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Oppdrett

Det som startet med innsmugling av en golden retriever på student-
boligen,  er blitt til et mangeårig kjærlighetsprosjekt for Lise Basmo og 
Heine Kleppe. – Golden retriever er så avgjort den riktige rasen for oss.

Klar avlsprioritering hos Kennel Fingerprint:

Ny oppdretterserie  
– denne gang den populære ”folkehunden” golden retriever.

Pen, sunn og  
rasetypisk hund 

Tekst:  
Bjørn Lunde
Foto:  
Kennel Fingerprint

at paret trosset forbudet og 
smuglet en golden retriever inn 
i studentboligen. I årene som 
kom skulle de bli mange flere 
av samme art, for gløden bare 
vokste.

– Det ble både utstillinger 
og valpekjøp, før vi 1989 parret 
vår daværende hannhund, 
NUCH Mimer av Vervik, med ei 
tispe  – og vips satt vi der med 
flere søte retrievervalper. En av 

Godmodig og vanngal! 
Ekteparet smiler og 
beskriver levende 

hva som gjør denne godlynte 
familiehunden så fascinerende: 
– Golden retrieveren er 

pen å se på, har fin farge, 
vakker pels og en staselige 
holdning. Hjemme er den 
rolig, snill og bjeffer lite, men 
når den kommer ut, er det 
full fart både i arbeid og lek. 
Hunden ble i sin tid avlet 
frem for å hente inn vilt som 
jaktglade engelskmenn hadde 
skutt. I tillegg til å være en 
fremragende familiehund, 
egner den seg altså godt til 

såvel jakt og turbruk som i 
utstillingsøyemed. Det var 
denne kombinasjonen vi falt 
for.

Godt gemytt  
– flott å se på

Det hele begynte i 1982, 
den gang Lise og Heine som 
nyforelskede studenter delte 
husvære under utdannelsen 
i Trondheim. Drømmen om 
en egen hund var så levende, 

Hunden tilhører gruppen apporterende fuglehunder og ble 
opprinnelig avlet frem for å hente skadeskutt og dødt vilt (fugl) 
jegeren hadde skutt. Golden retriever har størst utbredelse av alle 
de seks retrieverrasene og er en vennlig, snill og tillitsfull hund. 
I følge rasebeskrivelsen, skal den være lydig, intelligent og ha 
naturlig arbeidslyst.

Den leker med barna, går glad og fornøyd med på innkjøpsrunden 
eller til trening i hundeklubben. Pålitelighet er et typisk trekk 
ved rasen. Hunden trives best når den får være familiemedlem. 
Den elsker å apportere og er aldri stoltere enn når den får bære og 
kanskje vandre rundt med en gammel tøffel i munnen. Rasen blir 
også brukt som førerhunder.

Den store populariteten har gjort gjort dagens golden retriever til 
en meget etterspurt familiehund. Når det gjelder rasestandard, 
skal den være velproporsjonert, harmonisk, aktiv og kraftfull, 
med effektive bevegelser. Den skal være sunn og ha et vennlig 
uttrykk. Hodet skal være balansert og velskåret.

(Kilde: www.canis.no  og Teknologisk Forlags Store Hundebok)

dem beholdt vi, Funniment’s 
Fingerprint, som ga navn til 
oppdrettet vårt.

Lise og Heine, som bor 
landlig og flott på Sotra 
utenfor Bergen, er begge travle 
yrkesmennesker. Derfor er 
avlsproduksjonen på Kennel 
Fingerprint mest en fritids- og 
hobbyaktivitet. Det forhindrer 
ikke at de begge skinner av 
fagkunnskap og yrkesstolthet.

– Vi har vel opparbeidet oss 
et positivt rykte som seriøse 
oppdrettere med gode hunder. 
Det gjør at mange av valpene er 
bortbestilt og reservert før de 
forlater morens mage, bekrefter 
Heine og sier at det trolig blir 
to kull i år. Først med Wilma 
nå snart, og så med Fira til 
sommeren.

Kjøpergruppen er stort 
sett familier som ønsker seg et 
firbent familiemedlem. I avlen 
legges det stor vekt på å få frem 
pene, sunne og rasetypiske 
individer – med typisk 
retrievergemytt. 

Opp gjennom årene 
har ekteparet vunnet gjeve 
trofeer både for jakt- og 
utstillingsegenskaper, men 
det viktigste i dag er å få frem 
individer som er trivelige og 
harmoniske på hjemmeplan. 
Med gode familie- og 
flokkegenskaper, tilpasset 
moderne familier. 

– Siden vi fokuserer 
på disse egenskapene, er 
vi mindre opptatt av det 
brukshundmessige. Men vi ser 

gjerne at de beste hundene 
våre også hevder seg godt 
utstillingsmessig. Her er det 
jo ikke bare utseendet som 
testes. Måten hundene takler 
de tøffe mentale utfordringene 
som utstillinger ofte er, 
sier også mye om gemytt og 
tilpasningsevne. 

Litt hofteproblemer, 
men innavl en myte

Å få frem de egenskaper 
de selv og valpekjøperne 
prioriterer, krever både tid og 
kunnskap.

– Vi er ytterst selektive i 
valg av partnere for tispene 
våre, og reiser gjerne langt for 
å finne individer med de rette 
avlsegenskapene. I det siste har 
Sverige vært førstevalget. Det 
er viktig å kjenne bakgrunnen 
og vite at det er gode linjer. 
Samtidig må man passe på å 
ha bredde i utvalget, slik at 
man ikke behøver å forfølge 
en linje så lenge at det oppstår 
uheldige trekk, forklarer 
Kleppe.

– Hva da med påstanden 
om at det forekommer mye 
innavl på retrievere?

– Det er en feilaktig myte. 
Innavl forekommer der man 
har raser med liten utbredelse. 
Golden er veldig utbredt her 
til lands og i våre naboland. 
Derfor har vi en stor genbank 
og mange avlsdyr å velge 
mellom. Det gjør det enklere å 
unngå gemytt og egenskaper vi 
ikke liker. Vi har som sagt stor 
fokus på å få frem vennlige og 
harmoniske familiehunder.

Oppdrett

01/2009  H&F  13

FaKta om  
GoLDen retriever

Kongelig Fingerprints Isola Tiberina, eller Oia, i verdig positur etter å ha 
vunnet cert på utstilling.

Uimotståelig Søt, liten golden retrievervalp på fem uker.

Pen og godlynt Kennel Fingerprint vektlegger 
å få frem hunder som både er familievennlige 
og har et harmonisk og staselig utseende. Fira 
tilfredsstiller alle kriterier.

Turkompiser Heine Kleppe på 
fjellet med Fira
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– Men alle raser er vel 
belemret med et eller annet. 
Hva bør man være oppmerksom 
på når det gjelder golden 
retrievere?

– Enkelte kan få problemer 
med hofteleddsdysplasi (HD). 
Dette er dels en arvelig og 
delvis en miljøbetinget lidelse. 
Enkelte vil kunne utvikle HD i 
vekstfasen hvis de er for tunge 
og får for mye mosjon. Hos 
oss sjekker vi tilstanden ved 
hofterøntgen og vi avler kun 
hunder som er sykdomsfrie av 
kategori A og B. Samtidig er vi 
nøye på at de som kjøper valper 
hos oss også foretar denne 
undersøkelsen. 

Kleppe påpeker at hunder 
brukt i avl også må ta en 
øyelysning for å påse at de er fri 
for øyesykdommer.

– Det kan ellers 
forekomme litt hudproblemer 
på retrieverne, men dette 
er vanligvis ikke noe stort 
problem. Ved å holde god 
kontakt med andre oppdrettere, 
holder vi oss oppdatert på 
problemer som måtte oppstå. 
Hvis noen ønsker å drive 
oppdrett på hunder de har 
kjøpt hos oss, ser vi gjerne at vi 
blir brukt som rådgivere slik at 
vi kan informere om eventuelle 
utfordringer og gi råd og tips. 
Når man er på valpejakt er 
det generelt viktig å finne 
oppdrettere med godt renommé 
innenfor egen raseklubb og som 
følger klubbens anbefalinger.

Vannelskere de lux
En liten, men viktig 

betrolelse er at retrieverne er 
vanngale i ordets rette og beste 
forstand.

– De elsker å være i vannet 
og synes også det er topp å 
grise seg til. I det heletatt 
stortrives de med å være 
ute i all slags vær. Da er det 
viktig med god pels. Den skal 
være selvrensende og ha den 
egenskapen at skitten rett og 
slett faller av når pelsen tørker.

– Hvordan ser så din 
personlige drømmehund ut? 
– Det er en golden 
retriever med god klassisk 
fuglehundreisning, flott 
overlinje og en hale som 
fremstår som en forlengelse av 
rygglinjen. Dertil må den ha 
god benstamme og selvsagt 
flott gemytt.

Lise og Heine anbefaler nye valpekjøpere og andre interesserte å ta 
kontakt i god tid. – Da kan vi få en fruktbar dialog og bli kjent med 
hverandre allerede før hunden er født.

råD oG tiPs til valpekjøpere

Oppdretterparet på 
Sotra synes det er 
viktig at valpene 

får utvikle seg i en vanlig 
familiesetting, med mamma 
og småsøsken og dra nytte 
av viktig læring her, før 
den leveres til en ny eier. 
De prøver også å finne 
rett hund til riktig familie. 
Alle nye valpekjøpere får 
med seg et egenprodusert 
informasjonshefte med gode 
råd og tips.

Her er noen av de 
viktigste:

• Husk at valpeperioden 
varer en god stund etter at 
dere synes valpen begynner 
å se voksen ut. Vær ikke for 
utålmodig når det gjelder å 
vente resultater. Valpen lærer 
og lagrer alt den opplever og 
blir utsatt for. Ta den med 
”over alt” og la den få oppleve 
mest mulig i starten av livet. 
Det gir god basis for den 
videre utvikling.

• Gå på valpekurs og 
senere nybegynnerkurs. 
Enten i retrieverklubbens regi 
eller en annen klubb eller 
hundeskole.

• Heftet inneholder også 
konkrete fôringstips. Her 
understrekes hvor viktig det 
er at valpen ikke blir for tykk 
– men heller ikke for tynn. En 
goldenvalp skal virke litt rund 
i kroppen, men må ikke bli for 
tung, da dette kan gi uheldige 
belastninger.

Søvn: 
La valpen sove i fred! Den 
trenger mye søvn og vil 
bli urolig hvis den stadig 
forstyrres. Det er lurt å gi den 
et eget sovested med en gang – 
et teppe oppi en kasse eller en 
seng som den skjønner er sin.

Leking: 
Utmerkede leker for en 
retriever er myke ting den 
kan bære på. Populært her 
er tennisball, vaskeballer og 
gamle håndduker med knuter 
på. Pinner er strengt forbudt! 
Både til kasting og gnaging 
er pinner meget uheldig da 
man vil opparbeide stress hos 
hunden. Når den tar ting den 
ikke skal, ta den rolig fra valpen 
og si takk. Ikke straff den for da 
vil den bli ulykkelig og usikker.

Å bli husren:  
Valpen har, fra den er ganske 
liten, et instinkt som sier at den 
skal bort fra flokken for å gjøre 
fra seg. Skryt når den kommer 
tilbake fra stedet hvor dette er 
lovlig. Etter hvert går dere over 
til å rose den når den gjør fra 
seg ute. Ikke bruk skjenn hvis 
den skulle være ”uheldig” inne.

Mosjon: 
Valpen skal IKKE mosjoneres 
i det hele tatt. Den skal leke 
og aktivisere seg selv, eller 
sammen med andre hunder 
i passende størrelse, men 
ikke dras med på tur. Dette 
gjelder helt opp til 10-12 
måneders alder. Golden er 
en stor og hurtigvoksende 
rase slik at den kan pådra 
seg belastningsskader om 
mosjonen overdrives i denne 
perioden. Begynn fra 6-7 
måneders alder med små lette 
turer.

Oppdragelse: 
All oppdragelse har som mål 
å skape en trygg hund som 
vet hva familien ønsker – og 
som har lært at det er kjekt å 
gjøre det som forventes. Vær 

konsekvent og vennlig. Si 
bestemt NEI til hunden når 
den gjør noe uønsket og ROS 
den når den slutter å gjøre 
det gale. Kjør felles linje på 
oppdragelse innad i familien. 
Husk at det er naturstridig for 
en hund å adlyde et barn. Alle 
under 12-13 år sees på som 
søsken og behandles deretter.

Stell og utstyr: 
Golden skal børstes og 
kjemmes, men ikke for ofte. 
Gjerne kun i røyeperiodene. 
Den skal også klippes i 
halsen, på halen og rundt 
og mellom potene. I halsen 
brukes tynnesaks, ellers 
en vanlig. Klipping øker 
hundens velvære da det gir 
luft til huden. Retrieverne er 
glade i å bade, både i vann 
og i gjørme. Det kan derfor 
være nødvendig å spyle den 
etter tur. Kennel Fingerprint 
presiserer at deres valper blir 
levert med veterinærattest, 
vaksine, ID- merke, 
mikrochips, forhåndsforsikret 
og registrert i Norsk Kennel 
Klub.

(Mer info på deres hjemmeside: 
http://home.online.no/~mimer)

Nyfødte og søte  For oppdretterekteparet 
er det viktig at valpene får en lærerik 
sosialiseringsperiode med mor og søsken, 
før de selges.

God hjelper En golden retriever kan brukes til så mangt.  
Her er det matmor Lise Basmo som får god drahjelp av Fira.

Vannentusiaster Goldens elsker å bade og 
er ikke så nøye på om dette skjer i rent vann 
eller i en gjørmepytt.


