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Leder

St yremedlem

Buskerud

Anne Selsaas, Maurudløkka 3, 3409 Traneby

450 03 0 08

Espen Aasland

Trond Berge

Haugtussaveien 19

Heiane 7

Finnmark

Marit Hansen, Blomster veien 9, 9160 Rypef jord

78 41 84 95

4344 Br yne

5918 Frek haug

espenogket@gmail.com

trond.berge@metrostars.net

Hordaland

K irsten Stensund, Vallalia 44, 5227 Nest tun

412 49 151

tlf. 932 03 680

tlf. 472 67 333

Nordmøre og
Romsdal

Tone Sporsheim, Eikrem, 6480 Aukra

478 64 869

Espen Aasland, Haugtussaveien 19, 4344 Br yne

932 03 680

Heidi K nardal, 6141 Rovde

37 27 31 0 0

K nut Olav Øverby, Vestre Vallesverd, 4790
Lillesand

975 29 709

Troms

Mari Ann Meyer Jørgensen, Sjø tunveien 284,
9108 Kvalø ya

905 19 046

Trøndelag

K ristine Kaasa Moe, Postboks 16, 7221 Melhus

907 28 875

Vest fold

Bente Danielsen, Tvetenveien 48, 3265

930 49 987

Øst fold/Follo

Grete K lock, Abelsgate 17, 1533 Moss

69 25 18 57

Nestleder

Varamedlem

Monika Skarphagen

K jell Pet ter Lura

Marcus Thranesvei 43 B

Nymansvn 182

1472 Fjellhamar

4015 Stavanger

monika@skarphagen.net

kjell.pet ter.lura@fagimpuls.no

tlf. 901 96 753

tlf. 950 40 859

Rogaland
Sunnmøre
Sørlandet

St yremedlem

Varamedlem

L ars Højdam

K nut Olav Øverby

Pb 111

Vestre Vallesverd Urdalen

4264 Kvalavåg

4790 Lillesand

black houdini4@gmail.com

k nut.olav.overby@gmail.com

tlf. 459 19 422

tlf. 975 29 709

St yremedlem

Bruksrådvann

Unni Raadlund

Hanne Aamodt

K lø ver veien 9A

Blomster vegen 21

4326 Sandnes

20 05 Rælingen

sigve.nordbo@lyse.net

bruksvann@nnk-new f.com

tlf. 470 11 301

Hedmark og Oppland Tove Beck, Bankbret te 3, 2066 Arneberg

970 71 116

PRISLISTE 2017
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LEDEREN HAR ORDET
Hei igjen.

Sommer tiden f lyr, å det samme gjelder utstillinger, vannprø ver,
lydighetsprø ver og ikke minst våre egne spesialer der vi nå har
lagt bak oss brorpar ten av disse. I forbindelse med spesialer,
utstillinger, å de aller f leste sakene st yret jobber med så er
det nå engang slik at det te blir i hovedsak diskuter t og stemt
over, det te blir således en demokratisk avgjørelse der f ler tallet
bestemmer. Det te er selv følgelig ikke ensbet ydende med at
det te gjenspeiler alle medlemmenes ønsker og behov, men
det er likevel slik at st yrets jobb er å se på det totale bildet i
forhold til fremdrif t, økonomi, regelverk, medlemsmasse m.m.
Målset tingen er følgelig å jobbe for at f lest mulig får anledning til
å være medlem i klubben, samt at det er en ref lek ter t holdning
til at medlemmene trives og kjenner seg igjen i det arbeidet som
legges ned.
Foran oss som hovedorganisasjon har vi som kjent Norsk Kennel
K lubb, det er en stor organisasjon der det jobbes med endringer
for tløpende. Det te dreier seg om alt fra generelle regelendringer,
struk turelle endringer av til dømes Disiplinærut valget,
ferdigstillelse av BSI, endringer av medlemslister (som NKK
har over tat t fra klubbene) og høringer om alt fra jak tprø ver til
utdannelser, over NKK har vi som kjent NKU-Nordisk Kennel
Union som nå kommer mer å mer på banen i forbindelse med
at vi innfører Nordiske utstillinger neste år. Det er i det hele tat t
noe å set te seg inn i, å besvare til enhver tid men også mange
interessante saker for oss hundefolk.

Når det kommer til egne spesialer har vi her et t hø y t antall set t
utifra et t Nasjonalt perspek tiv, med opp til 10 arrangement i
året. Flere av desse inneholder også vannprø ver og lydighet
(vi har her også med Bruksråd Vann) Det skal i alle tilfeller
skaf fes dommere, ringpersonell, utstillingsledere, ringer,
premier, forpremier, poengkor t, premier, oppset ting av telt,
rigging osv. Stor t set t er st yret greit bemannet til det te, men
p.g.a. av geograf iske ut fordringer til tider (hovedt yngden av
st yret er bosat t på Vestlandet totalt 4 av 5, og 5 av 7 med
vararepresentanter) Slik at det i enkelte tilfeller hadde våre helt
f lot t med noen hjelpende hender og en feiende f lot t dugnadsånd
til rigging, fotografering, ringehjelp eller eventuelle kaf fe-drif t.
Vi håper også snar t å ha fåt t orden på varelageret, slik at vi
kan begynne å få ut ting der fra igjen, det te er nå stuet innerst
i klubb-tilhengeren med alt prak tisk utst yr i front slik at det
er tilnærmet umulig for en person å sor tere varer o.l men vi
nærmer oss her en løsning.Så om noen er i området i forbindelse
med noen av klubbens arrangementer, vær ikke redd for å tilby
en hjelpende hånd det prisset tes. Håper alle har hat t en f lot t
nuf fesommer å kost seg rundt på utstillinger og spesialer enten i
Ålesund, Trondheim, Tromsø, Ekeberg eller Vestby, mange f lot te
tilbakemeldinger t yder i alle tider på det. Regner ellers med at
alle nordmenn som reiste til den danske nuf feklubben sit t 50 års
jubileum og Gold Cup f ikk en f lot t tur! Håper å se mange f lot te
norske nuf fer hø y t på resultatlistene.
Ha en for tsat t god sommer/sensommer å ta godt vare på våre 4
beinte venner i varmen.
Mvh Espen

AVDELINGSNYTT TRØNDELAG
Vi hadde en f lot t vinter og vår i
Trøndelagsavdeling, med svær t
hyggelige tref f, som alltid.
Utstillingen vår i begynnelsen av
juli var – som før – en f in tid på
alle måter. Godt å mø te trofaste
utstillere igjen.
Dommer Ilona K roos, ringsekretær
Heidi Smehagen og skriver Lilly
Solberg var en utmerket trio.
Hjer telig takk til alle som var med,
på forskjellige måter!
Tiden f lyr av gårde. Vi får stadig
nye folk med på tref fene våre. Det
er en stor glede og berikelse.
Så er det høstens tref f. Som
«alltid» (dvs de siste ca. 16
årene) er tref fene på Ler i Melhus
kommune, 5 kilometer fra E6.
Dagene er:
L ørdag 9. september kl. 14.0 0 –
på plassen i skogen.
L ørdag 23. september kl. 14.0 0 –
på plassen i skogen.
L ørdag 21. ok tober kl. 14.0 0 –
på plassen i skogen, eller på
utstillingsplassen.
L ørdag 4. november kl. 14.0 0 –
på plassen i skogen, eller på
utstillingsplassen.
L ørdag 2. desember kl. 14.0 0 –
på utstillingsplassen, altså ved Flå
idret tslags hy t te.

Som alltid kommer jeg lit t
sent, fordi jeg er eneansvarlig
for den faste åpningstiden i
Prestegårdslåna i Melhus, frem til
kl. 14.0 0. Men jeg forsøker å være
på Ler før halv tre.
Så sant det er kjørbar vei frem til
parkeringen ved plassen i skogen,
så drar vi dit, alle de f ire første
tref fene. Ta gjerne med en enkel
utlodningspremie og lit t penger til
utlodningen, som Olly ordner med.
På det siste mø tet har vi årsmø te,
varm suppe, kaf fe og kake, slik vi
alltid pleier.
Hvis du er usikker på noe,
og ønsker å være med på
nuf fetref fene, så se på
facebookgruppen vår (eller be om
å få bli med i den), eller ring en av
oss. Mit t nummer er 907 28 875.
På første mø te, i september, bør
vi snakke om arbeidet videre i
klubben. Jeg vil gjerne at noen
over tar leder ver vet, som jeg har
hat t i tilsammen sy v av de siste
seksten årene. Det bet yr ikke at jeg
går ut av st yret, for jeg ble valgt i
f jor for to år.
Vel mø t t i vår trivelige klubb!
Vennlig hilsen
K ristine Kaasa Moe

AVDELINGSNYTT SØRLANDET
Da er det igjen tid for å set te
noen ord ned på papiret. Da er
nok en sommer over. Høsten
er her med f ine klare dager og
vakre farger. Håper dere har
hat t en f in sommer.
Denne sommeren har i allefall
ikke vær t plagsomt varm for
hundene. For under tegnede
ble sommeren lit t annerledes.
Beinbrudd siste dag i mai og
med streng beskjed om å ikke
belaste beinet på minst 6 uker.
Da var det godt å få hjelp til
pass og luf ting av hundene. For
min del blir det å ny te høsten
med f ine turer i skog og mark.
Ta igjen lit t av det vi ikke f ikk
gjor t i sommer.
Avdeling Sørlandet er heldige
som får leie koselige lokaler
og f lot t utstillingsområde på
Hamresanden. For mange
år siden bygde avdelingen
sin egen bu med plass til
utstillingsutst yr og diverse.
L ørdag 6. mai var det duket
for dugnad. Det var virkelig
mye som kunne kjøres på
søpla. En tilhenger ble rask t
f ylt opp. K nut Olav stilte
med motorsag sånn at vi f ikk

delt opp gammelt ubrukelig
agilit y utst yr. Det var også
folk fra bernerklubben med på
dugnaden. Bernerklubben har
fåt t mye f int utst yr som nå har
fåt t plass i bua vår. Det bet yr at
vi også kan bruke det te.
Et ter endt jobbing smak te det
veldig godt med Hilde sine gode
vaf ler.
Som nevnt er det mye greit
utst yr på Hamresanden. Er
det noen som har lyst til å
trene hund, er det bare å gi
beskjed så kan vi låse opp bua.
Hamresanden er jo et per fek t
sted til hundeak tiviteter.

Hilde sine vaf ler smak te godt et ter r yddesjauen

I skrivende stund har vi ikke
sat t opp noen tref f eller turer for
høsten. Følg oss på Facebook
siden så får dere informasjon
om det som skjer i avdelingen.
Har dere noen f ine høstbilder av
nuf fene håper vi dere vil legge
de ut på Facebook siden vår.
Ha en f in høst!
Lisbeth

Molly og Gur u får k lapp og kos av Jan Er ik

Bua på Hamresanden ble så r yddig og f in!

Anita sjek ker om hjulet k an br ukes

BIR, BIM OG CERT

New f bear’s Block Buster,

Chiqui Bear’s Iindira

har vær t på 5 valpeshow i 4-6 måneder, og blit t:

BIR valp på NNK Vestby

5 x BIR

Eier og oppdr : Inger Munk vold

2 x BIG
2 x BIS

BIR, BIM OG CERT

N SE UCH Gunder Av Kamperhaugbamsen.

NO UCH, SE UCH Bikkjehaugens Gunnhild.

Moss Og Omg. Hundeklubb 30.07 2016,

NO UCH; Norsk Miniat yrhund K lubb 07.11 2015
1 JKK, CERT og 4 BTK

Norsk Miniat yrhunde K lubb 05.03 2017,

BIM.
BIM.

Norrkjöping Dog Show

04.06 2017 CACIB.

Norrkjöping Dog Show

05.06 2017 CACIB.

Norsk New foundlandshund klubb 30.07 2016
1 UKK, CERT og 2 BTK.
Norsk Kennel K lubb 13.05 2017
1 AKK, CERT og 3 BTK.

Eier: Mona Buvik
SE UCH; Norra Älvsborg Kennelklubb 11.06 2017
1 AKK, CERT og 4 BTK.

Norsk Newfoundlandshundklubb
ved Styret, ønsker velkommen
til årets siste spesialutstilling
på Jessheim 18 november.
Dommer er Atilla Soos, Ungarn

Utstillingen blir i gymsalen på Olaløkka Grendahus
Det blir ikke anledning til å blåse og klippe
hundene inne.
Påmelding på web via www.nkk.no

Påmeldingsfrist: 30 oktober.
Gavepremier mottas med stor takk.
Velkommen

SPESIALEN PÅ EKEBERG!
Spesialen på Ekeberg gikk av stabelen 10 juli, og som dommer hadde vi hentet inn Stephen K insella fra Irland. Som ringsekretær hadde
vi hyret inn Lill Ann Sylstad, og som skriver vår egen Espen Aasland. Disse 3 var et godt team som gjorde en god jobb i sammen. Vi
hadde 26 påmeldte, og 20 totalt som mø t te, og vi er fornø yd med ut viklingen som vi ser er oppadgående med tanke på antall påmeldte til
spesialene. Håper det for tset ter å vokse fremover for vår fantastiske rase. Vi følte også at stemningen var god blant utstillerne, noe vi er
veldig glade for. Alltid kjek t med f ine tilbakemeldinger.
2017 Har vær t et år med mange spesialer. Vi har stor t set t arranger t utstilling samtidig med Nkk, med unntak av et t par st ykker. Det te
krever en del arbeid for et t fåtall mennesker, både før, under og et ter arrangementene. Målet er å få til en utstillingskomite, noe vi ikke
har lykkes med enda. Vi har også hat t lite hell med sponsing av premier til noen av utstillingene, så her er vi helt avhengige av utstillere/
oppdret tere. Kan ikke si det of te nok, gavepremier mot tas med STOR takk. På Ekeberg hadde vi vær t heldige å få Zoolac som sponsor. De
har også sagt ja til sponsing av lit t gavepremier i 2018. Det set ter vi veldig stor pris på.
På Ekeberg hadde vi som på de andre arrangementene, av tale med Royal Canin. På noen av utstillingene er det utdelt gavekor t i stedet
for sekkene, som da de heldige vinnerne kunne hente hos en lokal forhandler, og bestemme selv hvilken t ype mat de ville ha. Veldig grei
ordning synes vi. Bakdelen er at det ikke synes så godt utad, da det er vanskelig å få med seg hvis en ikke får tildelt gavekor t selv. Så det
må vi kanskje jobbe lit t mere med å synligjøre, hvis Royal for tset ter med å sponse, og gir ut gavekor t.
BIR på Ekeberg ble Skipper`s All Right og BIM ble Ebenaki `s Cadillac Dream.
BIR veteran gikk til Schimo`s We Will Rock You
Gratulere så mye til de heldige vinnerene.
Med hilsen fra st yret i NNK.

4-6 mnd.Hannhund

katalog nr.50 01

vinner hannhund 4-6/6-9mnd katalog nr 50 02 og beste H/ Valp

6-9 mnd. Tispe. katalog nr. 50 03

BIR og BIM valp Tispe BIR

Unghundkl. nr1 og 2 Katalog nr. 0 0 01- 0 0 02

Åpen klasse vinnerKatalog nr. 0 0 03 nr.2 - 0 0 04

NORWEGIAN CLUB 11TH JUNE 2016
I would like to express my sincere gratitude to the Nor wegian
New foundland Club for inviting me to judge their Breed specialit y.
I have to say that the hospitalit y and legendar y friendliness was
evident from the moment I stepped onto the plane in Dublin. It was a
pleasure to meet the commit tee members and thanks to Unni for all
her correspondence etc over the last few months. A special thank
you to Sigve, Lil Ann and Monika who transpor ted me about from
airpor t to show etc. It was a real pleasure get ting to know you all and
chat ting about this wonder ful breed.
Huge thank you to Lil Ann and Karin who kept me company af ter the
show it was super to chat and get to know you both.
I would also like to thank each and ever y exhibitor for their spor ting
acceptance of my decisions on the day.
Overall there was quite a variet y of t ypes and qualit y but most were
well presented.
I have had New foundland’s for over 27 years and
in that time I have seen many changes in the breed some good some
less so. I was quite shocked at the number of dogs that lacked size
and substance however I found front construction quite impressive in
many exhibits and its nice to see that this area of construction seems
to be dominant in all but a few of the dogs present. Most had super
length of upper arm and lovely angles to the shoulder. I am fanatical
about front construction as I have seen many dogs around the world
and this is the single biggest construction fault within the breed
today.
Please note that my comments and over view of the breed here are
based solely on the dogs judged on the day and is not meant to be a
general ref lection on the breed in Nor way as a whole.
A point I feel necessar y to note is the lack of condition of a lot of
the exhibits. Many hadlers lacked the abilit y to control the dogs or
present them to their advantage also I was concerned with the lack

of muscle tone on the dogs assessed and in fact only t wo were
properly muscled and f it for function.
The New foundland is a draught dog described in the standard as
the car t horse of the dog world and as such excellent front and rear
assembly are of the utmost impor tance. Size is a requirement for a
giant breed dog and even more so for one that is bred to haul heav y
loads like f ishing nets etc. Rarely used for its original function today
but this should not be a reason to lose some of the most impor tant
characteristics of the breed. One of the best males present on the
day lost out due to sheer lack of size which really was a decision I
struggled with but in the end this is a giant breed dog bred originally
to haul heav y loads from the sea and its f it for function aspect needs
to be retained.
I was hugely optimistic with the puppies and some of the Unghund
classes present and felt that the qualit y was strong, although some
perhaps lacked substance. The Unghund males were both of good
qualit y and well constructed. The f irst was a lit tle lighter boned
that the second but well constructed although he did tend to carr y
his tail high. I couldn’t f ind a reason for this in his construction as
it was set on well with correct croup. Number t wo was a heavier
boned impressive youngster but tended to lose his topline on the
move. Both however were ex tremely promising and considering all
were under 24 mths I forgave their faults as good construction was
evident in each.
The Junior and Unghund female class over all were t wo of the best
classes of the day with all having good overall balance and t ype. The
f irst t wo in the unghund class were lit ter mates and so ver y alike and
I’m sure will change places several times over. The third I was ver y
impressed with due to her overall construction and balance. The best
boned in the class but I feel she will take a lit tle time to grow into her

frame. Never theless a ver y nice female.
My best male and BOB was a large upstanding dog with great bone,
pleasing head piece, super depth and spring of rib, he had a good front
when presented correctly. His rear angulation in prof ile looked poor but
on examination the bend of stif le was acceptable. However he lacked
bone in his hind quar ters and this detracted from the overall balance.
He would greatly benef it from bet ter grooming and presentation.

My best female, a white and black stood out here but again
unfor tunately lacked size. I forgave this due to her superb construction,
beautiful clear precise markings and super coat of correct tex ture and
densit y. Her movement was ef for tless and her immense bone carried
her round the ring with ease. For per fection I would prefer a lit tle more
skull and bet ter muz zle propor tion but this aside her unquestionable
qualit y couldn’t be over looked and I was proud to award her Best
female and BOS. Had she been slightly more in line with the breed
standard regarding size I have no doubt she would have been a ver y
deser ving BOB.
On a personal note I would like to pay a special mention to the Best
Veteran male. At 10.5 years this male stood out. He was so beautifully
made with tex t book front and rear construction and his bone was more
than adequate for his size. His movement was a joy to behold with great
reach and power ful drive from his well muscled forequar ters.
He truly is a super dog and a credit to his owner and breeder
alike. He was groomed and presented to per fection and I seriously
considered him for best male. In fact I agonised over this decision but
as I mentioned earlier this is a giant breed dog and I felt despite his
immense qualit y his lack of size resulted in a lower placing in the f inal.
I would personally like to thank his owners for showing him under me
and it was indeed my pleasure to see such a super dog at 10.5 move
bet ter than 90% of the younger ones present.

To f inish I again would like to thank my ring Steward and scribe for all
their help and hospitalit y. Please be conscious in your future breeding
programs that size, temperament and t ype can be achieved with a
lit tle foresight. The race to use the “big Winning” dogs and the lack of
interest in ancestr y and pedigrees in recent years has resulted in serious
faults and issues being allowed to creep into the breed. Please study
your pedigrees and familiarise yourselves with what’s behind your dogs.
Armed with this knowledge you will undoubtedly improve on what you
have already achieved.
We owe it to this majestic gentle giant to retain and encourage the
characteristics and at tributes which has made the New foundland the
hero of so many of our hear ts over the centuries.

Stephen K insella ( Kenamu New foundlands )

