Norsk Bichon Havanais Klubb

1

INNHOLD
Valpen får nytt
hjem...

Bichon
H
a
v
a
n
a
i
s
ValpeGuide
2

Det er en stor påkjenning for
valpen å flytte fra sine trygge
omgivelser.
Det vil alltid være en fordel å
få med seg ett bur som den er
vant til å sove i og selvfølgelig
ett teppe...

Noe å tenke over...
En liten, lodden valp kan
trollbinde alle og enhver.
Men kjøp av hund skal være
både gjennomtenkt og avklart
med hele familien .....

Stell og pleie.....
Finn frem børste og kam og gre
igjennom pelsen. Prat rolig og
bestemt med valpen, skryt av
ønsket adferd. Tilslutt vil dette
være en stund den vil nyte.

Tips og råd.....
Vinter og snø Sommer og varme.
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Hva er en
Valpens
utvikling...
Havanaisen er en familiehund
og den tar som en selvfølge
del i det som skjer i familien.
Den elsker å være
midtpunktet.

Generell helse.....

Havanais?
Dorothy Goodale svarer på dette på
en ypperlig måte:
Spørsmålet gjør meg alltid stum og
jeg må tenke en stund for å kunne gi
ett svar som ikke får meg til å virke
underlig på mine gamle dager:
Havanaisen er min øyensten, lyset i
mitt liv.
Når han tigger er han den mest
sjarmerende og fintfølende.
Han leker klovn når jeg er lei meg og
klarer alltid å lokke frem smilet.

I helseundersøkelsen var det
ingen eiere som svarte at hunden hadde dårlig eller meget
dårlig generell helse.

Det er han som lytter når jeg trenger
å snakke om ting jeg ikke kan betro
noen andre.
Han underholder meg, prater med
meg og han er min mest entusiastiske reisekamerat.
Hans oppførsel er uklandelig.

Om rasen..

Hans personlighet har like mange
fasetter som en diamant.
Hva mer kan jeg si:

Havanaisen er en liten, langhåret hund med en robust
HAN ER EN HAVANAIS.
kroppsbygning. Kroppen skal
være litt lenger enn den er
høy. .....

Nbhk...
Rasen ivaretas av klubben
og det til enhver tid sittende
styret.
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Gratulerer med din havanais
Valpen får nytt hjem!
Når valpen flytter fra oppdretter til sitt nye
hjem er den midt i en viktig pregningsfase.
Det er en stor påkjenning for valpen å flytte
fra sine trygge omgivelser. Det vil alltid være
en fordel å få med seg ett bur som den er
vant til å sove i og selvfølgelig ett teppe og
leker med mammaen og søskene sin lukt på.
Da føler den seg litt tryggere i begynnelsen.
Høye lyder, mange mennesker og støyende
barn kan lett skremme valpen. Når valpen har
blitt trygg i sitt nye hjem er det viktig å fortsette oppretters arbeid her. La valpen tidlig ta
del i det som nå blir dens nye hverdag.
La valpen selv få bestemme tid for lek og
aktivitet. Ikke lek dralek med valpen, da kan
man ødelegge bittet. Begynner de å slite på
faste ting, så gi dem noe annet å
aktivisere seg med. Byttelek er veldig artig.
Da får valpen noe spennende og glemmer
det den har holdt på med.
En så liten valp trenger masse søvn. La alltid
valpen få sove når den vil. Sett buret med
åpen dør slik at den kan gå inn når den vil ha
fred. Som regel er det full fart, lek og moro
i vel en time, så er det ett par timers søvn
igjen. Hvis den får ro når den trenger det vil
dere få en rolig og lykkelig valp.
Hvis den derimot blir dratt frem og lekt og
hipset på til stadighet, vil dere få en usikker
og nervøs hund, som senere vil begynne å
forsvare seg ved å knurre og kanskje også
bite.

La ikke valpen sove alene de første nettene i sitt
nye hjem. Den må gjerne få være i buret, men ha
den på soverommet slik at dere kan høre den når
den piper og at den kan høre dere. Hvis valpen
våkner og piper ta den med ut, la den tisse, ros,
og legg den i buret igjen. Snakk rolig til den så
sovner den nok snart igjen.
Når den lille skal flytte til det rommet den normalt
sett alltid skal sove i, er det lurt å ha en radio på
lav styrke eller kanskje en klokke. Er det litt lyd
rundt den blir den tryggere.
Husk også at en valp aldri skal hoppe ned fra ett
sted den ikke klarer å hoppe opp.
Med andre ord: Ikke la den hoppe ned fra stoler,
sofa og lignende før den klarer å hoppe opp.
Det er veldig lett for at den lander feil og knekker
bena.
Valpen bør heller ikke gå i trapper den første
tiden.
Matvaner.
Det følger med litt av det fòret som oppdretter har
brukt til valpen. Dersom man ønsker å gå over
på ett annet fòr, må dette gjøres overlangs. Ellers
kan valpen få diarè.
For å regulere magen i den perioden, så er det
lurt å gi kulturmelk eller biola i foret.
Den får 3-4 måltider pr. døgn inntil den er ca. 4
mnd. Deretter kan den få 2 måltider pr. dag.
Det er viktig at den får mat på samme sted hver
gang, helst ett sted den får fred når den spiser og
drikker. Valpen skal alltid ha tilgang til friskt vann.
Ikke gi den melk, det har den ikke behov for.
Fòret bør ikke stå fremme hele dagen, men
settes ned til måltidene. Spiser ikke valpen innen
20 minutter, ta bort fòret og sett det ned til neste
måltid. Dette er for at valpen ikke skal bli matlei.
Renslighet.
Vi vil jo alle at valpen skal bli husren fort. Det kan
gå veldig greit, men da må man være påpasselig.
Når valpen har sovet eller spist skal den ut med
en gang. Ikke gå inn igjen før den har gjort sitt
fornødne. Det kan virke som man løper inn og ut
med valpen hele tiden den første tiden.
Man kan gjerne legge en tissekladd utenfor buret,
da vil den gå på den med en gang den våkner.
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Ser du at den begynner å løpe å lete inne er det
nok fordi den må på do. Uhell vil nok skje, men
ikke kjeft, si bestemt NEI og ta valpen ut. Skryt
alltid av den når den gjør ting riktig.
Vaksiner
Valpen blir levert fra oppdretter med sin første
vaksine. Deretter skal valpen vaksineres 1 gang
innen 4 uker.
Etter dette skal hunden vaksineres 1 gang i
året.

Ormekur
Valpen har fått ormekur før han flytter fra oppdretter. Dere kan gi valpen en kur til etter
14 dager i sitt nye hjem. Deretter skal den ha
ormekur en gang i halvåret.
Sykdommer.
Det finnes sykdommer på alle raser.
En Bichon Havanais regnes som enn sunn og
frisk hund, men også her kan det dukke opp
enkelte ting. Som på de fleste miniatyrhunder
bør man sjekke kneledd og øyner.
Kneleddsfeil
(Patellaluksasjon) kan
være arvelig belastet
men kan også komme
av miljøpåvirkning.
Derfor er det viktig å
ikke la valpen få gå
for tidlig i trapper og
heller ikke la den løpe
og jobbe for hardt i
begynnelsen.
Norsk Bichon Havanais Klubb

Katarakt er en øyensykdom som gradvis
blinder hunden. Derfor er det viktig å øyenlyse
hunden rundt 2, 3 og 5 års alderen.
Dette kan være arvelig belastet og foreldre kan
være bærere uten selv å ha dette.
Begge foreldrene til valpen bør være Øyenlyst
og kneleddstestet: U.A
Barn og hund.
Barn og hund skal selvfølgelig fungere sammen. Men det er noen grunnregler man ikke
må overse. Ikke la små barn og valpen være
alene sammen.
Det kan gå helt
galt. Ett lite barn
vet ikke alltid når
valpen blir usikker og redd.
Barn vil ofte
prøve å få kontakt med valpen
ved å løpe etter
den.
Dette kan også
valpen gjøre for
å få kontakt med
barnet.
Det er også
naturlig for barna å prøve å slite i pelsen, halen
og ørene, for å få den til å stoppe.
Dette kan ligge grunnlaget for en usikker og
nervøs hund ovenfor barn og valpen vil kanskje
begynne å bite å knurre for å forsvare seg. Hvis
man derimot hjelper hund og barn å respektere hverandre vil de få utrolig mye glede av
hverandres selskap.
La ikke barn få leie hunden i bånd alene, man
la dem gjerne vise hunden frem når dere er til
stede.
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Avl.
Hunden skal øyenlyses og Patellatestes før
den brukes i avl.
Kun hunder som er fri fra arvelige øyesykdommer og patellaluksasjon, skal brukes i avl.

og la den søke det frem selv. Dette er en grei
metode for hunden til selvstendig tenking.
Skal man gå lydighetskurs lærer man
selvfølgelig en del annet, og man følger selv
opp med trening hjemme.

Kjønn.
Tisper får sin første løpetid ved 7-12 mnd.
alder. Deretter vil hun få løpetid ca. hvert
halvår. Løpetid vil si den tiden tispen kan bli
paret av hanhund.
Løpetiden deles opp i 3 intervaller: Forbrunst,
brunst og etterbrunst. I brunst og litt av tiden i
etterbrunst vil tispen stå for hanhund.
En miniatyrhund skal ikke pares før fylte 20
mnd.
Løpetid viser seg ved at tispen blir hoven og
begynner å blø. Denne tilstanden varer ca 3-4
uker. I denne tiden bør man ikke la tispen løpe
løs. Hun vil da tiltrekke seg hanhunder og ved
å ha kontroll med henne unngår man uønsket
paring.
Tispen vil også søke seg til hanhund og stikker
gjerne av dersom hun får anledning til det.
Hanhunder skal ha 2 testikler. Hvis den kun får
1 eller ikke får dem i det hele tatt, kan hunden
ikke brukes i avl. Man kan heller ikke gå på
utstilling med hunden. Hunden er uansett ett
bra individ og man kan selvfølgelig være med
på lydighetskonkurranser og agility.
Hanhunder blir kjønnsmoden i 8-12 mnd. alder.
D.v.s at de kan bedekke og gjøre en tispe
drektig. Kjønnsmodne hanhunder lukter løpetid
på flere km. avstand. De stikker gjerne av
dersom det er løpetid i nærheten. Hvis man vet
at det er løpetid i nærmiljøet bør man ha
hunden i bånd.
Aktivitet.
All trening (læring) med hunden skal være
positiv. Hvis du ser at hunden begynner å bli
lei, så stopp, det er lurt at den bare har positive inntrykk av trening, da går det mye lettere
neste gang du skal trene.
Å begynne med lydighet på hunden er noe
man kan gjøre med en gang.
Hjemme kan man trene på de enkleste tingene
selv, som for eksempel sitt, ligg , bli og kom.

Mange liker også andre treningsformer bl.a.
Agility. Her får hunden rikelig med mosjon og
må også bruke hodet. Hunder liker en viss form
for problemløsning.

Ellers så har man sosialiseringstrening og
ringtrening egnet for utstillingsinteresserte.
Her lærer man hunden å gå pent i bånd, stå
rolig på bordet og ikke minst den lærer at andre
tar i den.
Det må den
kunne finne seg i
hvis man ønsker
å gå på utstillinger.

Man kan også prøve å gjemme ting for hunden,
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Noe å tenke over:

Hvordan er en Havanais?

En liten, lodden valp kan trollbinde alle og
enhver. Men kjøp av hund skal være både
gjennomtenkt og avklart med hele familien.
Husk at du kjøper et levende vesen som
kommer til å leve i mange år!

Havanaisen er en familiehund og den tar som
en selvfølge del i det som skjer i familien. Den
elsker å være midtpunktet. Hvis Havanaisen er
oppvokst med barn, så utgjør de ofte en kilde til
lek, men for de Havanaisene som ikke er vant
til barn, kan det ta tid før man klarer å etablere
fortrolighet.
Havanaisen er også veldig observant på
menneskenes kroppsspråk og signaler. Man
kan ikke forvente at den hilser uhemmet på alle
fremmede og den liker ikke å bli overrumplet.
Men med ett riktig hilsings-mønster møter de
fleste Havanaiser deg med ivrige halevrikk og
kroppskontakt.

Hunder innebærer mye glede, men også et stort
ansvar. De er individer med behov, akkurat som
mennesker. Man skal behandle dem med respekt og gi dem omsorg. Derfor bør kjøp av hund
være en planlagt og gjennomtenkt handling. Å
kjøpe en søt valp på impuls kan by på mange
utfordringer for eieren og kan føre til uheldige
konsekvenser for hunden.
Husk at en hund lever i ti til femten år, og at ditt
ansvar som hundeeier varer like lenge. Hele
familien bør vurdere hva de kan bidra med og
om de vil og kan ha dette ansvaret i så mange
år framover.
En hund er først og fremst et sosialt vesen, og
det å være hundeeier kan på mange måter
sammenliknes med å ha ansvaret for et barn
som vokser opp. Det er nok en del eiere som
glemmer at valpen må oppdras for at den skal
bli en snill og veloppdragen hund. Allerede når
man velger hvilken rase man har lyst til å kjøpe,
bør man derfor ta hensyn til akkurat slike ting.
Ulike raser har forskjellige egenskaper og
ferdigheter som nybakte hundeeiere bør vite om
for å gjøre tilværelsen så bra som mulig både for
seg selv, familien og hunden.

Får en Havanais lov til å løpe rundt løs, så
mosjonerer den stort sett seg selv, og følger
ivrig med de kilometerne mor og far måtte ønske å gå.
Forsvinner Havanaisen ut av syne og ingenting
hender når man roper på den, så er
grunnen mest sannsynlig at den står rett bak
deg!
Rasen tilpasser seg lett og det innebærer også
at den lett venner seg til en isolert og trygg familiesituajon hvis det er det den blir tilbudt. Men
hvis Havanaisen fra den er valp av, får være
med rundt omkring med sin familie, da blir den
også mer sosial og selvsikker.
Sosialiseringstrening er viktig.
Havanaisen er en rase som modner langsomt.
Det er ikke uvanlig at en valp får sine valpetenner før den er 8-10 uker. Valpen har ofte godt
av å være med sin mor og søsken til den alderen.
Den er ikke fullt utviklet før i 3 års alderen.
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STell og Pleie
Finn frem børste og kam og gre igjennom pelsen. Prat rolig og bestemt med valpen, skryt av
ønsket adferd. Tilslutt vil dette være en stund
den vil nyte.
Ikke gre tørr pels, men bruk en spraybalsam eller bare rent vann. Grer man tørr pels er det lett
for at den blir statisk og man knekker tuppene.
Da blir det vanskeligere å få en lang og fyldig
pels.
Man trenger børste, kam (fin og grovtannet) og
spraybalsam.
Til og begynne med er pelsen lett å gre, men
fra valpen er ca. 8-12 mnd. vil den komme i
pelsskiftet og flokene kan komme over natten. Dette stadiet går over, men man bør være
ekstra påpasselig slik at ikke flokene blir til
uløselige tover.

Vær veldig forsiktig når du skal gre frambeina.
Dette er ett veldig sårt område for hunden.

Begynn alltid å gre underifra, altså med
hårretningen (nedover).
Del gjerne opp pelsen, og gre lag for lag. Først
med børsten så med kam. Dette er en teknikk
som kommer godt med når valpen er blitt
voksen og har mer pels.

Vær nøye bak ørene og under armhulen.
Når du skal gre ut en floke, er det lurt først å
løse den opp så godt du kan med fingrene så
med kam. Ikke dra, men løs forsiktig opp slik
at mest mulig pels sitter igjen. Hold alltid på
innsiden av floken med fingrene dine, da sliter
du ikke så mye i huden.
Legg valpen på rygg, enten i fanget eller på ett
stellebord.
Børst bryst, mage og
innsiden av bena.
Først med børste og
så med kam, for å få
ut alle småfloker.
Legg så hunden på
siden og børst også
her underfra.
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Bruk gjerne en
spraybalsam
for utgreing,
dette letter
jobben med
flokene.
Natusan Kids
er fin til dette :-)
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Bading.
Riktig valg av Shampo og Balsam er viktig, noen
produkter kan faktisk lage flere floker og hunden
kan få tørr hud og pels.

Bruk bartekam til å gre bartene og gre håret
bort fra øynene.
Negler.
Neglene skal også klippes med jevne
mellomrom. Det kan være litt vanskelig å vite
hvor langt inn man skal klippe, men man skal
kunne se nerven. Har man godt lys så ser man
en rosa strek inne i neglen. Klipp ett lite stykke
utenfor denne.
Noen hunder får svarte negler og da må man
gå ut fra andre ting.
Havanaisen har ett hakk på undersiden av
neglen. Finn dette og klipp ett stykke utenfor.
Klipp heller ofte og lite enn sjelden og mye. Jo
lenger neglene blir, jo
lenger blir også nerven.
Riktig utstyr til en pelshund er ett “must”.
Forslag til utstyr:
Spratts kammer, Madan,
All System,
eller Chris Christensen
børster. Madan
bartekam, Liten negleklipper. Saks.

Hunden bør bades hver 7-14 dag.
Lag klar shampo og balsam blandingene og
finn frem rene hånklør før man begynner selve
badingen.
Bruk gjerne en vannflaske med drikketut til å
blande i. Da får du fordelt blandingen riktig over
hele hunden.
Når hunden er flokefri settes den i badekaret
(stampen) og gjennomvætes med lunkent vann.
Ikke spyl hunden
direkte i øregangen, øyne eller
snuten.
Fordel sjampo
jevnt over
og vask med
lignende teknikk
som ved
utgreing.

Bruk drateknikk.
Når hunden er ferdig vasket, skylles
den godt.
Vær nøye med å
skylle all shampo
ut.
Fordel balsam
jevnt og bruk
samme teknikk
som ved sjamponering.
La balsamen stå i ca. 2
min. skyll ut. Ikke massèr,

men knip vannet
godt ut med hendene, før du legger
den i håndkle.
Norsk Bichon Havanais Klubb
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Man kan gjerne
væte ett kjøkkenhåndkle og legge
det i frysen. Når
hunden begynner
å bite på dette, vil
det kalde roe ned
kløen i gommene.
Det er viktig å
følge med at også
hjørnetennene
løsner og faller

Når hunden er badet, har det nok kommet en og
annen floke, selv om man gredde ut før
badingen.
Gre gjennom hunden igjen, før du begynner
føningen.
Sett/legg hunden på ett bord. Dette letter
arbeidet for deg selv. Bruk først hendene og
trekk/løft i pelsen. Når hunden er ca. 50% tørr,
begynner man med børste og kam.
Her bruker du også samme teknikk som ved
kjemming. Børst underfra og ned. Bruk gjerne en
klemme for å sette pelsen vekk, lag for lag.
Når hunden er tørr lages det midtskill på ryggen
og man setter luggen opp i en hårstrikk. Gre
deretter igjennom pelsen med fintannet kam, slik
at man er sikker på at alle småfloker er borte.
Man bør også klippe rundt og mellom potene.
Ørene.
Etter ett bad må man alltid tørke øregangen, slik
at den ikke går fuktig. Dette kan føre til ørebetennelse.
Ørene skal holdes tørr og fin. Ørehårene skal nippes med jevne mellomrom. Ikke nipp hår i ett rødt
og hissig øre. Hvis hunden er rød og illeluktene i
øregangen, må veterinær kontaktes.
Tegn på øreverk hos hund er at de rister mye på
hodet og lager lyd når de klør seg.
Tenner.
Tennene skal også sjekkes. Gjør det til en regel
at du får se i hundens munn og sjekke tennene.
Puss gjerne tennene en gang i uken. Når valpen
er ca. 4-5 mnd. vil den begynne å skifte tenner.
I denne perioden bør man ikke leke drakamp
med valpen, for en så liten valp er løs i kjeven
inntil de nye tennene har fått satt seg, og det kan
resultere i skjeve tenner eller under/overbitt.
Hunden vil klø i tennene og trenger da noe
å tygge på. Ikke bruk tyggebein av hud eller
griseører, da dette veldig ofte er fullt av salmonella og det resulterer i kraftig diarè.
Kjøp heller ett knutebein av tau. Det er passelig
hardt for valpen og blir en artig leke når den blir
eldre.
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ut.
Ofte skjer ikke dette før de nye er begynt å
komme ned, men hvis de sitter helt fast må
hunden ha hjelp hos veterinær til å få de ut.
Hvis ikke vil den kanskje få ett feilt bitt.

Spesielle medisinske problemer:
Havanaisen er en rase som er sunn og har
lang levetid. Men som alle andre hunderaser kan de få noen medisinske problemer.
Regelmessige veterinærbesøk er nødvendig.
Patellaluksasjon:
Løse eller forvridde kneskjell kan være arvelig, men kan også påføres ved skade.
Har hunden denne lidelsen bør den ikke
brukes i avl.
Øreinfeksjoner:
Som andre raser med hengeører er også.
Havanaisen utsatt for øreinfeksjoner. Regelmessig stell (rensing) av ørene er nødvendig
for å unngå problemet.
Puddeløyner:
Brune render i øyekroken er vanlig hos noen
lyse miniatyrhunder. Årsaken til dette er ukjent
i de fleste tilfeller. Det kan skyldes tette tårekanaler eller annet. For å hjelpe på dette er
det å anbefale og rense med øyebadevann en
gang daglig.
Er hunden rød og irritert på øyehviten, bør
veterinær kontaktes for å få egnede
øyedråper.

Nbhk.no

Tips og råd:
VINTER og SNØ
Er hunden ute i snø og det fester seg snøballer
i pelsen, så sett dem i dusjen og spyl av snøen
med lunkent vann.
Samme bør man gjøre om de går på asfalt som
er saltet.
Man må også ta hensyn til hvor lenge de er ute
når det er minusgrader. Ta gjerne på ett
varmedekken om dere skal være ute en stund.
SOMMER og VARME!
Om sommeren må man huske å ikke la
hunden være i bilen på varme dager.
Man må alltid sørge for at bilen står i skyggen,
ha vinduer åpen og rikelig med drikke i buret.
Husk at solen flytter seg... så om bilen står i
skyggen når du setter den fra deg, så husk
at den må gjøre det om du blir borte en stund
også!
Hunden trenger også ett trekk over buret så
den er skjermet for direkte sol og føler seg
tryggere.
Burvifte er en god ting å ha på sommeren!
Aller helst bør man unngå å ha hunden i bilen
da bare 10 minutter på en varm dag kan være
nok til å ta livet av den!
Om hunden av ulike årsaker må oppholde seg
i bilen i ett kort øyeblikk, så skal vinduene være
åpen og det skal være tilgang til rikelig kaldt
vann.
Det kan være greit å ha kjøleelementer festet
på buret.
Det finnes også en krok til bakluken på bilen, så
man trygt kan la denne stå på gløtt og likevel ha
låst bil.
Det er dessverre MANGE hunder som bøter
med livet i varm bil om sommeren :(
Les mer om dette på NKK.no.

Norsk Bichon Havanais Klubb
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Valpens utvikling:
Valpen fødes blind og døv med begrensete
muligheter til å bevege seg og liten evne til å
regulere egen kroppstemperatur. Atferden
styres hovedsakelig av enkle reflekser. Livet
dreier seg om det å sove, søke mat og varme.

Når valpen er cirka 2 uker begynner den å
kunne se og høre.
Den får gradvis inn sanseinntrykk på en helt ny
måte. Den begynner etter hvert å komme seg
på bena og gå i stedet for å åle seg rundt slik
den har gjort til nå.

Valpen vil nå kunne registrere andre rundt seg,
først og fremst mor og kullsøsken. Allerede
fra 3 ukers alder begynner valpen å gjøre seg
sosiale erfaringer som har avgjørende
betydning for den videre utviklingen. Språket
utvikles slik at valpen kan kommunisere med
andre, noe som er helt grunnleggende for alle
levende vesener.
Fra 3 uker til cirka 3 måneder lærer den å være
hund. Samtidig er det også den viktigste
perioden for preging og positiv kontakt med
mennesker. Det hviler et stort ansvar på
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oppdretter for å påbegynne denne sosialiseringen. Når du overtar valpen, overtar du
også ansvaret med å fortsette sosialiseringen.
Ved 7 - 8 ukers alder er valpen særlig mottakelig for sosialisering til nye mennesker, og dette
er derfor et gunstig tidspunkt å bringe valpen
hjem på. I en kort periode rundt 9 - 10 ukers
alder vil man hos noen valper kunne merke
at de blir mer vare og forsiktige, og ting som
tidligere var interessante og vakte deres nysgjerrighet, kan nå fremstå som “skumle”. Dette
går over.
Ikke press valpen og unngå at den utsettes for
opplevelser som kan være skremmende de
dagene det står på. Bakgrunnen for denne
“fryktperioden” som den gjerne kalles, er at
valpene skal lære at det finnes farer i verden
og holde seg mer til flokken og hjemmet
Perioden fra 3 uker til 3 måneder er den
viktigste i hundens liv.
Gradvis går valpen over til å bli unghund, som
er stadiet mellom valp og voksen.
Overgangen fra unghund til voksen skjer ved
kjønns - modning. Selv om sosialiseringsperioden er over, fortsetter sosialiseringen av hunden. Ta den fortsatt med i forskjellige miljøer,
la den treffe ulike hunder og folk og oppleve
nye situasjoner.
Det er store forskjeller når det gjelder tidspunkt for kjønnsmodning. Dette er til en viss
grad avhengig av rase, men det er også store
individuelle forskjeller innen den enkelte rasen.
Tisper regnes som kjønnsmodne fra første
løpetid, som vanligvis kommer ved 7 - 12 mnd
alder. Variasjonene er imidlertid store.
Hannhunder blir vanligvis kjønnsmodne noe
senere enn tispene.
Unghundperioden er fasen for perfeksjonering av det hunden har lært av bevegelser,
språk og atferd, men også en viktig periode for
læring av nye ting.

Perioden preges gjerne av nysgjerrighet.
Hunden vil undersøke det meste som skjer og
er i stor aktivitet for å oppdage mest mulig på
kortest mulig tid!

Nbhk.no

Generell helse

Gemytt

Statistikk fra forsikringsselskapene viser at Bichon Havanais er en generelt frisk og sunn rase,
som lever lenger og er sjeldnere hos
veterinæren enn de fleste andre hunderaser
(Agria). Vår helseundersøkelse fra noen år
tilbake viser det samme. I helseundersøkelsen
var det ingen eiere som svarte at hunden hadde
«dårlig» eller «meget dårlig» generell helse.
Helseundersøkelsen viste også at de fleste
eiere var meget fornøyd med gemyttet til
hundene, og at hundene sjelden viser unormal
aggressivitet. Noen helseproblemer forekommer likevel hos rasen, og disse er det
viktig å spørre oppdretter om hvis man vurderer
å kjøpe valp.

Forskning viser at gemytt og mentale egenskaper er minst like arvelig som fysiske
sykdommer. Det er derfor viktig å treffe moren,
og faren om mulig, til valpen du vurderer å
kjøpe før du bestemmer deg.
Viser foreldrene tegn på nervøsitet er det større
sannsynlighet for at valpen også vil kunne
utvikle nervøsitet. I tillegg til å være nøye med
hvilke hunder du kjøper valp etter er det også
viktig at oppdretter gir valpen en god start på
livet, og starter sosialiseringen i valpekassen.

Patellaluksasjon
Patellaluksasjon er en tilstand der kneet hopper ut av ledd. Det graderes fra 1 til 4, der 1 er
veldig mild grad, og 4 er en veldig alvorlig grad.
I milde tilfeller kan kneet bare så vidt lirkes ut
av ledd, eller det hopper ut av ledd av seg selv
en sjelden gang, og glir lett tilbake igjen. I svært
alvorlige tilfeller er kneleddet permanent ute
av ledd. Rundt 10 % av Bichon Havanais har
patellaluksasjon. Heldigvis har de fleste av disse
en veldig mild grad, og har lite plager så lenge
de holdes slanke. Noen få individer har alvorlig
grad patellaluksasjon som krever operasjon.
Symptomer på patellaluksasjon er hinking og/eller halting med bakbeina, og av og til plutselige
hyl av smerte når kneet lukserer. Andre viser
ingen symptomer i det hele tatt. Avlsdyr skal undersøkes for patellaluksasjon, og være helt frie.

Deretter er det valpekjøper som må være nøye
med å gi valpen mange gode og varierte
opplevelser, særlig frem til valpen blir rundt tre
måneder. Sosialiseringen er selvfølgelig ikke
over ved tre måneder, men en viktig periode
avsluttes da, og mangelfull sosialisering i denne
tiden er uheldig.
Etter at valpen har fylt tre måneder og har fått
alle vaksiner, bør man gå på minst ett valpekurs
med hunden. Det er en morsom og nyttig
erfaring for både hund og eier, uavhengig av
om man er første gangs valpekjøper eller har
lang erfaring.

Utviklingskatarakt
Katarakt er en sykdom der fibrene i linsen i
øyet blir forandret, slik at linsen ikke lenger er
gjennomsiktig. Hunden vil derfor etter hvert bli
blind. Katarakt kan være medfødt, eller utvikle
seg i løpet av livet til hunden; utviklingskatarakt.
Utviklingskatarakt er vanligere enn medfødt
katarakt hos Havanais. Det er viktig å være klar
over at selv om katarakten ikke er medfødt, så
er den fortsatt arvelig. Alle avlsdyr må derfor
øyelyses før paring, og øyelysningsattesten må
ikke være eldre enn ett år ved paringstidspunkt.
Ved øyelysning kan man også oppdage andre
arvelige sykdommer. Katarakt kan opereres.

Norsk Bichon Havanais Klubb
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Om rasen:
Havanaisen hører til bichonfamilien. Mange
tenker umiddelbart på bichon frisé når de hører
ordet bichon, men det finnes faktisk 7 ulike bichonraser med ulikt utseende og temperament.
Bichonrasene stammer fra vannhundrasene i
Middelhavsområdet og ble avlet frem som mindre selskapsvarianter av disse. Ordet bichon
er en forkortelse for barbichon som betyr liten
barbet. (Barbeten er en fransk vannhundrase.)
Beskrivelse
Havanaisen er en liten, langhåret hund med en
robust kroppsbygning. Kroppen skal være litt
lenger enn den er høy. Bakparten er litt høyere
enn forkroppen. Lett og spenstig gange som
gjenspeiler rasens livlige gemytt. Gradvis lett
avsmalnende snuteparti med moderat stopp.
Stramme lepper. Nese, lepper og øyelokksrand
skal være godt pigmentert. Mandelformede,
mørkebrune øyne. Halen bæres i en bue over
ryggen. Pelsen er meget lang og silkeaktig.
Kan være flat, bølget eller krøllet. Bølger foretrekkes. Skal vises naturlig og ikke trimmes.
Rasen finnes i alle farger og fargekombinasjoner. Sjelden ren hvit.
Mankehøyde: 23-27 cm, ± 2 cm.
Mentalitet
Havanaisene er livlige, nysgjerrige og oppvakte
med glimt i øyet. De kan være svært sosiale og
de trives som regel godt sammen med andre
hunder og andre dyr. De er kjent for å komme
godt overens med barn, men barn og hund
må selvfølgelig lære å respektere hverandre.
Dette er ikke en rase som trives med å være
mye overlatt til seg selv. En havanais har stort
behov for menneskelig kontakt. Den liker at det
skjer ting og den liker å gjøre ting sammen med
sin eier/familie.
En havanais vil gjerne varsle om det kommer
noen, men vedvarende gneldring er ikke typisk
for rasen. Rasen har ikke noe utpreget jaktinstinkt, men enkelte kan vise noe gjeterinstinkt.
Mange liker godt å boltre seg i vann – sannsynligvis en arv fra vannhundrasene.
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Bruksområder
Havanaisen er i utgangspunktet en selskapsrase, men den har likevel kvaliteter som gjør
at den kan brukes i flere sammenhenger. De er
særdeles lettlærte, er førerorienterte, energiske
og pleier ikke å være vanskelige å motivere. De
kan gjøre det bra i lydighetsringen, og egner
seg svært godt til aktiviteter som agility og
freestyle. Foreløpig har rasen vært forholdsvis
ukjent, men forhåpentligvis vil vi få se mer av
denne rasen i hundesportsammenheng fremover. De kan også være ivrige på spor, selv om
dette kanskje ikke er en ”typisk” havanaisaktivitet. Mange havanaiser blir brukt som terapihunder og enkelte fungerer også som servicehunder for funksjonshemmede.
Pelsstell
Den lange pelsen krever mye stell. Den er
veldig lett og luftig og dens opprinnelige funksjon var å beskytte hunden mot den karibiske
varmen. Det er forholdsvis lite fett i pelsen og
derfor er den heller ikke spesielt vann- eller
støvavvisende. Havanaisen røyter ikke og døde
hår må jevnlig børstes ut av pelsen. Bades
med ca. et par ukers mellomrom, men behovet
kan variere med vær, årstid, aktiviteter og den
enkelte hunds pelskvalitet.
Aktivitetsbehov
Havanaisene har et middels behov for morsjon.
De bør få daglige turer og gjerne også noen
mentale utfordringer. Dette er en rase som ikke
krever så mye, men som både kan og bør få lov
til å bruke både kropp og hode jevnlig. Utholdenheten og fysikken kan sammenlignes med en
jevnstor terrier. En havanais som blir holdt i god
form kan fint være med på lengre turer.
Helse/levealder
Generelt er havanaisen en sunn rase. I Agrias
store undersøkelse om hunderaser, helse og
levealder, kom rasen meget godt ut. Det betyr
selvsagt ikke at det ikke finnes sykdom på rasen. De vanligste helseproblemene er rennende
øyne, patellaluksasjon og tannproblemer. Avlshunder sjekkes vanligvis for patellaluksasjon,
katarakt og hjerteproblemer.
Forventet levealder: 14-15 år
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Historie
I løpet av 15- og 1600-tallet ble mange små
hunder, bl.a bichoner, fraktet til Cuba. Noen
hevder at de kom med italienske sjømenn,
andre sier at de kom med spanske bosettere
og kjøpmenn. Av disse hundene oppsto en nå
utdødd bichonrase, Blanquito de la Habana eller
White Cuban. Denne ble krysset med puddel og
slik oppsto den fargerike rasen bichon havanais.
Havanaisen var overklassens hund og ble eid
av hustruene til velstående kjøpmenn og plantasjeeiere. De ble også brukt som sirkushunder
pga. sin lærevillighet og ”show-off-natur”. Men
på begynnelsen av 1900-tallet ble plantasjene
overtatt av amerikanerne og det cubanske aristokratiet ble erstattet av et borgerskap. Havanaisen ble en familiehund og noen av dem ble
visstnok også brukt til å passe høns.
Under Cuba-krisen på 1960-tallet flyktet mange
cubanere til USA og Costa Rica. Noen av dem
tok også med seg havanaisene sine. En amerikansk oppdretter fattet interesse for rasen og
samlet sammen noen av disse hundene. Dette
ble grunnlaget for rasen i dag. Genpoolen har
så blitt utvidet med havanaiser fra Russland og
Ungarn (fraktet dit fra Cuba i Sovjettiden), og
havanaiser fra hjemlandet Cuba.
I tiden etter årtusenskiftet har rasen eksplodert i
antall, og populariteten er stadig økende, spesielt i USA og Nord-Europa.
Artikkel skrevet av Elin Lundby
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Norsk bichon Havanais
klubb.

vi innspill fra medlemmene.

Norsk Bichon Havanais klubb er en
selvstendig klubb.
Rasen ivaretas av klubben og det til enhver tid
sittende styret.

Du får Havanaiser’n i posten 4 ganger i året,
med nyttig info og opplysninger om vår rase.

Det er årsmøte med valg av ulike styremedlemmer hvert år. Annen hvert år er det valg på
leder og nestleder. Disse overlapper hverandre.
Styret jobber for å få ut mest mulig
informasjon til medlemmene via klubbens
hjemmeside, www.nbhk.no, og på klubbens FB
side.
Det er ulike komiteer som vi alltid vil trenge nye
interesserte medhjelpere til.
Blandt annet utstillingskomiteen. Har du lyst å
bidra er det bare å kontakte styret.
Vi har også ett aktivt medlemsblad som vi gir ut
4 ganger i året.
Her ønsker vi å utvide med en redaksjonskomitee. Vi gjør vårt beste for å ha ett så godt
og informativt blad som mulig og til det trenger

kjøpe valp.
Å kjøpe en liten hundevalp medfører ett stort
ansvar. Vi vil anbefale deg å sette deg inn i
rasens behov før du bestemmer deg helt for om
det er akkurat denne du ønsker å dele de neste
14-15 årene med.
Har du så bestemt deg, må du finne en seriøs
oppdretter. Vi anbefaler å ringe rundt å få ett
inntrykk av flere før man legger inn “søknad” på
en valp hos den utvalgte oppdretter.
Valpens foreldre skal være helseundersøkt.
Kneledd, øyenlysning og hjerte skal alle være
uten anmerkning.

Medlemsfordeler:
Du får Hundesport i posten 3 ganger i året.

Du blir med i miljøet rundt rasen vår og får
påvirkning på driften av klubben på det årlige
Årsmøtet.
Du får påvirkning på utviklingen av rasen - Vår
klubb er delegert ansvaret for Bichon Havanais
i Norge av Norsk Kennel Klub.
Du får rabatt på utstillingsgebyrer som medlem
av en av medlemsklubbene til NKK.
Besøk oss og les mer om hva vi gjør på
www.nbhk.no
Dette heftet er tilrettelagt og utarbeidet av
Frøydis Monsen
Det vil bli oppgradert etterhvert og vil til enhver
tid være tllgjengelig for nedlasting på klubbens
hjemmeside.

En valp er et levende vesen sammensatt av en
mengde gener og arve-egenskaper.
Det lar seg derfor vanskelig forutsi alt som skjer
i fremtiden.
Man plikter uansett å gi dem kjærlighet, omsorg
og det den trenger for å kunne leve harmonisk
og godt liv.

De fleste oppdrettere ønsker å vite mest mulig
om deg som kjøper og har også ønske om at
du har satt deg inn i rasen. De fleste vil
villig dele kunnskap og informasjon om det man
ønsker svar på.
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