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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 
Årets første måneder har gått fort og vinteren var kort. Vi har hatt et stort forbruk 
av potesokker, dyre og fancy, billige og enkle, det spiller ingen rolle. Mister de 
gjør vi uansett. Men det som er kjekt med at snøen forsvinner er at ting dukker 
opp igjen. Så nå er vi nesten ajour.  
Csilla sine «røytete» snorer dukker også opp, vi måtte begge se/lukte litt nøye på 
de før vi så hva det var.  

Alt det andre som dukker opp når snøen 
smelter er ikke så hyggelig, at ikke folk 
kan plukke opp etter hundene sine! Påska 
gikk med til mange skiturer og Csilla har 
blitt så mye bedre. Hun har jo ikke tid til 
å bjeffe på andre hunder, når hun må 
holde følge med oss på ski.   
Vi har jobbet mye med å få på plass en ny 
logo. Og nå har vi endelig to forslag som 
vi mener er gode. Siden dette er et stort 
skritt for klubben, tar vi en offisiell 
avstemning på generalforsamlingen. 
De ungarske rasene gjør det svært bra på 
utstillinger både i inn og utland, dette er 
veldig gøy og viser at vi har mange flotte 
hunder, som er rasetypiske.  

Vi ønsker alle sammen en fin-fin vår, og håper vi sees på KUR utstillingen 22. 
juni 2019.     

Csilla i påsken. Foto: Henning Ringlund

KUR-utstillingen 2019 	
Årets KUR-utstilling står for døren, så hold av 22. juni. Sted: Vestby Hyttepark 
ved Vestby. Vi trenger som vanlig hjelp av alle for at dagen skal bli så hyggelig 
og moro som vi bruker å ha det. 
• Vi trenger parkeringsvakter, før utstillingen, VestbyHyttepark ønsker at vi ikke 

parkerer nede rundt ringen, utenom ved spesielle behov.  
• Kaker til kafeen, (ikke kremkaker.) 
• Bidrag til premier, loddsalg og salgseffekter. 
Fredag hjelper vi alle til med å klargjøre utstillingsområdet. Det vil si at vi henter 
alt vi trenger i containeren på Råde. Har du en stor bil/stasjonsvogn og kan være 
med ned til containeren, gi meg beskjed. Vi setter opp ringen, teltene og klargjør 
området. Og avslutter kvelden med felles pizza. 



Lørdagen starter vi utstillingen kl 10. Generalforsamlingen tar vi 
umiddelbart etter utstillingen. Og så avslutter vi dagen med felles grilling på 
kvelden, ta med egen grillmat og drikke.  

Styret informerer	
• KUR hadde ikke juleannonse i Hundesport i 2108, dette på grunn av at 

antall oppdrettere som ønsker dette har sunket, og disse annonserer på andre 
steder. 

• LOGO endring/oppdatering, forslag utarbeidet, og skal stemmes over på GF 
2019  

• KUR.no. Bjørn Olav vil fortsette å oppdatere Årets KUR-hunder fortløpende. 

• Våre nye vedtekter etter NKK-mal som ble godkjent på GF 2018, ble ikke 
godkjent av NKK, så nye reviderte lover kommer som forslag på GF 2019. 

• RAS for pumi og mudi er under revidering. RAS for puli og kuvasz er under 
utarbeidelse.RAS, rasespesifikke avlsstrategier, er et viktig dokument som det 
har blitt lagt ned mye jobb i. RAS er et «levende» dokument som vi skal bruke 
i vårt videre avlsarbeid og som kan revideres, dersom/når vi oppdager feil, 
mangler eller ønsker endringer. Vi vil legge rasenes R.A.S. ut på KUR.no etter 
hvert som vi er ferdig. 

• Dommerkonferanse. Vi har startet arbeidet med å få til en 
dommerkonferanse for våre raser.  

• Klubbsamling med Generalforsamling/Årsfest/Foredrag/mm: Vi ser på 
muligheten til å arrangere en klubbsamling, Kanskje i forbindelse med en 
utstilling, hvor vi da kan samles lørdag etter utstillingen, gjeterkurs ol. ha litt 
faglig og sosialt og på søndagen fortsette faglig og med Generalforsamling? 

• Dogs4all. Vi deltok ikke på raseparaden i 2018. Dette skyldtes de kaotiske 
forholdene som var i 2017 og på grunn av tidstrøbbel med utstillingsringene. Vi 
avventer deltakelse på Dogs4all i 2019.    

Containeren vår på Råde 
Vår container inneholder mye forskjellig, blant annet en agilitybane, alt utstyret 
vi trenger til utstillingen vår, som telt, stoler, bord, kaffe-utstyr mm. Det har vært 
ett salig «styr» å hente ting inn og ut av containeren, ikke minst har det gått ut 
over legger og rygger.  Nå har ting fått sin plass, og jeg ser frem til lettere å 
kunne hente det vi trenger der.  
Vi hadde innbrudd i containeren 2017, heldigvis ble ingenting stjålet. Men det 
ble gjort en del skader.  



Etter en dugnad og inspeksjon fra ett firma som driver med oppgradering, 
innredning, reparasjon av containere, ble vi anbefalt å heve containeren og sette 
inn flere lufteventiler for sirkulasjon av luft. Videre tette hull i tak, vegger og 
gulv, sikre døren med ny lås. Innrede veggene med knagger og kroker for å 
lettere få utstyr inn og ut av containeren. Denne jobben ble gjort på senhøsten 
2018. Nå er containeren vår sikret, og utstyret vårt er mye lettere å hente inn og 
ut. 
Her er noen bilder fra underveis og ferdig resultat. 



Puminytt 
Av pumikontakt Wenche Granli Ekeli 

Pumiene blir stadig mer populære og i fjor ble det født fire kull med totalt 
23 valper i Norge.  I tillegg ble det importert 2 fra Sverige. 

I 2018 har også vært aktivt på 
utstillinger land og strand rundt, og 
det er alltid sosialt og koselig rundt 
ringen.  Beste KUR-pumi i 2018 ble 
Bissibingens Jazper LiUm med eier 
og handler Natalie Sæle. 

Når det gjelder agility, lydighet, 
rallylydighet osv har jeg ikke blitt 
oppdatert, men jeg vet mange er 
flinke til å bruke hundene sine.  
Pumiene elsker jo å jobbe og det bør 
de få lov til. 

I fjor hadde vi et møte hvor vi hadde 
invitert veterinær Maria Kjeldaas 
Johannesen fra NKK til å snakke om 
diverse helse og arvelighet.  I kjølvannet 
av dette har vi opprettet en helsekomitè bestående av Liv Lauritsen, Berit 
Hotvedt og undertegnede, som skal ta dette videre til en helseundersøkelse 
blant medlemmene.  Dette står som en egen artikkel et annet sted i bladet, 
men jeg håper alle er positive til dette og vil bidra til at vi får et riktig svar 
når den tid kommer. 

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  



Pulinytt  
Av pulikontakt Eva Øverlien 
Så var det tid for å skrive noen ord igjen og jeg vil fortelle litt om turen min til 
Budapest i mars. Jeg hadde bestemt meg for å hente hjem en puligutt ved navn 
Somogyi Betyar Kedvenc (aka Konrad)  
Jeg hadde tenkt å reise alene og gruet meg skikkelig, siden det alltid skjer noe rart 
på mine turer.  Jeg var i Mandal en dag og stakk innom til ei venninne , og fortalte 
henne at jeg planla å reise til Budapest Hennes datter ( Victoria ) studerer til 
veterinær der nede og min venninne hadde fått billett dit i bursdagspresang og 
skulle ned samme uke som meg. Så da var det 
hjem å bestille billett fikk billett 1 time etter henne 
og ankom Budapest 1 time etter , og der satt de og 
ventet på meg.  Jeg hadde jo med meg bur så det 
var veldig deilig å bli kjørt til leiligheta til Victoria 
hvor jeg fikk overnatte. 
Victoria kjørte meg til flyplassen igjen og der traff 
jeg Melinda og «Konrad» Og etter forsinkelser 
kom vi jo til Gardermoen. Vi skulle ut på tissetur 
med Konrad , men tenkte jeg får sjekke inn buret 
til Konrad først, så vi slapp å drasse på det.  
Sjekket buret inn og skulle levere det på 
Spesialbagasje og neida det buret kunne ikke sendes. Det var sprekt flere plasser 
og de nektet å ta det med. De foreslo at jeg kunne kjøpe nytt bur hos SAS, men det 
kostet veldig mye. Gikk mange tanker igjennom hodet: Hvem bor i nærheten som 
jeg kan låne bur av? Gikk ned i første etg igjen for å melde skade på buret, stresset 
og fæl. Der sto ei hyggelig dame og skrev skademelding og sa at det var ingen 
problem. Jeg kunne låne bur der og returnere det når jeg kom til Kristiansand.  
De fire timene på Gardermoen skrumpa plutselig inn til ingenting,  Stressnivået 
sank og vi gikk ut på tissetur og gikk med Konrad til Spesialbagasjen når det var 1 
time til flyet skulle gå og leverte han og så igjennom sikkerhetskontrollen og 
selvfølgelig hadde jeg jo kjøpt tre flasker vin , jeg som ikke drikker engang. Hadde 
fått de forseglet og alt i orden og selvfølgelig spør de om å få åpne forseglinga å 
sjekke. Jada greit det, og flaskene blir putta inn i en maskin for å sjekke , den ene 
flaska går ikke igjennom og en annen mann kommer for å sjekke i en annen 
maskin og den går heller ikke igjennom der, men kan dere ikke bare ta flaska da 
spurte jeg for begynte å få dårlig tid ....... Nei det kunne jeg jo ikke for da var jo jeg 
plutselig Bombedama så måtte de gå ned å sjekke flaska og den ble endelig 
godkjent og jeg kunne gå.  Og selvfølgelig var det jo 3 km til gaten ( føltes sånn 
iallefall ). Løp som en gal .... manglet bare at Konrad ble sendt uten meg. Kom 
fram til gaten, tørr i munnen og vonde bein,  men rakk det heldigvis. En helt vanlig 
tur  
Nå starter jo utstillingssesongen for fullt, Så jeg håper det blir mange puli å se 
fremover  God vår og sommer til dere alle.  
      Eva 

Konrad



Mudinytt 
Av mudikontakt Inga Realfsen

16.11.18,	Lillestrøm,	Benny	Blidh	Von	Schedvin 
Pörgelóci	Pergö	-	METMU1160/17	exc1,	cert,	res-nordcert,	2bhk	–	Norsk	
JuniorVinner-18 
Hyberhyber	Uskomaton	Tosiasia	-	FI20530/16	exc1,	nordcert,	BIR-	Norsk	Vinner-18  
Sigerdrivas	Kjære	Vakre	Vene	-	NO56222/17	VG 
Sigerdrivas	Soria	Moria	-	NO56224/17	exc1,	cert,nordcert,BIM-	Norsk	
JuniorVinner-18,Norsk	Vinner-18 
17.11.18	NKK	Lillestrøm,	Peter	Harsanyi  
Pörgelóci	Pergö	-	METMU1160/17	exc1,	cert,	2bhk 
Hyberhyber	Uskomaton	Tosiasia	-	FI20530/16	exc1,	cacib,	BIR  
Sigerdrivas	Kjære	Vakre	Vene	-	NO56222/17	VG 
20.01.19,	Letohallen,	Maija	Heinilä 
Köves-Bèrci	Betyàr	Arany	Alba	-	MET.MU1090/17	exc1	

15.02.19	NKK	Bø,	Helge	W	Hagen  
Sigerdrivas	Soria	Moria	-	NO56224/17	VG 
Szinesgyongy	Angyalka	-	MET3501/08	Exc1 
16.02.19,	NKK	Bø,	Lena	Danker 
Sigerdrivas	Soria	Moria	-	NO56224/17	Exc1,	cert,	nordcert,	BIR 
Szinesgyongy	Angyalka	-	MET3501/08	exc1,	2btk,	res-nordcert,BIR-Vet 
16.03.19,	NKK	Kris=ansand,	A.Foss 
Sigerdrivas	Soria	Moria	-	NO56224/17	Exc1 
Szinesgyongy	Angyalka	-	MET3501/08	VG 
06.04.19,	Bergen,	W.	Henderson  
Pörgelóci	Pergö	-	METMU1160/17	Exc1,	cert,	BIR 
20.04.19	Letohallen	,Roberto	Schill  
Köves-Bèrci	Betyàr	Arany	Alba	-	MET.MU1090/17	Exc1,cert	BIR	

Det har kommet to nye importer til landet i løpet av våren.  
Den sorte tispen Move Your Paws Caramel - SE14754/2019, fra Sverige.  
Blue merle hannhund, NBT, McPotter's Creek's Thunderstroke - METMU1592/19.  
Velkommen, og lykke til med de små krøllertene!  

 



Helseresultater	i	fra	2018-	og	så	langt	i	2019.	
HD: 
Kiralytanyai	Imbu	-	METMU901/17	–	HD-C  
Köves-Bérci	Betyár	Ötletes	Zelda	-	METMU632/16	–	HD-A 
Sigerdrivas	Kjære	Vakre	Vene	-	NO56222/17	–	HD-B 
Sigerdrivas	Østenfor	Sol	-	NO56220/17	–	HD-B  
Köves-Bérci	Betyár	Suba	-	METMU1202/R/18	-HD-B 
Pörgelóci	Pergö	-	METMU1160/17	-HD-D  
Köves-Bèrci	Betyàr	Arany	Alba	-	MET.MU1090/17	-HD-B 
Sigerdrivas	Soria	Moria	-	NO56224/17	–	HD-A 
 
AD: 
Kiralytanyai	Imbu	-	METMU901/17	–	AD-0 
Köves-Bérci	Betyár	Ötletes	Zelda	-	METMU632/16	–	AD-0 
Sigerdrivas	Kjære	Vakre	Vene	-	NO56222/17	–	AD-0 
Sigerdrivas	Østenfor	Sol	-	NO56220/17		-AD-0 
Köves-Bérci	Betyár	Suba	-	METMU1202/R/18	-AD-0 
Pörgelóci	Pergö	-	METMU1160/17	-AD-0 
Köves-Bèrci	Betyàr	Arany	Alba	-	MET.MU1090/17	-AD-1 
Sigerdrivas	Soria	Moria	-	NO56224/17	-0/0  
 
Patella	luxasjon: 
Sigerdrivas	Kjære	Vakre	Vene	-	NO56222/17	-	0/1 
Sigerdrivas	Østenfor	Sol	-	NO56220/17		-0/0 
Köves-Bérci	Betyár	Suba	-	METMU1202/R/18	-0/0 
Pörgelóci	Pergö	-	METMU1160/17	-0/0 
Köves-Bèrci	Betyàr	Arany	Alba	-	MET.MU1090/17	–	0/0 
Sigerdrivas	Soria	Moria	-	NO56224/17	-0/0  
 
Øyelyst: 
Sigerdrivas	Kjære	Vakre	Vene	-	NO56222/17	–	Fri(2018)  
Pörgelóci	Pergö	-	METMU1160/17	-Fri	(2018)  
Sigerdrivas	Soria	Moria	-	NO56224/17	-Fr(2019)

Rallylydighet: 
Vindvakars	Lujax	Danny	-	NO46857/15  
09.03.19.Os,kl3,	1pr/1pl.195p 
10.03.19,Os,	kl3,	1pr/1pl./194p	



Agility: 
Sigerdrivas	Kjære	Vakre	Vene	-	NO56222/17 
13.04.19,	Sverige. 
Hopp-	0feil/3plass/Napp

McPotters Creeks Thunderstroke.  Foto: Mikkel Abrahamsen

Sigerdrivas Østenfor Sol.                       Foto: P-A.Gunnarsson



Gjetarhunden Zappa 
Av Aud Ramsli 
Etter at vi i slutten av februar måtte 
avlive den lyse og fine kosebamsen 
vår Grimar, pakka vi no sekken vår og 
reiste til Gripen Gard på  
sauegjetingkurs.  

Sauegjeting seriøst? Det er jo ikkje 
ein sau i mils om krets, meinte mange. 
Men som vanleg gjer eg mi eiga greie 
og som den fødte sauehund eg har, 
gav vi oss av garde. Zappa er jo ikkje 
tung å be, så han var første mann til 
bilen. Etter x-ukjent tal svingar,  kom 
vi då til Gripen Gard. Ein triveleg 
gard med ei utruleg gjestfri dame. 

Her møtte vi mange sauer og andre 
hundar, men Zappa såg verken til 
høgre eller venstre. Ein godt vaksen 
Zappa tok det heile med stor ro. 

Første dag med gjeting var spennande. 
Zappa vart med kursleiar Ørjan inn til 
sju  stk. vêrer, som vi skulle bruke.  
Zappa lurte felt på kva dette var for 
skapningar.  Nesten same pels, men alle 
hadde skumle horn. Han farta rundt, 
gjødde og synes det var lite fart i denne 
flokken. Puffa litt i dei og nappa ein 
pelsdott her og der.  Han jobba 
verkeleg hardt, så hardt at han vart litt 
ueinig med Ørjan om korleis det heile 
skulle gå føre seg. Men med myndige 
Ørjan måtte Zappa «bite i det sure 
eplet» og gjere som Ørjan ville. Riktige 
gode venner vart dei. 



Zappa vart kjempetrøtt 
og låg i buret sitt og 
snorka medan andre 
hundar kikka inn til han 
om han var i live. Han 
ensa ingenting. 

Andre dagen opprant 
med sol, snø og det vart 
ganske skiftande i vêret. 
No var det min tur i 
ringen med Zappa. Eg 
som uerfaren med 
gjeterstav, høgre og 
venstre, måtte 
konsentrere meg for å få 
orden på dette.   

Imens  såg ein vêr seg 
irritert på min skjønne 
Zappa. Dermed fekk 
Zappa seg ein «kavring» 
så han rulla av garde i 
søla.  Stakkars Zappa 
som fekk seg ein solid 
knekk på stoltheita, og  
meinte heilt klart at han 
heller ville gå med Ørjan 
om han skulle ha livet i 
behald. 

Men med djup 
konsentrasjon fekk eg no armar og gjetarstav under kontroll, så vi ( Zappa og eg) 
med godt samarbeid, vart eit godt gjetarteam. Zappa kunne puste letta ut, og vi 
avslutta dagen positivt.   

 Zappa og eg trivast godt med varierande aktivitetar, så dette gav meirsmak.  

    Helsing frå oss i Sogn  

     Aud og Zappa 



Bissibingens reiser til Crufts! 
Av Ann Grete Johansen 
Tenke seg til, reise til Birmingham og stille pumi på Crufts! Enda pumi foreløpig 
ikke er godkjent som rase for offisiell utstilling der. Litt sprø må man være...  
Tre pumier fra Norge var 
kvalifisert, og disse tre pumiene 
har eiere som ønsket å stille.  
Så da dro vi da. Fire av oss kjørte 
bil med de tre utstillingshundene, 
og fire stykker  
kom med fly. Bilen vi kjørte var 
mildt sagt full. Med Molly og 
Jazper i dobbeltbur bak og Mattis 
i bur mellom to bakseter ble det 
ganske intimt, men utrolig 
hyggelig. Hundene hadde uten 
tvil best plass. 

All logistikk før og under turen 
var suverent ivaretatt av Maud. Alle papirer på hundene, hvor hva skulle være 
stemplet i passene, ormepiller før og etter, samt bestilling av ferjer, biltetter, 
overnatting osv. gikk på skinner.  
Mitt bidrag var som sjåfør, også i England, på venstre side av veien. Ellers byttet vi 
på kjøring hele veien. Vi kjørte i ett strekk i over 30 timer inkludert venting på ferjer 
og lufte- og spisestopp.   

Turen starter fra Fredrikstad i mørke, med 
såpeglatte veier gjennom Munkeby i Sverige. 
Her var det bl.a en campingvogn som hadde 
fått hard medfart og sto feil vei i autovernet. 
Trailerne holdt farten på ca 30 km og det 
samme gjorde Birgit som vi fikk oss trygt 
videre til bedre veier og føreforhold.   

Vi hadde beregnet oss god tid og rakk ferja 
Rødbyhavn-Puttgarten med grei margin.  
Ferden fortsatte gjennom Europa; Danmark, 
Tyskland, Nederland, Belgia og Frankrike ble 
lagt bak oss. Hundene fikk sine luftepauser 
med mat og drikke, og vi fylte opp 
kaffekopper og annen drikke underveis.   

God stemning! Maud, Iren, Ann og Birgit. 



Vi ankom Dover i mørket og fikk derfor ikke sett «the white cliffs» på 
innseilingen. Passkontrollen var om mulig enda mer grundig her, men vi hadde 
fortsatt alt på stell og kunne sette nesa mot Birmingham og Crufts. Det var fortsatt 
kveld og natt, men gode googlemap-lesere fikk oss trygt fram til utstillingsområdet 
etter et pars timers sovepause i bilen.  

Her møtte vi etter hvert de flybårne fra Norge. Natalie og Tirill kom først og 
gjensynsgleden var stor for Jazper. En stund etter landet også Elisabeth og Elise, 
og en lykkelig Mattis kunne kose seg med eier.  

Selve stedet hvor utstillingen foregår er fantastisk. Kjempestore messehaller hvor 
jeg med min stedsans ville gått meg bort for alltid om jeg hadde blitt sluppet løs på 
egenhånd. Parkeringene lå langt fra hallene og det gikk busser til og fra 
parkeringsområdene og inn til hallene. Vi brukte det som var igjen av dagen til å 
finne ut hvor vi skulle være dagen etter, og dro så på leting etter leiligheten vi 
skulle bo i.  

Airbnb viste seg å være et helt greit alternativ for åtte personer og tre hunder. Litt i 
underkant med bare ett bad, men med velvillige sjeler gikk logistikken opp. Mulig 
det var greit at vi skulle bo der i bare to netter. Vi som hadde kjørt bil var i 
hovedsak opptatt av å sove liggende.  

Vi dro alle tidlig til hallen på fredag morgen, ca kl 7.30 var vi på plass for innsjekk 
og veterinærbesiktigelse av hundene. Å stille hund i Pastoral Group betyr tidlig 
oppmøte og masse venting.   

Gjengen er samlet igjen. Pizza!



Hundene hadde fått tildelt hver sin bås, og området hvor båsene lå var der de fikk 
bevege seg. Vi satt og lå og ventet til kl var ca 17 før det var vår tur. Mens vi 
ventet pratet vi med hyggelige britiske pumi-eiere og ellers alle andre som ventet i 
samme område.  

Av våre tre 
håpefulle 
pumier var det 
Mattis og 
Elisabeth som 
plasserte seg 
best, de ble 
plassert som 
nr 5. Elisabeth 
viste Mattis 
flott.  
Molly, som 
vant alt i 
2017, var 
overhodet 
ikke 
interessert i å 
forsvare 
tittelen sin så 
hun gikk ut i 
første runde 
tross iherdig 
jobbing fra 
Maud.  

Jazper og 
Natalie var med i første utplukking, men fikk ingen plassering tross flott handling.  

Selv om det «bare» ble en femteplass så var det kjempegøy med plassering av en 
norsk pumi. Mange engelske utstillere og den engelske pumiklubben mener at 
muligheten er stor for at pumi blir godkjent som offisiell rase fra 2020, så her er 
det bare å følge med. 

Slitne hunder og mennesker ankom leiligheten sent på kveld og stupte i seng etter 
en improvisert middag (hamburger fra nærmeste gatekjøkken). Natalie og Tirill 
skulle reise med fly midt på natta, Elisabeth og Elise tidlig på morgenen.  

Siste stuss med saksa.



Vi som skulle kjøre bil pakket bilen tidlig lørdag morgen og så bar det av sted 
hjemover. Samme vei tilbake til Dover, men nå i dagslys i vakkert engelsk 
landskap. Og vi fikk se «the white cliffs of Dover» på vei ut. Litt mer sjøgang 
denne gang, men ikke verre enn at vi fikk oss en bedre middag om bord. 

Så landet vi i Frankrike og satte nesa nordover gjennom Europa. Luftepauser, 
kaffepauser og matpauser i ulike land. Det er lenge siden jeg har ledd så mye av 
så lite, så jeg tror vi begynte å merke at vi var slitne.  

Vi kjørte pliktskyldigst på rødt i tollen, men så ikke en toller og fortsatte inn i 
Norge med god samvittighet. Tror det var fire fornøyde mennesker og tre happy 
hunder som landet i Fredrikstad på søndag ettermiddag. 

Mye latter, mye moro og litt slit. 

Herlig reisefølge. 

Takk til alle involverte! 

Jeg gjør det gjerne igjen.  

Maud med Molly, Elisabeth med Mattis og Natalie med Jazper.



Mitt hundeliv - Å ha pumi og drive hundepensjonat 
Av Natalie Sæle 
Jeg driver Dogs@home Hundepensjonat midt i et boligfelt i lille Krokstadelva 
som ligger i Buskerud. Den første reaksjonen fra kunder er som regel «wow, I et 

boligfelt, men får du 
ikke mye klager 
da?!» . Sannheten er 
at her er det stille og 
fredelig døgnet 
rundt, hvis noen 
finner på å bråke 
eller å bjeffe så tar 
jeg de inn og fjerner 
de fra flokken.  
I løpet av dagen 
driver vi med lek og 
bli kjent ute i en 100 
kvm luftegård bak 
huset, ro og hvile 
inne i stua og turer 
(korte og lange, 
kommer an på alder 

og dagsform til 
hundene). Det er mellom 3 og 16 hunder her daglig inkludert mine egne tre.  

Jeg selv har tre pumi (6 mnd, 21 mnd og 4 år). To av de trener jeg agility med. 
En trener jeg aktivt i nosework,  mens to er under opplæring. En av de driver jeg 
med rallylydighet. Og to av de er på utstilling. Alle tre blir holdt i utstillingspels 
og vi melder oss på alt mulig av morsomme og lærerike kurs for å lære enda 
mere.  

Ro og hvile er viktig i hundebarnehagen.



Den eldste av mine og den yngste (tispene) er vel de som har vært helt 
uproblematisk i forhold til andre raser, den yngste leker og koser seg med alle. 
Mens hannhunden, som kom inn her som 8 ukers valp akkurat i det firmaet tok 
helt av, har jevnt over fungert supert. Men han har ikke likt jakthunder og 
stresset de har med seg, spesielt gordon setter. Det samme ser jeg når vi har 
pumi eller puli på besøk, de sliter med jakthunder. Men alt kan trenes på og i en 
slik jobb er jeg avhengig av at mine egne fungerer, noe jeg har jobbet mye med. 
Pumi- og mudigjestene som vi har 
hatt her, som sliter med usikkerhet, 
har roet seg helt ned her sammen 
med mine, uten eier. 

Jeg vil si at jeg lærer utrolig mye i 
den jobben her, kundene får tilbake 
nye hunder og tips i forhold til 
trening videre hvis de ønsker.  
Og de som bruker barnehagen får 
hjem en sliten hund, men ikke 
overstimulert, siden vi jobber mye 
med ro og slappe av i løpet av 
dagen, noe som er vesentlig i et hjem med pumi.

Mine tre pumier, Della, Jasper og Ani.

Lek og moro i hundegården i løpet av dagen. Ofte er flere ulike raser representert.



Helseundersøkelse pumi 
I kjølvannet av foredraget med veterinær Maria Kjeldaas Johannessen i mai i fjor 
der hun snakket om diverse lidelser og arveligheten av dette, er det nedsatt en 
komité som skal jobbe videre med dette for å kartlegge våre pumiers 
helsetilstand.  
Hun sa – som vi husker – at 
første steg i avlsarbeidet i en 
rase er kartlegging!  For å 
kartlegge rasens tilstand må vi 
ha en helseundersøkelse som så 
mange som mulig (helst alle 
som har eller har hatt pumi) 
forhåpentligvis vil svare på så 
godt man kan på.  Husk – dette 
er for å kartlegge – ikke å henge 
ut noen.  Undersøkelsen vil være 
anonym, så ingen kan gå tilbake 
og si at den eller den har dårlige 
hunder.  Og hvis alle svarer 
ærlig, så vil vi få et godt bilde 
av hva vi har av avlsmateriale, 
hva vi må gjøre noe med og hva som er bra.  Vi vil lage undersøkelsen så bred 
som mulig for å favne det vi mener er viktig, så kan vi luke ut etter hvert som vi 
ser hva som kommer inn av svar. 

I tillegg til at undersøkelsen blir sendt alle medlemmene, vil vi ta en runde og 
snakke med alle nåværende og tidligere oppdrettere av pumi for å høre deres 
erfaringer.  Ut fra dette håper jeg vi vil ha et godt grunnlag for videre avlsarbeide 
på pumi. 

Jeg vil understreke at denne undersøkelsen ikke kommer i gang pga at vi har 
mange problemer på rasen vår, men fordi vi vil kartlegge hvordan ståa er.  Dette 
er viktig for alt avlsarbeid. 

Helsekomitèen består av Liv Lauritsen, Berit Hotvedt og undertegnede.  Selv er 
jeg veldig opptatt av helse på hund, og har jobbet med rehabilitering etter 
operasjoner og skader de siste 15 årene.  Vi gleder oss til å komme i gang med 
undersøkelsen og til å få inn resultatene. 

                                                                                                  Wenche G. Ekeli 

                                                                                                   pumirepresentant 

Årets KUR-pumi: Bissibingens Jazper LiUm
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SAK Nr. 5          ÅRSMELDING  2018 
Klubbens styre har bestått av: 
Leder:                            Siv Ringlund  
Nestleder/Mudi repr:   Inga Realfsen                            
Kasserer       Jacky Neeraas        
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  
WebansvaSrlig:   Bjørn Olav Andersen.                                                                                 
Revisor:    Sonya Magnussen 
Redaktør:   Kirsten Flaggstad 
Valg komitee: Leder:  Leif Ragnar Hjort 
Valg komitee:   Torild Frøberg 
Valg komitee vara:                          Morten Sandven 

Klubben gjennomførte generalforsamlingen forbindelse med KUR utstillingen 23juni 2018. 
Vi gjennomgikk sakene på dagsorden. Styret konstituerte seg etter GF.  
Styret har hatt god kontakt innad og har pga store avstander blant styre medlemmene ikke 
møttes så ofte. Men har møttes på utstillinger. Ellers har vi hatt styremøter på mail, gruppe 
telefon og facebook, 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 2017, heldigvis ble ingenting stjålet. Men Det ble gjort en 
del skader. Etter en dugnad og inspeksjon fra ett firma som driver med oppgradering, 
innredning, reparasjon av containere. Ble vi anbefalt å heve containeren, sette inn flere 
lufteventiler for sirkulasjon av luft. Tette hull i tak, vegger og gulv, Sikre døren med ny lås. 
Innrede veggene med knagger og kroker for å lettere få utstyr inn og ut av containeren. 
Denne jobben ble gjort på senhøsten 2018. Nå er containeren vår sikkret og utstyret vårt er 
mye letter å hente inn og ut. 

Utstilling. 
Vår rase spesial og 30 års jubileums utstilling 2018, ble gjennomført 23 juni 2018, på Vestby 
Hyttegrend i Vestby. Også i år var rammen rundt utstillingen veldig bra. Det var 61 hunder 
påmeldt, alle rasene var representert og det ble stilt i både avls og Oppdretterklassen.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  og en litt større ring 
enn tidligere år. Det var god plass til alle rundt ringen. Inger Brodal Ronander var vår 
dommer, Kristin Lauritzen var ringsekretær, og skriver var Terje Måleng. Inger Brodal 
Ronander var svært fornøyd med standarden på våre raser. Det ble en flott utstilling, og 
mange gode tilbakemeldinger. Siv Ringlund var utstillings ansvarlig 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. Jubileumsfesten ble en svært hyggelig kveld, med god mat, mange 
taler og hyggelig samvær utover natten. 



Jubileumsåret 2018 
Det var ikke bare KUR som hadde jubileum i 2018. Klubben for Ungarske Vakt og 
Gjeterhunder ble 30 år. Leif Ragnar Hjort og Kennel Rosenhjorth feiret 35år, Kennel 
Bissibingen feiret 15 års jubileum, Kennel Fjellflokken hadde10 års jubileum, og Kennel 
Kanikula hadde 35 års jubileum. 

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. 06 mai 2018 arrangerte vi Dugnad i klubbens 
container i Råde, etter møtet arrangerer Wenche Granli et foredrag med tema Arvelige 
sykdommer ved  NKKs Maria Kjeldaas Johannessen hun har lang erfaring som veterinær 
og god fagkompetanse på arvelige sykdommer på hund. Ett svært interessant foredrag. 
Flere aktiviteter har vært arrangert igjennom året, blant medlemmene. Spesielt blant Pumi 
eiere er det arrangert flere samlinger. Dette er veldig positivt for rasene og noe Klubben 
støtter fullt ut. Følg med på Ungarske Hunder på Facebook eller kontakt 
Raserepresentantene. 
Det vil i år bli arrangert tre kurs på Lemonsjøen. De går i uke 31 og 32, samt i helga 
imellom. Kontakt Kirsten Flagstad. 

KUR-uke på Lemonsjøen sommeren 2018 
I år hadde vi hele tre kurs på Skarå camping ved Lemonsjøen i Vågå. Det var to ukeskurs 
og et helgekurs.  
I uke 31 deltok seks pumier og en gordon setter (!). Det var Oda Tiller med Jølle, Kirsten 
Flagstad og Tor Lunnan med Minni og Nella, Merethe og Ole Wasbråthen med Mimbus, 
Maud Johannessen med Maze og Berit Hotvedt med Kiee og Mira. (Gordonsetteren Mira 
lærte å ikke bry seg om sauer, og var med fordi det var ledig kapasitet på kurset.) 
I helga deltok fem pumier og to kroatiske gjeterhunder: Natalie Sæle med Jazper og Anton 
(kroatisk gjeterhund), Mariann Brudeseth med Pia, Linda Albrigtsen med Jojo og Ludo, 
Ann Grete Johansen med UMe og Anne Hokstad med Ask (kroatisk gjeterhund).   
Siste uka (32) deltok to mudier og seks pumier: Mary Ann Nord med Rapp og Pergo, Liv 
og Kristian Lauritsen med Snoopy og Lanya, Christel Granås med Balder, Marianne 
Billington med Dina, Line Furulund med Teddy og Ann Grete Johansen med UMe.  
Instruktør Ørjan Halvorsen hadde som vanlig med seg en gjeng vennlige sauer, som villig 
lot seg gjete. Vi lærte masse om oss sjøl og hundene, og det var mange som hadde en 
relativt bratt læringskurve. Flere fikk godkjent gjeterinstinkt-test. Gjeting er utrolig gøy for 
hundene (og eierne), så vi fortsetter med tre kurs i 2019. De går i uke 31 og 32, samt i 
helga i mellom.  

Medlemmer. 
Vi har nå en medlemsmasse på ca. 90 stykker, så vi har en stabil medlemsmasse. 
Samarbeidet med NKK fungerer veldig bra. Vi oppfordrer oppdretterne til å oppfordre 
valpekjøpere til å bli medlem i klubben. 



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 ingen valper eller importer i 2018. Mudi hadde ingen kull, men 
3 ble import fra Ungarn. Pumi, 23 valper på 4 kull og 2 import. Puli, 2 kull m hh 4 valper (1/3) 
og 9 valper (3/6) disse var født i 2017 men registrert i 2018, 3 er importert. Komondor ingen 
valper og ingen importert i 2018. 

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 2018 
Rasen deltok på 15 utstillinger, der 16 forskjellige hunder, hvorav 3 utenlandske, ble stilt ut.  
Ingen kull er født. Etterspørselen etter valper er jevnt lav, men etterspørselen er hovedsakelig 
etter en hund å jobbe med, noe som er positivt. Det ble reg. 3 importer, alle fra Ungarn. 2 
tisper, en blue merle og en sort, og 1 sort hannhund.  
5 hunder ble HD-rtg: 1 A, 3 B og 1 C.  
5 hunder ble AD-rtg: alle 5 med 0/0  
2 hunder ble øyelyst: Begge med intet påvist.  
3 hunder ble undersøkt for patella luksasjon: 1 med 0/1, og 2 med 0/0  
4 hunder konkurrerte i rallylydighet, fordelt på alle klasser.  
1 hund har konkurrert i agility, flere utenlandske har konkurrert på norske stevner.  
Sigerdrivas Ckutta på Sirkuskalas og eier Lena ble re-godkjent for 2. gang som redningshund i 
Norske Redningshunder, og klar for en viktig jobb i 2 år til. 

Puli 2018 
3 importer i 2018 
2 kull m hh 4 valper (1/3) og 9 valper (3/6) disse var født i 2017 men registrert i 2018 
Det har deltatt puli på 27 utstillinger i 2018 totalt 65 puli fordelt på disse. 3 er Hd Rtg med Res 
B- E og C. Ingen Ad røntget, 6 øyelyst intet påvist. 
Forøvrig er rasen sunn og frisk. Standaren på våre pulier er gode iflg utstillingskritikker. 

Kuvasz 2018 
Til tross for flere paringsforsøk ble det ikke født noen valper i 2018. Den dårlige fertiliteten på 
de norskeide avlshundene er et meget alvorlig problem. Det ble heller ikke importert noen nye 
hunder. 
En hund ble øyenlyst med resultatet «intet påvist». En hund blr røntgenfotografert med 
resultatene HD: A og AD: 0. 
Pusztahegyi Bátor Ardó har vært meget aktiv i utstillingsringen båd i inn- og utland, noe som 
har blitt belønnet med «Årets KUR-hund», «Årets Kuvaszhanne» i Sverige og «Årets 
mestvinnende» 
hos NKK. 



Pumi 2018 
Fødsler og importer: 
2018 var et produktivt år når det gjelder antall fødte pumikull. Det ble totalt født 23 valper 
fordelt på 4 kull (som vi har fått innrapportert): Det ble i 2018 importert 2 pumi hanner fra 
Sverige. 
Utstillinger: 
Pumiene er stadig å se på utstillinger og det er moro å se så engasjerte folk rundt ringen. 
Mestvinnende pumi i KUR i fjor ble Bissibingens Jazper LiUm med 208 poeng, kun slått av 
kuvazsen Ardo. 

Agility: 
Når det gjelder agility vet jeg at det er flere pumier som gjør det bra, men jeg har ikke fått 
noen resultater innrapportert. 
Gjeting: 
Det ble også i 2018 holdt gjeterhundkurs på Lemonsjøen hos Fjellgjeting v/ Ørjan Halvorsen. 
Det var som vanlig meget populært og fulltegnet lenge før det ble arrangert. 

Komondor 2018 
Per i dag vet vi om 2 komondorer i Norge. Det er bare Echo som er registrert, men skal 
finnes en til som er en import fra Ungarn (okt 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.  
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 2018. På KUR fikk han «hele pakken» samt ble BIG 5.  

Juleannonse i Hundesport 
I Hundesport sitt julenummer 2018 hadde vi ikke juleannonse. Dette fordi det er færre av 
våre oppdrettere som ønsker å være med på annonsen. Dette skyldes nok at oppdrettere 
bruker andre arenaer som FB og klubbenes hjemmesider.  

KURer 
KURer har vært gitt ut 2 ganger i 2018. 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 
I 2018 hadde klubben 30 års jubileum. Dette ble feiret med jubileumsfest i forbindelse med 
KUR-utstillingen. I den forbindelse ble det kjøpt inn ekstra stoler/bord/drikke og sponsing av 
mat. Vi måtte også reparere og oppdatere containere.  Klubbens økonomi er stabil. 

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


Årets	KUR	hunder	2018	
Kuvasz:	Pusztahegyi	Bátor	Ardó		(forsida)																								229	poeng	
Pumi:	Bissibingens	Jasper	Lium	(se	foran	i	bladet)											208	poeng	
Puli:	Häxeboets	Opaler	Yumi																																																			40	poeng	
Mudi:	Pörgelóci	Pergö																																																															28	poeng	
Komondor:	Echo	Heinrich	von	Rüx:																																										6	poeng 

Häxeboets Opaler Yumi LiUm Pörgelóci Pergö 

Echo Heinrich  
von Rüx



Årets KUR hund 2018 topp 10 
1.Pusztahegyi Bátor Ardó, Kuvasz: 229 poeng  
2.Bissibingens Jasper Lium, Pumi: 208 poeng  
3.Curious Confident Mattis, Pumi: 152 poeng  
4.Bissibingens Freidig Fiona Nojo, Pumi: 101 poeng  
5.Bissibingens Kiee Guab, Pumi: 57 poeng  
6.Inflame's My Sun, Pumi: 50 poeng  
7.Italianstyle Dory, Pumi: 47 poeng  
8.Bissibingens Ilotta Esze, Pumi: 43 poeng  
9.Häxeboets Opaler Yumi, Puli: 40 poeng  
10.Fjellflokkens Areia Ebur, Kuvasz: 37 poeng  

ÅRETS KUR-oppdretter 2018: 

Årets KUR-oppdretter, og årets Pumi-oppdretter: 
Bissibingens Pumi: Berit, Ann og Iren: 728 poeng 

Årets oppdretter Kuvasz: 
Fjellflokkens Kuvasz: Bjørn Olav: 407 poeng 

Årets oppdretter Puli: 
Kanikulas Puli: Eva: 135 poeng 

Årets oppdretter Mudi 
Sigerdrivas Mudi: Inga: 37 poeng  

SAK: 6. Regnskap. 
Regnskapet og resvisor beretning blir delt ut på generalforsamlingen og satt inn på KUR.no.  

SAK: 7. Innkommende forslag.   
-NYE LOVER 

Som følge av at NKKs Representanskaps møtet 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. 
De reviderte lovene vi godkjente i 2018 ble ikke godkjent av NKK. Det var ikke de store 
endringen som kreves, mest ordlyd. Vi må også utvide styret med 1. nytt varamedlem 1. nytt 
valg komite medlem. Dette gjelder da fra GF 2020  
De nye reviderte lovene ligger som link på KUR.no.  



-NY LOGO 
Styret har fått utarbeidet 2. forslag til ny logo. Vi har hatt en avstemning på Ungarske hunder 
på Facebook. Men på grunn av at dette er en viktig sak for klubben ønsker vi ett 
Generalforsamlings vedtak.   
FORSLAG 1

FORSLAG 2



Sak 8. 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 

Styret ønsker å fortsette treningen i Østfold tirsdag kveldene med Agility trening, lydighets 
trening, utstillings trening /hverdagslydighet og sosialt samvær. Og 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..  
For 2019 er det planlagt Gjeterkurs på Lemonsjøen med instruktør Ørjan Halvorsen. 
KUR Utstillingen 2019 ser vi på som en meget viktig del av arbeidet blant medlemmene. 
Datoen er lørdag 22 juni på Vestby Gjestegård og Hyttepark. Vi håper på mange flotte hunder, 
og hyggelige dager.  
 

Styret/valgkomite   
Leder Siv Ringlund  

 9.   VALG  
Valgkomiteens innstilling finner du på stemmeseddelen på neste side.  

Alle representantene er oppfattet av oss som positive representanter og aktive 
innen hundemiljøet og har erfaring fra lignende arbeide og vil derfor kunne 
bidra positivt til klubbens arbeide.  
 
Fredrikstad 08.04.2019 
Torild Frøberg                     Leif Ragnar Hjorth 
Valgkomiteen KUR 2019. 



STEMME-SEDDEL 
SETT RING RUNDT DIN STEMME 

SAK   1              GODKJENT                                 IKKE GODKJENT 
SAK   2              GODKJENT                                 IKKE GODKJENT 
SAK   5             GODKJENT                                 IKKE GODKJENT 
SAK   6              GODKJENT                                 IKKE GODKJENT 
SAK   7              GODKJENT  NYE LOVER        IKKE GODKJENT NYE LOVER 
 (LOGO)         FORSLAG 1            FORSLAG 2  
SAK   8              GODKJENT                                 IKKE GODKJENT 

SAK   9              VALG 

Leder:       Siv Ringlund           ikke valg 2år            
Sekretær:  Inger Astrid Karlsen                             på valg       1år     ja       nei 
Kasserer :  Jacky Neraas          ikke valg 2år   
Nestleder: Inga Realfsen :Mudirepr              på valg  2år      ja       nei        
Styremedl: Eva Øverlien:Puli rep.      ikke valg 2 år  
Styremedl: Bjørn Olav Andersen Kuvaszrepr.    på valg    2 år     ja       nei                                                          
Styremedl: Wenche Granli Ekeli Pumirepr.  ikke valg 2 år   
Varamedlem: Morten Sandven Komondor    på valg                 1år      ja      nei 
Webansvarlig: Bjørn Olav Andersen              på valg   1år      ja      nei 
Revisor  : Sonja Magnussen                         på valg  2år      ja      nei   
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                                 ikke valg 2år      



Redaktøren har ordet 
Da er siste ord snart skrevet for denne gang. For den som synes det blir mye 
utstillingsprat, så kan jeg forsikre om at livet med en ungarer er mye mer enn å 
trave pene venstresvinger i utstillingsringen. Det er turer i skogen, bading, 
bjeffing, bytrening, agility, rallylydighet, lydighet, smeller, nosework, spor, 
redningarbeid, gjeting og egentlig alt man har lyst til å gjøre sammen med hunden 
sin. Og veldig mye moro og kos.  
Vi avslutter med noen bilder fra hundelivet mitt, og dessuten et bilde av Årets 
oppdretter og pumioppdretter i KUR: Bissibingen. God sommer!    
                                                     Kirsten

I begynnelsen av mai var Minni og Nella på ferie hos Mimbus på Dokka. Mimbus er halvbror til 
Minni og Nellas nevø.                                      Foto: Merethe Wasbråten

Årets KUR-oppdretter og pumioppdretter: Bissibingens Foto: Jan Vidar Bakker



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» 

 


