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Lederen har ordet 
 
KUR-utstillingen 2018: Vår 30-års jubileumsutstilling, ble en hyggelig og hektisk dag. Været 
var perfekt og stemningen rundt ringen var avslappet.  
Vår dommer, Inger Brodal Ronander, og dommereleven var veldig fornøyde med våre hunder. 
Vi har flotte eksemplarer og rasetypiske hunder, var noen av tilbakemeldingene. De syntes vi 
hadde en hyggelig ramme rundt vår utstilling og var svært fornøyd med dagen. Veldig gøy at 
vi nå flere år på rad har dommerelever, og at disse etter hvert vil være mulige dommere på vår 
rasespesial.  
Det var 61 hunder påmeldt og det er nesten rekord. Morsomt at alle rasene var representert, og 
at det ble stilt i både avls- og oppdretterklasse.  

Fredagskvelden ble brukt til å sette opp ring og telt, forberede premier pluss alt det andre som 
må gjøres i siste liten. Vi avsluttet kvelden med pizza og hygge rundt bordet.  Lørdagen startet 
tidlig for mange, men vi hadde gjort mye ferdig fredag kveld så det ble ikke fullt så hektisk 
lørdag, selv om det var nok å gjøre. 

Nytt av året var at vi 
hadde kombinert 
sekretariat/salgs/
loddbod. Wenche og 
Liv bemannet denne, 
og gjorde en 
kjempejobb. Rase-
artikler, T-skjorter, 
lodd med mere gikk 
unna og dette er noe vi 
kommer til å satse på 
også neste år. 

Foto:	Henning	Ringlund	

Zooper Dyrebutikk stilte med egen salgsbod, slik at de som 
hadde glemt eller trengte å oppdatere utstyr, kunne kjøpe det 
der.  
I pausen hadde vi utdeling av Årets KUR-hund 2017, og de 
ble premiert med diplom og glass vaser. Nytt av året var også 
Årets Hederspris 2017 denne gikk til Bissibingens Freidige 
Fiona NoJo og eier Maud Johannessen.  
Takk til alle som bidro med premier og loddgaver, og ikke 
minst takk til Inga og Inger Astrid som har flettet alle de fine 
båndene som ble brukt til premier.  Og en stor takk til alle som 
hjalp til med stort og smått til å gjøre KUR-utstillingen til en 
minnerik dag.



Jubileumsfest: Vi feiret vårt 30-årsjubileum med en festmiddag lørdag kveld, etter 
KUR- utstillingen. Vi dekket på langbord ute og det ble servert god mat og drikke. Det 
ble mange hyggelige taler og vi kunne overraske Bjørn Olav Andersen med 
æresmedlemskap. Vi skravlet og koste oss ut i de små timer.  

Våre hunder er også aktive i andre hundeaktiviteter og gjør det svært bra. 
Vi har godkjente søkshunder og terapihunder og innenfor agility og bruks gjør mange 
det svært bra. Spesielt pumi, som nå er den største av våre ungarske raser, har blitt 
svært populær rase som brukes mye i mange forskjellige idretter. Kjempegøy. 

Ungarsk flagg: Vi har fått et ungarsk flagg  i gave fra Nagy Róbert og Kennel 
Pusztahegyi Bátor. En stor takk til dem.  

Containeren på Råde: Arbeidet med å reparere og oppgradere vår container på Råde 
er i gang. Det vil bli installert lufteluker, tak og gulv vil bli reparert. Dørene skal 
repareres, det vil bli installert veggfester, slik at utstyr kan henges opp på veggene. 
Dette vil gjøre at utstyret vårt blir lettere å få inn og ut og det vil holde seg lenger.  

Logo: Vi er i gang med å utarbeide en ny logo til KUR. Den vi har pr. i dag trenger en 
oppdatering, slik at den lettere kan brukes på klær, graveres på premier mm. Jeg vil 
sende ut det forslaget vi har fått utarbeidet og innkomne forslag i julebrevet i 
desember. Har du tanker/forslag rundt ny logo, kan du sende det til meg: 
siv.ringlund@gmail.com 

Juleannonse i Hundesport: Vi velger i år å ikke ha annonse i hundesport.  

Csilla og jeg ønsker dere en fin høst.                                               Siv 

Det var ikke bare 
KUR som hadde 
jubileum i år.  Leif 
Ragnar Hjort og 
Kennel Rosenhjorth 
feirer, Kennel 
Bissibingen har 15-
årsjubileum og 
Kennel Fjellflokken 
har 10-års jubileum. 
I dag er vi en klubb 
med alle rasene 
representert. Våre 
hunder er aktive på 
utstillinger rundt om 
i landet og også 
rundt om i Europa.

Kennel Fjellflokken og Bjørn Olav Andersen feirer 10-
årsjubileum i år. Fjellflokken ble også BIS Oppdretter.
Foto: Henning Ringlund



Bading og stell av pulipels 
Av pulirepresentnt Eva Øverlier 
 
Det er sikkert mange måter å stelle og bade en pulipels 
på, her er min måte:  
Da mine pulier får være hunder som er med i skogen 
og i grunnen overalt, blir de jo til tider ganske 
møkkete.  

  Jeg deler 
først pelsen 
så snorene 
er fri inn til 
huden, 
bruker da et bord og der ligger de til jeg er 
ferdig med det (lurt å venne de til bord fra 
de er små) Når jeg deler pelsen bruker jeg 
ofte lanolinkrem, særlig når det er unge 
hunder som holder på å sette snorer, da 
gnir jeg inn lanolinkremen med hendene. 
Før bading skyller jeg av pelsen hvis den 
er veldig ille, og så fyller jeg badekaret 
eller murerbalje med lunka vann og har et 
såpestykke med lanolinsåpe liggende i 

vannet (god gammeldags). Så setter jeg hundene i balja, og der sitter de til all pelsen 
er blitt våt, Heller over rygg og hode og bløter dette, der kan de sitte i 20-30 minutter 
(noen legger seg) og etterfyller med varmt vann om det blir for kaldt.  Så tar jeg 

såpestykket og gnir inn i 
pelsen, særlig bak og 
under der de er mest 
skitne, og klemmer og 
gnir snorene. 
Når jeg er fornøyd, tar 
jeg hundene ut av karet 
skyller til det blir rent 
vann.  
Lanolinen impregnerer 
pelsen så den ikke blir så 
fort skitten og våt. 



Så vrir jeg snorene og klemmer ut 
vann.  
Tørker med mikrofiberhåndklær 
og legger hundene i en 
mikrofiberpose Zip’n Dri. Så 
ligger de i den, og den trekker ut 
voldsomt mye vann fra pelsen. 
Etterhvert så bruker jeg 
hundeføner for å få luft i pelsen.  

Når jeg skal på utstilling bruker jeg 
Leave in Balsam som lukter utrolig 
godt, bruker pumpekanne og 
sprayer inn i pelsen. 
Tidligere når jeg badet Diddi med 
all den pelsen, så lå han til tørk på 
varmekablene på badet opp til 5 
døgn. Da skulle man ikke bruke 
føner på dem, og det fantes heller 
ikke tørkeposer. Så da skiftet jeg 
håndklær hele tiden. 

Når hundene er tørre deles pelsen 
igjen. Deretter klippes hodet i fasong, bryst og bein og de med fotsid klippes i bunnen. 

Lurt å ha nybadet hund 
når det klippes, ellers 
slites saksene veldig. 

Har begynt å bruke mer 
dress på hundene, men 
det er slitsomt å kle på 
tre stykker når man skal 
på tur. Så ofte blir det 
tur uten.   

Ha en superfin høst med 
puliene deres! 

                     Eva 



Mudicamp 2018   
Av Dorthea Kvisler 

Mudien er en rase som er relativt 
lite utbredt i Norge, men stadig flere 
får øyene opp for den fine og noe 
høylytte gjeterhunden. Siden 
utbredelsen øker, dukket tanken opp 
om å arrangere en egen Mudicamp. 
Som tenkt så gjort, og den 7.-9. 
september var ti flotte mudieiere 
samlet hos Eva Byrkjeland på 
Svenseid for en helg med mye 
moro.  

På lørdagen fikk vi prøvd ut 
mudiens gode bruksegenskaper med 
både feltsøk og spor. Det fine med 
bruks er at det kan tilpasses alle 
nivåer. Både den godkjente 
redningshunden Ckutta og de mer 
uerfarne unghundene fikk testet 
nesa si ordentlig. Viktigst av alt var 
at de alle følte mestring med egne 
oppgaver. Men en mudicamp består 
av mer enn bare hundetrening, og 
etter mange timer i skogen avsluttet 
vi dagen med en hyggelig middag 
på Svenseid.

Porgeloci Pergö

Koves-Berci Betyar Ötletes 
Zelda



Vi fikk også tid til litt underholdning, og deltakerne ble testet i både klikker-øvelser 
og rasekunnskap. Søndagens program besto av innføring i rallylydighet og 
freestyle, og innen dagen var omme kunne flere av hundene både snurre under 
marsj, bukke og danse pent.  

Det blir naturligvis også en del mudiprat i løpet av en sånn helg. Rasens 
særegenheter og utfordringer ble diskutert, og gode råd og erfaringer ble delt. 
Campen klarte å samle mudier med erfaring innenfor bruks, rallylydighet, freestyle, 
søk, agility, gjeting, og ikke minst tur og kos. Det var veldig morsomt å se rasens 
allsidighet, både i bruksområder og utseende. Det var en blid og fornøyd gjeng med 
to- og firbeinte som reiste hjem søndag ettermiddag. Stor takk til Inga som dro i 
gang denne Mudicampen.

Nå er det bare å planlegge for neste års camp. Vi gleder oss allerede!

Sigerdrivas Snipp Snapp Snute



Puminytt 
Fra pumirepresentant: Wenche G. Ekeli 

Endelig er høsten her med klar luft, flotte farger og fint vær (iallfall der jeg bor) !  
Herlig etter en lang og veldig varm sommer.  Ikke det at jeg klager på det, altså, men 
det er ikke lett å trene hund i den varmen.  For min del har det blitt mye svømming og 
lek på stranda med hundene.  Og det er jo 
gøy!! 

Jeg vet mange med pumi er ivrige på 
utstilling, noe jeg er veldig glad for.  Vi må jo 
vise frem denne rasen vi er så stolte av !  Og 
de gjør det jo bra også.  Blant annet var 
Natalie Sæle og Maud Johannessen på World 
Dog Show i Nederland i august der 
Bissibingens Jazper LiUm, eier Natalie Sæle,  
ble JuniorWW’18, BeneluxWinner’18, BIR 
junior og JuniorWinner på pumispesialen’18, 
samt BIR junior – gratulerer!  Italianstyle 
Maze, eier Maud Johannesen gjorde det også 
bra – 3. beste juniortispe på World Dog Show, 
JuniorWinner pumispesialen’18 og BIM 
junior – gratulerer til dere også!   

  

Jeg har ikke fått inn noen resultater fra lydighet og agility og andre idretter, så jeg har 
ikke noe  å rapportere om det, men jeg vet at også i år har mange vært på gjeting på 
Lemonsjøen.  Dette blir stadig mer populært ! 

I år har kennel Bissibingen 15-årsjubileum med oppdrett av pumi i Norge.   
Jeg vil gratulere så mye med det gode og målrettede arbeidet dere gjør for rasen 😊  
og lykke til videre ! 

Jeg gjentar likevel henstillingen fra tidligere: 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 

Bissibingens Jazper LiUm og Natalie 
Sæle i Nederland



Bissibingens 15-årsjubileum 2018 
Bissibingens startet med Ann og Iren for 15 år siden, i 2003. Så kom Berit med på 
laget for 2 år siden, i 2016. Fra vi startet er det født 49 hunder med navnet 
Bissibingens. 
Vårt hovedmål har vært og er å avle hunder som er i henhold til rasestandarden med 
godt gemytt, god helse, sunne kropper og innavlsgrad helst på 0 og ikke krysse linjer 
for tett. 
Vi sjekker også, om det er mulig, 5-10 generasjoner bakover på alle hundene vi bruker 
i avl. I tillegg henter vi inn så mye info vi kan om søsknene til avlsdyrene og deres 
avkom før hundene brukes.  Dette har gitt oss mange ulike erfaringer og nye 
bekjentskaper på veien. 
Vil i den forbindelse takke raserepresentanten og KUR for foredraget som var i 
Østfold i 2018, der kom det frem mange nyttige og også aha-opplevelser i forhold til 
vårt avlsarbeid på pumien. 

I disse årene har vi reist rundt i flere land og besøkt oppdrettere og steder hvor vi har 
møtt på rasen. Og dette har ført til at vi i år kan ramse opp utrolige flotte opplevelser: 

• Ukesvis i Ungarn med studier av rasen som har vært med på å utvikle oss som 
oppdrettere. 

• Importert 3 hunder fra Ungarn og fått mange nye og gode venner i dette flotte 
landet. 

• Importert hunder fra Italia, Finland og Sverige. Vi har også solgt flere hunder ut av 
Norge. 



• Hatt paringsbesøk fra Finland, Italia, Sverige og England. 

• Vært i blant annet Ungarn og paret. Noe som har gitt meg vidunderlige Kiee. Vi 
har også vært i Sverige og det ga oss blant annet Jazper, Jezper og Jonathan. 

• Vi har reist Norge rundt og også i flere andre land på utstilling, noe som setter 
Norge og pumien på kartet. 

N Uch Bissibingens Brave Heart CaBi ‘Emil’ ble sammen med Ann, så vidt vi vet, 
første norskfødte pumien som ble plassert i gruppa - 3 BIG, i Norge i Trondheim 
23.06.2007. Og Bissibingens har blitt Beste Pumi Oppdrettere på KUR- spesialen 4 
ganger i 2006, 2009, 2012, 2018 og Beste Avlsklasse 1 gang i 2006. 
Berit samlet en gjeng for noen år siden og startet en rundreise hvor vi fikk vist 
pumien masse frem, dette ga resultater, vi endte på gruppepallen flere ganger og nå 
skjer det stadig vekk. I tillegg er det flere som har fortsatt å stille pumi, noe som gjør 
at vi får vist frem denne flotte rasen stadig vekk og dette gjør også, slik jeg ser det, at 
flere blir kjent med rasen og da vil også flere ha lyst til å se nærmere på den. 

• Vi har mange hunder i agility som hevder seg godt i både stor og mellom klasse 

• Cruftwinner, world Dog Show winner, 13 Norske Championer, 5 Norske Vinnere, 
4 Norske Junior Vinnere, 1 Nordisk Junior Vinner, 1 Benelux Junior Vinner, 3 
Svenske championer, 1 Svensk Junior Vinner og 1 Dansk champion. Vi har også 
hatt flere gruppeplasseringer og plasseringer i BIS ringen noe som er utrolig gøy. 

Kiee på utstillingKiee møter sauen på Lemonsjøen.



I sommer var det mange fra Bissibingens på gjeting hos Ørjan Halvorsen som driver 
Fjellgjeting på Lemonsjøen i Vågå.  Der ble det bestått flere instinkttester og i 
avlsarbeidet er det viktig å teste at pumien har de rette instinktene opplever jeg, før de 
brukes i avl. Vi har også bestått gjeterinstinkttester og karaktertester i Ungarn. 
I tillegg er det flere nå som trener agility, rallylydighet, bruks, lydighet, gjeting mm og 
det er utrolig gøy å se allsidigheten til pumien der ute. I 2012 vant Bissibingens Swing 
Junior Norgesmesterskapet. Vi har 3 Norske Agility Hopp Championer og 2 Agility 
Championer, deriblant er en av våre importer fra Ungarn. 
KUR i jubileumsåret 2018 ble også veldig bra for Bissibingens. Vi stilte 16 hunder fra 
oppdrettet vårt og vi er så takknemlige for å ha fantastiske valpekjøpere – en stor takk 
til dere alle – takk til Ann for klipp og for å holde alle disse hundene i pels. Takk til to 
gode klippehjelpere også: Trudi og Katrine. Var mange hunder å få i orden til KUR i år. 
Tusen takk!! 
Takk til alle handlere, hvordan skulle vi holdt orden på dette uten dere. Valpekjøpere, 
Tina og Tarjei. Dere er fantastiske! 
KUR endte med BIR og BIM 
voksen og BIR og BIM junior ble 
en av våre importer. BIR 
oppdretter Pumi. Og jevnt over 
excellent og mange med ck og 
flotte kritikker. Det er veldig gøy 
når vi har en dommer med 
rasekunnskap til å dømme vår 
rasespesial. Og veldig gøy at alt 
arbeidet med avlen gir slike 
resultater for oss i Bissibingens.  
Vil si noen ord om Kiee, hun ble 
4. beste tispe med excellent og 
ck, 10 måneder, hun har vært en 
fantastisk hund å bli kjent med. 
Og at vi reiste til Ungarn med 
hennes mor, Guinness, og hadde 
date med Abos i Ungarn, gjorde 
at denne rare, gale og gode 
hunden ble født hos meg og siden 
flyttet fast til meg. Kiee er en 
hund som møter alle med hele 
seg, hun forventer at alt er ok i 
livet og jeg gleder meg til alle 
årene vi skal ha sammen. 

Iren, Ann og Berit feirer 15 år med jubileumskake. 



Og jeg må få si at jeg startet torsdagen før KUR med å reise halve Norge rundt for å 
låne hunder av valpekjøpere, stelle de og få de klippet gjennom fredagen før utstillingen 
lørdag. Og den samme veien hjem på søndagen etter å ha hjulpet til med å rigge ned 
etter utstilling og jubileumsfest. Man er jo hundegal, men du verden så utrolig gøy vi 
har det på disse reisene! Takk for reisefølge den ene veien Hanne og Laffen. 
Til sist vil jeg rette en stor takk til Ann og Iren, uten dere ville ikke dette vært mulig å få 
til. Alle de uendelige timene dere har lest, reist og studert. Takk for at jeg får ta del i 
denne rasekunnskapen dere sitter på. Det er jo et bibliotek av info om linjer, avl og hva 
som skjer da eller da. 
Tenk at noen kan all denne kunnskapen i klubben vår, ja det er helt fantastisk. 
TUSEN TAKK!  Vil også takke Ann og Iren for å ha introdusert meg for alle de flotte 
bekjentskapene dere har i mange land. Noe som har gjort at jeg nå gleder meg til å reise 
til Ungarn med Kiee for å besøke «familiene» vi har fått der og som jeg får være en del 
av! 
Takk Wenche for den jobben du gjør som raserepresentant og takk til alle dere herlige 
mennesker som jeg har kjent og blitt kjent med alle disse årene sammen med mine 
pumier. Takk til Kjetil som har hjulpet til med å lage god stemning på utstillinger. 
Gleder meg til mange flotte treff fremover.  
15. årsjubileet vårt går mot slutten og jeg vil ønske alle en flott førjulstid, glede med 
hverandre og masse godhet. 

«Den høyeste formen for menneskelig intelligens er evnen til å observere seg selv og 
andre uten å dømme» Jiddu Krishnamurti 

      Berit Hotvedt - Bissibingens 

Bissibingens på KUR i 2018.     Foto: Jan Vidar Bakker



Avl	og	sykdom		
ved	Maria	Kjeldaas	Johannessen	

Ref.	v/Wenche	G.	Ekeli	

Søndag	6.	mai	hadde	vi	invitert	Maria	Kjeldaas	Johannessen,	veterinær	ved	NKK’s	
helseavdeling,	Al	å	snakke	om	avl	og	sykdom	for	oss.		De	som	møGe	frem	fikk	et	
meget	interessant	foredrag	og	det	var	mange	spørsmål.		

På	agendaen	sto	blant	annet	Avl	i	små	populasjoner,	Kartlegging,	og	Arvelige	
sykdommer	(Definisjon/arvbarhet).		Videre	screeningundersøkelser,	patellaluksasjon,	
HD,	AD,	øyesykdommer,	DNA-tester	og	MH.	Dessuten	allergier/hudproblemer,	
epilepsi,	hypotyreose,	korsbåndsskader	og	mentalitet	

Arv	i	små	populasjoner.		Det	kan	være	en	uSordring	å	beholde	en	geneAsk	variasjon	i	
små	populasjoner	og	man	kan	få	mutasjoner	og	genfeil.		Recessive	gener	vil	ligge	
skjult,	men	kan	hope	seg	opp	hvis	samme	dyr	blir	brukt	mye	i	avl.		Går	greit	hvis	disse	
dyra	er	sunne	og	friske,	men	før	eller	siden	vil	det	dukke	opp	recessive	defektgener	i	
dobbel	dose	og	man	vil	få	et	problem.		Det	ble	spurt	om	hvor	stor	en	populasjon	er,	
men	deGe	kan	variere.		For	pumienes	del	kan	man	antagelig	se	Norge	og	Sverige,	og	
Al	dels	Finland,	som	én	populasjon	da	det	er	bliG	avlet	mye	over	grensene	her.	

NKK’s	avlsstrategi:	Kun	funksjonelt	friske	hunder	skal	brukes	i	avl.	Nære	slektninger	
av	hund	med	arvelig	sykdom	eller	antaG	arvelig	sykdom,	bør	da	pares	med	en	hund	
som	kommer	fra	en	familie	med	lav	eller	ingen	forekomst	av	Alsvarende	sykdom.		
Man	sier	at	et	avlsprogram	ikke	skal	utelukke	mer	enn	50	prosent	i	rasen.		Man	bør	
helst	også	holde	seg	Al	5	prosentregelen,	som	sier	at	en	hund	ikke	bør	ha	flere	enn	5	
prosent	antall	registrerte	valper	over	en	5	års	periode.		Eksempel	på	deGe:	antall	
fødte	pumier	siste	5	år	–	78.		5	prosent	av	deGe	er	3,9	avkom	pr	avlsdyr	(deGe	er	ikke	
mye…)	Så	mange	hunder	som	mulig	bør	brukes	i	avl,	og	helst	like	mange	Asper	som	
hannhunder	bør	brukes.		Det	bør	være	beinharde	prioriteringer	i	avlsstrategien	for	
rasen,	og	man	bør	kanskje	vurdere	import	av	hannhunder,	sæd	og	Asper.		Problemet	
er	at	det	kan	være	en	uSordring	med	helsesjekk	av	disse.		Man	må	også	vurdere	om	
avlsbasen	fra	eventuelle	importland	vil	gi	geneAsk	variasjon.		Kanskje	skal	man	få	
«familiehunden»	i	avl?		OppdreGerne	oppfordres	Al	å	«oppdra»	valpekjøperne	Al	å	ta	
helsesjekker,	så	er	iallfall	det	klarlagt.	

I	små	rasemiljøer	er	det	vikAg	med	samarbeid	og	respekt	for	ulike	meninger	!	



Gangen	i	helsearbeidet.		Kartlegging	av	sykdom	er	grunnlaget	for	ethvert	seriøst	
avlsarbeid!		Ved	en	kartlegging	må	man	prioritere	(hva	som	har	mest	å	si	for	
hunden).		For	å	kartlegge	en	rase,	må	man	gjennomføre	helseundersøkelser,	
screeningundersøkelser	og	registrering	av	kliniske	sykdommer.		Resultatet	av	deGe	
vil	kunne	føre	Al	at	man	kan	ha	felles	avlsanbefalinger.	

Arvelig	eller	ikke?		Arvbarhet	1	–	kun	gener	styrer	egenskapen,	arvbarhet	0	–	gener	
spiller	ingen	rolle,	all	årsak	Al	variasjon	er	på	grunn	av	miljøfaktorer.		Arvegangen	
kan	være	kjent;	dominant,	recessiv	osv.		RelaAvt	godt	dokumentert	arvbarhet	kan	
være	hvis	noe	oppstår	hyppigere	i	noen	linjer/familier	enn	andre.		Arvbarhet	må	
være	Alstede	hvis	en	sykdom	er	overrepresentert	i	enkelte	raser	i	forhold	Al	andre.	

HD	(hoCeleddsdysplasi)	har	en	arvelig	disposisjon,	men	arvegang	er	ikke	kjent.		Det	
foreligger	muligheter	for	gentest,	men	den	er	ikke	brukbar.		Det	viser	seg	at	
hannhunden	har	liG	mer	innflytelse	på	avkom	enn	Aspa.		HD	er	en	røntgendiagnose	
og	har	ikke	allAd	100	prosent	sammenheng	med	kliniske	problemer	i	hoheleddene.	

AD	(albueleddsdysplasi)	er	en	utviklingsforstyrrelse	i	albueleddet	og	er	en	
sekkebetegnelse	for	flere	ulike	prosesser	i	albueleddet.		Det	fører	Al	degeneraAve	
prosesser	i	leddet	–	forkalkninger,	smerter	og	nedsaG	funksjon	i	leddet.		Det	er	
forkalkningene	i	leddet	man	leser	av.		En	hund	har	minst	60	prosent	av	vekten	på	
framparten	og	med	AD	vil	deGe	kunne	gi	store	problemer	for	hunden	(min	
anmerkning	som	hundefysioterapeut).	

Patellaluksasjon	(kneskåla	går	ut	av	sin	normale	posisjon).		Symptomer:	plutselig	
hinking	dereGer	normal	gange.		Ohe	smertefri	i	starten,	men	halthet	og	smerte	kan	
utvikles	eGer	hvert.		Patellaluksasjon	disponerer	for	bruskskader	og	artroser	
(forkalkninger).		Hvis	veterinæren	anbefaler	operasjon,	anbefales	Adlig	operasjon	
for	å	unngå	større	bruskskader	på	sikt.			

Øyesykdommer.		Øyelysing	avdekker	en	rekke	arvelige	sykdommer	i	alle	raser.		Selv	
om	man	DNA-tester	for	øyelidelser,	skal	øyelysing	foretas	på	avlsdyr.		På	pumi	siste	
10,5	år	var	130	hunder	øyelyst	og	8,4	prosent	hadde	anmerkninger	(3	katarakt,	3	
RD,	3	PPM,	2	ektopiske	cilier).		Av	øyesykdommene	mente	hun	PRA	er	verst	fordi	
neGhinnen	blir	dårligere	og	dårligere	Al	hunden	blir	blind.	

Registrering	av	arvelig	klinisk	sykdom.		Veterinærer	kan	nå	rapportere	inn	
diagnoser	for	arvelige	sykdommer	som	sAlles	på	enkelthunder.		DeGe	kan	være	et	
bra	avlsverktøy	da	oppdreGere	kan	velge	partner	som	ikke	har	visse	lidelser	i	sine	
linjer	og	raseklubber	kan	se	hva	de	må	arbeide	med.		Registreringen	er	frivillig	og	
eier	må	skrive	under	på	et	samtykkeskjema.		Opplegget	ble	lansert	i	2017.	



Allergi.		Hva	er	allergi?		Immunsystemet	reagerer	unormalt	på	en	type	«normale»	
stoffer	(allergener).		Det	finnes	ulike	typer	allergi:	atopi	(sees	ohest	som	hud-	og	
øreproblemer	hos	hund),	kontaktallergi,	fôrallergi	(som	regel	fôrintoleranse).		
Fôrintoleranse	kan	se	ut	som	atopi,	men	kan	ha	mageproblemer	i	Allegg.		I	en	
svensk	helseundersøkelse	for	pumi	hadde	ca	20	prosent	av	hundene	haG	hud/
øreproblemer.	

Når	utreder	man	for	allergi	(atopi)?		Ved	Albakevendende	problemer	som	
ørebetennelser,	hudbetennelser,	kløe,	håravfall,	rødme	i	huden,	ingen	betennelse/
infeksjon,	men	hunden	klør	likevel.	

Ikke	bruk	hunder	med	allergisymptomer	i	avl!		DeGe	har		høy	arvbarhet.	

Hypothyreose	(mangel	på	stoffskihehormon).		Hypothreose	kan	være	medfødt	
eller	ervervet.		Kan	være	vanskelig	å	diagnosAsere	fordi	det	kan	være	vage	
symptomer.		RelaAvt	greit	å	behandle	med	tableGer	livet	ut.		Meldes	inn	som	
arvelig	klinisk	sykdom.	

Epilepsi.		Diagnose	idiopaAsk	epilepsi	–	definisjon:	to	eller	flere	uprovoserte	anfall	
med	minst	24	Amers	mellomrom,	hvor	man	ikke	finner	annen	underliggende	årsak	
enn	mistenkt	geneAsk	bekgrunn.		Første	anfall	ved	1-5	års	alder.		Utelukket	andre	
årsaker	Al	kramper	som	for	eksempel	forgihning,	strukturforandring	i	hjernen,	
metabolsk	sykdom.		Epilepsi	er	mulig	å	behandle	og	målet	er	færre	og	mildere	
anfall	(her	er	det	noe	raseavhengig	effekt	av	behandling).		En	liten	andel	kan	bli	
friske.		Arvbarhet	på	epilepsi	varierer	noe	uAfra	rase	og	miljø.	

Korsbåndsskade	(crusiataruptur).	Korsbåndene	stabiliserer	kneleddet	og	hindrer	
vridning	og	overstrekk/-bøy.		Ved	korsbåndsskade	er	det	som	regel	det	fremre	
korsbåndet	som	ryker.		Ohe	på	grunn	av	traume	(ytre	påkjenning),	men	det	er	en	
del	predisponerte	faktorer	som	reGe	knær,	overvekt	og	dårlig	muskulatur,	arv.	

Oppsummering:			

Velg	ut	de	vikAgste	sykdommene!		Kartlegg!		Spre	avlen	på	flest	mulig	dyr.		
Behandle	andre	og	Alnærm	deg	med	respekt	og	husk	at	uheldige	avgjørelser	
bunner	ohe	i	uvitenhet	eller	uheldige	omstendigheter	–	sjelden	i	vond	mening.		
Ikke	heng	ut	andre	i	sosiale	medier,	men	søk	en	personlig	dialog.		

Vi	takker	Maria	Kjeldaas	Johannessen	for	et	inspirerende	og	lærerikt	foredrag	hvor	
?den	gikk	så	alAor	fort!			



Bissibingens Jazper LiUm – fra World dog show 
juniorvinner til IronPumi 
Av Natalie Sæle 

I starten av august så hadde den unge hunden min sin første tur ut av landet sammen 
med meg, til Amsterdam og World dog show. Tre av tre dager ble vi BIR Junior og 
avsluttet siste dagen med å bli gruppevinnere. En fantastisk tur hvor vi hadde med oss 
Maud og Maze som også gjorde det bra de dagene de stilte. I tillegg så var oppdretter 
med hele veien gjennom telefon med heiarop og gode ord. En fantastisk reise og vi 
gleder oss til Crufts i mars, som vi nå er kvalifisert til. 

Kom hjem til Norge og hadde tre uker på oss å trene oss opp til årets Vom Iron Dog. 
Hektiske uker og Jazper fikk møte sykkel to ganger før løpet og vi har løpt sammen en 
del. Men vi stilte til start med mål om å klare det på under 90 min og ha det gøy 
sammen.  
Startet med 100 meter svømming, valgte å gå ned sist siden disse andre hundene 
stresset så fælt. Gikk 1 meter uti vannet og plopp, brådypt, jeg klarte å ta med meg 
Jazper under vannflaten og det å svømme ble ikke et alternativ, men halve runden gikk 
til å holde oss over vann og komme fremover. Så fant jeg bunn under der og kunne 
puste litt ut og roe ned Jazpern. Tok han inntil sånn at han kunne slappe av litt mens jeg 
gikk bortover i vannet. Og etter 10 svømmetimer hos Wenche og Aquadog i Tønsberg 
så var han godt vant til å både svømme og slappe av i vannet. 

Så var det over til sykkelen, der måtte vi skifte fra våt til tørr trøye sånn at 
nummerlappen var godt synlig i tillegg til å skifte sko. I mens jeg prøvde å puste og 
holde en Jazper rolig.



Så skulle vi sykle 4 km opp en alpinbakke og så ned på andre siden, jeg måtte leie 
sykkelen i den 2 km lange nedoverbakken siden når jeg bremset så flyttet seg 
bakhjulet mot Jazper. Her tapte vi mye tid og alle de andre gikk forbi, men målet var 
ikke å vinne, men å fullføre og ha det gøy underveis.  

Så skiftet vi fra sykkel til løpeline og skulle da løpe 3.5 km, opp den samme 
alpinbakken, og så løp vi omtrent hele veien og fikk nyte en nydelig skogstur. Jazpern  
viste ingen tegn til å være sliten og holdt en god fart, rakk til og med å bæsje. Kom i 
mål som sistemann i våres klasse, men vi fullførte og det gjorde ikke alle. Sluttid ble 
71 min. 

Våres konkurrenter var husky, vorster, pointer, toller og lignende. Så vi var desidert 
minst, men også kulest og mest fornøyde.  

Til neste år skal vi trene litt mere sykling og en ny sykkel skal kjøpes inn, i tillegg til å 
fortsette løping og begynne å svømme sammen. Håper på å se flere ungarske raser til 
neste år! 

    Natalie og Jazper – dreamteam på alle felt 

Hvem tar utfordringen og blir med Natalie og Jazper på neste års Vom Dog Run?



Gjeterkurs i nord 
Tekst og foto: Jacky Williams 

TRØNDELAG: Det høres litt brutalt ut når instruktør og gjeterguru 
Ørjan Halvorsen, hever «gjeterstaven» og roper: – Jeg ser deg din jævel, 
til den litt overtente border collien Karo på 18 måneder. Men Ørjan vet 
hva han holder på med. Over helgen ble vi vitner til ekstrem 
gjeterforvandling ganger åtte! 

Det ble ei spennende helg for åtte 
hunder, fordelt på fem ulike 
gjeterraser og deres eiere når 
gjeterhundinstruktør Ørjan Halvorsen 
fra Vågå visiterte «Nigårdstunet» i 
Sør-Modalen. Fredag kveld 
presenterte han særegenhetene til de 
fem deltakende rasene; border collie, 
kelpie, australian shepard, briard og 
pumi. Halvorsen tok de lydhøre 
hundeierne gjennom opprinnelsen og 
ulikhetene i forhold til gjeter-
egenskapene til de enkelte rasene.  

Lørdag og søndag sto det gjeting i 
praksis på programmet. Det ble 
action fra tidlig morgen til sen 
ettermiddag til tross for øsende 
regnvær på lørdag, etterfulgt av 
vakker høstsol på søndag.  

Kursdeltakerne og hundene ga alle 
klart uttrykk, om enn på ulikt vis, for 
at de fikk valuta for pengene og mye 
nyttig erfaring i bagasjen. 
  

 
–  Jeg har vært på gjeterkurs hos Ørjan i Vågå for noen år siden med den forrige 
pumien vår, men denne helga tok kaka. Det blir ikke siste gangen vi gjeter, sier 
deltaker, Berit Thyra Meland Pedersen med den ungaske pumien Erös på 2 år.		

Instruktør Ørjan Halvorsen (t.v.) i aksjon.



Erfaren gjeter 
Ørjan Halvorsen ble født og oppvokst i Askim. I dag pendler han mellom bylivet i 
Oslo og instruktør- og gjetertilværelse på Skarå Camping i Vågå i Gudbrandsdalen. 
Halvorsen har holdt på med gjeting så lenge han kan huske. Først uten hund, deretter 
med sin første kelpie når han var i 9-10-årsalderen. Siden har han hatt ulike 
gjeterhunder; border collie, australian shepherd og belgiere. I dag står Halvorsen som 
eier av fem australske kelpier; Ask, Neuner, Quisper, Embla og Shila. Halvorsen 
startet å trene sine valper på sau fra de var syv uker gamle. 
– Men det er aldri for sent å starte, mener instruktør Ørjan Halvorsen. 
– Kelpien har alt jeg ønsker meg i en gjeterhund, sier Halvorsen, som er et kjent navn 
i gjetermiljøet og det er ikke få ekvipasjer han har kurset oppgjennom. Instruktøren og 
gjeteren har stort fokus på sikkerhet både for sau, hund og fører. Dette er i følge 
Halvorsen spesielt viktig i forhold til kroppsgjetere - hunder som er avlet fram til å 
gjete nære buskapen.  
- I tillegg til jobben min i forsvaret, bytter jeg på å være arbeidende gjeter og 

gjeterinstruktør når årstiden tillater det, sier Halvorsen, som har både helg- og 
ukeskurs for ungarske raser (se artikkel lenger bak i bladet) i sommerhalvåret. 

Hjerterom 
Samboerparet Beathe S. Rokseth og Eirik Nygård åpnet bokstavelig talt gården sin 
«Nigårdstunet» i Sør-Modalen i Indre Fosen kommune og sauebingen for lærevillige 
ekvipasjer. De sørget for perfekte forhold for kursdeltakerne, instruktøren og hundene 
og ikke minst gårdens hovedattraksjon denne helgen, saueflokken som besto av 60 
sau. I tillegg ordnet de med overnatting, og inviterte til fellesmiddag i deres hjem 
lørdags kveld.  

– Ideen med å organisere et gjeterkurs her på gården, kom fra at vi ønsker å lære oss å 
gjete. Vi har to gjeterhunder av rasen australian shepard. Målet vårt er å kunne bruke 
dem i det daglige arbeidet på gården, sier de nyetablerte bøndene Beathe og Eirik i 
Sør-Modalen. 

– Kom igjen. Gå på og jobb, sier Ørjan til Betty. Jacky til høyre.



Rask utvikling 
I løpet av de to dagene med praktisk trening i sauegården, fikk alle de 8 gjeterhundene 
og deres førere lært seg kunsten å forholde seg rolig sammen med sauene, drive en 
flokk med sauer fra den ene enden av garden til den andre, og for noen av rasene; 
samle flokken. Utviklingen var formidabel fra første til siste møte med saueflokken.  

- Vi har hatt ei fantastisk fin og lærerik helg, pumigutten Erös (2 år) og jeg. Han var 
superflink! Trivelige folk og hunder! For en del år siden var jeg på et gjeterkurs i 
Vågå hos Ørjan med vår forrige pumi, Balder. Det blir ikke siste gangen vi skal prøve 
oss på gjeting, sier Berit Thyra Meland Pedersen, Stadsbygd.   

– Jeg har hatt de fleste 
gjeterhundrasene, men jeg har 
landet på at kelpien er den 
rasen som «tåler meg best».  
Det har vært ei super helg her i 
Trøndelag, for uten regnværet 
på lørdag, sier den erfarne 
gjeterinstruktøren, Ørjan 
Halvorsen, her med kelpietispa 
Embla. 

Berit og Erös har kontroll på sauene. Dette går fint!



– Dette var første gangen på gjeterkurs for oss, men det blir garantert ikke den siste. 
Topp kurs, trygg og fin hund og superflink instruktør. 
Vi er ekstra heldige som bor bare 20 minutter unna, sier Jacqueline Williams, som 
deltok sammen med Betty (2,5 år) fra eget oppdrett.  

Betty bare elsket 
å gjete. 

Berit Thyra Meland Pedersen med Erös . Jacqueline Williams med Betty. 



Tre gjeterkurs på Skarå sommeren 2018 
Tekst: Kirsten Flagstad  
Foto: Merethe Wasbråten 

Gjeting er livet! Det er de nok enige i, deltakerne på årets gjeterkurs i regi av KUR. 
Vi hadde hele tre kurs, to ukeskurs på fem dager, med et tredagers helgekurs 
innimellom.  
16 pumier, to mudier, to kroatiske gjeterhunder og en gordon setter(!) sto på 
deltakerlista. (Gordon setteren skulle ikke lære å gjete, men å søke fører og oppføre 
seg rolig når sauen kom i nærheten.) 
Noen hunder var helt ferske, og ganske skeptiske til sauene i starten. Men så 
begynner ting å falle på plass.  
– Dette kan jeg, jeg er jo en gjeterhund, tenker hunden.  
Sauene blir rolige. – Det der er ikke en ulv, det er en gjeterhund. Da kan vi 
samarbeide.  

Jølle hadde aldri 
hatt nærkontakt 
med sau før, 
men alt etter et 
par dager var 
han så trygg at 
han la seg ned i 
sauehagen.  
Og sauene var 
ikke bare greie. 
De prøvde seg 
straks de merket 
at hunden var 
usikker. 

Mimbus var nærmest 
veteran, han hadde jo 
vært på Skarå i fjor, da 
han var liten valp. Han 
klarte seg bra i år, og 
hadde god kontroll. 
Kanskje det hjalp at 
han liknet de hvite 
ulldottene? 

Oda Tiller med Jølle, (som for øvrig er kullbror til Jazper.)



Det er mange fordeler med gjeting. Problemer du har med hunden blir veldig tydelige, 
og lar seg reparere. Ting skjer fort, for det fins en veldig stor motivasjonsfaktor: SAU. 
Du trenger ikke lokke med godbiter, for det å få lov til å gå med sauen er den aller beste 
belønningen. 

Sauene som er med på gjeterkurs er søyer som ikke «tok seg» i fjor høst, og som ikke 
var drektige med lam. I stedet for å bli sendt på slakteriet får de en sjanse til, og får 
sommerjobb hos Fjellgjeting. Vi kan se at sauene trives, og at de er glade i gjeteren sin. 

Sjøl om han av og til har med seg noen ganske brysomme hunder … 

Kommunikasjon er viktig. Når Maud er tydelig, jobber Maze. 



Og tre gjeterkurs sommeren 2019 … 
Det er veldig morsomt å gjete. KUR har allerede bestilt kurs hos Fjellgjeting ved 
Ørjan Halvorsen neste sommer.  
Det blir som i år, to femdagers ukeskurs med et tredagers helgekurs i mellom. Det er 
plass til maks 8 hunder med fører på hvert kurs. 

KURS 1 går i uke 31 og starter om ettermiddagen mandag 29. juli. Første kvelden er 
det teori, og så følger fire dager med gjeting. Kurset er slutt fredag ca klokka 14.  

KURS 2 starter fredag ettermiddag, 2. august. Teori om kvelden, og to dager med 
gjeting. Slutt søndag i 16-tida. 

KURS 3 går i uke 32 og starter om ettermiddagen mandag 5. august. Samme opplegg 
som uka før, med teori om kvelden etterfulgt av fire dager med gjeting.  

Det er én hund av gangen i sauehagen, og alt foregår på eller ved Skarå camping som 
ligger ved Lemonsjøen i Vågå kommune i Oppland fylke.  

I år var prisen 3500 
kr for ukeskurs og 
2500 kr for 
helgekurs. Dersom 
man hadde med to 
hunder var det halv 
pris for hund 
nummer to. (Det 
kan hende det blir 
litt dyrere i 2019.) 
Overnatting i 
(enkel) 
campinghytte på 
Skarå kostet 400 kr 
per natt (sengeplass 
til fire).  

Vil du være med? Vi åpner for påmelding tidlig neste år, så det er bare å begynne å 
planlegge neste års ferie. Til nå har det vært pumi og mudi på gjetinga, neste år håper 
jeg vi får med en puli eller to også. Følg med på Facebook-sidene Ungarske 
hunder og Pumi Norge! (Og søk gjerne opp Fjellgjeting på Facebook hvis du vil 
vite mer..) 
      Kirsten 

Minni hadde barselpermisjon i 2017, men husket godt 
hvordan det var å flytte på sauene. Foto: Merethe Wasbråten



Resultater	KUR	uts4llingen	2018	
BIS	1		Puli	Rosenhjorth`s	Karm-Er	Black	Josag	

BIS	2	Kuvasz	N	UCH	NV-14	EUW-15	NORDV-14	NV-15-17	Sorschies	Szèp	Jenci	

BIS	3	Pumi	Bissibingens	Jazper	Lium	

BIS	4	Mudi	Szinesgyongy	Angyalka		

BIS	5	Komondor	Echo	Heinrich	Von	Rux	

BIS	1	Valp	Pumi	Tjavaroda`s	Miracle	Of	Nordic	Light	5008	

BIS	2	Valp	Mudi	Sigerdrivas	Soria	Moria	5003	

BIS	1	Junior	Pumi	Bissibingens	Jazper	Lium	

BIS	2	Junior	Kuvasz	Fjellflokkens	Dalya	Fèny	

BIS	3	Junior	Puli	Kanikula`s	Hagbarth	Dizzy	Dog	

_________________________________________________________________	

BIS	1	Veteran	Mudi	Szinesgyongy	Angyalka	

BIS	2	Veteran	Pumi	Fancy	Carolica`s	Atli	

BIS	1	Avl	Puli	NJW-13	Insegdombi	Fanni	

BIS	2	Avl	Pumi	N	SE	UCH	NV-12	Fre	To`s	Cheras	Izelin	

BIS	1	Oppdre]	Kuvasz	Fjellflokken:	Bjørn	Olav	Andersen	

BIS	2	Oppdre]			Puli	Kanikula`s	:	Eva	Øverlien	

BIS	3	Oppdre]			Pumi	Bissibingens	:	Berit	Hotvedt	

Årets	Beste	Handler	ble	Inga	Realfsen	og	Mudi	Szinesgyongy	Angyalka,Anya	

Årets	Beste	Parklasse	ble	Tarjej	Bra]	Hveding-Gabrielsen	med	Bissbingens	Earl	
Grey	Csde	Jojo	og	Napos	Unoka	our	UMe			



PULI	

BIR/CK/CERT/BIS	1/0018	

Rosenhjorth`s	Karm-Er	Black	Josag	

Rundt	hode	seG	forfra,	Utmerket	hode	prop,	mørke	vakre	øyne,	Utmerket	
benstamme.	Vel	kroppet,	Utmerket	hals	og	reisning,	sterk	rygg,	korrekt	plassert	
og	båren	hale,	korrekt	overlinje,	velgående,	trivelig	temperament,	Beveger	seg	
med	rasens	korte	steg	og	livlighet.	

BIM/CK/CERT/0021	

Abra	Z	Przysuskiego	Dworu	

2	år,	Utmerket	kjønnspreg,	Utmerket	hale	og	reisning.	Rasetypisk	hode	både	
forfra	og	siden.	Utmerket	hals	og	reisning,	velvinklet	foran/bak,	Utmerket	bryst	
dybde	og	en	leG	opptrukket	under	linje,	velpelset,	Utmerket	pels	kvalitet,	korte	
skriG	med	livlighet.	

BIS	3	Junior/0016	

Kanikula`s	Hagbarth	Dizzy	Dog	

9	mnd,	velkroppet	for	alder,	utmerket	hals	og	reisning,	benstamme	i	harmoni	
for	alder,	sterk	rygg,	vel	båren	hale,	pels	i	god	utvikling.	Trenger	å	utvikles	noe	
mer	i	kroppen.	Vel	pleide	ører,	vel	pigmentert.	Beveger	seg	med	rasens	korte	
steglengde,	Livlig	

BIS	1	Avl/0016	

NJW-13	Insegdombi	Fanni	

Avkom	med	gjennomgående	runde	hoder,	gode	biG,	velpigmentert	med	god	
pelsanlegg,	velpleide,	rasetypiske	bevegelser,	trivelige.		

KUVASZ	

BIR/CK/BIS2/004	

N	UCH	NV-14	EUW-15	NORDV-14	NV-15-17	Sorschies	Szèp	Jenci	

Maskulin	utmerket	størrelse,	vel	pigmentert,	velformet	hode,	utmerket	skuldre,	
korrekt	brystkasse,	liG	skrånnende	kryss,	utmerket	pels	kvalitet.	Rasetypiske	
bevegelser,	rasetypisk	hode	og	utrykk,	velgående.	



BIM/CK/0010	

N	UCH	NJV-13	NV-17	Fjellflokkens	Areia	Ajàndèk	

Utmerket	type	og	størrelse,	velvinklet	fremme,	utmerket	forbryst,	utmerket	
brystkasse,	utmerket	pelskvalitet,	utmerket	hale	føring,	velgånde.		

BIS	2	Junior/CK/005	

Fjellflokkens	Dalya	Fèny		

Utmerket	kjønnspreg,	velpigmentert,	utmerket	hode,	proporsjoner,	og	øyne.	
Korrekt	kileformet	hode,	utmerket	biG,	utmerket	benstamme	i	harmoni	med	
kroppen,	korrekt	kryss	og	lende	parA,	sterk	rygg,	velvinklet,	velgående	når	hun	vil.	

PUMI	

BIR/CK/Cert/BIR	Junior/BIS	1	Junior/BIS	3/0026 
Bissibingens	Jazper	Lium  
Velgående	maskulin,	bred	skalle,	korrekt	hode	proporsjoner,	korrekte	ører,	
utmerket	skulder	plassering	og	korrekt	vinklet,	korrekte	poter,	muskuløs	reG	rygg,	
velannsaG	hale,	velvinklet	bak,	rasetypisk	pels,	beveger	seg	med	rasens	typiske	
bevegelser.	

Kake-Jens



PUMI	

BIM/CK/CERT/0049 
Napos	Unoka	our	Ume  
Velkroppet,	korrekt	hals	lengde,	lang	noe	steil	skuldre,	korrekt	biG,	vises	kvadraAsk,	
gode	kropps	proporsjoner,	velvinklet,	utmerket	pels	og	farge,	rasetypiske	utrykk,	
velpigmentert,	utmerket	bevegelser	alle	veier.	En	fin	ekvipasje	

BIR	Veteran/BIS	2	Veteran/CK/0040 
Fancy	Carolica`s	Atli  
9	år	i	sin	beste	alder,	absoluG	en	hannhund,	på	den	liG	mindre	siden.	Beveger	seg	som	
en	unghund,	kunne	ønske	liG	mer	av	hode	lengde	og	høyde.	Korrekt	ører	og	hale.	Har	
stor	utstråling	og	temperament.		

BIS	2	Avl/0059	  
N	SE	UCH	NV-12	Fre	To`s	Cheras	Izelin 
To	kombinasjoner.	OppdreGer	har	fåG	Al	gjennomgående	hoder	og	ben.	Harmonisk	
helhet,	utmerket	farge	og	pels.	

MUDI	

BIR/CK/BIS	4/BIS	1	VETERAN/0014 
INT	NORD	FI	UCH	NORDV-10	NV-12,14,17	NORDV-14	VV-14	EUW-15	NVV-17	
Szinesgyongy	Angyalka	  
10	år,	korrekt	overlinje,	velkroppet,	stor	utstråling,	utmerket	silhueG	stående,	
fantasAsk	kvalitet	på	pels,	rasetypiske	bevegelser,	korrekt	hale	når	hun	vil,	velvinklet,	
trivelig	temperament.	Kudos	Al	eier	for	å	holde	henne	så	bra.	

Beste juniorer: Natalie Sæle 
med Jazper (t.v.) og Maud 
Johannessen med Maze.  
          Foto: Jan Vidar Bakker



Erfaren hundepasser som kan hjelpe deg i 
en hektisk hverdag. Vi tilbyr  
hundebarnehage og overnatting i ferier,  
helger og hverdager. 

Vi holder til i Krokstadelva, hvor hundene får 
oppleve både natur og urbant miljø.  
Hundene i barnehagen og på overnatting får 
være en del av familien og flokken hos oss.

Hvis det skulle være behov for pelsstell eller 
potestell kan jeg evt bidra med litt her. 

Vi har lang erfaring med hunder som har  
utfordrende adferd og tar gjerne imot en 
utfordring. Vi har også god erfaring med de 
fleste ungarske raser. 

Ta kontakt på telefon 406 41 258 eller besøk 
oss på Facebook.

HVEM ER VI?

HUNDESENTER MED HUNDEBARNEHAGE, OVERNATTING OG POTESTELL

LED HUNDESENTER
CARL STENSETHS VEI 7, KROKSTADELVA

FACEBOOK: @HUNDELUFTINGEN
TLF: 406 41 258 / EPOST: LEDHUNDELUFTING@GMAIL.COM



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

A

Velkommen til årets KUR-utstilling  
22. juni 2019 

 

  
 
 
 

Dommer: Péter Húdak, Ungarn 
 

Sted: Vestby Gjestegård og Hyttepark 

 
Åpen for alle klubbens raser – Stort Cert 

 
Påmeldingsavgift utstilling : 

• Voksne - NOK kr. 375,- 
• Valp - NOK kr. 200,- 

• Valpeklasser fra 4-6 og 6-9 mnd 
 

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

Påmeldingsfrist: 22 mai 
Fler opplysninger på kur.no - «Utstilling» 

 


