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Ball og snø, kan livet bli bedre? Cajsa og Leah.
(foto: Monica Yvonne Furnes)

Forøvrig har det vært ganske stille en stund
tidligere også denne vinteren. Det har vært noen
utstillinger i Leto-hallen og NKK i Bø - gratulerer til
alle vinnere.
Noen få trosset været og stilte på felles gåtur her i
Oslo-området – det var en dag med blåst og
vannrett regn/sludd. Men vi prøver igjen til høsten
hvis det er mulighet for å samles.
Når alle Korona-restriksjoner er opphevet vil jeg vil
også oppfordre medlemmer rundt om i landet til å
invitere til felles gåturer – sosialt og hyggelig.

Vigdis og Nora øver på stille.

Leder’n har ordet!
Det ble en rar vår – etter først en høst med
hundesykdom og der alle hundeaktiviteter ble
avlyst - så skulle vi oppleve en Korona-krise der alt
ble lukket ned, både for folk og dyr.
Dette er alvorligere enn som så og jeg er glad for at
Norge har en regjering som tar dette på ytterste
alvor og vil oppfordre alle til å følge direktivene
nøye.
Vi ble nødt til å utsette/avlyse årsmøtet i mars og
vet ingenting om når det eventuelt blir mulighet
for å avholde dette.

Vi har forsøkt å få igang et Nosework-kurs men
instruktøren ble syk så dette prosjektet henger i
det uvisse akkurat nå. Og uansett ville det vært
umulig å gjennomføre denne våren.
Årets store begivenhet – Rasespesialen, er planlagt
til 22.august på Vestby hyttepark – sett av datoen –
vi håper å se mange av dere der og at alle Koronarestriksjoner er opphevet Ellers må
dere alle ha
en riktig god
påske og en
fin og aktiv
vår.
Vigdis
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Fanta og Nora på utkikk

Planer
Rasespesialen 22.august 2020,
Vestby hyttepark.
Sett av datoen!

Årsmøte 2020 utsatt pga. Coronasituasjonen.
Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kulturog idrettsarrangementer og organisert
idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er
forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig
av antall deltakere, må innstilles. Herunder
kommer årsmøter, kurs, treninger og konkurranser.
Når det gjelder konsekvensene av at årsmøtet blir
utsatt eller ikke blir avholdt har NKK formulert det
sånn:
Årsmøter i klubber og forbund, utsettelse eller
avlysning
Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan
lovmalen/ klubber/ forbunds lover avvikes hva
gjelder kravet om når årsmøtet må avholdes.
Dersom et årsmøte utsettes til et senere tidspunkt i
2020 vil den nye datoen for årsmøtet være
styrende for hvilke frister som gjelder for innkalling
og forslag. Styret i klubben kan velge å benytte de
sakspapirene som allerede er utarbeidet til det
planlagte årsmøtet. Hvis årsmøtet utsettes vil
styret sitte fram til ordinært årsmøte er avholdt i
2020.
Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å
avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen må tas av
den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende
styre bli i rollen til neste års årsmøte. Dersom

styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som
leder inntil ny leder er valgt. Hvis et styremedlem
vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et
varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem –
ikke leder eller nestleder.
NKK oppfordrer alle klubber og forbund til å
informere sine medlemmer om vedtak de gjør om
endringer vedrørende årsmøte. Det anmodes om
at medlemmer respekterer alle avgjørelser
klubbens/forbundets styre gjør i denne
sammenheng.
Får vi anledning til å avholde årsmøtet, vil det bli
varslet etter NKKs retningslinjer.
Vi avventer i det minste ut juni før vi tar opp
spørsmålet om årets årsmøte avlyses.
Ta kontakt med styret (post@schapendoes.no) om
du har spørsmål i denne forbindelsen.

Django i farta! (foto: Anita Røkke Olsen)
3

Mestvinnerlister 2019

MESTVINNER UTSTILLING 2019
1 Billebakkens Hippi, Inger Anette Backer - 64 Poeng
2 Alfonso, Hilde Stødle Vermundsen - 58 Poeng
3 Alicia, Hilde Stødle Vermundsen - 54 Poeng
4 Askepotts Blide Betsy, Heidi Gjerstad - 50 Poeng
5 Askepotts Charming Cajsa, Heidi Gjerstad/ Monica Yvonne Brevik - 47 Poeng
6 Carnac's Magnificent Miranda, Ellen Stene Bakke - 46 Poeng
7 Carezzando's Fanta Fiesta, Ingjer, Vigdis Holt - 45 Poeng
8 Urtehagens Primula Veris Kajsa, Kartrine Nøss - 36 Poeng
9 Happyschaps Beauty Bianka, Hanne Jakobsen - 32 Poeng
9 Himling's Alma Maler, Thor K Johnsen - 32 Poeng
11 Askepotts Charming Collargol, Randi B. Reinertsen - 26 Poeng
12 Røvertufsa's Alma, Hanne Johnsen Mathisen - 24 Poeng
12 Glissdoes Jamiroquai, Selma Sigurdardottir - 24 Poeng
14 Askepotts Blide Belinda, Inger Hyni - 21 Poeng
14 Askepotts Blide B-Jenny, Heidi Gjerstad - 21 Poeng
16 Happyschaps Beauty Chilli, Hanne Jakobsen - 20 Poeng
17 Ariztos Bono, Anne Sofie Nielsen - 14 Poeng
18 Urtehagens M Brave Heart Pippi, Kartrine Nøss - 12 Poeng
18 By Frost Snow Queen , Arnfinn Nanbjør - 12 Poeng
18 Askepotts Charming Cajser, Heidi Bjørnstad - 12 Poeng
18 Carezzando's Higgins Hawkeye, Vibeke Malvik - 12 Poeng
18 Happyschaps Star Molly, Hanne Jakobsen - 12 Poeng
23 Billebakkens Luna, Inger Anette Backer - 6 Poeng

24
25
26
26

Carezzando's Ingo Ixie, Hacken, Edmund Ten - 4 Poeng
Askepotts Ask, Hanne Thyholdt - 3 Poeng
Avita, Hilde Stødle Vermundsen - 2 Poeng
Askepotts Charming Cinderella, Heidi Gjerstad - 2 Poeng

MESTVINNER OPPDRETTER 2019
1 ASKEPOTT, Heidi Gjerstad - 141 Poeng
2 AVITA, Hilde Stødle Vermundsen - 114 Poeng
3 BILLEBAKKEN, Anniken Thekla Bille - 70 Poeng
4 HAPPYSCHAPS, Hanne Jakobsen - 64 Poeng
5 CAREZZANDO, Vigdis & Jonny Ingjer - 61 Poeng
6 URTEHAGEN, Ingunn & Oddlaug Nilssen - 46 Poeng
MESTVINNER AGILITY 2019
1 Rastadoes Bono - NO37596/09, Randi B Reinertsen - 452 Poeng
2 By Frost Snow Queen - SE32674/2016, Tove Svendby & Arnfinn Nanbjør –
60 Poeng
MESTVINNER AGILITY 2019
1 Rastadoes Bono - NO37596/09, Randi B Reinertsen - 319 Poeng
2 By Frost Snow Queen - SE32674/2016, Tove Svendby & Arnfinn Nanbjør –
140 Poeng
MESTVINNER RALLYLYDIGHET 2019
1 Urtehagens K Lappacea Rover , Kurt Winge - 534 Poeng
2 Urtehagens M Brave Heart Ikaros , Irene Rødelv - 373,8 Poeng
3 Carezzando`s Hippie Hermine, Marion & Ronny Becker - 367 Poeng

Informasjon til klubber og forbund, 18. mars kl 15:00
fra Norsk Kennelklubb:

NKK er i en svært alvorlig situasjon
Vi står alle i en svært alvorlig situasjon. Først og fremst
med tanke på liv og helse, som naturligvis må ha
hovedfokus. Samtidig må vi anerkjenne og håndtere
det faktum at alle de nødvendige folkehelsetiltakene
medfører store konsekvenser for Norsk Kennel Klub,
medlemsklubber, -forbund og regioner.
Tiltakene fører med seg flere økonomiske utfordringer.
Hele Hunde-Norge må nå stå sammen for å sikre at det
i enden av korona-krisen vil være treninger, utstillinger,
prøver, konkurranser og andre hundeaktiviteter å gå til.
NKKs Hovedstyre og administrasjonen gjør det vi kan,
og jobber kontinuerlig for å trygge driften i NKK og våre
klubber/forbund/regioner, og for sikre at vi har et
apparat som kan arrangere disse aktivitetene også
etter koronaviruset gir slipp.
Se våre nettsider for informasjon fra Hovedstyret i
dag (informasjonen er sendt ut som mail til klubber og
forbund).
Tiltak i tiden som kommer
Hovedstyret hadde ekstraordinært møte 17. mars.
Hovedstyret fikk en økonomisk redegjørelse for
situasjonen, administrasjonen har foreløpig
gjennomført/planlagt følgende tiltak:
·
Alle utviklingsoppgaver stanses inntil videre (eks.
IT-utvikling, både overordnet og i fagsystemet).
·
Alle planlagte kurs/konferanser/utdanningsløp
mv stanses inntil videre.

·
Samtlige medarbeidere kan jobbe på
hjemmekontor. Kantinetjenesten er stanset og en
rekke velferdstiltak innstilt inntil videre.
·

Nyansettelser utsettes der det er mulig.

·

Vikarer har fått permitteringsvarsel.

·

Vi må permittere mange fast ansatte.

Hovedstyret vedtok 17. mars følgende
·
Det skal sendes henvendelse til myndighetene for
å belyse de betydelige økonomiske utfordringene
Norsk Kennel Klub har i forbindelse med
Koronapandemien.
·
Likviditetskravet fastsatt av RS 2014 vil ikke kunne
opprettholdes på bakgrunn av korona-situasjonen.
·
HS gir administrasjonen fullmakt til å søke om
lån/kreditt for å sikre likviditeten – evt. inngåelse av
lån/kredittramme skal godkjennes av HS.
·
Oppgjør/aktivitetsavregning til klubber og
forbund utsettes inntil videre i påvente av en
likviditetsavklaring og nærmere vurdering av NKKs
økonomiske situasjon. HS ønsker å gå i dialog med de
berørte klubbene rundt dette.
·
En rekke utbetalinger stoppes inntil videre, se
protokoll for nærmere informasjon

Protokoll fra ekstraordinært HS-møte
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Ber myndighetene om hjelp
Innad i NKK tar vi de grepene vi kan for å sikre at det
fortsatt vil være et NKK også etter at koronaviruset gir
slipp. Realiteten er at vi i tillegg vil ha behov for
økonomisk støtte ganske raskt for at vår organisasjon
skal kunne bestå også etter koronakrisen.
Et av grepene vi har tatt er å kontakte norske
myndigheter for å be om økonomisk hjelp.
Krisepakkene regjeringen hadde fremlagt pr 17. mars
dekket ikke behovene til aktivitetsbaserte frivillige
organisasjoner som NKK.
Brevet til myndighetene kan dere lese på våre
nettsider www.nkk.no/korona
Regjeringens krisepakke til frivilligheten, skisse
presentert 18. mars
Regjeringen presenterte i dag et forslag om
kompensasjonsordninger som for idretten og
frivilligheten samlet er anslått til ca. 600 millioner
kroner. Ordningene skal «kompensere for bortfall av
inntekter fra billettsalg, deltakeravgifter og merutgifter
som påløper når arrangementer må avlyses eller
utsettes på grunn av koronaviruset». Ordningen er i
første omgang ment å kompensere for arrangementer
som skulle blitt avholdt i perioden fra 5. mars og ut
april.
Dere kan lese Regjeringens pressemelding om
ordningen her.
NKK vet i skrivende stund ikke hvordan
kompensasjonsordningen vil bli, og heller ikke hvilke
muligheter NKK sentralt, regioner, klubber og forbund
får innunder denne ordningen. Norges Idrettsforbund
meldte i går at deres klubber og forbund har tapt 500
millioner på avlyste arrangementer i mars måned
alene. Krisepakken vil altså i beste fall dekke deler av
tapet for berørte organisasjoner.

Lotteri- og stiftelsestilsynet er satt til å forvalte
ordningen. Vi venter på retningslinjer og
søknadsskjema fra dem. Vi kommer med mer
informasjon om ordningene så snart vi vet mer.

Vi har ikke kunnskap/informasjon om hvor lenge
situasjonen vi står oppe i vil vare, og kan ikke spå hva
som vil skje rundt arrangementer i mai/juni/juli.
Det er styrene i klubber og forbund som har ansvar for
å overholde gjeldene regler og forbud for sine
respektive trenings-/konkurranse- og klubbarealer, i
tråd med myndighetenes til enhver tid gjeldende
regler, og disse finner dere best på myndighetenes
egne informasjonssider:

Tiden som kommer
Norsk Kennel Klub oppfordrer fremdeles klubber og
forbund til å være varsomme med å informere om
tilbakebetaling av påmeldings-/deltakeravgifter for
avlyste arrangementer. Som dere ser er den
økonomiske situasjonen fremdeles svært uavklart, til
tross for at vi jobber hardt for å få oversikt og løse både
likviditetsutfordringer og mer langsiktige økonomiske
konsekvenser.

·
For oppdatert informasjon om koronasmitte og
hund, se
Mattilsynet: https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_
koronavirus/informasjon_til_kjaeledyreiere_om_koron
avirus.38033

NKK skal ikke tjene penger på denne krisen. Vi skal
heller ikke spare mer enn vi absolutt må for å komme
oss igjennom denne perioden. Vi er alle del av en
enorm dugnad for å komme oss igjennom koronapandemien. Vi har den nasjonale dugnaden, men vi har
samtidig en dugnad innad i Hunde-Norge. For å komme
oss igjennom denne krisen må vi stå sammen.

·
For oppdatert informasjon til befolkningen om de
nasjonale krisetiltakene,
se www.helsenorge.no/koronavirus
·
For oppdatert informasjon til klubber og forbund
vedr. deres fremtidige arrangementer mv,
se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-oginformasjon-til-andre-sektorer-ogyrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementerknyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Mange spørsmål – få svar
NKKs hovedstyre og administrasjon jobber på spreng
for å finne løsninger. Økonomisk og praktisk.
Hello from Sally! (foto: Karsten Rasmussen)

Samtidig forsøker vi etter beste evne å svare på de
spørsmål klubber, forbund, regioner og
enkeltmedlemmer har. Vi har stor respekt for at mange
nå er usikre og trenger råd og støtte for hva de skal
gjøre for både hunden sin, arrangementene sine og
klubbene sine.
Vi får mange spørsmål, og har dessverre ikke anledning
til å svare alle enkeltvis så snart som vi skulle ønske.
Mange av svarene dere ønsker dere har vi ikke

foreløpig. Situasjonen er, både tidsmessig og
økonomisk, uoversiktlig og uforutsigbar også for oss.
Informasjon og rådgivning
NKK har ikke egne råd vedr. avholdelse av
arrangementer, bruk av treningsområder, -haller,
klubbhus mv.
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·
For til enhver tid oppdatert informasjon om NKKs
tiltak, vedtak og anbefalinger, se www.nkk.no/korona
Med vennlig hilsen
Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
mobil: 41541143, e-post: cecilie.holgersen@nkk.no

Ixie og Helena ble veldig fort knyttet til hverandre

«A home
without a dog
is just a house!»
Hei!
Vi har alltid hatt hund i vår familie, med
unntak av noen få «hundeløse» år, mellom
vår første og andre hund. Den første hunden
fikk vi før vi fikk de to barna våre. De ble begge
godt mottatt av Astor, vår glade Golden Retriever,
da de kom til verden.
Vår datter, som har Downs syndrom, har helt fra
hun var bitteliten hatt et fint og nært forhold til
alle hundene våre.
Vår Bouvier, som het Boef, fikk vi da Helena var
9 år. Han ble fort en stor og litt vilter valp, men når
han fikk ligge i fanget hennes roet han seg alltid.
Etterhvert som han vokste ble det bare plass til
hodet hans i fanget hennes, men det gjorde
ingenting! Han var hennes store beskytter og
venn......!
Sorgen var stor da han ble borte.

Nå har vi to glade og aktive Schapendoeser i
familien som gir oss masse glede!
Ixie var et nydelig og bittelite nøste da han kom til
oss (vi hadde akkurat hatt en Bouvier må vite!!)
Igjen så vi denne roen hos Helena, som alle hunder
søker til! (ikke bare våre, men også andre hunder
hun blir kjent med.)

begge to å tripper av glede når hun kommer inn
døra. Det kan bli litt knuffing i kampen om en plass
på fanget hennes, men hun har etterhvert fått bra
kontroll på begge to!
Vår erfaring er at Schapendoesrasen er en livlig,
glad og trofast familiehund som passer godt på alle
i flokken sin!

Helena og Ixie

og de har stor glede av å være sammen! Hun har
igjen fått en trofast venn som alltid er der for
henne.
Vi var litt spente på hvordan det ville gå da Bajaz
kom! Men Bajaz var med en gang en del av flokken
vår og en ny hengiven venn for Helena! Full av
sjarm og like nydelig som sin far, Ixie!
Vi snakket mye om i forkant at vi ikke måtte
glemme Ixie når vi fikk valpen og Helena har vært
nøye på å dele oppmerksomhet og kos rettferdig.
Dessuten ordner Ixie opp selv innimellom hvis han
mener at Bajaz tar for mye plass og har fått nok
kos!

Da kryper han inn i fanget til Helena og skyver
Bajaz vekk.........!
Både Ixie og Bajaz føler på seg når det nærmer seg
tiden at Helena kommer hjem fra jobb og de sitter
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Helena, Ixie og Bajaz

Jeg tenker at det er fint for alle barn å vokse opp
med hund, men at det er spesielt bra for barn med
spesielle behov. De som ikke har språk kan likevel
kommunisere med en hund fordi hunden er så god
på å lese kroppsspråket, den vet når det passer
med glede, trøst eller kos! Og vennen på fire ben
gir barnet en følelse av å ikke være ensom og
alene.
Det er viktig at barnet har gode forbilder for å lære
hvordan man skal være mot dyr, men dette gjelder
jo for alle barn.

Helena, Ixie og Bajaz

Helena sier det så godt selv: -«Det er så rart! Jeg er
så glad i alle hunder og alle hunder er så glad i
meg!»😊

Helena og Ixie
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Å finne«Q-tipsen» i høystakken:
Nosework som mental trening i
hverdagen

Selv etter mange kurs, treningsgrupper og mye
treningserfaring, så blir jeg stadig forbauset over
hvordan duftene beveger seg i rommet/miljøet.
Varme, trekk, luftstrømmer, nærliggende

Et eksempel er når Marve uten problem fant NW
duften «Bjørk» (Amerikans Bjørk; Betula lenta)
gjemt i vedstablen full av, - ja akkurat: BJØRK
(Skandinavisk Bjørk; Betula pubescens)!

Skrevet av Marie Fongaard
Schapendoes er en aktiv rase som liker å bli brukt i hvertfall har vi fått en slik typisk brukshund! Vår
«schappe» heter Marve: Happyschaps Beauty
Marve, og er 3 år gammel. Marve er en særdeles
rolig og avslappet hund ...når han er sliten og
fornøyd (fysisk – og mentalt). Han er ikke veldig
kravstor, men trenger en viss mengde stimuli for
at det blir harmoni i heimen. I tillegg til å gå turer,
så driver vi med flere ulike hundesporter i
hverdagen (alt på hobbybasis), men en aktivitet
som vi trives spesielt godt med er nosework (NW).
Å koble inn nesa i hverdagsaktivitetene har vist
seg å være svært effektivt: da blir han god og
sliten!
NW er for oss den perfekte hjernetrimmen! Det er
vanvittig gøy - og latterlg enkelt å kombinere med
en travel hverdag, da det trenger lite forberedelser
– og kan trenes både hjemme i egen stue, og
sporadisk ute på tur. Hjemme har vi alltid
hermetiske glass fylt med kontaminerte Q-tips
(kontaminert med henholdsvis NW-oljene Bjørk,
Anis og Nellik), klare til å brukes i søk. Ofte legger
vi denne duften i en liten beholder som vi
gjemmer (vi har små magnetiske metallbehodere
som vi bruker mye, men gjemmer også i pappesker
og annen embalasje av varierende størrelse). Å
legge NW duften riktig er en vitenskap i seg selv!

gjenstander, hvor lenge duften har ligget m.m. er
alle faktorer som er med på å påvirke hvor - og
hvordan hunden oppfatter duftbildet. Å følge med
på eksakt når Marve plukker opp duften, og
hvordan han følger den fram mot kilden er svært
fascinerende. Utrolig hvordan den nesa virker!
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Det er nesten så man ikke skulle tro det er mulig..
NW har også hjulpet oss med å lettere
kommunisere med Marve. Både hund og eier må
lese hverandre i et søk, så dette styrker båndet
mellom to – og firbeinte. Samtidig som det er en
flott aktivitet for å bedre samarbeidet, så vil det

også øke hundens evne til å jobbe selvstendig. Vi
mennesker finner ikke duften med nesa, så i et
blindsøk er hunden nødt til å jobbe selvstendig
med å kartlegge duftbildet, og lokalisere duften før
den varsler eier. Marve har alltid vært en
selvstendig og mentalt sterk hund, så akkurat
dette gjelder ikke oss på samme måte, men jeg
har gjennom min tid i NW miljøet sett flere
nervøse og forsiktige hunder blomstre på NW
banen! Det er akkurat som om når nesa kobles
inn i et søk, så forsvinner alle ytre forstyrrelser
(både farer – og fristelser), og hunden blir
unormalt fokusert. I hverdagen når vi trener for
oss selv, så drar jeg nytte av akkurat dette ved at
jeg ofte legger inn en kort lydighetsøkt etter et
søk. Da er fokuset på topp, og kontakten over
gjennomsnittet god!

Håper med dette at det nå er flere fra klubben
som får øyne (...eller nesa?) opp for sporten. Det
hadde vært gøy å sett flere schapper i NW miljøet!
Hilsen fra Terje, Marie og Marve

NW miljøet i Norge er foreløpig lite, men det blir
gradvis større da stadig flere har fått øyne opp for
sporten. Luktgjenkjennelsetest (LGT) blir avholdt
rundt omkring i landet, og flere konkurranser
arrangeres. Selv eier vi ikke konkurranseinnstingt,
så vi har ikke prøvd oss på konkurransebanen –
men etter å ha vært aktive i sporten i lang tid, så
syns vi det var på tide å hvertfall få papirer på
LG1. Dette betyr at Marve har offisielt bevist at
han kan gjenkjenne lukten «Bjørk», og er dermed
kvalifisert til å konkurrere i NW1 hvis ønskelig.
Tester for LG2 og LG3 gjenstår, men jeg
planlegger å få tatt de innen nærmeste framtid –
luktene kan han jo allerede!
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Nosework
Nosework er en hundesport som ble etablert i USA
for 2009 år siden av noen idealistiske personer
som så nytten av aktivisering av hunder i
“Dogshelters”, da de opplevde hunder som ble
omplassert gang på gang på grunn av ulik
problemadferd. De erfarte at mye problemadferd
forsvant gjennom denne aktiviseringen. Hundene
“vokste” mentalt gjennom mestring og
problemløsning.
Etter hvert utviklet dette seg til en
konkurransegren. Hundene søker etter tre ulike
“dufter” - Bjørk (amerikansk), Nellik og Anis.
Nosework Norge har valgt å følge de amerikanske
reglene og duftene, samt bruk av eteriske oljer,
mens f.eks. Sverige har valgt andre dufter og
hydrater.
Ved bruk av eteriske oljer er det viktig at de
dryppes på “pads” som luftes godt og lenge før
bruk, det kan gjerne være så svake dufter at våre
neser knapt kan kjenne noe duft.
Det konkurreres i tre ulike klasser, klasse 1, 2 og 3.
Før hundene kan konkurrere må de ha bestått en
prøve LGT (luktgjennkjenningstest).
I klasse 1, søk etter bjørkeduft: Emballasjesøk,
romsøk, søk ute på avgrenset område, søk på
kjøretøy.
Klasse 2, søk etter bjørkeduft og anis
Klasse 3, søk etter bjørkeduft, anis og nellik.

Innlæring
I denne sporten kreves ingen forkunnskaper hos
hunden – her skal den arbeide selvstendig.
Vi starter oftest med søk etter leke/godbiter i eske
– viktig å vekke hundens nysgjerrighet og i starten
kan den gjerne se på at vi gjemmer godbiter, leke.
For hundene skal dette oppleves som lek og moro.
Vi utvider søket i flere esker – rom og etterhvert
kan vi koble godbit/duft.
Vanskelighetsgraden økes gradvis med tomsøk og
forstyrrelser.
Hvordan hunden markerer et funn er valgfritt –
(unntak er kloring da hunden etter hvert også skal
søke på kjøretøy) Markering kan være
dekkmarkering, frysmarkering, stirring, halsmarkering. Det som er viktig er at føreren kan lese
egen hund og melde om funn. Det er lov til å
belønne med godbiter, leke ved funn og også
masse ros og oppmuntring
Nosework skal være en trygg, morsom og
rettferdig aktivitet for alle hunder og hundeeiere i
Norge. (sitat fra Nosework Norge) hvor du finner
mer informasjon om denne fine hundesporten.
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Alita (foto: Anita Ilyena Kristiansen)

Når udstilling er rigtigt sjovt!

ofte for en Schapendoes. Da jeg kom ud
fra Store Ring og løb ned for at belønne
Jackpot, blev jeg mødt af dagens
racedommer, som lykønskede mig og var
umådelig stolt over at hun havde set
potentialet under sin bedømmelse. Selv
var jeg helt forfjamsket, glædestårerne
løb og jeg forstod ikke helt, hvordan jeg
kunne stå der med en pokal i hånden.

Efter at have deltaget på en veltilrettelagt
udstilling i Holland (Martini Dog Show, IDS
Groningen d. 29/2 – 1/3 2020), kan jeg kun sige at
når alt spiller sammen, er det virkelig sjovt at
udstille hund.
Efter en køretur på 800 km, lang kø i Elb-tunnelen
og ankomst til en super lækker airbnb lejlighed,
kunne fokus nu rettes mod udstillingen i Holland.
Her er der lidt andre udstillingsregler end vi er vant
til i Norden, bl.a. kan en hund først blive champion
når den fylder 27 mdr. Der kræves 4 CAC
(certifikater), res. CAC tæller dog som ¼ (4 stk.
tæller som et helt CAC – dog kun én gang),
desuden foregår bedømmelsen af bedste køn
anderledes, idet det kun er den bedst placerede
fra hver klasse (junior, mellem, åben og
champion), der i første omgang løber mod
hinanden. Hvis det fx er champion, der vinder, så
skal nr. 2 fra champion ind og løbe mod resten af
feltet. Man har desuden pligt til at møde op til
Store Ring konkurrencerne, da man ellers risikerer
at blive frataget dagens høst af præmier og titler.
Lørdag morgen tog jeg turen alene ind til
Martiniplaza, mens min mor blev i lejligheden med
Hector og det skulle vise sig at være en god
disposition. Der var tilmeldt vældig få
Schapendoes, når man tager i betragtning at det er
racens hjemland. Hos dommer, Astrid Lundava fra
Estland, fik All-Does Joyful Jackpot i første omgang
U1 (svarer til excellent), vandt over champion

Nu manglede bedømmelsen for Bedste
Hollandske Race, som var den sidste før
BIS og hallen var efterhånden næsten
tom. Jackpot var klar til endnu en tur på
den røde løber, og denne gang var
dommeren Jan Ebels, NL. Han var meget
hannen og blev BOB (Bedst i racen – ingen BOS da
tæven fik ZG) med CAC og CABIB, så nu kunne
ventetiden til Store Ring starte. Jeg fandt et
fredeligt hjørne i hallen og fik følgeskab af 2 søde
svenske damer. Ventetiden kunne udnyttes til at
hente roset og pokal samt få taget et BOB-billede
(sponsoreret af Kynoweb).
Ca. kl. 17.40 var det tid til at gøre klar til
bedømmelsen af Gr. 1 (dommer: John Wauben,
NL). Jackpot må have gjort et rigtig godt indtryk,
for han blev i først omgang shortlistet blandt 6.
Herefter fik dommeren mulighed for at se hver
enkelt hund inden der til slut skulle udvælges de 3,
der skulle på podiet. Her blev Jackpot også valgt,
og han endte som BIG2 – noget der ikke sker så
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grundig ved forbedømmelsen af de 8-9 fremmødte
racer (Stabijhoun, Wetterhoun, Markiesje,

Nederlandse Kooikerhondje, Hollandse Herder,
Saalooswolfhond, Drentsche Patrijs, Hollandse
Smoushond og Nederlandse Schapendoes), noget
jeg sætter stor pris på – også selvom det var blevet
sent på dagen.
Endnu engang skulle der shortlistes 6 og herefter
skæres ned til 3. Igen var Jackpot med hele vejen,
og til slut stod valget til sidst mellem Wetterhoun
og Schapendoes. Og æren som nr. 1 tilfaldt
Jackpot – nu fik glædestårerne frit løb og jeg ved
simpelthen ikke, hvordan jeg fik pakket sammen
og kom tilbage til lejlighed, hvor min mor ventede
med mad. Jeg er så stolt over Jackpots præstation
og den fantastiske udstråling han havde i ringen
alle gangene. Hvilken ære, glæde og fantastisk
oplevelse der er, at stille med en hund som tydelig
viser at dette er sjovt. Se så er det en fest at
udstille!!!

Kjekke karer på
hannhundlista

Happyschaps Beauty Marve,
eier Marie Fongaard

Søndag var min mor og Carezzando’s Hector
Handsup (far til Jackpot) med som heppekor og
support, da vi havde planlagt at køre hjem direkte
efter showet. Hos dommer Shyam Metha fra
Indien, kunne Jackpot (ud af de få tilmeldte hunde)
lidt heldigt ”nøjes” med U1, res. CAC og res. CACIB
(konverteres til CACIB, da vinderen allerede er
INTCH (International Champion), så bilen atter
kunne vendes mod Danmark, og ja jeg næsten fløj
hele vejen hjem. Søndagens vindere havde
desværre ikke heldet med sig i Store Ring.
All-Does Joyful Jackpot,
eier Irene Petersen

Irene Petersen
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vanligste behandlingen er ro, eventuell
medikamentell behandling, smertestillende,
dersom smertene er sterke.
Dette er en betennelsestilstand i de lange
rørknoklene hos valper. Dette gir smerte når
betennelsen er aktiv.

Voksesmerter –
Enostose/panosteitt er en spontant
forekommende selvhelbredende skjelettlidelse
hos unge hunder. Den kan være smertefull for
hunden, men uten fare for varig men. Den

Hundene halter i kortere eller lengre tid, på ett
eller flere bein og halthetsperiodene kan komme
og gå. Det er vanligst at hundene viser halthet i
alderen 5-12 måneder. Ved klinisk undersøkelse
viser hundene ømhet i de lange rørknoklene. Det
er ikke uvanlig at flere knokler angripes og at
haltheten således ”vandrer” fra bein til bein. Noen
hunder har så store smerter at matlysten blir
redusert og enkelte får feber.
De kliniske symptomene vil
sammen med en
røntgenundersøkelse gi en
sikker diagnose. Det mest
typiske røntgenologiske funnet
er en forøket tettehet i en eller
flere av de lange rørknoklene.
Sykdommen er vanligere hos
hanhunder enn hos tisper.
Ernæring: Risikofaktorer er
overforing og tidlig rask vekst.
Balansert fóring av valpen med
et godt og riktig sammensatt
valpefõr er derfor viktig. Dette
er den mest kartlagte
risikofaktoren. De store,
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seriøse fórselskapene har brukt mye tid på
forskning for å utvikle fór som sikrer en riktig
ernæring i vekstfasen. Det er spesielt store og
middelsstore raser som er utsatt, og for disse er
det utviklet spesielle fór. De viktigstre faktorene er
balansen mellom kalsium, forfor og energi.
Proteinmengde, med mindre man underfórer, er
ikke så viktig med hensyn på skjelettsykdommer.
En valp skal ikke ha voksenfór. Den skal ha
valpefór tilpasset sin størrelse. Samtidig er det
viktig å ikke overfóre. Valpen skal hele tiden være
slank og ha en jevn vekstkurve. Overvekt hos valp
er et tegn på overfóring. I tillegg vil overvekt gi økt
belastning på ledd og
skjelett.
Vigdis
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