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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
som är mångspråkig och kan
När helgen närmade
Sommarens höjdpunkt rasspecial- översätta!
sig
slutet
och
var dags att
en med utställning och buhunds- packa ihop så det
hände
det igen!
spel bjöd oss på många härliga
Finska
landslaget
rycker
ut och
upplevelser. Vi var denna gång i hjälper till. Maken till effektivitet
Ånnaboda, Kilsbergen, Örebro. för rivande av tält och packande
Drygt 25 hundar deltog i lördag- in i våra bilar får man leta efter.
ens buhundsspel och fart och
för hjälpen! Och så en
fläkt gällde för både hundar och Tack
massa
med ett sjungande
människor. På söndagens utställ- Go Turkramar
på
vackraste
norska
ning var det över 50 anmälda
klingande
i
öronen.
Härligt!
hundar både från Sverige, Norge
och Finland. Den här gången får
vi lyfta på hatten för våra nordiska grannar. Vi hade deltagare i
helgen som inte var med i de
officiella aktiviteterna med sina
hundar men ändå förgyllde vår
tillvaro på ett strålande sätt! Jag
hoppas verkligen att ni alla
känner er välkomna tillbaka! Och
vad som också är fantastiskt
roligt är de människor som kom
för att man är intresserad av att
skaffa en buhund. På rasspecialen
finns möjlighet att knyta kontakter med både uppfödare och alla
typer av buhundsägare. Att knyta
kontakter kan också vara att man
hittar en tillkommande partner
för sin hund. Jag pratade med
både nyblivna buhundsägare och
de som var intresserade av att
skaffa en buhund. Alla vittnade
Min lilla Tara, stolt vinnare i
om hur väl mottagna de kände
sig. Just så vill vi att klimatet ska buhundsracet 2017, det inte matte
kan fixar hunden!
vara! Middagen på lördagskvällen var välbesökt och själv
hade jag förmånen att försöka
ästa års rasspecial blir i Gränna
förstå både norska och finska vid N
den
Boka in den helgen
mitt bord. Tur att vi har en kassör redan4-5/8.
nu!

Finska Landslaget och Go Tur!
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Hösten är en fantastisk tid tycker Planera också redan nu in ett
jag, hundarna klär sig i vacker
vinterpäls och en och annan
jaktdag lär det bli. Agilitykurs för
nybörjare är något som vi också
har gett oss in på. Målet?
Buhundsspelen 2018 förstås med
en något bättre placering än årets.
Och så får vi fortsätta springa
fort, i alla fall min lilla snabba
buhund.
D en här hösten kommer vi också
hålla ett extra årsmöte för att
revidera våra typstadgar enligt
SSUK.s påbud. Mer om det och
kallelsen kan ni läsa om inne i
bladet.

besök på Stockholms Hundmässa
eller My Dog i Göteborg. Vi
finns där med rasmontrar och om
du är intresserad att hjälpa till
med din hund och representera
världens bästa ras är du hjärtligt
välkommen. Hör av dig till någon
i styrelsen.
Marie Regnér
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Ett STORT TACK till alla som stöttat vår verksamhet
genom att skänka priser till utställningar, lotteripriser,
matvaror etc. eller genom arbetsinsatser vid olika
arrangemang.
Utan er hjälp och era bidrag hade det inte varit möjligt
att genomföra utställningar, Buhundspel, Buhundsträffar
rasmontrar etc.
Norsk Buhund Ringen
Annons
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Resultat Ånnaboda/Kilsbergen
13 augusti 2017
Domare: Liz-Beth Liljeqvist

BIR Honningrosas Dina Drömmedame, ägare Siri Marte
Moseid/Ernst-OlafTorjussen
BIM Leite-Gård’s Jarl Olav-son, ägare Marie Edland
Cert och champion Honningrosas Jösta Hjerteknuser, ägare Ritva
Lindström
Cert Honningrosas Bibi Hjerteknuser, ägare Anne Konttinen och Anne
Pesari-Laine
BIR veteran Tunturipuron Jääenkeli, ägare Tarja Pihlaja
BIM veteran Tunturipuron Jääkarhu, ägare Tarja Pihlaja
Bästa avelsgrupp Cascilius Hedda Hjerteknuser
Bästa uppfödargrupp Honningrosas Kennel
BIR valp 4-6 månader Kimura’s Berta, ägare Marie Edland
BIR valp 6-9 månader Näsets Betty, ägare Elin Larsen
BIM valp 6-9 månader Sixten, ägare Rolf Lind
BIS valp Kimura’s Berta

1-4 bästa hane:

1 Leite-Gård’s Jarl Olav-son
2 Honningrosas Jösta Hjerteknuser
3 Gnipagrottans Nikar
4 Ratsunummen August-Runar

Bästa han-klass

1-4 bästa tik

1 Honningrosas Dina Drömmedame
2 Gnipagrottans Ulla-Gulla
3 Gnipagrottans Stella
4 Honningrosas Bibi Hjerteknuser
6

Bästa tik-klass

Totalt deltog 6 valpar, 16 hanar och 26 tikar.
Reservcerten fick Ratsunummen Emil-August JR och Fenja.
Vinnarna av Barn med hund: Hannah och Emma
Vinnare av Junior handling: Mira Pihlaja
Vackraste huvud: Mijano’s Lance
Bästa par: Affe och Sixten
Bästa svarta buhund: Vaalebjönn’s Xs Trolla
Bästa trick: Fenja och Tara
Fullständiga resultat på utställningen finns i Poängjakten.

BIR o BIM

BIR o BIM Veteran

Bästa uppfödarklass

Trolla -bästa svarta Buhund
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Bibi

Jösta

Berta
Bästa par -Affe o Sixten

Vackraste huvud -Mijano´s Lance
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Höstpromenad på Drottningholm!
Drottningsholms Slott
Söndagen den 8 Oktober 2017 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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Årets Buhundshelg 2017

Så var Årets Buhundshelg över och trots ett blåsigt och kyligt väder
värmdes vi av ett stort antal glada och engagerade människor med
hundar. Platsen i år var Kilsbergen utanför Örebro.
Kilsbergen ligger ju lite närmre Norge än både Gränna och Västervik
och dessutom sammanföll helgen med utställningen i Askersund så
till vår glädje fick vi också flera norska ekipage i tillägg till våra
finska deltagare. Vi hittade på campingen en ”fine lille vogn” från
Norge redan på torsdagen.
Under de två dagarna genomförde också avelskommittén mätning av
hundarna samt räkning av tänder.

Buhundspelen

På lördag eftermiddag hade vi den sjätte upplagan av Buhundspelen.
Det är roligt att se hur alla utvecklats under de åren som varit, med
fyra ekipage med full pott i rallylydnaden så är det dags att göra
banan svårare till nästa år eller kanske ha en hemlig bana som man
inte hinner träna på. Vi får se, det var hur som helst nästan trettio
ekipage som deltog. Startnummer ett tillföll förra årets totalsegrare,
Lisen, som lämnade det vidare till Ottilia nästa år. Vi kan även i
agilityn se att allt fler har mer kontroll på både hopp, slalom och
tunnlar. När det gäller racet så har vi några hundar som även i år
placerade sig högst upp i listan.

Gemensam middag i Ånnabodastugan

Vår aktivitet i Kilsbergen sammanföll med att de arrangerade ett
bröllop i restaurangen så vi beslöt att istället anlita en cateringfirma
för vår egen buffémiddag. Det var mycket lyckat med god mat och
tillbehör, nybakat bröd och den vegetariska moussakan fick alldeles
extra beröm. Trevlig stämning och med en placering mellan
campingen och planen gjorde att alla kunde gå hem mätta och glada.

50-års firande i Kilsbergen

Det gäller ju att prioritera rätt, ansåg våra finska vänner. Middagen
blev också ett firande av Ilpo Pennanens 50-årsdag. Med hjälp av
tolk fick vi alla ta del av talet till jubilaren och sedan blev det både på
hurrande och sång (fast på svenska).
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Rasspecialen

Rasspecialen startade på söndag morgon med över femtio deltagare i
olika grupper som dömdes av Liz-Beth Liljeqvist. Det var generöst
med priser till våra vinnare och i tillägg det som säkert var det största
lotteriet hittills hos NBR.

Serveringen

Vår servering var lika välbesökt som vanligt och med anledning av
det kyliga vädret kompletterades korv och bröd med nygräddade
våfflor. De kylda dryckerna var däremot inte så attraktiva i år…

Buhundens Marknad

Under lördagen och söndagen hade vi vår ”Buhundens marknad” där
det fanns lite av varje att köpa. Buhundsprylar från NBR, getost från
Garsås Mejeri, honung från Ålbrunna Gård, ägg, hjortronsylt …
Nästa år vill vi gärna att våra finska gäster med sina fina
kaffefilterhållare, mössor mm har en mer synlig plats tillsammans
med övriga produkter!

Slutord

Helgen blev mycket lyckad, det var nöjda och glada deltagare som
åkte hem. Vi vet alla att alla inte kan vinna allt så det är bara att ta
nya tag inför nästa år.
Efter helgen har våra domare och ringsekreterare hört av sig och
framfört att även de var mycket nöjda och glada efter helgen. De har
meddelat att de gärna ställer upp en annan gång för NBR…
Extra roligt var att träffa nya medlemmar och deltagare som lovat att
komma tillbaka nästa år.
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Resultat Buhundspelen 2017

26st hundar deltog i årets spel i grenarna agility, rallylydnad och
Race.
Vissa hundar i alla grenar andra i valfria grenar.
En rolig dag med många glada skratt och duktiga hundar och förare!
Totalsegrare
1, Ottilia och Stephanie
204 poäng
2, Tova och Lena
186 poäng
3, Bellatrix och Karina
176 poäng
3, Fenja och Marie/Rasmus 176 poäng
5, Jari och Maria Edland
166 poäng
6, Yrsa och Birgitte Ekholm 154 poäng
7, Stella och Birgitte Ekholm 152 poäng
8, Lisen och Alice
139 poäng
9, Enkele och Tarja
136 poäng
10, Affe och Lotta/Stefan 134 poäng
11, Pöpple och Tarja
111poäng
11, Nova och Gunnel
111poäng
13, Sixten och Rolf/Rebecka 96 poäng
14, Trillian och Karina
85 poäng
15, Penny och Inger/Marie 84 poäng
16, Embla och Lillvor
77 poäng
17, Tara och Marie Regnér 69 poäng
18, Pyttan och Elisabeth
51 poäng
19, Frej och Bengt
38 poäng
20, Castor och Johanna
7 poäng
21, Iita och Tarja
6 poäng
22, Pinglan och Elisabeth
1 poäng
22, Trissa och Marie
1 poäng
22, Qu och Emelie
1 poäng
22, Znäckan och Elisabeth
1 poäng
22, Yoyo och Vanja
1 poäng
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Agilityresultatet
1, Ottilia och Stephanie 100 poäng
2, Bellatrix och Karina
93 poäng
3, Tova och Lena
92 poäng
4, Fenja och Marie/Rasmus 74 poäng
5, Yrsa och Birgitte Ekholm 63 poäng
6, Jari och Maria Edland
58 poäng
7, Tara och Marie Regneér 57 poäng
8, Stella och Birgitte Ekholm 53 poäng
9, Lisen och Alice Nidle
52 poäng
10, Pyttan och Emma
51 poäng
11, Frej och Bengt
37 poäng
11, Pöpple och Tarja
37 poäng
13, Enkele och Tarja
35 poäng
14, Affen och Lotta/Stefan 33 poäng
15, Sixten och Rolf/Rebecka 28 poäng
16, Nova och Gunnel
22 poäng
16, Embla och Lillvor
22 poäng
18, Penny och Inger/Marie 21 poäng
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Rallylydnad
1, Ottilia och Stephanie 100 poäng
1, Jari och Maria Edland 100 poäng
1, Enkeli och Tarja
100 poäng
1, Affe och Lotta
100 poäng
5, Stella och Birgitta Ekhol 98 poäng
6, Tova och Lena
93 poäng
7, Fenja och Marie/Rasmus 92 poäng
8, Yrsa och Birgitte Ekholm 90 poäng
9, Nova och Gunnel
88 poäng
10, Trillan och Karina
84 poäng
10, Lisen och Alice Nidle 84 poäng
12, Bellatrix och Karina
75 poäng
13, Pöpple och och Tarja 73 poäng
14, Sixten och Rolg/Rebecka 67 poäng
15, Penny och Inger/Marie 62 poäng
16, Embla och Lillvor
54 poäng
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Race
1, Tara och Marie Regneér 12 poäng
2, Fenja och Marie/Rasmus 10 poäng
3, Bellatrix och Karina
9 poäng
4, Jari och Maria Edland
8 poäng
5, Caster och Johanna
7 poäng
6, Lita och Tarja
6 poäng
7, Pyttan och Emma
5 poäng
8, Ottilia och Steffie
4 poäng
9, Lisen och Alice Nidle
3 poäng
10, Tova och Lena
2 poäng
11, Yoyo och Vanja
1 poäng
12, Znäckan och Elisabeth 1 poäng
13, Qu och Emelie
1 poäng
14, Affel och Lotta/Stefan 1 poäng
15, Penny och Inger/Marie 1 poäng
16, Pöpple och Tarja
1 poäng
17, Trissa och Marie Regneér 1 poäng
18, Nova och Gunnel
1 poäng
19, Enkeli och Tarja
1 poäng
20, Trillan och Karina
1 poäng
21, Stella o Birgitte Ekholm 1 poäng
22, Embla och Lillvor
1 poäng
23, Yrsa och Birgitte Ekholm 1 poäng
24, Pinglan och Elisabeth 1 poäng
25, Frej och Beng Silverin 1 poäng
26, Sixten och Rolf/Rebecka 1 poäng
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tid
4,54
5,40
5,97
6,03
6,05
6,06
6,07
6,18
6,25
6,30
6,31
6,32
6,37
6,41
6,46
6,59
6,63
6,68
6,69
6,81
7,06
7,18
7,41
7,47
7,56
7,63

. . . liten
bildkavalkad. . .

Det var gäster från
Norge också

Bara på lek...

Liten o söt
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. . . mer bilder

...och ett 50-årsfirande...
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Vardagsbeteende Norskbuhund

I en undersökning av Norsk

Buhunds Vardagsbeteende har
Buhunds ägare fått svara på ett
antal frågor om vad man ansåg
om sin hund, 31 st. har deltagit.
Frågorna var uppdelade i 9 delar
där del 1 bestod av 8 frågor och
handlade om Träning och
Lydighet. Svaren bestod av
Alltid, Ibland, Ofta och Sällan.
E xempel på vad frågorna kunde
vara ”Då min hund är lös så
kommer den direkt när jag kallar
på den”, ”Lyder "sitt"kommandot omedelbart” eller
”Lyder "stanna kvar"-kommandot
omedelbart”, Osv. Det man såg
av svaren var att buhundar Oftast
lyder kommandona.

D el 2 handlade om Aggressivitet.

och där svaren var uppdelade i
Ingen aggression - inga synliga
tecken på aggression och
morrar/skäller. Här kan vi se
buhunden inte var Aggressiv,
men den kan också morra eller
skälla om dom blir överraskade
av någonting.
D el 3: Rädsla och ängslighet.
D el 4: Oro vid ensamhet.
D el 5: Tendens att bli upphetsad
eller uppjagad. Dom flesta svaren
var måttlig eller liten upphetsning. Man ser att Buhunden är en
vakthund tex. när dörrklockan
ringer då blir dom måttligt
upphetsade.
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När dörrklockan
ringer då måste man
kolla vad är för något
och gärna ge skall.

D el 6: Tillgivenhet och

kontaktsökande:
D el 7: Lekfullhet
D el 8: Social kontakt. Som
bestod av 8 frågor. Här visar det
sig att Buhundar är väldigt
sociala och tycker om att ha
kontakt både med familjen och
främmande. Tabellen visar dom
sammanslagna svaren.

D el 9: Övrigt. Våra Buhundar

uppskattar att få godsaker ex.
korv eller köttbullar. Dom gillar
att jaga katter, fåglar, ekorrar om
tillfälle ges. Av svaren så ser man
att Buhunden är väldig nyfikna.
Om man är intresserad av hela
enkäten så finns den att läsa på
www. norskbuhund. com

Ann Svensson
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SKK: Nya nordiska utställningar nästa år

Nästa år införs en ny typ av hundutställning, Nordic Dog Show, i de

nordiska länderna. Den allra första Nordic Dog Show kommer att
hållas på MyDog i Göteborg den 4 och 6 januari 2018.
Totalt kommer det att arrangeras 13 Nordic Dog Shows i Sverige
under 2018, en av dem blir Stockholm Hundmässa. Under nästa är
arrangeras också Nordic Dog Show i våra nordiska grannländer, nio i
Finland, två i Danmark, fem i Norge och två på Island.
Den nya utställningstypen är ett resultat av samarbetet mellan de
nordiska kennelklubbarna. Bakom beslutet att införa Nordic Dog
Show ligger en gemensam vilja att bli mindre beroende av den
internationella kennelfederationen, FCI.

Vilka utställningar får status som Nordic Dog Show?

Tanken är att den nya Nordic Dog Show ska komplettera våra
nationella och internationella hundutställningar.
En utställning kan inte både ha internationell status och status som
Nordic Dog Show. I och med att den nya utställningstypen införs
kommer antalet utställningar med internationell status att minska.
Under 2018 kommer sju internationella utställningar att i arrangeras i
Sverige.

Tävla om Nordic Show certifikat

Hundarna som deltar på Nordic Dog Show kommer att tävla både om
våra vanliga nationella certifikat och om Nordic Show certifikat.
Reglerna för Nordic Show certifikat är enkla - vinnaren av Bästa
hane/tik tilldelas Nordic Show certifikat och tvåa Bästa hane/tik
tilldelas reserv- Nordic Show certifikat. Ingen bruks- eller jaktmerit
krävs för att tävla om de nya certifikaten.

Nytt utställningschampionat – Nordic Show Champion

För att tilldelas det nya nordiska utställningschampionatet, Nordic
Show Champion (NORDIC Ch) ska hunden redan vara nationell
utställningschampion i det land där den är registrerad. Den ska även
erhålla tre Nordic Show certifikat, från tre olika länder, av tre olika
domare. Minst ett av certifikaten ska erövras efter att hunden har fyllt
två år.
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Norsk Buhund Ringen kallar till

EXTRA ÅRSMÖTE

för behandling av ärende rörande nya typstadgar enligt krav
från SKK och SSUK

Lördagen den 28 oktober kl 1300
Plats: Hembygdsgården i Mölnbo
(vägbeskrivning se nedan)
Kaffe o smörgås serveras från kl 1200

Föredragningslistan innehåller endast, förutom formaliapunkter,
endast punkten " Revidering av stadgarna " och inga andra punkter
kan tas upp till behandling eller beslut.

Vårdinge Hembygdsgård är belägen i Mölnbo samhälle, ca 300 m
söder om pendeltågstationen. Mölnbo ligger invid väg 57 mellan
Gnesta och Järna, ca 3 mil sydväst om Södertälje. Kör du E4:n så
svänger du av vid Järna och följer sedan väg 57 mot Mölnbo.
Kommer du söderifrån kan du också följa väg 57 ända från
Katrineholm. Är du osäker eller om du villat bort dig: ring Hans
Göthlin 070-510 43 88
22
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"Inget går upp mot en riktig schottis. . . "

