Frågor och funderingar
Vänj också valpen så att Du får titta
i munnen på ett positivt sätt. Öva
långsamt upp valpens förtroende, så
att Du kan hantera den. Om Din
hund skulle bli sjuk eller skada sig,
måste Du kunna få undersöka den.
På många orter finns det lokala
hundklubbar, som erbjuder olika
kurser och möjlighet att träffa andra
hundägare. Titta i telefonkatalogen
Om det skulle dyka upp några
frågor eller funderingar
rekommenderar vi att Du i första
hand vänder Dig till Din uppfödare.
Om Du så småningom tycker att du
vill besöka en utställning för att få
Din hund bedömd och inte riktigt
vet hur det ska gå till. Ring då till
någon i Norsk Buhund Ringens
styrelse.
Du får vår klubbtidning gratis under
det första kalenderåret när Du köpt
Din valp. Detta under förutsättning
att din uppfödare meddelat oss om
försäljningen av valparna. Du är
också välkommen att bli medlem
hos oss!
Vi hoppas att Du och Din norska
buhund får det jättetrevligt
tillsammans. Rasen är underbar och
har många fördelar.
Styrelsen Norsk Buhund Ringen

NORSK BUHUND RINGEN Är en
rasklubb ansluten till SSUK, Svenska
Spets- och Urhundsklubben, som ingår
i Svenska Kennelklubben.
Föreningens uppgift är att bredda
samarbetet mellan buhundsägarna.
Därmed hoppas man kunna bevara och
förbättra rasen. Årligen arrangeras
utställningar och kurser.
Föreningen ger ut Buhundbladet 4
gånger per år. Medlemsantalet är c:a
200. Avgift per år 300 kr.
Familjemedlem 60 kr.
Valpköpare erhåller tidningen gratis
första kalenderåret.
Intresserad av att bli medlem?
Kontakta vår kassör Ritva Lindström,
070-962 78 37
Hemsida: www.norskbuhund.com

Grattis till Din
Norska Buhund!
Buhunden har genom
århundraden varit den norska
bondens medarbetare och
följeslagare som gårdshund.
Det var framför allt vakt, vallning
och jakt som den användes till.
Dessa egenskaper finns mer eller
mindre kvar hos rasen.
Buhunden har stor arbetslust
och energi. Den
är ofta väldigt
nyfiken på det
som händer runt
omkring och har
en stark
flockkänsla.
Buhunden kan
också ha stark
vaktinstinkt
och är ibland mer eller mindre
intresserad av att jaga. För att Din
Buhund skall bli så trevlig som
möjligt, är det bra om Du är
medveten om dessa egenskaper.
Hundar är som allra mest
formbara när de är valpar.
Den tid Du lägger på träning
under den här perioden har Du
stor nytta av resten av hundens
liv.

Det är nu grunden läggs till vilka
regler och förutsättningar som skall
finnas i hundens vuxna liv. Din valp
har precis lämnat sin mamma och
syskon och ska nu lära sig att leva i
sin nya flock.
Ledarskap och Konsekvens
Hunden är ett flockdjur som har ett
behov av att leva
tillsammans med
andra individer. I en
hundflock har alla
individer olika roller
och uppgifter. Det
finns olika regler och
hundarna har ett
språk de kommunicerar med. I en
flock behövs någon som leder, som
fattar beslut och enar gruppen. Om
alla skulle göra precis som de ville
skulle flocken splittras.
Det är Du och Din familj som är
valpens nya flock och även i denna
flock behövs en ledare.

Norsk Buhund Ringen hälsar Dig Välkommen!

I det samhälle vi lever i fungerar det
inte att hunden själv får bestämma
vart den vill gå, vad den vill jaga
eller hur den löser konflikter med
andra.
En bra ledare blir man genom att
vara den som tar initiativ till
aktiviteter. Genom att vara pålitlig
och konsekvent. Genom att sätta
regler och ha lagom stora krav, men
också genom att vara den som busar
och leker, som hunden med glädje
följer. Att vara konsekvent innebär
inte att vara elak och hård, utan att
ALLTID mena vad man säger.
Regler och kommandon skall alltid
följas. På det sättet kan hunden lita
på sin flockledare.
Miljöträning
Under hundens första månader läggs
grunden för hur den kommer att
uppleva olika situationer i
framtiden. Det valpen lärde sig som
var trevligt och ofarligt kommer den
inte att vara rädd för i framtiden.

De upplevelser som den blev skrämd
av kommer den att uppleva som
obehagliga i framtiden. Du kan hjälpa
Din hund väldigt mycket genom att på
ett positiv sätt träna den i olika miljöer
och situationer.
En valp som bor på landet kan man
gärna ta med in till stan och träna. Åk
till platser där det är liv och rörelse,
fordon och olika ljud.
En hund som bor i stan mår bra av att
få lite lantträning, träffa de djur som
finns där och komma ut i skogen. Ta
med valpen på bil-, tåg och bussresor.
Under miljöträning uppträder Du
precis som vanligt. Du ska lära hunden
att dessa situationer är naturliga.
Social träning
För att valpen ska behålla sitt språk
och kunna umgås bra med andra
hundar, måste den få träffa andra
hundar. Välj snälla vuxna hundar och
valpar som din valp får umgås med.

Hundar som inte kan umgås på ett bra
sätt är tyvärr ett stort problem för
många hundägare. Om det inte finns
barn i familjen bör valpen få träffa
barn.
Lösträning och följsamhetsövningar
Börja direkt träna din valp att vara lös
utomhus. Spring ifrån valpen och lär
den att följa efter dig. Göm dig på
promenaden så att valpen får leta
efter dig. Var lite ”opålitlig” och
försvinn ifrån hunden. På så sätt lär
den sig att den måste hålla koll på var
du är. Hundens motion måste rättas
efter dess ålder framför allt de första
månaderna i hundens liv. Prata gärna
med din uppfödare hur mycket
träning (motion) din valp behöver.
Inkallning
Kom/hit är nog det viktigaste
kommandot din hund kommer att lära
sig i livet. Har du en fungerande
inkallning, kan du lita på din hund
när den är lös. Träna gärna inkallning
när valpen är hungrig och ska få mat.
Varje gång måltiden serveras
använder Du ett inkallningskommando. Valpen kommer snabbt
att lära sig att hit/kom betyder mat.
Passa på att träna inkallning när
valpen själv är på väg till Dig. Ropa
ett glatt; - Bra, hit! Belöna och busa
lite med valpen när den kommer
fram.

Då ni leker kan Du springa ifrån
valpen. När Du är säker på att den
följer efter, ropa inkallningskommandot och fortsätt spring. Låt
valpen hinna ifatt Dig och beröm
jättemycket.
Hanterbarhet
Då Din valp blivit lite äldre kanske
du vill ställa ut den. Eller så kommer
du förr eller senare bli tvungen att
besöka en veterinär. Detta är
situationer då olika människor
kommer att klämma och känna på
Din hund. Det är bra att ha tränat på
det i förväg. Passa på att titta lite i
valpens ögon och öron när ni kelar.
Känn igenom pälsen och tassarna, när
ni varit ute på promenad.
Kloklippning kan bli ett problem om
man inte vänjer valpen vid detta från
allra första början.
Avel
Det finns inte så många norska
buhundar och vi behöver fler som
kan tänka sig att ta valpar eller låta
sin hane användas för avel.
Är du intresserad kan du kontakta
avelskommittén i Norsk Buhund
Ringen så berättar vi mer.

