Välkommen till Rasmontern
Välkommen till en intressant dag i Norsk Buhund Ringens rasmonter. Syftet med montern är att
väcka intresse för norska buhundar och att presentera dessa för intresserade besökare. Vi ”säljer”
konceptet norsk buhund! Läs igenom de bifogade reglerna från arrangören.
Montern
Montern skall alltid vara bemannad för att möta besökare. Vi som är i montern har fokus och är
vända utåt, mot besökarna och i andra hand mot varandra. Klädda på ett sådant sätt att vi på ett bra
sätt representerar NBR. Använd namnskylten, det underlättar för besökare att veta vem de skall
prata med. Lägg ner kläder mm i lådorna och håll montern ren och snygg. Plocka upp papper mm
som faller ner. Mat och fika intas inte i montern, använd bord och stolar vid kaféerna istället för att
äta i lugn och ro. Planera för rasparaden!
Montern är inte en allmän uppställnings- eller förvaringsplats. För besökare till mässan finns det
garderober att lämna sina saker i.
I montern förekommer enbart material från NBR, SKK/NKK, SSUK och arrangören. Vi lägger inte
fram material för t ex hundgodis, försäkringar eller liknande.
Information
Det finns informationsbroschyrer och ”vykort” framlagt. Fler finns i lådorna och tas fram allt
eftersom det behövs. Var frikostig med att dela ut! Låt gärna barnen ta flera kort om de vill.
Vid presentationen av norsk buhund tar vi fram både fördelar och nackdelar med rasen. Det gäller
att ge en ärlig presentation av rasen. Framför allt pratar vi om hur det är att ha en buhund och håller
fram dess mångsidighet. Glöm inte att lyfta fram att det finns både gula och svarta buhundar. Vi har
500-600 hundar i Sverige, för övrigt
Uppfödare och valpar
Många kommer till montern och hör sig för efter uppfödare och valpar. Använd baksidan på
informationsbroschyren, där finns alla uppfödare med. Hänvisa också gärna till NBRs hemsida när
det gäller valpar och uppfödare. I montern rekommenderas inga specifika uppfödare, valpar eller
hundar. Inte heller kommenteras specifika uppfödare eller deras hundar på ett negativt sätt. Hänvisa
besökaren till NBRs hemsida och att de kontaktar de olika uppfödarna för mer information från
dessa. Baksidan på broschyren fungerar som ett visitkort för alla uppfödare, andra visitkort delas
inte ut eller läggs fram i montern.
Kommer frågan om vilka uppfödare som är seriösa (eller inte) så är svaret att de som är på baksidan
är medlemmar i NBR. Självklart så uttrycker ingen sig negativt om någon annan medlem, hund
eller liknande.
Hälsa
En vanlig fråga gäller hälsa och ”hur det står till i rasen” och då är Buhunden är en hund som inte
har några rasspecifika hälsoproblem.
•

NBR rekommenderar sina uppfödare att hundarna HD-röntgas och att man använder status
A-C. NBR rekommenderar också att inavelsgraden inte överstiger 3,5% och att hundarna
som används i avel ögonlyses i samband med denna.

En annan fråga: ”Är det inte svårt att hitta avelsmaterial när det är en liten ras?” Svar: ”Ja, men vi
har duktiga och engagerade uppfödare som arbetar efter NBRs principer”

Aktiviteter
Vad kan man göra med en buhund? Håll fram mångsidigheten och de gärna vill vara med sin familj
och göra det familjen vill göra.
Vi har buhundar som är duktiga på agility (men border collien är bättre…), duktiga på lydnad (men
border collien är bättre…) osv.
Norsk Buhund Ringen
Informera om NBR och dess aktiviteter för dess medlemmar. Inte bara får man en underbar hund,
man får också en trevlig förening med andra trevliga och intresserade människor. Berätta om våra
träffar, ”Årets Buhundshelg” varje sommar osv.
En aktiv förening kan vara det som fäller avgörandet till buhundens fördel!

Lycka till!

