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Årets spets 2013
NUCH NJCH NMHF-13 Fort Hjort Hilla (NO35198/11)
Eier:
Tore Bjørnbet, Trondheim
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Leder`n
v/Tom Lund

Det er nå gått 3 måneder siden årsmøtet i
Trøndelag hvor jeg ble valgt til ny leder
av NSFN. En kort presentasjon av meg
selv:
Jeg bor i Lørenskog, men tilbringer mye
tid i Østerdalen. Er 64 år, gift med Eva
og er samboer med Finsk Spets Pyry, en
viril 2 år gammel karabat full av fart.
Arbeider i Flytoget hvor jeg er
Infrastruktur- og prosjektsjef og leder
arbeidet med kjøp av Nye flytog. Utover
å drive med Finsk Spets er jeg en ivrig
lerdueskytter og er leder av Lørenskog
Sportskyttere.
Jeg takker for tilliten fra årsmøtet og er
ydmyk i forhold til det vi skal arbeide
med og vil love å lytte til det
medlemmene måtte ha behov for å ta opp
som temaer. Det er bare å ta kontakt med
meg på telefon eller via e-mail.
Det ble også valgt nye styremedlemmer,
Renate Sørensen, Jon Bjarne Onsøien og
Bernt Enge Larsen. Renate Sørensen ble
valgt til kasserer. Jeg ønsker alle, nye og
gamle styremedlemmer, velkommen til
den nye styresammensettning i NSFN og
ser frem til en god diskusjon om det som
opptar oss mest.
Det ble også valgt medlemmer til
arrangementskomiteer både i nord og sør,
og ønsker disse også velkomne.
I år har arrangementskomiteen i Nord
avholdt treff for 5. gang med stor
tilslutning av medlemmer, dette er et

populært tiltak som Stein Erik Røsdal
har holdt i hele veien. Stein Erik ble på
årsmøtet tildelt en erkjentlighetshonnør
for det arbeidet han har lagt ned i
forbindelse med dette arrangementet og
som prøveleder for utallige jaktprøver i
Nord.
Vil også benytte anledningen til å takke
av de som har gått ut av styret, spesielt
til Hans Halvorsen som har vært
mangeårig leder av NSFN og har
arbeidet intenst med å holde klubben på
en stø kurs. Ikke bare har han vært leder
av klubben, men også leder av
jaktprøve-utvalget. Hans har brukt
veldig mye tid på å få økonomien på
plass og har ved et par anledninger også
måttet ta over kassererfunksjonen når
dette ikke har fungert godt nok. Hans
fortsetter som leder av jaktprøveutvalget, og som Webredaktør. Hans ble
tildelt en flott Oseberg kniv for sitt
arbeid for NSFN sammen med et
æresmedlemskap. Gaven ble overrakt
hjemme hos Hans på Skaslia av Per
Martin Korsmo og Tom Lund da Hans
var syk og kunne ikke delta på årsmøtet.
Vi retter en stor takk til Hans for utført
arbeid.
Det ble på årsmøtet kåret vinnere av
forskjellige titler for 2013: Årets Spets,
Årets Unghund, Beste Utstillings Spets,
Årets oppdretter. Det ble også utdelt
diplomer for jaktprøvepremieringer.
Gratulere til dere alle.
Årets Spesialutstilling ble avviklet med
rimelig god deltakelse. Det er ønskelig
med flere, det er en god anledning til å
få en bedømmelse av hunden. På vår
spesialutstilling brukes det alltid gode
dommere med fin kompetanse for våre
2 raser. På slike utstillinger er det noen
som blir skuffet og noen blir positivt
overrasket. Jeg ble overrasket da min
hund Pyry ble BIR og BIS, slikt gleder
og gir en ansporing til videre arbeid og
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utstillinger. Jeg gratulerer alle vinnere
til våre 2 raser. Disse er presentert på
henholdsvis forside og bakside i dette
nummer av Spets Nytt sammen med
resultatlisten inne i bladet.
I april var Per Korsmo og undertegnede invitert til å delta på årsmøtet
til SSF som ble arrangert i Mora
Idrettspark, samtidig avviklet de sin
spesialutstilling. Det var 10 år siden
årsmøtet ble avviklet i Mora sist.
Denne gang deltok 35 Finsk Spetser
og 34 Norbottenspetser, min hund
Pyry ble bedømt til very good så her
svinger det i bedømmelsene. Men som
et kjempeplaster på skuffelsen gikk en
norsk eid Norrbottenspets til topps og
ble BIR og BIS 1, det var Wilma eid
av Terje Holden, en meget lovende
hund på alle mulige måter, så en stor
gratulasjon til Terje og Wilma. Og
akkurat som om det ikke var nok så
var Finsk Spetsen som ble BIR og BIS
2 av norsk oppdrett. Det var FORT
HJORT Jeppe. Så en kan vel si det ble
storeslem.
Nå er vi midt i sommerperioden og
muligens et lavt aktivitetsnivå for
hundetrening, men ikke glem de. Det
er nå det gode grunnlag for høstens
jaktprøver kan legges! Vær oppmerksom på hoggorm. Det er en del av de i
år. Blir hunden bitt, så bring den så
snart som mulig til veterinær.
Håper så mange som mulig har
anledning til å delta på jaktprøver
utover høsten og at det blir en god
fugletilgang.
Det er sendt ut en liste til alle
prøvedommere og jeg anmoder at de
som har anledning til å dømme skriver
seg på listen.
Det blir gjort noen endringer på
kvalifiseringskrav for deltakelse til
NMHF. Disse blir gjort gjeldende for
NMHF 2015. Dette betyr at kvalifi-

seringsperioden starter ved første jaktprøve
i høst.
Vi ser en tendens til en nedgang i antall
medlemmer, noen har meldt seg ut
skriftlig, noen har ved en forglemmelse
ikke betalt kontingent. NSFN har sendt en
purring til de det gjelder. Det er en
forutsetning for deltakelse på jaktprøver at
medlemskapet er i orden. Dette gjelder
også de som er dommere, etter NKK`s
reglement er godkjenningen som dommer
ikke gyldig før medlemskontingent er
betalt og registrert av NKK, dette gjelder
også i utførelse av prøveledergjerningen.
Som mange har sett, har hjemmesiden vår
får fått en ny profil og er under utvikling.
Er det noen som har stoff som de ønsker å
dele med andre, så send det inn til
publisering.
Jeg ønsker alle medlemmer en riktig god
sommer sammen med familie og hunder,
og vel møtt til en god prøvesesong og
lykke til med opparbeidelse av heder og
verdighet for våre to raser.

Foto: Jones

Håpet er at det denne høsten skal bli
mange slike syn for jegere og deltagere
på jaktprøver.
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Spesialutstillingen på Vikhammer 2014
Foto: Grete Waltoft

Årets utstilling ble et vellykket
arrangement takket være godt vær
og dyktig ledelse og sekretæriat.
Dommer Marianne Holmli hadde
denne gangen 17 hunder å dømme.
Best i rasen (BIR)
og Best i show (BIS)
Pyry og eier Tom
Lund.

Best i motsatt
kjønn (BIM)
Fort Hjort
Myra og eier
Rune Viddal.
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Det ble mange premier å ta med seg hjem
for Best i Rasen (BIR) Bg Wilma
(Eier Terje Holden).

Dommer Marianne
Holmli tok seg tid til å
forklare hva hun så på
hundene. Her med
Raija-J og Anita
Løvseth

Jon Bjarne Onsøien
med Siiwekkään
Gaula viser at det er
viktig med god
kontaktutstilling.
også på
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Finsk Spets
Odin-J NO44132/13
Santtu NO51642/12
Småen NO54771/12
Lajko NO32798/09
Pyry FI41804/12
N UCH N JCH Kiro 23298/05
Raija-J NO44134/13
Jenny-J NO44133/13
Pm Tuuli NO43401/13
Siiwekkään Gaula FI53932/12
Redberetta SE39477/2011
Aila NO41411/10
N JCH NMHF-13 Fort Hjort Hilla NO35198/11
Saga-K NO60830/09
N UCH Fort Hjort Myra 07724/08
Norrbottenspets
Jaukkaravaaran Serena FIN19576/10
NV-13 Bg Wilma NO35804/12

Dommer: Marianne Holmli
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Frønes, Ragnhild
Holden, Terje

Eier
Refseth, Anders Reitan
Rød Aasen, Ingar
Berre, Tor Kristian
Mølslett, Lars Helge
Lund, Tom Excellent
Aune, Hermann t
Løvseth,Robert og Anita
Sandvold, Robin
Kilen, Odd Arve
Onsøien, Jon Bjarne
Kjell og Lise Fjerstad
Sørensen, Renate
Bjørnbet, Tore
Gynnild, Jens
Viddal, Rune

Champion Tispe
Norrbottenspets
Åpen Tispe
Brukshund Tispe

Brukshund Tispe

Unghund Tispe
Åpen Tispe

Champion Hann
Junior Tispe

Klasse
Junior Hann
Unghund Hann
Åpen Hann
Brukshund hann

Resultater fra spesialutstillingen på Vikhammer 23. mars 2014
Premie
Verry good 1 JKH
Excellent 1 AKH
Good
Verry good 2 BKH
Excellent 1 BKH Cert BIR BIS
Excellent 1 CHK CK 2BHK
Excellent 1 BJKT
Verry good 2 BJKT
Verry good 3 BJKT
Excellent 1UKT
Good
Excellent 1AKT
B1BKT Cert 2 BTK
Excellent 2BKT
Excellent 1BKT CK 1BTK BIM
Norrbottenspets
Excellent 1AKT
Excellent 1BKT CERT 1BTK BIR
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Årsmøte 2014
Tekst: Oddbjørn Nordhagen
Foto: Grete Waltoft

Et år på etterskudd og 10 år siden sist
var det igjen duket for Årsmøte på
Vikhammer Motell & Camping
mellom Trondheim og Stjørdal.
Egentlig skulle fjorårets årsmøte vært
avholdt i Trøndelag, men ble flyttet
grunnet dommerkonferanse. Ellers er
fordelingen 2 ganger i sør og 1 gang i
nord, kanskje vi bør flytte møtet enda
lenger nordover neste gang vi
avholder årsmøte i nord.
Lørdag 22. mars 2014 var 25
medlemmer samlet på Vikhammer.
Avtroppende leder Hans W Halvorsen
hadde dessverre ikke anledning til å
komme grunnet sykdom. Og det var
for øvrig litt synd siden klubben

ønsket å takke han for lang og tro tjeneste
med en gravert kniv. Nestleder Per Martin
Korsmo ønsket velkommen og Lennart
Jönsson fra SSF/Svenske Spetsklubben,
overbrakte gaver og hilsener.
Av innkomne saker, var det revidering av
jaktprøvepriser som eneste punkt på
årsmøtet, foreslått av styret. Forslaget gikk
på å øke prisene med bakgrunn i at
jaktprøvene gikk med underskudd. Det
kom frem mange gode argumenter for og
mot og endte med at årsmøtet tok en pause
imens styret revurderte sitt forslag.
Hovedargumentet mot en økning var at
dette ikke fremmet økt deltakelse på
jaktprøver. Hovedargumentet for en økning
var at inntektene måtte knyttes til kostnad,
øvrige medlemmer som ikke gikk prøve
skulle ikke finansiere økte jaktprøveutgifter.
Nytt forslag gikk igjennom med 14 mot 11
stemmer og medfører følgende økning fra

Årsmøtets store prisvinner var Tore Bjørnbet som Norgesmester,
eier av Årets spets og Årets oppdretter.
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01/01-2015: førstegangsstart bevegelig
fra 100,- til 200,- Bevegeligprøve fra
350,- til 400,- og fastprøve fra 500,- til
700,-. NM priser vil bli vurdert i hvert
enkelt tilfelle.
Tom Lund ble enstemmig valgt til ny
leder for 2 år og med på laget fikk han
Jon Bjarne Onsøyen som nytt
styremedlem og Bernt E Larsen og
Renate Sørensen som varamedlem.
Renate Sørensen overtok også
kassererjobben. Per Martin Korsmo ble
gjenvalgt som styremedlem og går inn
som nestleder. Øyvind Aasen ble
gjenvalgt som revisor og Kristin Hansen
nyvalgt som vara revisor.
På premieutdelingen var Tore Bjørnbet
som vanlig uforskammet frekk og
forsynte seg grådig. Årets Spets ble
følgelig Fort Hjort Hilla til Tore og han
tok også Årets Oppdretter, denne gang
til odel og eie.

Prisen "Beste utstillingsspets
2013" gikk til Renate Sørensen
for finsk spetsen Aila.

Premieutdellingen i Norgesmesterskapet for halsende fuglehunder skjer på
årsmøte: nr. 2 Oddbjørn Nordhagen (med Laris), nr. 1 Tore Bjørnbet (Fort
Hjort Hilla) og nr. 3 Rune Viddal (Fort Hjort Myra).
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Årets unghund ble Pyry til ny leder
Tom Lund, Beste Utstillingsspets Aila
til ny kasserer Renate Sørensen og
Herman Aune ble kåret til årets
dommer med flest dømte prøver. Vi
gratulerer igjen.
Hans W Halvorsen fikk en gravert kniv
i gave for lang og tro tjeneste og ble
samtidig utnevnt til Æresmedlem.
Hans har fortsatt mye å bidra med og
kommer til å jobbe i kulissene som ny
webredaktør for hjemmesidene samt i
jaktprøveutvalget.

kalvesteik og dessert før det var duket for
loddsalg og trekning.
Resten av kvelden gikk med til jakt- og
hundeprat og det ble tidlig kveld før
søndagens utstilling.
Takker for årsmøtet og middagen.

Stein Erik Røsdal fikk påskjønnelse for
ekstraordinær innsats før Per Martin
Korsmo takket for oppmøtet og ønsket
velkommen til årsmøtemid-dagen
senere på kvelden.
Styret konstituerte seg selv i et kort
styremøte før middagen. Referat fra
styremøtet er lagt ut på hjemmesidene
www.nsfn.no.

Avtroppende leder Hans W Halvorsen
Skulle kanskje ha ventet seg hadde sykdomsforfall på årsmøte, men
trøndersodd, men 27 gjester måtte ble takket av med ett hjemmebesøk av
pløye gjennom en 3 retters med nyvalgt leder Tom Lund.

Stein Erik Røsdal ble overrakt en
erkjentlighetshonnør for det arbeidet han har lagt ned i forbindelse med
spetstreffet i nord og som prøveleder for utallige jaktprøver.

Lennart Jönsson fra SSF/Svenske
Spetsklubben, overbrakte gaver og
hilsener til klubbens nye leder Tom
Lund
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REFERAT FRA ÅRSMØTE
VIKHAMMER MOTELL & CAMPING 22. MARS 2014
l. Åpning
a) Nestleder Per Martin Korsmo ønsket alle velkommen. Leder Hans W Halvorsen
hadde ikke anledning til å møte grunnet sykdom.
b) Representant fra SSF/Svenske Spetsklubben Lennart Jonsson overbrakte
hilsener og gaver fra SSF.
c) Deltakelsen på årsmøtet: 25 medlemmer.
Det framkom ingen merknader til årsmøteinnkallingen.
2. Konstituering
a) Valg av møteleder: Tom Lund
b) Valg av referent: Oddbjørn Nordhagen
c) Valg av to til tellekorps: Herman Aune og Stein Erik Røsdal.
d) Valg av to å signere protokollen: Rune Viddal og Knut Østmo.
3. Årsberetning 2013
Årsberetningen ble gjennomgått av møteleder Tom Lund.
Årsberetningen ble godkjent.
4. Regnskap for 2013
a) Regnskapet ble gjennomgått av Tom Lund på vegne av kasserer Hans W
Halvorsen. Styret informerte om at opprinnelig kasserer Kent Støkket trakk seg
midt i året og Hans W. Halvorsen overtok. Det framkom ingen merknader.
Regnskapet ble godkjent.
b) Revisjonsberetningen ble gjennomgått uten merknader.
5. Innkomne saker:
Revidering av jaktprøvepriser.
Forslag til revidering av jpr priser er kunngjort via styremøtereferat på
hjemmesidene, men burde vært spesifisert bedre i ÅB. Opprinnelig forslag fra
styret: førstegangsstart bevegligprøve fra 100,- til 250,-, Bevegelig
prøve fra 350,- til 500,- og fastprøve fra 500,- til 700.-.
Side 12

Spets-nytt 2 - 2014
Roy Nilsen var uenig og argumenterte med lave priser i Sverige og Finland, samt at
en prisøkning ville ha negativ effekt på rekruttering og bedret deltakelse på
jaktprøve. Styret ble bedt om å se på andre løsninger. Årsmøtet tok 15 minutters
pause imens styret revurderte forslaget. Det ble stemt over forslag fra Roy på 200,400,- og 500,- og styret 200,- 400,- og 700,-. Styrets nye forslag gikk gjennom med
14 mot 11 stemmer.
Nye priser på jaktprøver fra 1/1-2015:
Førstegangsstart bevegelig prøve: 200.-. Bevegelig prøve: 400.-. Fast prøve: 700.6. Budsjett 2014
Budsjettforslaget ble gjennomgått av Tom Lund på vegne av Hans W Halvorsen.
Det ble bemerket at avsetning til 3 nummer av Spets Nytt på 15000,- må revurderes
iom at første nummer har kostet mer enn beregnet. Budsjettet ble godkjent.
7. Valg
Nestleder i valgkomiteen Rune Viddal presenterte valgkomiteens innstilling.
Følgende ble valgt ved akklamasjon:
Leder:
Valgt for 2 år
Styremedlem: Tom Lund, Lørenskog
Per
Martin
Korsmo,
Grinder
Valgt for 2 år (gjenvalgt)
Styremedlem:
Valgt for 2 år
Varamedlem: Jon Bjarne Onsøyen, Skien
Valgt for l år
Varamedlem: Renate Sørensen, Eidsvoll
Bernt Enge Larsen, Skedsmokorset Valgt for l år
Revisor:
Valgt for l år (gjenvalgt)
Vararevisor: Øyvind Aasen, Skarnes
Kristin Hansen, Oslo
Valgt for l år
Ny leder i valgkomiteen: Rune Viddal, medlem i valgkomiteen: Martin Skjærve.
Nytt varamedlem i valgkomiteen, med opprykk i 2 år: Grete Waltoft
Foreslått og enstemmig valgt av årsmøtet.
8. Premieutdeling
a) Årets spets 2013:
b) Årets unghund 2013:
c) Beste utstillingsspets 2013:
d) Årets Oppdretter 2013:

NO 35198/11 Fort Hjort Hilla eier: Tore Bjørnbet
eier: Tom Lund
Fl 41804/12 PYRY
eier: Renate Sørensen
NO 41411110 AILA
Tore Bjørnbet
Til odel og eie
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e) Årets Dommer 2013

Herman Aune

f) Jaktprøvepremieringer og diplomer siden forrige årsmøte.
Hans W Halvorsen fikk en gravert kniv i gave for lang og tro tjeneste og ble
utnevnt til Æresmedlem. Stein Erik Røsdal fikk påskjønnelse for ekstraordinær
innsats.
10. Avslutning
Per Martin Korsmo takket for oppmøtet og ønsket forsamlingen velkommen til
årsmøtemiddag.
Referent:
Oddbjørn Nordhagen
sign.

Protokollsignore:

Protokollsignore

Knut Østmo
sign.

Rune Viddal
sign.

Kvalifisert til Nordisk 2014 (NB: Feil i Spets nytt 1 -1 4)

Regler: De 3 beste hundene fra NM året før, samt hund med det beste
sammenlagt resultat fra 2 fastprøver. Resultat oppnådd i NM inngår.
Kvalifisert Reg. nr
Navn
Eier
1
NO35198/11 FORT HJORT HILLA
Bjørnbet, Tore
2
S40337/2007 LARIS
Nordhagen, Oddbjørn
3
07724/08
FORT HJORT MYRA
Viddal, Rune
4
NO32800/09 LAATU
Nilsen, Roy
Reserver
1
FIN25836/08 JIIÄLLÄN INKA
Østmo, Knut
2
11644/06
TIURTUNET`S HARRAZ-F Engesbakk, Kenneth
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NM 2014 AVVIKLES
PÅ MORTTJERNSBERGET I GRUE

Invitasjon blir sendt til alle kvalifiserte deltagere
Kvalifisering til NM for Halsende Fuglehunder (NMHF) fra 2015, gjeldene fra
august 2014.
For å delta i NM må eier av hunden være medlem i NSFN og hunden være registrert
i NKK.
Det er kun spesialklubbens to raser som kan delta.
Dommer situasjonen skal vurderes årlig. Målet er 10 startende hunder i NM
Inntil videre skal det delta 7 hunder som vil være standarden inntil
dommersituasjonen tilsier flere startende.
Det skal alltid utregnes 4 reserver som skal bekjentgjøres sammen med de
kvalifiserte hunder.
Tellende er hundens 2 beste resultater oppnådd på prøve, minst ett av resultatene må
være fra fast-prøve. Dvs. poeng fra beste (fastprøve+fastprøve) eller (fastprøve +
bevegelig prøve)
Poeng oppnådd under et NM er ikke kvalifiserende til neste års NM.
Prøvesesong starter i august og avsluttes mars/april påfølgende år.
Ved poenglikhet går den hunden som har oppnådd høyeste enkelt poengsum foran.
Ved fortsatt like resultater rangeres resultat fra fastprøver foran bevegelig prøve.
Ved fortsatt likhet rangeres yngste hund foran.
Det er kun prøver avviklet i Norge og anerkjent av NKK som er tellende.
Resultater fra Nordisk mesterskap teller ikke.
Det blir sendt en egen invitasjon til de NM kvalifiserte

KVALIFISERING TIL NORDISK MESTERSKAP FRA 2014
De 3 beste hundene fra Norsk Mesterskap for Halsende fuglehunder er kvalifisert til
Nordisk Mesterskap etterfølgende år. Fjerde hund og 4 reserver velges ut fra resultat
fra de 2 beste resultatene fra jaktprøver arrangert i regi av NSFN frem til 31.12. året
før Nordisk mesterskap arrangeres.
Ved poenglikhet går den hunden som har oppnådd høyeste enkelt poengsum foran.
Ved fortsatt like resultater rangeres resultat fra fastprøver foran bevegelig prøve.
Ved fortsatt likhet rangeres yngste hund foran.
Resultat oppnådd i NM telles med.
Frist er satt fordi, om Nordisk arrangeres i Finland, må det settes av tid til å
gjennomføre Rabies-vaksinering for hunder som ikke tidligere er vaksinert.
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Postnr. Poststed
Navn
Telefon / Mobile E-post adresse
2100 Skarnes
Aasen, Øyvind
90802614 oyvaasen@bbnett.no
7290 Støren
Aune, Hermann
95893794 elinaune@hotmail.com
7028 Trondheim 73937342 / 98253850 tobjoe5@online.no
Bjørnbet, Tore
Engesbakk, Kenneth 8610 Mo i Rana
99022588 kenneth.engesbakk@yahoo. no
Halvorsen, Hans W. 2260 Kirkenær
62945570 / 90161242 hansh@online.no
Helgeneseth, Tomas 2264 Grinder
95244065 tohelg@live.no
2264 Grinder
Korsmo, Per M.
62941326 / 41281700 permko@online.no
1472 Fjellhamar 23159054 / 91519565 Tom.Lund@flytoget.no
Lund, Tom
Løvtjernet, Martin 2224 Austmarka 62829478 / 95751492 tjinnern@yahoo.no
2233 Vestmarka 62839139 / 41451119 oleanna@tele2.no
Mohn, Ole Johan
7882 Nordli
Nilsen, Roy
90974142 ronils5@online.no
Nordhagen, Oddbjørn 2409 Elverum
41334958 webmaster@nsfn.no
8615 Skonseng
Norum, Kenneth
99022428 kehans@online.no
Onsøien, Jon Bjarne 3719 Skien
99014998 jbo@atplan.no
Rasch-Nilsen, Bjørnar 7712 Steinkjer
90147681 rihau2@online.no
Røsdal, Stein Erik 7632 Åsenfjord 74084941 / 91866996 st-eri-r@online.no
2408 Elverum
Støkket, Kent
62414795 / 93039878 kent.stokket@gmail.com
2320 Furnes
Sundkøien, Bengt
62363447 / 92668924 ukjsundk@online.no
Sundseth, Tor Ivar 7160 Bjugn
.
41683147 t-ivasun@online.no
Sønsterud, Armand M. 2256 GrueFinnskog 62947762 / 91650028 armand@online.no
2260 Kirkenær
Tørmoen, Asgeir
45501499 tormis@netcom.no
6518 Kristiansund
Vatnan, Per
91831708 pervat41@hotmail.com
2320 Furnes
Viddal, Rune
91881139 / 91771242 ruvidd@online.no
1911 Flateby
Waltoft, Grete
99504403 grete.waltoft@gmail.com
7120 Leksvik
Østmo, Knut
74857637 / 92207046 knut-oes@online.no

Dommere for jaktprøver
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UTSTILLINGER

Se terminliste og meld på elektronisk på
http://web2.nkk.no/terminliste-utstilling/
Trenger du hjelp eller veildning på nett eller har spørsmål knytta
til utstilling? Ikke nøl med å kontakte klubben! Det er flinke og
rutinerte personer som mer enn gjerne hjelper deg! Se navn og
telefonnummer foran i bladet.
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Herpesviruset
Av Marianne Holmli

De siste årene har det i hundemiljøet
blitt snakket en del om tomme tisper,
små kull og valper som dør de første 14
dager. Ved en tilfeldighet oppdaget jeg at
det som i utlandet kalles «Fading
Puppies» eller som det ville hete på
norsk, valper som dør de første dager
uten noe tilsynelatende grunn, er det
samme som herpesvalper.
Dette fant jeg ut at jeg skulle sjekke litt
om da det i flere raser er snakket om
problemer med å få valper, små kull eller
at tispeeier er sikker på at tispen har tatt
seg, men ingen valper. Da jeg startet å
undersøke i Norge, var det få eller ingen
som hadde hørt om det, men etter å ha
snakket med en veterinær i Danmark
fikk jeg så mye nyttig informasjon at
dette måtte gjøres noe med i Norge.
Det ble for 2-3 år siden startet med et
forsknings/samarbeidsprosjekt med 4
dyrklinikker, Norges Veterinærhøgskole,
Veterinærinstituttet og Statens vet
medicinska anstalt Uppsala, disse vil
følge opp spesielt døde valper, men også
om det er mistanke om herpesvirus for å
ta blodprøve. Så er det noen som har fått
valper som uforklarlig dør, vil jeg
oppfordre oppdretter til å levere disse til
nærmeste veterinær for obduksjon. Det
samme gjelder tomme tisper eller tisper

som mister valpene i løpet av
svangerskapet, disse har det blitt tatt
blodprøve fra og resultatet av dette ble
som i våre naboland – over 80% av
hundene hadde antistoffer av Herpesviruset.
De klinikker som var med i samarbeidet
var Tromsdal Dyreklinikk, Stavanger
Smådyrklinikk, Byåsen Dyreklinikk og
Poliklinikken Norges Veterinærhøgskole.
Disse skulle samle prøver for å påvise
antistoffer fra ca 400 hunder i løpet av 1
år, og ut fra disse resultater fortelle mer
om hvor omfattende problemet er. Og
resultatet av dette ble, som i våre
naboland – over 80% av hundene hadde
antistoffer av Herpesvirus.
Heldigvis så har jeg en veterinær som er
«hundemann» i tillegg, han undersøkte
også en del med det resultat at det ble
søkt om å importere vaksine til Norge.
Denne har vært i produksjon siden 1998 i
Frankrike, og er nå tilgjengelig over hele
landet.
Herpesvirus er inntil nå i Norge en ting
som ikke har vært diskutert, men for ca 3
år siden var jeg på et møte med
representanter fra Norges Veterinærhøgskole, hvor de holdt foredrag bla om
Herpesvirus og hvilke problem dette
kunne forårsake, og heldigvis
behandlingen.
Jeg tror vi har hatt dette viruset i Norge i
mange år, og den offentlige statistikk
viser at våre naboland har til dels store
problemer som SVERIGE 50% DANMARK 80% - ENGLAND 88% FRANKRIKE hadde 80-90% men har nå
kommet ned på 40%. Det skulle ikke
være noen grunn til at vi i Norge skulle
være fri, - eller? Vi drar på utstilling,
parer hunder i utlandet, importerer
hunder osv.
Vi kan ha viruset på hundene våre uten å
vite det, men stressituasjoner kan utløse
et utbrudd på tispen uten at vi som
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oppdretter merker noe, og på den måten – godt miljø med lavt stressnivå.
påvirke både antall valper, at det ikke – VAKSINE!!
blir valper i det hele tatt, at tispen tar - til valpene - varmelampe, da valpene
seg, men «kaster» dem midt i ikke klarer å produsere varme til seg
svangerskapet, verst er det å få valper for selv.
deretter og miste dem. I noen tilfeller – sikre tilførsel av råmelk, her kan vi
blir hundene sterile og det er jo tragisk. oppdrettere melke tisper for råmelk for
så å fryse den. Man vet aldri hvem som
Noe av det som er innrapportert er kull kan få bruk for den. I disse tider er det
på Boxer, 2 forskjellige tisper fra samme enkelt å offentliggjøre at man har det
kennel, den ene 3 år som første kull. Det tilgjengelig.
ble foretatt keisersnitt på 69. dag, 3 – unngå smittefarlig kontakt.
valper hvor alle døde ca 12 dager gamle.
Den andre var 5 år, og hadde hatt kull Hvem skal vaksineres?
tidligere, normal fødsel på 63. dag. Det - Herpesvaksinen er tilleggsvaksine
ble 5 valper, alle valper døde ca 12 dager som må settes først ca 14 dager etter
gamle.
paring og 14 dager før forventet fødsel.
Valpene ble akutt syke og døde i løpet av Jeg gir mine tisper en vaksine ved 18-10 timer etter første tegn til sykdom. årsalder. Dette må gjøres ved hver
Det er også innrapportert på Rottweiler drektighet på tispen.
hvor flere valper døde ca 2 uker gamle. – Drektige tisper som er/har vært
På to kull Amerikansk Cocker Spaniel eksponert for herpesvirus.
døde valpene første leveuke.
– Drektige tisper i områder med foreDet har kommet inn rapporter fra hele komst av viruset.
landet både om valpedød, tisper som er – Drektige tisper som det er påvist
tatt blodprøve av med antistoffer, mange herpesvirus på.
«tomme» tisper, så det er viktig og ta NB! Det er ikke aktuelt å bruke vaksine
kontakt med sin veterinær nå, sånn at til valper, hannhunder eller tisper som
vaksinen blir tilgjengelig ved din ikke skal brukes i avl.
klinikk, selv om jeg regner med at de
fleste veterinærer har dette på lager nå. Hvilken effekt kan man forvente?
- redusere risikoen for tidlig valpedød
Symptomer på Herpesvirus – valpene – øker fødselsvekten til valpene
blir urolige og de fleste skriker mye, – så langt viser forskning at det er
slutter å spise. Dette skjer fra noen timer tendens til økt kullstørrelse.
etter at de er født opp til 4 uker etter – jeg har nå rådet mange de siste år,
fødsel. De eldste jeg har hørt om var ca 4 både enkelt oppdrettere, men også
uker. Det er ikke medisin og gi dem raseklubber, og de er ikke i tvil om at det
dessverre, men pass på og ha det varmt hjelper!!!
til valpene, viruset trives dårlig i varmt
miljø.
Bivirkninger - det kan bli litt hevelse
hvor sprøyten blir satt, men går vanligvis
Hvordan forebygge Herpesvirus på over i løpet av en uke.
tispen:
– unngå smittefarlig kontakt, især i De siste årene har jeg snakket med både
drektigheten.
hundefolk og veterinærer fra hele landet
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og det er ikke tvil om at vi har hatt
Herpesvirus i Norge en stund. Noen
oppdrettere har sagt at de kjenner til det,
enten har de hatt det selv eller de har
hørt om det, ja faktisk i flere år. Med den
informasjon vi har nå, så er det heldigvis
hjelp å få.
Har man mistanke om at man har viruset
selv i kennelen eller man vet at det
finnes i nærområdet, så ser jeg ingen
grunn til at vi ikke skal vaksinere. Jeg
for min egen del har vaksinert i 3-4 år nå
og har ingen problemer.
I grunnvaksinen til hund nå er det
valpesyke, parvovirus og smittsom
leverbetennelse. Tidligere var også
kennelhoste med i samme vaksine, men
ble tatt bort, for så å bli tatt inn igjen.
Spør veterinæren om det er kennelhoste i
grunnvaksinen. Viktig å vite for dem
som tror at de får hunden vaksinert mot

Guro Eggen - nytt medlem
avlsrådet - norbottenspets

Jeg heter Guri Eggen og er 1967 modell.
Jeg bor for tiden på Vestlandet, men
flytter hjem til Hedmark og Østlandet i
løpet av sommeren. Jeg har holdt på med
hunder og jakt siden tenårene, først med
labradorer som ble stilt på jakt- og
blodsporprøver, utstilling og lydighets-

kennelhoste!! Det er kanskje en av
grunnene til at det er mye kennelhoste
for tiden? Grunnen til at det ble tatt bort
var at det ikke var anbefalt å grunnvaksiere mer enn hvert 3. år mens
kennelhostevaksinen skal tas hvert år,
om man reiser en del med hund, eller bor
i et område hvor det er utbrudd.
For øvrig så er det forskjellige regler i
forhold til grunnvaksine alt etter hvilket
land man skal til. Så sjekk med det land
du skal til for det er land som forlanger
grunnvaksine hvert år.
Er det noen som har spørsmål i
forbindelse med Herpesvirus ta gjerne
kontakt, jeg sitter med stabler av
informasjon fra både Norge og andre
land.
Artikkel er hentet fra «elghunden»
med tillatelse fra Marianne Holmli.
pmk
konkurranser. Og senere ble det irske
settere som jaktes med på fjellet og i
skogen, og som stilles på jaktprøver og
utstillinger. Var også innom jemthund,
de årene jeg jaktet elg. Min første spets
kom i hus i 2008 og er en
norrbottenspets fra Sverige ved navn
Mimi. Planen er at det blir en nob til i
huset neste år. En herlig rase og en herlig
jaktform.
Jeg har oppdretternavnet Guri Mallas, og
hadde mitt første valpekull i 1997. Som
mangeårig oppdretter og hannhundeier
har jeg en del erfaring med avl, og jeg
svarer gjerne på spørsmål og gir råd
rundt parring, valping og oppdrett. Jeg er
forholdsvis fersk i spetsmiljøet og som
eier av norrbottenspets, men håper jeg
kan bidra positivt i avlsrådet som
kontaktperson for norrbottenspets. Jeg
ser fram til å høre fra dere og bli kjent
med dere.
Guro
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Spetstreff Langvassheimen
Tekst/foto: Stein Erik Røsdal

Spetstreffet på Langvassheimen 2014 er
vel overstått. I år var 27 påmeldt. Selv
om noen ble forhindret, så var treffet en
suksess. Selv om vi ikke begynner før
kl. 18.00 på fredag så kom de første
rundt kl. 16.30.
Det var en del vind på fredag så
partyteltet bli ikke satt opp. Det trengtes
ikke da det var satt opp en flott gapahuk
med hengende bord og bålpanne der.
På lørdag kom også sola. Noen benyttet
formiddagen til fisking og bading, før
helgas faglige stoff ble presentert.
Oppsynsmann Ivar Rimul holdt foredrag
om prosjekt Værnes region som
omhandler småvilt, rovvilt og
holdninger bland jegere. Dette var
interessant og det kom stadig spørsmål

eller kommentarer ang. emnet. En takk til
Ivar. Roy Nilsen var på en snarvisitt med
valpene for å møte valpekjøper som
hadde første valget. De lovet å komme
tilbake neste år da de trivdes den tiden de
var der. Som vanlig avsluttes lørdagen
med grilling og det sosiale utover kvelden
og deler av natta.
Søndagen er som vanlig rolig og sosial
før rydding og hjemreise. En stor takk til
damene for kjøkkentjeneste og hovedryddingen. Neste års treff er 12.-14. juni.

Både store og små
trives på spetstreff.
Knut Østmo og
junior ved
frokostbordet.
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Klubben har for salg disse
klubbartikler:
T-shirt m/emblem kr. 150,I str. L - XL
+ Porto kr. 50,Caps kr. 100,+ Porto kr. 50,Finsk Spets pin kr. 40,Norrbottenspets pin kr. 40,+ Porto kr. 50,-

Klubbemblem 7,5 cm kr. 50,Klubbemblem 4 cm kr. 40,+ Porto kr. 50,For bestilling:
Overfør beløpet til konto 1830.30.20191

7,5 cm

Renate Sørensen
Jonsbråtavegen 46
2080 Eidsvoll
Mob: 91354162
E-post: renate@lydia.no
Mrk. Innbetalingen:
Fullstendig navn og adresse, artikkel, antall og størrelse,
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Årets spets 2012
NUCH NJCH KAJSA (23295/05)
Eier:
Tomas Helgeneseth, Grinder
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Trykt av Allkopi AS

Returadresse
Jon Erling Skåtan
Birkelandsveien 11 2
4588 Kvås

Bg Wilma: Excellent 1BKT CERT 1BTK BIR på spesialutstillingen 2013
Eier: Terje Holden

