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Tusen takk for bidrag til bladet 
denne gangen :)  
Kjekt at det blir innlegg for alle.  
 
Klubben har årsmøtevedtak på at 
leder og redaktør ikke skal inneha 
begge verv og derfor søker vi nå en 
ny redaktør til å overta fra neste nr.  
 
Vi ønsker noen som kan videreføre 
bladet slik det nå fremstår.  
 
Husk også at vi kan opprette en spal-
teplass med å dele erfaringer.  
Det er bare å sende inn til  
medlemsblad@nbhk.info 
 
Ta kontakt med styret på  
bichonhavanais@klubb.nkk.no 
 
Ønsker dere alle en riktig god  
sommer :) 

Mvh. Frøydis Monsen

 
Medlemmer Kommersielle
Sort/hvit Farger Sort/hvit Farger
1/1 - side kr. 100 kr. 200 1/1 - side kr. 300 kr. 400
1/2 - side kr. 75 kr. 100 1/2 - side kr. 150 kr. 250
Helsides annonse 1 år. kr. 600,- Helsides annonse 1 år kr. 1200,-

Annonsepriser

Redaktørens hjørne...
Styret vil rette en stor takk til alle 
som bidro på rasespesialen både med 
rigging av ring, telt, bord og alt som 
skulle på plass!  
 
Så vil vi si takk til alle som gav 
gavepremier og som sponset utstill-
ingen på andre måter.  
 
Sølvi Aspen Aandahl gav dommer-
gave og BIS premier laget spesielt til 
utstillingen.  
Nydelige lys med bilde av vår vakre 
rase!  
 
Ello v/Hege Sky Mokkelbost - gav 
flotte Ck premier. 
 
Hundens Butikk v/Siren Næs 
vannskåler  
 
Lekkerbisken Kennel v/ 
Frøydis Monsen - utstillingsbånd.  
 

En stor takk til..
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Styret informerer. 
Kjære medlemmer.  
 
Vi i styret vil få takke for tilliten ved 
valget og lover å gjøre en god jobb for 
klubben og medlemmene.  
Vi er ett styre som jobber godt sam-
men og har styremøter en gang i mnd. 
foruten i Juli hvor vi også unner oss litt 
fri.  
Protokollene fra møtene blir lagt ut 
på klubbens hjemmeside fortløpende 
og vi holder medlemmene oppdatert 
med andre ting som skjer under 
 “Styret orienterer”.  
Hjemmesiden blir jevnlig og hyppig 
oppdatert og det legges ut både 
resultater og annet som er av 
interesse for rasen og medlemmene.  
Det er lite saker som kommer inn fra 
medlemmene, men vi jobber med 
ulike saker hele tiden.  
 
Vi har to store hendelser foran oss og 
har lagt den 3. store bak oss i disse 
dager.  
Hav-a-Nais Weekend gikk av stabelen 
den 12-14 juni på Frya og vår 1. rase- 
spesial ble avholdt her.  
Det var en fantastisk oppslutning og 
vi må si vel blåst og takke alle som 
ønsket å være med oss denne helgen.  
51 påmeldte til offisiell bedømming er 
ett gledelig høyt antall hunder. 

Mer om denne spesialen finner dere 
inne i bladet.  
Styret jobber videre med de neste ar-
rangementer og nå er det rase- 
spesialen på Lillestrøm som står for 

tur. Vi er i rute og tror og mener at vi 
har god kontroll på dette. Vi har fått 
med oss dyktige medlemmer som 
skal hjelpe både med rasetorg, ved 
ringen og vi har også fått en egen 
fotograf ved ringen.  
Hjertelig velkommen alle sammen.  
 
Spesialen for 2016 og 2017 er også 
klarert. Sted og tid og dommere er 
på plass. Mer om dette finner dere 
på klubbens hjemmeside.  
 
Årsmøtet for 2016 blir lagt til  
Kristiansand i Mars til NKK`s Int. 
utstilling der.  
Vi vil minne om at det er ordinært 
valg på leder og det er bare å  
begynne å spørre rundt om hvem 
som kunne tenke seg dette vervet :)  
 
Styret er imponert over hvor mange 
flotte og engasjerte medlemmer vi 
har på alle områder. Det viste seg 
virkelig i helgen på Frya.  
Vi har også flere unge flotte  
juniorhandlere i rasen vår som det 
skal bli gøy å følge videre.  
 
Da gjenstår det for oss å ønske alle 
en riktig god sommer og kos dere 
masse med deres herlige Havanais.  
 
Det er gledelig og se at vi blir flere 
medlemmer i klubben og pr. i dag er 
det 423 :)  
 
Mvh. Styret 
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Side: 1
31.03.15

Balanserapport forenklet

Utvalg:

NORSK BICHON HAVANNAIS KLUBB

Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014

Utskriftsdato:

EIENDELER

Omløpsmidler
5 722,53 -5 722,00 0,53     1900 - Kontanter

90 710,01 1 015,22 91 725,23     1920 - Bankinnskudd 26128
96 432,54 -4 706,78 91 725,76Sum Omløpsmidler

96 432,54 -4 706,78 91 725,76SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Egenkapital (innskutt og opptjent)
-94 818,04 0,00 -94 818,04     2050 - Annen egenkapital
-94 818,04 0,00 -94 818,04Sum Egenkapital (innskutt og opptjent)

-94 818,04 16 377,00 -78 441,04Sum egenkapital (inkl. udisp. resultat)

Gjeld

Kortsiktig gjeld
-1 614,50 -12 003,82 -13 618,32     2400 - Leverandørgjeld

0,00 333,60 333,60     2710 - Inngående mva, høy sats
-1 614,50 -11 670,22 -13 284,72Sum Kortsiktig gjeld

-1 614,50 -11 670,22 -13 284,72Sum gjeld

-96 432,54 4 706,78 -91 725,76SUM EGENKAPITAL OG GJELD

De av medlemmene som ønsker innsyn i hele regnskapet kan sende en e-post 
til klubben og får det tilsendt. 

Patella‐ og hjerteundersøkelser nr mai  – 2015 

Ved å sende inn resultatene av helseundersøkelsene godtar man at disse trykkes i bladet.  

 

NAVN  REG.NR.  DATO  RESULTAT 
KNE 

RESULTAT 
HJERTE 

Rubini Double‐O‐Seven  DK17689/2013  01.10.12014  0/0  ‐ 
Quintano Star Of Havanna  DK19745/2011  15.06.2012  0/0  ‐ 
 

 



7Havanaiser`n nr. 2 2015

G
R 
A 
T 
U
L
E
R
E 
R



8 www.nbhk.no



9Havanaiser`n nr. 2 2015

Avlsrådet...
Statistikk
Bente har gjort en flott jobb med å regne ut statistikk for 2014. Tallene for 
2014 er som følger*: 

• 436 valper fordelt på 87 kull ble født
• 14 hunder ble importert
• Gjennomsnittlig kullstørrelse var 5,01 valper
• Gjennomsnittlig innavlsgrad var 0,70 – et meget bra tall som er innen 
 for vår RAS-målsetning på en gjennomsnittlig innavlsgrad på under  
 1%. 
• 59 hanner og 79 tisper ble brukt i avl. 
• Effektiv populasjonsstørrelse var på 135 individer – altså  over 100  
 som er omtrentlig grense for hva som regnes som en bærekraftig  
 populasjon. 

*tallene endrer seg hele tiden ettersom nye hunder registreres, og må derfor 
regnes som estimater.  
 
NyRESyKDoM  

Avlsrådet har de siste ukene mottatt flere henvendelser om alvorlig nyresyk-
dom på rasen. To individer er i nær slekt med hverandre, mens et tredje 
individ kun er i slekt med de to andre svært langt bak på stamtavlen. Vi vet 
ingenting om hvordan denne nyresykdommen nedarves, men vi må anta at 
den er arvelig. Før vi vet mer vil avlsrådet midlertidig innføre disse rådene for 
avl (med nyresykdom menes her sykdom i nyrene som har gitt symptomer 
på akutt eller kronisk nyresvikt. For eksempel ukomplisert urinveisinfeksjon 
regnes ikke som en nyresykdom i denne sammenheng):
• Hunder som har nyresykdom skal ikke brukes i avl
• Kombinasjoner som tidligere har gitt valper med nyresykdom skal ikke  
 gjentas. 
• Hunder som har gitt avkom med nyresykdom i to eller flere 
  kombinasjoner skal tas ut av avl. 
• Hunder som har to eller flere nære slektninger (foreldre, kullsøsken, 
  avkom) med nyresykdom bør ikke brukes i avl. 
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Avlsrådet ønsker å understreke at det fortsatt er snakk om et lite antall indi-
vider. Vi ønsker ikke å skape «panikk», men vi ønsker å ta dette problemet ved 
roten slik at det ikke får spredd seg i rasen. Vi oppfordrer alle som har hunder 
med nyresykdom til å ta kontakt med både avlsrådet og oppdretter. 

En utfordring med nyresykdom er at det ofte er vanskelig å skille ulike vari-
anter. Vi vet at mange former for nyresykdom er arvelig, og vi må derfor anta 
at alle hunder som har symptomer på nyresykdom kan være arvelig  
disponert. ofte vil man ikke oppdage symptomer før sykdommen har gått 
langt. Når hunden først har nyresykdom er man dog ikke i tvil, da nyresvikt gir 
mange alvorlige og karakteristiske symptomer som veterinæren kjenner igjen. 
Eier trenger derfor ikke å være usikker på hvorvidt hunden har nyresykdom 
eller ikke. Dersom man er redd for at hunden viser symptomer på nyresykdom 
kan man undersøke dette med blodprøve og ultralyd hos veterinær, men det 
er ingen grunn til  å undersøke friske hunder. 

Hannhundliste

Det vil nå bli mulig å annonsere hannhunder på klubbens hjemmeside. Vi 
håper mange vil benytte seg av tilbudet. Eier forplikter seg til å kun låne ut 
hannhund til paringer som tilfredsstiller klubbens krav for avl. Vil du 
annonsere din hannhund? Bruk skjema som ligger på hjemmesiden og send 
det til hannhund@nbhk.info. Vennligst se veiledning for hvordan skjemaet 
skal fylles ut. Det er maksimalt ett bilde per hund, og det er ikke anledning til 
å skrive mer informasjon enn det som fremgår av skjema. 

Vi ønsker dere alle en god sommer!

Vennlig hilsen Avlsrådet
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Juniorhandling
Juniorhandling er en hundesport for 
de fra 10 til 18. Vi er delt i to grup-
per. De er 10 til 13 år og 13 til 18 år. 
Når jeg begynte med juniorhandling 
ville jeg bli like god som mamma. 
Jeg og mamma lagde en perm med 
mye fakta om Bichon Havanais og 
juniorhandling fra internett. Jeg 
har øvd litt med hund og lest mye. 
Hjemme føner jeg hunder etter dem 
har badet. Da lærer jeg meg å gre 
hunden. 

I  juniorhandling går vi først med vår 
egen hund. Etter vært bytter du hund 
med en annen deltager. Det kan være 
vanskelig for noen vis de får en stor 
hund som man må gå fort eller løpe. 
Vi må lære oss forskjellige formasjon-

er for eksempel trekant og sikksakk. 

I juniorhandling har jeg gått med 
Evita, Mizoras Elegant Evita, Titti, 
Lekkerbisken`s Sweet Elegance og 
Felix, Lekkerbisken`s Pay Attention. 
Første gangen gikk jeg med Evita. Da 
var jeg nervøs. Det var Evita også. 
Hun stoppet i ringen!!! 
Da prøvde jeg meg på å lokke henne 
videre med godbit, men hun lå der 
ennå. Etter vært gikk hun litt og litt 
men halen var nede. :( 
 Den dagen gikk jeg ikke videre. Det 
er de fire beste som får være med i 
finalen. Andre dagen gikk jeg med 
Felix istedenfor Evita.  
 

 
 
 
 
 
 

Han var som en engel. Jeg fikk si mye 
om rasen for han sto helt stille.  
Dessverre kom jeg ikke videre da 
heller. Men fornøyd var jeg! Dette 
skjedde i Bø. En måned etter dro jeg, 
mamma og bestemor til Kristiansand. 
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Første dagen gikk jeg med Titti. Vi 
var 6 st. jeg håpet på en finale-plass. 
og det ble det. Jeg kom på 3.plass. 
Jeg fikk en SToR sløyfe. Da sov jeg 
godt den natten. Andre dag gikk jeg 
også med Titti. Vi er som skapt for 
hverandre føles det ut som! Vi kom 
til finale og der en stor sløyfe til. Men 
der sto det 4.plass. Like fornøyd. Jeg 
kvalifiserte med til NM, og skal derfor 
i oktober gå NM i juniorhandling på 
Hamar. 
 

Det er veldig gøy å være med i 
juniorhandling-gjengen. Etter vi har 
gått i ringen så er det klinikk etter 
alt er ferdig. Klinikk lærer vi om nye 
raser og får gå med rasen. Klinikk 
eller andre samlinger er noen ganger 
i året. Hver gang kan vi være med 
å spise pizza på pizza-restaurant på 
kvelden. Det er veldig hyggelig. 

Så juniorhandling-miljøet er veldig 
bra!

Hilsen Fredrik Knutsen

 
Redaktøren ønsker å gratulere to 
flotte og dyktige juniorhandlere med 
strålende jobb og gode  
plasseringer i Bodø 27.06.2015 
 
Siri med Pysen og Fredrik med Evita!  
 
Lykke til videre. Vi gleder oss til å 
følge med dere :) 



13Havanaiser`n nr. 2 2015

Stafettpinnen.. Kim Bellamy- kennel Bikkjevovven. 
Jeg heter Kim Bellamy og driver 
oppdrett av Bichon Havanais under 
kennelnavnet Bikkjevovven.  
Jeg har fire hunder: Mercedes 
(Sørreds Paraiso Sueca Idun, 9 år),  
UrreBurre (NV-11 Nuch Bikkjevovvens 
Relling, 5 år) Nora (Bikkjevovvens 
Nora, 5 år) og Brunella  
(Bikkjevovvens Love Today, 1 år). 
I tillegg har jeg to hunder på for hos 
andre; Charlie (Bikkjevovvens  
Griddlebone) og  Pia (Bikkjevovvens 
We Are Golden). 

Jeg fikk min første Havanais for snart 
ti år siden. Mercedes har alltid hatt 
et fantastisk gemytt; rolig, modig og 
moderlig. 

Jeg har nå innsett hvor heldig jeg 
var da jeg kjøpte henne, og at alle 
Havanais dessverre ikke har et like 
rasetypisk gemytt. Mitt fremste av-
lsmål vil derfor alltid være å avle frem 
hunder som er like trygge og rolige 
som henne. 
I løpet av 2015 skal jeg mentalteste 
alle mine avlshunder for å vurdere 

om MH-tester kan være egnet som 
verktøy i fremtidig avlsarbeid. 

Øyelysninger og kneleddsun-
dersøkelser er viktige for avlen på 
Havanais. Samtidig er det mange an-
dre egenskaper som må prioriteres i 
like stor grad. Jeg har allerede nevnt 
atferd; en egenskap som dessverre 
er vanskelig å måle, men som er vist 
å ha høy arvegrad og åpenbart har 
mye å si for hund og eiers trivsel. 
Jeg forsøker også alltid å vurdere 
den generelle helsen til potensielle 
avlshunder, og deres kullsøsken. 

Jeg har ikke tid til å delta på  
utstillinger ofte, men når vi har 
deltatt har Bikkjevovvene gjort det 
bra. Det er viktig for meg å bevare de 
trekkene som skiller Havanais fra an-
dre småraser; mandelformede øyne, 
god snute og en sunn, sterk kropp 
med moderate vinkler og parallelle 
gode bein.  
Farge vil aldri bli vektlagt hos meg, 
og heller ikke pels i særlig stor grad. 
Noen egenskaper må nedprioriteres 
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dersom man skal ha fremgang på 
andre felt. 

Det viktigste på utstilling er tross alt 
at hunden beveger seg fritt og ledig 
som følge av en sunn konstruksjon, 
gode nerver og at hunden er lykkelig. 
Når Bikkjevovvens Relling fra mitt 
første kull ble Norsk Vinner som 
unghund var det fineste komple-
mentet jeg fikk ”Det er ikke rart han 
vant – han var den lykkeligste av dem 
alle”. 

Hittil har jeg hatt tre kull. Jeg har 
brukt importerte hannhunder fra helt 
andre linjer enn min egen stamtispe. 
For meg har dette vært som tidlig i 

kortspillet Rummy -  du må trekke 
inn masse kort og du vet ikke hva du 
får, men du skaffer deg noe å arbeide 
videre med. Jeg har forsøkt å ikke 
legge alle eggene i en kurv slik at jeg 
nå har mulighet til å være selektiv.   
 
UrreBurre har også fått to fine kull 
hos andre oppdrettere. 

Nå begynner jeg å få et godt bilde på 
sterke og svake sider ved mine egne 
linjer.  
Jeg har flere avkom fra de ulike 
kullene og jeg må nå vurdere hvilke 
hunder som skal brukes videre og 
hvilke som bør utelukkes.  
Hittil har valper fra meg i stor grad 
vært resultatet av andre flinke  
oppdrettere sitt avlsarbeid. Først nå 
kan jeg begynne å se resultatet av 
mitt eget avlsarbeid og det gleder jeg 
meg til. 

Vi ønsker alle en god sommer, 

Vennlig hilsen Kim Bellamy og  
Bikkjevovvene 
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Hav-a-nais weekend på Frya 12-14 Juni 2015
Av Gunn Mona Pedersen

Få dager etter nyttårsaften kom 
den første meldingen tikkende 
inn på FB, «vi har snakket om 
å lage et uformelt treff for alle 
havanaise eiere med masse lek og 
moro, har du lyst til å være med å 
planlegge??» Trengte ikke mange 
minuttene på å bestemme meg, 
selvfølgelig hadde jeg det…
over 5000 chatmeldinger senere 
ankom vi Frya Leir fredag og det vi 
hadde planlagt, gledet og grudd oss 
til skulle nå bli virkelighet. 

Vi opprettet en egen side for treffet 
på FB, etter at vi tok en sjanse og 
booket Frya leir for arrangementet. 
Det tok ganske raskt fart og når 
påmeldingsfristen gikk ut endte 
det med rundt 50 hunder og deres 
eiere, vi som hadde sett for oss at 
det ble vi 4 i komiteen samt noen av 
våre kjente.  
Treffet ble også omtalt i lokalavisen, 
og noen lokale havanaise eiere tok 
vegen til Frya for å treffe andre som 
er eiere av denne flotte hunderasen. 

Styret i NBHK henvendte seg etter 
hvert til oss og spurte om det kunne 
være aktuelt å arrangere en  
rasespesial  i forbindelse med 
treffet. Det sa vi ja til, men i og med 
at det skulle være en helg for både 
hunder i utstillingskondisjon og de 
som av forskjellige årsaker ikke skal 

stilles, og aktiviteter for alle, så var 
ønsket fra komiteen at utstillingen 
skulle avvikles fredag kveld.  
Dommeren stilte sporty opp og 
deltok fram til lørdag kveld sammen 
med sitt barnebarn, som også tok
rollen som dommer under far og 
hund og babyklassen lørdag.

Gjennom helgen ble det mye latter 
og moro, og et viktig treffsted for 
havanaisemiljøet når også havanaiser 
som til vanlig ikke er å se i 
utstillingsringen også er med og
eierne fikk mulighet til å snakke 
sammen, lære av hverandre og 
beundre hverandres flott hunder. For 
nettopp det har vi til felles, uavhengig 
av størrelser, pelslengde og 
bruksområder, det er verdens  
herligste hunderase. og at praten 
gikk hørtes til fulle under felles 
middagen lørdag, og vi er ganske 
sikre på at mange nye vennskaps-
bånd er knyttet mellom både hunder, 
barn og voksne havanaiseeiere. 
 
Gjennom helgen ble det mye latter 
og moro, og et viktig treffsted for 
havanaisemiljøet når også havanaiser 
som til vanlig ikke er å se i 
utstillingsringen også er med og ei-
erne fikk mulighet til å snakke 
sammen, lære av hverandre og 
beundre hverandres flott hunder. For 
nettopp det har vi til felles, uavhengig 
av størrelser, pelslengde og
 bruksområder, det er verdens 
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herligste hunderase.

og at praten gikk hørtes til fulle 
under felles middagen lørdag, og 
vi er ganske sikre på at mange nye 
vennskapsbånd er knyttet mellom 
både hunder, barn og voksne hava-
naiseeiere.
og havanaisen er en allsidig hund, 
det ble vist hvordan det kan trenes 
agility og lydighet, det ble vist 
juniorhandling og arrangert barn og 
hund, og jammen fikk også far og 
hund vist seg fram til muntre tilrop 
fra både dommer og sidelinja.

Det ble også mulighet til å kjøpe 
med seg flotte håndlagde bånd, samt 
andre produkter til hunden. og 
jammen fikk ikke de tobeinte
mulighet til å prøve seg i linedance 
med egen instruktør lørdag kveld.  
Søndag ble treffets raskeste hund 
på 30 meter innkalling kåret og det 
ble arrangert karnevals opptog med 
kreative utkledninger av både hund 
og eier.
Det som allikevel kanskje står igjen 
som det fineste minnet er alle de 
flotte havanaisene i ulike farger, 
pelslengder og størrelser, som tumlet 
rundt hverandre enten løse, innen-
for grinder el i bånd og ble kjent på 
hundevis. 

Frya komiteen ønsker å rette en stor 
takk til alle bidragsytere fra sjauere 
til de som bidro med «kursing», gode 
samtaler og til alle sponsorene som 
bidro med premier og gevinster. 

Ingen nevnt og ingen glemt – en stor 
takk til alle!!

En spesiell takk må allikevel rettes til 
driverne på Frya Leir, det var tilrettel-
egging og oppfølging fra første stund, 
og et supert sted å arrangere hunde-
treff. 
og vi er derfor godt i gang med plan-
leggingen av Hav-a-nais weekend på 
Frya Leir 17-19 juni 2016 – meld dere 
på!!

Handlerkurs før bedømmingen av 
den offisielle utstillingen starter.  
Fryakomiteen synger og åpner for en 
flott helg :) ....

og mottar stående applaus :)  
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Bildedryss fra treffet...

Far og hund og babyklassen :) 

Barn og hund

Beste familiehund
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Karneval på søndag ............og bildet under er fra lydighetsringen. 

Linedance om lørdags kvelden

Agility kurs

Gratulerer så masse til alle  
deltakere som gjorde denne helgen 
til en helt fantastisk opplevelse!  
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Styrets røst...
Av Elisabeth Bolsgård (for styret) 
 
NKK arrangerer Europautstilling (EDS) 
for første gang i Norge i år.
Dette er en stor begivenhet og over 
7500 hunder er påmeldt. Det handler 
ikke bare om skjønnhet, men hunde-
helse og raseidentitet. 

Mange raseklubber avholder sin 
spesial i tilknytning til EDS, også vi i 
NBHK. Vår utstilling går 4.9.2015, og 
det er fortsatt mulig å melde på, se 
NKK ;s terminliste.
Pga. dette fikk de raseklubbene som 
har sin rasespesial her lov til å dele ut 
et ekstra storcert i år.

Da det er et stort løft å arrangere 
en utstilling, så vi en mulighet til å 
gjenomføre dette, da en selvstendig 
komite, Fryakomiteen, skulle lage 
et uoffesielt treff på Frya leir ved 
Ringebu.
De var godt i gang med planleggingen 
og hadde alt regi på sitt program. 
Vi ble enige om å samarbeide, og vi la 
utstillingen til fredag ettermiddag. 
 
Elisabeth ble med som representant 
fra styret og med rådgiving og hjelp 
fra NKK og Siren Næs, fikk Frøydis og 
jeg snøballen til å begynne å rulle. 

Rosetter ble bestilt fra England. Det 
ble litt nervepirrende da disse først 
ankom to dager før utstillingen. 
Det samme med pokalene, ved 

nærmere undersøkelse viste det seg 
at flere hadde riper og hakk, så nye 
måtte bestilles. 
I siste liten fikk jeg også laget et 
banner til klubben.

Med hjelp fra velvillige levrandører i 
Norge fikk vi på plass både pokaler og 
BIS rosetter i siste øyeblikk.

Dommeren kom fra England. Det var 
også nervepirrende. Ting går sakte 
når det gjelder godkjenninger i BKC 
(Brithish kennel club.) 
 
Dommeren er rasespesialist på 
Bichon Havanais og vi fikk beskjed 
om at dette var i orden først i juni.
Reisen var bestilt og betalt både 
for dommeren Sheila og hennes 
barnebarn, Hayley som gjerne ville se 
Norge og våre Havanaiser.  
Vi måtte vente på dommerens god-
kjenning via UK og hun skulle inn på 
listen så NKK kunne godkjenne henne 
også. NKK beroliget oss og mente det 
skulle ordne seg.  
Heldigvis falt alt på plass og  
utstillingen kunne  gjennomføres som 
planlagt.  
 
Sheila har selv mange Havanaser, og 
er genuint interessert i rasen.  
Hennes døtre og barnebarn like så, 
da de hjelper med hundeholdet og 
også er eiere selv.

Undertegnede jobbet daglig med 
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dette i ukesvis for å få alt på plass.
Parallelt jobber vi med rasespesialen 
på Lillestrøm i september.
Rasespesialen i 2016, der har vi fått 
dommer og sted.
Det samme med rasespesialen i 
2017.

Så at vi klarte å stable på plass en 
rasespesial på så kort tid er ny re-
kord.
Det var mange som hjalp til med 
rigging på utstillingsplassen, med 
partytelt, dommertelt og ring.
Vi var  i rute og værgudene var med 
oss.

Dommeren ble hentet og gikk 
omtrent rett i ringen for å starte 
bedømmingen. Vi har aldri hatt så 
mange påmeldte. 41 voksne og 10 
valper stilte på den offisielle  
utstillingen. 
Det var en flott stemning i og rundt 
ringen og dommeren var nøye i sin 
vurdering av den enkelte hund.  

 I tillegg var det uofisielle 
showklasser, en på fredag , da de 
klipte hundene også fikk prøve seg  i 
utstillingsringen og flere på lørdag. 
 
Gratulerer så masse til alle vinnere, 
utstillere og alle som gjorde denne 
dagen og disse flotte timene til en 
stor opplevelse. 

Selv om man ved evaluering kan se 
at noe kunne vært gjort annerledes, 
og at man fikk noen småskjær i 

sjøen, gikk det hele over all  
forventning.
Når vi ikke har en fungerende ut-
stillingskomite og det er første gang 
en er med på å arrangere, synes jeg 
både styret og Fryakomiteen fortjen-
er ros for insatsen.

Fredag kveld ble avsluttet med  
grilling og kos. 
Dommeren Sheila og barnebarnet 
Hayley koste seg på tross av lang 
reise og en lang dag.
Da vi spiste grillmat sammen, spurte 
jeg Sheila og Hayley hva de syntes 
om de norske havanaisene.
De var veldig positive og hadde aldri 
sett så mange fine hunder samlet 
samtidig, tror det var nærmere 80 
hunder med totalt.

De likte godt kroppene, men syntes 
de svenske hundene har bedre 
hoder, men regner med at i løpet av 
få år vil de norske bli bedre, da de 
har bedre kropp.
De var også veldig imponert over at 
alle jevnt over hadde meget god pels 
noe som er nedfelt i rasestandaren.
De ba oss etterstrebe parring med 
individer som ikke har for mye 
underull.Noen havanaiser rundt om 
har så ullen og stor pels at de ligner 
pekingnesere.  
De så ingen av de her hos oss.

Lørdag og søndag hadde 
Fryakomiteen full kontroll. 
Vi fikk prøve både agility, lydighet og 
spor, noe som for mange var første 
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gang og gav mersmak.

Undertengnede fant ut at hun har en 
hund med naturtallent for agility, så 
vi skal på kurs.

Det ble natursti og flere showklasser.
Far og hund, hvor det var stor 
påmelding og alle gjorde sitt beste 
for å vinne  premien som var en 
flaske cognac.

Barn og hund, hvor Fredrik og Siri 
holdt et lite handlerkurs, hvor vi 
voksne også fikk tips å jobbe videre 
med. Flott jobb, Tusen takk. 

Barna gikk barn og hund i to klasser 
og det var hyggelig å se dem i aksjon 
og se det herlige samspillet mellom 
hund og barn.
Det var også babyklasse,hvor små 
valper på 3 mnd,fikk vise seg frem.
Lørdag var en flott dag med mange 
flott aktiviteter og vi spiste felles 
middag på kvelden.

Der ble det trekt lodd og mange 
jublet over flott premier som 
Fryakomiteen hadde skaffet til veie.
Etter middag var det linedans kurs.
Både store og små deltok,det var 
blide fjes både hos deltakere og 
tilskuere.

Søndag ble det avslutning med 
raskeste havanaise og karneval, hvor 
mange flotte utkledte barn og hun-
der deltok. 

Vi så både brudepar, prinsesser, en 
katt, klovner og superhelter.
Vårt barnebarn, Alva på 4 år, var med 
mormor og besse på bobiltur, til hun-
deutstilling, for første gang.
Hun forteller nå alle at hun er flink 
til å trekke lodd, for hun gjorde det 
riktig og trakk seg selv. 
Tenk å ha et eget uteteppe med 
veske (kjølebag) da mormor og bare 
være 4 år.
Vi traff på henne og moren tilfeldig 
på butikken en uke etter vi kom 
hjem. 
Hun bar på en pokal, fra barn og 
hund og en medalje fra line dans. 

Så vi kan  si at dette treffet gav 
mange fine minner  for både liten 
og stor og hundene koste seg og fikk 
løpe løse sammen da hele leiren er 
inngjerdet.

    Elisabeth Bolsgård
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BIR og BIS 1 (voksen) 
Nord. N. S. Dk. uch.  
Happy Friend`s Zouvenir  
Eier: Frøydis Monsen 
 
BIM og BIS 2 
N. uch Happy Friend`s Zplendid Copy 
Eier: Bente Mikkelsen

 
BIR og BIS 1 valp 
Lekkerbisken`s Elegant Jewel 
Eier: Marie Kåsen 
 
BIM og BIS 2 valp 
Xuxas Birk Emil 
Eier: Heidi Moe 

På de neste sidene vil det være bilder av hunder som har vist potene sine i 
ringen. Jeg kan ikke garantere at alle er tilstede, men har tatt ett knippe bilder 
fra ringen. I tillegg er det litt bilder utstillingen generelt.  
De første her er vinnerne av Rasespesialen på Frya 12.06.2015

 
BIR og BIS 1 Junior  
Lekkerbisken`s Domingo
Eier: Lena Lind 
 
BIM og BIS 2 Junior  
Honungsmåne Up Where We Belong
Eier: May-Britt Lyngholt
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Vi fikk også en ny Champion i rasen 
denne dagen.  
Gratulerer så masse :)  
 
Sanillan I Did It Again
med Cert. 2 bhk.   
Championat. 
Eier: Bente Bjørneset
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Fra Sheila Joy Walker...
HAV-A-NAIS WEEKEND 12-14 JUNE
Nordsk Speciallty Show 2015 and Fun 
Weekend.
12th - 14th June 2015
First of all I can not believe it is two 
weeks since my visit to Norway. 
Please accept my sincere apologies 
for the delay in posting on my fantas-
tic trip and invitation to judge and be 
a part of the most wonderful Hava-
nese experience.
your kind hospitality and beautiful 
Havanese made my weekend with 
you complete and I can not thank you 
enough.

Thank you also for the warm welcome 

of my Granddaughter Hayley, togeth-
er we have memories we will never 
forget along with some wonderful 
new friends.

The quality of your Havanese is out-
standing and you have all done a 
fantastic job and something most in 
the UK and Internationally can aspire 
to.
I can’t think of anywhere else in the 
world so many people and their four 
legged friends would have come 
together in harmony and unity, it 
simply was amazing and a pleasure 
to be a part of.

Special thanks to the coordina-
tors of not only the show but 
for such an amazing weekend, 
for their trust in me and for this 
truly fantastic experience.
It is a memory I will cherish for-
ever and look forward to joining 
you all again with my family in 
2016.

Congratulations to every one 
and although I had to award a 
BIS and a BP in show all your 
dogs where and are winners.

Love Sheila 
 Xx
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Børsting. Pelsstell. Stress. Rot. 
Utstilling? nei, det skal jeg aldri på!

Vi vandrer inn på et område fult av 
mennesker og hunder. De fleste 
hundene står på bord og børstet 
av matmor. Noen få på bakken. Jeg 
forsøker å holde styr på en overivrig 
liten gutt som trekker og drar i 
båndet. Kjeft for å forstyrre på 
utstilling har vi fått før - aldri igjen. 
Lillegutt løper bort og deiser inn i en 
langhåret skjønnhet. Jeg venter på 
harde ord fra matmor. Men 
ingenting kommer. Stillhet. og et 
veldig uventet smil. “ok, ikke helt 
standard utstilling” tenker jeg. 

Minuttene 
og timene 
går. Jeg 
blir sakte, 
men sikkert 
bekvem og 
vi slår oss 
til ro langs 
ringen. 
Smilene er 
mange, folk er i godt humør. 
Dette er absolutt ikke den stressa, 
fokuserte og små-irriterte stem-
ningen jeg har opplevd på utstilling 
tidligere. Wow. 
overraskende mange tar seg tid til 
å stoppe og hilse. En dame kjenner 
igjen lillegutt, Alvin, fra instagram. 

Så gøy!

Første steg i utstillingsringen...

Vi hilser på flere med kortklipte 
hunder og oppdager at det er rela-
tivt mange som skal stille klipt. Våre 
reisevenninner skal også stille. Men 
ikke Alvin. Vi kom til et punkt hvor 
jeg innså at Alvin var den eneste 
klipte som ikke skulle stille. Jeg ville 
da ikke ha noen bemerkninger på 
hvordan hunden min ikke lever opp 
til rasestandarden? Han er perfekt 
for meg, perfekt for vår familie. 
Men. Jeg blir overtalt. Greit da, vi 
kan prøve. Men gå pent i ringen, det 
skjer ikke!

Vi går ut i ringen med de andre og 
stiller oss i kø. Vi er nest sist. Flott, 
god tid til å spionere på de andre, 
tenkte jeg. 
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Det er flere langhårede hunder med, 
søren, de kommer til å slå oss 
skamklipte. Alvin nekter å stå pent. 
Jeg innser at jeg aldri har lært han 
å stå. Han kan sitte, ligge og mange 
kule triks, men stå? nei, det gjør han 
jo aldri. 
Han veksler mellom å sitte på rompa 
og å forsøke å hilse på Woody foran 
oss i køen. 
Plutselig var det vår tur. opp på 
bordet til dommeren. “Prøv å ikke 
bite av dommeren fingern da, 
lillegutt?”. Han er overraskende stille, 
men vil fremdeles sitte. 
“Mamma, hvorfor løfter du meg opp, 
jeg sitter jo pent?”. Alvin blir dratt 
med en runde på bakken og vi er 
ferdige. 
 
Dommeren titter mystisk bort på oss 
og på den langhårede vakre gutten 
etter oss. Nå vinner han, tenker jeg. 
Vår reisevenninne, Lady, løper en 
runde. Vakker er hun.
 “Number 8, Alvin”. “Hmm? meg?” 
Plutselig stod vi der med 
reisefølget vårt foran noen 
nummererte havanaiser. 
 
BIR og BIM nedklipte        
(showklasse) Men ingen som fortalte 
oss hva det betydde. Utstilling burde 
kommet med en 
informasjonsbrosjyre for 
 nybegynnere. 

og mange smil. Flere smil! Dette er 
jo gøy?!  
Hilsen Brigitte Enger. 

 
Fra redaktøren:  
Tusen takk for innlegg Brigitte :)  
 
Det finnes flere informasjons- 
brosjyrer om utstilling på NKK og 
Nbhk`s nettsider :)  
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Klubben trenger DEG :) 
Klubben trenger DEG  :)  Ja, det er 
sant... :)   Akkurat deg  :)  
Vi ønsker nemlig å knytte til oss 
dyktige medlemmer som brenner for 
rasen og har lyst å bidra og gjøre en 
innsats for oss alle. 

Vi trenger flere som kan være med 
i utstillingskomiteen og har lyst og 
anledning til å hjelpe til med å gjen-
nomføre to flotte rasespesialer i år! 
En i forbindelse med Hav-A-Nais  
Weekend i Juni og en i forbindelse 
med Eurapvinner utstillingen på Lill-
estrøm i September! 

Vi ønsker oss også noen medlemmer 
og ildsjeler som bor i oslo/Lillestrøm 

området som kan ta del i rasetorget 
vårt på Lillestrøm. Her kan dere få 
prate om det vi alle liker aller best å 
prate om, nemlig vår fantastiske rase! 
By på en kopp kaffe, litt frukt og 
hyggelig samtale og dele ut informas-
jonshefter og veiledning om rasen! 

Høres dette ut som det er noe for 
DEG?

Vi i Styret blir veldig glad for å høre 
fra DEG! 
En form for påskjønnelse for å stille 
opp denne helgen blir det helt sikkert 
også:)  
 
Mvh. Styret. 

Gratulerer så masse til  
Helle Stenehjem og hennes vakre 
sjarmtroll Nord. N. S. Dk. Uch.  
Ting-Ge-Ling`s Phantom Pepito.  
 
Dette flotte teamet har nå vunnet 
vandrepokalen til odel og eie.  
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Oppdretterlisten...
Billebakken Kennel 
Anniken Bille 
Tlf: 909 98 917 e-post: bille@hagan.no 
www.facebook.com/ KennelBillebakken 
 
Bikkjevovven Kennel 
Kim Bellamy  tlf: 45445179 
kim.kathrine.l.bellamy@nmbu.no 
www.bikkjevovven.dinstudio.no. 
 
Bondekonen Kennel 
Anne Cathrine Unelsrød Tlf: 92 81 84 81 
E-post: Anne-Cath@unelsrod.com 
www.bondekonen.com 
 
Diltedotten Kennel  
Bente Bjørneset Tlf: 93497240 
e-post: benterb@online.no 
www.diltedotten.com 
 
Goldenvenn Kennel 
Silje Kathreena Couling-Aas Tlf. 91170509 
e-post: goldenvenn@online.no 
www.goldenvenn.net 
 
Havanaisenes Kennel 
Charlotte Holtet Tlf: 95909157 
e-post: havanaisene@hotmail.com 
http://havanaisene.com/ 
 
Impression of Silk 
Asta og Sigbjørn Soltvedt Tlf: 92897161 
e-post: sigbjorn.soltvedt@gmail.com 
http://www.impressionofsilk.com/ 
 
Kennel Friend’s love
Kaja Ringnes Flesland Tlf: 47 03 60 18
Epost: kaja.flesland@hotmail.no 
 
Kennel Lofothavanaisen
Berit Andersen Johannessen
Tlf: 90097217
e-post: beritande@gmail.com 

Kennel Skystar 
Hege Sky Mokkelbost Tlf: 93221596 
e-post: hege_sky@hotmail.com 
www.kennelskystar.no 
 
Kjekens Kennel 
Dagfinn Fosen Tlf. 41213789 
e-post: fosen19@gmail.com 
www.kjeken-kennel.com

Kongsmyra’s Kennel 
Reidun og Magne Gryttingslien 
Tlf: 907 55 871 e-post: grytting@live.no 
www. kongsmyra.net  
 
Lekkerbisken Kennel  
Frøydis Monsen Tlf. 47274850 
e-post: froydis@lekkerbisken.net 
www.lekkerbisken.net 
 
Tjelland Kennel 
Bente Mikkelsen Tlf: 48065712 
E-post: bmikkelsen@nettstar.as 
www.tjelland.net 
 
Tollma Kennel 
Mabel Tollefsen Tlf: 97613744 
e-post: mabelt@online.no 
www.tollma.net 
 
Xuxa Kennel 
Siren Næs Tlf: 90588781 
e-post: siren@xuxa.no 
www.xuxa.no 
 
Har du link på klubbens hjemmeside, 
kan du også få med info her.  
 
Send da en epost til:  
medlemsblad@nbhk.info
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SUNN ERNÆRING FOR DYR!
Produktene er uten kjemiske tilsetninger. Ingen konserveringsmiddel,

fargestoff eller genmanipulerte tilsetninger - Bare helt naturlig.

Markus Mühle er et naturlig, komplett og kaldpresset hundefôr 
som passer  for alle hunder, uansett rase og alder. 
Anvend LupoDerm hud- og hårkur fra Luposan for sunn hud og 
skinnende pels.
Les mer om våre produkter på www.dyreneshelsekost.no

Tollbugata 8, 6002 Ålesund
Tel.: 70 13 20 70, Mobil: 922 97 545

post@luposan.no, www.dyreneshelsekost.no
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