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Leder: Thomas Vibeto
Venusvei 11, 3226 Sandefjord, 
Mob: 908 82 833, 
thomas.vibeto@norskbassetklubb.no

Nestleder: Robert J Kvalvåg, Kvalvågvegen 
820, 4105 Jørpeland, Mob: 986 69 170,  
robert.kvalvag@norskbassetklubb.no 

Styremedlem: Bjørn R. Myrholmen
Hedrumveien 1805,3282 Kvelde, 
Mob: 997 29 583, 
bjorn.myrholmen@norskbassetklubb.no  

Styremedlem: Åse Marit Pedersen
Gistivegen 74, 2435 Braskereidfoss,
Mob: 901 63 329,
ase.pedersen@norskbassetklubb.no 

Styremedlem: Britt Anne Eiken Refvem 
Are Frodes vei 9, 4327 Sandnes, 
Mob: 907 83 666
britt.anne.refvem@norskbassetklubb.no

Varamedlem: Per Hoff
Syverudveien 91, 3077 Sande i Vestfold, 
Mob: 959 67 260, 
per.hoff@norskbassetklubb.no

Varamedlem: Christer Øveraas
Hamnesveien 32, 8804 Sandnessjøen, 
Mob: 480 25 052, 
christer.overaas@norskbassetklubb.no

Valgkomite:
valgkomite@norskbassetklubb.no

Leder: Audun Glomseth
audun.glomseth@norskbassetklubb.no

Kaja Videng, Kenneth Hovland,
Vara: Per Gunnar Vidhammer

Sekretær: Britt Anne Eiken Refvem, Are 
Frodes vei 9, 4327 Sandnes, 
Mob: 907 83 666
sekretar@norskbassetklubb.no

Kasserer: Liv Arnhild Myrholmen
Hedrumveien 1805, 3282 Kvelde, 
Mob: 98231237, 
kasserer@norskbassetklubb.no

Revisor: Else Lang - Ree, Loftet, 2412 
Sørskogbygda, vararevisor: Odd Hellevik

Utstillingskommite
Leder: Espen Sævik, Mob: 901 85 988
utstilling@norskbassetklubb.no
Medlem: Robert Kvalvåg, Lars Kristian 
Waale, Inna Johnsen

Sporkommite 
Leder: Tom Kjetil Ims, Mob: 907 82 834
spor@norskbassetklubb.no, 
Per Gunnar Vidhammer, 
Liv Arnhild Myrholmen

Drevkommite 
Leder: Svein Olav Rasmussen, 
Mob: 934 42 128, 
drev@norskbassetklubb.no
Bjørn Ragnar Myrholmen, Liv Arnhild 
Myrholmen, Per Hoff, Hugo Henriksen

Adresse NBaK: Thomas Vibeto, 
Venusvei 11, 3226 Sandefjord, 
Mob: 908 82 833, 
leder@norskbassetklubb.no

Raseråd / Valpeformidling
Merete Lien, Mob: 41310241
hound@norskbassetklubb.no
Kaja Videng, Mob: 92207294
Elisabeth Aune Moseby,Mob: 907 60 636

Petit Basset Griffon Vendeen:
Mari D Haukland, Mob: 95767785 E.post: 
petit@norskbassetklubb.no
Solvor Bakken Mob: 952 71 291
Geir Lasse Aune Mob: 932 10 070 
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Basset Fauve De Bretagne:
Espen Wathne, Mob: 918 94 574
fauve@norskbassetklubb.no
Bjørn Sønsteby, Mob: 959 29 907
Tor Kristian Tveitehagen, Mob: 986 96 011

Basset Artesien Normand:
Ole Kristian Opsahl, Mob: 996 06 476
artesien@norskbassetklubb.no
Inna Johnsen, Mob: 906 19 399
Kaja Videng, Mob: 922 07 294

Basset Blue de Gascogne:
May Bardal, Mob: 99049405
artesien@norskbassetklubb.no
Mona Olsen, Mob: 979 04 797
Teresa Tidem, Mob: 922 97 181

Grand Basset Griffon Vendeen:
Kjerstin Mostue, Tlf: 48091978
grand@norskbassetklubb.no
Anne Lise Soleide, Tlf: 41270246

Påmelding til drevprøver:
Bevegelig prøve: Liv Arnhild Myrholmen
Hedrumveien 1805, 3282 Kvelde, T: 98231237, 
liv.arnhild.myrholmen@norskbassetklubb.no

Ordinær prøve Vega: Hugo Henriksen
Vokterveien 6, Mo i Rana Tlf: 97480885
E.post: huhenrik@live.no

Ordinærprøve Østlandet: Per Hoff,
Leversbyveien 172, 3330 Skotselv, 
Mobil: 40049445, 
Epost: per.hoff@norskbassetklubb.no

Sporprøver og utstillinger: 
meld på via terminliste/web, nkk.no

Drevprøver: 
avgiften betales til NBaK sin konto: 
1822 08 74032

Bet.fra utlandet: enten etter avtale eller:
IBAN:NO12 1822 08 74032
BIC/SWIFT Adresse: SHEDNO22XXX

Annonsepriser 
medlemmer:
1/1 side kr 300,-
1/2 side kr 200
Championatomtale 
1/1 side kr 100,-

Ikkemedlemmer / kommersielle
1/1 side kr 500,-
1/2 side kr 400,-
4 innrykk samme annonse - 25%

NB! Annonser må betales senest dagen 
manusfristen går ut.
Til konto: 1822 08 74032

Medlemskontingent:
Hovedmedlem kr 350,-
Familiemedlem kr 125,-
Medlem vervet av oppdretter (1. år) kr 100,-
Kontingent til NKK kommer i tillegg.

Henv. kontingent / innmelding NBaK:
Liv Arnhild Myrholmen, Hedrumveien 
1805, 3282 Kvelde. Tlf 98231237
E.post: liv.arnhild.myrholmen@norskbas-
setklubb.no

Bassetposten:
Ansvarlig utgiver er Norsk Bassetklubb. 

Redaktør: Merete Lien, 
Mob: 413 10 241. Stoff sendes redaktør
bassetposten@norskbassetklubb.no
Bilder sendes via e-post i høy oppløsning.

Web/IT ansvarlig: Morten Hagen, Mob: 
950 29 420. web@norskbassetklubb.no

PR komitè: Kari Anne og Liv Arnhild 
Myrholmen - ansvar  utsendelse av 
nyheter og Bassetposten.

Besøk våre nettsider:
www.norskbassetklubb.no
Du finner oss også på facebook:
Norsk Bassetklubb
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Vinteren står for døren over hele 
landet, og noen har nok allerede fått 
hilse på den. Uansett om det er bar-
mark eller snødekke så nærmer det 
seg jul med raske skritt.
Siden forrige utgivelse av BP har det 
vært mye aktivitet i klubben. Utstill-
inger, sporprøver og drevprøver har 
blitt gjennomført med mange involv-
erte. En super innsats av frivillige 
som sammen har sørget for at det er 
skapt gode varige minner. Gratulerer 
til alle premierte! Og stor takk til alle 
som har bidratt i form av funksjonær-
er, dommere, deltagere, sponsorer 
og alle andre som er med!
NKK har avholdt RS, og økonomien 
til NKK har rettet seg. Det er positiv 
stemning og forhåpentligvis får vi 
også litt drahjelp herfra med op-
pgradering av påmeldingssystemet 
til prøver etc. Det er høyt på min pri-
oritetsliste og vil spare oss for masse 
tid og kostnader, samt forenkle 

Leder

prosessen for de som skal melde seg 
på til prøve. Ellers er vi i gang med 
å oppgradere profileringsutstyret så 
det blir klart til neste års samlinger. 
Hjemmesiden kan vi bli enda flinkere 
til å oppdatere –send oss gjerne en 
melding om det er noe dere savner 
eller ser bør endres. 
Selv synes jeg tiden siden forrige 
årsmøte har gått veldig fort.. 
og nå er det tid for å planlegge neste 
årsmøte allerede. Det avholdes lørdag 
26.mars i Sandefjord, og blir, såfremt 
ikke covid øker for mye igjen, et godt 
gammeldags årsmøte med sosial treff 
etter møtet. Håper å se mange av 
dere der. 
Det er fortsatt litt igjen av jaktseson-
gen. Send gjerne noen bilder inn til 
oss som vi kan få bruke i bladet eller 
på hjemmeside/fb. Alltid moro å se 
noen bilder både med og uten tekst 
til. Fortsatt Skitt Jakt.
Vil da få ønske dere alle en riktig God 
Jul og ett Godt Nytt År!

Thomas
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Lørdag 27.nov ble det avholdt RS på 
Gardermoen. Denne gangen beram-
met til 1-dags fysisk møte. Protokoll 
fra møtet ligger på sidene til NKK. 
Jakthunddivisjonen hadde møte 
dagen før og gikk sammen igjennom 
alle punktene til RS. 
Generelt har NKK kommet seg godt 
igjennom den krisen som rammet 
i fjor, hvor Covid gjorde at økono-
mien fikk en knekk og de verste 
spådommene pekte på en konkurs. 
Det nye hovedstyret har strammet 
inn der de kunne og dugnadsånden 
og givergleden blant medlemmene, 
samt støtte fra myndighetene har 
bidratt til et plussregnskap. Det reg-
istreres flere hunder enn noen gang 
og medlemstallet øker. Nå er tiden 
inne for å se fremover og organisere 
NKK for fremtiden. Handlingsplanen 
for 2022-23 bygger på flg. hovedmål; 
«Medarbeidertilfredshet», «NKK skal 
levere bedre medlemsservice» og «Et 
større og mer synlig NKK». 
Vil her trekke frem noen vedtak som 
jeg synes er viktig for oss.

Vedtak:
”Det presiseres i NKKs lover at 
deltakelse i digitale møter som 
gjennomføres innenfor rammen av 
NKK, regnes som personlig frem-
møte. Hovedstyret gis fullmakt til å 
sørge for at NKKs lovkomite tilpasser 
endringen til NKKs lover og lovmaler. 
Herunder inntas at det vil være opp 
til styrene å avgjøre om møtet skal 
avholdes som fysisk møte eller elekt-
ronisk møte. Dersom møtet avholdes 
elektronisk, skal dette være på en 

NKK sitt 60. representantskapsmøte

plattform anbefalt av NKK” 
I praksis anbefaler NKK plattformen 
”Microsoft Teams” som er den vi i 
NBaK allerede har tatt i bruk. 

Vedtak: 
”NKKs Representantskapsmøte gjen-
nomføres annethvert år og flyttes til 
vårparten og avholdes fra 1. mai til 
senest 15. juni. Dette gjøres tidligst i 
2023. HS skal fremlegge for RS forslag 
til retningslinjer/ rammer for kom-
mende budsjett.”
Dette betyr at neste års RS vil være 
på samme tidspunkt som i år, mens 
fra 2023 vil det bli annethvert år med 
oppstart da enten i 2023 eller 2024, 
og da også på vår/forsommer. 
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Vedtak: 
”Fullcertordningen gjøres gjeldende for 
alle raser i alle klubber og forbund uten 
unntak med virkning fra 01.01.2022. 
Fullcertordningen kan ikke endres eller 
tas opp til ny behandling før det har 
gått minimum fem år.”

Denne saken har vært en gjenganger 
på RS i flere år, og mange klubber 
har meninger om dette. Nå er det 
besluttet at det skal være likt for 
alle, som vil gjøre det enklere på 
utstillingene for både deltagere og 
arrangører/dommere. 

Vedtak: 
”Forslaget avvises. NKKs vedtatte 
rovdyrpolicy fra 2015 består uendret.”

Det var fremmet forslag fra en 
rasehundklubb om at NKK skulle 
være nøytrale i spørsmålet om norsk 
rovdyrpolitikk. NKK har en godt 
gjennomtenkt policy på dette fra 
tidligere, og forsamlingen ville be-
holde denne med stort flertall. 

Vedtak: 
”Grunnkontingenten jf. NKKs lover § 
2-3 første ledd økes med kr. 50,- fra 
og med 2022.”

Se gjerne hele dokumentet her: 
https://www.nkk.no/rs-2021/cat-
egory1450.html 

Thomas Vibeto

Medlemsmøte onsdag 26.01.22
Ønsker velkommen til digitalt medlemsmøte med 

veterinær Frida Aksnes. Hun arbeider som Ambulerende veterinær 
for hest og smådyr.

Frida holder foredrag for grupper innen anatomi og sykdomslære.
Vi har spurt Frida om å ha et foredrag for oss i Bassetklubben på 

temaet førstehjelp til hund i skogen, med fokus på farer for 
frostskader på hund. 

Sett av kvelden!
Invitasjon kommer over nyttår.

Med vennlig hilsen Styret.
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Bekjentgjøring av årsmøte 
Norsk Bassetklubb 2022

Dato: 26.03.2022 - Kl.: 14:00
Sted: Pukkestad Gård, Sandefjord

Innkalling med sakspapirer til årsmøtet og valgkomiteens forslag 
blir lagt ut på hjemmesiden og sendes ut til medlemmene 

minst to uker før årsmøtet. 

Kontroller at din e-post adr på «min side» nkk.no er oppdatert. 
Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet. 

Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer legges i 
forseglet konvolutt, som igjen legges i en konvolutt merket med stemmegivers 

navn og medlemsnummer. 
Dette sendes til leder i valgkomiteen – se adresse under. 

Styret har i 2021 bestått av:
Leder: Thomas Vibeto (ikke på valg)

Nestleder: Robert J Kvalvåg (på valg, 2 år)
Styremedlem: Britt Anne E Refvem (på valg, 2 år)

Styremedlem: Bjørn Myrholmen (på valg, 2 år)
Styremedlem: Åse Pedersen (ikke på valg)

1. Vara: Per Hoff (på valg, 1 år)
2. Vara: Christer Øveraas (på valg, 1 år)

Revisor: Else Lang Ree (på valg, 1 år)
Vararevisor: Odd Hellevik (på valg, 1 år)

Valgkomite: 
Leder: Audun Glomseth (nytt medlem velges for 3 år)

Medlem: Kaja Videng (1 år igjen)
Medlem: Kenneth Hovland (2 år igjen)

Vara valgkomite: Per Gunnar Vidhammer (på valg, 1 år)

Forslag på kandidater til valg skal sendes
leder av valgkomite pr. post/e-post innen 31.desember 2021:

Audun Glomseth, Mjøsvegen 19, 2849 Kapp
Epost: valgkomite@norskbassetklubb.no     

Innsending av saker til årsmøtet skal være styret v/leder i hende pr. post 
eller e-post Innen 31.desember 2021: Thomas Vibeto, Venus vei 11, 

3226 Sandefjord. Epost: leder@norskbassetklubb.no 

Styret NBaK
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Styremøte nr. 10 - 2021
10.11.2021 Kl 20:00-21:30 
Teams - digitalt
Norsk Bassetklubb
Referent: Britt Anne Refvem
Deltakere: Thomas Vibeto (TV) Rob-
ert J. Kvalvåg (RK) Bjørn Myrholmen 
(BM) Britt Anne Refvem (BR) Per Hoff 
(PH)
Christer Øveraas (CØ)
Ikke møtt: Åse M. Pedersen (ÅP)
Velkommen til styremøte/ 
Godkjenning av dagsorden
Orienteringssaker – Det var planlagt 
møte tidligere i høst, møte ble ikke 
avholdt da det ikke var saker å ta 
opp.

Kasserer gikk gjennom budsjett og 
økonomi så langt for 2021. Budsjett 
stemmer ikke helt med det som er 
vedtatt. Ligger med underforbruk 
per nå. Det kommer også utgifter 
til å betale ut blodspordommere 
og muligens drevdommere i dette 
budsjettet. Noe av forklaring er at 
det var tatt høyde for fornying av 
inventar (telt og henger) og forbruk 
til medlemsmøter.

C.H ser på fornyelse av jakker og uts-
tyr til klubben. Klubben har ikke dette 
på lager per nå.

Info fra prøveleder:
Informerer om bevegelige prøver og 
Østlands prøven.
Info fra JD – Kandidat fra NBaK til 
Jakthundkomiteen.
Årsmøte er dagen før RS. JD har hatt 
møte.

Jakthund komiteen har fast plass. 
Det er søkt om en plass i jakthund 

komiteen. Kandidat fra 
NBaK er foreslått. 
Styret støtter forslag 
om kandidat.

Sak 2021/48 
Gjennomgang av 
forrige styremøte-
referat

Status på saker  
Sak 2021/23
Lukket

Sak 2021/33

Åpen Sak 2021/23 
Oppdretterpriser.

Det er i tidligere styre avgjort at det 
skal deles ut pris for oppdrettere som 
har premiering i alle kategorier. Det 
er her viktig å finne ut hvem dette er. 
ÅP vil se på dette.
Gjennomgang 19.04.21:
Finner bare en, mulig at det er flere 
som har klart det, men ikke søkt på 
dette. Eventuelt dobbeltsjekke med 
L.A. Myrholmen. Dette gjelder de 
som har spor, jakt og utstilling i
gull. Usikker på om det skal deles ut 
nå eller ved neste årsmøte for å sikre 
at ikke noen som har oppnådd dette 
ikke kommer med. Avtaler utsettelse 
til årsmøte 2022.
Det er ønske fra styret å arbeide 
med å få opp statusen for oppdret-
terpriser og arbeidet for å synliggjøre 
prestasjonen. ÅP og PH vil jobbe med 
denne saken
Gjennomgang 10.05.21:
Drev og utstilling er ok.
PH og ÅP ser over om mangler og tar 
dette tilbake til styret etterpå.
Gjennomgang 09.06.21 
Satt tidsfrist på dette før jul. 
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Gjennomgang 15.09.21
Har kommet fram til at det er behov 
for en grundigere diskusjon rundt 
dette sammen med raseråd. For 
oppnåelse ligger inne store forvent-
inger til mange valper, noe som ikke 
samsvarer med det NKK anbefaler. 
Styret vil etter gjennomgang av doku-
ment drøfte sak på neste styremøte.
Årets hund priser ligger på hjemme-
side. Endring i regler på spor, dette er 
oppdatert og er nå i orden.
Gjennomgang 10.11.21:
Ber om uttalelse fra raseråd før vi tar 
opp saken igjen. Sender forespørsel 
til raseråd. Tar opp saken igjen når 
svar er kommet inn. Saken lukkes 
frem til svar foreligger. Frist til januar

Digitalisering av videoer
Gjennomgang 10.05.21
Nappe videoer og lignende. Det 
er flere raser med videoer på t.d 
napping, skal se på om mulighet for 
digitalisering av videoer. 
Sak 2021/34
Åpen
Ta opp over nyttår. (Sak 2021/34)

Sak 2021/35
Åpen 
Dette som en medlemsservice. Er 
det medlemmer som har utstyr og 
ønsker å hjelpe klubben med digitali-
sering av dette.
Gjennomgang 09.06.21
Digitalisering av videoer. Pris på noen 
få hundre kroner. Skal vi gi bort eller 
selge de? Vil sende videoer over til 
CØ for å digitalisere dem.
Gjennomgang 10.11.21
CØ har kontaktet levrandør som kan 
gjøre det. Vi kan sende over videoer 
til CØ, CØ leverer de til digitalisering.

Sak 2021/34 Julekalender
Gjennomgang 10.05.21
Skal ses på antall som må selges for å 
ha fortjeneste før vurdering av dette. 
Kan man få inn premier av sponsorer 
og selge reklameplass for dette?
Gjennomgang 09.06.21
Julekalender kan gi god fortjeneste 
inn til klubben. Man kan ha annonser 
på baksiden til sponsorer, oppdret-
tere og liknende. Minstebestilling er 
på 500 kalendere, 100kr stk. Kan ha 
gavekort som gevinst. Pris omtrent 
8000 kr for julekalender, noe dyrere 
med eget design av basset kalender. 
Må ha bestilling innen 01.10.21. Kan 
bli tatt opp i medlemsmøte. Kan man 
eventuelt legge det til helårs? Da kan 
det brukes som skrapelodd/kalender.
Gjennomgang 15.09.21
Det er for sent å bestille for levering 
til julen 2021.

Sak 2021/35 Fornyelse/supplering av 
utstyr til messer, utstilling mm.
Det er satt av midler til bruk på dette 
i budsjettet.
Forslag å sette ned 2 pers som ser på 
det vi har og kommer med forslag til 
supplering.
Gjennomgang 10.05.21
Utstyr for tilstelninger er godt slitt. 
Det bør fornyes da det er meget slitt 
med hull og er gjennomsiktig i vegg. 
TV og BM vi se over dette utstyret i 
morgen om hva som må fornyes og 
hva som er behovet. Det er behov for 
dommer telt med logo- smarttelt blir 
anbefalt. Og telt for messer.
Sak 2021/36
Åpen 
Gjennomgang 09.06.21
Fornyings Konto- 20 tusen der. Telt, 
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muligens bytte henger. Til en som er 
lettere å bruke.
Tak på teltet borte. Se på henger, 
men først telt og messeutstyr. Styret 
vil kjøpe inn telt og messeutstyr.
Gjennomgang 22.06.21
Det er anskaffet bannere med 
reklame, dette var uten utgift for 
klubben. Vil jobbe videre og ser på 
mulighet for innkjøp av utstyr og 
hvilke leverandører man kan bruke.
Gjennomgang 15.09.21
Kasserer og TV avtaler møte for å 
se på dette. Det er rest av budsjett i 
jubileum konto, dersom det er behov 
for å øke budsjett til denne posten er 
det drøftet mulighet for å bruke rest 
fra jubileumspost til utstyr.
Gjennomgang 10.11.21
Det har ikke blitt gjort. VT tar dette 
videre med kasserer.

Sak 2021/36 Medlemsmøte
Ønske om å avholde et åpent digitalt 
medlemsmøte der alle medlemmer 
inviteres, ordet er fritt etter litt in-
formasjon fra styret. Forslag til dato: 
torsdag 27.mai
Gjennomgang 10.05.21
Forslag til digitale medlemsmøte 
etter utstillingen i Hokksund. Er det 
medlemmer med innspill/forslag og 
ideer.
Er det interesse for innslag i 
medlemsmøte med seminar og/eller 
foredragsholdere, kurs. Tannhelse 
hund, veterinær med skader på jakt- 
førstehjelp på hund, hoggormbitt, 
åpne sår.
Mulighet for at sponsorer kan stille? 
Jaktutstyr, forsikring. Første møte 
før sommeren. Viktig med involv-
ering og idemyldring, hva ønsker 
medlemmene. Teams muliggjør 

dette.
Er det mulig å få tema førstehjelp til 
hund, fokus huggormbitt og heteslag. 
TV og CØ sjekker opp.
Gjennomgang 09.06.21
Forslag fra raseråd med tema om 
avl. Styret ønsker å treffe bredere 
til medlemmer nå i første medlems-
møte. Vil se på mulighet for første-
hjelp til hund med tanke på sommer-
ferien, det vil også sjekkes opp mot 
tannhelse hos hund.
Gjennomgang 22.06.21
Det var ønskelig å få et medlems-
møte før sommeren, det har ikke 
vært mulig å få tak i noen som kan ha 
innlegg til klubbens

Sak 2021/39
Åpen medlemsmøte med så kort frist 
før sommerferien. Ser på mulighet 
for medlemsmøte med temakveld 
etter sommeren. Gjennomgang 
15.09.21
Må han medlemsmøte på en ukedag 
på kvelden. Tannhelse og førstehjelp 
med jakt. Lite innslag på medlems-
møte. Ernæring for hunder på jakt. 
CØ ser på muligheter for temakveld 
til medlemsmøtet Det er ønskelig 
med medlemsmøte i midten til slut-
ten av oktober.
Gjennomgang 10.11.21
Det er sendt forespørsel til veterinær 
for innslag til møte. Avventer svar. 
Håper å få gjennomført et medlems-
møte i uke 48.

Sak 2021/39 Raseråd og komiteer

Styret oppfordrer raseråd og komme 
med innspill, kriterier og presisering 
for at det kan deles med medlemmer. 
Også retningslinjer for raseråd. Vi 
har ikke ras per nå. Det er nødvendig 
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med denne type oppdatering, da det 
er viktig å få. Jaktpremiering, innavls-
grad, premiering på utstilling.
Drøfte dette mellom raserådene og gi 
styret tilbakemelding om hvilke ret-
ningslinjer man kommer frem til. Fint 
om dette kan gjøres innen høsten.
Gjennomgang 22.06.21
TV vil innen kort tid sende en 
forespørsel om dette til de aktuelle 
raserådene inne kort tid. Også med 
retningslinjer på hva som forventes 
ved verv som raseråd.
Gjennomgang 15.09.21
Forslag om navnebytte fra raseråd til 
avlsrådet.
Alle spørsmål og svar til raserådet 
skal være skriftlig.
På hjemmesiden ligger noen regler 
for raseråd, styre ser på behovet og 
om dette skal beholdes.
RAS -Venter på retningslinjer/mal fra 
NKK. Krav om at RAS gjøres ferdig fra 
raseråd når retningslinjer/mal blir 
ferdig fra NKK Når raseråd utarbeider 
retningslinjer for sin rase, skal ret-
ningslinjer godkjennes fra styret.
For å få oversikt over retningslinjer til 
de forskjellige raseråd er det foreslått 
at det sendes ut forespørsel. Styret 
ber om uttalelse fra raseråd på, hvilke 
kriterier som legges til grunn for vur-
deringene til raseråd
ÅP og BM skriver forslag til 
forespørselen som skal sendes 
raserådet.
Gjennomgang 10.22.21
Sak forskyves grunnet frafall fra ÅP. 
Sak 2021/40 (Januar 2022)

Sak 2021/49 Åpen

Sak 2021/50 Åpen 

Sak 2021/40 40års jubileum
Skal vi flytte den til en annen plass 
hvor vi kan ha en bankett og samle 
til en større begivenhet? Forslag fra 
utstillingskomiteen.
Gjennomgang 09.06.21
Grunnet mangel på tid, utsetter 
denne til neste styremøte. Gjennom-
gang 22.06.21
Forslag om at ved Basset spesial er 
Fransk dommer til utstilling. Forslag 
at jubileum holdes i sammenheng 
med årsmøte.
Gjennomgang 15.09.21 Flyttes til 
januar 2022

Prøver og utstillinger for 2022
Prøveleder gir oppdatering søknader 
2022: Drevprøver som i år, både 
ordinære og bevegelige. Tidspunkter, 
tilsvarende i år. Spor: blod og fer-
skspor: de samme for bevegelige og 
en ordinær på Vestlandet, som i år
Det samme for «Hele Landet» for 
bevegelig prøver. Prøveleder se på 
datoer for klubbmesterskapet.
Forslag på sted- Pukkestad gård. Her 
er det plass til vogner og
bobiler, ellers er campingplasser i 
rimelig avstand. Prøveleder og TV kan 
hjelpe til på arrangement.
Vi satser på Vegaprøve og Østland-
prøven i året 2022.
Utstilling: Stiklestad: Dommer er 
funnet.
Enighet om engen premie for Midt 
Norge utstillingen. Har søkt NKK om 
storcert til denne utstillingen, men
Særkomiteen har ikke avklart om de 
skal være like sjenerøs i 2022.
Hokksundutstillingen: Søknadsfristen 
er utsatt til oktober,
prøveleder følger opp.

Rasekompendiet.
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Raseråd for Basset Hound har kom-
met med et kompendiet med inn-
føring i rase. Det er spørsmål til styret 
om dette er noe som kan leveres 
ut i regi av klubben. Er dette noe vi 
ønsker at alle rasene skal ha?
Styre synes kompendiet er bra og 
informativt. Men etterlyser kilde-
henvisninger og hva målet med 
kompendiet er, hvem er målgruppen 
for kompendiet?
Dersom kompendiet skal godkjennes 
som offisielt kompendium
fra Norsk Basset Klubb, er det stilt 
spørsmål om det bør foreligge 
liknede kompendier fra alle raseråd.

Sak 2021/55
Åpen - Årbøker Gjennomgang 
10.11.21
Kommer tilbake til dette. Har ikke fått 
svar fra utgiver av kompendiet.

Eventuelt
Årbøker skal vi få dette til. ÅP ser på 
det. ÅP fraværende 10.11.21
Østlandsprøve.
Det blir sett på prøvested med mu-
lighet for overnatting bespisning Job-
ber med å finne terreng for torsdag 
og fredag Gjennomgang 10.11.21
Premier: Det jobbes med premier 
noe som er for Østlandsprøven, 
liknende Vega men unikt for øst-
landsprøven. Premier til de 3 beste. 
Koppen for de som ikke har startet 
tidligere i år. Mat er bestilt. Terreng 
er nå på plass.

Innkomne saker til NKK RS 2021
Sak 2021/53
Lukket -Saksliste RS
-Representant fra NBaK til RS
-Klubbens standpunkt i sakene.
Gjennomgang 10.11.21

Styret har ingen innvendinger.
Sak 2021/54 
Årsmøte NBak 2022
Åpen
Det er viktig at det kommer tidsfris-
ter på forslag til styremedlemmer og 
verv inn til klubben. Skal inn i bas-
setposten nå før jul. 26. mars forelø-
pig dato for årsmøte. Mulighet for 
endring til uke før eller etter.
Forslag tid sted for årsmøte: Pukke-
stad gård i Sandefjord.
Skal sjekke om det er ledig denne 
helgen.
Styret vil be om forslag til aktuelle 
plasser for å kunne avholde årsmøte 
2023.

Sak 2021/56 Distriktskontrakt
Lukket 
Rollen ble opprinnelig opprettet for å 
lettere kunne få kontakt med repre-
sentanter i sin landsdel.
Tilgjengeligheten for informasjonen 
og kontakt med medlemmer i sin 
landsdel er nå så god at det ikke 
ses på behov for denne rollen. Når 
medlemmer har behov for kontakt, 
har de mulighet for kontakt med 
klubben via mail og hjemmeside 
kontakter og på flere arenaer som 
raseråd og liknende. Gode muligheter 
for innhenting av informasjon på 
nettet og for å komme i kontakt med 
klubben, gjør at rollen ikke ses som 
hensiktsmessig lenger. Styret vedtar 
at denne rollen i klubben tas bort.

Sak 2021/57 
Eventuelt
Det kom ikke opp saker på eventuelt 
dette møte.

Britt Anne E Refvem (Sekretær)
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Jakt 2021
Jeg hentet valp hos Svein Olav Ras-
mussen og Laila Foldøy i sommer 
som heter Frøya. Her hadde oppdret-
terne gjort en fantastisk jobb med 
valpene slik at Frøya var stuerein 
allerede 1. dag. Sommeren er brukt 
til å bli kjent med Frøya både for 
familien og onkel Brage (fra Chilli og 
Buddy).
Vi har sluppet Frøya flere ganger i 
høst, men ikke lenge eller langt.
Hun har hatt to korte loser på rådyr 
og virker lovende i skogen. Er nå 7 
måneder.

Brage er 4 år og blitt en rutinert 
rådyrjeger. Har loset på elg i gan-
glos og stålos, men med helt annet 
losmål. (Mer varselbjeffing.)
Hare og rev er også blitt skutt for 
Brage. Han er godkjent ettersøk-
shund som jeg bruker på rådyr og elg.
Jeg jakter sammen med flere hunde-
typer og synes PBGV er en fin rase 
for meg. Som mange andre synes jeg 
pelsstellet er vanskelig, men har ei 
tålmodig kone som gjør jobben.
Det var kona (Ingvild Nygård) som var 
jeger da vi møttes i 2008.
Hun tok meg med på bukkejakt på 
Jøa og der ble jeg ‘frelst’!

Fra en svært vellykket jakt sammen med CB Dennis og CB Brage( kullsøsken) 20.11.21.
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Rett hjem fra Jøa og på jegerprøve-
kurs. Derfra og til nå, har det blitt 
mange timer i skogen med klingende 
losmål fra Basset. Mat på bordet har 
det også blitt. 
Håper resten av jaktsesongen blir like 
bra som begynnelsen.

God jakt til alle! Morten Wang

CB Dennis  - 20.11.21.

Brage med flott bukk - 13.11.21.

CB Brage og CL Frøya etter en dag i skogen.
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Basset i hus
Interessen for Basset ble vekket 
til livet september 2000, da den 
første firbente kom i hus. Hunden 
ble kjøpt for en kombinasjon av 
spor og jakt. 
Valget falt på Petit Basset Griffon 
Vendeen fordi dette var en hund 
som egnet seg godt til ettersøk og 
passet utmerket i jaktterrenget 
med tanke på slipp av hund. 

Hittil har det blitt fem hunder av 
denne rasen. De tre siste stammer 
fra kennel Bluff på Vang i Hede-
marken. 

For øyeblikket bor her to hun-

der, Kala på 5år og siste tilskudd 
til familien, Opie på 1år. Begge 
disse har utmerket seg på både 
på prøve og utstilling, og brukes 
til daglig til ettersøk av fallvilt for 
Ålesund kommune og har også 
avtaler på over 400 dyr med 
jegere i kommunen. 

Meritter
Opie startet med spor trening da 
hun var 9 uker, og skjønte umid-
delbart hva dette innebar.
Den første prøven var en Or-
diner prøve gjennomført av Norsk 
Bassetklubb i Skodje. Da var 
Opie 10 måneder. Her slo hun til 
med første premie og ble også 
prøvevinner. 
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En uke senere bar det videre på 
ny dobbel ordiner prøve på Vatne/
Fiksdal, denne gangen med Nor-
dvest dachshundklubb. Etter dag 
to sto hun igjen som prøvevinner 
begge dager, med to førstepre-
mier i kofferten. 
Hun har også rukket å gå tre bev-
egelige prøver til 1.premie, med 
tre forskjellige førere. Disse har 
da tenkt å bruke/låne Opie under 
jakt og ettersøk. 

Hunden under arbeid
Under spor går Opie rolig og kon-
trollert. Hun er veldig spornøye og 

fokusert på oppgaven foran seg. 
Dette gjør henne lett å lese for 
alle som skal bruke henne til et-
tersøk. Og sørger også for at det 
blir en sikker ekvipasje. 

Fremtid
Videre plan er jakttrening når 
båndtvangen oppheves den 
20.august og hjortejakten kom-
mer i gang 1.september. Målet 
er da å se hvordan hunden søker 
i terrenget. Men med det Opie 
har vist hittil tyder dette godt for 
fremtiden.  

Mvh Tor Johan Hatlehol

Sporprøve på Skodje her med pallen vinner AK: 
Tor Johan Hatlehol med PBGV Bluffs Opie Opus
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Vegaprøven 2021
På Vegaprøven i år var det lagt opp til 
en litt mindre prøve enn vi har hatt 
før. Det møtte 18 hunder til start på 
årets Ordinære drevprøve.
I tillegg fikk noen også gå en bevege-
lig prøve, 12 stk, som for første gang 
ble et eget referansenummer, slik at 
alle gjennomførte starter ble ferdig 
bedømt på Vega.

Av de gikk 6 stk til 1 pr Rå, 1 stk 2 pr 
Hare og 1 stk til 3 pr Hare, resten null pr.

Resultatliste:
BAN Lundalosens Alfa eier Ole M 
Økdal  0 Pr 18 ep, Dommer Christer 
Øveraas.

BAN Lundalosens Anton Eier: Sander 
Moen 0 pr 9 ep, Dommer Liv Arnhild 
Myrholmen.

BFDB Doris. Eier Atle Rønning 0 pr 18 
ep, Dommer Christer Øveraas.

PBGV Aasetoppens Bajas Eier Grete 
Aase 1 pr Rå 45 ep, Dommer Hugo 
Henriksen.

PBGV Aasetoppens Daysi Eier Grete 
Aase 0 pr 32 ep, Dommer Jens Over-
vik.

PBGV Aasetoppens Bajas Eier Grete 
Aase 1 pr Rå 44 ep, Dommer Geir 
Lasse Aune.

BAN Hjortefalls Ellie Eier Ingar Heer 1 
pr Rå 47 ep, Dommer Bjørn Myrhol-
men.

BBDG Pia av Lillealm Eier Bente S 
Maurstad 2 pr Hare 40 ep, Dommer 
Jens Overvik.

PBGV Løvhøgens Q floke Eier Roger 
Nordskag 1 pr Rå 43 ep. Dommer 
Jens Overvik.

BFDB Inra Eier Bjørn Myrholmen 1 pr 
Rå 46 ep, Dommer Christer Øveraas.

PBGV Eboriffe Kate Spade eier An-
ders Owesen 1 pr Rå 48 ep, Dommer 
Hugo Henriksen.

BAN Kaizer av Solfjelltun eier Hilde 
Kvamme 3 pr Hare 37 ep, Dommer 
Geir Lasse Aune.

Vi gratulerer alle som hadde «tur», 
med flotte resultater på bevegelig.
Hovedkvarter, møtelokale var i år på 
Andersneset, med Kato Fredriksen 
var våre verter.

Aasetoppens Bajas Eier Grete Aase og dom-
mer Hugo Henriksen.
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Der ble også Gallamiddagen holdt for 
den Ordinære drevprøven.
Det ble flotte dager i skogen og 
fjellet, og resultatene på årets Ve-
gaprøven sier at Vega enda engang 
har vært et framifra terreng og et 
fantastisk opplevelse for deltagerne.
Vi hadde redusert antall startende 
hunder i lys av situasjon med Covid 19.

Ingen utenlandske hunder deltok 
på prøven i år, og den uoffisielle 
landskampen, ble det ikke noe av i år. 

Vi forventer en bedret situasjon til 
neste år, og ønsker våre Nordiske 
venner velkommen neste år.

Resultatene på årets prøve ble:
Vegaprøvevinner 2021 ble for første 
gang en BAN. Det er utrolig gøy at 
denne rasen er i sterk fremgang.

Hjortefalls Ellie Eier Ingar Heer.    
1 pr Rå 54 ep D-CERT  CACIT, 
Dommer  Geir Lasse Aune.

Hugo Henriksen.

Fra premieutdelingen, f.v. Helge Karlsen, Ingar Heer, og Grete Aase.



20



21

Prøver og utstillinger 2022
Norsk bassetklubb planlegger flg. prøver:

Blod og fersksporprøver ref. Vestlandet
Blod og fersksporprøver ref. hele landet
Ordinær blodpsporprøver Skodje
Ordinær blodsporprøve Sandefjord

Bevegelige drevprøver ref. hele landet i januar og februar om føreforhold til-
later. Ikke alle grunneiere ønsker jaktprøver etter jul så her kan det bli ytter-
ligere begrensinger også utover føreforhold.

Bevegelig drevprøve ref. Vega.

Bevegelig drevprøve ref. hele landet. 

Ordinær drevprøve med Cacit Vega 
Ordinær drevprøve med Cacit Trøndelagsprøven
Ordinær drevprøve med Cacit Østlandet

Spesialutstilling for bassetrasene Hokksund.

Utstilling for jakthundraser på Stiklestad.

Nye regler gjeldende fra 2022: 

Det er mulighet underveis i året til å arrangere prøver og utstillinger med 
3 ukers søknadsfrist på prøver og 3 mnd på utstilling.

Følg med på terminlista Norsk Kennelklubb - nkk.no 

NB! Terminlista vil endre seg gjennom hele året.

Alle påmeldinger unntatt for drevprøver gjøres via web.

Mvh Liv Arnhild Myrholmen.
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Viktig melding fra raserådet for bas-
set hound. Da det er oppdaget flere 
tilfeller av Lafora disease (en type 
arvelig epilepsi) på basset hound, 
også i den norske og svenske stam-
men, velger raserådet å komme med 
følgende anbefaling:

Alle avlshunder som ikke har erklært 
frie foreldre, bes testes for Lafora. 
Raserådet har endret standpunkt hva 
gjelder POAG (primary open angle 
glaucoma). Pga en økende tendens 
hos basset hound har flere land in-
nført testing. Raserådet anbefaler 
også testing av norske avlshunder. 
Begge testene (blodprøve) gjøres 
hos veterinær og sendes til Laboklin 
laboratorie.

Lafora og POAG på Basset Hound
POAG
når testsvarene foreligger vil du 
enten få:
N/N (fri) 
N/POAG (bærer) 
POAG/POAG (affected) 

Lafora
når testsvarene foreligger vil du 
enten få: 

N/N (Fri) 
N/Laf (Bærer) 
Laf/Laf(affected)  
Selv om hunden virker helt frisk vil 
den høyst sannsynlig utvikle symp-
tomer på Lafora desease (epilepsi) 
og/eller POAG dersom prøvesvaret  
er “affected”. 
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Dersom det viser seg at en testet 
hund har Lafora/POAG, bør søsken i 
samme kull testes om de skal be-
nyttes i avl. Begge foreldrene til en 
affected hund, er minst bærer. 
Skulle det vise seg at begge eller 
en av foreldrene har LAFORA eller 
POAG, bør alle avkom etter disse 
hundene testes, for å unngå videre 
spredning av sykdommen og even-
tuelt komme i gang med behandling 
av syke hunder dersom det trengs.

Raserådet anmoder på det sterkeste 
om ikke å benytte hunder som har 
fått påvist sykdommen laforai avl, 
da det med 100% sikkerhet sprer 
sykdomsgenet til alle avkom. 
Dersom din hund skulle være bærer 
kan hunden fortsatt benyttes i avl, 
men da skal den andre hunden du 
benytter være testet fri (N/N) for 
lafora.

Info om Lafora og POAG er på en-
gelsk da denne teksten er beskriver 
begge tilfellene best.

Lafora
Lafora’s disease is an inherited, late 
onset, progressive myoclonic epi-
lepsy. Myoclonus (jerking) is a feature 
of the disease and characteristically 
this can be induced by flashing lights, 
sudden sounds and movement (es-
pecially that close to the dog’s head). 
Generalised or complex partial sei-
zures may be seen in some dogs. The 
disease progresses slowly over many 
years and gradually other neurologi-
cal deficits such as ataxia, blindness 
and dementia occur. Lafora’s disease 
can occur spontaneously in any breed 
however the miniature wire-haired 
dachshund, Basset hound and beagle 

are predisposed. Typically the first 
signs occur in animals over 5 years 
(usually over 7 years) age and both 
sexes can be affected. A characteristic 
of this disease is myoclonus (clini-
cal sign of a sudden contraction of 
a group of muscle), typified by rapid 
shuddering/jerking the head back-
wards. The myoclonus occurs spon-
taneously and in response to noise, 
flickering light (including television), 
and sudden movement in the visual 
field.

POAG
Primary open angle Glaucoma 
(Basset hound type) is an inherited 
condition of the eye affecting dogs. 
Affected dogs present with excessive 
eye pressure resulting in enlargement 
of the eye and pain that is poorly re-
sponsive to treatment. Signs of pain 
in the eye include excessive blinking, 
tearing and redness. If left untreated, 
the increased pressure leads to bulg-
ing eyes, optic nerve damage and the 
gradual loss of vision.Genetic testing 
of the ADAMTS17 gene will reliably 
determine whether a dog is a genetic 
Carrier of primary open angle Glau-
coma (Basset hound type). Primary 
open angle glaucoma (Basset hound 
type) is inherited in an Autosomal 
Recessive manner in dogs meaning 
that they must receive two copies of 
the mutated gene (one from each 
parent) to develop the disease. In 
general, carrier dogs do not have 
features of the disease but when 
bred with another carrier of the same 
Mutation, there is a risk of having 
affected pups. Each pup that is born 
to this pairing has a 25% chance of 
inheriting the disease and a 50% 
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chance of inheriting one copy and be-
ing a carrier of the ADAMTS17 gene 
mutation. Reliable genetic testing is 
important for determining breeding 
practices. Because symptoms may 
not appear until adulthood, genetic 
testing should be performed before 
breeding. In order to eliminate this 
mutation from breeding lines and 
to avoid the potential of producing 
affected pups, breeding of known 
carriers to each other is not recom-
mended. Dogs that are not carriers of 
the mutation have no increased risk 
of having affected pups.

Videre minner vi om at PMDS data-
basen til den nederlandske basset 
houndklubben ligger åpen og ber 
dere benytte denne. Så langt det er 
mulig bør kombinasjoner som gir 
index under 0,50 bestrebes. Trenger 
du/dere hjelp til å regne ut index for 
kull eller enkeltindivider, ta kontakt 
med raserådet.

Raserådet for Basset Hound
Elisabeth Aune Moseby
Kaja Videng
Merete Lien
Mail: hound@norskbassetklubb.no 

Info fra raserådet for BH
I tiden fremover vil raserådet utarbeide 
en digital helseundersøkelse som vi 
håper å ha klar til våren. Resultatet 
av denne vil være et godt verktøy å 
benytte når RAS skal revideres på
sikt. Vi har også jobbet med et rase-
kompendium for Basset Hound. 
Et dokument som de aller fleste raser 
har som et tillegg til rasens standard 
og som brukes aktivt av dommere,
oppdrettere og eiere av rasen. 
Dette håper vi å få godkjent av 
klubben og NKK’s standardkomite i 
løpet av kommende år. Vi har også 
sagt oss villig til å hjelpe til dersom 
det er ønskelig å få til dette i de 
andre bassetrasene også.
Det er mye jobb, men et veldig 
viktig dokument som kan bidra 
til raseforståelse for både klubb, 
eiere, oppdrettere og dommere.

Elisabeth Aune Moseby
Kaja Videng
Merete Lien Linrow’s Snow Wherever You Go
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Bøker fra USA
Litt om forfatteren:
Ambrican Basset Hounds begynte i 
tre forskjellige land. Penny startet sin 
Basset Hound-karriere etter morens 
stamtispe i 1972. År senere tok hun 
med seg hundene sine fra England 
til Canada. På den tiden delte Penny 
Charford kennel prefikset med sin 
mor, den britiske oppdretteren/dom-
meren Mrs. Audrey Charman.
I Amerika ble Randys første Basset 
Hound kjøpt i 1968 som en gave til 
sin tidligere kone, Connie. Da de i 
1972 begynte å avle og vise under 
Coran-prefikset, kom suksessen raskt.
Det nye kennelnavnet til Ambrican 

begynte i 1984 og kom fra: Randy 
er amerikansk, Penny er britisk og 
de møttes i Canada. Datteren deres, 
Rachel, en doktorgradsutdannet ved 
Michigan State University ble født i
England, men oppvokst i USA, har en 
stor interesse for hundesporten og er 
nå også oppdretter-eier-handler, men 
med liten tid til å kunne vise hun-
dene. På nesten 50 år har Ambrican 
hundene ervervet over 140 AKC- og 
CKC-titler. Randy, eller Randolph 
Fredriksen, er mannen bak disse 
bøkene. Han har samlet historier fra
hele verden, samt kennel historier 
likeså. 
Nå har du mulighet til å kjøpe disse 
bøkene!
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Vi er både overrasket, skremte og litt redde over det som har skjedd, sier Edel og Terje Korneliussen, 
her med hundene som betyr så mye for familien på toppen av Lyefjell. 

Hundeeiere 
ber om politihjelp
To hunder fikk akutt mage- og tarm-
forgiftning.

LYE: De er blant landets mest pre-
mierte jakthunder i sin rase. Nå har 
to av dem blitt behandlet for mulig 
forgiftning i to ulike episoder på tre 
måneder. (Artikkenen er skrevet av 
Geir Sveen / Stavanger Aftenblad).

Eierne synes det som har skjedd er så 
mistenkelig at de har anmeldt begge 
forholdene til politiet.
– Vi satt inne i et møte. Da vi kom ut, 
lå Desta der som om hun var død. 
Hadde rennende mage og munn, og 

glassøyne. Hun datt sammen da vi 
prøvde å reise henne. 
Edel og Terje Korneliussen fortel-
ler om starten på det som er blitt et 
mareritt for ekteparet. 

Hunder ble livsstil
I mange år har de vært et kjent 
innslag for mange som har trengt 
forsikring på Jæren. De eide og 
drev Block forsikring og kunne vært 
pensjonister, men har i en alder av 
67 og 72 år fortsatt som selvstendige 
forsikringsagenter gjennom en mann-
kone- bedrift fra hjemmet på toppen 
av Lyefjell. Nå trenger de selv hjelp 
for å finne ut hva som rammer deres 
egne hunder og deres eget liv.
For det å ha hunder av rasen Basset 
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Artesien Normand er blitt en livsstil 
for ekteparet. De har veggene fulle av 
utmerkelser fra utstillinger i Norge og 
Dan-mark. De driver sin egen ken-nel 
og leverer ett til to valpekull i året, 
og de har innredet både hus og hage, 
slik at det er skred-dersydd for et liv 
sammen med de tre hundene.   

Reddet på operasjonsbordet 
Men 15. mars i år, midt på dagen, var 
Desta, den eldste hunden på åtte år, 
kanskje bare en time fra å miste livet.
– Men folkene på Arken dyreklinikk 
på Ålgård gjorde en kjempejobb, fikk 
Desta raskt på operasjonsbordet. 
Rensket mage, galle og tarmer, fortel-
ler de.
Dyrlegen skriver i sin vurdering at 
det har vært en sjokkutvikling i tarm/
galleblærer, at årsaken foreløpig er 
ukjent, men hun mistenker en forgift-
ning. 

Hunden friskner til. 
Men 17. juni - tre måneder etter - 
må en ny hund, Cindy på ett år, på 
operasjonsbordet, like kritisk skadet 
og med samme symptomer som for 
Desta. Også denne gang sto det om 
livet. Vi måtte bare anmelde forhold-
et til politiet, sier Terje Korneliussen.

Utelukker musegift og hoggorm
Hundene er nemlig med dem døg-
net rundt. De har egne inngjerdete 
områder både ute og inne, til og med 
i stua. Når de reiser ut, er hundene 
med i bilen eller blir på eget rom inne 
i huset. Uteområdet med belegn-
ingsstein er alltid kjemisk reint. 
Derfor finner vi ingen naturlig forklar-
ing på hva som har skjedd, sier 
ekteparet. 
De utelukker at hundene kan ha fått i 
seg musegift i et museår.

–  Hva med hoggormbitt?
–  De går ikke fritt. Og når vi går på 
tur, er det ikke med strekkbånd, men 
med fast bånd, slår de fast. 
Derfor har de en mistanke igjen: 
At noen har kjørt eller gått forbi og 
kastet noe inn til hundene.

Det er bare så merkelig at dette skal 
skje to ganger, slår de fast. 
De håper politiet vil finne ut av 
saken. De har også fått et firma til 
å installere kameraovervåking på 
uteområdet. 
For vi er både overrasket, skremte og 
litt redde over det som har skjedd, 
sier ekteparet, mens hundene yrer 
rundt dem. Begge blir stadig bedre.

Dyrlege Anne Sofie W. Stie Welsh 
opplyser at begge hundene ble pre-
sentert for dem med tegn til mulig 
forgiftning.
– Første gang var det svært alvorlig 
allerede på presentasjon, andre gang 
var det litt mer villedende oppstart, 
men gikk over i å bli en relativt alvor-
lig sak igjen, forklarer dyrlegen, glad 
for at det gikk godt. 
Hun har ikke gjort funn som kan 
forklare reaksjonen. Derfor har hun 
heller ikke noe grunnlag for å si 
noe om årsaken til at to hunder fikk 
en slik toksisk forandring i tarm og 
mage. 

Politioverbetjent Morten Slettebø 
ved Jæren lensmannskontor opplyser 
at de henla den første anmeldelsen 
da de hadde lite opplysninger å gå 
etter. Nå har det kommet en ny an-
meldelse, det er naturlig å se om det 
kan være en sammenheng og politiet 
er svært interessert i opplysninger fra 
folk som kan ha sett noe. 
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Det skjer igjen, for tredje gang 
Onsdag, 27.10. oppdaget vi at vår 
tredje tispe, Øgn, ble svært dårlig, 
og vi hastet på ny til Arken Dyrek-
linikk AS – av vedlagte bilder så ser 
du litt av tilstanden da….Øgn fikk 20 
% sjanse til å overleve, da det bl.a. 
måtte ta bort 90 cm av tynntarmen, 
og hun hadde mistet 3 kg vekt – hun 
var jo slank fra før..
Helsetilstanden har variert sterkt 
frem til nå, 29.11., med kraftig 
avføring døgnet rundt – vi tar bilder 
hver gang og sender til dyrlege. Får 
mat og medisiner fire ganger daglig, 
foreskrevet av dyrlege.
Så, 01.11., skjedde det på ny igjen 
med Desta og Cindy  for andre gang, 
men heldigvis var de «oppe og gikk 
igjen» etter 10 dager. 
I dag, 29.11., er det bare Øgn, som 
fortsatt behøver ukentlig tilsyn hos 
Arken Dyreklinikk AS på Ålgård - 
Å takk for at vi har de – de er bare 
helt fantastiske!! Vi krysser fingrene!
Edel og Terje Korneliussen

Hei igjen til alle dere venner av Basset 
Artesien Normand, både dere som 
har kjøpt valper av oss, og dere 
som ikke lykkes tidligere år…av ulike 
årsaker… 
Vår «Coronavalp» Motvindens Øgn, 
som utstillingsdommere nå kaller den 
og de andre rasene på utstilling…. 
Litt sky, usikre, utrygge på «verden» 
rundt seg… 
For mange av dere er det lenge siden 
vi har hatt kontakt – det har skjedd 
en del i «vår verden» de siste årene, 

men nå er Edel og jeg klare for en ny 
runde med våre Artesiener…
Den mest meriterte av våre tisper, 
Hunters B A N’s Desta, ble paret 
høsten 2019, siste mulighet for å få 
et valpekull. Vi håpet da på valper 
rundt julaften, samme år. Nå ville det 
seg ikke slik, at hun var «tom», og 
dermed måtte vi snu oss helt rundt.  
Vi vil jo aller helst avle på «våre 
egne» gener…. Desta selv, måtte 
dessverre på lille julaften i stedet bli 
operert, for å få fjernet livmoren… 
ble en alvorlig sak.

Oppdateringer fra Kennel Hunters B A N
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Den første vi kontaktet var derfor 
Motvindens Kennel og Thord Erik 
Markstrøm i Sverige, som er og har 
vært den største oppdretteren av 
Basset Artesien Normand i Nord-
Europa, gjennom mange, mange år.
Vår første tispe, med tre kull etter 
seg, Diana, hadde gener nettopp 
derfra når hun ble født i Kalmar 2007, 
med far S40148/2011 S N INT UCH 
S JCH Motvindens Nubbe. Rett før vi 
skulle ta fatt på hjemturen, spurte 
Thord om vi hadde smakt villsvin – 
noe vi ikke hadde tidligere Plutselig 
kom han frem med en liten nyslaktet 
unge, på 25 kg, som vi «måtte» ta 
med hjem. Heldigvis, så hadde vi 
takboks «for mørning» med oss. 
Så ble vi jo alle rammet av corona-
viruset etter at vi var på besøk, og 
bestemte oss for tispevalp hos Thord. 
Når vi så skulle hente lille Øgn, så var 
jo Norge nedstengt fra 13.03.20, og 

dermed måtte vi organisere hent-
ing av Øgn via Politi og Tollstasjonen 
i Ørje. De var svært hjelpsomme, 
og det endte jo opp med at Edel og 
personen fra Motvindens Kennel, 
måtte gjøre denne overleveringen, 
stående på hver sin side «den gule 
grensestreken», 28.03.20. Det gikk 
jo etter hvert svært så greit, men 
kostet 2.900.- i toll – men pytt, pytt…. 
Hos politi og tollere ble vi fortalt, at 
nå var «jobben deres» kun å hjelpe 
valper og skilsmissebarn, ved over-
levering på denne måten….
Vår, Motvindens Øgn, som har navnet 
etter en svensk prinsesse  fra «gam-
mel tid» – kom også fra det 28nde 
kullet til Motvindens Kennel, derfor 
bokstaven Ø i navnet.
For i det hele å få til denne «transak-
sjonen», startet vi lørdag morgen, 
28.03.20 på turen fra Bryne kl. 07.00,  
til tollstasjonen Ørje, ventet i 2 timer 
der – og var hjemme igjen kl. 02.00. 

Motvindens Øgn på utstilling Orre.Overlevering av Øgn ved grensen.
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Selve bilturen var svært spesiell langs 
E 39/E 18 – vi møtte ikke en bil før vi 
skulle ned i Oslofjordtunellen, og på 
turen hjemover møtte vi tre biler sør 
for Kristiansand. Alle bensinstasjoner 
på turen var stengt, med unntak av 
to.. På grunn av situasjoner nevnt ov-
enfor, med coronavirus og annet som 
nevnes i dette nummer av Bassetpos-
ten - så har det vært smått med både 
sportrening og utstillinger, men det 
får vi ta igjen fremover…
Men nå på ettersommeren 1921 har 
det jo åpnet opp med utstilling, så 
da deltok vi på en helgeutstilling på 
Karmøy, 24. og 25. juli.  Her deltok 
både Øgn og den nå lille Nonskarets 
Cindy, også fra våre egne gener. 
Øgn oppnådde BIR og CERT begge 
dager, mens Cindy fikk 2 x Exellent…
I tillegg kronet Øgn det hele under 
NKK’s internasjonale utstilling på 
Orre, 5. september, med resultatet 
BIR, CERT og CACIB i sin tredje utstill-
ing – så langt en spennende utvikling. 
I skrivende stund, i dag 25. oktober 

2021 – hvor Norge «åpner opp» etter 
coronapandemien, gleder vi oss bl.a. 
til helgen 16. og 17. oktober, da turen
gikk til Danmark for deltagelse på to 
utstillinger…. 
De «menneskelige» trekk hos en 
kjærlig Basset Atresien Normand, se 
bildet ovenfor. 
En helt annen og kjærlig historie, 
hvordan denne rasen er…. Her sitter 
hver morgen, fra venstre Cindy, Desta 
og Øgn, og venter på at «matmor» 
Edel skal komme til syne øverst
i trappen – (se blikkene).
 
Ja, dette er en liten hilsen fra oss 5, 
på Jæren som det gjerne «går frem 
av» innholdet ovenfor, så er det 
meningen at Øgn, skal pares til våren 
2022. Vi har allerede hatt henvendel-
ser fra våre tidligere valpekjøpere, 
som kunne tenke seg en ny valp….
 Masse hilsen fra 
 Edel og Terje Korneliussen
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Desta Øgn Cindy

 www.kennelhuntersban.no
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Som nevnt i innlegget «Oppdater-
inger fra Kennel Hunters B A N» så 
fortalte jeg om at vi skulle delta på 
disse to utstillingene i Danmark. 
Hvem hadde trodd at dette skulle bli 
resultatet, det var i alle fall IKKE i våre 
tanker! 
På første bildet er fra v. vår Nonska-
rets Cindy, 15 mnd. og vår Motvin-
dens Øgn, 19 mnd, avbildet med Edel 
Korneliussen – etter følgende bragd 
under Dansk Kennelklubb’s
utstilling i Aarst lørdag, 16.10.21:
Motvindens Øgn, fikk Exellent, CERT 

og Nordisk Vinner i sin klasse.
Nonskarets Cindy, fikk Exellent med 
Junior CERT, og Nordisk Vinner i sin 
klasse. I tillegg ble hun BIR med CERT 
– i det hele en fantastisk opplevelse. 
På det andre bildet, søndag, 17.10.21 
oppnådde Nonskarets Cindy under 
Dansk Bassetklubbs
utstilling i Taulov, Best i rase, BIR og 
dermed CERT, samt Junior CERT og 
Dansk Bassetklubbens
sitt CERT. I finalringene ble hun BIS 
Junior og BIS 4 totalt…..!
Edel og Terje Korneliussen

Resultater fra Danmark
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Send inn stoff til bladet

Medlemsverving
NBaK har en gradvis økning i medlems-
tallet, og gledelig er det! I 2022 ønsker 
vi fortsatt å påskjønne de som verver 
flest nye medlemmer.
Beste verver oppdrettere og 
Beste verver medlemmer.

Vi deler opp året i 2: 
1.1. - 31.5. 
utnevnes på Hokksundutstillingen.
1.6. - 31.12. utnevnes på 
Årsmøtet 2023.

Dere som verver må sende en oversikt 
til Liv Arnhild Myrholmen 
epost: bmyrholmen@gmail.com

NB:
Vi minner om at medlemmer har mulighet til å støtte 
NBaK ved å gi sin grasrotandel til klubben gjennom 
Norsk Tipping.

Manusfrist neste utgave av Bassetposten 
21. februar 2022
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 «Østlandsprøven ble arrangert 25. 
og 26. november i terrenger i søndre 
og midtre Vestfold.
Vi hadde 13 påmeldte hunder av tre 
Bassetraser, hvorav 2 ble trukket i for-
kant av prøven pga av skade/sykdom.

Begge dager hadde vi flott vær, med 
temperaturer rundt null. Rapportene 
vi har fått tyder på at alle hadde en 
trivelig dag i skauen. 
Prøven ble avsluttet med servering og 
premieutdeling i Skjee-stua fredag 
kveld.

En liten rapport fra Østlandsprøven:

En stor takk til dommerne: 
Ove Jørstad, Tom Kjetil Ims, Erlend 
Gravningsmyhr, Tore Hem og Bjørn 
Myrholmen, som også var NKK-
representant. Takk også til kjentmenn 
og de som stilte terrenger til disposis-
jon. Ikke minst, takk til Liv Arnhild for 
uvurderlig hjelp med arrangementet.
 
Hilsen prøveleder Per Hoff.

Fra venstre: Prøveleder, fører av prøvens vinner, Helge Karlsen, dommer Tore Hem
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Hundefører Tarjei Bråtveit og kjentmann lytter til losens gang.

Prøven er slutt, kanskje tid for en liten dusj? Grete Aase og 
fører Tarjei Bråtveit med Aasetoppen Bajas.
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Premielista etter dagens Ordinære 
Blodsporprøve i AK og EK.
Fikk ingen klubbmester i AK, men des-
to en meget overlykkelig og hyggelig 
drevereier Tor Martin Østgård med sin 

Klubbmesterskap i blodspor 25.07.2021
Tarzan i lina som ble Prøvens Beste!

I EK ble Basset Artesien Normand 
med navnet Nonskaret’s Charming 
Trixie Klubbmester og nr 2 på premie-
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lista med 71 poeng. Stolte eier Mona 
Aleksandersen med fører Bjarne 
Andreassen kunne ta med seg hjem 
tittelen og premiesløyfen!
Prøvevinner av EK ble Mari Galåen 
med sin Slovakiske Vosterhund og 
med hederlige 97 poeng!
Var en meget varm dag som var 

utfordrende for mange sammen med 
sau og rådyr!
Takk til NJFF Sandefjord som lot oss 
bruke deres flotte sted og til dere 
som stilte opp og som var med på å 
gjøre dagen trivelig!

Vi sees igjen til neste år!



38

Årets hund 2022
Etter lav deltagelse pga Corona 
situasjonen, håper vi i år å få inn så 
mange påmeldinger som mulig til 
kåringen av årets hund. Siden Basse-
ter kan delta på sporprøver og ut-
stillinger arrangert av andre klubber, 
så er vi avhengige av at dere sender 
inn resultatene i disse grenene for 
å kåre årets hund. Har dere vært på 
sporprøve eller utstilling ila 2021, 
så oppfordrer vi dere til å sende inn 
resultatene.

Norsk Bassetklubb deler ut årets 
hund priser i følgende kategorier per 
rase:

• Årets Utstillingshund – Resultater 
må sendes inn.
• Årets Drevhund – Regnes ut av 
dommerkollegiet i januar 2022, så 
her trengs det ikke å sende inn noe 
Norsk Bassetklubb deler også ut 
følgende Årets Hund priser felles for 
alle raser:
• Årets Utstillingshund Veteran – Re-
sultater må sendes inn
• Årets Sporhund AK – Resultater må 
sendes inn
• Årets Sporhund EK – Resultater må 
sendes inn
Påmeldinger sendes til Espen Wath-
ne: Espen.Wathne@norskbasset-
klubb.no
Resultater må være Espen i hende 
senest 1. feb. 2022. 

Send også inn for søknader om avl og 
oppdretter priser. 
Skjema finner du fra neste side. 

Mvh Styret

for kåring av «Årets hund» i de for-
skjellige kategorier vedtatt av styret i 
Norsk Bassetklubb.
Til kåringen må eier selv sende inn 
resultatene, da klubben ikke kan 
bruke så mye ressurser på å skaffe 
seg oversikt over alle konkurranser 
som arrangeres.

For drev oppgis de to beste resulta-
tene ut fra tabellen som gjengis ned-
enfor. Trengs ikke sendes inn da dette 
regnes ut etter dommer-kollegiet i 
januar.

For spor oppgis de 3 beste resul-
tatene ut fra tabellen som gjengis 
nedenfor.

For utstilling oppgis de 5 beste re-
sultatene ut fra tabellen som gjengis 
nedenfor. En utenlandsk utstilling 
kan telle med av de 5, eier står da 
selv ansvarlig for å oppgi korrekte 
opplysninger om antall deltagende 
hunder i rasen, utstillingen må være 
en offisiell utstilling arrangert etter 
FCI regler.

Regler for kåring av “Årets hund”
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I alle klasser gjelder at ved poeng-
likhet, går yngste hund foran.
Skjema for utfylling finnes til slutt i 
regelverket.

Frist for innsending 31/1 påfølgende 
år, eller etter nærmere fastsatt dato 
av styret. Resultatene sendes pr post 
eller epost til annonsert adresse. Ved 
bruk av e-post oppgis de samme data 
som det spørres om på skjemaet.
Kun hunder eiet av medlemmer i 

Norsk Basseklubb kan delta i konkur-
ransen. Dersom eier har meldt seg 
inn i løpet av året, gjelder kun de 
konkurranser som hunden har deltatt 
i ETTER at eier meldte seg inn. Eier er 
selv ansvarlig for at de opplysninger 
som er gitt er riktige. Dersom opplys-
ningene er feil, er det opp til styret 
å avgjøre om innsendte skjema skal 
aksepteres eller strykes fra konkur-
ransen.

Drev:
3. premie gir 5 poeng
2. premie gir 10 poeng
1. premie gir 15 poeng
1. premie m/d.cert gir 20 poeng
I tillegg kommer egenskapspoengene. Maks 2 tellende resultat.

Spor:
Samme prinsipp som for drev i AK. I EK beregnes det på oppnådd poengsum. 
Maks 3 tellende resultat.

Utstilling:
Kun plasseringer i BHK og BTK teller.
Grunnpoeng:
1 poeng for 3 hunder i samme klasse, 2 for 5 (frammøtte hunder, ikke 
påmeldte).

5. BHK / BTK gir 1 poeng
4. BHK / BTK gir 2 poeng
3. BHK / BTK gir 3 poeng
2. BHK / BTK gir 4 poeng
1. BHK / BTK gir 5 poeng

BIR gir 2 poeng + 1 ekstra for hver 5 (frammøtte, ikke påmeldte) i rasen.
+ 2 poeng ekstra for BIS på Bassetspesialen.
Send inn de 5 beste resultater dette gjelder for 5 Norske eller 4 Norske og en 
utenlandsk offisiell utstilling arrangert etter FCI regler
For Årets hund Veteran: + 2 poeng ekstra for BIS.
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Oppdretterpriser eksteriør
Norsk Bassetklubb vil med oppdretterpriser i eksteriør stimulere til oppdrett 
av hunder med godt eksteriør og gode bruksegenskaper, samt fremme delt-
agelse på prøver og utstilling for å kartlegge oppdretternes arbeid.
Prisene deles ut i gull, sølv og bronse. Prisene kan bare deles ut en gang i hver 
valør. Prisene tildeles av NBak’s styre. Eiere av avlshunden er selv ansvarlig 
for å søke. Søknad sendes styret. Med søknaden skal følge liste over hundens 
navn, reg.nr. og hvor og når resultatene er oppnådd. Søker må være medlem 
av Norsk Bassetklubb. Prisene gjelder kun for Bassetrasene.

Med oppdretter menes innehavere av kennelnavn. For oppdrettere uten ken-
nelnavn gjelder personer som står oppført som oppdrettere av alle de hunder 
som teller til prisene.

Bronse: Minst 80 poeng med høyst 8 avkom under minst 2 tisper

Sølv: Minst 140 poeng med høyst 14 avkom under minst 3 tisper

Gull: Minst 200 poeng med høyst 20 avkom under minst 4 tisper

Kun høyeste poeng for den enkelte hund teller i følgende tabell*:

Grunnpoeng:
NUCH - 10 poeng
Cert/CK - 8 poeng
1.pr før 1/1-2011, Very Good etter 1/1-2011 - 3 poeng
2.pr før 1/1-2011, Good etter 1/1-2011 - 1 poeng

Tilleggspoeng: 
(Begrenset oppad til maksimum 4 tilleggspoeng per hund/avkom)
1.premie spor/drev - 1 poeng
HP spor/ Drev Cert - 2 poeng
1.pr agility/ lydighet - 1 poeng
BIS Nbak - 2 poeng
Gruppevinner NKK - 2 poeng

*Dvs. at en hund eller et avkom kan kun få 1,3,8 eller 10 grunnpoeng avhen-
gig av oppnådd resultat. Tilleggspoengene legges til. 

Eksempel: Hund1 er NUCH og har 1. premie drev. Det blir 10+1=11 poeng
Hund 2 har 8 x Exc på utstilling og 3x1.HP Spor. Det blir 3 grunnpoeng + 2 
tilleggspoeng = 5 poeng. 14 poeng blir her maksimalt for en hund/et avkom.
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Avlspriser eksteriør
Norsk Bassetklubb vil med avlspriser i eksteriør stimulere til oppdrett av hun-
der med godt eksteriør og gode bruksegenskaper, samt fremme deltagelse på 
prøver og utstilling for å kartlegge oppdretternes arbeid.
Prisene deles ut i gull, sølv og bronse. Prisene kan bare deles ut en gang i hver 
valør. Prisene tildeles av NBak’s styre. Eiere av avlshunden er selv ansvarlig 
for å søke. Søknad sendes styret. Med søknaden skal følge liste over hundens 
navn, reg.nr. og hvor og når resultatene er oppnådd. Søker må være medlem 
av Norsk Bassetklubb. Prisene gjelder kun for Bassetrasene.

Hannhunder:
Bronse: Minst 75 poeng med høyst 8 avkom under minst 2 tisper

Sølv: Minst 130 poeng med høyst 14 avkom under minst 3 tisper

Gull: Minst 180 poeng med høyst 20 avkom under minst 3 tisper

Tisper:
Bronse: Minst 50 poeng med høyst 5 avkom under minst 2 hanner

Sølv: Minst 70 poeng med høyst 7 avkom under minst 2 hanner

Gull: Minst 100 poeng med høyst 10 avkom under minst 2 hanner

Kun høyeste poeng for den enkelte hund teller i følgende tabell*:

Grunnpoeng:
NUCH - 10 poeng
Cert/CK - 8 poeng
1.pr før 1/1-2011, Very Good etter 1/1-2011 - 3 poeng
2.pr før 1/1-2011, Good etter 1/1-2011 - 1 poeng

Tilleggspoeng: 
(Begrenset oppad til maksimum 4 tilleggspoeng per hund/avkom)
1.premie spor/drev - 1 poeng
HP spor/ Drev Cert - 2 poeng
1.pr agility/ lydighet - 1 poeng
BIS NbaK - 2 poeng
Gruppevinner NKK - 2 poeng

*Dvs. at en hund eller et avkom kan kun få 1,3,8 eller 10 grunnpoeng avhen-
gig av oppnådd resultat. Tilleggspoengene legges til. Eksempel: Hund1 er 
NUCH og har 1. premie drev. Det blir 10+1=11poeng
Hund2 har 8x Exc på utstilling og 3x1.HP Spor. Det blir 3grunnpoeng + 
2tilleggspoeng =5poeng
14 poeng blir her maksimalt for en hund/et avkom.
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Viltsporoppdretterpriser
orsk Bassetklubb vil med viltsporoppdretterprisene stimulere til oppdrett av 
hunder med godt eksteriør og gode bruksegenskaper, samt fremme delt-
agelse på prøver og utstilling for å kartlegge oppdretternes arbeid.
Prisene deles ut i gull, sølv og bronse. Prisene kan bare deles ut en gang i hver 
valør. Prisene tildeles av NBak’s styre. Eiere av avlshunden er selv ansvarlig 
for å søke. Søknad sendes styret. Med søknaden skal følge liste over hundens 
navn, reg.nr. og hvor og når resultatene er oppnådd. Søker må være medlem 
av Norsk Bassetklubb. Prisene gjelder kun for Bassetrasene.
Med oppdretter menes innehavere av kennelnavn. For oppdrettere uten ken-
nelnavn gjelder personer som står oppdrettere av alle de hunder som teller til 
prisene.

Bronse: Minst 50 poeng med høyst 8 avkom under minst 2 tisper

Sølv: Minst 90 poeng med høyst 14 avkom under minst 3 tisper

Gull: Minst 130 poeng med høyst 20 avkom under minst 4 tisper

Kun høyeste poeng for den enkelte hund teller i følgende tabell*:

Grunnpoeng:
1. pr spor med HP - 9 poeng
1. pr spor - 8 poeng
2. pr spor - 5 poeng
3. pr spor - 3 poeng

Tilleggspoeng:
1 pr på utstilling før 1/1-2011, Very Good etter 1/1-2011 etter fylte 24 mnd. 1poeng 
CK på utstilling etter fylte 24 mnd 2poeng
Viltsporchampionat 2poeng

*Dvs. at en hund eller et avkom kan kun få 3,5,8 eller 9 grunnpoeng avhengig 
av oppnådd resultat. Tilleggspoengene legges til. Eksempel: Hund1 har 1.pr 
spor med HP, er NVCH og har oppnådd CK på utstilling etter fylte 24mnd. Det 
blir 9+2+2=13Poeng.
Hund2 har 3x1.pr spor og 2 Cert på utstilling etter fylte 24mnd. Det blir 
8grunnpoeng+2 tilleggspoeng=10poeng
13 poeng blir her maksimalt for en hund/et avkom.
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Viltsporavlspriser
Norsk Bassetklubb vil med viltsporavlsprisene stimulere til oppdrett av hun-
der med godteksteriør og gode bruksegenskaper, samt fremme deltagelse på 
prøver og utstilling for å kartlegge oppdretternes arbeid.
Prisene deles ut i gull, sølv og bronse. Prisene kan bare deles ut en gang i hver 
valør pr. hund. Prisene tildeles av NBak’s styre. Eiere av avlshunden er selv 
ansvarlig for å søke. Søknad sendes styret. Med søknaden skal følge liste over 
hundens navn, reg.nr. og hvor og når resultatene er oppnådd. Søker må være 
medlem av Norsk Bassetklubb. Prisene gjelder kun for Bassetrasene.

Hannhunder:

Bronse: Minst 50 poeng med høyst 8 avkom under minst 2 tisper

Sølv: Minst 90 poeng med høyst 14 avkom under minst 3 tisper

Gull: Minst 130 poeng med høyst 20 avkom under minst 3 tisper

Tisper:
Bronse: Minst 30 poeng med høyst 5 avkom

Sølv: Minst 45 poeng med høyst 7 avkom etter minst 2 hannhunder

Gull: Minst 65 poeng med høyst 10 avkom etter minst 2 hannhunder

Kun høyeste poeng for den enkelte hund teller i følgende tabell*:

Grunnpoeng:
1. pr spor med HP - 9 poeng
1. pr spor - 8 poeng
2. pr spor - 5 poeng
3. pr spor - 3 poeng

Tilleggspoeng
1 pr på utstilling før 1/1-2011, Very Good etter 1/1-2011 etter fylte 24 mnd. 1poeng
CK på utstilling etter fylte 24 mnd 2poeng
Viltsporchampionat 2poeng

*Dvs. at en hund eller et avkom kan kun få 3,5,8 eller 9 grunnpoeng avhengig 
av oppnådd resultat. Tilleggspoengene legges til. Eksempel: Hund1 har 1.pr 
spor med HP, er NVCH og har oppnådd CK på utstilling etter fylte 24mnd. 
Det blir 9+2+2=13Poeng.
Hund2 har 3x1.pr spor og 2 Cert på utstilling etter fylte 24mnd. Det blir 
8grunnpoeng+2 tilleggspoeng=10poeng
13 poeng blir her maksimalt for en hund/et avkom
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Jaktoppdretterpriser
Norsk Bassetklubb vil med viltsporavlsprisene stimulere til oppdrett av hun-
der med godteksteriør og gode bruksegenskaper, samt fremme deltagelse på 
prøver og utstilling for å kartlegge oppdretternes arbeid.
Prisene deles ut i gull, sølv og bronse. Prisene kan bare deles ut en gang i hver 
valør pr. hund. Prisene tildeles av NBak’s styre. Eiere av avlshunden er selv 
ansvarlig for å søke. Søknad sendes styret. Med søknaden skal følge liste over 
hundens navn, reg.nr. og hvor og når resultatene er oppnådd. Søker må være 
medlem av Norsk Bassetklubb. Prisene gjelder kun for Bassetrasene. Med 
oppdretter menes innehavere av kennelnavn. For oppdrettere uten kennelnavn 
gjelderpersoner som står oppdrettere av alle de hunder som teller til prisene.

Bronse: Minst 50 poeng med høyst 8 avkom under minst 2 tisper.
Sølv: Minst 90 poeng med høyst 14 avkom under minst 3 tisper.
Gull: Minst 130 poeng med høyst 20 avkom under minst 4 tisper.

Kun høyeste poeng for den enkelte hund teller i følgende tabell*:

Grunnpoeng:
1pr drev m/Cert - 9 poeng
1 pr drev - 8 poeng
2. pr drev - 5 poeng
3pr drev - 3 poeng

Tilleggspoeng
1 pr før 1/1-2011, Very Good etter 1/1-2011 på utstilling etter fyllte 24 mnd. 1poeng
CK på utstilling etter fyllte 24 mnd 2poeng
Drevchampionat 2poeng

*Dvs. at en hund eller et avkom kan kun få 3,5,8 eller 9 grunnpoeng avhengig 
av oppnådd resultat. Tilleggspoengene legges til. Eksempel: Hund1 har 1.pr 
drev med Cert, er NJCH og har oppnådd CK på utstilling etter fylte 24mnd. 
Det blir 9+2+2=13Poeng.
Hund2 har 2x2.pr drev og 2 Cert på utstilling etter fylte 24mnd. Det blir 
5grunnpoeng+2 tilleggspoeng=7poeng
13 poeng blir her maksimalt for en hund/et avkom.
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Jaktavlspris
Norsk Bassetklubb vil med jaktavlsprisene stimulere til oppdrett av hunder 
med godt eksteriør og gode bruksegenskaper, samt fremme deltagelse på 
prøver og utstilling for å kartlegge oppdretternes arbeid. Prisene deles ut i 
gull, sølv og bronse. Prisene kan bare deles ut en gang i hver valør pr. hund. 
Prisene tildeles av NBak’s styre. Eiere av avlshunden er selv ansvarlig for å 
søke. Søknad sendes styret. Med søknaden skal følge liste over hundens navn, 
reg.nr. og hvor og når resultatene er oppnådd. Søker må være medlem av 
Norsk Bassetklubb. Prisene gjelder kun for Bassetrasene.

Hannhunder:
Bronse: Minst 50 poeng med maksimalt 8 avkom under minst 2 tisper

Sølv: Minst 90 poeng med høyst 14 avkom under minst 3 tisper

Gull: Minst 130 poeng med høyst 20 avkom under minst 3 tisper

Tisper:
Bronse: Minst 30 poeng med høyst 5 avkom

Sølv: Minst 45 poeng med høyst 7 avkom etter minst 2 hannhunder

Gull: Minst 65 poeng med høyst 10 avkom etter minst 2 hannhunder

Kun høyeste poeng for den enkelte hund teller i følgende tabell*:

Grunnpoeng:
1pr drev m/Cert - 9 poeng
1 pr drev - 8 poeng
2. pr drev - 5 poeng
3pr drev - 3 poeng

Tilleggspoeng:
1 pr før 1/1-2011, Very Good etter 1/1-2011 på utstilling etter fyllte 24 mnd. 1poeng
CK på utstilling etter fyllte 24 mnd 2poeng
Drevchampionat 2poeng

*Dvs. at en hund eller et avkom kan kun få 3,5,8 eller 9 grunnpoeng avhengig 
av oppnådd resultat. Tilleggspoengene legges til. Eksempel: Hund1 har 1.pr 
drev med Cert, er NJCH og har oppnådd CK på utstilling etter fylte 24mnd. 
Det blir 9+2+2=13Poeng.
Hund2 har 2x2.pr drev og 2 Cert på utstilling etter fylte 24mnd. Det blir 
5grunnpoeng+2 tilleggspoeng=7poeng
13 poeng blir her maksimalt for en hund/et avkom.
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Rase:

Hundens registrerte navn:

Registreringsnummer:  Fødselsdato:      Eier:

De 2 beste resultatene fra gjeldende prøvesesong:

Hundens poeng i henhold til regelverket:  _________

Undertegnede erklærerer at de oppgitte opplysningene er i samsvar med 
de til enhver tid gledende bestemmelser for kåringen av “Årets hund” i den 
kategori hunden er innmeldt.

Dato: ________ Sted: __________

Eiers underskrift:_____________________________

Årets drevhund

Dato:             Poeng:         Premiegrad evt. m/dcert:      

Dommer: 

Dato:             Poeng:         Premiegrad evt. m/dcert:      

Dommer: 
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Rase:

Hundens registrerte navn:

Registreringsnummer:  Fødselsdato:       Eier:

De 3 beste resultatene fra gjeldende prøvesesong: Klasse(AK/EK): ______

Hundens poeng i henhold til regelverket:  _________

Undertegnede erklærerer at de oppgitte opplysningene er i samsvar med 
de til enhver tid gledende bestemmelser for kåringen av “Årets hund” i den 
kategori hunden er innmeldt.

Dato: ________ Sted: __________

Eiers underskrift:_____________________________

Årets sporhund

Dato:        Premiegrad evt. hp:   Dommer:

Dato:        Premiegrad evt. hp:   Dommer: 

Dato:        Premiegrad evt. hp:   Dommer: 
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Dato:    Dommer: Sted: Premie:      Antall frammøtte hunder i rasen:

Dato:  Dommer: Sted: Premie:       Antall frammøtte hunder i rasen:

Dato:    Dommer: Sted: Premie:      Antall frammøtte hunder i rasen:

Dato:  Dommer: Sted: Premie:       Antall frammøtte hunder i rasen:

Dato:  Dommer: Sted: Premie:       Antall frammøtte hunder i rasen:

Rase:

Hundens registrerte navn:

Registreringsnummer:     Fødselsdato:         Eier:

De 5 beste norske resultatene fra gjeldende utstillingssesong:

Hundens poeng i henhold til regelverket:  _________

Undertegnede erklærerer at de oppgitte opplysningene er i samsvar med 
de til enhver tid gledende bestemmelser for kåringen av “Årets hund” i den 
kategori hunden er innmeldt.

Dato: ________ Sted: __________

Eiers underskrift:_____________________________

Årets utstillingshund
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Rase:

Hundens registrerte navn:

Registreringsnummer:     Fødselsdato:         Eier:

De 5 beste norske resultatene fra gjeldende utstillingssesong:

Hundens poeng i henhold til regelverket:  _________

Undertegnede erklærerer at de oppgitte opplysningene er i samsvar med 
de til enhver tid gledende bestemmelser for kåringen av “Årets hund” i den 
kategori hunden er innmeldt.

Dato: ________ Sted: __________

Eiers underskrift:_____________________________

Årets utstillingshund veteran

Dato:    Dommer: Sted: Premie:      Antall frammøtte hunder i rasen:

Dato:  Dommer: Sted: Premie:       Antall frammøtte hunder i rasen:

Dato:    Dommer: Sted: Premie:      Antall frammøtte hunder i rasen:

Dato:  Dommer: Sted: Premie:       Antall frammøtte hunder i rasen:

Dato:  Dommer: Sted: Premie:       Antall frammøtte hunder i rasen:
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Litt historie tilbake noen år….
Vår Diana, født i 2007, bl.a. Norsk  og 
Dansk Utstillings Champion, Norsk 
Viltsporchampion, Godkjent Norsk 
Ettersøkshund, har hatt 3 valpekull 
med gode resultater. Blant an-
net kjøpte Kai Nave, nå Hjortefall’s 
Kennel, en tispe fra Diana’s B-kull, 
Hunters B A N’s Bixie, som også har 
oppnådd meget gode resultater.  I 
Bixie’s første kull, fødte hun så 
Hjortefalls Alba, som i sin tur fødte 
Hjortefall’s Duke…. Denne «gutten» 
som «hjemme» går under navnet 
«Ludde», har satt meget gode spor 
etter seg som jakthund, trippel Jakt 
Champion i Norden. Under den årlige 
Jaktmessen til Norges Jæger og Fiske-
forbund, på Elverum i 2019, opp-

nådde Terje Marstein og Hjortefalls 
Duke,  2. premie som Årets Jakthund 
– etter en Norsk Grå Elghund. Disse 
opplevelsene til en Basset Artesien 
Normand er ikke dagligkost! Hundens 
eier er Terje Marstein, Kollensborg 
utenfor Kongsberg. Nylig sto det en 
4 siders artikkel om hunderasen, 
Basset Artesien Normand, presentert 
ved nettopp Hjortefalls Duke, i bladet 
Jakt. Siden vi er så imponert og glade 
for at «våre gener» er innblandet på 
morsiden, så vedlegger vi artikkelen 
“En fransk gentleman” med her i 
sin helhet – etter avtale med Terje 
Marstein. 
Vennlig hilsen
Edel og Terje Korneliussen
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Basset Artesien Normand

“En fransk gentleman”
Historien brukes med tillatelse  fra 
Story House Egmont fra bladet «Jakt».

Basset artesien normand er en av 
seks basset-raser i Norge, og brukes 
hovedsakelig på rådyr. Som basset-
eier Terje Marstein sier: Ikke bare er 
den pen, men den jager godt også.

TYPE: Støver BRUKSOMRÅDER: Jakt 
på rådyr, hjort, hare og rev. Spor-
hund.  LEVETID: 13-15 år.
VANLIGE SYKDOMMER: Rasen er 
stort sett frisk.
KJENT FOR: Svært spornøye.

Ordet «basset» nevnes for første 
gang i 1585 i La venerie, som var en 
illustrert jaktbok skrevet
av Jacques du Fouilloux, og hvor det 
står at basset blir brukt til å jakte rev 
og grevling. En antar at basset ble 
til som en mutasjon av normanske 
hjortehunder (staghound), som igjen 
var etterkommere av blodhunder. De 
normanske hjortehundene ble høyst 
sannsynlig avlet tilbake til blodhun-

RASENS  HISTORIE:
Basset artesien normand ble avlet 
frem av grev Jean-Emmanuel Le 
Couteulx de Canteleu (bildet) og 
Louis Lane gjennom å blande to 
franske basset-raser som hver for seg 
stammet fra de historiske franske 
provinsene Artois og Normandie. Ra-
sen fikk sin egen rasestandard i 1929, 
og det tok forholdsvis lang tid før den 
kom til Norge. Sverige var imidlertid 
først ute, og fikk sine første eksem-
plarer i 1959.

der, mens bassetene utviklet seg til å 
bli egne raser. 
I Norge i dag finnes det seks ulike 
bassetraser, men denne gangen tar 
vi for oss Basset artesien normand. 
Oppdrett av denne korthårede, 
fran-ske basset-rasen begynte på 
1870-tallet. Basset artesien normand 
er i hovedsak en blanding mellom en 
bassetrase med rake forben fra den 
historiske franske provinsen Artois, 
og en basset-type med krokete for-
ben fra provinsen Normandie. Derav 
navnet.
Først i 1929 fikk rasen en egen stand-
ard som siden har stått mer eller 
mindre uforandret. 
Basset artesien normand er en rek-
tangulær hund med en harmonisk 
og velbygget kropp. Den har lange 
og tynne ører som skal rekke minst 
ut til nesetippen, og mørke, store 
øyne som skal gi et alvorlig uttrykk. 

Hjortefall’s Duke (Ludde) og Terje Marstein har
vært mye på jakt sammen.
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Lemmene skal være korte og kraftige, 
og forbeina skal være noe kroket. 
Halen bæres hengende eller sabel-
formet. Den glatte, korte pelsen skal 
være trikolor, eller hvit og oransje, og 
skulderhøyden er fra 30 til 36 cm. 

Rasen er kjent for å være veldig 
spornøye, og brukes hovedsakelig til 
rådyrjakt, men den jager også hjort, 
hare og rev. I Sverige kan den i tillegg 
brukes til elgjakt og villsvin. Den pas-
ser også ut-merket som sporhund, og 
rasens gemytt gjør den til en ypperlig 
familiehund. 
Terje Marstein fra Skullenborg  utenfor 
Kongsberg har hatt basset artesien 
normand siden slutten av 80-tallet, 
og har aldri vurdert en annen rase. 
– Egentlig sto det mellom dachshund 
eller beagle, men så leste jeg mer og 
mer om basset, og på den tiden var 
det ikke mange basseter i Norge, så 
da dro jeg til Sverige og hentet en 
der, sier Marstein. 
Marstein forteller at det var rådyrjakt 
han hadde i tankene da han gikk til 
anskaffelse av hund, men hans første 
bassettispe ble ikke rare rådyr-
jegeren. 
– Jeg hadde hørt at det var lurt å jage 
den inn på hare, så jeg fulgte det 
rådet. Men resultatet var at hun ble 
en god harehund, og ikke så god på 
rådyr, sier Marstein. 
Marstein lærte imidlertid av sine 
feil, og i dag har han sin femte bas-
set, Hjortefall’s Duke, og den er trip-
pel jakt-champion i Norden. 
– Ludde, som er kallenavnet, begynte 
å jage veldig tidlig og ble preget på 
rådyr fra første stund. Han var ferdig 
premiert da han var 18 måneder, sier 
Marstein. 

Han sier det er ulike meninger om 
når man skal begynne å prege hun-
den, men selv har han hatt både 
tidlige og sene hunder, og Duke var 
blant dem som løste koden tidlig. 

For Marstein er det viktig at både 
jaktegenskapene og eksteriøret er 
på plass når han skal velge valp. 
Dersom eksteriøret ikke er riktig 
er hunden mer utsatt for skader. 
Han forteller at han sjekker linjene, 
og prøver å luke ut valper med 
for eksempel for stor vinkling på 
potene, men at det ikke nødven-
digvis er like enkelt å oppdage på 
små valper.   
Når valpen er i hus, så gjelder det 
å skape god kontakt med hunden, 
og tilbringe mye tid i skauen. 
– Min erfaring er at basset er 
lettrente, og det er viktig med 
god grunndressur. Du må trene på 
innkalling, men det er ikke alle som 
blir like bra på det, sier Marstein 
og peker på Ludde.
– Jeg trodde jeg lyktes godt med 
det med denne her, men det 
gjorde jeg ikke. Så fort han begyn-
ner å jage, så er han helt i sin egen 
verden. 
Når det kommer til det å gjøre 
hundene skogsvant, og å få de til å 
jage riktig, er det også flere menin-
ger, forteller Marstein. 
Noen mener du skal ta hunden 
med ut i skauen og sette deg på 
en stubbe, og la søket bli større og 
større, men jeg liker å gå litt med 
dem. Da kan det hende søket blir 
litt mindre, men bra nok likevel. 
Og om jeg går litt i den retningen 
jeg vil at søket skal foregå, så kan 
jeg styre den litt mot der jeg vil at 
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den skal jakte. Det  er nok ikke noe 
fasit på dette, sier han. 
Marstein har jaktet med de fleste 
basset-rasene, og synes egentlig ikke 
det er så stor forskjell på dem. 
– Jeg er ikke noen rasefantast, og 
synes de andre bikkjene er fine også. 
Så lenge de funker til det du skal 
bruke dem på, så er jo det det viktig-
ste. Det er ikke mer komplisert enn 
som så, sier han. 

Likevel er det basset artesien nor-
mand som Marstein har holdt i alle år. 
– Det er en fin familiehund med et 
kjempegodt gemytt. Ikke bare er den 
pen, men den er god til å jage også, 
smiler han. 

JAKTPRØVER:
Under drevprøvene skal basset 
prøves i minst tre timer og maks fire 

timer i terrenget. For å tilfredsstille 
kravet til førstepremie på rådyr, hjort 
og rev kreves vanligvis 60 minutter 
los. På hare og kanin kreves vanligvis 
45 minutter los. I tillegg til lostid, vil 
dommeren bedømme etter ti ulike 
momenter, deriblant søket, arbeid på 
fot, arbeid på tap, hørbarhet, jaktlyst 
og samarbeid.
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Mörka Skogs Zorba 
Melkersson på Østlandsprøven
Zorba gikk drevprøve i regi av Bas-
setklubben (Østlandsprøven) i Larvik 
området på torsdag 26.11. Det var 
en grei dag og det gikk bra for Zorba. 
Han løp og jaga litt over 2 mil den da-
gen, søkte bra og selvstendig og drev 
og loste på rådyr gjennom hytteom-
råder, krysset mange veier (jeg med 
angst og hjertet i halsen for biler) og 
holdt losen gående uten opphold. 
Men det var også en slu harepus 
som Zorba helt i starten tok ut med 
et kraftig skrik og losa på, men som 
triksa så Zorba mistet sporet etter 
for kun kort tids drev til at det gav 
premiering.
Zorba fikk en 1. pris med CACIT og 51 
poeng i egenskap og kom på 2. plass 
prøven totalt (et poeng mindre enn 
vinneren) men fikk en meget god 1. 
plass i rasen sin - Petit Basset Griffon 
Vendeen.

For øvrig, Zorba er både Norsk og 
Svensk Jaktchampion (drev), så han 
har det i seg det som skal til for å 
vinne. Han er også POAG fri, og har 
et CERT på den ene utstillingen han 
var på i år.

Jeg Vil takke arrangørene av Østland-
sprøven for et meget godt prøveop-
plegg. Trekning av dag og terreng 
ble gjort med teams slik at vi slapp 
å være til stedet hele tiden. Kanskje 
en ide for arrangører av ordinære 
Vegaprøven også, slik at de som ikke 
vil være der hele tiden kan komme 
når det er deres prøvedag?

Vil også takke dommer og kjent-
mann for en meget hyggelig dag ute 
i skogen.

Mvh Tarjei Bråtveit
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Østine av Kalvskinnet - 4 x exc på 4 utstillinger i 2021
2 CK, 2 cert, en BIR og en BIM før fylte 1,5 år.

Kennel Kalvskinnet, v. Merete Lien, 413 10 241.

Gledelig Jul og riktig godt nyttår!
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Utstillingsåret 2021 har ikke inne-
holdt mange utstillinger for oss, men 
vi har hatt fantastiske resultater.

Noen høydepunkter:
Hoops av Esta Cado har briljert i sko-
gen og ble NM deltaker som endte 
rett utenfor pallplass
i Norgesmesterskap i Blodspor i 
Harstad tidligere i år.
April Flower dos Sete Moinhos 2 x BIS 
og 3 x BIS2
Twiglight Sparkle av Esta Cado 1 x BIS
Black Cindy av Esta Cado 1 x BIS valp
3 av kennelens hunder har med dette 
i år blitt BEST IN SHOW! Både voksen 
og valp!
CERT i både Norge og Danmark, samt 
nye vinnertitler. Flere fine plasser-
inger i inn og utland både i utstilling-
sringene og spor-skogen!

Tusen takk til alle flinke valpekjø-
pere som stiller opp og hjelper til!
Elisabeth Aune Moseby,
Kennel Esta Cado, Tlf. 907 60 636
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Ny import  Basset Hound
Saggy Bottom’s Captain America of Zen 

Sire : Zen’s Everett McGill 
Dam : Zen’s Ouiser Mae Bordeaux 

Eiere:
Elisabeth Moseby og Arne Toverød

Oppdretter : 
Daniel Pegelow, USA

Elisabeth Moseby, kennel Esta Cado.
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Hovedsponsor
Sportsman pride med på laget som sponsor for Norsk Bassetklubbs arrange-
menter. Sportsman`s Pride vedlikeholdsfor til hund er et Super Premium fór. 
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