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Leder’n har ordet! 
 

Denne utgaven av Schapendoesposten blir 
dessverre litt tynn.  Det har kommet inn lite stoff 
og vi som jobber med dette kan ikke klare å fylle 
mange sider helt alene. 
 
Vi har kommet til slutten av dette året. Det ble et 
år fylt av aktivitet – det er jamen krevende å være 
pensjonist. Etter at jeg sa ja til å gå inn som leder 
av Schapendoesklubben har det vært nok å henge 
fingrene i. 
  

Det skjer ellers mye positivt – det er født flere 
flotte valpkull dette året – vi har fått endel nye 
medlemmer og det ser ut til at aktiviteten på 
utstillingsfronten er økende. Det er både god 
stemning og sosialt og hyggelig rundt 
utstillingsringen. 
Det har vært lyspunkter i året som har gått. Som 
eksempel fikk rasespesialen veldig god oppslutning 
og vi opplevde et par dager med mye moro og god 
stemning. Det var også god oppslutning rundt 
medlemsmøtene som klubben avholdt. 
 
Her hjemme har det også vært hektisk siden lille 
Nora – Happyschaps Icon Nora – flyttet inn i 
begynnelsen av oktober – en ekte liten krutt 
tønne. Men så herlig og morsom å jobbe med. Vi 
koser oss alle sammen – både to- og firbente. 
 
Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle 
klubbens medlemmer en riktig God Jul og et Godt 
nyttår. 
 

Vigdis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøte 2020 
 
Dato 22.03.2020 kl 15. 
Sted: Østlandsområdet 

 
 

Styret ønsker alle klubbens medlemmer 

en riktig GOD JUL og GODT NYTTÅR! 
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Ekstraordinært Årsmøte og 
Medlemsmøte 
 
Den 22. oktober avholdt klubben ekstraordinært 
årsmøte. Se protokoll, s.12. 
 
Vi har fått et nytt medlem i styret. Velkommen til oss 
Gunn-Karin Østby. Gunn-Karin arbeider til daglig som 
dyrepleier på Ryen Dyreklinikk. Hun har tidligere vært 
eier av Rottweiler og har enda ingen Schapendoes – 
men det kommer nok. 
Hun vil nok komme med en litt mer utfyllende 
presentasjon etter hvert. 
 
Ellers er valgkomiteen endelig nå komplett. 
Se forøvrig protokoll. 
 
Medlemsmøte samme dag.   
 
Til medlemsmøtet hadde vi satt tema:  
I forskningens tegn. 
Vi hadde invitert Tuva Onarheim som forsker på 
leverenzymer/nyreverdier hos hund og Marte Wetten 
som forsker på innavl og arvelighet på egenskaper hos 
rasen. 
Tuva Onarheims foredrag kunne ikke filmes pga. at 
forskningen enda ikke er publisert mens Marte Wettens 
foredrag ble filmet og blir lagt ut på den nye 
hjemmesiden når den blir lagt ut. 
Det ble en interessant kveld med mye god info. 
 
Hva er leverparametere? (sakset fra Tuva Onarheims 
forklaring i forhold til forskningsprosjektet) 
I blod kan man måle spesifikke forbindelser som kan 
knyttes til leveren og leverens funksjon. Disse 
forbindelsene kan man benytte seg av for å vurdere 

leverens helsestatus. Noen av disse 
forbindelsene er enzymer som heter AST 
(aspartate transmaminase), ALT (alanine 
transminanase), GD (glutamatdehydrogenase) 
AP(aalkalisk fosfatase) GGT (gamma-glutamyl 
transferase). Disse enzymene er normalt i 
leverens celler og man vil derfor vanligvis ikke 
finne høye nivåer av disse i blod. Høye nivåer 
av disse enzymene tyder derimot på at 
leverens celler er skadet slik at disse enzymene 
kommer ut i blodet. 
 
Andre forbindelser som kan si oss noe om 
leverens status er total protein albumin, 
globulin og total bilirubin.  Disse forbindelsene 
kan si oss noe om leverens funksjonsnivå, altså 
om leveren gjør de oppgavene den skal. Avvik i 
nivåene på disse forbindelsene forteller oss at 
leveren ikke fungerer optimalt. 
Hos schapendoes er det indikasjoner på at 
noen individer kan ha veldig forhøyede nivåer 
av enzymene ALT og/eller AST, men uten at vi 
finner avvik på resterende leverparametere.  Dette er 
unormalt, da slike nivåer som er beskrevet skulle 
indikere ødeleggelse av leverceller, noe som vil si at 
også leverens funksjon skulle vært påvirket. 
 
Tuva fortalte om testingen og hun kunne fortelle at det 
er funnet ganske høye verdier hos enkelte hunder. Eiere 
blir hele tiden holdt oppdatert på prøveresultatene. 
 
Tuva trenger fortsatt blodprøver – disse kan taes hos 
egen veterinær, eller de som bor på østlandet kan gjøre 
avtale med Tuva for at hun kan ta prøver på 
Veterinærhøyskolen. Da blir det uten konstnad for eier.  
Hun ønsker også oppfølgingsprøver av hunder som 
tidligere har avgitt prøver. 

Hunder som deltar i dette prosjektet kan obduseres 
gratis hvis de skulle dø. 
Hvis det er samlinger treff med flere hunder kan også 
Tuva kontaktes. Hun kan da møte opp hvis det passer 
og ta noen prøver. 
 
Blodprøvene vil også kunne brukes i forskningsprosjekt 
som er på gang i forhold til Y-søms katarakt. 
Når du får tatt blodprøver skal de sendes inn sammen 
med vedlagte skjema. Skjemaet finner du også på 
klubbens hjemmeside. 
 
Marte Wettens foredrag ble som nevnt filmet – det var 
forøvrig også meget interessant. (blir lagt ut på 
hjemmesiden senere) 

Marte Wetten og Tuva Onarheim 
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Norsk Kennelklubb – 
Representantskapsmøte 2019 
 
Jeg deltok i år på representantskapsmøte som en 
av veldig mange representanter. 
 
NKK har nå ca. 950 000 medlemmer og 267 
medlemsklubber. 
 
78508 medlemmer var representert via delegater 
på årets RS.  Jeg representerte 150 av dem og vår 
stemme teller dermed veldig lite i den store 
sammenhengen. Men det er viktig å delta allikevel 
– for å holde seg oppdatert og eventuelt bruke 
talerett og stemmerett.  
 
Thorbjørn Brenna (adm.dir.) i kennelklubben holdt 
et interessant innlegg om arbeidet i kennelklubben 
– der han blant annet fortalte om at Norsk 
Kennelklubb var aktiv i forhold til å få Hundeloven 
revidert og at kennelklubben var representert ved 
møte i Landbruksdepartementet i forhold til 
denne. 
 
Han fortalte også at de hadde planer i forhold til å 
møte publikum på en litt annen måte i forhold til 
saksbehandling ved å utvikle en app.  Det er pr.      
i dag krevende med mer enn 50000 telefoner i året 
bare til sentralbordet + alle de telefonene som går 
direkte til saksbehandlere.  I tillegg mottar de enda 
flere e-mails. Derfor er det helt nødvendig med 
effektivisering. 
 

Av sakene som ble behandlet var fullcertordningen 
opp til debatt. Det ble vedtatt at denne skulle 
forbli uendret foreløpig – men forslag til endring 
vil bli sendt ut på høring til medlemsklubbene. 
 
Det ble et effektivt RS i år. Det var satt av både 
lørdag og søndag men alle sakene ble ferdig 
behandlet lørdag – kjentes godt for mitt 
vedkommende -  
 
Forøvrig ble det sendt ut et nyhetsbrev 6.12. til 
alle medlemmer med kort oppsummering av alle 
sakene som var oppe dette året. 
 
Vigdis Ingjer  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Hermine på sporet 
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Dogs4All 
 
Klubben hadde også i år 
Rasestand på Dogs4All. 
Standen var godt besøkt – 
jeg lar meg stadig forundre 
over hvor mange som ikke 
kjenner vår rase.  Og det 
bekrefter da også 
viktigheten av å ha 
rasestand. 
 
Vi fikk delt ut en god del 
brosjyrer og snakket med 
mange hyggelige 
mennesker. 
Rasen fikk også vist seg i 
årets raseparade både 
lørdag og søndag. 
 
Tusen takk til alle som stilte 
opp og tok en vakt . 
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Dogs4All 
Utstillingsresultater 
 

Fredag 
BIR Norsk Vinner og Norsk Veteranvinner 
Carezzando´s Fanta Fiesta 
BIM Norsk Vinner 
All-Does Joyful Jackpot 

 
 
 

 
 
 

Søndag 
BIR All-Does Joyful Jackpot 
BIM Askepotts Blide B-Jenny –  
Ble norsk Utstillingschampion  
på dagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ny norsk Champion 
   Askepotts 

   Blide-B Jenny 
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Dracula Dog Show 2019 
Av Irene Petersen 
 
Trods store udfordringer lykkedes det mig for 2. 
gang at komme afsted på udstilling til Dracula Dog 
Show i Rumænien i september, og denne gang i 
selskab med 3 ligeså hundetossede damer og 6 
hunde i alt.  
Vi havde lejet en bus, hvilket i sig selv var lidt af en 
kamp, idet mange udlejningsbureauer ikke vil leje 
ud, når turen går så langt østpå og da slet ikke med 
hunde. Vi måtte da også helt til Thyborøn for at 
hente bussen, men hvad gør det når pris og 
betingelser er mere end i orden.  
Mage til mere velorganiseret show skal man lede 
længe efter, tænk at skulle gennemføre 6 
udstillinger med 6 forskellige dommere på kun 2 
dag. For at gøre en lang historie kort, så kom vi 
hjem med 4 rumænske champions og ditto grand 
champions, desværre må én af damerne afsted 
igen på et senere tidspunkt (det bliver dog med fly 
næste gang, da den lange køretur ikke ligefrem 
frister).    
Jackpot gjorde det superflot og blev BOB på alle 6 
udstillinger, tog 2 x CACIB og blev shortlistet af 
selveste Gerard Jipping (Holland) på det store 
show lørdag aften foran slottet (hvilket blev live 
streamet), og 2. BOG v/dommer Marian 
Draganescu (Rumænien) på den 5. udstilling om 
søndagen. Han klarede varmen, larmen og de 
mange shows med bravur og jeg er meget stolt af 
ham. Tænk at gå i fars (Carezzando’s Hector 
Handsup) fodspor og gøre det endnu bedre, han er 
jo ikke engang fyldt 2 år endnu.  

 

 
 

Et velkendt syn fra de rumænske veje er hestekærren, 
en tidsrøver men nødvendigt transportmiddel.   
 

 
Børn fra en skole 
for udviklings-
hæmmede havde 
lavet præmierne til 
BOB, hvilken fin 
gestus og dejlig 
tanke. Der kun 5 
her, da jeg 
forærede den ene 
til min rejsefælle, 
der ellers ville 
være kommet 
tomhændet hjem 
til Danmark.  

 

 
 

All-Does Joyful Jackpot - sådan ser en Rumænsk 
Champion og Grand Champion ud efter 11 x i ringen (vi 
manglede lige BOG da billedet blev taget) på 2 dage i 
25 graders varme og efter en køretur på over 24 timer.  
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Hei! 
 
Jeg heter Carezzando’s Hippie Hermine, og er 4 år. 
Jeg bor i Rørvik i Nordtrøndelag sammen med 
Ronny, Marion, riesenschnauzeren Røver’n og 
schæferen Falco. Vi er aktivt med i Ytre Namdal 
Hundeklubb, og finner på mye morsomt.  

 
Vi trener rallylydighet, og har vært på agillitykurs 
og smellerkurs. Vi trener litt spor og lydighet. Falco 
og Marion konkurrerer i NBF spor, feltsøk og 
lydighet, og er i klasse B spor.  
 

Røver’n og Ronny har drivi mest med 
runderingssøk og lydighet, men han begynner nå å 
bli litt pensjonist, så dem driver mest med 
rallylydighet nå. 

I sommer var vi i Steinkjer på vårt første offesielle 
rallystevne, og det gikk veldig bra. Lørdag fikk vi en 
1.premiering med 177 poeng, og søndag fikk vi 
1.premiering med 190 poeng og direkte opprykk til 
klasse 2. Da ble Marion veldig glad! Så vi får bare 
trene på videre utover vinteren, og håpe på at det 
blir mye morsomme stevner å gå på til våren igjen. 
 

 
Potehilsen fra Hermine 

 

Av Marion Becker 
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Valpetesten 
 
I september var jeg så heldig å få være observatør 
på valpetest hos “Hund helt på grensen”. Kullet 
som ble testet var Icon -valpkullet til kennel 
Happyschaps, altså kullet til Happyschaps Icon 
Nora – min egen lille villbasse. 
 
Det var meget interessant å se disse valpene i 
testen – så mye til felles og likevel ganske så 
forskjellige. 
Alle 6 valpene gjorde en meget fin test – de taklet 
de ulike utfordringene meget bra alle sammen. 
 
Det finnes ulike valpetester som brukes av ulike 
aktører.  Valpetesten som «Hund helt på grensen» 
bruker er type PAT = «puppy aptitude test»  Denne 
testen er amerikansk og er i utgangspunktet laget 
av Jack and Wendy Volhard.   
Testen brukes av mange verden over både privat 
og av politi og militæret og grunnen er å få rett 
valp i rett hjem. 
 
Valpene skal når de testes være  49 dager +/- 2 
dager for å få optimalt grunnlag for bedømming. 
De skal testes på et område de aldri har vært. 
Området skal ha naturlig avgrensing (f.eks. et rom 
ikke en  stor hall). Testleder og medarbeidere skal 
være ukjente for valpene.  Kun testleder skal være 
aktiv med valpene, andre personer er passive. De 
skal testes en og en, de som venter på tur skal ikke 
være på området. Og ikke høres, luktes av valpen 
som blir testet. 
Oppdretter skal ikke være synlig eller kunne luktes 

av valpene.  Dette ville støtte valpen, her ønsker 
man at valpen skal klare seg på egenhånd. Testen 
pr. valp bør ikke ta mer enn 20 minutter. De skal 
testes på en tid på døgnet de er aktive. 
Valpens reaksjonsmønster blir underveis i testen 
beskrevet/avkrysset i protokollen. 
 
Valpene blir bedømt etter et 6 poengsystem og her 
er det ingen vinnere eller high-scorere som gjelder. 

Det er ikke alltid at valpen gjør akkurat det som blir 
beskrevet i protokollen, da anføres dette, enkelte 
ord strykes og man legger valpen i den rubrikken 
som faller mest korrekt. Noen faller helt utenfor og 
da vurderer man elementet opp mot andre 
element og testen i sin helthet. 
Etter gjennomført test er det ikke slik at men bare 
legger sammen poengene og deler dem på 
elementer for å gi valpen en karakter/bedømming. 
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Man må se testen i sin helhet og vurdere valpens 
«røde tråd», både opp mot rase og mot individ. I 
grove trekk kan man si at en hund som 
gjennomgående får: 

1. Er av dominerende og aggressiv art. 
2. Er svært dominerende og kan lett 

provoseres til å bite. 
3. Er lett dominerende og meget aktiv. 
4. Er mer underdanig og villig. 
5. Er ekstremt underdanig og sky. 
6. Er uavhengig og lite 

kontaktsøkende/kjærlig. 
 
At en valp blir bedømt som aggressiv vil si at den 
er villig til å kjempe for sitt og ikke går av veien for 
å bite for å oppnå det den vil.  Da havner den i 
kategorien 1. 
En valp som viser mye mot, selvtillit og trygghet, 
som sjekker ut elementer umiddelbart og står i 
dem får mye 2 og 3.  Disse har ved rett trening 
potensiale til å bli gode brukshunder. 
Disse valpene er også av den dominerende sorten 
og vil gjerne kontrollere en flokk og være dens 
leder. 
Det som skiller 2´ere og 3´ere her at 2´eren har litt 
tyngre for å akseptere menneskelig lederskap og 
gjerne utfordrer dette. Så her er det viktig å kunne 
skille godt på dette og vurdere testen i sin helhet 
før man lander på en totalvurdering. 
2´ere er gjerne potensielle tjenestehunder eller 
bør gå til kompetente mennesker med god 
rasekunnskap som har et tydelig mål med sin 
hund. 
 

3´ere er aktive hunder som bør komme i aktive 
hjem, selvfølgelig med kunnskap, men hundene er 
litt mildere. 

 
Underdanige hunder er mye enklere å ha med å 
gjøre og de godtar lett menneskelig lederskap.  De 
er ofte villige og lette å kontrollere. De er veldig 
glade i menneskelig kontakt. Disse hundene er 
topp familiehunder og er en typisk 4´er hund. 
Uansett hvor underdanig en valp er så må det ikke 
forveksles med skyhet. En sky valp blir raskt redd 
og den reagerer med frykt og vil ofte søke vekk fra 
testen.  Man skal aldri presse en valp i en slik 
situasjon, men jobbe for å se om det kan løses.  
Gjør det ikke det skal testen avbrytes, og man skal 
jobbe med valpen så den blir rolig, dette anføres 
på skjemaet.  Valpene som kommer gjennom 
testen, men viser denne typen adferd er 5´ere. Det 
må legges til at det er veldig sjelden en valp ikke 
takler testen. 
En uavhengig valp er en valp som ikke viser spesielt 
interesse for elementene eller testleder og 
samtidig er trygg i rommet.  Den går rundt dit den 
selv vil og stoler på seg selv.  Den er vanskelig å få 

kontakt med da den ikke er interessert i å 
samarbeide eller bli kontrollert.  Dette er en typisk 
6´er valp.  Det finnes ikke godt eller  dårlig  
temperament her, det er snakk om hva hunden 
kan bli egnet som ved rett trening og stimuli.Det er 
altså adferdstendenser og hva hunden er egnet til 
av oppgaver i livet.  Noen blir flotte familiehunder, 
mens andre i et kull kan bli vakthunder eller 
tjenestehunder av ulike slag. 
Man kan også mye tidligere gå inn med rette 
stimuli for å oppnå det man ønsker. 
Nora ble bedømt som en 3´er valp og dette 
stemmer rimelig godt med slik som hun viser seg 
her hjemme.  Se forøvrig testskjemaet. 
Vigdis Ingjer 
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Informasjon om Hyperurikosuri 
(HUU) 

av Norsk Kennel Klubb (okt. 2017) 
 
Hyperurikosuri (urinkrystaller) er en arvelig sykdom som 
affiserer metabolismen av aminosyren purin. Purin 
omdannes normalt til allantoin, som skilles ut i urinen. 
Ved hyperurikosurin er det en mutasjon i genet SLC2A9 
slik at purinmetabolismen blir defekt, og urinsyre skilles ut 
i urinen istedenfor allantoin. Urinsyre er mye mindre 
løselig, og det dannes derfor lett krystaller og steiner i 
urinen. 
 
Kliniske symptomer 
Symptomene på hyperurikosuri kommer som følge av 
krystaller og steiner i urinen. De kan fra milde symptomer 
av kronisk karakter, til akutte, livstruende problemer. 
Hunden kan vise ubehag ved urinering, ha blod i urinen, 
og problemer med å tømme seg for urin. På grunn av 
anatomien i hannhundenes urinveier kan vannlatingen 
hos disse i verste fall bli blokkert. Blæren blir svært stor 
og det kan være fare for at den kan sprekke. Videre kan 
en kraftig trykkøkning i urinveiene føre til nyresvikt. Disse 
alvorlige komplikasjonene kan medføre døden hvis ikke 
hunden får akutthjelp og intensiv pleie. 
 
Diagnose - behandling 
Diagnosen stilles etter analyse av urinen og eventuelle 
urinsteiner. Gentesten tas ikke for å stille diagnosen, men 
for å hindre at en bærer av sykdommen pares med en 
 
 
 

 
 
 
 
 
annen bærer. Gentesten kan også si noe om risiko for 
utvikling av sykdommen (se tabell). Behandlingen 
avhenger av alvorlighetsgraden av sykdommen, og vil 
variere fra akutt kirurgi til medisinsk behandling av  
sekundærinfeksjoner. Hunder med hyper-urikosuri bør få 
en purinfattig diett for å hindre dannelsen av uristeiner. 
 
Nedarving 
Hyperurikosuri nedarves autosomalt recessivt. Autosomal 
recessiv nedarving innebærer at hunden må få ett 
sykdomsgen fra hver av sine foreldre for å utvikle 
sykdom. Kun hunder som har sykdomsgenet i dobbel 
dose (homozygote) utvikler sykdom (se tabell). 
 
DNA-test 
Når du skal ta prøve av hunden din, henter du NKKs 
DNAskjema via «Min side» på www.nkk.no. Dette 
skjemaet sendes IKKE til laboratoriet, men sendes NKK av 
eier sammen med prøvesvar/sertifikat når det kommer 
fra laboratoriet. Prøven MÅ tas og sendes av veterinær, 
som også må kontrollere hundens chip. 
 
Mer informasjon om DNA-testing mm i følgende 
dokumenter: 
DNA – laboratorier, tester, raser - oppdatert oversikt 
over DNA-tester med sentral registrering hos ulike raser 
og godkjente laboratorier 
 
Registreringshåndbok (Regler for registrering av hund) – 
oppdatert oversikt over raser med tilleggskrav til 
foreldredyr for registrering av valper, f.eks. DNA-tester. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Skal hunden din DNA-testes? – praktisk 
informasjon om hvordan du går fram 
for å få testet en hund. 
 
Mulige svar på DNA-testen: 
 
Diagnose – Forklaring 
 
Fri (homozygot for det friske genet) 
Hunden bærer ikke genet for sykdommen det er testet 
for, og vil ikke utvikle sykdommen 
 
Bærer (heterozygot for sykdomsgenet) Hunden bærer 
genet for sykdommen, men vil sannsynligvis ikke selv 
utvikle sykdommen. 
Dersom en bærer brukes i avl, må den kun pares med en 
hund som er testet fri for dette genet. Da vil ca. 
halvparten av avkommene være bærere, mens resten vil 
være fri for genet. Ingen avkom etter en slik kombinasjon 
vil utvikle sykdommen. 
En bærer skal ikke pares med en annen bærer eller en 
hund som er syk/affisert. 
 
Affisert (homozygot for sykdomsgenet) Hunden har fått 
genet for sykdommen fra begge sine foreldre og er 
allerede syk eller vil etter all sannsynlighet utvikle 
sykdommen. 
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Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 
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STOFF TIL SCHAPENDOESPOSTEN: 
Send oss historier, bilder, tips! 

  
e-post: schapendoesposten@schapendoes.no 

Vi oppfordrer alle medlemmer til å oppdatere adresser og 
mailadresser!  
Gå inn på "Min side" NKK og sjekk at det stemmer. 



Fi7t 


