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ussieposten er medlemsbladet for medlemmene i Australian Shepherd Klubb Norge. Natalie Kløverød har vært
redaktør i Aussieposten i 2014 og 2015, mens nå i 2016 er Lisa
Kara Fröyland også med i redaksjonen.
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Aussieposten utgis ideelt sett 4 ganger i året; i februar, mai, august og november, men redaksjonen er helt avhengig av at medlemmene i klubben sender inn tekst og bilder. Aussieposten er
et medlemsblad som er laget AV medlemmene og FOR medlemmene. I bladet blir det gjerne presentert aussier som er “nye” i
miljøet, medlemmer kan sende inn personlige historier og leserinnlegg, og selvfølgelig er skryteinnlegg, konkurranseresultater
og utstillingsresultater også velkommen i Aussieposten. Viktig
informasjon fra styret blir også trykket i bladet.
Neste Aussieposten skal gis ut i august, og fristen for å
sende inn noe til dette nummeret av bladet er søndag
24.juli 2016.
Spørsmål om bladet, eller tekst og bilder som kan være med i
bladet sendes til e-postadresse: aussieposten@gmail.com

Aussieposten har i 2016 dessverre blitt svært forsinket, og blad
nummer 01-2016 og 02-2016 er derfor slått sammen til ett
blad. Forsinkelsene skyldes i hovedsak lang behandlingstid på
en sak angående årsmøtereferatet; det var ikke ønskelig å gi
ut årets første nummer av Aussieposten uten årsmøtereferatet.
Men nå kan alle medlemmer lese årsmøtereferat, med kommentar, i denne utgaven av Aussieposten. 
Vi i redaksjonen har et ønske om at Aussieposten etter hvert
kan bli digital! Fra tidligere erfaringer vet vi at dette er svært
populært i andre hundeklubber. I første omgang kommer Aussieposten til å legges ut på ASKN sin hjemmeside; www.askn.
no Så ved utgivelsen av dette nummeret av bladet kan dere
alle sammen gå inn på hjemmesiden til ASKN og se hele Aussieposten i topp kvalitet, med alle bildene i farger!
Jeg håper at dere vil kose dere med bilder og historier fra
våren i dette nummeret av Aussieposten. Den forsinkede utgivelsen av årets første nummer bør ikke påvirke utgivelsestidspunkt for de to neste numrene i 2016.
Kos dere med våren!
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Gul snø er tingen!
Hver sin smak, kan man jo si, men det er
altså en kjennsgjerning at hunder
elsker gul snø.
Og fargen, ja, den er som regel påført av
ivrig markerende guttehunder.

av Lisa Kara Fröyland

Nemi har sitt svare strev med å
rekke over alle flekkene i løpet
av en helt vanlig snøtur i sivilisasjonen. Hun løper slalåm fra flekk
til flekk og tar seg for så vidt god
tid til å differensiere mellom alle
lagene av gulskap (galskap?) som
tidligere turgåere har valgt å male
snøen med.
Nå skal ikke jeg være den første
til å hindre hunder i å utøve sin
hundhet, men jeg må innrømme
jeg sliter med å bifalle min kjære
firbeintes gjennomførte magadrag med snuten langt inn i
fargehelvetet. For å klare å forholde meg logisk til hele denne

nødvendige prosessen, foretrekker jeg å sammenlikne disse
gjøremålene med menneskets
trang til å scrolle gjennom epostboksen sin etter nye og interessante eposter et antall ganger
daglig. Hunden holder seg på
denne måten orientert om den
sosiale omgangskretsen sin:
Hvem har løpetid? Hvem har
dårlig mage? Hvem er bortreist?
Hvem er nykommere?
Man må vel bare akseptere
at hunden er likere enn oss moderne mennesker enn det vi skulle
tro.

BIDRAG
Har du noe å sende til Aussieposten?
Vi tar gjerne imot både korte
og lange tekster, alle typer
bilder, bildeserier, alt mulig
rart! Eneste kravet er at du har
rettighetene til tekst og bilde.
Bruk denne e-postadressa for å
sende oss ditt bidrag:
aussieposten@gmail.com
ANNONSER
Oppdrettere får en gratis
helsides annonse for å avertere
nye kull.
Rubrikkannonser inntil 5 linjer er
gratis for medlemmer.
Øvrige annonser (pris pr.nr.)
5-10 linjer kr 50
¼ side kr 100
½ side kr 200
1 side kr 400
Innsida av forsida kr 500
Baksida kr 600
Innsida av baksida kr 500
Bilde/logo i annonser kr 50 pr.
stk.
Samme annonse bestilt for flere
nummer gir 20 % rabatt.
Medlemmer har 50 % rabatt.
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Alle foto av Caroline Elisabeth Mauseth

Ella som fikk valper
av Natalie Kløverød

Dette er historien om Ella som
fikk valper. Ikke hele,
selvfølgelig, men en del av den.
Ella er en blue merle australian shepherd. Ho eies av Nina
Holm, men bor hjemme hos min mor, Mona Olsrød, som er
fôrverten hennes. Allikevel kan jeg nok ikke stikke under en
stol at Ella nok føler at det er Mona som er eieren hennes
– som i og for seg er naturlig, i og med at ho bor hjemme
hos Mona.
Ella hadde allerede hatt ett kull med valper tidligere,
som bodde hjemme hos Mona. Og nå skulle ho altså ha et
kull til – bare ho fikk løpetid. Så kom løpetida – like før jul.
Noe som også betydde at ho kom til å få valper omtrent på
samme tid som eieren, Nina, skulle ha barn selv. Ella hadde
altså «rota det godt til» etter min mening; jeg synes godt at
ho kunne ha venta litt med den løpetida, eller eventuelt ha
vært litt tidligere ute. Men nei, ho var vel veldig i julestemning da.
Ellas jul ble feira hjemme hos hanhunden. I flere dager.
Og jeg feira jul hjemme hos min mor Mona, med mine to
aussier. Jeg kan ikke si at det ble «stille og rart» uten Ella,
for mine to har nok krutt i seg selv. Men Ella kom da hjem
igjen i løpet av romjula – ferdig para og en smule hormonell og forvirra.
Ukene gikk, og det begynte å nærme seg tid for
valping. «Hvor mange tror du det blir?» spurte min mor
meg. Sist gang hadde Ella fått fire valper. Jeg syntes at ho
så større ut nå enn ho hadde gjort sist gang. «Tja…» Jeg
dro litt på det. «Fem, seks stykker, kanskje?» Ho nikka og
grunna litt over dét. Nei, ho trodde nok ikke at det ble så
mange.
Det gikk enda litt mer tid, og jeg var hjemme på besøk
hos familien (vanligvis bor jeg på studenthybel sammen
med mine to aussier), og jeg gikk tur med bikkjene på
jordene. Da vi hadde gått ca. 100 meter syntes Ella i grunnen at turen var lang nok. Jeg insisterte på at de andre
nok måtte gå litt lenger, og tok på henne bånd for å få
henne med meg. Etter omtrent hundre meter til begynte
Ella å få litt mer fres i stega, så jeg slapp ho løs igjen – nå
kom ho vel til å holde følge, tenkte jeg. Men nei. Etter
maks 50 meter var ho igjen forsynt. Ho stoppa og la ørene
litt bakover og peste. Jeg syntes at ho gjorde seg dum.
Ho gjør ofte det når ho vil ha vilja si. Så jeg tok på henne
båndet igjen, og bestemte meg for at turen nok måtte bli
betraktelig kortere enn jeg først hadde planlagt. Da vi kom
til punktet hvor det var kortere vei hjemover enn tilbake der
vi hadde kommet fra slapp jeg Ella løs igjen. Ho lunta i vei
over jordet, og så ganske så festlig ut. Turen ble en knapp
kilometer lang. Jeg gikk en til tur med kun mine to aussier
seinere på dagen.
Så kom tida for valpinga. Ella hadde nå vært hos eieren
Nina i et par dager. Min mor Mona kjørte til Nina for å være
med på fødselen. Jeg hadde dratt tilbake igjen til studi-

etilværelsen, men hadde bedt om å bli informert om når
valpene kom, og hvor mange det ble. Utover kvelden fikk
jeg en sms fra min mor. Valpene hadde kommet. Sju stykker. Velskapte og sunne. Jeg fikk litt store øyne da jeg leste
det. Stakkars Ella som hadde måttet bære på alle de! Men
jeg fikk enda større øyne da det tikka inn en ny SMS et par
timer etterpå - det ble visst åtte!
Åtte små «rotter»; uten øyne og uten ører. Fem hanner
og tre tisper. To svarte tisper, og ei blue merle. To svarte
hanner, og tre blue merle.
Tida gikk, og min mor besøkte Ella og valpene nesten
hele tida (fikk jeg inntrykk av). Valper er nok søte, men ho
kom nok på besøk mest for å hilse på sin kjære Ella. Med
mine to bikkjer på studenthybelen, og Ella hos Nina, tenker
jeg nok at det ble stille hjemme på gården hos familien
min. Så jeg forstår godt at det var humør for å dra og
besøke valpene.
Jeg var der jeg også. På besøk hos Nina og Ella, altså.
Da var valpene omtrent gått over i marsvinstadiet. Nina
hadde sin egen baby, ho også. Jeg hilste ikke på den – jeg
liker unger mye bedre når de blir litt eldre. Jeg hilste litt
på valpene, men jeg var nok ikke så overbegeistra som jeg
innbiller meg at mange er når de ser valper. Jeg har aldri
skjønt hva det vil si å være «valpesyk». Selvfølgelig vet jeg
hva ordet betyr, men det er en følelse jeg aldri har hatt selv.
Jeg er mye mer begeistra for voksne hunder – som har litt
personlighet, og noe å tilby, annet enn myk pels. Men mest
av alt, er jeg nok fascinert av gamle hunder. Jeg er helt
sikker på at de fleste gamle hunder er klokere enn jeg selv
noen gang kommer til å bli. Og gamle hunder har i allefall
masse personlighet!
Uansett; jeg var og hilste på «marsvina». Og Ella selvfølgelig. Stakkars Ella var så opphengt i de små, ho passa
veldig godt på dem. Nå har valpene vokst opp til å bli fullverdige bikkjer, det er ikke lenge til de er leveringsklare nå.
De fleste av dem er lovet bort allerede. Jeg har ikke sett
dem personlig siden den éne gangen; jeg har vært opptatt
med reising og eksamenslesing. MEN jeg HAR sett bilder!
Og bildene er egentlig hele essensen i denne teksten; jeg
ønsket å skrive den for å dele noen valpebilder med dere
andre bikkjeelskere – dere er kanskje litt mer glad i valper
enn det jeg er.

Treningspress!
av Kristin Clausdatter

Sommeren 2015 mistet jeg min labrador/flat-blanding som
jeg hadde trent lydighet med. Han fikk kul på hofta som
skadet skjelettet. Jeg var knust og tenkte at det ville gå en
stund før jeg kjøpte meg ny hund.
Min australian shepherd Sky.

Men noe
skjedde
etter 6-8
måneder...
Sommeren 2015 mistet jeg min labrador/flat blanding som jeg hadde
trent lydighet med. Han fikk kul på
hofta som skadet skjelettet. Jeg var
knust og tenkte at det ville gå en
stund før jeg kjøpte meg ny hund.
Jeg har liten erfaring med kjøp
av hund da jeg for det meste har
hatt omplasseringshunder. Jeg har
mange venner med erfaring og fikk
hjelp av ei venninne som avler australian shepherd. Jeg tenkte at denne
rasen var vel for mye for meg? Hadde
jeg kapasitet til å gi en aussie et bra
liv?
Jeg la det fra meg. En dag kommer min venninne til meg og sier “se
på denne!” Da fikk jeg bilde av en
nydelig aussievalp som var den siste
i et spennende kull: The American litter.
Jeg hadde ikke så mye greie på avl

og stolte på min venninne. Det handlet ikke bare om det, jeg falt pladask.
Jeg så denne valpen og tenkte “det
er min valp!” Har du noen gang hatt
den følelsen? Jeg vet om flere som
har fått den.
Jeg var overbevist. Jeg kontaktet
oppdretter og hunden ble reservert
på meg! Jeg var overlykkelig. Dear
Daisy var navnet på den skjønne lille
klumpen. Fargen var blue merle og
hvit, og hun hadde ett blått øye. Vi
reiste til Sverige og hentet henne.
Allerede fra første stund klikket
vi. Hun sov i bilen (det var 13 timer
å kjøre) uten problem, tisset og
bæsjet når vi stoppet, og hun lærte
navnet sitt veldig fort: Sky. Jeg har
aldri knyttet meg så sterkt til en hund
jeg har hatt før. Vi har et veldig nært
forhold. Hun er min øyensten!
Vi begynte treningen ganske raskt
etter hjemkomsten. Posisjoner, utgangsstilling og grunnferdighetene
sto på planen hver dag.
Men noe skjedde etter 6-8 måneder.
Sky ble ufokusert og det virket som
om hun dempet meg. Hun stakk av
under trening, noe hun aldri gjorde

på tur eller ellers. Hun var med på to
skritt i fri ved fot før hun ikke gadd mer
og fant på noe annet. Hun hoppet i
båndet og virket som hun ville vekk fra
meg. Dette var en knusende følelse.
Hva skjedde?
Jeg la fra meg lydigheten, treningene ble nederlag etter nederlag, og
jeg følte meg som den mest ukompetente instruktøren noen gang. Jeg
vurderte omplassering, men jeg var
så glad i det dyret at jeg ikke ville tenke i det baner.
Men en aussie som ikke får trene,
er ikke en lykkelig aussie. Noe måtte
jeg jo finne på. Så vi trente på “tull”
som rull rundt, spill dø, “tisse på”
(hun løfter beinet og later som hun
tisser på folk). Når vi trente disse øvelsene, så var den gamle klaffen der.
Hun konsentrerte seg, var med på alt,
og hun elsket å trene. Da begynte jeg
å tenke: Hvorfor kan vi trene på “tull”
uten problem, men mer alvorlige øvelser taklet vi ikke?
Jeg tok kontakt med en god venninne og sjef fra hundeskolen, og hun
hjalp meg. Problemet var at lydigheten ble for meg et så stort press at
jeg ble en helt annen person når jeg
trente. Det var ikke gøy, det var en
plikt. Hun skulle jo til Elite, og det
helst med en gang. Presset på det
å ha en fantastisk aussie og presset
for å klare lydigheten var så stort og
jeg tok det så alvorlig at Sky ikke ville
trene med meg.
Nå har vi begynt på nytt. Jeg trener ikke lydighet til konkurranse lenger,
jeg trener lydighet fordi jeg syns det
er gøy. Kanskje vi skal konkurrere en
dag, kanskje ikke? Det viktigste er
at Sky lærer, jeg lærer og vi har det
kjempeartig på trening.

Min Kira

Min Raja, Chiljas Bullet With
Butterfly Wings

Det nærmeste vi kom et
gruppebilde av alle bikkjene

To ville, brune aussier

Aussierumper

Striker - en lykkelig collie

I vakre Svelvik
av Natalie Kløverød (alle foto: Charlotte Tautra)

Det hele starta med at jeg sa “kanskje vi kan gå en tur”? Det
ble en tur. En ganske interessant tur.

En februar-dag kjørte jeg oppover

hund-tropp, eller narko-hundefører?

det var koselig. Jeg hadde kledd

langs Oslofjorden, med mine to bik-

Så istedenfor å bli skjelt ut for det

meg godt. Vi snakka ikke så mye,

kjer i bilen. I utgangspunktet hadde

første de kan komme på («Unnskyld

vi menneskene, men det trengte vi

turen blitt planlagt å starte ganske

meg, men TISSA bikkja di akkurat på

ikke heller. Jeg syntes iallfall at det

tidlig, men av grunner som jeg ikke

den utrolig vakre, ville blomsten der

var mer enn nok å se på den vakre

husker lenger (jeg vet at det var “min

i skaukanten?!»), så ser de bare litt

naturen og de glade bikkjene (og å

feil”) møttes vi ikke før klokka 15:00.

surt på meg, setter nesa i sky, og går

holde styr på den sure bikkja mi…).

Da jeg omsider kom fram, og møtte

videre uten å si et ord. Egentlig har

min venninne i hennes hjem, ble jeg

jeg ikke fått så mange stygge eller

Vi planla å ta noen bilder. Men med

gjort oppmerksom på at det var flere

frekke kommentarer på bikkjene jeg

sola nede bak fjellene, og mørke

som skulle være med på turen. «Så

har nå – kanskje de er en smule mer

trær overalt rundt oss, var det ikke

fint», tenkte jeg. «Jo flere jo bedre.»

lydige og veloppdragne enn den

lett å finne et sted med godt nok

Men lite visste jeg om at det totalt

gamle familiehund-labradoren som

lys. Men etter ei stund fant vi en lys-

skulle bli NI bikkjer på denne turen!

alle pleide å skjelle meg ut for før i

ning – som viste seg å være en is- og

Med bare fem mennesker til å holde

tida?

snødekt innsjø. Vi tok en del bilder

kontroll på alle sammen. Da jeg fikk

Uansett – jeg tok på bikkjene mine

der. Vi prøvde også å stille opp alle

vite DET, tenkte jeg mer i baner som

refleksvest. Og det var jeg jammen

bikkjene på rad for å ta et gruppebil-

«Hvordan skal dette gå?» og «Det

glad for! De fleste av bikkjene på

de med dem, men det var heller ikke

går aldri bra.» Men – til min store fo-

turen var tricolor-farget (inkludert

så lett. Faktisk var det nesten umu-

rundring gikk det faktisk veldig fint.

mine egne), og å se forskjell på dem

lig. Og da vi hadde gitt opp, og alle

der de kom rasende i en tornado

bikkjene spredte seg som løv for vin-

Litt over klokka fire, når sola allerede

av pels og tunger hengende ut av

den, så satt det ei enslig bikkje igjen.

var på vei ned (dessverre – jeg vet at

munnen var lettere sagt enn gjort. Å

Ei mindre sosial, utrolig lydig bikkje,

det var min feil) var vi alle sammen

ikke se forskjell på bikkjene kunne jo

som tilfeldigvis tilhørte meg. Jeg for-

på plass på en bakketopp i vakre

være ugunstig for meg; for den ene

stod ikke hvorfor ho satt der – først.

Svelvik. Vi hadde bestemt oss for å

av bikkjene mine er mindre begeis-

Men SÅ forstod jeg det: Jeg hadde

gå tur der fordi en av oss hadde vært

tra for de fleste andre hunder. Men

jo sagt «bli»! Og ho ble, ho. Flinkere

der før, og syntes det var et fint sted.

når mine to hadde refleksvest var

enn noen (inkludert den andre bik-

det enkelt å skille dem fra resten, og

kja mi). (Det kan også ha vært en

Jeg tok refleksvest på bikkjene mine

jeg kunne uten problemer avverge

medvirkende faktor at ho ikke hadde

– selv om det ikke var mørkt, og

alle mulige sammenstøt mellom bik-

noen trang til å springe avgårde og

selv om vi ikke skulle gå langs noen

kja mi og de andre bikkjene. Etter ei

leke sammen med de andre bik-

trafikkert vei. Jeg bare liker å ha re-

stund forstod heldigvis de andre bik-

kjene, siden ho i utgangspunktet er

fleksvest på dem. Hvis det kommer

kjene at «den sure der – den hilser vi

sur på andre bikkjer.) Jeg tror ikke at

noen uvitende bikkjehatere langs

ikke på».

noen andre enn meg så det; så hvor

stien har jeg inntrykk av at de alltid

flink ho var. Men det trengte de ikke.

pleier å tro at jeg er en slags viktig

Så gikk vi oppover fjellet, da. Ni

Jeg var stoltere enn noen. Faktisk så

person når bikkjene mine går med

bikkjer og fem mennesker. Gjen-

sprakk jeg nesten av stolthet; og jeg

refleksvest; kanskje en rednings-

nom skauen, i snø. Jeg syntes at

syntes det var helt greit at ingen av

BLA OM FOR RESTEN AV HISTORIEN -->

FORTSETTELSE AV “I VAKRE SVELVIK” FRA FORRIGE OPPSLAG
leke sammen med de andre bik-

så da fikk ho lov til det.

kjene, siden ho i utgangspunktet

gikk tilbake til bilene. Jeg tror at
turen totalt ble på ca. 4 kilometer.

er sur på andre bikkjer.) Jeg tror

Etter at bikkjene hadde løpt rundt

De andre planla å dra hjem til en

ikke at noen andre enn meg så

på lysningen ei stund begynte vi

av dem og spise middag sam-

det; så hvor flink ho var. Men det

menneskene å lure på om vi igjen

men. Jeg meldte avbud. Jeg

trengte de ikke. Jeg var stoltere

skulle sette oss i bevegelse. Det

skulle kjøre helt til min studenthy-

enn noen. Faktisk så sprakk jeg

ble vurdert om vi enten skulle gå

bel, og jeg selv syntes at det var

nesten av stolthet; og jeg syntes

videre, eller om vi skulle gå tilbake.

en ganske lang kjøretur (selv om

det var helt greit at ingen av de

Jeg stemte for å gå tilbake. Selv

de andre nok ikke syntes det), og

andre visste om det. «Fri», sa jeg,

om vi ikke hadde gått så langt, så

klokka var allerede rundt seks. Så

med et enormt glis på ansiktet.

hadde bikkjene gått langt, der de

jeg satte meg i bilen, tok Norges

Og jeg hadde gitt bikkja mi masse

hadde sprunget mellom stokk og

korteste fergetur (Hurum-ferga),

kos og ros hvis ho ville ha det –

stein. Og jeg begynte å føle meg

og dro hjem til min studenthybel

men det ville ho ikke. Ho ville helst

frossen, og jeg tippet på at de an-

sammen med bikkjene.

gå for seg selv og snuse litt rundt,

dre følte seg litt frosne også. Vi

Takk for en god tur!

Hunder leser
hverandres
logring

Norsk Kennel Klubb (NKK) informerer

miniat. Illa con utet nulput

Hunder ser forskjell på når andre hunder logrer mot høyre eller venstre.
Hjernen hos hunder er asymmetrisk organisert, som vil si at høyre og venstre del av
hjernen har ulike roller.
Forskere har vist at når hunder logrer mot
høyre opplever de positive følelser, mens
om de logrer mot venstre opplever de
negative følelser. Dette reflekterer hva som
foregår i hundens hjerne, skriver Escience.
Nå er det påvist at hunder også reagerer
forskjellig avhengig av om en hund logrer

Red Border Magazine • Issue 285

mot høyre eller venstre. Forskere overvåket
reaksjonen hos hunder som ble vist opptak
av andre hunder som logret i hver sin retning.
Når hunden så den andre hunden logre mot
venstre, økte pulsen og den viste et nervøst
kroppsspråk. Når den andre hunden logret
mot høyre, forble hunden avslappet.
Forskerne tror ikke dette er en bevisst
kommunikasjon mellom hundene, men heller en automatisk refleks som kommer av at
høyre eller venstre hjernedel aktiveres.
KILDE: Forskning.no, 4.11.2013,
http://forskning.no/content/hunder-forstar-hverandres-logring

Vurdering
før avliving!
Uttalelse fra
Norsk Kennel Klubb (NKK)

hjem. Derfor kan dessverre ikke alle hunder
omplasseres.
- Slik vi forstår saken her, hadde hundeeieren
etter dagens lov rett til å avlive hundene sine,
forklarer Hage.
- Han var ikke fratatt hundene, men hadde fått
pålegg om å redusere antallet. NKK og andre
har lenge arbeidet for at Mattilsynet skal få
hjemmel for å omplassere friske dyr de overtar
omsorgen for, uten tidligere eiers samtykke.
Lovendringen er nå til behandling i Landbruks- og matdepartementet, og vil innebære
et stort framskritt for dyrs rettssikkerhet. Imidlertid ser det ut til at dyr vil forbli uten rettsvern i saker som denne, der eier fortsatt har
vanskjøttede dyr i sin varetekt.
- NKK ber myndighetene vurdere mulighetene for et lovfestet pålegg om å omplassere
dyr når en faglig vurdering slår fast at omplassering vil være mulig. NKK er kritisk til at eier
skal ha rett til å bestemme videre skjebne til
dyr han eller hun har vanskjøttet, og som vedkommende derfor ikke lenger får lov til å ha
i sitt hundehold. Plikt til faglig vurdering av
mulighet for omplassering ville sikre et visst
vern av dyrs allerede lovfestede egenverdi,
sier Trine Hage.

Hunden på bildet har ingenting med saken å gjøre. (CC Pixabay.com)
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70 hunder ble avlivet etter at Mattilsynet påla
en bonde fra Østfold å redusere hundeholdet
sitt. NKK etterlyser nå en lovgivning som bedre ivaretar hundens egenverdi.
- Denne typen hundehold bryter NKKs etiske
retningslinjer, og vi fordømmer hundehold
under slike forhold som i denne saken. Dette
har ikke noe med seriøst oppdrett å gjøre, sier
Trine Hage, administrerende direktør i NKK.
Hage understreker at hun kun kjenner saken
fra pressen, og derfor uttaler seg på bakgrunn
av det som har framkommet i media de siste
dagene.
- Hundeeieren i saken har ingen tilknytning til
NKK, så vidt vi har klart å bringe på det rene,
sier Hage.
– Videre vil vi berømme Mattilsynet og SPCA
for å forsøke å finne en løsning for å ta hånd
om hundene i denne saken. NKK ønsker i utgangspunktet ikke at friske, velfungerende
hunder avlives.
Dyrevelferdsloven stadfester klart at dyr
har egenverdi, uavhengig av hvilken verdi de
har for oss mennesker. Hunders oppvekst er
avgjørende for å få velfungerende dyr. Dersom ikke valper og unghunder sosialiseres
og tilvennes en normal samfunnshverdag,
kan de miste viktige sosiale egenskaper og
vil i noen tilfelle ikke kunne fungere i et nytt

Hvorfor er sjokolade fy-fy?

Ikke gi hunden din sjokolade. Den tåler det
ikke! Hold også sjokoladen unna papegøyer og katter. Kjøp spesialgodteri hvis du vil
glede kjæledyret ditt, uansett art.
Men hva er der egentlig som er så farlig med sjokolade? Den brune søtsaken inneholder stoffer som kan være dødelige for
dyr. Stoffene heter teobromin, teofyllin og
kaffein. Eller metylxantinene, som stoffene
også kalles. Du finner de samme stoffene i

kaffe og te.
Metylxantinene har en mildt stimulerende
virkning på oss mennesker. Det betyr at vi
kan bli litt ekstra kvikke og våkne av en kopp
kaffe, eller av sjokolade. Mens dyrene kan bli
forgiftet av de samme stoffene.
Det skal ikke mer enn 240 gram sjokolade til for å ta livet av en hund. Mens DU
må spise nesten 50 kilo sjokolade på en
gang, før sjokoladen kan bli farlig for deg.
Mennesker kan altså spise mye mer sjokolade enn hunder. Hvorfor det? Grunnen er
at kroppen din bryter ned metylxantinene
mye raskere enn det dyrekroppen gjør. Og
hos en hund går denne nedbrytingen, eller
metaboliseringen som forskerne kaller det,
ekstra sakte.
Så tenk deg om neste gang du vil glede
en hund med en liten sjokoladebit. Putt heller sjokoladebiten i egen munn!
KILDE: Nysgjerrigper/Norsk forskningsråd, 8.5.2013,
https://nysgjerrigper.no/Artikler/2013/mai/dyre%28u%29vennlig_sjokolade
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Kos, klapp, men ikke kyss!
Har du hund, har du helt sikkert opplevd at
hunden kommer løpende for å hilse når du
kommer hjem fra skolen, og hopper opp for
å slikke deg i ansiktet. Eller du koser med
hunden, og den slikker deg på hendene og i
ansiktet. Kanskje du kysser hunden på snuten
og lar den slikke deg på munnen. Gjør du det,
kan du bare forberede deg på et innrykk av
ikke så snille bakterier! Japanske forskere har
tatt en titt i munnen til hunder og hundeeiere og sett akkurat hvilke bakterier hunden
gir deg. Mange av bakteriene de fant, kan gi
tannkjøttbetennelse, som kan få tennene til å

løsne. Denne sykdommen kan dessuten føre
til mer alvorlige sykdommer, som hjerte- eller
nyresykdommer og diabetes. Og bare tenk
på hvor hundekjeften har vært før den slikker
deg - kanskje fant hunden en kuruke eller en
halvspist mus da dere gikk tur, eller den satt
og slikket seg bak. Da kan den gi deg skumle
bakterier, som salmonella, eller ekle parasitter som rundorm eller bendelorm.
Det er deilig å kose med hunden. Så klem,
klø og klapp den gjerne – men kyssene bør
du spare til menneskene i flokken din!
KILDE: Nysgjerrigper/Norsk forskningsråd, 13.10.2014,
https://nysgjerrigper.no/Artikler/2014/august/kos_og_klapp_men_ikke_kyss
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1.plassen gikk til bildet “Sommar vid havet”.
Motiv er Crikk (Easy Unforgettable) og hans venninne
Storm (Wenlisa’s On Cloud Nine). Fotograf: Carina
Bergund

2

FOTOKONKURRANSEN

SOMMER

Aussieposten arrangerte i 2015
en fotokonkurranse med temaet
SOMMER. Juryen bestod av redaktør Natalie Kløverød og tidligere
nestleder i ASKN Christine Røkaas,
som sammen plukket ut de bildene
som ga størst lengsel tilbake til sommeren.
Her er de fem vinnerbildene i rangert
rekkefølge.
Vinneren har fått en overraskelse i
posten, samt bildet sitt på forsida av
dette nummeret av Aussieposten.

2.plassen gikk til bildet av AussieGården’s Unfinished
Tale (Messi). Fotograf: Elin Henriksen

3.plassen gikk til bildet av aussien Lord som leker med
en fotball. Fotograf: Elin Bergendahl.

5.plassen gikk til
Skogjentas Ajax.
Fotograf: Janne
Martinsen.
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4.plassen gikk
til aussien Lord
som ligger
på gresset.
Fotograf: Elin
Bergendahl.

Årsberetning fra STYRET

Denne årsberetningen ble lagt fram på ASKN sitt
årsmøte 6.februar 2016 av det avtroppende styret, i

I perioden har styret bestått
av:
Leder: –
Nestleder: Christine Røkaas
Sekretær: Helene Nilsen
Kasserer: Lene
B. Rønningen
Styremedlem: Janne Martinsen
Varamedlem: Nina Holm
Varamedlem: Åse Marit Tamberstuen
I 2015 teller klubben 171 betalte medlemskap.
Det har vært gjennomført 2 styremøter (april
og oktober), mens resten av styrevirksomheten har foregått på mail og via sosiale medier.
Rasespesialen 2015 med ble avholdt i Leirsund Idrettsplass, 05.09.2015. Utstillingsdommere var Angie Challenger og Francis Richards, begge fra England. Det var en regnvåt
dag med få påmeldte sammenlignet med
tidligere år og våre forventinger
Det ble holdt brukshelg i Telemark. Det var
3 grupper: Lydighet, spor og rundering. Arrangører var Hilde Sommer og Heidi Therese
Gollner. Tusen takk for flott innsats.

Andre saker styret har
hatt fokus på er:
• ASKN sin nye lovmal
• Godkjent Championatskrav i NKK
• Innkjøp av skaphenger til klubbens
utstyr
• Innkjøp av proffe utstillingstelt til arrangementer
• Fotokonkurranse Sommer og Julestemning
Tine Hallre har som ifjor ordnet med årets
aussie for oss. Tusen takk.
Natalie Kløverød Olsrød er redaktør for Aussieposten. Vi har fått 4 nummer i posten, fylt
med fine artikler, historier og bilder. Tusen
takk for innsatsen.
Nettsiden har blitt oppdatert gjennom året bl.a. oppdretterliste, hannhundliste og valpekull. Resultatbørsen har vært lunken i år, men
statistikken viser at siden vår er godt besøkt.
Vi har hatt 7.696 unike brukere, og 33.505 visninger.
Sande 14.01.2015
Christine Røkaas

AVLSRÅDETs årsberetning
var alt for unge ved parring. Moren var 1,5 år, men
far var bare 10 mnd. ved parring. Han var heller ikke
øyelyst og heller ikke HD- og AD-røntget.
Hvis vi ser øyelysningstatistikk over en 10-årsperiode,
så har distichiasis (feilstilte øyehår) den største utfordring, etterfulgt av katarakt som har økt i omfang. I
2015 fikk vi igjen ett tilfellet av CEA og Iriscolobom
etter flere år uten denne øyesykdommen.
HD:
Det er 51 aussier HD rønget i 2015, hvorav 41 med
status A eller B (fri) og 6 x C status og 3 x D og 1 x E.
Det er 42 aussier AD-rønget i 2015, av de var 40 AD
0, 1 x AD 1 og 1 x AD 3.
Både HD- og AA-statistikk for aussie generelt, ser
fortsatt ganske så bra ut, men antall hunder som får
HD C, D, E eller AD 1, 2 eller 3 har økt de siste årene.
Det blir nå mer og mer viktig at oppdrettere kjenner
linjene sine godt, slik at statistikken holder seg på et
akseptabelt nivå.
DNA-tester:
Det finnes flere DNA-helsetester på markedet, for
tiden for Aussie; CEA, PRA, HSF4 og MDR1. Avlsrådet forplikter ingen oppdretter til å ta disse testene.
De oppdrettere/aussieeierne som har testet sin(e)
hund(er), har gjort det fordi testene gir et klart svar
på en eventuell mutasjon på hva hunden er testet for.
På det skjemaet som brukes på planlagt/født kull, kan
oppdretter bl.a. fylle ut om hunden også er DNA testet for ovenstående tester.
En annen DNA-test som er tilgjengelig, er den som
bekrefter/avkrefter om en hund har NBT. I Norge er
det forbud mot kupering av haler, derimot er det en
del andre land hvor det fortsatt er lovlig. ASKN v/
avlsrådet har jobbet for at importerte valper/voksne
hunder fra 01.04.2016 må fremlegge en DNA-test
for at hunden fra utlandet skal kunne omregistreres
i NKK. I tillegg føres resultatet fra denne testen, inn i
Dogweb.
Hønefoss, 19.01.2015
Gondola H. Guttormsen
LEDER I AVLSRÅDET
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Det ble meldt inn 9 kull til registrering i NKK i 2015. I
tillegg ble det importert og/eller registrert 18 valper/
hunder. Antall fødte valper i de 9 kull var 56, hvorav
27 tisper og 29 hanner. Gjennomsnitt antall valper pr.
kull blir 6. Totalt registrerte antall valper / voksne hunder i 2015: 74.
Godkjenning av kull i Avlsrådet:
Av de registrerte 9 kullene, var det 2 kull som ble innmeldt til ASKN for godkjenning. Det var 1 av kullene
som ble godkjent iht avlsreglene.
Avlsrådet ønsker at flest mulige kull skal meldes inn.
De som ikke melder inn sitt kull avler bl.a. på tisper
med HD eller AD; C-status, ikke har godkjent mentalstatus (unntak er avl med utenlandsk hannhund) eller
ikke har utstillingskravet (good). Videre avles det med
hunder som mangler flere tenner eller ikke har øyelysningstest etter avlskravene i klubben. Noen oppdrettere er heller ikke medlem i ASKN og derfor melder
de ikke inn sitt kull.
Hannhundlista:
ASKN hadde i 2015, 5 hannhunder på lista, som fyller
kravene til avl. Vi håper at vi i 2016 skal få øket antallet her. Det er et skjema til innmelding av hannhunder, som ligger på vår hjemmesiden.
HELSE:
Øyelysning:
I 2015 har det blitt foretatt 100 øyelysninger, hvorav
86 uten anmerkning. De 14 anmerkningene var:
#Distichiasis; 6 tilfeller
#Katarakt ; 4 tilfellet
#CEA og Iriscolobom; 1 tilfellet
#PPM;
2
tilfeller
#Annet: 1 tilfellet
I 2015 var det også 2 kull hvor valpene IKKE ble øyelyst, jf. Oversikt i NKKs Dogweb. Det ene kullet er
fra Lonnie Wilson, fra Vikenbygd, ingen kennelnavn.
Foreldrene er Bleuroyal Brown Coffee x Ki-Ro-Mas
Frekke Frida. Det ble født 8 valper, 6 tisper og 2
hanner.
Det andre kullet er fra Elin Haugstad, kennel Heavenly Revenges. Foreldrene er Dragonora All The Magic
x Thirst For Fame Moto Pies og det ble født 8 valper,
3 tisper og 6 hanner. I tillegg til at valpene ikke er øyelyst, fikk hun er anmerkning fra NKK fordi foreldrene

RESULTATER
2015

Årets Agility-Aussie
1.Aussie Gården’s Unfinished tale “Messi” (Hans Kristian
Halmrast) = 175 p
2.Aysablues Blue Berry “Aysa” (Mette Annie Nilsen)
= 109 p
3.Spinnrockens Rain of Fire “Bajas” (Tine Hallre) = 65 p

Årets Allround-Aussie 2014
1.Aysablues Blue Berry “Aysa” (agi+lp+rally+utst) = 530,6 p
2.Aussie Gården’s Unfinished tale “Messi” (agi+rally) = 361,9 p
3.Skogsjentas Ajax “Ajax” (lp+utst) = 316,3
4.Highway 2 My Dreams av Aussieboxy “Taco” (bruks+lp) =
300,6 p
5.Illumineer Wonderful Me “Keira” (utst+rally) = 290,47 p
6.Memory of Zico Grant av Sea Perto “Zico” (lp+bruks) = 280,2
p
7.Eagermind Talent for Trouble “Tonks” (bruks+utst) = 257,5 p
8.Omnia Vincit Amor Great Lady “Enya” (lp+bruks+utst) =
219,6 p
9.Spinnrockens Rain of Fire “Bajas” (agi +lp) = 133,3 p
10.Trijem French Encounter “Otto” (bruks+utst) = 116,7 p

Årets Lydighets-Aussie
1.Skogsjentas Ajax “Ajax” (Janne Martinsen) = 196,3 p
2.Memory of Zico Grant av Sea Perto
“Zico” (Linda Sandbugt) = 164,4 p
3.Highway 2 My Dreams av Aussieboxy
“Taco” (Oona Bruun) = 159,3 p
4.Aysablues Blue Berry “Aysa” (Mette Annie Nilsen) = 155,5 p
5.Spinnrockens Rain of Fire “Bajas” (Tine
Hallre) = 68,3 p
6.Omnia Vincit Amor Great Lady “Enya”
(Hilde Sandtorv) = 64,7 p

Hunder som ikke er med i konkurransen om å bli
Årets Allround-Aussie, fordi de bare har konkurrert i én gren:
11.Leading Angel’s Cherish Thornapple (utst) = 225 p
12.Black Friday Nescaland “Kevin” (utst) = 120 p
13.Skogstrollet’s 14 Cookie Monster “Ragna” (utst) = 120 p
14.Queen O Hearts av New Thinking (utst) = 45 p

Årets Rallylydighets-Aussie
1.Aysablues Blue Berry “Aysa” (Mette Annie Nilsen) = 211,1 p
2.Aussie Gården’s Unfinished tale “Messi” (Hans Kristian Halmrast) = 186,9 p
3.Illumineer Wonderful Me “Keira” (Elisabeth Eknes) = 70,5 p

Årets Utstillings-Aussie
1.Leading Angel’s Cherish Thornapple (Caroline E. Mauseth) = 225 p
2.Illumineer Wonderful Me “Keira” (Elisabeth Eknes) = 220 p
3.Black Friday Nescaland “Kevin” (Elisabeth Eknes) = 120 p
4.Skogsjentas Ajax “Ajax” (Janne Martinsen) = 120 p
5.Skogstrollet’s 14 Cookie Monster “Ragna” (Trine Krøtøy Sand) = 120 p
6.Aysablues Blue Berry “Aysa” (Mette Annie Nilsen) = 55 p
7.Omnia Vincit Amor Great Lady “Enya” (Hilde Sandtorv) = 50 p
8.Queen O Hearts av New Thinking (Malene Hermansen) = 45 p
9.Trijem French Encounter “Otto” (Trine Krøtøy Sand) = 5 p

Årets Bruks-Aussie
1.Eagermind Talent for Trouble “Tonks”
(Caroline E. Mauseth) = 192,5 p
2.Highway 2 My Dreams av Aussieboxy
“Taco” (Oona Bruun) = 141,3 p
3.Memory of Zico Grant av Sea Perto
“Zico” (Linda Sandbugt) = 115,8 p
4.Trijem French Encounter “Otto” (Trine
Krøtøy Sand) = 111,7 p
5.Omnia Vincit Amor Great Lady “Enya”
(Hilde Sandtorv) = 104,9 p

Nytt utstillingsregelverk
Norsk Kennel Klubb (NKK) informerer
Utstillingsåret 2016 er snart i gang, og NKK oppfordrer derfor alle som skal melde på sine hunder til utstillinger om å
sette seg inn i regelverket.
NKK gjør særskilt oppmerksom på endringen i paragraf
5.4, vedrørende hundevelferd og helse. Her heter det at “utstiller er ansvarlig for hundens velferd på utstillingen. Det er
ikke tillatt å utsette hunden for en situasjon som kan settes
dens hel-se eller velferd i fare, eksempelvis å forlate en hund
i svært varm eller kald bil og/eller behandle hunden dårlig.
Det er f. eks. ikke tillatt å løfte en hund i halsbånd og/eller
hale.”
Når det gjelder hundevelferd på utstilling gjør også NKK
oppmerksom på våre retningslinjer for hundevelferd på utstilling om konkurranser.
NKK ønsker alle våre medlemmer lykke til på utstilling i
KILDE: NKK, 19.01.2016,
2016!
http://web2.nkk.no/no/nyheter/Nytt+utstillingsregelverk+offentliggjort.b7C_wlDQZh.ips

ANNONSE

Klubbklær
ASKN selger profileringstøy der klubbens logo
er trykket på tekstiler fra University.

Hettegenser kr 330
T-skjorte kr 160
+ porto.
Str: S – XXL (litt små i størrelsen)
Farger: Grå, Blå, Lilla og Rød
(men noe utplukket størrelse og farge)
Bestilling sendes til e-post
nestleder@askn.no
Varene sendes ut mot forhåndsbetaling.

Nytt medlem i

AVLSRÅDET:

TINE HALLRE
Hei, mitt navn er Tine Hallre,
og jeg ble bitt av hundebasillen da jeg fikk min første aussie valp, LPI AGII Spinnrockens
Rain of Fire “Bajas”.
Sammen har vi testet de
fleste hundesporter, og agility var det som traff hjertet
nærmest.
Driver oppdrett av border collie (og har også aussiegutten tilgjengelig
som avlshann for matchende aussie tisper) under kennelnavnet Pristine. Beholdt en valp fra A-kullet, Pristine Astral Flare “Zoe”, som jeg så inderlig ser
frem til å debutere med etterhvert.
“Healthy, Happy, Hardworking and Handsome” er mitt motto når det kommer til avlshunder. De må møte alle disse kriteriene, og hver og en av dem
er så viktig, så viktig for fremtiden! Håper som medlem i ASKN Avlsråd at jeg
kan hjelpe andre med å gjøre et godt og grundig forarbeid på sine hunder
før man eventuelt avler på dem. Helse er noe av det desidert viktigste for
meg, så jeg ønsker å lære andre om viktigheten rundt å ta de nødvendige
testene før man vurderer sin hund i avl, og å tenke litt på hvorfor nettopp den
hunden bør avles på og føre sine gener videre.
Takker for tilliten, og ser frem til mitt verv!

ilovedogs.no

Bajas og Haley

Ud exeraessisi. MetueraNulla commy nim alit

OPPDRETTERSEMINAR:
Under planlegging for
2016/2017
Det planlegges nå et oppdretterseminar som er tenkt arrangert 2016/2017. Vi vil gjerne ha
innspill fra leserne av Aussieposten med tanke på ideer til
temaer eller navn på foredragsholdere.
Ta kontakt så snart som mulig
med Christine Røkaas på epostadresse
christine@dalsrud.com
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Avlsretningslinjer

GJELDENDE FRA 17.3.2012
Begge foreldrene:
Skal være fylt 2 år ved
første paring. (Dog anbefales det å vente til
tispen er 3 år).
Skal ha rasetypisk gemytt uten redsler.
Tispe som skal pares
for sitt første kull, skal
på paringsdagen, ikke
være eldre enn 5 år.
Hvis tispen har hatt 2
kull etter hverandre,
skal den ha en pause på
minimum ett år.
Tispe som har hatt to
keisersnitt SKAL IKKE
pares på nytt.
Tispe eller hannhund
som mangler 2 premolarer eller flere, anbefales ikke brukt i avl.
Hvis hunden likevel
skal brukes, må den
kun pares med avlsdyr
som har ett komplett
tannsett.
Avlsdyr som utvikler epilepsi skal tas ut av avl.
Nære slektninger som
foreldrene, kullsøsken,
bør også tas ut av avl.
Øvrige slektninger bør
kun anvendes med stor
forsiktighet.
Hofter og albuer:
Fri- A eller B Røntgen
skal være foretatt etter
at hunden er fylt 1 år
og/eller før paring.
Være fri for arvelige øyensykdommer. Øyenlysningsattest (ECVO) ikke
eldre enn 1 år før par-

ing.
Ha minimum GOOD
ved offisiell utstilling.
Kunne vise til gjennomført mental unghundtest
(MH) og/eller bestått
funksjonsanalyse (FA) *1
Hunder som beviselig
har produsert CEA og/
eller PRA skal DNA testes og kun pares med
avlsdyr som er DNA testet fri (normal). Avkom
etter disse anbefales og
DNA-testes før avl.
Avlsdyr som har nære
slektninger (avkom /
foreldre, hel/halvsøsken)
som beviselig er bærer
av en sykdom skal testes før paring. (Der det
finnes DNA test)
Avlsdyr som har produsert avkom med
katarakt, skal DNA testes for• HSF4*2. Tester
begge avlsdyr fri for
mutasjonen og avkommet allikevel har øyesykdommen, har de
en annen type katarakt. Begge avlsdyr og
helsøsken skal tas ut av
avl. (Eventuelt kan det
affiserte avkommet testes for å bekrefte type
katarakt.)
Vi anbefaler på det sterkeste at man kun bruker
hunder som er fri for
HSF4*2 i avl. Om en
hund er en meget bra
representant for rasen,
men er hetrozygot af-

fisert (1 kopi av mutasjonen), så kan denne
brukes i avl med forsiktighet*3 dersom den er:
Øyelyst u.a. etter 4 års
alder, har foreldre som
er øyelyst u.a. etter 4
år og blir paret med en
hund som er DNA testet
fri. Oppdretter må informere valpekjøperne,
samt at hele kullet bør
DNA testes før salg.
Paring av merle x merle,
nært beslektede individer som søsken, mor/
sønn eller far/datter e.l.
godkjennes ikke.
Generelt
Bør overholde 5 % regelen.*4
ASKN ønsker at alle avlsdyr er merittert fra enten: Bruksprøver, Agility,
Lydighet, Blodspor, RIK,
Redningshunder, dokumentert gjeterprøve(r),
eller annen aktivitet.
Det anbefales at alle avlsdyr DNA-testes på det
som er på markedet,
som HSF4, MDR1, PRA
og CEA/CH
*
*1- Det kan søkes om
dispensasjon fra dette
punktet ved import av
sperma eller voksne
dyr som tas inn fra utlandet, søknaden må
komme til avlsrådet før
parring finner sted. For
hunder som har blitt

testet før de nye avlskriteriene trådte i kraft
(18.04.2009), vil også
en gjennomført K-test,
MH-beskrivelse og FA
være gyldig.
*2-HSF4 katarakt: Heridatary Cataract = HC).
*3-Både ASHGI og NKK
anbefaler at man, i en
rase med liten genpool,
kan bruke hunder som
er affiserte, om de er
øyenlyste fri i voksen
alder (etter 4-års alder),
og at de kun pares med
en DNA-testet fri hund.
*4-ASCKN har innført
5% regelen i retningslinjene for avl for Australian Shepherd. «5%
regelen» er en anbefaling om at hunder ikke
bør ha mer enn 5% av
registrerte avkom siste
5 år. Anbefalingen er for
å hindre «matadoravl»
(ref. NKKs etiske retningslinjer, punkt 5) og
sørge for genetisk variasjon i populasjonen.
For mer informasjon;
«5%-regelen» er blant
annet omtalt av Astrid
Indrebø i boken «Genetikk, Avl og Oppdrett»
(www.nkk.no/ , «butikken», «NKKs salgsartikler»).
Oppdretter må ellers
forholde seg til enhver
tid gjeldende regler satt
av NKK.

Venter du valper?
Har du valpekull du ønsker å dele informasjon
om med aussieklubbens medlemmer?
Sjekk ut utfyllingsskjemaet på Australian Shepherd Klubb sin hjemmeside under ”AVL” og
”VALPEKULL”.

www.askn.no

Fyll ut skjemaet og send på e-post til avlsrådet
(link på hjemmesiden), og få ditt valpekull annonsert på nettet.

Niels Højgaard Andersen
(Pensjonert, men øyelyser
fortsatt på privaten)
Falkum, Skien
Tlf: 92 44 70 58
Torill Bergsjø
Oslo Dyreklinikk
Ensjøvn 14, 0655 Oslo
Tlf: 22 68 35 00
torill.bergsjo@oslodyreklinikk.no
Trond Bergsjø
Oslo Dyreklinikk
Ensjøvn 14, 0655 Oslo
Tlf: 22 68 35 00
trond.bergsjo@oslodyreklinikk.no
Jannecke Tunås
Ål Dyreklinikk
Kulev 6, 3570 Ål
Tlf: 32 08 13 61
jannetu@online.no
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Ruth Anne Aas
Jeløy Dyreklinikk, 1514 Moss
Tlf: 69 91 10 90
ruth@jdk.no
Ellen Bjerkås
Institutt for Sports- og familiedyrmedisin
NVH, Pb 8146 Dep. 0033 Oslo
Tlf: timebest 22 96 49 10
ellen.bjerkaas@veths.no
Ellen Dobloug
Sentrum Dyreklinikk
Børresens v 4, 2609 Lillehammer
Tlf: 61 26 96 96
edobloug@frisurf.no
Kristin Lange
Jessheim Dyreklinikk
2050 Jessheim
Tlf: 63 97 18 25
kristin.lange@jessheim-dyreklinikk.no
Harald Vileid
Vileids Dyreklinikk
Hystadveien 3, 3208 Sandefjord
Tlf: 33 46 61 13 Faks: 33 46 59 06
hvileid@online.no
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Kjell Kongsengen
Gjøvik dyreklinikk
Tlf: 61 13 73 33
kjelkon@online.no

Magne Haaland
Tu Dyreklinikk, Lindev 1, 4340 Bryne
Tlf: 51 42 60 70
magnehaaland@enter.vg

Hege Jøntvedt Engum
Stjørdal Dyreklinikk,
Sandgt 1, 7500 Stjørdal
Tlf: 74 84 00 90 Fax:74 84 00 99
hege@stjordal-dyreklinikk.no

Anne Mette Knutsen
Trondheim Dyrehospital
Tungasletta 2, 7047 Trondheim
Tlf: 73 91 80 01
anne.mette@trondheim-dyrehospital.no.

Birgitte Grann Greve
Petvett Ekeberg Dyreklinikk
Ekebergvn 175,1177 Oslo
Tlf: 23 03 15 00

Ernst Otto Ropstad
Institutt for Sports- og familiedyrmedisin
NVH
Pb. 8146 Dep, 0033 Oslo
Tlf: 901 41 075
ropstad@online.no

Petvett Sandvika Dyreklinikk
Industrivn 2, 1337 Sandvika
Tlf: 400 12 800
egreve@online.no / birgitte@petvett.no
Jon Snøfugl
Heimdal Dyreklinikk
Industriv 67, 7080 Heimdal
Tlf: 72 88 77 00
post@heimdaldyreklinikk.no

Eva Heldal Monsen
Dyreklinikken på Stend A/S
Hordnesvn 10 ,5244 Fana
Tlf 55116060
eva.monsen@dyreklinikken-stend.no

miniat. Illa con utet nulput

Footer message

Kommentar fra styret
til protokollen
fra årsmøtet
Styret ønsker å komme med en kommentar til protokoll/
referat fra årsmøtet 2016.
Vi har valgt å publisere protokollen slik den er i dag, selv
om den ikke er underskrevet av begge personene som
ble valgt til dette under årsmøtet. Vedkommende som
ikke har skrevet under, har på vegne av flere medlemmer
sendt inn en “klage” på årsmøtet, og har brukt dette som
begrunnelse for å ikke underskrive denne, da vedkommende ikke “ønsker å godkjenne årsmøtet”.

IKKE ETTERLAT HUNDEN

I VARM BIL

Hunder kan omkomme som følge av heteslag
i bil. Derfor: Etterlat aldri hunden din i fare
når du forlater bilen!
Dersom man ser at en hun sitter igjen i en
varm bil, kan man prøve å få tak i navnet til
personen som eier bilen ved å sende en SMS
til 2282 med REGNR (se forklaring under).
Deretter kan man prøve å slå opp navnet på
nett og ringe.
Hvis man ikke får tak i eieren, så kan man
ringe politiet på 02800. I en akutt situasjon
skal man knuse ruten for å få hunden ut. Kjøl
ned hunden med kaldt vann omgående.

Styret mener at en underskrift på en protokoll ikke avgjør
om et årsmøte “godkjennes” eller “ikke godkjennes”,
men at de som skriver under kun bekrefter at det som
står i protokollen er det som faktisk ble sagt eller gjort
på årsmøtet. Således er det også vanskelig å ta denne
“klagen” seriøst, da vedkommende som har sendt klagen
inn, ikke ønsker å bekrefte det som har blitt sagt og gjort
på årsmøtet.
Det sagt, så har styret vært i kontakt med NKK i forhold til
hva som kan gjøres, da det ble gjort en del feil i forhold
til saksbehandling på årsmøtet. Ettersom de fleste i styret
er nye, og ikke hadde noe med dette årets årsmøte å
gjøre, er det vanskelig å måtte rette opp i dette, men vi
har gjort et iherdig forsøk. Det største problemet vårt er
at det nye lovverket ikke ble stemt over på korrekt måte,
og vi dermed heller ikke fikk godkjent nye lover i henhold
til NKKs lovmal, slik vi er blitt pålagt. Dette skulle vært
gjort i 2012, i følge NKK, og hvorfor dette ikke er rettet
opp i er ukjent for det nåværende styret. Vi kan bare
forholde oss til nåværende situasjon. NKKs, og klubbens
lover sier at lovendringer ikke kan gjøres utover ordinært
årsmøte, og således er det ikke mulig å endre lovene
på et evt. ekstraordinært årsmøte, som er det vi har hatt
oppe til vurdering.
Vi har vært i dialog med NKK i forbindelse med dette,
men har ikke fått noen endelig tilbakemelding på hva
som kan eller må gjøres. Vi anser det som uheldig å
avholde et ekstraordinært årsmøte for å gjenoppta de to
sakene som ble stemt over, da det uten oppdatert lovverk
ikke vil la seg gjøre å benytte fullmakt, da disse ikke er
spesifisert hva gjelder antall i dagens gjeldende lovverk,
og fullmakter vil være ugyldige. Vi mener dermed at å
stemme over sakene vil være urettferdig overfor medlemmene ettersom kun personlig oppmøte gjelder, og vi
vet at det er mange som engasjerer seg i dette, og som
ønsker å få sin stemme hørt. Vi påpeker at dersom NKK
kommer med kontrabeskjed rundt ekstraordinært årsmøte
kan denne avgjørelsen bli endret.
Vi håper våre medlemmer har forståelse for denne
avgjørelsen, og at styret med dette viser at dere er blitt
hørt, og deres tilbakemeldinger er blitt tatt i betraktning
så langt det har latt seg gjøre.
Styret i ASKN

RETURADRESSE:
Aussieposten
c/o Helene Nilsen
Korsfjellveien 39
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