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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.
Innlegg som er innsendt av klubbens
medlemmer, representerer de aktuelle
medlemmenes personlige meninger
og holdninger, og avspeiler ikke nødvendigvis redaksjonens, styrets eller
klubbens offisielle synspunkter.
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Bruk denne e-postadressa for å sende
oss ditt bidrag:
aussieposten@gmail.com

Vi i redaksjonen har også startet en ny spørrespalte
i bladet! Her kan medlemmer i alle aldre, med alle
kunnskapsnivåer, sende inn sine spørsmål om Aussie
til aussieposten@gmail.com og få svar fra erfarne
hundefolk trykket i bladet.

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.

od sommer, alle medlemmer av Aussieklubben!

I dette nummeret av Aussieposten presenterer vi
blant annet månedens hund; på ASKN sin facebookside har det siden februar vært en månedlig
konkurranse hvor man kan sende inn et bilde for å
bli «månedens hund». Alle vinnerne får sin heder og
ære ved å få bildet sitt på forsida til ASKN sin hjemmeside, og nå presenteres de også i Aussieposten!
Vinneren i mai måned, med temaet «vårstemning»,
pryder forsiden av dette nummeret av Aussieposten.

Alt av bidrag til tekst og bilder som kan være med i
bladet sendes til samme adresse.

Neste Aussieposten skal gis ut i november, og
fristen for å sende inn noe til dette nummeret av
bladet er søndag 16.oktober 2016.

Kos dere med bladet!

Redaktøren

Samme annonse bestilt for flere nummer gir 20 % rabatt.
Medlemmer har 50 % rabatt.
NESTE INNLEVERINGSFRIST:
16.oktober 2016

Forsidebildet viser MAI-vinneren av fotokonkurransen på
Facebook: Spinnrockens Rain of Fire (eget oppslag).

Holly Marie Combs med sin aussie.

Hollywood-kjendiser
med aussie
Antallet aussier i Norge er ikke allverden,
men ute i verden, og spesielt i USA,
er aussien en kjent og kjær hunderase - som
også mange kjendiser har lagt sin elsk på.
av Lisa Kara Fröyland

Et lite søk på internett gir et hint om at australian shepherd er en
avholdt rase blant berømthetene i Hollywood. Det finnes både
bilder og blogger som underbygger dette.
Nå er ikke aussien den typen hund man stapper i håndveska og
tar med på den røde løperen, så man kan nok anta at det finnes
enda flere kjendiser som har en god aussie-venn hjemme mens
de er ute på oppdrag.
Her har vi samlet et lite knippe av de kjendisene som fansen har
“avslørt” med minst én aussi hjemme.
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Ella som
fikk valper

to av den historien.

Folk spurte meg: «Skal ikke mora di ha en,
da?» (For Ella bor jo tross alt hjemme hos
min mor.) «Nei da», sa jeg skråsikkert. «Ho
har sagt til meg at ho ikke vil ha noen valp,
ho.» Og det trodde jeg selvfølgelig på. Helt
til jeg fikk høre den store nyheten – mamma
skulle ha en valp fra Ella! Jeg trodde nesten
ikke mine egne ører. Mamma smilte litt fårete
og trakk på skuldrene da jeg poengterte at
ho bestemt «ikke skulle ha noen valp» for et
par uker sida. Ja, ho hadde visst gått i fella
ho også, da... Falt for det søte valpeblikket og
den myke pelsen... Unnskyldninga var at faren
min hadde litt sans for den valpen. Ja, ja, sikkert, tenkte jeg, og følte meg som en tulling
for skråsikkert å ha spredt i det vide og det
brede at min mor slettes ikke skulle ha noen
valp. (Jeg har fått høre ganske mange ganger
«Det var det jeg tenkte, ja!» fra diverse felles
venner av min mor og meg.) Men i den sammenhengen fikk jeg også høre noe annet som
jeg ikke visste; Da jeg skulle flytte ut med bikkjene mine for å studere for to år siden, så for-

Elvira er også veldig god på å holde det ryddig i
huset. For å si det sånn; hvis noe er innen hennes
rekkevidde, så vil det bli ødelagt. Derfor er nå
alle småbord og lignende i stua helt fri for alt
mulig rot. Ho er ikke særlig kresen; det være seg
sokker eller et brød eller ukokt makaroni inni en
plastpose som ho ikke greier å rive i stykker eller
en gammel brudebukett eller strikketøy eller
sofaen – alt går i Elvira. Noe som innebærer at
«alt» nå er utafor rekkevidde for Elvira. Ikke sofaen, da; den måtte bare stå der. «Ja, ja, det var
vel på tide å bytte ut den sofaen uansett», mente min far. Den nye valpen til min mor er glad i
sauer. På gården hjemme hos mine foreldre går
det tre sauer; Nikolaus, Nathaniel og Kristen
(muligens oppkalt etter meg, Natalie, og mine
to brødre, Nikolai og Kristian). Sauene er kopplam av året, og har vokst opp i hagen sammen
med bikkjene. Sauene er nok ikke klar over at de
skal være redd for bikkjene. Bikkjene liker å lage
sauene – og sauene liker å jage bikkjene. De kan
løpe fram og tilbake ganske lenge. Sauene foran
og bikkjene etter den ene veien, men så springer
bikkjene foran og sauene etter på tilbakeveien.
På grunn av oppveksten sammen med sauene
reagerer ikke Elvira på sauer. Heller ikke noe

Elvira med et bein.

Ja, så dere har kanskje lest historien om Ella som fikk sitt andre kull med valper – dere vet,
den med alle de søte bildene,
og meg som innrømmet at jeg

“Ungane” på gården ute på tur med alle fire
bikkjene. Jeg med mine to, og mine brødre
med min mors bikkjer Ella og Elvira.

Ella og Elvira slapper av sammen etter en
dag full av ugagn.

venta mine foreldre å få minst en av dem i retur –
de regna ikke med at jeg kom til å takle studiene
ved siden av å ha to bikkjer. Nå har de innsett at
de tok feil. Og dermed kunne de jo skaffe seg
ei bikkje til – for to bikkjer går jo an, syntes de.
Den nye valpen heter Elvira. Selvfølgelig er ho,
som alle andre valper, ganske så spesiell. Som
sin mor Ella er ho fæl til å prate; ho bjeffer og
klynker og grynter – vokabularet er det ingenting
i veien med, det er helt sikkert. Elvira liker godt
når alle bikkjene skal ut for å jage noe. Som regel
innebærer dette å løpe til hagegjerdet og bjeffe
i vei når en stakkars turist jogger forbi på gårdsveien 50 meter unna. Jeg er usikker på hvorfor
de voksne bikkjene (nå i sommer er det tre av
dem – før jeg flytter tilbake til studenthybelen
med mine to etter ferien) gidder å være med på
det, men det gidder de jo åpenbart. Men også
de har sine grenser, det skal sies. Innimellom
prøver Elvira å få til en sånn «jakt» uten at det i det
hele tatt er noen turister på gårdsveien. Ho bare
setter i gang å bjeffe, og løper mot gjerdet. Det
fungerte de første 10 gangene, kanskje, men nå
har de voksne blitt mer selektive. De har skjønt
at den lille valpen bare roper «ulv, ulv», så nå
gidder de ikke å løpe til gjerdet med mindre de
selv hører den fristende lyden av løping på grus.

av Natalie Kløverød

Elvira og hennes bror Eliot (som var på
besøk for anledningen) og en av sauene.

Min bror Kristian og Elvira.

i grunnen ikke er så veldig begeistra for valper. Dette er del

særlig på hester; de
går vel i samme kategorien som sauene.
Men ho synes helt
klart at det bør
sies ifra dersom
ukjente mennesker
er i nærheten –
og bikkjer som vi
møter på tur skal
I ALLE FALL få vite
at de ikke er en del
av Elviras flokk. Jeg
regner med at Elvira
kommer til å bli sendt en
tur på dannelsesreise til meg
i
min studenthybel – hybelen er litt mer sentralt
beliggende, så det er lettere å drive sosialiseringstrening der enn hjemme på gården. I fjor
hadde jeg Ella på dannelsesreise i studiebyen i
rundt tre måneder. Så det kan jo bli interessant.
Det siste jeg kommer på som er spesielt med
Elvira, er at ho ikke har noe sans for utedo. Ho er
helt klart ei ung dame med litt klasse over seg,
og ho vil mye heller gjøre fra seg innendørs enn
utendørs (i likhet med oss andre siviliserte vesener). Akkurat dét vil vel være ganske lett å lære ho
av med? tenker dere andre sikkert. Og det er det
antakelig også. Men så har det seg sånn, at på
gården så er det et hovedhus og et bryggerhus.
Mine brødre tilbringer stort sett dagen i bryggerhuset, mens mine foreldre er i hovedhuset.
Jeg er på jobb. Hovedhuset og bryggerhuset
deler hage, og bakdørene ut til hagen står som
regel alltid oppe i begge hus. Så Elvira kan simpelthen gå inn i det huset hvor det ikke er noen
i øyeblikket – eller bare gå inn i et annet rom
enn folk er i, i det huset – og gjøre fra seg der.
Alle vil jo tro at bikkjene er ute i hagen. Så det
kan jo bli en liten utfordring. Ikke misforstå meg;
Elvira tisser ikke inne. Men bæsjen synes ho
nok ikke at hører hjemme i den fine hagen ute.
Så bortsett fra (eller kanskje; inkludert) de nevnte
ting, så er nok Elvira en ganske så alminnelig
valp. Jeg ønsker min mor lykke til med den valpen – for den har MYE motor, og kan godt bli en
hard nøtt å knekke på diverse arenaer! Jeg skal
fortsette å kose meg med mine to (som selvfølgelig er snille, lydige, eksemplariske og perfekte),
og gru-glede meg til dannelsesreisen som Elvira
helt sikkert skal ha hos meg i min studenthybel.

Brukskrav
Det følgende innlegget er hentet fra aussiebloggen Aussiboxy.com.
Tekst og bilder er av
Oona Bruun.

I fjor ble det altså vedtatt
at fra 1.1.16 så skal Aussien
ha brukskrav for å kunne få
Norsk utstillings champion tittelen. Og GUD folk fikk panikk - nesten som da klubben
vedtok at de skulle ha gjennomført MH før avl. KRISE!!
Kravet er ikke voldsomme
greier - jeg som VET hva det
innebærer kan fortelle at
dette fikser alle hunder som
har litt omløp i hodet. Og det
BURDE en Aussie ha - ikke
sant? Og ikke er det veldig
krevende for førerne heller.
JA man må sette seg inn i
lydighet og ta noen runder i
skogen. Men det ER fortsatt
Aussie vi prater om - ikke sant?
En aktiv rase som trenger fysisk og psykisk aktivisering.
Så var det de som hevdet at
skulle Aussien ha noe krav så
måtte det være gjeting… Ja
jo - ok det er jo greit- MEN
jeg vet faktisk litt om hva som
kreves der også for å få til en
hund man kan stole på og
styre rundt en flokk sauer.
DET krever arbeid det. og det
er ikke bare på Aussien altså
- Border Collie eller working
kelpie er ikke født ferdig trent
de heller. Det krever trening
og atter trening for å få det til.

Om man skulle sammenlignet litt da… En Brukshundkåring er den enkleste veien
til å få brukskravet i boks…
Aussien er en naturlig sporhund, så å følge et 200 m spor
lagt av eiere ville tatt, tja, la oss
si ett kurs og ett par treninger
å få til - (Kurset for at eieren
skal lære…) og jeg tuller ikke.
Har enda ikke møtt på en Aussie som ikke ELSKER spor!
Lydigheten tar lenger tid, men
man går selvsagt kurs med hunden når den er valp/unghund,
ikke sant? Om man ikke kan å
trene fra før? Og innen hunden
er gammel nok til å få championatet (2 år) så burde man absolutt ha klart ett bronsemerke
(mange klarer det FØR 1-årsalderen) og det er bare et par ekstra øvelser i brukshundkåringen
i forhold til Bronsemerket…
Så sier du: Jammen jeg er ikke
interessert i slikt… Da sier jeg
klart og tydelig og mener hvert
ord: Om et utstillings-championat betyr så mye? SKAFF
DEG EN ANNEN RASE!!!
Mens for å klare en gjeterprøve
som vil ta måneder med intensiv trening, der du fader rulle

meg skal vite hva du driver
med OG ha tilgang på sau hver
uke.. (Jeg har forsøkt det også
- hadde sauer hjemme i mange
mnd) Hvor mange av Aussieeiere har det? Ikke mange….
og ofte er det slik at man ikke
FÅR trene hunden sin på andre sine sauer, fordi det IKKE
er BC… SÅ hva ville du valgt??
Om du kunne velge da - men
det kan du ikke siden NKK ikke
godtar BC-prøve, og de godtar
iallefall ikke en ASCA-prøve som
er tilpasset Aussien - og de holdes jo ikke i Norge engang så…
Jeg har inntrykk av at de som
roper høyest om at Aussien
ikke skal ha brukskrav er faktisk
ikke de som løper mest på utstilling, og vinner masse Cert
og virkelig står på grensen til
å få Championat på hunden(e)
sin(e), nei det er de som stiller
litt (eller ikke i det heletatt :O !)
og som ikke har de peneste bikkjene, de som kanskje får den
røde sløyfa, men ikke noe mer SÅ hvorfor er de så imot å ha et
brukskrav? Hva er de redd for?
Eller de som står i den andre
leiren - de som faktisk gjeter
med sine Aussier - de som
faktisk HAR egne sauer, og
VIL ha aussien som en gjeterhund- de synes også at en
Brukshundkåring er helt bak
mål.. men de stiller jo heller
ikke på utstilling, så hvorfor
er de så imot et brukskrav?
Ingen anelse. Og da lurer du vel på hvorfor jeg tar
opp dette. Nå, nå som det
kun er 1 snau mnd siden vi
FIKK
brukskrav….(Hurra!!)
Joda - det er fordi at en eller
annen luring har kommet med
forslag til årets årsmøte at
brukskravet skal OPPHEVES!!!
Jeg holdt på å falle av stolen!
Jeg blir helt matt - brukskravet
er det «eneste» positive som
har skjedd i Aussieklubben på
mange år (utenom brukssam-

lingene). Endelig har man tatt
et lite skritt i retningen som
sier at vi som klubb mener at
Aussien ER en hund som skal
brukes, den er IKKE en pyntedokke som skal løpe bare venstresvinger, rusle rundt nabolaget og ellers ligge i sofaen/
stå i hundegården. Det er en
BRUKSHUND (og jada, den er
i gruppen gjeterhunder, men
det er faktisk i den gruppen
de beste brukshundene kommer fra) og faktisk samme rase
som svenskene har - Du vet, de
som har HØYE brukskrav og
som faktisk hevder seg høyt i
SM, og konkurranser rundt om.
Jeg var så glad da det så ut
som at Aussien begynte å vise
potene rundt i konkurranser,
flere startet bruks og lydighet.
Tommel opp!! Og så kommer
dette som et slag i ansiktet..
Men om vi nå tar ett skritt tilbake, i stedet for enda ett skritt
fram, så mener jeg sterkt at
Aussien er på vei utfor stupet
om noe ikke gjøres., Jeg ser
for meg Aussien kommer til
å være som Collien om noen
år, om man ikke begynner
å tenke litt utenfor sin egen
stuedør. Tenk på FRAMTIDEN.
Vi vil IKKE ha mentalt svake
hunder uten egenskapene en
brukshund trenger, vi vil ikke
ha pelshauger som ikke gidder/klarer noe annet enn å
løpe rundt og være goofy.
Jeg er veldig klar til å melde
meg ut av klubben om dette
er fremtiden.. Jeg ønsker
ikke å støtte en klubb med
medlemmer som er sååå lite
interessert i å ta vare på rasens egenskaper, og bare vil
skape en ubrukelig pelsdott.
Om dere er medlem av ASKN
og tenker som meg, reis på
årsmøtet, eller ta pennen fatt,
skriv en fullmakt og send med

noen du stoler på til årsmøtet
6. februar og stem IMOT
at brukskravet skal fjernes!!
Det
skal
jeg
:)
Slik vi vi se Aussien - øverst
på pallen i alle grenene som
finnes - og da MÅ vi sette
bruksegenskapene på dagsordenen og ikke gi FAEN!!

Som hund, så eier

- eller omvendt?

av Mona Olsrød

Å la hunden fritt velge toalett
Hrmf! Hundebæsj i oppkjørsla.
Synes folk det er greit å la

Som hund så eier, eller var det omvendt? Jeg
har sett mange flotte bilder på nettet av hunder som villig stuper ut i vannet, uansett hvor
de er. Og da har jeg mange ganger lurt på hva
er det som har gjort dem slik. Er eieren også
like ivrig som hunden og også stuper uti når- og
hvor som helst? Ofte har jeg nemlig inntrykk av
at det ikke er slik.

hunden sin legge igjen en haug
med bæsj på andre folks
eiendom?
av Lisa Kara Fröyland

Min erfaring er derimot at hunden har en tendens til å bli som eieren. Selv er jeg veldig glad
i å bade, MEN jeg stuper ALDRI uti vannet. De- Hva er det egentlig jeg gjør feil? Jeg er jo også
rimot må jeg gå sakte og rolig uti. Dette har to tilsynelatende mer glad i å bade enn hundene
funksjoner.
mine, dette gjaldt også labradoren jeg hadde.
Andre derimot, som jeg ofte har inntrykk av at
1. Jeg venner meg gradvis til vanntemperaturen ikke bader noe særlig selv, får badeelskende
og går lenger og lenger ut etter hvert som jeg hunder som hiver seg ut når som helst og hvor
venner meg til vannet (og kan evt. gå inn og ut som helst. På den annen side syntes jeg det er
igjen også) og
praktisk med hunder som gjør som meg. Gå ut
og du vet du kan komme opp igjen også. Ulem2. Jeg er helt sikker på at jeg kommer opp av pa med dette var selvsagt for eksempel når
vannet igjen. Har jeg gått ut, kan jeg gå inn jeg drev jakttrening (apporteringstrening) med
samme sted.
labradoren min. Det er ikke slik hundene skal
oppføre seg. En hund som går fram og tilbake
Inntrykket mitt er at mine hunder er litt i samme rundt ved vannkanten for å finne et sted hvor
gata. De stuper ikke uti, men velger å gå uti, den kan gå ut og ikke bare hoppe uti. Vannapog selv ha kontroll på når de ønsker å ta seg portering med retrievere foregikk nemlig ofte
en svømmetur, eller om de bare ønsker å vasse i myrområder. Du gikk på mer eller mindre flyden dagen. Og dette gjelder ikke bare mine tende gresstuster og det gikk fra land til brådypt.
nåværende hunder (aussier) men gjaldt også Og det var meninga at hunden skulle gå rett ut
mine tidligere hunder, en labrador (som ifølge (dvs kaste seg i vannet) for å apportere fuglen
standarden visstnok skal elske vann), og bland- (eller dummien som vanligvis ble brukt) så fort
ingshunden jeg hadde før dette også. Om dette som mulig. Men jeg har også vært borti tilfeller
er miljøbetinget, hvorfor blir mine hunder slik? der hundene hopper villig uti vannet, og hvor
de sliter med å få dem på land igjen fordi det
ikke er noe egnet sted til å komme opp igjen.
Og disse hundene har ikke mer vett enn at de
gjerne gjentar prosedyren samme sted igjen
(på samme turen).
Til slutt vil jeg også komme med en advarsel til
svømmende hunder. Ikke ha på halsbandet når
de bader. Hunden kan få labben inn i halsbandet. Den vil da dra hodet under vann når den
forsøker å svømme og kan rett og slett drukne
seg selv.

I dag morges, på dagens første tur med hunden,
oppdaget jeg en haug med etterlatenskaper fra
typen “liten hund” godt inne på tomta vår. For
to dager siden la vi ny, lys grus i den 60 meter
lange oppkjørsla vår, og det var derfor ikke til
å unngå å se den lille haugen med oppstablet
tarmmasse ti meter inn i oppkjørsla. En haug
med fluer hadde allerede oppdaget godsakene og fløy/satt begeistret over/på haugen da ning ut mot offentligheten er også vanlig. Det
vi passerte.
er for så vidt greit. Det er mange hannhunder
i området, og de ønsker sikkert å markere eierJeg ble ganske provosert. Er det noe jeg AL- skap over Nemi. Men å la hannhundene komme
DRI gjør, er det å la hunden min skite innenfor INN i hagen og markere, det er ikke greit. Nemi
andres gjerder/porter/hekker. Og jeg plukker blir ganske vill når hun oppdager inntrengere,
naturligvis ALLTID opp fra veikanten, sjøl om og når hun snuser opp fremmed tisselukt i egen
det er mørkt. Denne skithaugen ble plassert et- hage, reagerer hun også. Dette er jo fra hanner
ter mørkets frambrudd i går kveld. Feigt. Det er hun ikke engang liker. Det er bare én hannhund
ingen grunn til å tro at dette var et engangs- som får tisse i hennes hage, og det er den finfenomen. Noen har en tendens til å tenke at har ske lapphunden hun alltid har favorisert og som
man en liten hund, som naturlig nok produserer hun nå og da leker med inne på tomta vår under
bæsj av lavere størrelsesorden, så er det greit å påsyn fra oss menneskene deres.
la det ligge. Og ikke bare la det ligge, men også
la det ligge hvor som helst.
Av hensyn til hunders revirbehov og menneskers
medfødte oppfatning av at “my-home-is-mySiden vi har en hjørnetomt med friareal langs den castle”, så bør hundeeiere være varsomme med
ene sida og gangvei langs den andre, er det ikke hvor de lar hundene sine vanke og legge igjen
fritt for at hunder løper inn i hagen vår gjennom spor.
hekk og åpninger. Tissing på hekk og beplant-

På lydighetskonkurranse i Larvik

< Duken over bilen holder temperaturen nede
inni bilen.

av Natalie Kløverød

Jeg hadde fri den lørdagen. Jeg var på besøk
hos mine foreldre i Larvik den helga. Mamma
var opptatt, og jeg skulle på Larvik og Omegns
Hundeklubbs klubbkonkurranse i lydighet – med
både mine egne og min mors hund. Det var
sol den dagen; helt nydelig vær. Jeg hadde ikke
vært nede på hundeklubben i Larvik på lenge –
etter at jeg flytta til andre sida av fjorden for å
studere har det liksom ikke vært like «rett borti
gata» lenger. Jeg prøvde meg en gang på å
kjøre tur-retur på samme dag for å være med på
et agilitykurs, men fem timers kjøring etter full
skoledag ble litt mye – selv for meg. Men området var i alle fall omtrent som jeg huska det;
solfylt, og enten helt vindstille eller med stiv kuling. Denne dagen var det helt vindstille. Jeg
parkerte bilen i skyggen og la over en sølvfarga
duk over taket på den – duken skal liksom reflektere solstrålene sånn at bilen ikke blir så varm
inni. Det var en ganske dyr duk, om jeg skal få
si det selv... Ikke noe jeg hadde kjøpt hvis jeg
ikke var 100% overbevist om at den fungerte
som den skulle. Men jeg synes at den fungerer, og jeg er fornøyd med den. Jeg er glad for
at jeg har duken. Jeg har også satt opp et termometer inne i bilen, som underbygger min
påstand om at duken holder bilen svalere inni.
Så gikk jeg for å melde på mine 3 hunder, da;
alle sammen i klasse 1. Det var ganske mange
folk på hundeklubben denne dagen, syntes jeg – men overraskende få av dem skulle
være med på konkurransen! I klasse 1 var det
fem startende; og jeg var jo 3 av dem, da...
Det ble litt av et opplegg for å få ordna med
fellesdekk for meg – det endte med at fellesdekken måtte tas i tre puljer, hvor jeg gikk med
1 hund i hver pulje. Første pulje sammen med
Annette og Izzie, andre pulje sammen med Nathalie og Leo, og siste pulje sammen med Maylinn og Chevy (som egentlig gikk i klasse 2).
Fellesdekken gikk forresten overraskende bra for

alle hundene. Raja lå stille helt til jeg var på andre
sida av banen; da reiste ho seg og kom etter meg.
Jeg hadde jo håpet at ho skulle ligge litt lenger,
men jeg kunne i grunnen ikke forvente noe mer
– for jeg har ikke trent ho så veldig mye på dekk,
i grunnen. Både Kira og Ella lå tida ut, noe som
også overraska meg stort. Kira har jeg trent veldig mye dekk med, men det er lenge siden jeg
har øvd på en dekk som varer såpass lenge som
to minutter. Ella hadde jeg ikke peiling på i det
hele tatt – det er jo mamma som trener henne;
men de to har åpenbart gjort en god jobb!
Jeg syntes at humøret var på topp hos de fleste
denne dagen. Dommeren var kjempegrei og
bar over med meg når jeg gav feil kommando
for eksempel (jeg sa «bli» istedenfor «dekk», tror
jeg – og fikk forsiktig beskjed om at «nå var det
dekk»). I grunnen synes jeg ikke at klubbkonkurranser behøver å være så høytidelige; bikkjene
mine fikk ikke til alle øvelsene, men jeg syntes
at det var helt utrolig festlig å se dem prøve.
De er jo vant til at jeg leder dem med hånda
eller oppmuntrer dem når de gjør som jeg vil
– men når jeg kom med «nye kommandoer» under klubbkonkurransen måtte jeg jo holde på
pokerfjeset og være stille og avventende; da
skjønte de ingenting, de stakkars bikkjene. De
ble så fjollete og rare av det at jeg begynte å
le rett som det var. Jeg tror at bikkjene koste
seg like mye der ute på lydighetsbanen som
jeg gjorde, og det gjenspeilte seg i at de alle
sammen fikk toppkarakter i helhetsinntrykk.
Men avstandskommandering – det var totalt
ukjent. «Sitt opp» på en hel meters avstand?
Kanskje til og med nærmere TO meters avstand?
Nei, det ble for mye for samtlige av mine bikkjer.
Og i den øvelsen kunne jeg med fordel ha lest
meg bedre opp på lydighetsregelverket (faktisk
hadde jeg ikke lest meg opp i det hele tatt – jeg
bare møtte opp, jeg). For jeg fortsatte å prøve

kommandoen «sitt opp» - med det resultat at
jeg fikk 0 på øvelsen pga. for mange kommandoer. Det var først da jeg gikk med den siste bikkja, Kira, at jeg tenkte på å holde kjeft. Så ho
fikk 5 i øvelsen, da. Og på grunn av den 5-eren
slo ho min mors Ella; som egentlig hadde gjort
det bedre enn Kira, sånn jevnt over. Til dags
dato har jeg fortsatt dårlig samvittighet for det
der – Ella skulle ha hatt Kiras plassering; det
hadde ho fortjent. Uansett; konkurransen kom
og gikk, jeg ble imponert over forbedringa til
de andre som var med (siden sist jeg så dem).
Det endte med at Raja fikk en strålende femteplass (av fem startende, somtidligere nevnt),
mens Ella kom på andreplass og Kira kom på
førsteplass i klasse én. Jeg fikk litt dårlig samvittighet for dét også – for jeg trener jo egentlig
ikke lydighet noe særlig... Jeg trener hverdagslydighet på hundeklubben i studentbyen én
gang i uka, men jeg har jo ikke trent noe særlig
på de faktiske øvelsene i klasse én. I grunnen
synes jeg at førsteplassen burde ha gått til noen
som faktisk trener lydighet; for det er de som
fortjener den. Men det at jeg kom på første og
andreplass var nok mye flaks – som jeg nevnte var
det veldig varmt den dagen, og mange av hundene var helt slått ut, og var absolutt ikke på sitt
beste. Men det var jo også litt fint at jeg vant, da;
jeg har jo tross alt vært lydighetsinstruktør i flere
hundeklubber, så i teorien skal jeg liksom kunne
litt om bikkjetrening. Det gir jo et bra at jeg gjør
det litt bra. Etter konkurransen tok jeg med bikkjene og tok et bad i Farris; det tror jeg de satte
pris på (og det gjorde jeg også). Jeg hadde en
kjempefin dag med klubbkonkurranse i lydighet;
og det hadde jeg hatt uavhengig av plassering
i klassen. Hyggelige mennesker, vafler, solskinn
og godt humør – det kunne i grunnen ikke ha
vært bedre. Jeg håper at de andre som var med
også koste seg, også håper jeg at enda flere vil
bli med på neste klubbkonkurranse i lydighet.

Kira og Raja deler bur i bilen og venter på
sin tur – de ser ut til å være i godt humør.

Raja, Ella og Kira nybada.

Anita som gikk med Emmet i den nye klassen, FCI klasse 3 – imponerende å se på!

FOTOKONKURRANSE (FB)
Facebook-sida Australian Shepherd Klubb Norge sin nye, flinke webmaster har fått
en knallidé med å la medlemmer av ASKN sende inn bilder for å konkurrere om å bli
«månedens Aussie» - og få sitt bilde på forsida av ASKN sin hjemmeside. Vi i redaksjonen tenkte at disse bildene også burde få heder og ære ved å bli trykket i Aussieposten, så her kommer månedens vinnere fra konseptet startet opp i februar!

FEBRUAR
KJÆRLIGHET

MAI

VÅRSTEMNING
VINNER ble Spinnrockens Rain
of Fire.
Innsendt av:
Tine Hallre

VINNER ble AussieGården’s
Hotshot Red Robbie.
Innsendt av:
Hege Nyborg Andresen

MARS
PÅSKE

VINNER ble Colored Melody’s
Be The Man.
Innsendt av:
Anders Lundqvist

APRIL

RAMPESTREKER
VINNER ble Colored Melody’s
Calendar Girl.
Innsendt av:
Linn Christin Imingen

JUNI

FAVORITTPLASS
VINNER ble Crofter Holdings
Rob Roy.
Innsendt av:
Harriet Ingholm

JULI

BLOMSTER
VINNER ble Purple Arrow’s
Harley.
Innsendt av:
Lill-Mari Arnesen
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Blikk knytter hund og hundeholder
sammen og minner om måten mor
og barn knyttes sammen gjennom
blikkontakt i livets første måneder.

TITLE

15

Hunder er sjalu skapninger
Kan hunder være sjalu? Det mener i
alle fall den britiske psykologen Paul
Morris, som forsket på engelske hunder og deres matmor eller matfar.

Blikk-kontakt er viktig!
Her ser du Hook, en av hundene i eksperimentet, sammen med en student fra studien.
Stirring som dette, setter fart i kjærlighetshormoner hos hund og eier. (Foto: Mikako Mikura)
Det sies at man ikke skal stirre hunder
i øynene, men dette gjelder nok hvis
du treffer på en fremmed hund. En ny
studie viser at blikkontakt frigjør kjærlighetshormoner hos hund og eier.

Nå har en gruppe forskere fra Japan
funnet ut at denne blikkontakten setter i gang positive prosesser i kroppene til både mennesker og hunder.
Forskerteamet plasserte hund og
eier sammen i et rom i en halv time
og fulgte med på alt de gjorde. Etterpå målte de nivåene av oksytocin i
urinen til både dyr og eier. Oksytocin
kalles også kjærlighetshormonet eller
velværehormonet. Det viste seg at de

Forskerne bak den nye studien mener
nå altså at hunden har sneket seg inn
på denne biologiske tilknytningen vår.
Denne positive forsterkningen i hjernen har antakelig styrket båndet mellom mennesket og dets beste venn i
årtusener. Forskerne mener at denne
hormonelle tilknytningen antakelig
har utviklet seg i kroppen til både
hunder og mennesker i løpet av den
tiden hvor dyret gikk fra vill til tam.

KILDE: Forskning.no, 16.04.2015,
http://forskning.no/menneskekroppen-hunder/2015/04/blikkontakt-knytter-hund-og-eier-sammen
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sjalusi hos hunden like ofte som de rapporterte om sinne og frykt. Morris ville
finne ut hvorfor de mente at dette var
sjalusi, om det kun var en subjektiv oppfatning, en menneskeliggjøring, hos
- Hunder er intenst sjalu skapninger som den enkelte hundeholder. Forskeren
opplever et spekter av menneskelignen- gjorde derfor en oppfølgingsstudie hvor
de følelser, heter det i en pressemelding han intervjuet og gjorde videostudier av
om studien fra British Association for 40 tilfeldige hundeholdere, og ba dem
the Advancement of Science (BA).
om å fortelle hvorfor de mente hunden
Han mener at hunder kan føle intense deres var sjalu. Svarene han fikk var at
stikk av sjalusi og fiendtlighet når de hunden viste tegn til sjalusi dersom
havner i en “kjærlighetstrekant” som in- mennesket dens viste kjærlighet eller ga
volverer matmor eller matfar og en an- mye oppmerksomhet til en tredjepart.
nen person eller et annet dyr.
- De fleste svarte at hunden prøvde å
presse seg imellom, eller dytte unna
Morris sier at det er generelt akseptert i tredjeparten - kanskje også knurre litt,
det vitenskapelige samfunnet at hunder, forteller Morris.
katter, hester og andre ikke-primater
opplever primære følelser som sinne, Forskeren er veldig tydelig på at det
engstelighet og overraskelse.
ikke er mulig å vite hvordan hunden opplever sjalusien, og at det selvfølgelig
Sekundære følelser som sjalusi, stolthet, ikke er snakk om helt det samme som
flauhet og skam er imidlertid oppfattet menneskelig sjalusi.
som eksklusivt for mennesker og kanskje sjimpanser, som har kognitiv kapa- - Det er noe som ligner. Vi har en konsitet til å understøtte det sammensatte tekst, og en oppførsel, og når jeg
spekteret av sekundære følelser. Dette har presentert mine resultater er de
er en oppfatning som bør revurderes, fleste forskere enige i at det fortjener
mener Morris.
merkelappen sjalusi.
Morris merket seg at deltakerne beskrev

KILDE: Forskning.no, 23.08.2006
http://forskning.no/dyreverden-psykologi-stub/2008/02/hunder-er-intenst-sjalu-skapninger
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Ulver ser ikke folk i øynene. Heller ikke
ulver som har vokst opp blant mennesker, vil ha blikkontakt med dem.
Hunder ser oss derimot gjerne i øynene, og dette kan være en viktig del
av kommunikasjonen oss imellom.

hundene og eierne som hadde hatt
mer blikkontakt i løpet av halvtimen,
hadde høyere nivåer av oksytocin i
hjernen.
Oksytocin spiller en stor rolle i de
sterkeste biologiske båndene vi mennesker har, nemlig mellom foreldre og
barn. Evolusjonen har fininnstilt kroppene våre til å sende riktig hormon
til rett sted på rett tidspunkt slik at vi
skal ta godt vare på avkommene våre.

I Morris sin studie fra 2006 ble tusen
hundeholdere sør i England bedt om
å rapportere om hundens oppførsel i
ulike situasjoner.

HUNDELOVEN - er du kjent
Du som leser dette, har sannsynligvis hund. Kanskje du har flere
hunder, kanskje du har hatt hund i mange år. Men kjenner du
egentlig til hundeloven?
skrevet av REDAKSJONEN i Aussieposten (LKF)

Hundenloven, eller Loven om hundehold, er
en lov som trådte i kraft i 1926 og som sist ble
revidert 1.10.2015. Lovens formål er å legge
til rette for et hundehold som ivaretar sikkerhet, trygghet, samt allminnelig ro og orden i
samfunnet. Loven stiller krav til dem som har
hund, slik at dyret får det godt og slik at naboskap ikke settes på prøve.

Ud exeraessisi. MetueraNulla commy nim alit

hagers område, skolegårder eller gravplasser.
Innenfor båndtvangforskriftene er det også
noen unntak, nemlig for hund brukt i reindrift,
gjeterhunder i arbeid og politi/toll/militær-hund
i tjeneste.

varlige.

Sågar har den fornærmede rett til å avlive hunden på stedet dersom hunden nettopp har forvoldt en person stor skade og antas fremdeles å
utgjøre en trussel. Viktig er det dog å merke seg
at man ikke kan påberope seg denne retten dersom dyret som blir jaget/angrepet “urettmessig
HVA MED LØSE HUNDER?
Kommer man over en annens løse hund, har er kommet inn på eiendom som hundeholderen
man rett til å ta hånd om den og levere den disponerer”(§14). Dessuten skal politiet straks
tilbake til hundeholder eller dersom denne er varsles om det påtrufne.
ukjent, til politiet. Dersom hundeholder ikke gir
seg til kjenne overfor politiet innen en uke etter UMIDDELBARE POLITITILTAK
varsling (på registrert chip-adresse eller i loka- For å beskytte enkeltpersoner, allmennheten
lavis), kan hunden selges, omplasseres eller av- eller dyr kan politiet velge å gripe inn overfor
hunder og hundeholdere. Det kan være pålegg
lives.
om båndtvang, tidsbegrenset munnkurv, pålegg
om inngjerding av eiendom der hund oppholdANTALLET HUNDER
Kommunen kan ha særskilte regler for hvor erseg, forbud mot å oppholde seg bestemte
mange hunder det er lov å ha i en husholdning steder, pålegg om å redusere antall hunder i
eller på en eiendom. Dette for å ivareta “folks husholdningen og overtakelse av hund som
og dyrs sikkerhet og ro og orden” (§12). Spesielt strakstiltak (§17).
for dem som går i kenneltanker, er dette noe å
bite seg merke i.

AVLIVING OG OMPLASSERING
Politiet kan i ettertid etter en hundepåført
skade på et menneske, dødelig eller ikke, veNØDVERGE MOT HUND
Det heter seg at “hundeholderen skal sørge for dta avlivning av hunden uten at hundeholder
å holde eller kalle hunden tilbake eller gjøre det kan framsette økonomiske krav. Imidlertid skal
han kan for å avverge urettmessig fare når en politiet søke å omplassere hunden heller enn å
hund jager eller angriper mennesker eller dyr” avlive den, så sant det er forsvarlig og praktisk
(§14). En kilde til diskusjon har vært formulerin- mulig. Det påpekes at dersom et barn har blitt
hardt skadet av en hund, vil den generelle hangen om at
dlingsregelen gå ut på avlivning av hunden.
Et ellers ulovlig inngrep mot en hund er lovlig når noen
gjør det for å avverge at hunden urettmessig jager
eller angriper mennesker eller dyr, dersom inngrepet
ikke går lenger enn nødvendig for å avverge skade, og
dessuten ikke går utover det forsvarlige i betraktning
av angrepets farlighet og den angrepnes interesse.

Dersom en hundeholder har fått mer enn én
skriftlig advarsel fra politiet for løsgjengeri eller
dårlig tilsyn, vil politiet ved ny forseelse av
samme hund eller annen hund fra samme husholdning, i ytterste konsekvens kunne kreve avlivsamt utdypningen om at
ing av alle hunder i samme husholdning. Politiet
ved pågående eller nært forestående angrep mot en
kan eventuelt tvangsomplassere alle hundene.
person kan enhver gjøre det inngrep mot hunden som
fremstår som nødvendig for å avverge skade.

I tillegg åpnes det for nødvendige tiltak i tilfeller
hvor
hunden uprovosert angriper en annen hund, kan det
utsatte dyrets eier, innehaver eller den som passer
dyret, gjøre det inngrep mot hunden som fremstår
som nødvendig for å avverge skade, så sant inngrepet
ikke går lenger enn nødvendig og ikke utover det fors-
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tilfeller kan det være nødvendig å la hunden
holde seg “tett inntil hundeholderen”.
Viktigheten av å hindre hunden i å drive eller
forfølge vilt er også nevnt. I tidlige morgentimer uten folk i sikte kan det være fristende å
la hunden sette av gårde i skog og mark, men
da er det ikke usannsynlig at rådyr og annet
vilt er ute på streif og blir forstyrret. Med en
hund med gjeterinnstinktene i orden, kan
Paragraf 3 omhandler krav til aktsomhet hos det bli en utfordring å holde på hunden uten
dem som har hund (“hundeholder”). Det bånd hvor lydig den enn pleier å være.
forutsettes at hundeholdet ikke medfører
“urimelig ulempe for folk, miljø eller andre in- IKKE BIND HUNDEN UTAFOR BUTIKKEN
teresser”. Et viktig poeng er at man skal søke Mange synes å være ukjent med temaet som
å avverge at hunden eller hundeholdet som tas opp i paragraf 5, nemlig forbudet mot å
sådan skaper utrygghet hos andre. Mangel hensette hunden bundet “rett ved inngangen
på sikkerhet kan av dem det volder urimelig til en bygning som er åpen for allmennheten
ulempe, kreves rettet opp i.
eller ved lekeplasser”. En ting er at hunden
faktisk er en verdisak og at noen kan finne på
SIKRING AV HUND
å ta med seg hunden til egen vinning. En anParagraf 4 beskriver kravene til sikring av hun- nen ting, som er det loven henspiller på, er at
den. Hunder kan være løse bare når de blir slik hensetting kan gjøre medmennesker eng“fulgt og kontrollert på aktsom måte” eller stelige for å gå inn i bygningen. Redsel for
når de er “forsvarlig inngjerdet på et sted hund sitter dypt i dem det gjelder, og dette
som ikke er åpent for allmenn ferdsel”. Det skal man ta på alvor.
er også grunn til å merke seg at “den som
holder en hund i bånd, skal være i stand til å BÅNDTVANG
ha kontroll med hunden, hvis de ikke blir led- I den grad hundeloven er kjent for folk flest,
saget av noen som har slik kontroll.” Dette er er det nok paragraf 6, som omhandler båndtaktuelt for hvorvidt man skal la barn håndtere vang, som er best kjent. Hver og en kommune
hundelufting alene. Vil han/hun kunne holde har ofte sine egne lokale forskrifter på dette
igjen hunden dersom man møter en annen området, men i henhold til den nasjonale hunhund? Loven forutsetter nemlig også at hun- deloven skal hunder sikres mellom 1.april og
deholder skal “påse at hunden ikke farer mot, 20.august av særlig hensyn til årets nyfødte fuhopper på, forfølger eller stiller seg i veien for gler og dyr. Viktig er det også å være klar over
folk som ikke godtar dette”. Det påpekes at at mange kommuner har særskilte forskrifter
man spesielt skal holde hunden unna kontakt som regulerer offentlige arealer som parker
med fremmede barn der ikke barnet selv viser og friarealer, og det er flere som har nedlagt
trygghet til å ha kontakt med hunden. I slike forbud mot å ta med hunden innenfor barne-

TITLE
med dine plikter i hundeholdet?

BOT ELLER FENGSEL
En hundeholder som ikke overholder sine plikter
overfor omgivelsene og generell dyrevelferd,
vil kunne idømmes bot eller inntil 6 måneder i
fengsel (§28).

KILDE: Lov om hundehold (26.07.2016),
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74
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Ting man lurer på om aussier
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1

Hva må man tenke på når man skaffer aussie nr.2?
Gi den nok tid!
Det er veldig lett å tenke at den kommer til å “lære av den andre” - og det
gjør den ofte også, men hvis du ikke tar den med på tur alene eller trener den
alene, kommer den aldri til å bli selvstendig. Aussie nummer to må oppdras
som et individ, ikke kun som “en del av flokken” - så pass på å sette av nok
“alenetid” til den. Husk også på å ikke la aussie nummer to bli en “attpåklatt”
- prøv å huske hvilke krav du hadde til den første, og sett like krav til nummer
to, slik at den lærer å oppføre seg

2

Kan alle aussier bli gode i sport?
Jeg har i allefall aldri møtt en aussie som ikke egner seg for sport. Aussier er
riktignok veldig forskjellige, rent individmessig, så det er ikke alle aussier som
kommer til å synes at for eksempel agility eller lydighet er det mest festlige i
verden. Akkurat som oss folk har de ulik smak - noe som synes på aussien (en
del andre raser synes det er helt topp å gjøre hva som helst eieren ber dem
om, de tenker ikke på egne preferanser i det hele tatt).

3

Først og fremst; en aussie er som regel utadvent og virker veldig lykkelig og
imøtekommende - det gjør ikke alltid en border collie. Det er mye variasjon i
border collier; noen avles for gjeting, noen avles for annen sport, noen avles
for utstilling – så selvfølgelig finnes det også border collier som er utadvendte
og lykkelige som aussien. Men allikevel har aussien en mer “fast” rasestandard,
og du vet bedre hva du får i en aussie.
Det rent fysiske: Aussier har bredere beinbygning en BC-en, og ofte mer pels.
Det får dem til å se mye bredere ut, og mange tror at aussier bare er veldig

Forskjeller gemyttmessig: BC er opprinnelig avla for å gjete sauer –
altså må den være veldig rask, utrolig god til å holde fokus, og lett til
beins. Aussie er opprinnelig avla for å gjete kuer – altså må de være
tøffe (ikke skvetne) og robuste. For å gjete kuer trenger ikke aussier å
være like kjappe som BC-ene, for de skal ikke løpe rundt og rundt og
rundt flokken; de skal løpe bak flokken, og drive flokken framover. De
trenger ikke like stor “fokus-evne” som BC, for de skal jo bare drive
framover, de skal ikke samle. Men, selv om aussien ikke er like rask som
BC, så er de ofte mye mer utholdende. Aussien er avla for å gjete hele
dagen mens BC-en er avla for å gjøre en kort innsamling av sauer, og
har dermed ikke så god kondis.
Personlig synes jeg at BC-er ofte er veldig snikete; de legger seg ned,
holder hodet lavt, og “gjeter” folk eller andre bikkjer eller andre ting
(biler, sykler, etc.). Sånn er ikke aussier i det hele tatt. En aussie er ei bikkje som kommer springende mot deg med hodet høyt, tar hoppefart
når den er nærme nok, og lander omtrent midt på magen din. Aussier
er veldig glade, de har masse humor og er utrolig “utadvendte”.
Ei jeg kjenner, som har hatt veldig mange BC-er opp igjennom åra kommenterte at BC er så “myke” - hvis du kjefter på dem eller noe sånt så
blir de helt knust. Noen aussier er myke - men ikke så ille som BC, mens
andre aussier er “harde som stein”. Altså er de litt lettere å trene opp
enn BC; det gjør liksom ikke så mye om du gjør en feil, for aussien tilgir
deg det, og kan bare fortsette treninga eller eventuelt begynne på nytt.
Du kan få en del variasjon i mentaliteten til aussien; noen liker å trene
lydighet og jobbe hardt og lenge, andre ikke. Noen er ville og hyperaktive, andre er roligere. Men felles for de fleste aussier er at de er
omgjengelige bikkjer, de går godt sammen med folk og fe, og er greie
Footer message
å ha i hus.
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Hva er egentlig hovedforskjellen på
australian shepherd og border collie?

feite border collier. Det er likevel verdt å merke seg at noen aussieoppdrettere fokuserer på å avle frem det karakteristiske utseendet (som
gir “feit-BC-inntrykket), mens andre oppdrettere ikke fokuserer like mye
på å avle på utseendet. Aussier fra oppdrettere i den sistnevnte gruppa
er ofte mindre i størrelsen, har smalere beinbygning og midre pels, og
kan være vanskelig å skille fra BC-en rent utseendemessig. Aussier har
en mer “generell” størrelse enn BC; BC kan være veldig stor eller veldig
liten (i mankehøyde). En aussie er omtrent like høy som en helt middels
BC.

Spørsmålene i dette nummeret er besvart
av redaktør Nathalie Kløverød

SKRIV TIL: aussieposten@gmail.com

Zuki vant!
Den unge aussie-tispa Canidae's meant 2
be Zuki vant både Agility 2 stor og Hopp
2 stor på NKK-stevnet i Trondheim.
Matmor Ida Asbjørnslett melder at det var
en veldig fin dag og at det var morsomt
med dobbel førsteplass på unghunden.
Bildet av Zuki i slalåmen er tatt av Svein Ivar Engevold. Sløyfebildet er tatt privat.

ASKN-

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

Hettegenser kr 330
T-skjorte kr 160

+ porto.

KAOSkontroll

Str: S – XXL (litt små i størrelsen)
Farger: Grå, Blå, Lilla og Rød
(men noe utplukket størrelse og farge)

Den avbildede er Annette Aske,
med Caroline Elisabeth Mauseth sine valper.

Bestilling sendes til e-post
nestleder@askn.no

Bildet er tatt av Caroline Elisabeth Mauseth.

Varene sendes ut mot forhåndsbetaling.

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.

Ud exeraessisi. MetueraNulla commy nim alit

ilovedogs.no

Sommerbilde av Longhorn's Dear Daisy "Sky" - fra Kristin Clausdatter

Besøk også
Australian Shepherd Klubb Norge
på FACEBOOK
og på eget nettsted

www.askn.no

ANNONSE
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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.
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Oslo Dyreklinikk
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torill.bergsjo@oslodyreklinikk.no
Trond Bergsjø
Oslo Dyreklinikk
Ensjøvn 14, 0655 Oslo
Tlf: 22 68 35 00
trond.bergsjo@oslodyreklinikk.no
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Birgitte Grann Greve
Petvett Ekeberg Dyreklinikk
Ekebergvn 175,1177 Oslo
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Ernst Otto Ropstad
Institutt for Sports- og familiedyrmedisin
NVH
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Kristin Lange
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