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Forsidebilde: N UCH Hippie Royale Minka
Foto: Siri Guldseth

Redaktørens hjørne
Dette ble ikke helt det året de fleste åv
oss trodde då det stod 2020 på kålenderen. Då Covid-19 slo oss ålle i båkken på den ene eller åndre måten i
mårs, ble også ålle åktiviteter med
hunder stoppet.

med flågg og bunåd i skiløypå. Måkån
hår jeg knåpt opplevd. Det gjorde selvsågt ingenting åt været vår strålende.

For briård– og picårdklubben sin del
resulterte dette i åt styret besluttet å
åvlyse både årsmøtet og briård– og
picårdspesiålen i pinsen.
Med denne åvlysningen sluknet også
redåktøren litt… brått ble ålt stille. Ingen kunne drå på verken hundetreninger, utstillinger eller konkurrånser, og vi
måtte åvlyse årets åndre gjeterhundkurs som skulle vært på Årnes i midten
åv mårs.
For vår egen del ble det en tid for å roe
ned, lå blodtrykket synke, ikke stresse
med å plånlegge verken turer eller utstillinger—men drå på månge turer i
nærområdet med hundene, gå måsse
på ski—og båre lå livet flyte åvgårde.
Vi vår til og med på skitur 17. måi. En
flott opplevelse der vi møtte måsse folk
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Etter hvert som regjeringen og helsemyndighetene begynte å lette på restriksjonene, ble det også mulig å reise
litt mer rundt—og brått vår vi i gång
igjen med både gjeterhundkurs og utstillinger.
Dessverre ble gleden kortvårig, og de
fleste offisielle konkurrånser og utstillinger ble åtter åvlyst då neste smittebølge skylte over låndet. Vi får krysse
fingrene for åt neste år blir et bedre år
for ålle såmmen!

Siri Guldseth

Hei alle sammen!

«hundesykdommen», har nå kommet i en
veldig vanskelig situasjon, og har holdt på å gå
Da er året 2020 på hell. Et spesielt år på
konkurs. NBrK har som de fleste andre klubmange måter, da covid-19 har preget livet til
ber, bidratt med det vi har kunnet i form av en
de aller fleste i større eller mindre grad. Jeg
pengegave til NKK. Tanken bak dette var at
tenker at vi som har hund på mange måter har dette ikke skulle ramme det enkelte medlem i
vært heldige i denne tiden. Uansett restriksjo- form av en kontingentsøkning, og at klubben
ner så får vi være sammen med vår bestevenn. er tjent med å beholde NKK som den ideelle
En bestevenn som alltid er overlykkelig over å organisasjonen som den er i dag. Da smitten
se oss. Selv en adskillelse på kun få minutter
blomstret opp igjen nå i høst ble det også
frembringer gjensynsglede av en annen verbesluttet å avlyse årets Representantskapsmøden her i huset, og hvem kan være sur og lei
te i NKK. Flere av sakene som skulle opp der
da? Vi kommer oss ut i skog og mark, isteden- var viktige for våre medlemmer. Den viktigste
for å synke apatisk ned foran en skjerm (selv
saken var kanskje det noe overaskende forslaom det også skjer her innimellom). For de
get fra NKK om en vesentlig økning av kontingfleste har denne tiden medført mere tid hjem- enten, noe både vi og mange andre klubber
me noe som våre firbente garantert har satt
syntes var veldig umusikalsk i lys av all pengespris på.
tøtten NKK har fått av klubbene. Dette skal vi
Styret i NBrK så seg dessverre nødt til å avlyse jobbe mere med til neste år. Sammen med
RFA vil vi forsøke å finne en løsning.
årets Spesial da vi ikke så hvordan vi skulle
kunne klare å opprettholde et godt nok smitte- Vi er veldig glade for at vi klarte å opprettholvern under arrangementet. Årsmøtet ble også de våre gjeterhundkurs arrangert i regi av
besluttet avlyst og valg av nytt styre er utsatt NBrK i 2020. Det er få med på disse kursene,
til neste år. Mange hunderelaterte arrange(5-6 deltagere) og aktivitetene foregår utenmenter har blitt avlyst dette året, og NKK som dørs. Det var derfor enklere å kunne holde
også sist høst gikk glipp av inntekter pga. avforsvarlig avstand. Min egen lille tsjekkiske
lyste arrangementer i forbindelse med
prinsesse fikk prøve seg som sauegjeter, noe
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hun syntes var fantastisk morsomt, og det er
som alltid morsomt å se hundene bruke sine
iboende egenskaper.
Forhåpentligvis går vi mot et mer normalt
2021. En vaksine er like rundt hjørnet, og
samfunnet vil etter hvert gå tilbake til en
normaltilstand. Vi håper at vi vil kunne arrangere spesialen på normal måte neste år,
og at veldig mange av dere tar turen til Aurdal Fjordcamping i pinsen.
Jeg ønsker dere alle en god og fredelig jul og
et godt nytt år!

Else Marie Ulimoen
Leder
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Fødte kull
BRIARD

Kennel Mont de Valer

Født: 08.05.2020

Far:

Mont de Valer Red Dawn

HD B, bestått K-test,
CERT, BIR

Mor:

N UCH Mont de Valer O Lady Spirite

HD B, bestått K-test,
N UCH

Avkom:

3 hannhunder og 6 tisper, alle fawn.

Godkjenning:

Ikke godkjent ihht klubbesns avlsregler.
Foreldre/besteforeldre er ikke DNA-testet for RPE-65.
Ingen valper vil dog bli bærere eller syke pga at forfedre lengre bak i stamtavla er DNA-testet.

Innavlsprosent:

7,52 % * Anbefaling: < 6,25% - ønskelig med så lav prosent som mulig for økt genetisk variasjon.

Importer
Reg.nr

Navn

Kjønn Fra

PKRI93654
BRIARD

Burbon Bryamico D'Oro

PKRI92777
BRIARD

Handsome Son Of Euforia Blue Asperados

SE27840/2020
BRIARD

Goblinwalley Light In Black

SE51629/2018
SE51630/2018
SE51632/2018
BRIARD

Rave On Jersey Boy Fauve Ng
Rave On Je Suis Jaylee Fauve NG
Rave On Jitterbug Jeanie Fauve NG

SE19490/2016
BRIARD

Cartier Monzerat Krim

H

PL

H

PL

T

SE

H
H
T

SE
SE
SE

T

SE

H

CZ

(Keppler Amber Route - Gwyneth Kate P. Dilorini )

(Ici Ace Alora V.D. Hoolhoeve — Euforia Blue Asperados)

(Goblinwalley Guilty of Love—Afrodite Ein Bayrisches Sonnenkind)

(Ninja Du Manoir Noble—Rave On Gemma Fauve EB )

(Cartier Monzerat Panzar—Cartier Monzerat Saga)

CMKU/BRI/7240/20 Rock Me Baby Moravia Campanella
(Zhamanen TNT Gold Fire— Promise Bohemia Elite)
BRIARD
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Helseresultater
HD– og AD-avlesninger
Reg.nr

BRIARD

HD

NO32023/19
NO32024/19
NO32025/19
NO32026/19
NO32027/19
NO32028/19

Goalgetter No.7 Blue Ocean Ch
Goalgetter No.7 Green Forrest Ch
Goalgetter No.7 Purple Cloud Ch
Goalgetter No.7 Black Mountain Ch
Goalgetter No.7 Yellow Sunshine Ch
Goalgetter No.7 Red Moonlight Ch

C
D
B
B
B
B

AD
1

(Goalgetter No. 5 Chicago Fire—Goalgetter No.4 Hope For The Future)

NO42501/16

Ringnessveens A-Joplin

C

(Mont de Valer X Trym—Hippie Royale Gaga)

CMKU/
BRI/7107/19

Lady Gaga By Dalido

B

SE40780/2019

Trésor de Brie Tahra Noir DP

0

(Quereme Mucho Du Pont De L'Escaut - Venus Dalido)

B

(Diavoletto Luigi Des Nobliaux Moustachus - Trésor de Brie Paxa Noir LK )

SE23959/2019

Eau De Luxx Sent From Above XX

B

0

(Fenixx For De Luxx Bellas Liberi - Eau De Luxx Exxtra Of Me-Morr-Y )

Norske hunder i utlandet
Navn

Sted/
arrangør

Resultat

Goalgetter No.7 Blue Ocean CH

DKK Fredericia

EXC, CK, 4 BHK

Ea Delilah v d Bovendijkse Hoeve

SKK Gøteborg
SKK Gøteborg

EXC, CK, CACIB, BIM
EXC, CK, BIR

* NKKs database tar ikke høyde for at enkelthunder kan være registrert med ulike registreringsnummer. Disse blir derfor av datasystemet ansett som ulike hunder og vil ikke gi utslag på innavlsberegningen. Dette kan gi feil innavlsgrad på DogWeb. Kullenes korrekte
innalvsgrad er derfor beregnet av Norsk Briard Klubb.
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Konkurranseresultater
Navn

Gren

Resultat

Essence of Love Dalido, CIE N DK
UCH NV-20 RL1 RL2 LPI

Lydighet:
Lp kl 1: Eide og Fræna HK
LP kl 1: Eide og Fræna HK
LP kl 2: NSCHK Kristiansund
LP kl 2: NKK Trondheim
LP kl 2: LBHK Lillehammer
LP kl 2: RHK Molde
Lp kl 2: RHK Molde

158,0 p, 2. pr—nr 1
171,0 p, 1. pr—nr 1 (LPI)
104,0 p, 3. pr—nr 2
126,0 p, 3. pr—nr 2
146,0 p, 2. pr—nr 4
131,0 p, 3. pr—nr 2
119,0 p, 3. pr—nr 1

RallyLP :
RL kl 3: Jetta HK Lom
RL kl 3: Jetta HK Lom
RL kl 3: SHK Sunndalsøra
RL kl 3: SHK Sunndalsøra
RL kl 3: LHK Luster

188 p, 2. pr—nr 12
155 p, 3. pr—nr 6
180 p, 2. pr—nr 2
Disk
188 p, 2. pr—nr 2

Lydighet:
LP kl 1 NRK Sarpsborg
LP kl 2 FBHK Fredrikstad
LP kl 2 NSCHK Askim

173,0 p, 1. pr, nr 2
155,5 p, 2. pr, nr 4
93,0 p, 0. pr, nr 11

Fører: Linda Laane

RallyLP:
Kl 2: Arendal & Omegn HK
Kl 2:Arendal & Omegn HK

192,0 p, 1. pr—nr 4
195,o p, 1. pr—nr 2

Norway’s King Tiamo du
Manoir Noble, BH SL1 SL2 N DK
UCH EUJW-15

IGP:
NSCHK avd Haugaland, 15.08.2020
NSCHK avd Haugaland, 03.10.2020

A: 70 B: 74 C: 57 = M
A: 72 B: 80 C: O = M

Agility:
Kl 1 Stor: FBHK Fredrikstad
Kl 1 Stor: FBHK Fredrikstad
Kl 1 Stor: FBHK Fredrikstad
Kl 1 Stor: FBHK Fredrikstad

32 tf, 42,64 fp— nr 4
Disk
Disk
Disk

RallyLP:
Kl 2: SHK Sandefjord

194,0 p, 1. pr—nr 3

Fører: Anne Laura Rasch Haugen

Happiness Bella’s Liberi
Fører: Marita Leira Kristoffersen

Hassladalens Damita Jo, RL 1

Fører: Bodil Økland

Ari, N UCH RL 1
Fører: Ann-Charlott Rosenberg Ernø

Noemie V D Bovendijkse Hoeve,
RL1
Fører: Line Andersen

Ea Delilah V D Bovendijkse
RallyLP:
Hoeve , N UCH NV-19-20 NVV-19-20 Kl 1: FBHK Fredrikstad
Fører: Ida Mari Stiansen
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181,0 p, 1. pr—nr 16

Utstillingsresultat 2020
BRIARD
NKK TRONDHEIM INTERNASJONAL UTSTILLING,
D: Arne Foss, Norge ‘

NKK BØ NORDIC UTSTILLING
D: Joyce Crawford Manton, Storbritannia

Juniorklasse tispe:
LADY GAGA BY DALIDO, sort (Quereme Mucho
Du Pont De L'Escaut – Venus Dalido).
EXC, 1 JKK, CK, 3 BTK, CERT (8 p)

Juniorklasse hannhund:
EAU DE LUXX SENT FROM ABOVE XX, sort
(Fenixx For De Luxx Bella’s Liberi – Eau de Luxx
Exxtra Of Me-Morr-Y).
EXC, 1 JKK, CK, 1 BHK, CERT, NORDIC CERT, BIM
(10 p)

Championklasse tispe:
CIE CIB NORDIC CH N DK FIN UCH DKJV-14 DKV-14
NJV-14 KBHV-15 NV-15 KBHV-16 NORDV-18 NV18
Championklasse tispe:
DKV-19 NV-19 YOURS TRULY YASMINE DALIDO,
CIE CIB NORDIC CH N DK FIN UCH DKJV-14 DKV-14 sort (Shadow of Boss Dalido – Esmina Dalido de
NJV-14 KBHV-15 NV-15 KBHV-16 NORDV-18 NV18
Los Niegos). EXC, 1 CHKK, CK, 1 BTK, CACIB, BIR
DKV-19 NV-19 YOURS TRULY YASMINE DALIDO,
(14 p)
sort (Shadow of Boss Dalido – Esmina Dalido de
CIE N DK UCH RL1 RL2 LP1 ESSENCE OF LOVE
Los Niegos).
DALIDO, sort (Taboo Dalido – Unique Beau DaEXC, 1 CHKK, CK, 1 BTK, NORDIC CERT, BIR (11 p)
lido).
EXC, 2 CHKK, CK, 2 BTK, res. CACIB (11 p)
NKK BØ INTERNASJONAL UTSTILLING
D: Astrid Lundava Estland

N UCH HIPPIE ROYALE MINKA, sort (Costello du
Tchibo d’Ebene - My Passion Is Moravia Campanella).
EXC, 3 CHKK, CK, 4 BTK (7 p)

Juniorklasse hannhund:
EAU DE LUXX SENT FROM ABOVE XX, sort
(Fenixx For De Luxx Bella’s Liberi – Eau de Luxx
Exxtra Of Me-Morr-Y).
EXC, 1 JKK, CK, 2 BHK, CERT (8 p)

N UCH NJV-18 NORDJV-18 QUINTESSENCE IN
BLACK MADE BY SNOEKIE, sort (Obi-One de
L'Arène Noire - Made for Snoekie du Manoir Noble). EXC, 4 CHKK (1 p)

Championklasse hannhund:
N DK UCH DKJV-18 QAIZER HYZZ MADE BY
SNOEKIE, sort (Obi One de L’aréne Noir - Made
For Snoekie Du Manoir Noble).
EXC, 1 CHKK, CK, 1 BHK, CACIB, BIM (11 p)

NKK FAUSKE INTERNASJONAL UTSTILLING,
D: Anders Tunold-Hanssen, Norge

Juniorklasse tispe:
Championklasse tispe:
LADY GAGA BY DALIDO, sort (Quereme Mucho
CIE CIB NORDIC CH N DK FIN UCH DKJV-14 DKV-14
Du Pont De L'Escaut – Venus Dalido). EXC, 1 JKK
NJV-14 KBHV-15 NV-15 KBHV-16 NORDV-18 NV18
(1 p)
DKV-19 NV-19 YOURS TRULY YASMINE DALIDO,
sort (Shadow of Boss Dalido – Esmina Dalido de
Los Niegos).
EXC, 1 CHKK, CK, 1 BTK, CACIB, BIR (12 p)
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NDK LETOHALLEN NASJONAL UTSTILLING
D: Per Kristian Andersen, Norge

NORSK VINNER 2020 (13 p)
CIE CIB NORDIC CH N DK FIN UCH DKJV-14 DKV-14
NJV-14 KBHV-15 NV-15 KBHV-16 NORDV-18 NV18
DKV-19 NV-19 YOURS TRULY YASMINE DALIDO,
sort (Shadow of Boss Dalido – Esmina Dalido de
Los Niegos).
XC, 2 CHKK, CK, 21 BTK, res. NORDIC CERT (10 p)

Championklasse hannhund:
N UCH MONT DE VALER P MR GADGET, fawn
(Honey Sparkler Moravia Campanella – Mont de
Valer Mystical Night).
EXC, 1 CHKK, CK, 1 BHK, BIR (7 p)
Championklasse tispe:
CIE N DK UCH RL1 RL2 LP1 ESSENCE OF LOVE
DALIDO, sort (Taboo Dalido – Unique Beau Dalido).
VG (1 p)

N UCH HIPPIE ROYALE MINKA, sort (Costello du
Tchibo d’Ebene - My Passion Is Moravia Campanella).
EXC, 3 CHKK (1 p)
N UCH NJV-18 NORDJV-18 QUINTESSENCE IN
BLACK MADE BY SNOEKIE, sort (Obi-One de
L'Arène Noire - Made for Snoekie du Manoir Noble). IM

NDK LETOHALLEN NASJONAL UTSTILLING
D: Marit Sunde, Norge
Championklasse hannhund:
N UCH MONT DE VALER P MR GADGET, fawn
(Honey Sparkler Moravia Campanella – Mont de
Valer Mystical Night).
EXC, 1 CHKK, CK, 1 BHK, BIM (6 p)

NKK ROGALAND INTERNASJONAL UTSTILLING
D Karl Eddie Berge, Norge
Championklasse hannhund:
BH SL1 SL2 N DK UCH EUJW-15 NORWAY’S KING
TIAMO DU MANOIR NOBLE, fawn (Red Hot Chilli
Peppers De Los Niegos – Aurelie le Beau Voyou).
EXC, 1 CHKK, CK, 1 BHK, CACIB, BIR (11 p)

Championklasse tispe:
CIE N DK UCH RL1 RL2 LP1 ESSENCE OF LOVE
DALIDO, sort (Taboo Dalido – Unique Beau Dalido).
EXC, 1 CHKK, CK, 1 BTK, BIR (7 p)

Åpen klasse tispe:
RED DIVAZ NICOLA TESLA AT, fawn (Norway’s
King Tiamo du Manoir Noble – Red Divaz Aimable
Amie BE).
VG, 1 AKK (1 p)

NKK LILLEHAMMER NORDIC UTSTILLING (Norsk
Vinnerutstilling 2020)
D: Jari Partanen, Norge
Juniorklasse tispe:
LADY GAGA BY DALIDO, sort (Quereme Mucho
Du Pont De L'Escaut – Venus Dalido).
EXC, 1 JKK, CK, 3 BTK, CERT – NORSK JUNIORVINNER 2020 (7 p)
Championklasse tispe:
CIE N DK UCH RL1 RL2 LP1 ESSENCE OF LOVE
DALIDO, sort (Taboo Dalido – Unique Beau Dalido).
EXC, 1 CHKK, CK, 1 BTK, NORDIC CERT , BIR—

PICARD
NKK TRONDHEIM INTERNASJONAL UTSTILLING
D: Anne Indergaard, Norge
Champinklasse hannhund:
DK N UCH NV-12-13-14-16 EUW-15 DKV-16 ATENGAFLU’S ÖSKO, fawn (Vif-D´or Du Domanie De Saint
Paul—Birka Du Clos De La Sapineraie)
EXC, 1 VETKK, CK, 1 BHK, (CACIB), BIR
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Åpen klasse tispe:
GIN DU BOURDON SAUVAGE, fawn charbonné
(Cedric Le Charme De Picardie—Elune Du
Bourdon Sauvage)
EXC, 1 AKK, CK, 1 BTK, CERT, BIM

NORSK VINNER 2020 OG NORSK VETERANVINNER 2020 EA DELILAH V D
BOVENDIJKSE HOEVE

NKK LILLEHAMMER NORDIC UTSTILLING
D: Leif-Herman Wilberg, Norge
Veteranklasse tispe:
N UCH NV-19 NVV-19 EA DELILAH V D BOVENDIJKSE HOEVE, fawn brindle (Totem De La Tour
Philippe—Uzane V.d Bovendijkse Hoeve)
EXC, 1 VETKK, CK, 1 BTK, NORDIC CERT, BIR—NV20 og NVV-20

OHK OPPDAL
D: Frank Christiansen, Norge
Åpen klasse tispe:
GIN DU BOURDON SAUVAGE ,
fawn charbonné (Cedric Le Charme De Picardie—Elune Du
Bourdon Sauvage)
EXC, 1 AKK, CK, 1 BTK, BIR—
NY NORSK CHAMPION.
NORSK VINNER 2020 ESSENCE OF LOVE DALIDO

NORSK JUNIORVINNER 2020 LADY GAGA BY DALIDO
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12

13

Nr

ÅRETS UTSTILLINGSBRIARD 2020

Poeng

1

Yours Truly Yasmine Dalido, CIE CIB N DK FIN UCH DKV14 DKJV14 NJV14 KBHV15
NV15 KBHV-16 NORDV-18 NV-18 DKV-19 NV-19

47

2

Essence of Love Dalido, LP1 RL1 RL2 CIE N DK UCH NV-20

39

3

Eau de Luxx Sent From Above XX

24

4

Lady Gaga By Dalido, NJV-20

17

5

Mont de Valer P Mr Gadget, N UCH

13

6

Norway's King Tiamo du Manoir Noble, BH SL1 SL2 N DK UCH EUJW-15

11

6

Qaizer Hyzz Made By Snoekie, CIE N DK UCH DKJCH KBHJV-18 DKJV-18

11

8

Hippie Royale Minka, N UCH

8

8

Quintessence In Black Made By Snoekie, N UCH NORDJV-18 NJV-18

8

9

Nordic Sun Moravia Campanella, N DK UCH KBHV-17

6

11

Red Divaz Nicola Tesla AT

1

Nr
1

ÅRETS RASEVINNER NKK—BRIARD 2020
CIE CIB N DK FIN UCH DKV14 DKJV14 NJV14 KBHV15 NV15 KBHV-16 NORDV-18 NV-18
DKV-19 NV-19 Yours Truly Yasmine Dalido

Poeng
15

Nr

ÅRETS JUNIOR BRIARD 2020

Poeng

1

Eau de Luxx Sent From Above XX

24

2

Lady Gaga By Dalido, NJV-20

17

Nr

ÅRETS OPPDRETTER BRIARD 2020

Poeng

Ingen oppdretter oppfylte kravene for å delta i konkurransen.

Nr

ÅRETS AVLSHANN BRIARD 2020

Poeng

Ingen hannhunder oppfylte kravene for å delta i konkurransen.

Nr

ÅRETS AVLSTISPE BRIARD 2020

Poeng

Ingen tisper oppfylte kravene for å delta i konkurransen.

14

Nr

ÅRETS VETERAN BRIARD 2020

Poeng

Ingen briarder oppfylte kravene for å delta i konkurransen.

ÅRETS NYE NORSKE CHAMPIONS BRIARD 2020
Ingen briarder mottok tittelen N UCH i løpet av året.

ÅRETS VINNERTITLER—BRIARD
NV-20—BIR

Essence of Love Dalido

NJV-20

Lady Gaga by Dalido

Nr

ÅRETS UTSTILLINGSPICARD 2020

Poeng

1

Ea Delilah V.d Bovendijkse Hoeve, N UCH NV-19 NVV-19 NV-20 NVV-20

16

2

Gin Du Bourdon Sauvage, N UCH

12

3

Atengaflu's Ösko, DK N UCH NV-12-13-14-16 EUW-15 DKV-16

11

Nr
1

Nr

ÅRETS RASEVINNER NKK PICARD 2020
Ingen picarder oppfylte kravene til deltakelse i konkurransen

ÅRETS VETERAN PICARD 2020

Poeng
16

Poeng

1

Ea Delilah V.d Bovendijkse Hoeve, N UCH NV-19 NVV-19 NV-20 NVV-20

16

3

Atengaflu's Ösko, DK N UCH NV-12-13-14-16 EUW-15 DKV-16

11

ÅRETS NYE NORSKE CHAMPIONS PICARD 2020
N UCH Gin Du Bourdon Sauvage
N UCH NV-19 NVV-19 NV-20 NVV-20 Ea Delilah V.d Bovendijkse Hoeve

ÅRETS VINNERTITLER—PICARD
NV-20—BIR

Ea Delilah V.d Bovendijkse Hoeve

NVV-20

Ea Delilah V.d Bovendijkse Hoeve
Reglene for utregning av årsresultatene finnes på www.briardklubben.com.
Medlemskap i klubben er en forutsetning for å delta i årskonkurransene.
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Nr ÅRETS LYDIGHETSHUND 2020 KLASSE 1

SUM

1

Essence of Love Dalido, CIE N DK UCH RL1 RL2
Fører: Anne Laura Rasch Haugen

329,0 p

2

Happiness Bella’s Liberi
Fører: Marita Leira Kristoffersen

173,0 p

Nr ÅRETS LYDIGHETSHUND 2020 KLASSE 2
1

Essence of Love Dalido, CIE N DK UCH RL1 RL2
Fører: Anne Laura Rasch Haugen

403,0 p

2

Happiness Bella’s Liberi
Fører: Marita Leira Kristoffersen

248,5 p

Nr ÅRETS RALLYLYDIGHETSHUND 2020 KLASSE 1
1

Ea Delilah V.d Bovendijkse Hoeve , N UCH NV-19-20 NVV-19-20
Fører: Ida Marie Stiansen

SUM
181,0 p

Nr ÅRETS RALLYLYDGHETSHUND 2020 KLASSE 2
1

Noemie V.D Bovendijkse Hoeve, RL 1
Fører: Line Andersen

550,0 p

2

Hassladalens Damita Jo, RL 1
Fører: Linda Laane

387,0 p

Nr ÅRETS RALLYLYDIGHETSHUND 2020 KLASSE 3
1

Essence of Love Dalido, CIE N DK UCH NRL1 RL2 LP1 NV-20
Fører: Anne Laura Rasch Haugen

Nr ÅRETS AGILITYHUND 2020
1

Ari, N UCH RL1
Fører: Ann-Charlott Rosenberg Ernø

Nr ÅRETS BRUKSHUND 2020
1

Ingen hunder er kvalifisert til premiering .
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556,0 p

KLASSE

SUM

Klasse 1

42,64 fp

GREN

SUM

17

18

19

20

21

22

23
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De fleste er vel litt lei av å høre om at ALT
ble annerledes pga corona i sommer, men
noe ble ved det vanlige: GJETERHUNDKURSENE. Vi er jo heldige siden alle kursene
foregår ute—også teorien dersom været
tillater det—og vi er så få personer på hvert
kurs, at det har vært enkelt å overholde de
til enhver tid gjeldende smittervernregler.

raser. I år fikk vi besøk av både lapphund,
pumi, chodsky pes og tervueren.

Heldigvis fikk vi avholdt alle de tre kursene
som var satt opp i Vågå i sommer, og jammen meg fikk vi ikke presset inn et kurs på
Årnes siste helgen i november også. Det var
ikke helt planlagt, men vi kuppet vel nærmest den helgen, vi briard-eierne, så da ble
det «briardkurs» da også.

Men vi må vel bare innse at det ikke er HUNDENE det kommer an på… Det er vi som
førere som har mest å lære før vi kan si at vi
har full kontroll. Det blir fort litt armer og
bein når vi skal holde styr på hunder, sauer,
gjeterhundstav, hvilken retning høyre og
venstre er, huske riktig kommando for å få
hunden til å stoppe, eller legge seg… eller
var det sitt den skulle gjøre??? Det koker fort
i hodet når sauene løper avgårde, flokken
deler seg og bikkja heller vil gjøre ting på sin
måte framfor å høre på føreren sin kommando!

Det som er gjennomgående på kursene
våre, er jo at vi har det ekstremt hyggelig.
Briardkursene er berømt og beryktet innen
kroppsgjetermiljøet her til lands både for
den gode stemningen og vår litt useriøse
tilnærming til tema gjeting *ler*. Men oppi
Vi fikk arrangert ett kurs på Årnes tidlig i
all latter og moro, så ER vi faktisk seriøse,
vinter, men så måtte vi avlyse det andre
og de som har vært med noen år nå, begynkurset som skulle gå helgen 14-15. mars. Det ner virkelig å få taket på gjeting, lese sau,
var rett etter at de strengeste smittevernlese hund, styre hund og skjønne hvordan
reglene ble innført, og da fant vi det selvføl- man best mulig skal flytte sauer fra A til B
gelig helt uansvarlig å holde kurs også.
på riktig måte.

Kursene i år har totalt samlet 29 ekvipasjer
til kurs. Nå er det en del gjengangere på
disse kursene da, men av og til slenger det
med en og annen ny hund med sin eier
også. Det er alltid moro med nye hunder og
nye eiere i denne sammenhengen.

Ikke minst kan det gå ei kule varmt når natuDe kursene som ikke ble fylt opp av briarder
ren selv spenner bein på oss - og alle de
eller picarder, ble komplettert med andre
andre står og ler!
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Prisen for årets Sinnatagg må utvilsomt gå
til Bjørn som bare ble «bittelitt» frustrert
over sauer og Sookie som mente at dette
fikset hun aller helst alene da han holdt på å
bli felt av en ganske stor stein som tilfeldigvis stakk opp av bakken akkurat der han
stod… Det var heldigvis steinen som fikk
svi! Vi bare så hvordan urmannen vokste
fram da Bjørn bøyde seg ned, røsket opp
steinen og kastet den over gjerdet!!! Fryktelig synd vi ikke fikk det på film…
Film ble det dog da undertegnede tilfeldigvis tryna skikkelig i søla da vi var i Rissa i vår.
Nesten alle som stod rundt ble jo bekymret
for om jeg slo meg. Det ble ikke Cathrine,
som filmet. Hun får prisen for årets kommentar: «DRIT I DET (altså om jeg slo meg
eller ikke), JEG FIKK DET PÅ FILM!!!!» . Og
den kommentaren er vel ganske betegnende for stemningen på kursene våre. Vi ler
både av og med hverandre :)

I år var det 9 ulike briarder som var med på
kurs. Det var Minka (Hippie Royale Minka),
Essi (Essence of Love Dalido), Alexx (Eau de
Luxx Sent from Above XX), Lukas (Ari),
Tiamo (Norway’s King Tiamo du Manoir
Noble), Lotta (Eloise du Tchibo d’Ebene),
Leah (Lady Gaga By Dalido) , Sookie (Mont
de Valer Chestnut Rose) og Yasmine (Yours
Truly Yasmine Dalido).
Dessverre var det ingen picarder som ble
med oss i år. Vi får håpe noen kanskje finner
veien neste år i stedet.
Lenger bak i bladet finner dere en oversikt
over neste års gjeterhundkurs i Vågå. Vi
organiserer også da 3 kurs: to helgekurs og
et ukes kurs. Jeg håper flere vil prøve seg på
gjeting med sine briarder eller picarder. Det
er—som jeg har sagt noen ganger før—
veldig fascinerende å se hvordan hundene
graver fram gamle, skjulte instinkter og
flytter på sau som om de var født til det!
Siri
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Alexx

Tiamo

Leah

Lotta

Minka

Lukas
Yasmine

Essi
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Sookie
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IGP prøver og konkurranser har som formål å
prøve den enkelte hunds egenskaper med
tanke på brukshundavl, opprettholde sunnhet og egenskaper innen bruksarbeid fra
generasjon til generasjon. Alle prøver og
konkurranser er underlagt sportslige prinsipper, med hensyn til gjennomførelse og deltagernes oppførsel.
Spor i IGP skiller seg fra tradisjonelle bruksspor. I et IGP spor belønnes ekvipasjen gjennom sin presisjonsevne, nøyaktighet og in-

tensitet. Velegnet sporareal er alle naturlige
underlag som f.eks gress, jord, åker, skogsbunn osv. Synlige spor skal så vidt det er mulig unngås. Lydighet i IGP består av et program som på forhånd er kjent av hundefører.
Programmet er det samme uavhengig av
IGP1, IGP2, IGP (dog med noen avvik). Gruppe C i IGP består av et på forhånd kjent program for ekvipasjen og figuranten, som for
øvrig er utstyrt med nødvendig verneutstyr
(beskyttelsesbukse og beskyttelsesarm).
IGP (RIK) programmet eies av NKK i Norge, og

Norway’s King Tiamo du Manoir Noble
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av FCI Internasjonalt. For å trene IGP må man
være medlem av en klubb tilsluttet NKK, og
for trening i gruppe C skal lisens være registrert i NKK og være utstedt på ekvipasjen
(hund med fører). For å få utstedt lisens, skal
fører ha deltatt på RIK grunnkurs. Lisens kan
til enhver tid verifiseres på NKKs nettsider
www.nkk.no, hvor det ligger liste over de til
enhver tid godkjente ekvipasjer. Gruppe C
trening skal gjøres i organiserte former og i
regi av en NKK-tilsluttet klubb. Brudd på
nevnte regler, kan medføre disiplinære reaksjoner fra NKK. Å trene IGP er svært ressurskrevende, og krever at man har tilgang til ett
treningsmiljø gjennom sin lokale hundeklubb
som skal være tilknyttet NKK.

JAKT og BYTTE. Det hele er altså bygd opp
rundt lek og moro for hunden.
For å kunne trene og konkurrere i IGP kreves
det både Mentaltest og bestått Ferdselsprøve. Dette for å luke ut de individer som ikke
er egnet til denne typen trening. Hundene
som trener og konkurrerer i denne sporten er
hunder med god kontroll og skal ha en sterk
psyke.

Hva kreves for en IGP prøve ?

En IGP prøve er 3 deler, A- Spor, B-Lydighet
og C-Bevoktning, som alle må bli bestått før
man kan skilte med stambokført IGP 1, 2 eller
3 tittel. Hver del har toppscore på 100 poeng
og man må ha minst 70 for å få bestått. Et
Mange har dessverre en oppfatning om at
IGP 1 spor er eget spor, 300 steg , 2 vinkler
Gruppe C handler om å dyrke frem aggresjon og 3 sporgjenstander , 2’er spor er fremmedhos hunden ettersom hunden skal bite i figu- spor, 400 steg , 2 vinkler og 3 sporgjenstanrant, og at det fremkaller farlige og ustabile
der og 3’er spor er 600 steg , 4 vinkler og 3
hunder. Dette er langt ifra virkeligheten.
gjenstander . De tre gjenstandene er filt ,
Figurantarbeidet grunner på de naturlige
skinn og tre.
driftene hos en hund, der fokuset er LEK,

Handsome Son Of Euforia Blue Asperados og Lucaz

31

DEL A er spordel: her ligger mange timer
trening på nøyaktighet og raske markeringer
på sporgjenstander som er underveis i sporet. Mengdetrening er et must , men man må
ha kvalitet og nøyaktighet også underveis slik
at hunden får riktig bilde av hvordan det skal
være. Man ønsker en hund som pendler og
søker med nesen ned i hvert fotspor, og jobber rolig og konsentrert.
Starten på sportrening er noen meter med
bruk av godbiter i alle fotspor, for så å ha
sporadisk med godbiter og gradvis lengre og
lengre. Å alltid ha en «stor premie» i slutten
av sporet som belønning. Generalisering er
også viktig , slik at forskjell på kjente og
ukjente marker ikke lager krøller i prestasjonen . Det er vel den største tabben mange
gjør - å ikke trene fremende steder med jevne mellomrom. Prestasjonene har jo en tendens til å svikte litt på «bortebane».

DEL B som er lydighet har mange kjekke momenter, det er mye lineføring og fri ved fot
som de fleste vet hva er, men i IGP så får vi 2
skudd på det lengste strekket vi går, og programmet må vi huske selv for vi blir ikke kommandert.
Man starter lydighetsprogrammet med en
laaang fri ved fot-løype på 50 steg rett frem,
helomvending, så 10 vanlig, 10 spring og 10
sakte marsj så 10 -15 vanlig igjen før vending
høyre 15 steg så høyre vending igjen 15 steg,
helt om og så en holdt for påvente av videre
noen steg før en venstrevendig inn i gruppe
på 4 personer hvor man går ett 8-tall imellom
med holdt inne i gruppen.
Mens en hund ligger i langdekk og en hund
går programmet, får man to skudd i starten
av marsjprogrammet.

Man blir bedømt på prøve etter hvor dyp
nesen er i sporet og hvor nøyaktig stegene
blir fulgt . Vinklene skal gå i 90gr og blir bedømt etter nøyaktighet og hvor fort hunden
finner vinkelen. Minuspoeng blir det om hunden går over i overvær, roter rundt på jakt
etter sporet, tar store sirkler på jakt etter
vinkler, om hunden vandrer forbi gjenstander
og det blir «takk for i dag» om hunden går ut
av sporet samme lengde som linen . Så poengsummen minker fort fra 100 til 70 ! :-D

Man blir ikke kommandert men må huske
hele lydighetsprogrammet selv fra start til
slutt!

Alle spor skal gås med hunden i line 10 meter
foran deg og jobbe selvstendig og konsentrert , og markere gjenstander ved å sitte,
dekke eller stå.
Gjenstandsmarkering må trenes inn på stuegulvet før de flyttes ut i sporet, så må det
trenes på å bli liggende/sittende eller stående
til gjenstanden som da skal ligge foran hunden, blir hentet av fører, vist til dommer og
fører igjen har flyttet seg bak hunden, tatt
linen og gitt ny sporkomando. Da skal hunden
raskt går videre i sporet.
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Bodil og Tiamo

Lydighetsprogrammet har i 1, 2 og 3 sitt under marsj og dekk under marsj med innkalling
hvor det er spingmarsj i 3’n på dekken. Innkomsten her skal være i front for så å flytte
seg inn på plass. I 2’n er det i tillegg stå under
marsj med tilbake til hunden mens i 3’n er stå
under springmarsj med innkalling.
Lydighetsdelen blir bedømt på iver til hunden, det er plusspoeng for logrende og glad
hund og faktisk mange minus på en hund
som virker dempet og lite engasjert. Men
også bene /skjeve holter, hvor hunden plassere seg underveis i gangen, om hunden følger fører med kontakt eller pendling, foran
eller bak og plassering i vendinger. Her er

vending til venstre standard men valg på om
hunden går direkte venstre eller rundt fører.
På 1’er prøve er der 2 apporter, begge er
650gr, en flatmark-apportering og apportering over hinder, samt en innkalling over et
møne.
2’er prøven har 1000gr flatmark-apport og
650gr til hopp over hinder og møne med
apport.
3’er prøve har 2000gr flatmark-apport og
650gr til hinder og møne apport. Her er alltid
hinderet 1meter høyt og møne ganske bratt
med høyde på 1,80 m.

Tiamo
Tiamo

Her blir bedømming etter hurtighet ut og inn,
opptak av apport og avlevering. Hunden skal
sikkert og raskt hente og bringe apport inn til
fører med innkomst i front, holde apporten
rolig og vente på slippkommando, for så å
vente ca 3 sek for ny kommando til inn på
plass.
Alle prøver har også en fremadsending med
dekk, hvor vi skal starte fri ved fot og så sende hunden som hurtig skal løpe fremover til
signal fra dommer om å dekke hunden. Her
Tiamo
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er det forskjell på hvor langt frem man sender hunden for ikke alle har fotballbane lengde på treningsbanen. Men rundt 20-30 meter
avstand blir det før vi skal kommandere, og
hunden forhåpentligvis dekker så raskt som
mulig.

Så er det delen som blir omtalt som BITEarbeid, C Del av prøven.

Man MÅ ha RIK-lisens som man får etter
fullført RIK grunnkurs gjennom samarbeidende klubb og med godkjent instruktør og søkt
NKK om å få utstedt for å kunne trene bitearDet som er moro med denne øvelsen er at
beid (hunden løper og hopper frem og biter
når hunden dekker så klapper og jubler publi- tak i «jute» armen som figuranten har på
kum, og det kan jo bli en utfordring for veldig seg). Vi har ikke lov til å trene på «hel» drakt
gira hunder som kan komme til å tro at han
og la hunden velge hvor den skal tygge tak,
får ros og kan komme til å løpe videre på jakt det er en trening som er forbeholdt Politiet.
etter belønningen som alltid ligger i enden
Kan begynne med å si at man disker om hunnår man trener (og dermed mister man
den er aggresiv og ulydig, eller om hunden
mange poeng ……………hehe ) ! :-D
trekker seg under press.
Det er en langdekk på fra ca. 6-10 minutter
C-Del starter med rundering , hvor hunden
hvor fører er synlig 30 steg borte fra hunden
skal løpe rundt skjul på «let» etter
på 1 og 2’er prøve og skjult på 3’er prøve, og
«gangster» en etter en i sikk sakk, fra 1 til 6,
skuddene kommer også her fordi hunden
hvor det i siste skjul står en figurant som skal
ligger mens en annen ekvipasje går lydighetsbevoktes til fører kommer.
programmet. Man er alltid 2 og 2 på banen
hvor en ligger i dekk og en går programmet,
så bytter man !

Goalgetter No3 ManU’s Mrs Giggs

Bevokningen består i å halse/bjeffe med fokus på figurant og passe på at denne ikke
flykter. Når fører på dommers anvisning stiller seg bak hunden, skal den kalles bak på
plass og lystre umiddelbart på kommando.
Deretter skal fører kommandere figuranten
ut av skjulet og som da plasserer seg ett stykke unna. Deretter skal fører gå ut med hunden på plass, dekke hunden på gitt sted og i
riktig vinkel til figurant slik at når figuranten
flykter skal hunden umiddelbart og på førers
kommando, løpe etter figurant å « stoppe»
flukten ved å bite seg fast i armen.
Handsome Son Of Euforia Blue Asperados
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Norway’s King Tiamo du Manoir Noble

Goalgetter No3 ManU’s Mrs Giggs

Hunden vil i denne fasen bli belastet med
«stokkeslag» (softstokk som bare blir berørt
hunden ett par ganger resten er bare slag i
luften) og hunden skal slippe armen på kommando når figuranten stopper. Da skal hunden også bevokte /passe på, ved å halse og
ha full fokus på figurant. Det vil etter ganske
kort tid bli et overfall med trussel og trengning med stokk fra figurant, hvor da hunden
selvsikkert skal stoppe angrepet ved å bite
fast i armen igjen. Her blir belastningen på

Goalgetter No3 ManU’s Mrs Giggs
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hunden stor da figurant drar hunden med seg Det som er spesielt og litt skummelt men
veldig lærerikt, er at man etter fullførte deler
mens han «slår».
av prøven A , B og C, alltid får bedømming
Her skal hunden også umiddelbart når figumed en gang. Da blir hele programmet forrant stopper, slippe armen på kommando og
klart og gjennomgått og begrunnet og gitt
bevokte til fører kommer inn og kaller hunpoeng enten du har bestått eller ikke. Hvorden på plass og forholde seg rolig. Herfra skal
vidt du har bestått eller ikke vet du ikke før
fører og eier gå et stykke unna for å ta motdommer er ferdig med alt ! Og alle tilskuere
prøve, og det er at figurant kommer ut på
og andre deltagere er tilhørere mens en får
banen med brøl og trusler i gange mot ekvi«dommen» !
pasjen. Her skal hunden selvsikkert spurte
frem og stoppe figurant ved å hoppe frem og Det skal trenes mye lydighet og det skal
bite i armen. Når figurant igjen stopper etter «hjernevaskes» mye for å stagge hundene i å
ca. 10 steg med hunden hengende skal den
gjøre som de har aller mest lyst til; å få lov til
igjen slippe på kommando og bevokte figuå løpe, hoppe frem og bite seg fast og dingle i
«armen» . Det er den største og beste belønrant til fører kommer.
ning en IGP hund kan få !
Fører henter hunden, stiller seg ved siden av
figurant med hunden mellom og ordrer
Så bitetrening gjør ikke aggressive hunder
«transport». Nå skal hunden gå ved eiers side
som biter alt og alle fordi de er trent til det,
med full fokus på figurant slik at denne ikke
det er hunder som har mye selvkontroll og
«stikker av», så transporteres kjeltringen til
mye lydighet og ikke minst er lydhør til fører.
dommer for avlevering ! :-D
Så til slutt , man MÅ ha en godt figurant for å
Og del C er ferdig .
trene trygt, det MÅ være en som kan lese
Alle øvelser blir mangelfull og uten poeng om
den enkelte hund, ikke presse en usikker
det må 3 eller flere kommandoer til for å få
hund men kunne bygge selvtillit, og ikke ungjennomført øvelser.

Goalgetter No3 ManU’s Mrs Giggs
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der noen omstendighet jobber videre med en
hund som blir for alvorlig i bitearbeidet og
som bikker over til aggressivitet.
IGP er så utrolig gøy og vi som har Briard har
den ene av 9 raser som i dag har lov til å trene C-arbeid i Norge.
Briarder og picarder som trener/
konkurrerer IGP i Norge.
Pr idag er det kun 2 briarder i Norge som har
konkurrert offisielt eller uoffisielt i IGP. Derimot er det flere som trener og som vi forhåpentligvis får se i konkurranse etterhvert.
Dette er en morsom sport som flere burde
prøve seg på, men som krever ganske mye av
både hund og fører.
Dersom du har spørsmål om sporten og
ønsker å komme igang kan du ta kontakt
med: Bodil Økland
(bodil.okland@skole.rogfk.no ) eller Monica
Engebretsen (monica@briefil.com)

Goalgetter No3 ManU’s Mrs Giggs
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Mange av de vanlige matvarene vi koser oss med i 6. Rosiner og druer
julen kan være skadelige og i verste fall dødelige
Druer og rosiner kan gi nyresvikt hos hund. En liten
for hunden din.
eske med Sun Maid rosiner er potensielt dødelig
for hunder opptil minst 15 kg. Første symptom på
1. Ribbe
forgiftning er oppkast. Uten behandling vil hunden
Ribbe i seg selv er ikke farlig for hunden, men der- bli raskt dårligere med diaré, nedsatt matlyst, masom hunder får i seg store mengder fett, kan de
gesmerter og bevisstløshet.
få betennelse i bukspyttkjertelen. Symptomer er
oppkast, buksmerter, nedsatt allmenntilstand og
7. Nøtter
matlyst. Ribbe har dessuten mye ben man må
Ikke gi nøtter til hunden din. Selv om nøtter sjelden
passe på at hunden ikke svelger. Ben kan sette seg gir alvorlig forgiftning, kan det føre til at hunden
fast eller lage skader i fordøyelseskanalen og bli
blir kvalm og utilpass. Macadamianøtter er verst,
kritisk.
men også andre nøtter som f.eks. mandler kan gi
reaksjoner hos hund. Lett forgitning forventes hos
2. Pinnekjøtt
hunder som har spist minst én macadamianøtt per
Pinnekjøtt er heller ikke farlig, men inntak av for
kilo kroppsvekt. I tillegg finnes det flere eksempler
mye salt kan gi forgiftning. Pass særlig på at hunpå hunder som har svelget nøtter hele med skall
den ikke får tak i pinnekjøtt som ikke er utvannet.
som har blitt sittende fast i fordøyelseskanalen.
De første symptomene kommer som regel innen
Kroppen greier ikke å bryte ned det harde nøttetre timer. Hunden får oppkast, diaré og magesmer- skallet og i noen tilfeller må man operere ut
ter. Saltforgiftning kan føre til skader på nerver og nøtten.
blodkar. Symptomer som uro, skjelvninger, ustøhet, mm. kan opptre. Pinnekjøtt er samme del av
8. Sjokolade
sauen som ribbe fra gris og har derfor også mye
Sjokolade inneholder stoffet teobromin som er
ben.
giftig for hunder. Jo høyere innhold av kakao jo mer
teobromin inneholder sjokoladen. Mørk sjokolade
3. Kalkun
er derfor farligere enn melkesjokolade. De første
Knoklene hos fugl er svært skarpe og huder skal
tegnene på forgiftning er oppkast, uro, skjelvninger
derfor aldri få tilgang til benrester fra fugl. Rent,
og rask pust. Senere kan hunden få diaré, drikke
ukrydret kalkunkjøtt kan hunden trygt spise.
unormalt mye, skjelve og få høy hjertefrekvens.
Ved alvorlig forgiftning kan hunden få feber, unor4. Torsk
mal hjertefrekvens, høyt blodtrykk og kramper.
Fisk har svært tynne og skarpe ben som lett kan
lage skader i spiserøret, magesekken og tarmene.
9. Løk og hvitløk
Hunder skal aldri få fisk med ben. Nøye renset
Løk og hvitløk spiser vi hele året, men må likevel
fiskekjøtt fra torsk kan de få.
med på listen siden disse kan gi svært alvorlig forgiftning hos hund. Stoffet skader de røde blodcelle5. Gjær og gjærdeig
ne slik at hunden får blodmangel. Japanske hundeGjær frigjør alkohol og gass i magesekken slik at
raser som akita og shiba er mer sensitive. Symptohunden kan få alkoholforgiftning. Gassen øker også mer sees 12 timer til 5 dager etter inntak. Hunden
risikoen for utvidelse av magesekken, magedreifår nedsatt allmenntilstand, kan få oppkast, diaré,
ning og tarmslyng.
magesmerter, sikle, virke sløv, mm.
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Julen 2020
Kjære Briardvenner
(både de på to og fire bein)

Året i år har vært et merkelig år,
det har satt spor som har gitt de fleste grå hår.
Vi har alle fått kjenne på en form av ensomhet,
men det har kanskje lært oss noe om oppmerksomhet!
La dette være en påminnelse om at dyre gaver har ingen ting å si,
for det er kjærlighet og omtanke som har virkelig verdi.

Ønsker dere en riktig God jul
& et godt Nytt År
Krysser alle poter for at vi kan samles til spesial 2021
Juleklemmer fra
Hebbe& Hopi, Anders & Marita
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De franske gjeterhundrasene
Av Capra Park, Frankrike.
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For mange mennesker ser det ut til å være en viss forvirring mht hva en gjeterhund er. Det er heller ikke nødvendigvis helt enkelt å definere. Det finnes en
rekke hunderaser som er ment å skulle fungere som gjeterhunder, men man
kan dele disse rasene i to hovedkategorier: GJETERHUNDEN og VOKTERHUNDEN.
Vi kaller ofte begge gruppene for gjeterhunder, men de bruker litt forskjellige
«verktøy» og har ulike arbeidsoppgaver. Vi skiller derfor mellom det som kalles gjeterhund og det som er typiske vakt- eller beskyttelseshunder
(vokterhunder).
1)

Gjeterhunden
Gjeterhunden er vel den enkleste å beskrive. Vi har vel alle sett bilder av
bordercollien som løper langt ut og i stor bue rundt sauene og henter
flokken tilbake. Som navnet antyder er det en hund som leder flokken
fra et punkt til et annet.
Men gjeterhundene gjør ikke dette på egen hånd, og selv om medfødte
egenskaper er veldig viktige, så må dette trenes inn og en god innlæring er avgjørende for hvor bra hunden vil gjøre jobben sin senere.
På grunn av dette må gjeterhunden og føreren være samkjørte. Hunden er på en måte gjeterens forlengede arm (og ben): en hjelper, en
arbeidskollega og en uunnværlig og verdifull lagkamerat.
Det er mange gjetende hunderaser. Bordercollien, av engelsk opprinnelse, er den mest kjente, de mest tilstedeværende og kan være den
«enkleste» når det gjelder trening. Men vi må ikke glemme alle de andre
gode, gamle franske raser! Ja, Frankrike har alltid vært et land med
bønder med jordbruk og husdyr der hunden var en verdifull hjelp på
gårdene. Flere kjente—og mindre kjente - gjeterhundraser stammer
fra Frankrike:
•

Berger de Beauce (beauceron)

•

Berger de Brie (briard)

•

Berger Picard (picard)

•

Berger de Crau (ikke godkjent FCI)

•

Berger de Savoie (ikke godkjent FCI)
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•

Berger d’Auvergne (ikke godkjent FCI)

•

Corsinu (ikke godkjent FCI)

•

Berger de Pyrénées (pyreneisk gjeterhund kort/langhår)

•

Berger de Basque (ikke godkjent FCI)

•

Montagne des Pyrénées

På kartet på første side vil du se at det er en rase som er merket med en annen
farge enn de andre på kartet… Men hvem er det?
2) Vakt– og beskyttelseshunden (vokterhunden)
Det er bare en rase av fransk opprinnelse som er avlet fram for vakt og
beskyttelse, men i verden finnes det dusinvis av slike raser. Denne franske rasen er pyreneerehunden. Ofte forveksles den med den mye mindre
pyrenéiske gjeterhunden som nevnt over, men de har ikke annet til felles enn opprinnelsesstedet. Pyrenéene.
Vokterhunder er (veldig) store, tunge, massive hunder hvis primære
formål er å imponere og være skremmende i form av sin styre og størrelse.
Vokterhunden er født i—og bor permanent hos—flokken, som den anser som sin egen familie. Hunden vier en ufeilbarlig kjærlighet til flokken
og vil gi livet sitt for å beskytte den om nødvendig. Pyrenéeren gjenkjenner og respekterer gjeteren/eieren sin, men er fremfor alt knyttet til
flokken sin. En vokterhunds egnethet til oppgaven er medfødt og man
trenger sjelden å trene dem spesifikt til sin oppgave, men i avlen er det
viktig å vurdere foreldrenes egenskaper og kapasitet.

Det finnes mange historier om disse "store hvite hundene" som "alene" fører
flokkene til beiteområdene sine uten en gjeter tilstede. Disse historiene er nok
ikke helt sanne. De store hvite vokterhundene driver ikke flokkene fra sted til
sted. De følger flokken, som selv kjenner ruten sin veldig godt og vet hvor den
skal gå. Det er selvsagt ikke sånn at hundene ikke vet hvor de skal, men hundene har ingen kontroll over hvor flokken skal gå slik gjeterhundene har. Pyrenéeren griper bare inn i tilfelle fare: den vil først forhindre at angrep på flokken skjer, deretter handler/angriper den om nødvendig.
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Oppsummering :
GJETERHUNDEN er alltid sammen med GJETEREN og er alltid klar til å jobbe på
kommando fra gjeteren for å enten endre flokkens retning, bremse flokken,
stoppe den eller hente flokken tilbake.
VAKT / BESKYTTELSEHUNDEN (VOKTERHUNDEN) er alltid sammen med FLOKKEN og er selvlært i sine beslutninger relatert til hundens rolle (vokte, beskytte).
Generelt er gjeterhundene små til til middels store, raske og i stand til å handle
raskt. De er også stort sett svært atletiske, mens vokterhundene er store, tunge
og imponerende med sin størrelse. De er til vanlig ganske rolige, men er alltid
årvåkne og på vakt.
Disse to typer hunder har svært motstridene egenskaper, roller og oppførsel, så
å krysse disse typene for å få en hund som BÅDE kan vokte flokken OG gjete
den, fungerer dermed ofte svært dårlig. Dessverre er dette veldig vanlig på gårder, men "blandingen" vil stort sett bare gi hunder som verken er i stand til å
gjete eller i stand til å beskytte flokken på en god nok måte. Noen sjeldne unntak
eksisterer selvfølgelig, men stort sett vil resultatet bli en hund som ikke kan brukes på saueflokken på noe som helst vis.

Kawa—Gudrun V.d. Bovendijkse Hoeve
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https://www.visitkongevegen.no/

Av Siri Guldseth
Den gamle Kongevegen over Filefjell var en gang i tiden hovedvegen mellom
Østlandet og Vestlandet. De seinere årene har mange deler av denne vegen
blitt restaurert og lagt til rette for både kortere og lengre turer. Noen strekninger er lettgåtte, mens andre er mer spektakulære. Jeg hadde vært der før
med jobben, men hadde lenge hatt lyst til å ta med hundene dit også. Siden
sommeren ble som den ble, med avlyste arrangementer og ingen muligheter til
å reise utenlands, bestemte jeg meg for å gjøre noe med lystene.
Jeg var innstilt på å ta turen alene, for jeg
regnet ikke med at noen av mine venner
verken hadde ferie da eller lyst til å være
med på en slik tur.

men med Bjørn, at de OGSÅ ville komme
nedover og bli med. De var på ferie nordpå,
men kastet seg rundt og tok en laaaaang
dagsetappe for å slutte seg til Cathrine og
meg på Bøflaten Camping ved Vangsmjøsa i

Så viste det seg at Cathrine (Plischewski)
med Minka også skulle ha
ferie omtrent på samme tid,
og hadde tenkt seg nedover
fra Tronheim til Ål. Planene
hennes var litt løselige og
uavklart, så hun fant ut at hun
også gjerne ville være med på
tur. Og da Else Marie
(Ulimoen) hørte oss snakke
Vakkert på Bøflaten Camping ved Vangsmjøsa.
om dette, besluttet hun, sam-
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Valdres. Det skulle være vårt utgangspunkt
for helges vandringer.
Første etappe var turen fra Kyrkjestølen til
Maristova over Filefjell. Turen er nesten 11
km en veg, og høyeste punktet på ruta er
1250 moh.

Vegen over fjellet ble bygd etter såkalte
franske prinsipper, dvs så rett fram som det
var mulig å bygge en veg over et fjell. Dette
bidro da også til at vegen ikke var tilpasset
terrenget, og det ble mange bratte bakker
som skulle forseres.
Vi besluttet at vi skulle gå bare deler av turen til Maristova, for så å vandre tilbake
igjen til der bilene var parkert. Vi hadde
Vegen gikk rett fram etter franske prinsipper.

Ved grensesteinen mellom Øst– og Vestlandet.
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nemlig ikke noen skyss tilbake fra Maristova, og det virket litt uoverkommelig å vandre nesten 22 km på en dag, spesielt siden
den siste biten mot Maristova har noen
ekstremt lange og bratte bakker.
Vi klokket inn på ganske nøyaktig 16 km
etter en superflott tur over fjellet, og vi ble
både svette og slitne. I hvert fall vi på 2
bein… de på 4 bein kunne nok helt sikkert
gått enda lenger.

Vindhellavegen er den 2,7 kilometer lange
hest- og kjerrevegen som går på høye murer
gjennom Vindhellaskaret. Vegen ble bygd
etter nye byggeprinsipp som ikke var særlig
utprøvd i datidas Norge. Den ligger høyt i
terrenget, og har fire 180 graderssvinger,
bygd opp av høye steinmurer.
Sverrestigen er—som navnet sier—en sti
som er både bratt og smal, og rimelig tunggått for kjerringer med dårlig kondis. Det
ble noen pauser på vegen opp de bratte
kneikene, men vi overlevde takk og lov!!!
Etter de fysiske strabasene, satte vi kursen
mot Lærdal hvor vi feiret Bjørns bursdag.
Vi rakk bare å oppleve to av etappene langs
den Gamle Kongevegen over Filefjell, men
det frister å få gått flere av disse turene.

Pause halvveis.

Neste etappe ble lagt til den mye kortere,
men ikke mindre spektakulære runden om
Vindhellavegen og Sverrestigen. Det er en
rundtur på knapt 5 km som starter og slutter ved Borgund Stavkirke.

Jeg må innrømme at det var usedvanlig
deilig å bare være på FERIE. Ikke var det
noen utstilling man skulle rekke, ikke noen
hunder som MÅTTE få pelsstell pga utstilling, ikke MÅTTE vi stå opp i otta for å rekke
ett eller annet organisert—det var rett og
slett bare FRI!! For en deilig ferie!

Vindhellavegen
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Hebbe
& Hopi
Noen har
vært hakket mer aktive
enn andre denne sommeren, til tross
for at det det meste av Norge stengte ned.
Marita og briardene Hebbe og Hopi (LP1
Dearest Herbert Bella’s Liberi og Happiness
Bella’s Liberi) har riktig rørt på føttene denne sommeren. Det i seg selv er fantastisk ,
siden Marita pga kronisk sykdom oftest har
ligget på sykehus hver sommer de siste 15
årene!

Hopi debuterte i konkurransesammenheng denne sommeren, og hva kan
man si? Ingen dårlig debut for en ung gutt:
• LP-cup klasse 1—133/150 p og seier
• Off LP klasse 1—173/200 p og nr 2—
opprykk til klasse 2
• Off LP klasse 2—155,5/200 o og nr 4
• Klubbmesterskap LP—3. plass
• Klubbmesterskap Smeller—2. plass
• Cupavslutning Rally klasse 1—3. plass og
totalt nr 2 sammenlagt i klasse 1.

Denne sommeren har de tydeligvis fått
trent riktig godt, og etter 3 års pause satte
de sine bein i en konkurransering. Og for et
resultat det ble!!!
Marita har ikke konkurrert så mye med Hebbe de siste årene, men børstet støvet av
ham nå i sommer. Og det var vel ikke stort å
pirke på mht hans resultat etter en laaaang
pause:
• Rallycup klasse 1—199/200 p og seier
• Rallycup klasse 2—195/200 p og seier
• Klubbmesterskap Rally klasse 2—2. plass
• Klubbmesterskap Smeller— 3. plass
• Cupavlsutning Rally klasse 2—2. plass

Jeg synes det er imponerende at Marita og
Hoopi på bare to offisielle stevner—med en
ung hannhund—nesten har greid å komme
seg til klasse 3 i lydighet. De var bare 4,5
poeng fra opprykket til klasse 3—og de
poengene kom pga en null på øvelsen av-

54

stand… og ikke fordi Hopi ikke gjorde det
han skulle, men fordi Marita flyttet litt på
seg under øvelsen. Så små marginer er det
altså i denne hundesporten. De fikk for øvrig 9 poeng på øvelsen fri v foten—DET er
bra i klasse 2.
Det er også gledelig å se at briarden kan
være slik en allsidig hund. I månedsskiftet
oktober/november greide Marita, Hebbe og
Hopi å samle sammen tre andreplasser og
tre tredjeplasser på tre dager i tre ulike
hundesporter. Det er ikke mindre enn imponerende !!!
Alle vi som har trent og konkurrert med
hund i en eller annen hundesport, vet at det
krever mye tid og tålmodighet om man skal
oppnå gode resultater. Men ikke minst kreves det et godt sammarbeid mellom hunder
og fører. Eller som Marita selv sier: «Gutta
krutt har ikke bare store hjerter av gull, men
de har også en stor arbeidslyst! De elsker å
jobbe sammen med mamma`n sin og mamma`n elsker å jobbe sammen med guttene
sine» Og det er akkurat sånn det skal være.
NKKs slagord er jo «HUND til nytte og glede»… jeg vil omskrive det til «Hund ER lykke og glede»!
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Første helga i oktober satte Cathrine
Plischewski og jeg kursen mot Rissa og nok
et gjeterhundkurs. Der besøkte vi Nigårdstunet der de har en stor flokk med villsau
som vi skulle få gjete på.

Vi har vært der en gang tidligere også, men
da jobbet vi ikke med en såpass stor flokk
som denne gangen. Vi hadde vel rundt regnet drøyt 60 sauer å «temme».

Kurset ble delt opp slik at de som var nybegynnere fikk gjete på en mindre flokk sammen med instruktøren vår Ørjan, mens vi
som var litt mer viderekomne (Cathrine og
meg) skulle få jobbe med en større flokk litt
på egen hånd.

Vi begynte forsiktig for å se litt på hvordan
sauene oppførte seg og reagerte på våre
briarder. Etter hvert som vi fikk temmet
sauene, og sauene ble litt mer vant til våre
store sorte hunder, kom vi på at vi måtte
utfordre oss selv litt og lage en bane som vi
skulle konkurrere på.

Porter
Løype
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På kvelden etter første kursdag, satte vi oss
derfor ned og tegnet opp en bane som skulle være litt vanskelig, men samtidig overkommelig for oss begge å komme gjennom.
For å legge en ekstra liten nerve i det hele,
skulle Ørjan dømme oss på ordentlig måte,
akkurat som i en ordentlig gjeterhundkonkurranse.

enda flere sauer da vi skulle gå den ordentlige «konkurransen» på slutten av dagen, var
det greit at vi hadde gått banen et par ganger på forhånd.

Banen krevde at vi greide å plassere hundene på riktig sted i forhold til sauene, at hundene holdt god avstand så sauene ikke styrtet av gårde, at hundene holdt seg i ro når
Det var godt at vi fikk øvd oss litt på den
det krevdes, men samtidig holdt nok trykk
banen før det ble «konkurranse», for det var på sauene til at de ville bevege seg—og ikke
vel ingen av oss som fikset banen «lett som minst at VI som førere leste sauene og kunen plett» på første forsøk, for å si det sånn. ne forutse hva de ville gjøre ved ulike påDet var nemlig ikke så lett å få 60 + sauer
virkninger.
gjennom en smal passasje uten å lage kaoCathrine trakk start nr 1, mens jeg da startet
tiske tilstander. Når vi i tillegg fikk med oss
som nr 2.

Yasmine og Siri

For min egen del syntes jeg vi startet bra og i grunnen syntes jeg dette gikk helt strålende og jeg følte vi hadde full kontroll hele
vegen. Og vi hadde jo egentlig det, og jeg
var riktig godt fornøyd da jeg avsluttet banen ved å få sauene inn i det øverste hjørnet. Inntil det slo meg: Jeg hadde jo GLEMT

Yasmine og Siri
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å gjennomføre «stoppen» i krysset. Jeeeze… det var ikke SÅ mange momenter å
huske på, men det ble tydeligvis for mye for
en enkel kjerringhjerne, det der! Og i konkurranse mister man MANGE poeng når
man glemmer et hinder. Det hjelper ikke å
gå tilbake for å ta hinderet heller, for hindrene skal tas i den rekkefølgen det er be-

stemt selvsagt. Så da er det bare å skrive
seg bak øret at NESTE gang skal du pugge
rekkefølgen på hindrene, Siri…
Konkurransen endte med Cathrine og Minka på førsteplass, mens Yasmine og jeg fikk
nøye oss med å stå som nummer to :D

Gratulerer med seieren, Cathrine :D

Minka
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Og her er Cathrines ord om helgen :)
I høst var vi på mitt andre favorittsted for å
gjete. Nigårdsstunet i Indre Fosen, Trøndelag. Her hadde vi en ca 60 villsau å trene på.
Denne gangen hadde vi en del nybegynnere på kurset som holdt på i en annen
"avdeling", så for å ikke kjede oss for mye
laget Siri og meg en uformell konkurranse .
Den gikk ut på å flytte sauene fra A-B uten
for mye kludder og kladder. Noe som er
lettere sagt enn gjort! Vi øver jo oss mentalt til å stille på gjeterprøve for kroppsgjetere i utlandet, så viktig å trene på gitte
situasjoner. Så vi startet allerede i første
runde for å gjøre det mest realistisk. Kjente
at man fikk litt nerver for å prestere, samt
at hunden alltid er mest gira den første
runden. Hver cm forflytning av hunden gjør
at sauene svarer med å flytte seg 50 m!

Det gikk jo ikke helt fantastisk kan en vel
påstå for noen av oss, så siden vi KAN endret vi litt på reglene og gikk en liten ekstrarunde siste runden. Og da gikk det myyye

Cathrine og Minka

bedre Selv om Minka har altfor store og brå
bevegelser slik at det går i rykk og napp fikk
vi da oss gjennom løypa.
Siri klarte å glemme et hinder, så jeg vant
pga det. Ellers gikk jo de mye penere.
Men men, shit happens! Nå gleder Minka
og meg oss til neste sesong, og kanskje har
vi med en liten minimink da

God jul!

Cathrine og Minka
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