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Informasjon fra Norsk Briard Klubb

Som medlem i Norsk Briard Klubb vil du få
tilsendt vårt medlemsblad; "Briard", samt
NKKs medlemsblad; "Hundesport". Du vil
også få visse fordeler mht
påmeldingsavgifter for stevner og
utstillinger (uten medlemskap må man
f.eks betale dobbel påmeldingsavgift). Du
vil også ha muligheter til å påvirke
klubben ved å møte opp på den årlige
Generalforsamlingen.

Norsk Briard Klubb ble stiftet 7.
september i 1980. Klubbens formål er å
utbre kjennskap til, og fremme oppdrett
av, briard. Formålet søkes fremmet
gjennom veiledning til oppdrettere,
utgivelse av medlemsbladet Briard, samt
gjennom våre internettsider og ulike
arrangementer gjennom året.
Spesialutstillingen i pinsen er årets
høydepunkt, der mange briarder med
eiere samles til dyst og hyggelig sosialt
samvær. Klubben forsøker årlig å
arrangere mer uformelle sammenkomster
som f.eks Matchshow (uformell utstilling,
lydighetskonkurranser og hundesprint).
Dessuten ønsker vi å tilby ulike kurs for
klubbens medlemmer (pelsstellkurs,
sporkurs og diverse, litt avhengig av
medlemmenes interesser).

Vi vil med dette få gi deg litt informasjon
om rasen og raseklubben vår, med håp om
at noe av det klubben kan tilby deg, vil
være av interesse.

NORSK BRIARD KLUBB

Å BLI MEDLEM
Dersom du ønsker å melde deg inn i Norsk
Briard Klubb, kan du enten sende en epost til klubbens adresse, eller gå inn via
NKKs internettsider (www.nkk.no). Under
medlemsservice her kan man på en enkel
måte melde seg inn i klubben.

Klubben har også distriktskontakter rundt
omkring i landet. Dersom man ønsker å
finne noen å gå tur sammen med, trene
sammen med eller har spørsmål om rasen
eller andre ting, kan man kontakte disse.
Kontaktinformasjonen finnes på klubbens
hjemmesider.

De siste årene har klubben hatt noe
begrenset tilbud om aktiviteter. Vi jobber
imidlertid med å tilby flere aktiviteter
etterhvert. Følg gjerne med på klubbens
hjemmesider hvor det kommer
informasjon om det vi kan tilby.

Norsk Briard Klubb er samarbeidende med
Norsk Kennel Klub (NKK). Dette
samarbeidet er avgjørende for vår klubbs
eksistens siden det er gjennom NKK alle
deler av det offisielle arbeidet med hund
organiseres. Gjennom NKK har vi også
samarbeid med alle andre godkjente raseog brukshundklubber.

Briarden kan også utvikle sitt
vaktinstinkt dersom den får anledning til
det (noe som kan gi uheldige utslag i
form av bjeffing og utaggerende
adferd). Det er derfor viktig at du som
eier tar ansvar for at hunden ikke blir
overlatt i situasjoner der den får sjansen
til å vokte. Dette kan være å stå ute
alene i hagen, enten i bånd eller løs, det
kan være når det kommer fremmede og
ringer på døra o.l. En god huskeregel
kan være å aldri sette hunden ute alene
– vær alltid sammen med den.

Mange briarder har fortsatt i dag en god
porsjon gjeterinstink i seg, selv om de i
Norge ikke aktivt benyttes som
gjeterhunder. Dette instinktet kan gi seg
utslag i at de klyper litt under lek eller
når det blir fartsfylte aktiviteter. Denne
klypingen må ikke forveksles med
aggresjon. For å unngå denne adferden
er det best å stoppe hunden FØR den får
sjansen til å klype.

Når valpen er i hus er det også viktig at
den blir vent til ulike miljøer som den
kommer til å oppleve gjennom livet.
Valpen bør være vant til håndtering og
bilkjøring, samt omgang med ulike
mennesker, fra tiden hos oppdretteren.
Det hviler imidlertid også et ansvar på
deg som eier å la valpen på en rolig
måte få oppleve alt det nye den kommer
til å møte i livet. Det er dog viktig å ikke
overdrive, men ta treningen i små doser.

Å ha en briard i huset gir mange gleder,
men det krever også ganske mye av deg
som hundeeier. Briarden er en vakt- og
gjeterhund, noe som tilsier at den
krever en del aktivisering for å være
fornøyd i hverdagen. En understimulert
briard kan være svært oppfinnsom og er
som regel slitsom å ha i hus. Hunden bør
derfor i tillegg til en god tur få brukt
hodet sitt, gjerne i form av å gå spor,
trene lydighet eller andre
hjerneaktiviteter.

Å LEVE MED EN BRIARD

Lurer du på noe mht pelsstellet, er det bare
å ta kontakt med noen i briardklubben, evt
komme på en utstilling og
prate med oss. Vi er
behjelpelige med råd
og veiledning ☺.

Riktig utstyr er også viktig for hvor
vellykket pelsstellet blir. En grovtannet
kam og en børste med ståltinder er gjerne
de beste hjelpemidlene man kan ha. I
tillegg bør man ha en god saks tilgjengelig.
Pelsen skal ikke klippes, men hygieneklipp i
rumpa og klipp av pelsen under potene bør
gjøres innimellom.

Pelsen er gjerne det første man legger
merke til med briarden. Den er lang, tørr
og lett bølgende, bestående av lange, strie
dekkhår og en noe mykere underull. Den
krever mye stell og omsorg for å fungere
som den beskyttende kappen den skal
være. Kombinasjonen av dekkhår og
underull vil – om den ikke blir børstet
jevnlig – danne floker som kan bli svært
plagsomme for hunden. Det er ikke uvanlig
at smuss og skitt som samler seg i disse
flokene lager sår og urenheter i huden. Vær
derfor nøye med pelsstellet og venn den
lille valpen til å bli håndtert og børstet
allerede fra den kommer i hus. Valpepelsen
er veldig lettstelt, og det er lett å
”glemme” at tilvenning til kam og børste
best gjøres når den er liten. Flokene
kommer gjerne som en overraskelse etter
hvert når hunden begynner å skifte pels –
alt fra 8 mnd alder og opp til nesten 2 års
alder. I denne perioden er det spesielt
viktig med jevnlig stell, opptil flere ganger
i uken kan være nødvendig.

Dersom det kommer fremmede, er det du
som hundeeier som skal hilse dem
velkommen, ikke hunden. Ved å gjøre noen
slike grep, kan man unngå å få en hund som
ved den minste hendelse buser avgårde,
høyt bjeffende, mot fremmede mennesker
som kommer i fredelig ærend ☺.

