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Annonse i Rapport
Materiellfrist for nr 2/2010 er 1. juni
Priser for 1 innrykk og 4 innrykk (et år):
Helside
(1/1 side sort/hvit) kr 200,Halvside (1/2 side sort/hvit) kr 100,Bakside
(2/3 side sort/hvit) kr 250,2

18

for 4 innrykk/et år
for 4 innrykk/et år
for 4 innrykk/et år

kr 650,kr 350,kr 850,-

Redaktørens spalte
Nå ser det ut som vinteren er over
og det begynner å bli lysere ute, da
våkner lengselen etter å komme meg
ut i skogen med mine hunder. Det
beste som finnes for meg er å få gå
spor med min hund. Tenk å få oppleve
spenningen når man går bak hunden i
et spor, samt den fine følelsen man får
av et godt samarbeide med sin hund.
I år håper jeg at det blir mange som
blir med på brukshundtreningene
på torsdagene. Vi skal prøve å få til
et samarbeide med NRH så vi blir
flere som trener sammen. Jeg tror at
vi kan dra nytte av hverandre og dele
kunnskaper.
Det er gledelig å se at så mange møter
opp på mandags-treningene nå, det
har vært noen få ildsjeler som har
møtt opp hele vinteren på tross av den
lange kuldeperioden vi har hatt. Det

begynner også å starte opp med flere
aktiviteter. Vi har hatt et valpekurs som
akkurat er avsluttet og et lydighetskurs
som er kommet halveis samt at agility
treningen har startet for sesongen.
Jeg takker alle som har bidratt med
innlegg i denne utgaven av ”Rapport”.
Det har gjort arbeidet med å få bladet
ferdig mye lettere. Jeg oppfordrer alle å
ta pennen fatt og skrive noen få ord. Vi
trenger ikke flere sider, send inn bilder
fra de arrangement dere har vært med
på sammen med bilde av hunden.
I denne utgaven har vi startet en
”pennestafett” der medlemmene kan
presentere seg selv og sin hund. Ikke si
nei hvis du får pennen.
Elisabeth og Freja
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Leder
Lederen har ordet

Først og fremst vil jeg benytte
sjansen til å takke de avtroppende
styremedlemmene for en flott jobb
og en super innsats samtidig som jeg
vil ønske de nye velkommen og jeg
gleder meg til samarbeidet fremover.
Nå står vi foran en herlig årstid,
– våren og alle aktiviteter den byr
på sammen med våre kjære firbente
venner. Agillitysesongen kan starte
for fullt og straks er skogen klar til
trene bruks igjen også.
Årets første valpekurs er allerede
gjennomført med mange flotte
og unge håpefulle firbente med
lærevillige eiere. Grunnleggende
lydighet avsluttes snart med bronsemerkeprøve for mange lovende
lydighetsekvipasjer. Håper vi ser
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mange av dere på lydighetstreningen
på tirsdager og kanskje vi møtes i
konkurranseringen etter hvert?
Flere kurs og mange spennende
aktiviteter står på planen utover
våren og forsommeren.
Prøveprosjektet med leie av
ridehallen til Elverum rideklubb
på mandager før jul var ikke veldig
vellykket. Kanskje en kombinasjon av
ukedag og tidspunkt, men vi prøver
igjen til vinteren med et nytt tilbud.
Men da er vi avhengige av forslag
så om noen vet om en låve, hall eller
garasjeanlegg vi kan få låne/leie til
vinteren så si i fra!
Ønsker alle medlemmer en riktig
flott vår!
Sissel

Nye og “gamle” ansikter i styret
Leder: Sissel Ekhougen
Jobber fulltid som kundekonsulent i Sparebanken
Hedmark, bor på Jømna sammen med mine to
sønner, en shetland sheepdog, en langhårs collie og
en schäfer, to katter og en kanin. Jeg er oppvokst med
rasene schäfer og whippet, men har hatt langhårs
collie siden 1993. Drevet aktivt med utstilling siden
1994, konkurrert i lydighet siden 2003 og har nå også
debutert i bruks med vekt på spor.
NY: Nestleder Ole Jonny Grongan
Arbeider som tekniker ved Elverum kulturhus. Synes
hund har blitt mer spennede å drive med etter at jeg
har vært med på et par kurs om mentalkunskap/
forståelse av hund hos Østlies Hundesenter. Tidligere
var det stort sett utstilling som var interessen, men
etterhvert har jeg funnet ut at å holde på med ulike
aktiviteter med hunden gir så mye mer for både
hunden og meg. Vi har prøvd oss på spor og litt
lydighet. Jeg har også vært med som figurant for å teste hunder. For tiden har
jeg sammen med Karin (Haugerud) tre rottweilere.
Kasserer: Britt Weium
Jeg jobber i Mattilsynet, som distriktssjef for SørØsterdal. Jeg har hatt tre perioder med omplasseringshunder fra jeg var 17 år. Nemi er min nåværende
hund og den første jeg har fått som valp. Hun er en
sort labrador retriever. Tidligere hunder har vært
turkamerater og mye hygge. Flinke og engasjerte
medlemmer i Elverum Hundklubb har introdusert oss
for ulike aktiviteter, og nå har Nemi og jeg erfaring fra
både utstilling, lydighet og sporløypa.
fortsetter neste side ....
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NY: Sekretær Karin Haugerud
Innflytter fra Øystre Slidre i Valdres og oppvokst på gård
og med jakthunder.
Har bodd i Elverum i 10 år. Jobber som Miljøterapeut i
Elverum kommune.
Glad i friluftsliv og har for tiden tre Rottweilere sammen
med samboer Ole Jonny (Grongan). Disse trenes litt i
lydighet og er familiehunder. Jeg har hatt kjennskap til
rasen i 15 år.
Er akkurat ferdig med NKKs instruktørutdannelse, trinn 1
hos Østlies Hundesenter.
Styremedlemmer
Inger Helene Sørli: Jeg jobber som kommunikasjonskonsulent i Forsvaret og har hundene Tika og Zarah. Tika og
Zarah er mor og datter og av rasen Nova Scotia Duck Tolling Retriever, populært kalt toller. Tika ble primært anskaffet som familiehund. Etterhvert har jeg fått øynene
opp for diverse hundeaktiviteter. Vi har til nå prøvd oss
både på utstilling, lydighet, blodspor og såvidt snust på
bruks. Nå er det Zarah som prioriteres og trenes innenfor
jaktdelen.
Marianne Solli Warø: Jeg bor i Elverum med mann, tre barn, Golden
retrieveren Fabian og Flat coated retrieveren Gizmo. Sistnevnte er utdannet
tjenestehund. Jeg er utdannet trinn 1 instruktør gjennom Norsk Kennel Klub
og er en av klubbens instruktører.
Varamedlem
Jan Tangen: Jeg er uføretrygdet, bor på Løten og har
to hunder, Mia som er en Bearded Collie og en dachs
som heter Iron. Mia er norsk utstillingschampion og
har godkjent appellmerke. Jeg trener blodspor med
begge hundene. I mine yngre dager var jeg aktiv
orienteringsløper, men i dag prioriterer jeg hundene og
min familie.
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Hjelp, jeg har fått valp i
huset!
Jeg hadde ikke stått lenge på venteliste
da jeg første juledag fikk mail fra
Gunilla Wedeen, kennel Doubleuse
i Sverige. Der sto det, at om jeg
ønsket, var det en liten frøken som
var avbestilt og er leveringsklar når
Tone, Per og jeg
kommer bort
på Shadows’s
valpetreff. Det
ble litt av en
julegave!!
Fredag 5. februar
sto Stocholmsekspressen i
porten for å
plukke meg
opp. Da vi
kom til Flisa,
ble jeg skuffet
over at vi ikke
hadde kommet lenger!!! Tida gikk
så tregt. I Charlottenberg stoppet
vi for litt shopping. Per gikk inn
i systembolaget, Tone til tobakks
butikken, og jeg fant godis butikken!
Så jeg fikk slått i hjel litt tid med
godis-spising og Wallander på
øret(lydbok).
Ved seks tiden ankommer vi
Gyllerboda. Og idet jeg kommer inn
over dørstokken, fikk jeg slengt en
bitteliten valp opp i armene mine:
”Denna tiken är din, dom andra har

reist”. Og etterpå hilste jeg ordentlig
på Gunilla og hennes mann Bengt.
Min lille frøken var selvfølgelig
verdens nydeligste! Samtidig voks
det ut titusen tommeltotter på meg….
Åssen gjør jeg dette????
Etter å ha sittet på armen min en
stund, gikk vi ut i bobilen igjen. Hun
fulgte meg med en gang, og slo seg til
ro i fanget mitt,
og krøp opp
i halsgropen
min. Det var en
utrolig følelse
å få den tilliten
såå fort, hjertet
mitt smeltet!
Det var glede,
men også sorg
og mine tanker
gikk også til
Phoebe.
Jeg sitter og
hører meg selv
si til andre om det å være hønemor,
jeg hadde glemt hvor vanskelig
det var å la være! Hvordan gjorde
jeg dette her igjen? Hva skal jeg
gjøre med valpen? Har jo hatt tre
valper tidligere, holdt valpekurs for
klubben…..
For meg var det nyttig å observere
valpetreff for valper 9-10 mnd. Få
et inntrykk av hva jeg selv har fått
mellom hendene. Dette med trening
og utdanning av hund syns jeg blir
bare vanskeligere og vanskeligere…
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Det er såå forskjell på individer og
hvordan de ulike individene bør
trenes! Jaktgolden, som Amy og
Shadow, fikk jeg streng beskjed fra
Gunilla å ikke ta fram arbeidslysten
for tidlig. Den finnes der i massevis
allerede. Gjør jeg det vil jeg få utviklet
stress og mye lyd. Og når det først
har kommet var det nesten umulig
å få det bort! De må ikke etablere
forventninger. Og dette er en helt ny
tankegang for meg og jeg holder på å
fordøye det. Samtidig ser jeg logikken
i det.
Jeg trengte en bekreftelse på dette,
og mailet Barbro Børjesson. Hun
gratulerte selvsagt med valp (hun
selv henter valp i mars), og bekreftet
Gunillas filosofi. Når man ramler
ut av det kjente sporet, er det godt å
få hjelp fra flere dyktige hundefolk.
Det vil likevel bli vanskelig, for i
den ene hånden er lysten til å trene
hund nå, og i den andre er å forbygge
forventninger. Sukk!!! Skulle helst lagt
et spor og rundert i morgen. Kanskje
et felt søk også.
I skrivende stund har Amy bodd
hos oss i to uker. Vi har trent ”ut på
do”, stille i bur både inne og i bil og
”hjemme alene”. Selv om jeg ikke får
gått spor eller trent dirigering, så er
det en viktig bit jeg nå ”trener” eller
som jeg vil si, etablerer. Tanken er at
nå bygger jeg relasjon som jeg snakker
mye om for dere som kjenner meg.
Tenker egentlig på det hele tiden.
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Jeg snakker lite med henne med ord.
Spiser før hun spiser. Mye tid bruker
jeg på håndtering og kroppskontakt.
(hun har fått til og med sovet på
magen min i sofaen) Tenker ro, rett og
slett. Hver ny valp blir et eksperiment,
så år tiden fortelle meg feilene og
det som ble rett. En ting er i alle fall
sikkert, at på den veien vil vi kose
oss, ha moro, oppleve oppturer og
nedturer og lære enormt.
Mine mål med Amy er å få en
behagelig og koselig familiehund,
men jeg skal nok konkurrere i
lydighet og bruks også. I tillegg vil jeg
prøve å oppfylle en drøm jeg har hatt
lenge, nemlig å kunne reise ut på jobb
sammen med min hund. Lete etter
folk som har gått seg bort.
Gleder meg til å se hva vi får til, og
trene egen hund igjen.
Vi ses på treninger snart dere!
Hilsen Sylvi og Doubleuse Amethyst ”Amy”.

Vi arrangerer mange
typer kurs innen
hund: sporsøk,
rundering, feltsøk,
apportering, lydighet,
mentalkunnskap,
problemhund,
instruktørkurs
med mer.
Vi kan også tilby
privatundervisning
og/eller mentaltest av din hund.

Hvis du ønsker å vite mer om oss, finner du oss på
ostlie-hundesenter.no/
Du kan også kontakte oss på tlf. 62 42 77 20
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Valpekursene denne våren

Det er gjennomført to valpekurs denne våren. Elisabeth Østbakken har vært instruktør
på begge kursene. Med seg som hjelpeinstruktører har hun hatt Erik Østbakken, Karin
Haugerud og Ole jonny Grongan. Kurset startet med en teorikveld. På grunn av en kald
oppstart med minusgrader over 20 tallet ble oppstarten forskjøvet. Første kurskveld med
praktiske øvelser møtte alle kursdeltagerne. Det fungerte fint takket være tre dyktige
hjelpeinstruktører. Vi har stilt noen av de deltagende valpene tre spørsmål om kurset:

1. Hvorfor meldte du deg på valpekurs?
2. Hva var det vanskeligste du skulle gjøre der?
3. Hva gleder du deg mest til å fortsette
med når du kommer hjem?
Med litt hjelp fra far/mor har de
svart dette:
Katla, Alaskan Malamute, 7 mnd
Eier: Stein Egil Hervik
1. For at far skulle bli en bedre fører
for meg og at han skal lære seg nye
ting som vi kan gjøre sammen
2. At jeg skal sitte i ro når noen hilser
på far
3. Jeg ønsker å kunne gå pent i bånd
også når vi møter andre skumle
hunder
Prins, Schäfer, 5 mnd
Eier: Rosemary Johannessen
1. På grunn av den håpløse eieren
min
2. Å kunne konsentrere meg, synes
det er så gøy å se på alle andre også
3. Gå på turer med mor og far uten å
trekke i bånd og slippe alt mas
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Ax, blanding Dverg Schnauzer/
Chihuahua, 3 mnd
Eier Renate Kjeldsrud
1. Mor har ikke hatt hund tidligere så
jeg syntes det var best at hun lærte
litt mer om å ha hund
2. Sitte i kall snø (jeg har ikke så mye
pels på baken)
3. Å lære masse nye ting så vi kan
prøve oss på Agility, det ser veldig
gøy ut
Tyra, Basset, 11 mnd
Eier: Arnfi nn Halbakken
1. Far ønsket at jeg skulle lære å lystre
bedre (synes ikke jeg hører dårlig
jeg).
2. Jeg synes det går bra jeg, men
far synes at jeg er tunghørt på
innkallingen!!
3. Et fint samhold med far og mange
fine turer på hytta

Tara, Cavalier King Charles Spaniel,
1 år. Eier: Reidun Opseth
1. Jeg hadde ikke lyst; det var mors
idè...
2. Synes jeg har vært flink hele tiden.
3. Å treffe andre hunder som jeg kan
leke med.
Fortsetter neste side ...
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Pixie, Schäfer, 4 mnd
Eier: Mona K. Smerud
1. Sosialisering og kunne konsentrere
meg og jobbe sammen med mor når
andre er til stede.
2. Å konsentrere meg og holde
kontakten med mor.
3. Innkalling og lek med mor.

Alma, Flat Coated Retriever, 7 mnd
Eier: Ingeborg Rotvold
1. Treffe de andre hundene og lære
nye ting sammen med Ingeborg.
2. Det er litt vanskelig å skille de
forskjellige tingene vi lærer.
3. Å leke med kongen og løpe.

Toya, Golden Retriever
Eier: Julie Lang-Ree
1. Oppføre meg pent sammen med
andre hunder.
2. Å gå inn i bilen var skummelt.
3. Innkalling. Det er gøy å komme til
mor!

12

Petra, ”mix” Rottweiler og
Dalmatiner, 5 mnd
Eier: Per Arne Furuli
1. Sosialisering og å kunne de
grunnleggende tingene som sitt,
dekk og oppføre seg pent.
2. Dekk er veldig vanskelig! Skjønner
ikke hva far vil.
3. Innkalling og å få bamsen min som
belønning.

Birk, ”mix” Jämthund og Vest
Sibirsk Laika, 6 mnd
Eier: Bertil Houmb
1. Å bli rolig og trygg sammen med
andre.
2. Å konsentrere meg!
3. Å leke videre med kongen og sove
etterpå...

Luna, Labrador, 4 mnd
Eier: Bertil Bråthen
1. Sosialisering og å lære meg å
samarbeide med far.
2. Å gå pent i bånd.
3. Innkalling, for da får jeg godis :-)
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Kira, ”mix” Border Collie og Golden
Retriever, 6 mnd. Eier: Turid Lien
1. Lære det grunnleggende i
hundeoppdragelsen.
2. Jeg synes det meste er lett jeg. Men
det var vanskelig for mor, for hun
trodde ikke jeg kunne lære noe (he,
he..)
3. Leke med kongen.
Under: Chivas lærer å komme når mor roper på han.
Innfelt: Bostonterrieren Fant.

Disse var også med på kurs:
Samojeden Ronja på 6 mnd og eier
Arne Jonny Rasch.
Boston Terrieren Fant på 5 mnd og
eieren Karianne Riise Moen.
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Jack Russel Terrieren Chivas på 6 mnd
og eier Gry Lunde.
Du finner flere bilder på
www.elverumhundeklubb.com

Ikke alt blir som planlagt ...
Da Kira kom i hus for litt over tre
år siden hadde jeg ingen tanker om
valper. Ettersom tiden gikk og hun
viste mange fine kvalifikasjoner,
begynte jeg å leke med tanken. Hun
har vist seg å være en ”all-round”
hund: Det er ingen gang hun stiller
seg opp bedre enn foran dommeren
i utstillingsringen, på agilitybanen
er hun et naturtalent. Lydigheten går

også bra, og sist høst begynte hun
å snuse på spor. At hun kan være
så allsidig og prøve forskjellige ting
kan jeg takke min flinke ”all-roundhandler”, Camilla, for.
For litt over et år siden ble hun øyenlyst og fikk foretatt en patellaundersøkelse, begge deler var i orden. I fjor
høst begynte jeg å tenke mer på
valper. Neste løpetid var i desember
-09, og ettersom hun løper bare hver
9. måned var dette et godt tidspunkt.

Jeg fikk tatt blodprøve, som ble sendt
til Nederland for undersøkelse om
hun var bærer av von Willebrands
diseas, og det var hun ikke. Da var
det å ta noen telefoner for å sjekke
mulige hannhunder. Det var ikke
enkelt, for de som passet best holdt til
lang unna. Jeg hadde bortimot slått
det helt fra meg, helt til vi kom på
Dogs4All på Lillestrøm i november.
I tillegg til at hun ble BIR og fikk sitt
siste Cert, så hun kan smykke seg
med tittelen NV-07-09 NUCH, traff
vi Elton. Dizziy Diggers Elton er en
”trevlig kille” fra Sverige. Han så ut
til å være den perfekte match til Kira.
Avtaler ble gjort, og da løpetiden
kom i desember ble det tatt blodprøve
for å finne optimalt tidspunkt for
parring. Det var nødvendig for at
den lange kjøreturen til Sverige ikke
skulle være en bomtur. Andre juledag,
i forrykende uvær, gikk turen til
Åsenhöga,sør i Sverige. Første møtet
mellom Kira og Elton ga full uttelling,
men for sikkerhets skyld ble det gjort
et nytt forsøk dagen etter, uten hell.
Vel hjemme var det bare og vente
i spenning. Etter tre uker dro vi til
veterinæren for ultralyd. Der ble
det påvist 5-6 fosterblærer, så turen
ga resultat. Jeg merket at Kira ble
mye roligere. Hun sov mye og tok
livet stort sett med ro. Hun begynte
å legge på seg, men matinntaket
varierte. Noen ganger blir matkoppen
tom med en gang, andre ganger tar
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hun det litt over tid. Noe hun virkelig
har fått sansen for er gulrøtter!
I skrivende stund er det under
to uker igjen til nedkomsten.
Ettersom jeg bare må vite, har Kira
vært hos veterinæren for røntgen
i dag. Der kom de fram til at det
var 5 valper, det samme som ved
ultralydundersøkelsen. Så nå er det
fram med valpekasse og annet utstyr,
- og vente.
Og slik endte det som skulle være en
fi n opplevelse:
Dag 64 av drektigheten kom og
gikk. Det gjorde dag 65 også, uten
at det hadde skjedd noe. Jeg var i
kontakt med andre hundefolk og
oppdretteren min for å få råd. Kira
viste ingen tegn på at fødselen var
i gang. På dag 66 så jeg at vannet
hadde gått, samtidig oppdaget jeg at
hun hadde mørk utflod. Jeg kontaktet
veterinæren, og ettersom det var på
ettermiddagen ble det bestemt at vi
skulle komme en tur for en sjekk. I
bilen, på vei til veterinæren, kom en
valp. Jeg måtte dra den ut, og så med
en gang at den var død. Framme hos
veterinæren ble det tatt ultralyd, og
dessverre, ingen hjertelyd. Det største
sjokket var likevel at det bare var
en valp! Hvor hadde det blitt av de
andre? Kira fikk sprøyte for å sette i
gang veer, ingenting skjedde. Da det
ikke hadde skjedd noe i løpet av natta
gikk turen igjen til veterinæren, for
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keisersnitt. Den siste valpen ble tatt ut,
og jeg fikk en litt groggy Kira, kledd i
grønn body, med meg hjem.
Den første uka var Kira i dårlig form.
Hun var ute for å gjøre nødvendige
ærende, ellers lå hun for det meste og
sov. Matlysten var også dårlig. Jeg
var bekymret, så jeg prøvde til og
med mating med skje. Etter 13 dager
ble stingene tatt, og etter enda en uke
kunne hun få slippe å bli luftet i bånd.

Det var mange kattespor, både nye og
gamle, som måtte undersøkes da hun
endelig kunne springe fritt.
Denne historien viser at det ikke alltid
går som en tror og håper på. Jeg bare
priser meg lykkelig for at det gikk
bra med Kira. Nå blir det agility og
kanskje sportrening framover. Så får
vi se til neste sommer, da dette har
kommet på avstand, og Kira har hatt
en løpetid, om vi ikke prøver en gang
til.

Norske redningshunder Hedmark lag
Hva slags folkeslag er nå det?
Jo det er hundeeiere med sans for å bli
vekt kl. 0215 om natta for å få beskjed
om att du må komme deg opp, kjøre
langt av gårde, for så å traske rundt
i mørket i en skogsteig sammen med
bikkja. Joda, det er både kaldt og
mørkt…… Men det kan hende at det
er du som finner jentungen som har
vært alene i skogen siden dagen før.
Der ligger motivasjonen til de fleste
av oss.
Fremstillingen der var satt litt på
spissen, men ikke så veldig mye.
Ikke alle leteaksjoner er midt på
natta i dårlig vær, noen er i brennheit
sommersol også ;-)
Godkjente hundeførere i
Norske Redningshunder har
24 timers beredskap hele året.
Beredskapsutstyret er alltid pakket
for å redusere utrykningstiden når
politiet trenger bistand.

I Hedmark-lag er vi ca 30 medlemmer,
10 aktive, 7 godkjente til ettersøk,
3 lavine, og 1 ruin. Vi holder stort
sett til i Elverums området, men har
medlemmer litt rundt omkring i
Hedmark. Vi trener to ganger i uka,
rundt omkring i skogene i Elverum.
Det er tre typer godkjenning du kan
ha i NRH:
- Ettersøkning – søk på barmark
(sommer)
- Lavine – søk i snøskred
- Ruin – søk i sammenraste
bygningsmasser
Veien til godkjent ekvipasje tar ca
2-3 år. I løpet av den tiden har du
vært gjennom kursing i førstehjelp,
orientering, sambands trening, samt
masse hundetrening.
Sommer sesongen starter i
begynnelsen av mai, men vi skal
ha stand på kremmertorget, og
ett informasjonsmøte før den tid.
Nærmere info om det komme senere.
Ser vi deg der?
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Presentasjon av klubbens hunderaser toleranse overfor barn, men det er
viktig å lære barna hvordan de skal
omgås hunden. Årvåkenheten og
Hovawarth
Hovawarten er en svært gammel tysk vaktinnstinktet er godt utviklet, og
brukshundrase, som er nevnt i skrifter hunden vil varsle når det kommer
besøk – men ikke ellers.
helt tilbake fra det 13. århundret.
Hovawarten er en ideell familiehund
Navnet stammer fra de gamle, tyske
forutsatt at den får nok mosjon og
ordene ”hova”, som betyr gård, og
mental stimulering. Siden hovawarten
”wart” som betyr vokter. Hunden
er en så pass stor og selvstendig hund,
ble opprinnelig brukt til å vokte hus
anbefaler vi at eieren bruker mye tid
og gård. Rasen forsvant imidlertid
på trening og sosialisering de første
nesten helt, og først i 1922 begynte
årene. Hovawarten er lærevillig og
entusiaster i Tyskland arbeidet med
oppfatter ting raskt – både det du vil
å gjenskape rasen. I forbindelse med
den skal lære, og det du ikke hadde
gjenskapingsarbeidet ble det krysset
inn schæfer, New Foundlender, Kuvaz ment at den skulle lære. Siden rasen
opprinnelig er en gårdsvakthund, er
og andre hunderaser. Hovawarten
den relativt selvstendig, og krever en
ble offisielt anerkjent som rase i 1936.
Norsk Hovawart klubb ble stiftet i 1983. vennlig, men bestemt oppdragelse
og en tålmodig eier. En godt oppdratt
hovawart som får bruke både kroppen
Lynne og væremåte
Hovawarten, slik den fremstår i dag, er og hodet, er en morsom, kjælen og
en allsidig brukshund og et behagelig trofast følgesvenn for familien.
familiemedlem. På grunn av dens sikre
Rasestandard
vesen og store lærevilligheten kan
hovawarten brukes som redningshund Hovawarten er en mellomstor rase
(skulderhøyde for tisper 58-65 cm,
og førerhund, og egner seg godt til
og for hanner 63-70 cm). Kroppen er
alle typer bruks- og lydighetsarbeid.
Den er også en enestående turkamerat kraftig og muskuløs, med et fint og
velformet hode hos tispene og kraftigsom holder seg i nærheten av sin eier
ere hode hos hannene. Benstammene
og gjerne bærer kløv eller trekker
skal være kraftige, og fronten dyp
på ski. Hovawarten beveger seg lett
og bred. Pelsen er lang og tykk og
og grasiøst i terrenget. Hovawarten
beskytter mot alt slags vær. Spesielt
trenger helt fra begynnelsen av god
kontakt med “sin” familie for å kunne pelsen i fronten, ved benene og ved
halen er veldig lang og fin. Likevel er
utvikle alle de gode egenskaper som
pelsen til hovawarten enkel å stelle.
finnes i den. Hovawarten har stor
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Hovawarten finnes i følgende farger
”svart med tegn” (smt), som vil si
brune tegninger på hode, front og
bena, ”blond” og ”svart”.
(Kilde: www.hovawart.no/)

Mirja og Grafitti
1. Hvorfor skaffet du deg Hovawart?
Mamma har drevet med hovawart
siden jeg var ett år, så jeg er oppvokst
med rasen. Da vi skulle ha ny hund,
var det en selvfølge for meg å plukke
ut en valp fra ett av våre egne kull.
Det har aldri vært et alternativ å ha en
annen rase.
2. Hva liker du best med rasen? Det
beste med hovawarten må være
allsidigheten. Det er den perfekte
familiehunden, den går fint sammen
med barn, hunder og andre dyr. Men
i tillegg er den veldig arbeidsvillig,
både når det gjelder bruks og
lydighet. Hovawarten trenger også

klare grenser og regler, så en har
virkelig noe å jobbe med. Grafitti gjør
alt for meg, og blir strålende fornøyd
hver gang vi finner på noe sammen.
Han er virkelig et eksempel på at en
hund kan være din beste venn. Han er
verdens stilleste og mest ukompliserte
hund, og har aldri funnet på noe
tull. Han er veldig tillitsfull og jeg
kan virkelig stole på han. Han har
en utrolig utstråling, og sjarmerer
alle. Som sagt er det lite som skal til
for å gjøre han fornøyd, det kan for
eksempel være å gå en tur i skogen,
dra på joggeturer, trene lydighet eller
bruks, ligge å slappe av på sofaen,
eller bare det å gå å legge seg på
kvelden.
3. Hvor lenge har du vært medlem i
Elverum Hundeklubb? Jeg har vært
medlem av Elverum Hundeklubb i tre
år.
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Alex, en puddel uten startvansker!

Hmm, hva mente egentlig
mor, Felix?
Moia er klar til
neste utfordring

Luka er ikke i tvil, hjem til far!

Storsjarmøren heter Blizz <3

g it t
op p
Lit t Tino?
mor

o ve r
Marco tar en
5-minutter....

En glad og engasjert gjeng
på grunnkurs i lydighet!
Carmen i solnedgang
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Shadow var ikke med denne kurskvelden.

Aktiviteter i Elverum Hundeklubb framover

26. april: Foredrag om helse hos hund og foring
Veterinær Roy Leirvik ved Elverum Dyrehospital holder foredrag
i auditoriet på Skogmuseet kl 19.00.
2. mai: Familiedag ved klubbhuset
Aktiviteter for hele familien ved klubbhytta på Grundset.
30. april - 2. mai og 28. - 30. mai: Brukskurs i spor, rundering, felt og
budføring. Fredag: 15.30-18.30 Lørdag og søndag: 09.00 - 16.00
Hunden bør kunne apportering/avlevering.
Påmelding og info: Instruktør Elisabeth Østbakken, tlf 907 24 615.
7. - 9. mai: Videregående lydighet/Konkurranselydighet
Helgekurs for de som ønsker å starte i konkurranse. Appelmerke eller
tilsvarende trening kreves. Instruktører Marianne Wærø og Ylva
Røinaas. Påmelding Britt, telefon 922 31 544.
Les mer om våre aktiviteter på www.elverumhundeklubb.com

Medlemsfordeler
Handlers 20% på alt, se også annonse i bladet.
DoggyStore.no har tilbudt Elverum Hundeklubb
15% på alle produkter (unntatt for). Ønsker du å bestille
fra DoggyStore.no, går du inn på deres nettside og legg varene i
handlekurven. Husk å oppgi navnet på klubben (Elverum Hundeklubb)
samt medlemsnummeret ditt. Dette legger du til i merknadsområdet før
du bekrefter bestillingen din. De har fast pris på frakt, kr 49,-, uansett
hvor mye du handler. Kjøper du imidlertid varer for over 1000 kroner
tilbyr de gratis frakt.
15% på utstyr i
butikken (avtalen
gjelder ikke for).
Ta med kvittering for betalt medlemsskap og legitimasjon. Hundekjørerbutikken holder til i Grundsetveien 8 på Vestad i Elverum.
Se også www.hundekjorerbutikken.no.
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Litt av hvert fra
veterinæren
Av Ragne Åstorp
Elverum Dyrehospital AS

Det er snart sommer. Skog og
mark blir flittig brukt av oss
hundeeiere til diverse
aktiviteter.
Denne artikkelen av Ragne
Åstorp har tidligere vært
presentert i Rapport, men
huggorm og flått er like
aktuelt hvert år når snøen
forsvinner.

Hoggorm

Bitt fra hoggorm er enhver
hundeeiers store skrekk – og
det med god grunn. Hoggormen
er vår eneste giftige orm. Den
dreper byttet sitt med gift og giften
inneholder også fordøyelses-enzymer
som gjør at ormen klarer å fordøye
byttet.
Hoggormen er som alle andre levende
vesener; den vil helst bruke minst
mulig energi på annet enn det livsnødvendige. Hoggormen er derfor
ikke aggressiv og vil forsøke å trekke
seg unna. Svært ofte har den nok vært
i vår vei uten at vi visste om det. Noen
ganger er likevel ormen truet – f.eks
når en hund eller katt leker med den,
eller om vi tråkker på eller like ved
den og den ikke har mulighet til å
komme unna raskt nok.
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Om ormen biter, er det ikke sikkert at
den sprøyter inn gift. Ca halvparten
av bittene (40-50%) er såkalte ”tørre”
bitt. Hoggormens gift forårsaker en
kaskade av reaksjoner i kroppen.
På bittstedet ”prepareres” årene
slik at giften lettere tas opp i
resten av kroppen. Blodårene
i resten av kroppen blir mer
gjennomtrengelige for stoffer slik at
en får en lekkasje av bl.a. giften ut til
vevene. Hunder blir som regel bitt i
snuten eller frambena. Hunder som
blir bitt skal alltid til veterinær
så raskt som mulig. Også om
en mistenker at hunden har
blitt bitt, men ikke har sett at
det skjedde, skal en komme
til veterinær. Et symptom på bitt er
at hunden hovner opp kraftig på
bittstedet. Etter hvert kan den også bli
svært slapp.
Hunden bør bæres i den grad det er
mulig, særlig om den er bitt i bena.
Bitt i snuten gir ikke like rask kroppslig reaksjon. Som førstehjelp, kan
en gi Prednisolon tabletter. Denne
behandlingen har vært omdiskutert
de siste årene fordi den sies å gi
hundeeiere en falsk trygghet.
Ved vår klinikk anbefaler vi å gi
Prednisolon hvis en ser hunden bli
bitt, men presiserer at det likevel
haster å komme til veterinær og at
hunden skal undersøkes og ha annen
behandling i tillegg. Vi mener at

sjokk-effekten som giften forårsaker
og dermed forsinke de kroppslige
reaksjonene på bittet.

Flått

Skogflåtten – også kalt skogbjørn, er et
insekt som lever alle stadiene sine på
vertsdyr hvor den suger blod.
Flåtten lever i vegetasjonen og havner
tilfeldig på vertsdyret hvor den krabber inn i pelsen og fester seg på
huden. Den borrer munndelene gjennom huden og sitter festet på denne
måten i noen dager, til den har sugd
seg full av blod og slipper taket for å
forvandle seg til neste stadium i livssyklusen sin.
En enkelt flått er ikke farlig i seg selv.
I enkelte områder finnes det imidlertid svært store mengder av dem og
der kan et vertsdyr bli blodfattig hvis
mange flått suger blod samtidig.
Flåtten kan nesten likne en vorte når
den sitter fast. En kan fjerne flåtten
ved å dra den ut, noen foretrekker
å dra den rett ut, noen foretrekker å
vri den litt rundt. En kan bruke en
såkalt ”jekk” eller en ”skjed” – små
redskaper som er spesiallagede for
formålet. Personlig synes jeg det er
enklest å fjerne dem med fingrene,
men jeg kan forstå at noen synes dette
er ubehagelig og derfor foretrekker
å bruke et verktøy. Det er uansett en
viss sjanse for at noe av munndelene
til flåtten blir sittende igjen, men dette
gir i verste fall en ufarlig lokalreak-

sjon; en rød, liten kul som forsvinner
av seg selv etter en uke eller to.
Hovedgrunnen til å unngå flåttbitt, er
at den i enkelte områder av landet er
infisert av smittsomme sjukdommer
som den kan overføre til vertsdyret.
Bakterien Borrelia Bugdorferi overføres
med flåttens spytt etter at flåtten har
festet seg og forbereder seg på å suge
blod. Denne bakterien forårsaker sykdommen Borreliose som er en alvorlig
kronisk sykdom både for mennesker
og dyr.
Når en hund blir smittet med Borrelia,
vil det først oppstå et stort rødt merke
rundt bittstedet (minst på størrelse
med en 5-krone). Det røde utslettet
forsvinner etter hvert, men bakterien
vil senere kunne forårsake betennelse
i forskjellige steder i kroppen.
Betennelse i leddene forårsaker halthet
– oftest på flere ben. Betennelse på
hjerteklaffer og i nyrene forårsaker
alvorligere symptomer med nedsatt
allmentilstand, feber, blekhet, økt
drikkelyst m.m. Bakterien kan også
infisere nervesystemet og gi lammelser.
Hunder som får høy feber og nedsatt
allmentilstand etter å ha vært i område
der en mistenker at flått kan være
infisert med Borreliose, bør alltid
undersøkes med hensyn på dette.
Hvis hunden får diagnosen Borreliose,
får den behandling med antibiotika og
i de fleste tilfeller kan den da bli frisk
igjen.
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Pennen går
Navn:
Bosted:
Alder:
Yrke:
Hunderase:

Erik H Østbakken
Braskereidfoss
65
Pensjonist
Schæfer

Hvorfor denne rase?
Vi har hatt schæferhund siden
Elisabeth kom hit fra Sverige i 1988
og derfor var det lett å si ja til en ny
schæfervalp da jeg ble forespurt
om å bli forvert. Det var ikke planlagt
at vi skulle ha noen ny valp akkurat
da fordi kona allerede hadde en
schæfertispe på bare 3,5 år, men
valpen var så fin at det var ikke nødvendig med så veldig lang betenkningstid.
Trener du noe med hunden?
Ja, jeg har gått valpekurs hos Elverum
hundeklubb og videregåendekurs
med appelmerkeprøve hos Østlies
Hundesenter. Videre har vi trent på
bruksøvelser etter NBF`s program.
Det er sporet vi har konsentrert
oss om og sist sommer gikk vi på
sporkurs en hel uke hos Østlies

Hundesenter. Vi startet i kl D spor på
Fosen i slutten av august 2009 og fikk
opprykk til kl C og har planer om å
starte der i år. Vi skal på nytt sporkurs
i sommer slik at vi skal forberede oss
best mulig til å konkurrere i den nye
klassen. Klarer vi opprykk til B må vi
bare jobbe hardt videre for å komme til
kl A. Håpet er at vi der kan kvalifisere
oss til å delta i NM bruks (om noen år).
Har nettopp vært gjennom eksamen
for Instruktør trinn I for å lære mer
om hund og håndtering av hund.
Kurset har bare åpnet øynene for en
erkjennelse om at man kan egentlig
veldig lite om hund likevel.
Hvorfor er du medlem av EH?
En tilfeldighet at det ble slik. Var med
kona da hun trente på Løvbergsmoen
i 2004. Der var det en liten gruppe som
trente en del sammen og det ble snakk
om Elverum Hundeklubb som den
gang ikke var aktiv lenger. Ble da med
i gruppen som startet opp igjen EH og
har siden den gang vært medlem. Det
er viktig at alle med hund kan være
medlem av en klubb slik at man kan
komme dit og kanskje
trene sammen med andre, muligens
få hjelp til å løse et problem eller bare
møte andre hundeeiere. Som aktiv
innen brukssporten er det fint å ha et
sted vi kan trene sammen med andre
som også trener de samme øvelsene.
Pennen går videre til Elisabeth Skogen.
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VERDIKUPONG

-20%

På en valgfri vare til hund*
Tilbudet gjelder for ett kjøp/en handel og kan ikke kombineres
med andre rabatter eller tilbud. Tilbudet gjelder t.o.m 31.05.2010.

*Tilbudet gjelder ikke hundefor, hundebur eller hesteutstyr.

Bilde: www.pc.no
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Gratulerer
Trinn I utdanning
Det er avholdt et instruktørutdanningskurs, trinn I, hos
Østlie’s Hundesenter med
Terje og Inger Østlie som
forelesere og instruktører. Kurset
ble arrangert av Norges Jeger og
Fiskeforbund. Det var 14 deltakere og
fire av disse var medlemmer i Elverum
Hundeklubb. Deltakerne gikk opp til
eksamen helgen 12. -14. mars 2010.
Alle fikk godkjent karakter på
teoriprøven.
For å bli godkjent NKK instruktør må
deltagerne ha oppnådd resultater med
egen hund og ha minimum 20 timer
med godkjent praksis fra egen klubb.
De som deltok fra Elverum Hundeklubb var:
Ole Jonny Grongan
Karin Haugerud
Anders Tangen
Erik H. Østbakken

Vi gratulerer alle sammen og ønsker
lykke til videre!
Inger Helene Sørli og Tika
Vestfold retrieverklubb, Tønsberg 7.02,
CK og 3 BTK.
Inger Helene Sørli og Tika
Midt-Hedmark retrieverklubb, Hamar
7.03. CK og 2 BTK.
Inger Helene Sørli og Zarah
Midt-Hedmark retrieverklubb, Hamar
7.03. 1 JK, 3 JKK og HP.

27

Returadresse: Elverum Hundeklubb, Pb 255, 2402 Elverum

3
RV
ien
ave
Ren
Rieber

Klubbhytta
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Aktiviteter

Trening for alle hver mandag fra kl. 18.00.
Valper, nybegynnere og viderekomne.
Hverdagsdressur og lydighetstrening og
brukshundtrening etter ønske. Interesserte
er velkommen til å delta gratis på inntil tre
miljøtreninger, har du lyst til å fortsette må
du melder deg inn i Elverum Hundeklubb og
betale kr 20,- pr kveld.

Hvor finner du oss?

Ring oss, eller møt opp på trening. Kjør Renaveien ca. 3 km fra Basthjørnet (Esso stasjon) ta
venstre mot Grundsetmoen industriområde.
Venstre igjen forbi Rieber. Rett etter Rieber
ligger klubbhytta på høyre side.
Se mer på: www.elverumhundeklubb.com

