt mørkere periode venter, og den kan brukes til å trene på lydighet, triks 
eller annet som blir nedprioritert ellers. Man kan fint terpe på små detaljer 
hjemme i stua, mens det er mørkt og kaldt ute.  
For vår del har det vært et slitsomt år, med liten baby og alle nye ting det 
medfører, og at vi mistet en av våre herlige hunder. Det er et enormt stort savn.  
 
Ikke mange mudier som er ute og 
konkurrerer, men de som gjør det er 
veldig flinke!  

Blant annet Csaruzo Rapp som holder til 
i Bergen er ivrig sammen med sin eier 
Mary-Ann Nord, de konkurrerer i 
rallylydighet. De har klart så langt å 
raske til seg 2 cert i eliteklassen, og 
mangler dermed 1 for å få 
rallylydighetschampionatet. 
Imponerende innsats, gratulerer! 
Kanskje Norge får sin første mudi som 
er rallylydighets champion i år?  
 
Mudiblues First DesEmber konkurrerer 
med stadig større suksess i agility, og 
har rasket med seg flere napp allerede. 
Bra jobbet!  
 

Min egen Szinesgyöngy Angyalka har i høst også tatt opp igjen sin 
konkurransekarriere, etter noen år uten målrettet trening. Vi startet i Kl 2 
rallylp, og har så langt pådratt oss to disker, men med en enormt bra følelse i 
ringen.  
Anya har jo slitt med en vond rygg/nakke i åresvis etter en skade, og fått 
regelmessig behandling for dette. Men nå i høst løsnet det skikkelig etter siste 
behandling, og hun er helt i fyr og flamme. Så moro at hun gir jernet og har det 
gøy, hun er tross alt snart 10 år. 

Anbefaler alle å få sjekket hundene sine om man har diffuse endringer i atferd. 
Vår kiropraktor er også veterinær, noe som også er en fordel.  

Mary-Ann og Rapp.



En stor glede nå er at vi venter mudivalper igjen. Etter 6 års valpetørke, x antall 
forsøk og motgang av ymse slag, ser det endelig ut til å gi positive resultater. 
Godkjent redningshund Sigerdrivas Ckutta på Sirkuskalas er paret med CH 
Mog-Urs Mr Manticore.  

SISTE: 
Ckuttas valper ble født 12. oktober. Det var seks, én ville ikke ut og måtte tas 
med keisersnitt, den 
overlevde ikke.  
Men det ble fem 
nydelige store 
valper. Én hanne 
brun merle, fire 
tisper – to sorte, én  
brun og én brun 
merle! Ckutta tar 
veldig godt vare på 
de små, skrev eier 
Lena Gunnarson på 
Facebook rett etter 
fødselen.  

Mor og datter: Mamma Anya bakerst, og datter Ckutta foran (6 
uker drektig på bilde, derav magen. )



Resultater:  
NKK	Bø	18.02.2017,	Wenche	Eikeseth.  
Szinesgyöngy	Angyalka	(Gonduzo	Alkonyat	Virsli	Csazar	x	Sacahazi	Orsika)  
VG.VTK	

NKK	Bergen	22.04.2017,	AnneDe	Bystrup 
Vindvakars	Lujax	Miek	(Lärkfalkens	Ajax	x	Kilvan	Arany	Barany)  
VG1	UK,	Vindvakars	Lujax	Shi(Lärkfalkens	Ajax	x	Kilvan	Arany	Barany)  
VG1	UK,	Kilvan	Arany	Barany	(Kecskefogo	Büszke	x	Bereki	Tarisznyas	Inci	Finci) 
Exc1	BIR	Cacib  
 
NKK	Ekeberg,	10.06.17.	Hilkka	Salohalla 
Mudiblues	First	December	(Köves-Berci	Betyar	Eszes	x	Vimmatun	Totahantoki) 
KIP	

NKK	Trondheim,	01.07.17.	Ruiz	Rodriguez,	Francisco.  
Szofogadas	Szupersztar	(Nyirsegfia	Bence	x	Szófogadas	Erdei	Ürnö)	Exc1	cert	BIR,	cacib.	
Norsk	Champion	

Rallylp: 
Csaruzo	Rapp	Sandnes	17/6	Dommer	Githa	Fossum	,	Elite	kl.	194	poeng	1.premie	CERT,	
Sandnes	18/6	Dommer	Githa	Fossum	,	Elite	kl	190	poeng	1.premie	,	Årdal	10/9	
Dommer	Maria	Syltebø	Opstad	,	Elite	kl	194	poeng	1.premie	CERT	og	1.vinner	  
Szinesgyöngy	Angyalka	  
26.08	Arendal	Dommer	Trude	Aas,	Kl2	Disk,	10.09.Horten	Dommer	Trude	Aas  
Kl2	Disk	

Duna ble BIS-2 
For første gang på 35 år ble en kuvasz 
plassert i BIS-finalen på en norsk 
utstilling. Fjellflokkens Dalya Duna ble 
BIS-2 på Rottweilerklubbens utstilling i 
Trondheim. Dommer var Leif Ragnar 
Hjorth.  
Sist gang det skjedde var det Kjell Løkens 
Trevandens Janos, far til mine to første 
kuvasz. Den gang skjedde det også i 
Trondheim. Janos var oppdrettet i Sverige, 
så dette var også første gang en 
norskoppdrettet kuvasz plasserte seg i BIS-
finalen.       Bjørn Olav Andersen 
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På paringstur til Ungarn og Serbia 
Av Bjørn Olav Andersen 

Hvor ofte er man så 
heldig at to tisper som 
bor langt fra 
hverandre begynner å 
løpe nesten samtidig.  

Ájándek visste vi løp, 
men straks innen de 
skulle til å forlate 
utstillingsområdet 
etter den svenske 
Kuvaszspesialen 
oppdaget Eva 
Christensson at også 
hennes Jolly var i løp.

En kjapp diskusjon mellom Kicki og meg, og planen var lagt for en reise til Serbia og Ungarn 
for å pare jentene. Heldigvis hadde vi begge våre favoritthanner klar, og eiere/oppdrettere av 
begge hanner lot oss velvillig låne disse. 

2. juni startet Kicki fra Örsås og jeg fra Øversjødalen. Gode og snille venner hadde tatt på seg å 
passe våre hunder. Jeg var innom Älvdalen og plukket opp Ájándek og Kicki var innom venner 
i Skåne for å levere hund før vi møttes på en camping i Helsingborg. Arild og Eva var allerede 
på plass - de hadde vært så snille og komme hele vegen fra Gotland med Jolly. 

3. juni startet den egentlige eventyrreisen. Danmark og Tyskland var snart tilbakelagt og vel 
inne i Tsjekkia var det på tide med første overnatting. Etter først å ha forkastet et par, tre ikke så 
trivelige plasser fant vi endelig rom i trivelige Amálka hotell i en liten landsby noensteds i 
Tsjekkia – ingen av oss vet hvor. Etter en trivelig morgentur i en vakker landsbypark hvor man 
kunne høre både får, høner og gjess innenfra husenes bak-hager satte vi kursen mot Ungarn 
igjen.  

Neste stopp var selvfølgelig på Motell M rett over grensen til Slovakia – fantastisk mat. Etter å 
ha rotet litt rundt i Ungarn forsto vi at vi var rett i nærheten av vårt mål, Gina Tanya, men hadde 
ingen aning om hvordan vi skulle komme dit. Mørkret begynte å falle på, og vi begynte å bli en 
smule desperate. Til vår store lykke fikk vi stanset en dame, og forsøkte å få henne til å forklare 
vegen. Min ungarsk var like dårlig som hennes engelsk så til slutt ga hun opp, og  gjorde tegn 
til at vi skulle følge etter henne – ikke dårlig med lokal guide som fulgte oss helt frem til målet. 
Kicki som til da ikke hadde kjørt meter, fikk gasse på som en gal – damen kjørte som en biltyv. 

Isidora, Kicki, meg på Isidoras heste-gård.



Neste dag var det på tide å bringe Ájándek til hennes utvalgte hos Zoltan Petö på Kennel 
Fehér-Morcos Kuvaszkennel. Denne gangen var GPS'en litt mer samarbeidvillig, og bragte oss 
korrekt frem til målet. En meget villig Ájándek ble hurtig bedekt av en meget dyktig Kurszan. 
Zoltan som har virket en smule reservert når vi har truffet på ham tidligere viste seg å være en 
meget hyggelig mann, og vi hadde en trivelig stund i hans hage etterpå, sammen med hans frue 
og en dyktig tolk. 

Ajándek og Kurszan på Fehér-Morcos Kennel.

Tid for en fridag og ut og være riktige turister. Isidora hadde anbefalt oss å besøke det som 
regnes for å være Ungarns viktigste historiske minnesmerke; Ópusztazer National Heritage 
Park. Dette var stedet hvor prins Árpád og de seks høvdingene bestemte seg for at 
magyarenes tid som nomader var over, og dette var området hvor de skulle slå seg ned i 
895. Området var fullt av gamle hus, gårder og en landsby, en nomade landsby og andre 
severdigheter – men høydepunktet var «The Rotunda». Det var et rundt hus som bl.a 
fungerte som et museum for de viktige arkeologiske utgravingene i området, men 
høydepunktet var Maleriet - «The Feszty Panorama».  
Et gigantisk maleri, 15 meter høyt og 120 m bredt, montert i en sirkel med en plattform 
hvor man kunne gå rundt på «innsiden» av maleriet. Maleriet viser øyeblikket etter det 
store slaget hvor Magyarene beseiret de lokale slaviske stammene, og var lyssatt og lydsatt 
så man følte man virkelig var tilstede i det øyeblikket – en virkelig magisk opplevelse.  
Bildet på neste side er bare et pytte lite utsnitt av hele maleriet, men viser den historiske 
hendelsen høydepunkt – prins Árpád og hans seks høvdinger.  

Middagen denne dagen skulle inntas på et av de lokale spisestedene. Til vår skrekk 
oppdaget vi at menyene var kun på ungarsk (mange steder er de også på engelsk) – ikke 
nok med det, servitøren pratet kun ungarsk. Selv om hun som mange av ungarerne vi møtte 
pratet i vei på et ungarsk vi naturligvis ikke forsto – veldig mange bryr seg ikke om at de 
vet at vi ikke forstår, men prater i vei allikevel – hjalp ikke det oss så mye. Heldigvis hadde 
vi lært et nytt ord samme dag: Pörkölt, så vi fikk allikevel en veldig god middag. 



Prins Árpád 
og de seks 
høvdingene.

Dagen etter var det tid for vårt første besøk til Isidora Miljkovic på Kennel Homokpusztai i 
Serbia. Det var ikke noe problem å merke at man var på vei ut av EU – lange køer og nøye 
kontroll både ut av Ungarn og inn i Serbia. Ganske smart å forsøke å finne en pytte liten 
grenseovergang litt utenfor de mest trafikkerte veiene.  

Jollys utvalgte, 
Gazda hadde 
tilhold på 
Isidoras heste-
gård i utkanten 
av Subotica. Her 
voktet han 
gården sammen 
med to tisper.  
Kjærligheten 
blomstret 
mellom de to 
med en gang, de 
fulgte hverandre 
som skygger. De 
vekslet mellom 
stadige 
paringsforsøk og 
hvile under 
gårdens 
skyggefulle valnøttre.  

Etter noen timers forgjeves venting i varmen var det tid for å  vende tilbake til Fehér-
Morcos og Ájándeks andre paring.

Jolly og Gazda nyter skyggen under valnøttreet.



Kurszan hadde tydeligvis gjort et meget positivt inntrykk på den unge damen. Hun kunne 
ikke komme seg fort nok ut av bilen, og dro meg etter kobbelet bort til hans hundegård. 

Det ble mange turer til Serbia. Først på den fjerde dagen ble det fulltreff – til stor jubel 
blant alle de involverte. Det var tydeligvis i siste liten, for neste dag viste de ikke på langt 
nær samme interesse for hverandre. Gazda satte til og med den innpåslitne svenske damen 
på plass et par ganger da hun ble alt for nærgående.  
Våre fem dager på besøk hos en meget hyggelig og tålmodig Isidora ble avsluttet med en 
meget god og trivelig middag på en av Suboticas bedre restauranter. 

Til slutt var det dessverre på tide å starte på hjemturen og forlate Ungarn og våre nye 
venner. Ting gikk litt tregere – vi behøvde to overnattinger. Selv avsluttet jeg hjemreisen 
med en maraton – 23 timer bak rattet fra Tyskland til Øversjødalen.  

Vi var heldige å få bo på en fantastisk plass beliggende i Csongrad. En godt og 
komfortabelt hus med en vakker hage og et stort inngjerdet område hvor hundene kunne få 
løpe løs. Hvis noen av dere skulle være interessert i å bo på samme plass, så kan jeg 
formidle kontakt. 
      Bjørn Olav 

Jolly koser seg i hagen på Gina Tanya.



Pulinytt  
Fra pulipresentant: Eva Øverlien 

Da det er dårlig med stoff fra pulifolket får jeg skrive litt om hva som foregår 
her i min puliverden. Fra slutten av august til begynnelsen på september gikk 
det fra den dypeste sorg og sjokk til stor glede på bare tre dager .  
Søndag 27. august merket jeg at Diddi hang med hodet og ikke var i form. Han 
hadde feber, så vi reiste til veterinær mandagen. Han ble satt på pencillin og fikk 
forskjellige sprøyter, og han lå tre dager på drypp og det ble tatt blodprøverDet 
viste seg at han hadde veldig lave røde blodlegemer og lav blodprosent, jeg 
måtte tvinge maten i ham. Han ble bare dårligere .  
Jeg bestemte meg for at jeg måtte avlive ham, siden han fikk også åndenød. Jeg 
hadde telefonen på lading inne og jeg satt med Diddi på fanget ute på trappa 
siden det var bedre for ham å puste da. Så skulle jeg hente telefonen, og når jeg 
kom ut igjen hadde Diddi gått og gjemt seg under verandaen.  Og da jeg kom 
bort til ham, trakk han sitt siste åndedrag. 
De andre hundene ulte, de visste at noe var galt. Min stolthet, skjønne, fine, 
snille Diddien min var død etter å ha vært syk i bare fire dager.  Jeg var i sjokk, 
de andre hundene sørget over å ha mistet sin leder. Han ble begravet i eplehagen 
ved siden av sittebenken.  (Tårene mine bare renner når jeg skriver dette.) Han 
var en stjerne, en av de spesielle. 

Frynsa hadde blitt parret med Diddi igjen noen uker tidligere, hadde egentlig 
vurdert å vente med det til våren men fant ut at vi gjorde det nå. Og det var nok 
skjebnen. Hun ventet valper den 8. september. 

Diddi



Jeg var på vei til min sønns bursdag den 3. september og hundene var ute så jeg 
skulle bare ta dem inn før jeg reiste.   

Jeg sto på kjøkkenet og hørte noen merkelige klynke/ hylelyder utenfra, akkurat 
som om noen satt fast. Jeg gikk ut for å se, og der kom alle hundene, men 
hylelyden var der fortsatt og den kom fra hundehuset . 
Der inne lå det en stor fin tispevalp  og da fikk jeg det travelt med å lage til 
valpekassa, og det ble ingen bursdag på meg.
Frynsa fødte tre fako hannvalper  i tillegg til den sorte tispa som ble født ute, 
fire valper til sammen.Tenk tre dager etter Diddi døde kom det tre nye mini-
Diddier og én sort mini-Frynsa.  Sorgen etter Diddi er der, men med fire nye 
gleder. 

Hundehold har både 
gleder og sorger det vet 
man jo, men man blir 
aldri forberedt på 
sorgen. Og noen av 
hundene setter dypere 
spor enn andre.

Nå er høsten her med 
vinteren i møte, og det 
er alltid et problem hva 
vi skal gjøre med 
pelsen for å hindre 
kvist og kvast og snø å 
sette seg i pelsen. 
  
Ikke alltid lett å få tak i 
dresser som passer 
heller men noen syr jo 
på mål og har tenkt å 
prøve å få ei dame til å sy en dress i strecth 
(tricot), for jeg tenker at da ville den holde en 
fullpelset puli bedre på plass uten å måtte ha en kjempestor dress. 
Jeg ønsker alle en strålende høst og vinter! 

                                                                     Eva

    Fire splitter nye puli-gleder.



Mitt hundeliv (Apportbukken) 
Av Mimbus (og Merethe Wasbråten) 
Hei, jeg heter Mimbus. Jeg er født 4. april 2017, så jeg er veldig ung ennå.  
Mine slaver er også unge, kanskje ikke i alder. Men som pumieiere er de helt ferske. 
Og jeg er fersk i verden. Så sammen finner vi litt ut av ting sammen. Det må bli den 
berømte prøve- og feilemetoden! 
 
Matmor sier at hun er glad at jeg ikke er hennes første hund. For jeg er en krevende 
gutt. Jeg vet hva jeg vil. Og jeg prøver iherdig å få det akkurat som jeg vil!  
Men vi er like sta begge to.  

Jeg har så mye energi! Jeg elsker å leke.  
Heldigvis har jeg Alida og Derrick som liker å løpe om kapp. De er av rasen phalene. 
De er 4 og 6 år. Phalener er også tøffe hunder. Veldig store hunder i en liten kropp! 
De kan mange triks, som jeg kan lære fra dem!  
De vet hvordan vi skal oppføre oss i alle situasjoner. For eksempel bilkjøring. Det 
var utrolig skremmende i starten. Jeg siklet, hylte og skrek. Men til ingen nytte.  
Men så oppdaget jeg at Alida og Derrick ikke likte bråket mitt. Jeg oppdaget også at 
de gleder seg til bilturer. For bilturer betyr at det kommer noe spennende.  
Så etter seks dager kjørte jeg bil uten bråk. Og nå er det den plassen jeg slapper aller 
mest av!  

Mimbus med vennene sine, Derrick og Alida.



Alida og Derrick liker også å gå spor, men jeg er mye flinkere enn dem der. For 
meg ligger det naturlig! For dem måtte det læres. De liker aller best godbitspor. 
Men de sniffer frem kattene og rådyr, så selv om de er små, så skal man ikke la seg 
lure! 
 
Alida og Derrick er de flinke i agility, de kan alle hinderne. Men jeg får bare lov å 
ta tunellen og pølsa. Men jeg har mye spennende i vente når jeg blir voksen!  

Jeg elsker å gå spor. Jeg går som en drøm! Matmor sier jeg er kjempe flink! Og at 
jeg har det i blodet. Det var nettopp en slik hund hun ønsket seg. Jeg trenger ikke 
slike godbitspor, for jeg er stor og tøff og vet hva nesa skal brukes til! Det går hest 
her vi bor, så hestespor elsker jeg å gå. Det gjorde jeg fra dag én, da vi gikk der 
hestene har gått. Og jeg finner mennesker som gjemmer seg i skogen. Jeg har også 
gått spor som fremmede har tråkket opp, for å finne favorittleka mi! Når jeg finner 
den er jeg så stolt, da må alle se hva jeg har funnet og jeg krever at alle sammen 
må leke litt med meg! 
 
Noen ganger når jeg går spor, har jeg funnet kryssende spor. Og jeg finner fort ut 
hvilket spor jeg skal gå. Men det hender jeg finner rådyrspor, da prøver jeg å lure 
matmor litt. Men hun får meg tilbake på jobb. Så finner jeg leka og alt er kult! De 
andre hundevennene mine går blodspor. Men det har jeg ikke fått lov av matmor til 
ennå. Men da hentet jeg likegodt hele flaska med blod. For jeg viser dem at hallo, 
klart jeg kan finne blod! Så hun må nok bare starte å legge blodspor hun også!  
 
Daglig kommer jeg hjem med døde mus som kattene har tatt! Og døde fugler, så 
jeg skal få prøve meg på kadaversøk til våren! Det har dama i hundeklubben lovet 
oss! Vi har mye å se frem til!  
 
Alida og Derrick har så mange hundevenner. Og heldigvis deler de dem med meg! 
Jeg prøvde å bølle med Alida og Derrick, en periode. Men nå har jeg respekt for 
dem! For de er skikkelig tøffe de også!  
Jeg har venner mye mindre enn meg, men aller kulest er nok de store hundene!  

Jeg er en valp, som valper flest har jeg tenner som klør. Det klør så fælt når jeg 
mister tenner. Og det er nok litt sårt når de  nye kommer. Jeg ødelegger ikke noe 
inni huset. Men jeg elsker å tygge på hender! Smaker litt på klærne til 
menneskene, og jeg har så masse tyggebein. Men det begynner å hjelpe på nå! 
Matmor gleder seg til jeg har fått nye tenner, så jeg ikke klør så fælt i munnnen. 
Da blir jeg så mye roligere.  
Matmor har hatt flere hunder, og passet enda flere. Men aldri hatt en hund som 
biter så mye som jeg gjør. (Mulig hun bare har fortrengt det).  
Det er en liten utfordring. Men jeg er bare en baby, jeg vokser det av meg. 



Men jeg er stor og tøff, ser ikke ut som en baby å ikke oppfører jeg meg som en 
heller, i mange tilfeller. Jeg er så flink til å jobbe at jeg lurer mange! De tror jeg er 
eldre enn jeg er. Også det er en utfordring. For da kreves det mer av meg og matmor 
enn det som er fortjent, noen ganger.  
Jeg er en glad gutt. Jeg elsker å jobbe. Jeg har fått prøve meg som sauegjeter. Sau er 
kjempegøy! De er store, mye større enn meg. Jeg var knapt 4 måneder den uka jeg 
fikk prøve meg sammen med sauene. Men jeg er jo tøffere enn toget, så det var 
kjempegøy! Jeg så dem hardt i øynene, fikk samlet dem. Så jeg gjorde matmor og 
matfar fornøyd med meg!  
Matmor og matfar har lovet meg å jobbe mer med sau, så fort lammene er tatt bort. 
Det ser vi virkelig frem til! Da blir jeg god og sliten. Og matmor liker at jeg skal 
være glad!  
Og en pumi er tross alt en gjeter, så da er det rettferdig at jeg får lov til å gjøre det 
jeg er skapt til, mener dem!  Det blir kjempespennende! 

Så har jeg prøvd meg på utstilling!  
Min første utstilling endte med BIR og BIG4. På tross av hopp og sprett og lopper i 
blodet. Det var jo en kjempe fin debut!  
Matmor forventet jo ingen gruppeplassering. Siden vi er helt ferske! Og med så 
mye hopp og sprett trodde hun ikke at vi skulle komme så langt!  
 

Mimbus flytter sauen sammen med instruktør Ørjan Halvorsen.



Men jeg vet jo selv hvor kjekk gutt jeg er! Vi skal på flere utstillinger. Og trener 
litt i klubben.  
Men som matmor sier, vi har all verdens med tid! Det er lek og moro, ingen 
press! For det skal være moro! En glad og lykkelig hund viser seg bedre enn en 
hund under press! 

 
Ellers kan jeg fortelle at jeg bor på landet. Jeg har en stor hage å springe i. Vi 
har skogen som nærmeste nabo! Jeg elsker å vasse i bekkene her. Grave i jorda 
og svømme i fjorden her.  

Så har vi epletre. Jeg er flink til å plukke epler. Matmor og matfar ler av meg. 
Det er halvspiste epler over alt. Men jeg er en pumi. En klovn. Og det vet jeg å 
leve opp til! Ikke minst sier de at jeg er en levende jordfreser, graver så jorda 
spruter. De har laget en egnet plass hvor jeg får lov å grave.  
 
Vi har en landsby 8 km fra der vi bor. Der er jeg verdens stolteste hund på tur i 
gatene.  

Mimbus og matmor Merethe på valpeshow.



Jeg er en liten eventyr elsker. Jeg er med på alt som skjer! Jeg har allerede fått 
blitt med på combicamper-ferie på Sørlandet.  

Jeg har fått besøke hundepark i Drammen. Jeg har fått blitt med på fjelltur og 
byturer rundt om kring! Gjeterhundkurs, utstilling, badeturer. Bilturer. 
Hundepasser har vi vært. Valpetreff, voksen-hundtreff.  
Jeg tar det meste med strak pote! Jeg er en snill gutt. Oppfører meg pent med 
andre dyr. Vi har jo tre katter her jeg bor også! En er bare en kattunge. Jeg er 
snill med dem. Men mennesker, dem kan man tafse og smake litt på! (Mener 
jeg selv da)  
Matmor og matfar er veldig fornøyd med meg!  
 
Jeg er flink til å flytte på sko. Det er så morsomt hver gang vi skal ut, så må de 
lete etter skoene sine. haha! Spesielt morsomt når de løper ut uten sko, for da 
blir de våte på beina! haha! Man man får jo ikke mere moro enn man lager 
selv!  
Jeg drar også teppene ut av buret, rister litt på dem. Eller flytter litt på 
hundesengene. Sauefeller er store og tunge, artig å dra rundt på! Jeg er en liten 
hund som vokser fort. Jeg elsker liv! Og jeg er jo både snill og rampete. 
Matmor og matfar sier at jeg er best, og selv er jeg selvsagt enig! Jeg er en 
hund med stor personlighet, akkurat som de ønsket seg!  
 
Nå er jeg bare en valp! Matmor og matfar gleder seg til jeg blir voksen, men 
nyter valpetiden. For den går jo så altfor fort! Nå har jeg gått fra liten valp til 
stor valp! Det skjer litt mer og jeg hører litt mer 
etter. Jeg lærer fort og jeg trasser litt! Men alt i 
alt er jeg en snill gutt som elsker livet og har en 
fryktelig glad og vennlig utstråling! Jeg er 
supersosial! Og jeg er ikke redd noen ting! Jeg 
har opplevd et fly bryte lydmuren, jeg har 
opplevd sprenging og jeg har opplevd torden. 
Og alt tar jeg med stor ro! 
Men jeg liker å se på tv. Og jeg er var når jeg 
hører hund eller sau på tv! Så liker jeg å titte på 
fugler som flyr på tv.  
 
Så konklusjonen er, det finnes ikke en kjedelig 
dag med en pumi i hus. En pumi er en klovn og 
en aktiv kompis!  

Dette var litt fra meg, Mimbus straks 5 måneder  
(Og når dette leses er han blitt over et halvt år.) 



Tredobbelt gjeterkurs på Lemonsjøen 
Av Kirsten Flagstad 

Det skjer mye morsomt til sommeren. KUR (Klubben for ungarske vakt- og 
gjeterhundraser) fyller 30 år. Det skal feires. (Se sistesida) Og dessuten blir det 
hele tre muligheter til å være med på gjeterkurs på Skarå camping ved 
Lemonsjøen i Vågå. Vi har allerede bestilt uke 31 og uke 32.  

Hold av uke 31 eller uke 32 
Kurs 1 går fra mandag 30. juli til fredag 3. august. Kurs 2 starter fredag 3. august 
og er slutt søndag 5. august. Kurs 3 starter mandag 6. august og blir avsluttet 
fredag 10. august. Det blir mer informasjon og opplysninger om priser og 
påmelding så Facebook, så følg med på Ungarske hunder. 

Dyrevelferd for sauene 
Sauene som har sommerjobb på gjeterkursene til Fjellgjeting, er sauer som ikke 
«tok seg» og ble med lam høsten før. I stedet for å ende sine dager på et slakteri, 
får de én sjanse til. De får være 
med på å lære opp nye 
gjeterhunder, (og de kan kanskje 
få lam neste sommer. ) 

Forskjellige oppgaver 
De ungarske gjeterne har 
forskjellige oppgaver. Kuvasz og 
komondor vokter buskapen. 
Pumien holder dyra samlet og 
flytter flokken fra sted til sted. 
Mudien henter inn dyr som er på 
avveie. Og pulien holder seg midt 
inne i flokken og sørger for at 
den er i bevegelse. 
Til nå har vi hatt mange pumier 
og en og annen mudi på kurs hos 
Ørjan. Det hadde vært veldig 
spennende å se en puli i aksjon! (Notér datoene og se hva dere kan få til, puli-
eiere!) 

Passer for alle 
Gjeting passer for alle gjeterhunder, unge og gamle, lydige og ulydige. (De fleste 
glemmer alt de har lært når de får nærkontakt med en sau for første gang.) Sist 
sommer var yngstemann Mimbus litt over 4 måneder, og eldstemann var Snoopy, 
11 år. Begge var veldig ivrige, og blant de mest utholdende i sauehagen. 

Instruktør Ørjan Halvorsen i Fjellgjeting.



Kurset er lagt opp slik at hundene er i sauehagen én og én, med eier og instruktør 
i aksjon. Resten av kursdeltakerene ser på. Hundene hviler mellom slagene. (De 
blir utrolig slitne, må bruke hodet hele tida.) Kurset blir tilpasset den enkelte 
hund og eier. Og det er utrolig moro å se hva som bor i hundene.  

Sosialt rundt bålet 
De fleste velger å bo på campingplassen. Skarå camping har  campinghytter der det 
er lov å ha med hunder inn.  
Om kvelden samles vi rundt leirbålet og grillen. Da kan man prate hund hele 
kvelden, uten at noen synes det er rart. Det er fint. 
Det er ikke alle kvelder det går an å sitte ute. Da bestiller Ørjan bord på 
Lemonsjøen fjellstue til alle som vil. Det er også hyggelig. 

Vil du være med? 
Undertegnede koordinerer og tar imot påmeldinger. I 2017 betalte vi 3500 kroner 
for ukeskurs, halv pris for hund nummer to.  
 Overnatting på Skarå var 400 kr per natt i hytte. Det kan hende at prisene stiger litt, 
men nå vet dere nivået.  

Jeg kommer til å opprette kursene som arrangement på Facebook, Ungarske hunder, 
neste år. Det er ikke nok å trykke at man skal på arrangementet. Påmelding skjer 
enten til kflagstad@gmail.com eller på Messenger.  

Sees vi i sauehagen?  
     Kirsten

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


Resultater	KUR	UtsRllingen	2017	

Best	in	Show	

BIS	1	KUVASZ 
N	UCH	NJV-14	NORDJV-14	NORDV-14	EUW-15	NV-15	Györgyudvari	
Meresz	Kaszon		

BIS	2	PUMI	Mariell	De	Marque	N	Fylgia	Nonblanc	

BIS		3	PULI	Rosenhjorth’s	Karm-Er	Black	Josag	

BIS	4	KOMONDOR	N	DK	SE	UCH	DKV-13	NV-13-14-15	NORDV-14	
EUW-15	Echo	Heinrich	Von	Rûx	

BIS	5		MUDI	N	UCH	SV-08	Sigerdrivas	Bator	Buda	

Best	in	Show	VETERAN	

BIS	Veteran	1.		MUDI	N	UCH	SV-08	Sigerdrivas	Bator	Buda	

BIS	Veteran	2.	Puli	C.I.B	NORD	UCH	NORDJV-08	DKV-10	Kanikula	
Draupnir	Diddi	Brainn	

Best	in	Show	VALP	

BIS	Valp	1.	Puli	valp	Curlysue’s	Ares	

BIS	Valp	2		Pumi	valp	Schendas	Daredevil	Duracell	

Best	in	Show	JUNIOR	

Pumi	Mariell	De	Marque	N	Fylgia	Nonblanc	

VALPER	

PULI 
BIR	Puli	valp	BIS	1	Valp	Curlysue’s	Ares  
Eier:	Knut	Lande.	Snart	9	måned,	meget	9ltalende,	utmerket	kjønnspreg,	
velformet	skalle,	utmerket	biL.	Korrekt	hals.	Bar	kropp	for	alder,	bra	over	
linje,	beveger	seg	meget	typisk	fra	alle	hold.	Meget	trivelig	temperament,	
meget	lovende	helhet	



PUMI 
BIR	Pumi	valp,	BIS	2	Valp	Schendas	Daredevil	Duracell  
Eier:	Margrethe	Åmli	Homme.	8	måned,	trivelig	helhet	og	proporsjoner,	velformet	
skalle,	mobile	ører,	bra	biL,	velformet	øyne,	normal	ben	s9lling/poter,	bra	
halefeste,	ok	brystdybde	for	alder,	typiske	sidebevegelser,	stabil	front,	lovende,	
vennlig	temperament,	behøver	enda	noe	9d,	men	fin	ramme	å	vokse	inn	i,	bra	
pels.		

BIM	Pumi	valp	Schendas	Desert	Dancer	Demi  
Eier:Inger-Astrid	Karlse.	8	måneder,	feminin,	velbygget	og	velformet	skalle.	Noe	
smal	underkjeve,	ganske	bra	overlinje,	noe	lavt	kryss	og	lavt	ansaL	hale,	korrekt	
vinklet,	meget	lovende	pels,	liL	forsik9g	men	vennlig.	

KOMONDOR 
BIR		BIS	4	N	DK	SE	UCH	DKV-13	NV-13-14-15	NORDV-14	EUW-15	Echo	Heinrich	Von	
Rûx  
Eier:	Morten	Sandven.	Meget	imponerende	hanne,	bra	prop,	velformet	skalle,	fint	
uLrykk,	maks	lengde	på	snutepar9et,	korrekt	uLrykk,	velanseLe	ører,	passe	
benstamme,	velformet	brystkasse,	velstelt	pels,	bra	hud,	fine	snører	ikke	full	
lengde,	meget	korrekt	fine	sidebevegelser,	utmerket	stødig	temperament,	velvist.	
En	floL	hanne.	CK	

MUDI		

BIR	og	BIS	Veteran	BIS	5	N	UCH	SV-08	Sigerdrivas	Bator	Buda  
Eier:	Eva	Kris9ne	Byrkjeland.	11	år,	utmerket	kondisjon,	kunne	haL	noe	mer	ideelle	
proporsjoner,	Utmerket	a3tyde,	typiske	øyefarge.	Korrekt	utrykk,	velbårne	ører,	
noe	lang	i	lenden,	bra	haleføring,	glimtvis	bra	overlinje,	noe	bred	frem	fremme,	
velstelt	pels,	ok	haleføring.	CK	

BIM	INT	NORD	FI	UCH	NORDV-10	NV-12	NV-14	NORDV-14	VV-14	EUW-15	
Szinesgyongy	Angyalka  
Eier:	Inga	Realfsen.	9	år	feminin	god	kondisjon,	meget	feminint	hode,	utmerket	
snutepar9,	velformede	øyne,	typisk	utrykk.	Korrekt	benstamme	og	vinkler	for	
rasen,	9lstrekkelig	kompakt,	Ønsker	noe	mer	typisk	føring,	typisk	pels.	CK	



KUVASZ	

BIR	BIS	1	N	UCH	NJV-14	NORDJV-14	NORDV-14	EUW-15	NV-15	Györgyudvari	
Meresz	Kaszon	  
Eier:	Bjørn–Olav	Andersen.	Meget	9ltalende	ch,	utmerket	kjønns	preg,	meget	
iøynefallende,	meget	femi.	Velformet	hode,	bra	pigment,	bra	skalle,	korrekt	biL,	
sterk	hals,	god	overlinje,	meget	harmonisk,	bra	lår.	Ikke	i	full	pels	men	god	struktur	
i	pels.	Gode	sidebevegelser.	Meget	bra	holdning	når	hun	går.	ok	seL	f/b,	meget	
trivelig	temperament.	CK	

BIM	N	UCH	NV-14	EUW-15	NV-15	NORDV-14	Sorschies	Szëp	Jenci	  
Eier:	Bjørn-Olav	Andersen.	5	år.	Imponerende	utmerket	kjønns	preg	uten	å	være	
for	tung,	korrekte	prop,	meget	bra	pigment,	velformet	skalle,	fint	uLrykk,	vakre	
øyne,	bra	snute	par9,	korrekt	hals,	harmoniske	poter.	bra	benstamme,	meget	
typiske	sidebevegelser,	sommer	pels,	velvist,	meget	typisk	kuvasz	hanne.	CK	

Fjellflokkens	Dalya	Duna	BIR	Junior,	BIS	2	junior,	Årets	NorskoppdreDer	Junior	
2017	Eier:	Bjørn-Olav	Andersen	

Fjellflokkens	Dalya	Dräga 
Eier:	Bjørn-Olav	Andersen.	Meget	9ltalende	jr.	9spe,	utmerket	type,	utmerket	
pigment,	kileformet	hode,	vakre	øyne,	velansaLe	ører,	korrekt	hals,	bra	stabil	
overlinje,	gode	lår,	meget	gode	sidebevegelser,	ennå	liL	ungdommelig.	levende	
pels	struktur,	velvist,	særdeles	lovende	jr.		CERT	

PULI	

BIR	BIS	3	Rosenhjorth’s	Karm-Er	Black	Josag 
Eier:	Leif	Ragnar	Hjorth	og	Kjærs9	Mass.	19	mnd,	meget	9ltalende,	utmerket	
kjønns	preg	og	proporsjoner,	velformet	skalle,	velplasserte	øyne,	bra	snutepar9,	
korrekt	hals,	utmerket	overlinje	og	halefeste,	korrekt	ben	stamme,	bra	kropp	for	
alder,	velstelt	god	pels	for	alderen,	meget	typisk	bevegelse	mønster,	vennlig,	har	
utstråling,	behøver	bare	mer	ringtrening,	en	fin	ung	hanne.	CK/CERT		

BIM	Insëgdombi	Öröm 
Eier:	Knut	Lande.	Tiltalende	ung	9spe,	bra	proporsjoner	og	helhet,	utmerket	
kjønns	preg,	hode	er	korrekt,	lite	velformet	skalle,	bra	uLrykk,	korrekt	lengde	på	
snutepar9,	typisk	bals,	bra	overlinje,	velstelt	pels,	normal	lengde	for	alderen,	
typiske	sidebevegelser	med	ikke	for	lange	steg,	ok	bak,	trivelig	temperament,	
velvist.	CK/CERT	



BIR	Veteran,	BIS	2	VETERAN	C.I.B	NORD	UCH	NORDJV-08	DKV-10	Kanikula	
Draupnir	Diddi	BrainnEier:	Eva	Øverlien.	10	åring,	meget	imponerende	veteran	
på	den	større	siden,	bra	proposjoner,	meget	velformet	hode,	bra	biL,	
velplasserte	øyne,	vel	kroppet,	ganske	bra	overlinje,	helt	fantas9sk	pels	for	
alderen,	særdeles	velstelt,	utmerket	temperament,	kunne	giL	eL	noe	kortere	
inntrykk	når	han	går.	Tilstrekkelig	stussende	bevegelser,	helt	på	den	tyngre	siden	
for	den	jobben	rasen	er	laget	for.	CK	

PUMI	

BIR	og	BIR	Junior	Mariell	De	Marque	N	Fylgia	Nonblanc 
Eier:	Anna	Dahlberg.	16	mnd,	meget	9ltalende	JR,	balansert	uyra	muskel	
kondisjon,	herlig	a3tyd,	korrekte	proporsjoner,	verken	for	tung	eller	leL,	
uLrykksfullt	hode,	mellombrune	øyne,	ørene	er	meget	typisk	og	korrekt	plassert,	
korrekt	hals,	helt	korrekte	vinkler	f/b,	fint	halefeste,	beveger	seg	særdeles	godt	
fra	siden	med	korrekte	steg,	supert	temperament,	meget	velvist.	CK/CERT	BIR	
Junior.	

BIM	N	UCH	Fre	To’s	Pippis	Mincen	Eier:	Sissel	N.	Jordhøy.	3	år	meget	velbygget	
ch,	velkroppet,	bra	proporsjoner,	feminint	hode,	brune	øyne	og	utrykk,	korrekt	
biL,	mobile	ører,	9lstrekkelig	høyt	ansaL,	passe	benstamme,	bra	poter,	bra	over	
linjer,	bra	struktur	i	pelsen,	beveger	seg	godt	fra	alle	hold,	utmerket	a3tyd	i	
ringen.	CK		

OPPDRETTERKLASSE	

BISSIBINGENS:	Eier:	Ann	Grete	Johansen,	Iren	Zahl	Johansen	og	Berit	Hotvedt.	
Kombinasjoner,	bra	modeller	og	proporsjoner,	ganske	bra	kjønnspreg,	
velformede	hoder,	bra	øyne	og	uLrykk,	bra	overlinje,	korrekt	benstamme,	ok	
halefeste,	bra	sidebevegelser.	HP	

BESTE	HANDLER 
Tonje	Karina	Brudevold	med	pumi	11	måneder,	Imse	Vimse	Macallan	(Pepper) 
«Hunden	har	eL	nydelig	samarbeid	med	sin	handler,	deLe	er	dagens	mest	
sjarmerende	hund,	som	jeg	gjerne	kunne	taL	med	hjem,»	var	kommentaren	fra	
dommeren.	

Gratulerer	)l	alle	vinnere	og	)l	alle	de	flo1e	ungarske	hundene	vi	har	i	Norge! 
Dommer	ARNE	FOSS	var	veldig	fornøyd	med	kvaliteten	på	våre	hunder.	









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

A

KUR-UTSTILLINGEN	23.	juni	2018	
30-års	jubileumsuts9lling.  
Dommer			Inger	Ronander 
Sted:	Vestby	HyLepark	i	Vestby				hLp://vestbyhotell.no/newweb/	

Det	lønner	seg	å	bes9lle	hyLe/rom	så	fort	som	mulig.	

KUR	fyller	30	år!	
I	2018	har	vi	30-års	jubileum,	deLe	må	feires!	 
Vi	inviterer	alle	9l	festmiddag		lørdag	23.	juni	2018		

Sted:	Vestby	HyLepark	i	Vestby	

Vi	kommer	9lbake	med	påmelding.		

Vi	trenger	flere	folk	9l	festkomiteen,	så	om	du	har	anledning	9l	å	være	med	å	
arrangere	og	seLe	rammene	rundt	KUR’s	30-årsdag	så	ta	kontakt	med	Siv.	
siv.ringlund@gmail.com	

Vi ønsker dere alle en god jul  
og et riktig godt nytt år. 

http://vestbyhotell.no/newweb/
http://vestbyhotell.no/newweb/

