BUHUNDBLADET
Tidskrift för Norsk Buhund Ringen
NR 3 201 5 Årgång 36

www.norskbuhund.com

BUHUNDBLADET
NR 3 September 2015
ÅRGÅNG 36

Medlemstidning för
Norsk Buhund Ringen
Red: Hans Göthlin
Ansvarig utgivare:
NBR:s ordförande
Torsten Hagsäter
Settervägen 30
302 64 Halmstad
Tel. 035-22 13 75
Mob 070-673 03 75
Medl.avgift 300kr/år
Famil.medl. 55kr/år
Plusgiro 444 19 68-7
Annonspriser:
Helsida 200 kr
Halvsida 100 kr
Per rad 10 kr
Per bild 50 kr.
Omslagsbild:
Vid skogstjärnen.
foto: Björg o Bengt Silverin
Övriga foton:
Björg o Bengt Silverin
Hans Göthlin
Torsten Hagsäter
Anders Jannesson
Jörel Saeland
Lena Björklund
med flera...

Tryckeri:
JustNu Trollhättan

Du vet väl att du också hittar
aktuell information på vår hemsida:
www.norskbuhund.com

Där finner du hanhundslistor, uppfödarlistor, valpannonser, stadgar,
protokoll (kräver inloggning), bildgallerier, påannonsering av kommande aktiviter etc.etc

SSUK

Som medlem i din rasklubb är du
också medlem i Svenska Spets och
Urhundklubben (SSUK) och
välkommen att ställa ut din hund på
SSUKs utställningar:

Mer information hittar du på:
www.ssuk.se
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Ordföranden har ordet

Hej alla Buhundsvänner!

är alla välkomna!
Vi hade även ett danskt par som
kom och tog hem 1a och tredjepris i Buhundspelen med sina
svarta Buhundar.
Däremot så lyser norrmännen
med sin frånvaro, vi saknar er på
våra rasspecialer!
Nu i höst så har vi en del aktiviteter på gång, Drottningholms
träffen och Falkenbergs träffen,
sen så en spårhelg som aktivitetskommittén håller på och planerar.
Se annonser i tidning och hemsida!
Jag och alla andra i styrelsen
önskar er alla en fin höst med era
fina Buhundar!
Torsten Hagsäter

Denna regniga sommar så hade vi
ett fantastiskt fint väder på rasspecialen, en riktigt solig och fin
dag och alla som var med trivdes
i det sköna vädret.
Jag vill här tacka Svenska Lundehundsällskapet för gott
samarbete-, vi hade samarrangerat utställningen tillsammans i
år och det blev lyckat, jag hoppas
vi kan göra om det vid något
tillfälle igen.
Grattis till alla vinnarna i utställningsringen och i år var det en
finsk tik Cipacan Milla Magia
(ägare Anna-Leena Laakso) som
blev BIR och Gnipagrottans
Halfdan Röde (ägare Jörel
Saeland) som blev BIM.
Det är jättetrevligt att våra finska
vänner kommer igen varje år, ni
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BIRK

nu, 2 år senare går han lös med
mig nästan överallt, ibland tar jag
på kopplet helt enkelt för att träna
på att gå i det också.
E n vanlig dag för Birk och mig
börjar med att vi går upp vid 5 på
morgonen, då gör matte sig i ordning för jobbet innan vi promenerar till bilen, bussen eller
cykeln. Sedan spenderas dagarna
på en byggarbetsplats. Birk har
Vi hade redan innan 2 katter,
utrustad med varselväst och
men det gick hur bra som helst, blivit
skor.
Hörselskydd
har han också
vad jag minns så luktade han bara om det skulle behövas.
Ibland får
på dom och kollade sig sedan
han
följa
med
runt
på
arbetsrunt i sitt nya hem. Nu fyller Birk platsen och hälsa på folk, bära
11 år i oktober och han har blivit ritningar eller passa verktyg, men
en riktigt fin och väluppfostrad
ligger han i sin egna koja
hund. Att man inte kan lära gamla oftast
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som
placerat inne på omhundar att sitta är en myt som vi rådet. Härvi kan
han se alla som
kan slå hål på direkt.
kommer och går, många medarbetare spenderar sina raster med
att mysa med honom och han
sprider mycket glädje. När klockan är 16.00 sitter han i givakt och
väntar på att vi ska gå hem.

Birk var 9 år när jag fick honom,
då kom han resandes från Norrland med sin ägare för att se om
vi passade ihop. Det räckte med
en promenad för att inse att han
var världens mysigaste hund, fast
lite vild av sig, trots sin ålder.
Han fick helt enkelt följa med
mig och min sambo Andreas hem
till Göteborg.

Birk på jobbet

Birk, som tidigare var en gårdshund ute i skogen hade lite problem med spårvagnar, bussar och
bilar när han kom till oss. Han
älskar att åka i dom, och tyckte
det var väldigt kul att jaga dom
om han inte fick åka med. Men

Birk vid huset
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Väl hemma tar det inte många
minuter innan han somnat på
mattan. När familjen fått i sig mat
drar Birk å jag ut på nya äventyr.
Beroende på väder och dagsform
varierar vi promenader med klövja, joggning, cykelturer och simturer. Men bäst tycker han nog
om kvällarna, för då serveras det
gott färskfoder innan han kan
krypa ner i sin korg och sova.

Birk har ju blivit lite till åren, så
tankarna går mot att ta in två nya
förmågor. Två eftersom jag tänkt
börja med Barmarksdrag. Tanken
var att Birk skulle blivit inkörd,
men han tycker helt enkelt inte
om att dra, han föredrar att
springa bredvid eller bada. Så
den dag han inte finns hos mig
mera så blir det till att börja om
med två lite yngre förmågor. Min
dröm hade varit att ta in två hanar
från kringliggande länder som
passar i avel. På så sätt kan jag
hjälpa till med att minska inaveln
även om jag själv inte är uppfödare. Problemet är bara det att jag
inte kan ha valp utan måste se till
passande omplaceringar. Såvida
ingen har ett hem öppet för två
glada valpar i 2-3 år. Men det får
bli ett senare projekt, just nu ska
jag njuta av Birk och våra härliga
promenader.
Caroline Berndtsson

Klädd för arbete
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Hälsoundersökning på gång!
Under hösten kommer en hälso-

sjukdomar som vi människor
drabbas av, men så har vi hunden
undersökning att skickas ut till
som en del av vårt vanliga liv.
alla medlemmar i NBR. Det är
viktigt för oss att ni svarar på den
så att vi kan få en bild av hälso- Men hur är det med buhundarna
läget för buhundar. Blanketten är då? Har vi problem med allergier
en standardblankett som är fram- hos hundarna? Hur har vi det
med t ex cancer? Har vi andra
tagen av SKK och kommer
självklart att behandlas konfiden- sjukdomar som påverkar och som
kanske gör att vi behöver infortiellt. Har ni flera hundar att
mera om dessa?
skicka svar på kan ni skriva ut
fler blanketter från:
D et är det vi vill ta reda på och
www. norskbuhund. com .
följa upp. Liksom andra rasklubbar behöver även NBR ha en
Varför gör vi den här
bild av de åkommor som föreundersökningen?
kommer.
Från Agria får vi en sammanställning av vilka sjukdomar och S å, när ni fått enkäten, fyll i den
både för de hundar ni har nu och
olyckor som rapporteras till
försäkringsbolaget Agria (Agria för de hundar som ni tidigare har
Breeders Profile). Den här statis- haft. Räcker inte de enkäter ni
tiken används av i princip samt- fått till, skriv ut egna från
liga rasklubbar för att ha en bild hemsidan eller kontakta avelskommittén så skickar vi
av vad hundarna råkar ut för.
Problemet vi i NBR har med den ytterligare till er.
här statistiken är att det är så få
buhundar med i den att man inte
Avelskommittén
kan dra några direkta slutsatser
av den.
Vi kan i och för sig konstatera att
buhundarna generellt är en frisk
ras, vilket visar sig bl a genom att
försäkringspremien är låg om
man jämför med många andra
raser.
Om vi ser i andra raser så ökar
vissa sjukdomar som t ex cancer
och allergier. Visst är det intressant att det är ungefär samma
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Lataste buhunden

Hur underbart det än är med

Hund nr 2 nosar på burken och

semester kommer det en dag när
regnet gör att varken hundar eller
människor är intresserade av att
gå ut. Man sätter sig i soffan med
en bok och efter ett tag kommer
det fram en nos under boken och
ett par ögon som säger: ”Hitta på
någonting. Det är tråkigt nu”.
Sagt och gjort, vi inledde ett
experiment. Från skafferiet togs
två plastaskar fram och lite godis
landade i dom innan locket sattes
på. Hundarna fick varsin ask och
började att undersöka dom.

puttar den till mina fötter. Så
tittar han bedjande på mig. Hjälp
mig att öppna den, säger hans
ögon. Han puttar igen och igen
och viftar på svansen, men får
ingen hjälp. Hund nr 1 tar asken
och öppnar den också.
Vi gör ett nytt försök. Några
godbitar viras in i tidningspapper.
Hund nr 1 öppnar snabbt och äter
upp.
Hund nr 2 nosar och puttar på det
lilla paketet. Så råkar sätta han
sätta tassen på den och den börjar
rullas upp. Nu går det fort att få
tag i godiset. Nästa lilla paket
öppnas omedelbart, ny kunde han
tekniken.
När solen sedan började skina
gick vi ut och gjorde en Frolicbuske. Det är inte helt lätt med
grenarna som så lätt böjer sig.
Ja, hur olika kan man inte ta sig Man kan både vara tvungen att
an ett problem. Hund nr 1 i vår
balanser på två ben och att gå för
studie tar snabbt asken och går
att fånga kvisten med godis.
bort med den. Så håller han fast
den och tar av locket och äter upp
Jörel Saeland
innehållet. Asken är lite tillknycklad men annars hel.
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Hundinformation i Sverige, Norge, Danmark och
Finland
hundar, hälsoresultat mm. Den
har också en funktion som
användbar om man funderar på
att para sin hund. Här kan man
göra en Provparning, man anger
vilka hundar man vill använda
och Avelsdata räknar ut inavelsgrad på de tänkta valparna och
visar upp hur stamtavlan ser ut.
Med färgkoder kan man jämföra
hur ofta vissa hundar finns med i
valpens stamtavla.

För den som är intresserad av
information om stamtavlor,
hälsoresultat eller
tävlingsresultat är de nordiska
kennelklubbarnas sammanställningar en guldgruva. Det
bästa av allt, det allra mesta är
gratis och fritt att använda. På
NBRs hemsida finns det länkar
till de nordiska kennelklubbarna.

Sverige

SKK har på sin sida två olika
typer man kan söka på. Bägge är
gratis och öppna för alla att
använda, det krävs inget medlemskap i SKK för detta. Uppgifter
om enskilda hundar söks lättast
upp via Hundata. Här kan man
välja om man se en hunds
tävlingsresultat, uppgifter om
ögonlysningsresultat eller titlar.
Man kan, om ägaren tillåtit det,
även ta del av ägaruppgifter. Man
får också uppgifter om syskon
och föräldrar och man kan ganska
enkelt klicka sig fram mellan
olika hundar och ta del av stamtavlan om man så vill.
Avelsdata
Avelsdata är ett annat alternativ
som kan vara bra att känna till.
Den kräver att man registrerar sig
som användare, men det krävs
fortfarande inget medlemskap i
SKK, den är gratis och alla har
möjlighet att använda den.
Avelsdata innehåller sammanställningar om registreringar av

Norge

Norge krävde tidigare medlemskap i NKK, men det är borttaget
nu. Däremot krävs att man
registrerar sig för Min Side, men
det är bara att man får en inloggning till fler funktioner. Här ser
det lite annorlunda ut från SKKs
hemsida. På Min Side kan man
anmäla sig till utställningar och
få en del andra funktion. Är man
intresserad av andra hundar
använder man Dogweb.
Här kan man söka hundar på
både namn och registreringsnummer, se deras hälsoresultat,
utställning och tävlingsresultat
mm. Det är lite annorlunda
uppbyggt mot hur det ser ut hos
SKK, men på det hela får man
fram motsvarande information.
Tyvärr får man dock inte ägaruppgifter via Dogweb.

Finland

Även i Finland har man tillgång
till motsvarande information som
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finns i Sverige och Norge.
Genom att klicka på menyvalet
Kennelklubben på och sedan
koiranet e-tjänster hittar man
Avelsdata systemet. Nu är det
fritt fram att söka hundar, se på
stamtavlor mm. För den som inte
kan finska är det smidigt att
kunna välja svenska eller engelska som språk.

Att få använda Hunddatabasen
kostar 25 kr för ett dygn och
kräver att man registrerat sig som
användare.

Island

Island då? Ja, det är ju inte ofta vi
har buhundar från Island och
kennelklubben i Island har inte
riktigt anpassat sidorna för de
som inte kan isländska. Här
ställer språket till svårigheter, å
andra sidan har inte heller SKK
översatt sina system till annat än
svenska…
Jörel Saeland

Danmark

Danmark skiljer sin från de
övriga länderna. Här måste man
vara medlem eller betala (gäller
medlemmar i Svenska, Norska
och Finska Kennelklubbarna) för
att få använda Hunddatabasen.
Man hittar den under Min Side.

Buhundsfundering...

"Vad är du för
sorts hund? Du
är så ovanligt
stor..."
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Kantarelljakten

Varje höst när löven börjar gulna
börjar också jakten på det gula
guldet, kantarellerna! Har man
hund så ska men enligt teorin
också kunna hitta så många fler
än på egen hand. Det är ju också
en rolig aktivitet för hunden. Det
finns en hel del kurser i detta och
också böcker i ämnet.
Men hur gör man då för att lära
den att söka kantareller? Det är
inte speciellt komplicerat, men
man måste ha tålamod och inte
gå för fort fram. Det handlar i
grunden om att lära hunden
koppla ihop doften av kantareller
(eller annan svamp) med belöning, det ska ju löna sig att leta
upp svamparna.
D et handlar egentligen om att
lära hunden två olika saker, att

hitta kantareller och att markera
ATT den har hittat dom.
Markeringen kan vara att hunden
skäller, lägger sig ner eller sätter
sig vid svampen.
Börja med markeringen

Man börjar med markeringen,
om man valt att den skall sätta
sig så belönar man just det i alla
möjliga situationer. Viktigt är att
göra det även i skogen, vilket
kanske inte alltid är helt naturligt.
När det sitter är det dags att börja
markera på svampen.
D et man egentligen vill är att
lukten av kantarell för hunden
betyder ”Sitt”. Har man ingen
egenplockad svamp kan man
köpa en i affären. Håll upp den
mot hundens nos och när hunden
sätter sig belönas den. Fortsätt
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tills hunden alltid sätter sig när
kantarellen kommer fram. Nästa
steg är att kantarellen läggs på
golvet/marken framför hunden.
Återigen, belöna när den sätter
sig. Så flyttas kantarellen längre
bort och ännu längre bort när
hunden markerar den.
S å är det dags att gömma den för
att låta hunden söka upp och
markera den. Göm den först så att
hunden ser att du gör det. Man
kan sedan kasta iväg den en bit
samma sätt. När hunden alltid
letar upp och markerar så gör
man det svårare, den får inte se
att den göms. När det fungerar
bra så är det dags att lägga på ett
kommando, kantarell kanske.
Dags för skogen

Ja, så var det dags att börja leta
på riktigt. Ut i skogen med en
kantarell, håll mot nosen, låt
hunden markera, låt den se att du
gömmer den, göm den utan att
den ser det. Det blir några olika
pass med stigande svårighetsgrad
och glöm inte att ta det lugnt. Det
går inte att träna in allt på en dag
och efter kanske tre övningar kan
det vara dags att göra något annat
roligt. Leka lite och lite kaffe, t
ex.
När det här sitter bra är det dags
för nästa steg. Det skall ju vara
roligt att leta kantareller, så introduktionen till att hitta kantareller
som ingen har rört är hitta just
det. Dvs, leta upp några ställen

där du vet att det finns kantareller, kontrollera det i förväg och
markera var med t ex en spårsnitsel.
Ta så med hunden och låt den
leta på det första stället du vet att
det finns kantareller. Belöna när
den markerar dom. Låt hunden
leta på något ställe du inte har
markerat och se vad som händer.
Avsluta sedan med en av de
markerade platserna för att få en
trevlig avslutning.
Gör en liten ritual varje gång det
skall letas svamp och glöm inte
att belöna och berömma svampletaren för insatsen. När det här
sitter kan man ju också lägga till
fler svampar…
Nu är det dags att fylla frysen!
Jörel Saeland
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Äntligen Buhundsspel!
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Buhundspelen 2015

Det har blivit en tradition, Buhundspelen efter rasspecialen. Årets

upplaga hade 31 deltagare och det är flera som kommer till Årets
Buhundshelg för Buhundspelens skull. Det är roligt att vi har något att
erbjuda även de som inte tänker ställa ut och nivån på deltagarna blir
allt högre.
Vi tackar Tidaholms Brukshundsklubb för att de lånade ut hinder till
agility-banan och även domaren Ann-Marie Klein till rallylydnaden.
Agility:
1. Cascilius Anti Avanti 219 p, Arne Schubert, Danmark
2. Gnipagrottans Stella 90 p, Sanna Gunneriusson
3. Turbo Tesla 89 p, Susanne Schubert Andersen, Danmark
Rallylydnad:
1. Turbo Tesla 100 p, Susanne Schubert Andersen, Danmark
2. Gnipagrottans Stella 98 p, Sanna Gunneriusson
Cipacan Milla Magia 98 p, Anna-Leena Laakso, Finland
3. Gnipagrottans Sleipner 96 p, Åsa Cademar Nilsson
Aimo-Grim 96 p, Sophia Wadsten
Race:
1. Bellatrix 4,78, Karina Karlsson
2. Gnipagrottans Qu 4,85, Bengt Silverin
3. Cipacan Milla Magia 4,91, Anna-Leena Laakso, Finland
Totalvinnarna av Buhundsspelen:
1. Cascilius Anti Avanti 219 p. Arne Schubert, Danmark
2. Turbo Tesla 190 p, Susanne Schubert Andersen, Danmark
3. Gnipagrottans Stella 189 p, Sanna Gunneriusson
4. Cipacan Milla Magia 184 p, Anna-Leena Laakso, Finland
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Agility-vinnarna

Rallylydnad-vinnare

Race-vinnare
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Totalvinnarna av
Buhundspelen

Agility

Rallylydnad

Välfyllt prisbord
Puh, vad det var
varmt
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Utställningsresultat från Hökensås 1 augusti
BIR-valp 4-6 Pe-Gu’s Trym
Nukason , ägare Ann Svensson
BIR-valp 6-9 Vaalebjönn’s Xs
Trolla, ägare Diana Jonsson
BIS-valp Pe-Gu’s Trym Nukason
BIR-Veteran: Gnipagrottans
Gullan Lilltösen , ägare Elisabeth
Hagsäter
BIM-Veteran: Gnipagrottans
Halfdan Röde, ägare Jörel
Saeland

BIR-valp

BIR Cipacan Milla Magia, ägare
Anna-Leena Laakso
BIM Gnipagrottans Halfdan
Röde, ägare Jörel Saeland
Cert Vildhöjdens Aggera
Cert och svensk champion
Gnipagrottans Stella, ägare
Sanna Gunneriusson
BIR-veteran

Bästa avelsgrupp: Gnipagrottans
Gullan Lilltösen

Bästa uppfödargrupp: Kennel
Gnipagrottans
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BIR och BIM

Bästa
uppfödargrupp

Vinnarna i "Barn
med hund"
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Höstpromenad på Drottningholm!
Drottningsholms Slott
Söndagen den 4 Oktober 2015 kl 10.30
Samling sker vid den stora parkeringen mittemot orangeriet.
Infart till parkeringen ligger till vänster ca 200 meter efter
infarten till slottet. Busshållplatsen heter Orangeriet.Vi träffas
vid Drottningsholms slott som bjuder på en underbar omgivning.
Platsen är inhägnad med staket och vatten så möjlighet finns att
ha hundarna lösa, även för de mer rymningsbenägna.
Vi äter matsäck ihop och låter hundarna springa av sig .
Vid eventuella frågor kontakta: Hans Göthlin 070-510 43 88
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Nytt från SKK om allergier:
Nytt test mäter hur allergivänlig din hund är

28 jan 2015 Nu har världens första individuella allergentest sett
dagens ljus. Det nya testet – Allergenius Dog – mäter hur mycket
allergen den individuella hunden utsöndrar och hjälper samtidigt
allergiforskningen på vägen mot det övergripande målet: att bota
pälsdjursallergi.

Hur genetiska och andra faktorer påverkar hundars utsöndring av
allergen har hittills varit okänt eftersom det saknats ett enkelt sätt att
testa eller mäta den. Ett nytt test, framtaget av Medi-Tec tillsammans
med ett forskningsteam på Karolinska Institutet, hoppas kunna ändra
på det. Ambitionen är att ett så stort antal hundar som möjligt testas,
för att kartlägga i vilken grad de är allergivänliga och vad det beror
på. Med hjälp av testresultaten kan forskningsteamet få mer kunskap
om hundallergi – kunskap som sedan kan delas och spridas till
hundägare.
– Allergi står i vägen för många som drömmer om att skaffa hund.
Det är också många allergiker som inte har möjlighet att besöka
vänner med hund eller vistas i miljöer där det finns katter, hästar och
andra djur. Den övergripande målsättningen med det här
forskningsprojektet är att vi på sikt ska kunna få fram ett vaccin mot
pälsdjursallergi, säger Ulf Uddman, vd för Svenska Kennelklubben.
Så fungerar testet
Utifrån flera stora internationella forskningsstudier går det att fastslå
att allergivänliga hundraser är en myt, allergivänligheten skiljer sig
istället mer mellan individer. Testet är en ny analysmetod som genom
tre enkla prover undersöker vilka allergen just din hund utsöndrar och
i vilken mängd. Allergener är samlingsnamnet på de ämnen som
allergiker reagerar på. Genom att mäta dem kan resultatet sedan
jämföras med andra testresultat som samlas i Medi-Tecs databas över
testade hundar. På så sätt får man reda på om hunden är mer eller
mindre allergivänlig än genomsnittet.
"Får du exempelvis reda på att din hund utsöndrar en stor mängd
allergen i saliven vet du att allergiker bör undvika att bli slickad av
den. Kanske utsöndrar den istället stor mängd från pälsen, då kan det
hjälpa att tvätta hunden regelbundet", säger Anna Winkler, Medi-Tecs
pälsdjursspecialist samt biomedicinsk analytiker på Karolinska
Institutet.
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Hur testar man sin hund?
Allergenius Dog kan beställas online, se länken nedan. På
webbplatsen finns också utförliga instruktioner om hur testet går till.
Ungefär två till fyra veckor efter testet får man reda på sin hunds
unika allergenprofil. Då går det även att se hur hundens profil
förhåller sig i jämförelse med de andra testade hundarna – alltså hur
allergivänlig hunden är jämfört med genomsnittet av de testade
hundarna
Snart kan fler allergen testas
Hos hundar finns sex olika allergener. I dag kan Medi-Tec testa de tre
första: Can f 1, som är det mest kända huvudallergenet, samt Can f 2
och Can f 3. När man under senare delen av 2015 även börjar testa
Can f 4 och Can f 6 får de som gjort testet kompletterande uppgifter
om de allergenerna. (Can f 5 finns huvudsakligen hos icke kastrerade
hanhundar, som allergiker därför bör undvika att umgås med.)
Läs mera om testet på SKK:s hemsida. Gå in på nedanstående länk!

http://www.skk.se/sv/nyheter/2015/1/Nytt-test-mater-hurallergivanlig-din-hund-ar/

Buhundsfundering...

"Ja, du kompis, nu är det
höst igen. . . "
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FALKENBERGSTRÄFFEN
Vi ska ha Falkenbergsträffen 18 oktober i år igen på Falkenbergs
brukshundklubb och med början kl 1200
Medtag fika och något att grilla och tänk på att klä dig efter vad
vädrets makter kan tänkas ha i beredskap.
.
Vi provar på lite enklare spår och givetvis blir det Buhundsrace där
vi korar västkustens snabbaste buhund!
Väl mött alla Buhundsvänner!
kontaktperson: Torsten Hagsäter 070-6730375
Ytterligare information finns på hemsidan:
www.norskbuhund.com
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Styrelse för Norsk Buhund Ringen

Ordförande:

Torsten Hagsäter
Settervägen 30
302 64 Halmstad
035-221375, mob 070-6730375

ordforanden@norskbuhund. com

Vice ordförande:

Hans Göthlin
Skogstorpsvägen 2
153 60 Mölnbo
0158-60024, mob 070-5104388
viceordf@norskbuhund. com

Kassör:

Ritva Lindström
Halmstadby 3550
268 78 Kågeröd
0418-53121, mob 070-9627837
kassor@norskbuhund. com

Sekreterare:

Magdalena Wilson
Harstigen 16
514 35 Tranemo
0325-76901 mob 070-6016357
sekreterare@norskbuhund. com

Ledamöter:

Peter Magnusson
Lingonvägen 11
342 61 Moheda
0472-71546 mob 070-5571546
peter@norskbuhund. com

Bernt Larsson
Äspe PL 178
694 93 Östansjö
0582-23134

Ann Svensson
Björksäter, Saringe
747 93 Alunda
0174-12335

ann@norskbuhund. com

Jörel Saeland
Lassövägen 7
430 63 Hindås
0301-18910, mob 031 -3808263
jorel@norskbuhund. com

Bengt Silverin
Vävstigen 5
449 51 Alafors
0303-740558

bengt@norskbuhund. com

Marie Regnér
Dockekulla Gård
597 91 Åtvidaberg
mob 073-0494278

marie@norskbuhund. com

Malin Eriksson
Grinstad Kleven 1
434 93 Mellerud
0521-36115

malin@norskbuhund. com

bernt@norskbuhund. com

Du vet väl att protokollen finns på hemsidan för medlemmar att läsa?
Maila webmaster@norskbuhund. com för inloggningsuppgifter
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"Jag tycker vi glömmer alla trista
regnvädersdagar och börjar drömma
om nästa sommar istället. . . "

