
KURer Nr. 1 – 2018 
Medlemsblad for Klubben for ungarske vakt- og gjeterhundraser

Beste KUR-pumi i 2017, Curious Confident Mattis, med handler 
Elisabeth Bergerud Nilsen. Det er mor, Trudi Elisabeth Bergerud, som 
eier Mattis.



Klubbens styre 2017/2018
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:
Inger Astrid Karlsen
Nordåsbakken 1, 4760 Birkeland
mobil:  902 04 455 
epost: hunderborte@live.no

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: 
Dette har vært vinteren med stor V. Så mye snø at vi måtte måke «tisserunde» i 
hagen for Csilla. Hun har hatt mange morsomme hopp ut i så mye snø at hun nesten 
druknet, og de blikkene, når hun da har kjempet seg ut på sikker grunn har vært alt 
fra «hjelp!» til «ikke nå igjen». Det har blitt mange snøklumper selv om vi bruker 
dress og potesokker, så er litt lei av å kle på. Men, men snø er gøy, bare den ikke er 
våt, glatt, sørpete, skitten og blir til snøklumper.   

Påsken ble en drøm med lange dager i skisporet og masse sol hver dag. Langrenn er 
slitsomt for firbeinte, men Csilla synes det er så gøy, selv om hun må bjeffe litt på 
andre hunder i sporet. Hun, eller rettere sagt vi, har blitt mye bedre på passering av 
andre hunder, men vi har fremdeles utfordringer. Og vi jobber med saken.   

Csilla i påskemodus. Snø gir klumper i pulipelsen! Csilla og Cocos

Vi ser frem til å treffe dere alle 23. juni, uavhengig om du skal stille hund, eller bare 
kommer for å være sammen med alle som elsker ungarske hunder. 

Noen av de sakene styret jobber med for tiden: 

Jubileumsutstillingen 2018 
Planleggingen er godt i gang og vi ser frem til en hyggelig helg. Med mange pene hunder og 
god stemning i og rundt ringen, og ikke minst til det gode samværet vi har på kveldene.  

Vi trenger fremdeles hjelp til noen av oppgavene på selve dagen, så om du kan hjelpe til gi 
beskjed til siv.ringlund@gmail.com
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Lemonsjøen 2018 
Tradisjonen tro, arrangerer Kirsten Flagstad 
gjeterkurs på Lemonsjøen med instruktør 
Ørjan Halvorsen. Det er både helgekurs  og 
ukes kurs, kontakt Kirsten Flagstad 
(kflagstad@gmail.com) om du er interessert. 
(Det er fremdeles mulig å slenge seg med, 
noen få ledige plasser! red.anm.) 

Her er Mimbus, 4 måneder, i aksjon 
sommeren 2017. Nå er han blitt minst dobbelt 
så stor, og han er klar for nytt møte med 
Ørjan og sauene i uke 31. 

Kaffeansvarlig: Drive kafeen under selve utstillingen, koke kaffe, varme pølser, 
selge kaker og kaffe.  
Sekreteriatet: Selge kataloger, mm.  
Kaker: form/skuffe kaker  
Sette opp telt/ring fredag kveld, og ta de ned søndag. 

Jubileumsfest 2018 
Festen vil bli avholdt på Vestby Hyttepark og Gjestegård om kvelden 23 juni, etter 
utstillingen og generalforsamlingen. Vi har bestilt Grillbuffet og har planer om at vi 
koser oss ut i de små timer.  
Vi trenger hjelp til å sette opp bord og stoler etter utstillingen og 
generalforsamlingen. Se invitasjon til festen lengre bak i bladet. 

Implementering av nye vedtekter fra NKK  
Som følge av at Representanskapsmøtet i NKK 2017 vedtok ny lovmal, må alle 
klubber og forbund tilpasse sine lover til den nye obligatoriske lovmalen og 
implementere den i helhet til sine lover. For oss har det for det meste vært 
forandringer av ordlyd og noen få tilføyinger, da vi for 5 år siden gjorde den store 
implementeringen. Forslaget ligger på KUR.no og vil bli stemt over på 
Generalforsamlingen 23. juni 2018. 

Ny logo for KUR  
Vi satte bort oppgaven til en grafisk designer, men pga flere utfordringer fikk vi ikke 
til ny logo til 30-årsjubileet som var målet. Men vi satser på at vi har noen 
alternativer klare til 23. juni. Som vi da kan stemme over slik at vi får det 
alternativet som er best for oss. 
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Dogs4all 2017 

Dette ble en selsom opplevelse. Stress for hunder og eiere, null informasjon, feilinformasjon, 
dårlig organisering, køgåing gjennom salgsområde og fullt av mennesker. I ringen hørte 
ingen hva som ble sagt, vi raste i full fart igjennom og «speaker» sa det han ville uavhengig 
av hva vi hadde skrevet.  

Jeg har skrevet en mail til NKK med vår erfaring og med beskjed om at denne måten å 
organisere raseparaden gjør at vi ikke er særlig interessert i å være med neste år. Det er 
mange klubber som har kommet med samme tilbakemelding. Vi avventer fremdeles svar fra 
NKK. 

Containeren  
Det har vært innbruddsforsøk i containeren på Råde. Ingenting er stjålet, men vi har 
hatt vannskade og måtte skifte lås og tette noen hull. Torild og Bengt har nå skiftet 
lås og tetter hullene. 
Råde Hunde- og kaffelag som også hadde innbruddsforsøk og har containeren ved 
siden av vår, ønsker å leie/låne/kjøpe agility utstyret vårt/Torild sitt. Det er ikke 
aktuelt å selge det på det nåværende tidspunkt, da vi har som mål å bruke det i 
forbindelse med KUR-utstillingen. Ikke i 2018 pga jubileet, men senere. Vi ble enig 
om at de kan låne utstyret etter avtale med Torild, og at KUR sine medlemmer kan 
være med på disse treningene. 

Dugnad i containeren og foredrag om arvelige sykdommer  
Vi møtes til dugnad søndag 6. mai i Råde. Vi må rydde og gå igjennom innholdet i 
containeren. Den trenger også noen små reparasjoner, vi skal sette opp noen hyller 
og få orden der inne. 

Etter lunch møtes vi for et foredrag om arvelige sykdommer av NKK's nye 
veterinærkonsulent, Maria Kjeldaas Johannessen. Hun har lang erfaring som 
veterinær og god fagkompetanse på arvelige sykdommer på hund.  

Kan du skaffe premier?    
Vi ønsker premier både til KUR-utstillingen. og premier til utlodning på utstillingen. 
Ta kontakt hvis du kan hjelpe.  

Vi sees i sommer! 
       Siv



Puminytt 
Av pumirepresentant Wenche Granli Eikeli 
En ekstra lang og snørik vinter er forhåpentligvis snart over og vi kan se frem mot 
sol og sommer og mange utendørsaktiviteter med hundene våre uten snøballer i 
pelsen og kalde poter.  Det skal bli godt å kunne gå i skogen igjen og ikke bare på 
glatte veier. 

I 2017 har det vært mange pumier på utstillinger land og strand rundt – det har gått 
sport i å stille – noe jeg synes er moro!  Og vi har jo mange fine hunder som bør 
vises fram !  Beste KUR-pumi i 2017 ble Mattis som gjør det bra på alle utstillinger 
han møter opp på med sin flinke handler Elisabeth. 

I februar hadde vi et uformelt pumitreff på AquaDog Vestfold på Vear ved Jarlsberg i 
Tønsberg.  Jeg tror det var ca 12-13 pumier som møtte opp og alle som ville fikk lov 
til å prøve å svømme.  Mange imponerte både seg selv og eierne her!  Det er utrolig 
fin mestring å svømme, og mange vokste denne dagen	😊 	Neste gang vi finner på 
noe sånt, skal vi invitere alle KUR-rasene. 

Det nærmer seg årets KUR utstilling og jeg håper vi ser mange av dere der!  Og 
husk – jeg vil gjerne vite litt om hva som foregår rundt i pumi-Norge.  Send meg 
resultater osv, for det er ikke så lett å følge med på alle. 

	 	 	 	 	 	 	 	 Wenche 	

KUR-dag i Råde søndag 6. mai 
Dugnad  
Vi har hatt innbrudd i containeren og vi må ha en dugnad for å fikse denne.  Vi 
begynner kl. 12.00 og klubben spanderer pizza etterpå hos den lokale 
pizzarestauranten. 

Tema Avl og genetikk  
Dagens høydepunkt!  Kl. 16.00 har kommer veterinærkonsulent Maria Kjeldaas 
Johannessen for å snakke om genetikk og avl.  Dette er et meget spennende tema 
som burde fenge oss alle som driver med hund og vi håper mange vil komme.  Det 
er satt av tid til spørsmål og diskusjon etterpå. 

Påmelding til post@aquadog.no så snart som mulig pga servering og leie av lokale 
for foredraget.  Kan du ikke hele dagen, så skriv hva du vil være med på	😉 	
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Pumidag på Aquadog  
I februar 2018, tok 11 spente eiere og hunder turen til Aquadog i Tønsberg. Vi 
var blitt invitert av Wenche Granli Ekeli, som driver dette senteret for fysioterapi 
og rehabilitering av hund i vannmiljø.  
Mellom pumibjeff og kaffe fortalte Wenche om hvordan de jobber med hunder 
som kommer hit.  
Etter dette var det tid for Wenches egen pumi, Knerten (Fancy Carolicas Atli), å 
vise vanntredemølla. Erfaren og stolt gikk han inn i boksen som så ut som et 
akvarium og vannet steg sakte opp mot magen. Han viste oss både gange og 
løping i vann.  
Et par av våre andre firbente venner fikk også prøve seg, og de reagerte positivt i 
denne sikkert litt underlige maskinen. Bassenget med sine 27 grader, stod og 
ventet på ivrige labber.  
Først ut var Lanya (FreTo´s Daras Lanya). Etter store plask og Wenches rolige 
håndtering, roet hun seg og svømte fine tak mot sin eier. Alle hunder som 
svømmer må ha redningsvest. Andre som ikke ønsker å bli gjennomvåte bør ha 
på stor regnfrakk! 

Lantos svømmer i bassenget. 



Nesten alle firbeinte prøvde seg på svømmingen. Stemningen var god og det var 
imponerende å se at selv litt urolige hunder fant roen i bassenget. Opplevelsen av 
å stole på egen flyteevne ga hundene trygghet og de klarte dermed å slappe av og 
svømme rolig. Å svømme rundt i det varme vannet så ut å gi alle en liten boost til 
selvtilliten.  
Selv hadde jeg en vel fornøyd hund med meg hjem denne dagen. 
Tusen takk til Wenche som åpnet dørene for oss, og foreviste opplegget de har her 
på Aquadog. Kan varmt anbefales! 
   Kristina Lundqvist og Lantos (FreTo´s Daras Lajos)

En glad pumigjeng på besøk hos Wenche (t.v.) på Aquadog i Tønsberg. 

Fakta	om	Aquadog	
Aquadog,	etablert	i	Sandvika	i	2004,	har	virksomhet	både	i	Bergen	og	
Tønsberg.	De	er	kjent	som	Norges	eldste	kjede	innen	rehabilitering	av	hund,	
ved	innføringen	av	vannbasseng	for	hund.	Senere	fikk	de	både	
vanntredemølle	og	vibrasjonsgulv.	Den	fysiske	treningen,	i	Ellegg	El	stort	
fokus	på	manuellterapi	og	muskler,	gir	hunden	en	helhetlig	trening.	Alle	som	
behandler	hund	på	Aquadog	har	bakgrunn	som	hundemassører,	
rehabterapeuter	og	laserterapeuter.	De	arbeider	teG	med	hundens	
veterinær.		
På	Aquadog	rehabiliteres	hunder	eGer	operasjon,	ved	skjeleG-	og	
muskelplager,	overvekt,	kronikere,	laserbehandling,	massasje	osv.	Friske	
hunder	er	også	velkomne!	De	har	også	en	egen	svømmeklubb	for	de	ekstra	
ivrige.	(www.aquadog.no)	



Komondornytt 
Av Beate Jensen 

Habiba 
August 2017 måtte Martin ta det tunge valget og sende Habiba tilbake til 
oppdretter von Rüx i Tyskland.  Pga dårlig helsetilstand ble det bestemt at 
Morten, sammen med datteren Ronja, skulle kjøre henne tilbake. For oss med 
komondor ble dette en veldig trist dag, men helt nødvendig. Samarbeid med 
klubben og Martin gjorde dette mulig. Habiba hadde da vært hos Natalie i flere 
uker, og var en glad og fornøyd komondor.  Før hun kom til Natalie, hadde man 
fått klippet henne ned, da pelsen var i veldig dårlig stand.  Så oppdretter fikk 
tilbake en stelt og glad komondor.  

Gertrude var veldig glad for å se henne, hun er 
oppriktig glad i alle sine valper og hunder som 
kommer fra sitt oppdrett. Selv om situasjonen var 
vanskelig, ble Morten og Ronja godt mottatt 
sammen med Habiba.  

Så når vi skulle tilbake til Gertrude i november i 
forbindelse med verdensutstillingen, var vi spente 
på hvordan det gikk med Habiba.  Om hun kjente 
oss igjen, siden hun har vært en del hos oss i tiden 
hun var her i Norge.  Og det gjorde hun	😊 	
Morten og hun har et helt spesielt bånd, noe som 
ble bekreftet med en gang hun oppdaget Morten. 
En rørende og glad stund for dem og oss andre	
rundt.		

Oppdretter Gertrude og 
Habiba i skjønn forening.

Det er ikke tvil om at dette var 
den rette avgjørelsen. Habiba 
vokser og har lagt på seg 15 
kg etter at hun kom tilbake.  
Pelsen er begynt å ta form og 
hun er glad og trygg.  Hun har 
funnet sin plass i flokken til 
Gertrude og blir veldig godt 
ivaretatt.  Morten og 

Habiba



Da Habiba var ferdig med å overfalle 
Morten, tok hun seg tid til å hoppe litt på 
meg også. Deilig å se en så glad hund som 
hun har blitt.  

Vi var heldige som fikk så mange dager 
med henne der nede. Masse kos for henne 
og Morten, var godt for han å se at nå har 
hun kommet hjem og har det bra.  

Habiba blir boende hos Gertrude. Planen 
er å bruke henne i oppdrett om røntgen og 
helsen til Habiba tilsier det. Drømmen er 
at Echo og hun skal videreføre de gode 
genene som ligger hos dem begge. Da 
spesielt på gemytt og størrelse.  

En glad komondor «overfaller» Beate.

Så på vegne fra Gertrude, ønsker hun å si tusen takk til hele klubben som hjalp 
til å få Habiba tilbake. Hun er evig takknemlig og sender sine gode ønsker til 
alle oss her hjemme i Norge. 

      Beate 
PS: Se årsmelding lenger bak i bladet for mer komondorinformasjon.



Verdensutstillingen 2017 
På tur: Beate Jensen og Morten Sandven 
7 november pakket vi bilen og dro sydover mot verdensutstillingen i Leipzig, 
Tyskland. Med passe høye forventninger og glede. For oss var det viktig å nå få knytte 
kontakter innfor komondor-miljøet da dette ikke er så enkelt, siden de andre utstillerne 

ikke reiser hitover.  
En lang ferd endte tilslutt hos våre oppdrettere hvor vi 
skulle bo i sommerhus som de hadde ordnet til oss i 
Rüx, nede ved Dresden.  

Vi fikk mange dager med kjekke opplevelser sammen 
med Heide, Gertrude og resten av gjengen i Dathe-
familien. Vi har flotte oppdrettere som inkluderte oss 
fra første stund i deres familie.  Dette er femte gangen 
vi er hos dem og kontakten blir bedre og bedre.  

Målet var jo verdensutstillingen, noe vi alle gledet oss 
til.  Echo var i god stand og motivert.   

Vel oppe i Leipzig var vi spente. På forhånd hadde vi 
blitt fortalt at det nå forgikk veddemål ang Echo sitt 
resultat. Han skulle stille sammen med den komondoren 
som har vunnet mest i Europa siste to år, Zolt. En flott 
hannhund som har markert seg skikkelig. Våre 

oppdrettere veddet altså en and på at Echo skulle kunne slå han, selv om Echo er 
ukjent i utstillingsmiljøet i Europa.  

Echo fikk en flott 2 beste hanne plass, noe vi er fornøyd med. Kun slått av Zolt. Som 
forventet.  Så da tapte oppdretter anden sin da.  En flott tispe fra Anita (ungarsk) stakk 
av med hele greien, noe uventet for alle de andre som var tilstede. Alltid kjekt når slikt 
skjer, da dette viser at det er feil å tro at ting er så planlagt. Synes vi i alle fall.		

Morten og Beate på tur



Litt senere på dagen satt Morten og jeg på stand sammen med den ungarske 
klubben i Tyskland. Der fikk vi visst frem en fantastisk komonodor, som Echo er. 
Masse mennesker, masse bilder ble tatt, samt mange andre fra forskjellige 
hundeklubber var borte og fikk hilse på Echo. Morten og Echo ble, sammen med 
Gertrude oppdretter og hennes Chelsea, tatt opp på scenen, og var en del av 
presentasjonen om klubben på en av tyske tv-kanalen. Sendt i beste sendetid om 
ettermiddagen. Gode responser etterpå.  

Echo tok oppstyret 
helt med ro. 

En flott reise er over. Morten og jeg fikk 
minner for livet. Echo har fått markert seg 
skikkelig i miljøet nedover i Europa, til tross 
at vi ikke vant noe BIR denne gangen.  Var 
moro å se at Echo faktisk er den største 
komondoren i størrelse.  Vi håper og tror at 
dette også skal oppleves en annen gang.  

    Beate 

Vår	floGe	oppdreGer	Gertrude.	Sammen	
med	sin	elskede	Echo,	som	hun	kaller	han.		



GENERALFORSAMLING 
KLUBBEN FOR UNGARSKE RASEHUNDER 

Sted: Vestby Gjestegård og Hyttepark  . 
Lørdag 23 juni 2018 ca kl. 15.00 

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 i en 
konvolutt merket GF-2018. 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  2017 
Klubbens styre har bestått av: 
Leder:                            Siv Ringlund  
Nestleder mudi repr:   Inga Realfsen                            
Kasserer       Jacky Neraas        
Sekretær:    Inger Astrid Karlsen                                
Styremedlem pumi repr:  Wenche Granli Ekeli 
Styremedlem kuvasz repr: Bjørn Olav Andersen 
Varamedlem. puli repr:  Eva Øverlien 
Varamedlem komondore rep: Morten Sandven  
Webansvarlig:   Bjørn Olav Andersen  .                                                                                 
Revisor:    Sonja Magnussen 
Redaktør:   Kirsten Flagstad 
Valg komité:   Torild Frøberg 
Valg komité:   Leif Ragnar Hjort 
Valg komitee vara:                          Morten Sandven 

Klubben gjennomførte generalforsamlingen forbindelse med KUR-utstillingen 24. juni 2017. 
Vi gjennomgikk sakene på dagsorden. Det viste seg at det var feil i Årsmeldingen da styrets 
sammensetning var feil og at det var feil i dato. Det ble stemt frem at endringer kunne gjøres. 
Styret konstituerte seg etter GF.  
Styret har hatt god kontakt innad og har pga store avstander blant styremedlemmene har vi 
ikke møttes så ofte. Men har møttes på utstillinger. Ellers har vi 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.  

Containeren på Råde 
Vi har hatt innbrudd i containeren, heldigvis ble ingenting stjålet. Nabocontaineren ble også 
åpnet. Vi har sikret innholdet og skiftet lås. Våren 2018 skal vi ha en dugnad i containeren, 
der vi går igjennom innholdet. Setter opp hyller og rydder opp. 

Utstilling. 
Vår rasespesial 2017 ble gjennomført 24. juni 2017, på Vestby Hyttegrend i Vestby. Også i år 
var rammen rundt utstillingen 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 vi fikk til en fin ring. Det var god plass til alle rundt ringen. Arne Foss var vår 
dommer, Kristin Lauritzen var ringsekretær, og skriver varTerje Måleng. Arne Foss var svært 
fornøyd med standarden på våre raser. 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 stoppet opp, men vi håper å få den i gang igjen. Vi har inngått 
samarbeid med Råde Hunde og Kaffelag, som har container ved siden av vår på Råde, om at 
de kan etter avtale med Torild Frøberg låne vårt Agility utstyr. Våre medlemmer kan 
selvfølgelig være med på disse treningene. 



Komondor 2017 
Per i dag vet vi om 2 komondorer i Norge. Det er bare Echo som er registrert,men det 
skal finnes en til som er en import fra Ungarn (oktober 2016). Denne skal angivelig per i  
dag bo i Trøndelag et sted.  
Det er ikke født noen valper i Norge siste året, ei heller kommet flere importerte.  
Det er 1 stk som er levert tilbake til oppdretter tyskland, (Habiba), så bestanden gikk ned 
med 50% i 2017, før denne andre dukket opp på Finn.no.  
Så det vil si at det er samme status som 2016 per i dag. 2 stk komondorer i Norge. 
Echo har vært stilt på KUR og på verdensutstillingen i 2017. På KUR fikk han «hele 
pakken» samt ble BIG 4. På verdensutstillingen ble han 2 beste champion hann-hund.  

Juleannonse i Hundesport 
Vi hadde i Hundesport sitt julenummer 2017 en annonse for våre raser. Det er færre av 
våre oppdrettere som ønsker å være med på annonsen. Og antall annonser fra andre 
klubber er også sterkt redusert. Dette skyldes nok at oppdrettere bruker andre arenaer 
som FB og klubbenes hjemmesider. Vi vil derfor vurdere om dette er noe vi skal fortsette 
med. 
Bladet 
KURer har vært gitt ut 2 ganger i 2017. 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 
Ingen store innvesteringer i 2017. Klubbens økonomi er stabil. 

Årets KUR hunder 2017  
Kuvasz: Sorschies Szép Jenci  118 poeng 
Komondor: Echo Heinrich von Rüx:  15 poeng 
Mudi:  Szinesgyongy Angyalka,  18 poeng
Pumi: Curious Confident Mattis,  100 poeng
Puli: Rosenhjorth's Karm-Er Black Josag,  23 poeng 

Årets KUR hund 2017 topp 10 
1: Sorschies Szép Jenci, Kuvasz: 118 poeng  
2: Pusztahegyi Bator Ardó, Kuvasz: 111 poeng  
3: Curious Confident Mattis, Pumi:  100 poeng  
4: Bissibingens Guinness Esca, Pumi:  96 poeng  
5: Fjellflokkens Dalya Duna, Kuvasz:  92 poeng  
6: Bissibingens Ilotta Esze, Pumi: 78 poeng  
7: Fjellflokkens Areia Ajándék, Kuvasz:  72 poeng  
8: Györgyudvari Merész Kászon, Kuvasz: 65 poeng  
9: Imse Vimse Maccallen, Pumi: 40 poeng  
10: Napos Unoka, Pumi: 25 poeng 

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


KUR-uke på Lemonsjøen sommeren 2017 
Sju pumier og en mudi var med på gjeting på Skarå camping ved Lemonsjøen i 2017. Det 
var to helt ferske, Mimbus (4 måneder gammel pumi) med eiere Merethe og Ole Wasbråten. 
Sigrid Bakken Døsvik kom med Bjørk, som er en gatehund fra Ungarn. Hun likner en pumi, 
og det er i alle falll helt sikkert at hun kan gjete! 
Liv og Kristian Lauritsen kom med Lanya og pensjonisten Snoopy. Mary-Ann Nord stilte 
med Rapp (mudi) og Zelda var på plass for andre året på rad med eier Kari-Anne Seipæjærvi 
Nella kom med eiere Kirsten Flagstad og Tor Lunnan, Minni hadde barselpermisjon i år. Det 
samme gjaldt for UMe, så Ann Grete Johansen kom alene med Vennja.  
Instruktør Ørjan Halvorsen hadde som vanlig med seg en gjeng vennlige og kosete sauer, 
som villig lot seg gjete. Vi hadde en lærerik og sosial uke, og fikk prate hund nesten døgnet 
rundt. I 2018 utvider vi, og kjører to ukeskurs og et helgekurs. 

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 2 kull, mudi hadde 1 kull og 3 import. pumi, 5 kull og 1 
import. Puli, det er født 2 kull og 3. er importert. Komondor ingen valper og ingen importert 
i 2017. 
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  2017 
Det er en lav men jevn interesse for rasen. Det er importert 3 mudier til landet fra Ungarn. 
Alle tisper, en sort og to blue merle.  
Det er født ett kull (Mog-Urs Mr Manticore og Sigerdrivas Ckutta på Sirkuskalas, med 5 
valper, 1 hanne-brun merle, 4 tisper- to sorte, en brun og en brun merle. 4 av valpene ble i 
Norge.  
Det er stillt ut 9 (hvorav kun en hund er utenlandsk)  forskjellige mudier på 8 forskjellige 
utstillinger.  
En mudi har for første gang i historien oppnådd ett Norsk Rallylydighetschampionat, 
Czaruso Rapp og eier Mary Ann Nord stod for den bragden. Gratulerer! 

Puli 2017 
Det har vært 13 utstillinger Det har deltatt 23 puli fordelt på disse. 
2 kull registrert, til sammen 6 hanner og 2 tisper og det er kommet 3 importer. 
4 er Hd rtg. med HD -C -E -D og A som resultat. 1 Ad rtg .res O 
Øyenlyste ant 6. intet påvist 5. annet medfødt påvist 1. 
Forøvrig er rasen sunn og frisk. Standaren på våre pulier er gode iflg utstillingskritikker. 



Kuvasz 2017 
Det ble i 2017 registrert 2 kull – begge under kennel Fjellflokken: 
Kull 1: Brave and Beauty Wide-awake Henke x Fjellflokkens Areia Ajándék 
2 hanner - 1 tispe:2 eksportert til Sverige 
Kull 2: Homokpusztai Haramia Gazda x Sorschies Szép Jólean 
1 hanne – 5 tisper,1 avlivet v 8 uker,3 eksportert til Sverige 
1 eksportert til USA (første norske kuvaszeksport til USA) 
Ingen importer er registrert i 2017 
Helse: 
HD: Fjellflokkens Areia Bismarck: A 
ED: Fjellflokkens Areia Bismarck: 0 
Pusztahegyi Bator Ardo: 0 
Øyne: Györgyudvari Merész Kászon: Intet påvist 
Sorschies Szép Jenci: Intet påvist 
Ustilling: 
Kuvaszen var i 2017 representert på 23 utstillinger i Norge. 10 forskjellige hunder ble 
vist. 
NUCH: Pusztahegyi Bator Ardo 
Tysk vinner: Pusztahegyi Bator Ardo 
Dansk vinner: Pusztahegyi Bator Ardo 
Norsk vinner: Fjellflokkens Areia Ajándék og Sorschies Szép Jenci 
Norsk juniorvinner: Fjellflokkens Areia Ékes Engla og Fjellflokkens Areia Ebúr 

Pumi 2017 
Fødsler og importer: 2017 var et produktivt år når det gjelder antall fødte pumikull. Det 
ble totalt født 26 valper fordelt på 6 kull (som vi har fått innrapportert): 
Kennel Pumitime 2 kull, Bissibingen 2 kull og FreTo’s 2 kull. 
Det ble i 2017 importert 1 pumitispe (parringsvalp) fra Italia som jeg har fått informasjon 
om. 

Utstillinger: Det er stadig flere pumier på utstilling og mestvinnende pumi i KUR i fjor 
ble Curious Confident Mattis med 100 poeng. Det har blitt en gjeng som reiser på 
utstilling sammen noe som gjør at det blir et samhold rundt ringen. 
I 2017 representerte Molly (Bissibingens Freidige Fiona NoJo) pumi-Norge på Crufts, 
noe hun gjorde med bravour og ble BIR! Gratulerer til Maud og Molly. 

Agility: Når det gjelder agility vet jeg at det er mange pumier som gjør det bra. Ingen har 
sendt inn resultater il meg så derfor heller ingen nevnt her. 

Gjeting: Det ble også i 2017 holdt gjeterhundkurs på Lemonsjøen hos Fjellgjeting v/ 
Ørjan Halvorsen. Det var som vanlig meget populært og fulltegnet lenge før det ble 
arrangert.  



SAK: 7. Regnskap. 
Regnskapet og resvisor beretning blir delt ut på Generalforsamlingen og satt inn på 
KUR.no.  
SAK:8 Innkommende forslag.   

- Som følge av at NKKs Representanskapsmøtet i 2017 vedtok ny lovmal, må 
alle klubber og forbund tilpasse sine lover til den nye obligatoriske lovmalen og 
implementere den i helhet til sine lover. 

Det er ikke de store endringene, mest ordlyd og presisering. De nye reviderte lovene 
ligger som link på KUR.no.  

- Mulighet til å gå tilbake til tidligere CERT ordning. Se KUR.no  
Vi tar dette opp til avstemning på Generalforsamlingen. Bjørn Olav kommer med 
forslag. 

Sak 9. Styrets aktivitetsplan. 
Styret har fortsatt mange planer og håp om å nå medlemmene og være informasjons 
forum for våre raser. Vi håper fortsatt å engasjere medlemmene til å delta på 
klubbens arrangementer, og i bladet og klubbens webside.  

Hvis andre kan samles i andre deler av landet vil styret gjerne være med å hjelpe 
dette i gang 

6. mai 2018 arrangerer vi dugnad i klubbens container i Råde. Etter møtet arrangerer 
Wenche Granli et foredrag med tema: Arvelige sykdommer.  NKKs Maria Kjeldaas 
Johannessen hun har lang erfaring som veterinær og god fagkompetanse på 
arvelige sykdommer på hund  

Styret ønsker å fortsette treningen i Østfold tirsdagskveldene med agilitytrening, 
lydighetstrening, utstillingstrening /hverdagslydighet og sosialt samvær. Og vi har 
inngått samarbeid med Råde Hunde- og Kaffelag, som har container ved siden av vår 
på Råde, om at de etter avtale med Torild Frøberg kan låne vårt agilityutstyr.| 
.  
For 2018 er det planlagt Gjeterkurs på Lemonsjøen med Instruktør Ørjan Halvorsen. 
KUR Utstillingen 2018 ser vi på som en meget viktig del av arbeidet blant 
medlemmene. Utstillingen er i 2018 vårt 30-årsjubileum og dette skal feires. Datoen 
er 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           på valg  2år   ja       nei         
Sekretær:  Inger Astrid Karlsen                             på valg       1år   ja       nei 
Kasserer :  Jacky Neraas          på valg  2år   ja       nei 
Styremedl: Inga Realfsen :Mudirepr              ikke valg 2år         
Styremedl: Eva Øverlien:Puli rep.      på valg  2 år  ja      nei  
Styremedl: Bjørn Olav Andersen Kuvaszrepr.    ikke valg   2 år                                                                  
Styremedl: Wenche Granli Ekeli Pumirepr.  på valg               2 år  ja     nei 
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 og har erfaring fra lignende arbeid og vil 
derfor kunne bidra positivt til klubbens arbeid.  
 
Fredrikstad 08.04.2018 
 
Torild Frøberg                     Leif Ragnar Hjorth 
                       
                Valgkomiteen KUR 2018 



Et hundeliv – med flest hverdager 
Apportbukken av Stine Pernille Grytøyr 

Min hundedrøm dukket opp i ungdomsårene, og enorm interesse for å drive og trene 
hund, gjorde sitt til at jeg som 18 åring flyttet ut fra hjemmet på trass og kjøpte meg 
hund. Det var aldri snakk om å ha hund hjemme, så gleden var ubeskrivelig da jeg 
endelig satt med min egen lille hårball i hendene. Selv om han spydde utover hele 
meg under bilturen hjemover, var det intet annet jeg ville enn å ha det kjekt med 
denne hunden. Valget falt på en belgisk fårehund den gangen, en nydelig og staselig 
hannhund. Han var mitt hjerte og lærte meg alt og mere til, om hundens liv. Han ble 
en gammel mann etterhvert, og fikk slippe for halvannet år siden. 

Gjennom min tid sammen med belgeren min, ble jeg visst en av disse gale 
agilityfrelste menneskene, som løper rundt på en bane med hinder og gjør merkelige 
piruetter og roper «hit og dit» på hunden sin. Ettersom agility var gjeldende 
hundesport for øyeblikket, kjente jeg på at jeg ønsket meg en mer smidig og lettere 
hund til akkurat dette formålet. En venninne, som var litt mer bevandret i 
hundeverden, foreslo mudien. Mudien, tenkte jeg, dette må jeg finne ut mer om. Jeg 
leste og undersøkte til øyet ble stort og vått, og våren 2010 satte jeg nesen mot 
Finland, for å hente min første mudi.  

Kilvan Arany Barany, til dagen kalt Lumi (snø på finsk), ble med meg hjem og krøp 
rett inn i hjertet mitt fra dag en. Belgeren ble en god følgesvenn for lille Lumi, som 
vokste opp til å bli alt jeg drømte om i en liten kropp. Hennes jobb skulle være 
agility, lydighet, spor, redningshund, egentlig så mye som mulig. Jeg tviler ikke på at 
Lumi hadde fylt alle kravene og stått med glans på alle oppgavene… hadde det bare 
vært meg og henne. 

Men som ung og singel, den gangen, møtte jeg fort drømmemannen. Et barn ble fort 
til to barn, og til slutt tre barn. Enda jobbet meg og Lumi stadig med alt vi hadde lyst 
til, og konkurrerte dann og vann i agility. Hun ble som en potet, lille søte Lumi, og 
mestret alt av oppgaver jeg gav henne. Hun ble fort barnas beste venn, med sitt milde 
og yndige vesen. 

Ettersom Lumi både var frisk og rask, og hadde en arbeidskapasitet til en ferrari, 
lekte jeg stadig med tanken på å avle på henne. Hun var også korrekt typemessig , 
ettersom hun kjapt fikk tittelen norsk utstillingschampion. Jeg hadde et ønske om å 
tilføre bestanden flere individer, som også kunne være gode representanter for rasen.  



Da hun var 5 år, satt jeg drømmen ut i livet og reiste til Sverige for at Lumi skulle 
få en date med en eldre, flott herremann. Valget falt på Lärkfalkens Ajax og 
resultatet ble fem deilige, små hårballer etter 59 dager. Dessverre mistet vi den 
minste tispen etter 3 uker, men de fire andre valpene vokste opp.  

En hannvalp flyttet til Svergie, han konkurrerer i agility og har prøvd seg på både 
gjeting og lydighet. En hannvalp bor hos en kollega av meg og er lovende 
lydighets og rallylydighetsemne. Siste hannhunden er deleid av meg, og en perfekt 
turkompis og familiehund. Tispen som vokste opp, ble boende her hos oss.  

Lille Shi er allerede 3år til sommeren, og hun hadde bestemt at hun skulle fylle 
tomrommet etter gamle belgeren. Heldigvis for oss, er hun en tro kopi av sin mor- 
på mange måter. Hun har samme milde og gode vesenet mot barna våre, og da vi 
fikk veslejenta vår i 2016, var Shi alltid i nærheten for å passe på

Shi som valp.  
Foto: Mary-Ann Nord

Vi har så vidt startet på agilitykarrieren hennes, og hun løper over og igjennom 
alle hinder som om hun aldri har gjort annet. Vi snuser også på rallylydighet, hvor 
hun gjør en god jobb. Debuten i konkurranseringen er innen rekkevidde nå i vår. 

Lumi, på sin side, har ytret et ønske om å jobbe så nærme matmor, som overhodet 
mulig.  Derav ser vi for oss en rallylydighetskarriere, som seniorhund. Foreløpig 
går hun i klasse 2 i rally, med ett napp. 



Som mudieier på 8. året er det vanskelig å se for seg et hundeliv uten disse 
fascinerende hundene. Mudien som rase, er virkelig noe for seg selv og kan for 
mange være «too much». For mye lyd, for mye attitude, for mye vokt, for mye 
drive – listen er lang.  
På tross av rekken med egenskaper som gjerne kan ende opp med å bli mer 
irriterende enn hyggelig, finnes det jo også en rekke positive sider ved mudien; 
De er kvikke, aktive, lykkelige- uansett hva vi finner på. Og de trenger virkelig 
ikke timesvis med stimuli eller fysisk aktivitet hver dag. Om vi bare går på 
lekeplassen for å grave litt i sandkassen, følger de villig med uten å klage. En 
sykkeltur med ungene rundt nabolaget, hundene løper med. En trimtur med 
matfar i skogen, lykke på jord.   
Selv et rivjern av en hund, kan være en fantastisk rolig og stødig familiehund. 
Selv etter en uke med sykdom og minimalt med tur, kan de krølle seg villig 
sammen i sofaen i timesvis. Og det er her jeg ønsker å komme til poenget med 
mitt hundeliv, for det består av flest hverdager. Det er ikke alltid jeg rekker alle 
punktene på timeplanen i en hektisk hverdag, og det blir ikke alltid like mye tid 
til agility eller rally. Men hundene mine er fornøyd, så lenge de får være med 
familien sin. Hva som gjøres blir irrelevant i denne sammenheng. Og det er noe 
av det jeg elsker med rasen. De bare «er», lykkelig og hengivne, og helst ikke 
mer enn en meter unna – til enhver tid. 

Sender et stort mudibjeff til 
alle lesere av KURer, og 
ønsker med dette, en god 
vår og sommer! 

Stine Pernille Grytøyr

Lumi og Shi



Velkommen nye pumivenner! 
Av Jacky Neraas 
26 pumivalper fordelt på seks kull så dagens lys i Norge i løpet av 2017. 
To kull ble født hos FreTos Kennel i Råde, to hos Bissibingens kennel i 
Askim, mens de to siste ble født hos Pumitime’s Kennel i Trøndelag.  

Med 26 nye pumivalper, følger det mange nye pumieiere rundt om i vårt 
langstrakte land. Hvem er disse nye pumifolkene? Hva tenker de å gjøre 
sammen med sin nye bestevenn? 
  
Vi utfordret derfor de tre oppdretterne som hadde kull i 2017 til å velge en av 
sine valpeeiere til å svare på følgende spørsmål:  
 
1) Navn på eier og valp, bosted og alder på valpen?  
2) Hvorfor pumi?  
3) Hva er det morsomste med valpen din?  
4) Hva opplever du som utfordrende?  
5) Har du noen klare planer for hva du og valpen skal gjøre i framtida?  
6) Er du medlem av KUR? Og kommer dere på KUR-utstillingen 23.juni 2018? 

Jølle 
1) Navn, bosted og alder på valpen og eier?  
Bissibingens Jezper LiUm, eller Jølle til vanlig. Han ble 8 måneder i mars og vi 
(Jølle og eier Oda Tiller) har akkurat flyttet fra Skøyen i Oslo til Råholt i 
Eidsvoll. 

2) Hvorfor pumi?  
Jeg har hatt border collie tidligere og 
trivdes veldig godt med å ha en smart 
og aktiv gjeter. Jeg ønsker en hund 
med mye driv, som er smart og som 
liker å jobbe.  

Jeg reagerer dessverre på løse hår og 
kunne derfor ikke skaffe med en ny 
BC men så snublet jeg over pumien og 
den virket helt perfekt! Og så langt må 
jeg si at det står til forventningene, en 
utrolig kul hund!



3) Hva er det morsomste med valpen din?  
Det må være lydene han lager når han koser seg. Det høres litt ut som 
gryntingen til en gris. 

4) Hva opplever du som utfordrende?  
Han ble løpt ned et par ganger som liten valp og har blitt usikker på andre 
hunder og kan bjeffe og hoppe mot fremmede hunder, spesielt de hundene som 
er stresset/giret. 
Men vi jobber med det og han har blitt mye tryggere! 

5) Har du noen klare planer for hva du og vapen skal gjøre i framtida? 
Ja vi skal gjøre alt! Hehe, Neida. Joda. 

Fokuset blir nok på agility og rallylydighet men jeg er en litt rastløs sjel som 
må prøve alt så vi kommer nok til å prøve det meste av hundesporter. Jeg har 
ingen mål om å bli best i noe men syntes det er gøy å kunne litt av alt. 
Også er jo begge hundene med i stallen og på rideturer! 

6) Er du meldlem av KUR? Og kommer dere på KUR-utstillingen 23.juni? 
Ja og ja! Vi gleder oss! 

Jølle er så heldig at 
han også bor 
sammen med en 
annen hund, 
bestekompisen 
Idefix (bichon frisé)



Jagr 
1.Navn: Jagr (uttales Jager), Eier Arild og Heidi Frøberg, Bosted: Leirsund. Alder: 
1 år 5.april 2018 

2.Hvorfor pumi? Svigermor Torild, driver Fretos Kennel så vi har kjent pumier 
gjennom mange år. Vi ønsket en pumi denne gangen, fordi det er en morsom, 
spretten og lærevillig hunderase. 

3. Hva er det morsomste med valpen din? Jagr er en oppfinnsom valp som tenker 
selv. Han kan for eksempel stikke snuten i vannkoppen og blåse bobler bare for 
gøy! 

4. Hva opplever du som utfordrende? Jagr kan være ganske sta. Vi har jobbet 
systematisk med hverdagsrutiner (Bilkjøring, bur om natten, gå i bånd mm). Arild 
og Jagr har gått på valpekurs, hverdagslydighet og rallykurs. Den største 
utfordringen nå er å venne Jagr til å være «rolig alene hjemme». 

5. Planer for fremtiden? Vi ønsker å kose oss med Jagr og bygge en glad og trygg 
hund. Han er et viktig medlem i vår hockeyfamilie. (Jagr har tilbrakt mange timer i 
ishallen og kan sove på tribunen gjennom en hel hockeykamp...) Hvor mange 
hundeutstillinger og konkurranser det blir, får fremtiden vise. 

6. Ja vi er medlem av KUR og vi 
gleder oss til å møte to- og fir-bente 
pumivenner på utstillingen 23.juni.



Jubel 
1) Navn, bosted og alder på valpen og eier?  
Mitt navn er Camilla Eide, og valpen min heter Jubel (Pumitime´s Dancer). Jubel 
blir straks 16 uker. Vi bor på Askøy utenfor Bergen.  

2) Hvorfor pumi?  
Jeg har vokst opp med Airedale terrier og Lakeland terrier.  For fem år siden 
kjøpte jeg meg en Lakeland terrier (Pia) og jeg ble da hektet på klikkertrening. Jeg 
bestemte meg for at min neste hund skulle være en som var litt mer glad i å jobbe. 
Jeg kom over pumi, og hadde kontakt med flere flotte pumioppdrettere. Det de 
fortalte, gjorde at jeg bestemte meg for at pumi var rasen for meg.  

3) Hva er det morsomste med valpen din?  
Hun er full av artige påfunn hele tiden, hun er veldig nysgjerrig, utrolig positiv og 
full av energi. Hun er lærenem og elsker å jobbe, spesielt dersom belønningen  er 
draleke.  

4) Hva opplever du som utfordrende?  
Jubel syns at noen folk er litt skumle, spesielt om de plutselig dukker opp. Men 
dette har blitt mye bedre. Bjeffing må vi også jobbe med.  

5) Har du noen klare planer for hva du og vapen skal gjøre i framtida? 
Jeg har på planen å bruke henne til agility og rallylydighet. Så skal vi sikkert teste 
ut andre hundesporter også, som barnhunt og smeller. Så har jeg lyst å fullføre 
Canis sin instruktørutdannig med henne. Har tatt første del med Pia , og gleder meg til 
resten med Jubel.  Så skal vi nok gå mange fine turer sammen med Pia. 

6) Er du medlem av KUR? Og kommer dere på KUR-utstillingen 23.juni? 
Ja, jeg er medlem i KUR.  Dersom jeg får det til kommer vi :-) 



En handlers reise med kuvasz  
Av Tina Rygge 
Mars 2016 møtte jeg Ardó og Kjetil (Nilsen) i Letohallen, hvor jeg fikk oppleve 
verdens største kos av en liten isbjørn. Der fikk jeg begynne vår reise igjennom 
Norden og Europa. For der endte jeg opp med å stille Ardó i gruppefinalen og vant 
BIG 1. 2016 var mest fylt med å kunne oppnå det norske championatet og noen 
utstillinger i Sverige sammen med en herlig kuvaszgjeng. November 2016 var vi i 
Lillestrøm på Norsk Vinner, som også var Crufts kvalifiserende. Det var mitt 
største ønske som handler å kunne oppnå å stille hund på Cruft. Denne sjansen fikk 
jeg da Ardó vant best i rasen, ble Norsk Vinner 2016 og var nå Crufts kvalifisert. 
Nå skulle vi ut å reise.  

Før vi startet reisen til Birmingham i England så klarte vi å oppnå det Norske 
Championatet i Letohallen der vi begynte hele dansen. Var en pangstart på dette 
året, men nå skulle vi gjøre noe historisk. Det hadde ikke vært kuvasz på Crufts 
siden 2009, altså 8 år siden og vi blir de første norske med kuvasz som reiser ned. 
Reisen dit er jo lang, men er det noe vi er vant til så er det å kjøre på natten for å 
reise på utstilling. Er vel sjeldent vi kjører på dagen. Reisen blir igjennom 
Danmark, Tyskland, Holland, Belgia også Frankrike, før det blir ferge over til 
England. Ble en lang tur med stor gevinst for oss både før utstillingen og under 
utstillingen. Vi var jo såpass heldige at resultatet ble Beste Hanne og BIM på 
Crufts. Etter denne gevinsten var det bare å sette seg i bilen igjen og kjøre samme 
vei hjem igjen.  

Neste utenlandstur for Team Ardó med Kjetil 
og meg i spissen ble til dobbeltutstilling i 
Roskilde, Danmark. Vi reiste ned og håpte på 
at man blir Dansk Champion, og nå hadde vi 
to muligheter på en helg.  
Ardó han klarer det igjen og tar det danske 
certet første dagen og blir BIR. Dag nr. 2 blir 
han nok en gang BIR.  
Fra Roskilde reiser vi med 2 BIR, 2 Cacib, 
Danske Championatet og 10 poeng i DKK 
rasevinner.

Nå er sommeren her og vi velger å slappe av med noen koseutstillinger i Norge. 
Der vi er så heldige ene helgen med å ta en BIG 4 på en National utstilling i 
Drammen. Ardó klarer alltid å overraske meg. 
August kommer og nå skal vi til Svenstavik i Sverige. Målet er det svenske certet, 
for da blir Ardó Svensk Champion og da Nordisk Champion.  Lille gutten Ardó 
klarer det nok engang og blir BIR, og jeg som handler blir bare ufattelig stolt over 
vårt samarbeid. Vi er og et skritt nærmere Internasjonal Champion (CIB). 



Så nå ble neste tur til Åland, Finland i oktober. Nok en gang kjører vi 9 timer til 
en utstilling som kan gå en vei eller den andre. Nå var det ikke bare et 
championat som står på spill, men to. Finsk og Internasjonal, og tror du ikke vi 
klarer det! Joda fra Finland reiser vi to championater sterkere og med store smil 
rundt munnen. Nå ble det en måned med pause fra utstilling.  
November kommer og vi har 1 uke med 4 store utstillinger. Vi starter først reisen 
ned til Herning i Danmark på Dansk Vinner, der har vi og en konkurrent om 
DKK rasevinner. Ardó imponerer meg og setter sjarmen på slik han pleier når 
han ønsker noe og vi fortsetter den ettermiddagen videre til Tyskland med Dansk 
Vinner tittel og DKK rasevinner 2017 i lommen.  
Nå begynner det store på turen vår. Vi skal ned til Leipzig i Tyskland hvor 
kuvaszok fra hele Europa kommer. Onsdag den 8.november er tiden inne for 
Tysk Vinner. Vi er 18 kuvaszok og det er flere konkurrenter enn vi er vant til. 
Ardó vinner klassen sin og snart skulle vi inn i beste hanne. Til min store lykke 
så blir vi plassert som beste hanne og vinner tittelen Tysk Vinner 2017 og er 2 
Cert sterkere i Tyskland.  
Det ble ikke slutten på dagen for vi drar i land BIR, på selveste tysk vinner og jeg 
må innrømme at tårene trillet. Jeg var en overlykkelig handler, for Ardó har 
virkelig gjort det store. Vi løp stolte i gruppefinalen senere, men det ble en god 
kveld.  

Ardo og Tina i Finland. 

Dagen etter var det World Club Show av 
Kuvasz Freunde e.v. Nå var vi alle samlet, 
totalt 67 kuvaszok. Det hele begynte kl. 13 
og vi var ikke ferdige før kl. 21.  
Vi fikk vist oss frem og min gode gutt vant 3 
plass i championklassen. For oss var dette 
gode resultater, da det var mange flotte 
kuvasz der. Dommerne selv sa det var en av 
de vanskeligste bedømmingene de hadde 
gjort.  

Det ble en nydelig dag fylt med kuvasz i alle størrelser og aldre, og vi fikk 
mange nye venner.  Fredagen ble hviledag før den store dagen på World Dog 
Show, der var vi igjen et stort antall på 57 stykker. Ardó fikk Excellent, men 
ingen plassering. Reisen og ukens resultater har lagt seg som et stort minne hos 
meg. Kuvaszmiljøet i verden er fylt med herlige mennesker og hunder.  

Tusen takk Kjetil, for at du lar meg få være med på fantastiske reiser og at jeg får 
lov å stille Ardó. Det har vært to fantastiske år fylt med nydelige minner og 
mange titler. Kuvasz er en rase som jeg blitt godt kjent med og som alltid vil ha 
en plass i hjertet mitt. Ardó har blitt som en av mine egne hunder og jeg gleder 
meg til neste tur.  
        Tina 



Kuvaszåret 2017 
Av Bjørn Olav Andersen (Kennel Fjellflokken) 

2017 har vært et nytt godt år for rasen – nye høydepunkt både i og utenfor utstillingsringen.  
Det ble registrert to kull med tilsammen åtte valper: Fjellflokkens E- og F-kull. E-kullets 
var det første kullet med norskoppdrettet mor siden 1994. Far til kullet var Brave And 
Beauty Wide-Awake Henke, mor: Fjellflokkens Areia Ajándék.  Av E-kullet havnet en i 
Norge – to eies av Fjellflokken, men bor i Sverige.  

I juni reiste Fjellflokken og Kicki fra Kennel Sorschies til Ungarn for å pare Sorschies Szép 
Jólean med en serbisk hanne med det mener har det beste fra både de serbiske og ungarske 
linjene; Homokpusztai Haramia Gazda. Resultatet av denne reisen var Fjellflokkens F-kull 
med fire tisper og én hanne. Vi er veldig stolt over at en av disse valpene ble den første 
norske eksporten til USA; Fjellflokkens Areia Fágy ble hentet av Beth på Elsö 
kuvaszkennel. En av valpene havnet i Norge, en ble satt ut på fôr i Sverige, og to ble solgt 
til Sverige. 

Første norskoppdrettede kuvasz gjør sin debut i 
USA: Fjellflokkens Areia Fágy - BIM

I forbindelse med 
overleveringene av valpene 
ble det en «kuvaszsamling» 
hos Fjellflokken i 
Øversjødalen. På det meste 
var det ni eiere fra to 
kontinenter og femten kuvasz 
samlet.  

Utenlands har Fjellflokkens 
Areia Alkony hatt kull i 
Ukraina, og Fjellflokkens 
Areia Ajándok i Tyskland. 

Syv forskjellige norskeide 
hunder er vist med ck eller 
bedre som resultat. Foruten 
disse er det vist fire hunder fra 
Sverige.  

Norskeide hunder ble BIR og 
BIM på både den norske og 
svenske spesialen 

På den svenske ble Fjellflokkens Areia Ajándék BIR og Sorschies Szép Jenci BIM – og 
Fjellflokkens Areia Ebúr ble BIS-valp. På den norske ble Györgyudvari Merész Kászon 
BIR og BIS, og  Sorschies Szép Jenci BIM. 



De norske kuvaszene har også også 
inn en del vinnertitler. Mest 
imponert er vi kanskje over Kjetil 
og Pusztahegyi Bator Ardo som 
reiste på en liten «europaturne» 
hvor de foruten å representere 
Norge på verdensvinner-
utstillingen, dro med seg både den 
danske og tyske vinnertittelen.  

De norske vinnertitlene gikk til  
Fjellflokkens  Areia Ajándek (BIR) 
og  Sorschies Szép Jenci (BIM). 
Juniortitlene gikk til Fjellflokkens 
Areia Ebúr og Engla.  

Fjellflokkens Dalya Duna BIG-1 og BIS-2. 
Dommer Leif Ragnar Hjorth.

Sorschies Szép Jenci ble årets KUR-hund, og Fjellflokkens Dalya Duna ble Årets 
kuvasztik i Sverige. Det vi i Fjellflokken er mest stolt av er alikevel Dunas BIS-2 i 
Rottweilerklubbens utstilling i Trondheim. Det er første gang på ca 35 år at en kuvasz 
plasserte seg i BIS-finalen på en utstilling for alle grupper.  

På helse har vi to øyelysninger: Györgyudvari Merész Kászon og Sorschies Szép Jenci – 
begge «Intet påvist».  Pusztahegyi Bator Ardo har røntget om sine albuer, nå med 
resultatet 0/0. 

Fra redaktøren:  
Det var nesten alt! Bakerst i bladet finner dere oversikt over Årets KUR-hund, 
og skjema og regler for «Årets aktive ungarer». Ungarerne kan nemlig mer enn 
å gå pene venstresvinger!  
Årsmøtepapirene er midt i bladet, og stemmeseddelen kan rives ut og sendes til 
Siv (se adresser på side 2 og 3) dersom det er noen som vil stemme, men ikke 
har anledning til å møte fram selv.  
I sommer blir det tre gjeterkurs på Skarå camping ved Lemonsjøen i Vågå. I 
skrivende stund er det én ledig plass i uke 31, og én ledig plass i uke 32. Ta 
kontakt med meg hvis du er interessert. Skarå ligger rett ved fylkesveg 51, og 
om du kjører forbi mens vi gjeter, er det bare å stikke innom. 
Ellers håper jeg å treffe riktig mange på KUR-spesialen i juni. Vi sees!   

        Kirsten



Årets KUR-hund 2017

Av Bjørn Olav Andersen – Kennel Fjellflokken

Årets KUR-hund 2017 – Sorschies Szép Jenci

I år har vi satt ny rekord med 37 hunder som har fått registrert resultater. Meget gledelig for meg 
som har ansvaret for denne konkurransen. Det som er litt synd er at de 11 første plassene er 
okkupert av kuvaszer og pumier. Håper at de tre andre rasene blir mer å se i ringen i 2018.

Deltagere fordelt på raser:
Kuvasz: 7
Komondor: 1
Mudi: 3
Puli: 6
Pumi: 20

De fem første på listen deltok på 10-20 utstillinger – vinneren stilte på 12 utstillinger.

Årets KUR-hund og Kuvasz: Sorschies Szép Jenci
Årets Pumi: Curious Confident Mattis
Årets Mudi: Szinesgyongy Angyalka
Årets Puli: Rosenhjorth's Karm-Er Black Josag
Årets Komondor: Echo Heinrich von Rüx



Årets aktive Ungarer 
 
Formålet med denne årskonkurransen er å motivere og belønne 
hundeeiere til å være aktive med sine hunder. Hundeeieren skal være 
medlem i KUR. 

Konkurransen er åpen for alle norskregistrerte hunder av klubbens raser. 

Konkurransen går ut på å samle poeng i følgende offisielle hundesporter: 
lydighetsprøver, brukshundprøver, agility, rallylydighet, kreativ lydighet, og 
blodsporprøve, og ferdselsprøve, utholdenhetsprøve og kåringsprøve. 

Kun offisielle resultater teller. Max 6 resultater får regnes pr. kalenderår. 

Eier er selv ansvarlig for å sende inn resultatene, og disse sendes inn 
innen 31.12. hvert år til Inger-Astrid Karlsen: hunderborte@live.no

Mange pumier liker agility. Her er Mimm og Molly i aksjon.               Foto: Maud Johannessen

mailto:hunderborte@live.no
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Konkurransen	vil	ha	tilbakevirkende	kraft	til	01.01.2018,	slik	at	hele	2018	regnes	med.	
	
Lydighetsprøver:	

Klasse	 3.pr	 2.pr	 1.pr	
1	 	 2p	 4p	
2	 4p	 6p	 8p	
3	 8p	 10p	 12p	
FCI-3	 12p	 14p	 16p	
	
Brukshundprøver:	

Klasse	 Godkjent	 Opprykk	
D	 2p	 4p	
C	 4p	 8p	
B	 8p	 12p	
A	 12p	 Certpoeng	14p,	+	certifikat	16p	
	
Agility:	

Klasse	 10-15	feil	 5-9	feil	 Under	5	feil	 Pinne/Napp	
1	 1p	 2p	 3p	 4p	
2	 5p	 6p	 7p	 8p	
3	 9p	 10p	 11p	 12p	
	
Rallylydighet:	

Klasse	 3pr	 2pr	 1pr	
1	 1p	 2p	 4p	
2	 4p	 6p	 8p	
3	 8p	 10p	 12p	
Elite	 12p	 14p	 16p	
	

Kreativ	Lydighet:	

Klasse	 3pr	 2pr	 1pr	
1	 4p	 6p	 8p	
2	 8p	 10p	 12p	
3	 12p	 14p	 16p	
	

Blodspor:	

3pr	 2pr	 1pr	
2p	 4p	 8p	
	

Andre	prøver	med	godkjent	resultat:	
Kåringsprøve-	6p	
Utholdenhetsprøve-	6p	
Ferdselsprøve-	6p	



 

 

Svk FUR-utställning 26 maj 2018 
 

Utställningsplats: Hökensås Camping, Tidaholm 
Domare: Boo Lundström (Mudi & Kuvasz) & 
John-John Johnsson (Komondor, Puli, Pumi) 

 
Svenska utställare ska vara medlem i Svk FUR. Utländska utställare ska vara medlem i 

Svk FUR, sitt lands kennelklubb el specialklubb. Anmälan/bet. stänger: 26 april (12.00) 
 

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. 

 
Hökensås Camping & Stugby ligger granne med Hökensås naturreservat. Där finns 
stugor och plats för camping på olika vis. Vill man campa nära utställningsringen? 

Glöm inte säga att ni ska delta på utställningen när ni bokar, även om ni bokar stuga. 
Telefon till campingen: 0771-10 12 00. Epost: hokensas@nordiccamping.se 

 
http://www.camping.se/sv/campingar/2933/Hokensas-Camping-Stugby/ 

 
Priser? Vill du skänka priser till utställningen, v. g. vänd dig till Ewa Granath (073-

3647480 eller ewa@imsevimses.se). 
 

Denna utställning är ett samarrangemang med Svenska Kuvaszklubben som håller sin 
utställning på samma område. På lördagskvällen inbjuder vi alla som vill till 

“Grillkväll-knytis”. Mera info kommer på Svk FUR:s hemsida www.svkfur.com . 
 
 

Vi ses i Tidaholm! 
 
 



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

A

30	ÅR	
Jubileumsmiddag	

Klubben	for	Ungarske	Vakt-	og	Gjeterhunder		

inviterer	deg	til	å	være	med	å	feire	oss.	

Lørdag	23.	juni	2017	

Kl	2000	

Vestby	Gjestegård	og	Hyttepark	på	Vestby	

Grillbuffet	med	tilbehør	

Kuvertpris	200,-			Inkludert	mat	og	1	drikke	øl/vin/brus	

Bindende	påmelding	til		

siv.ringlund@gmail.com 

Vipps	betaling	med	navn	til	78666	

Frist	1.	juni	2018	
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