KENNEL

Elegant: Dette er en vakker rase, og det er lett å
forstå at dette var en veldig populær rase.

Valpete: Man ser at Pippi fortsatt har litt å vokse ut i,
men hun er veldig voksen i hodet allerede.

Kennel Wayosi

– airedale terrier og
rhodesian ridgeback
I Fetsund i Akershus bor Mona Hansen med hundene sine.
Hun driver et moderne hundeoppdrett hvor hun ønsker å
få frem friske og sunne hunder.
TEKST OG FOTO: MIKE HILLINGSETER
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.
e bare bare å henge på
sterke hunder er det ikk
Førstemann: Med 4

M

ona Hansen jobber på Akershus Universitetssykehus som
molekylærbiolig til daglig,
men så fort hun er hjemme tilbringer hun all sin tid med hundene. Ikke
bare har hun oppdrettet sitt å drive med,
men hun er også nestleder i Fet og Omegn
Hundeklubb og er godkjent instruktør i
rallylydighet.
— Jeg er utdannet kjemiingeniør, dernest
molekylærbiolog og jobber til daglig på
Akershus Universitetssykehus. Jeg er samboer med Børge, og har 4 hunder hjemme;
Sheriff, Isi, Ninja og Pippi. I tillegg har jeg
6 stykker på deleie som jeg har avlsrett på.
Jeg er utdannet Trinn 1 instruktør i NKK,
og er også godkjent instruktør i rallylydighet. Jeg holder jevnlig valpekurs, lydighetskurs og rallylydighetskurs. Jeg har vært
styremedlem i en rekke klubber, både raseklubber og aktivitetsklubber. Jeg og noen
venner startet Fet og Omegn Hundeklubb
i 2013, som med tiden har blitt en svært
aktiv klubb med et stort medlemstall. Jeg
har bestandig drevet med hest, men etter
studiene ble hesteinteressen erstattet med
hundegalskap.

VOKST OPP MED HUND
Mona har vokst opp i en familie som har
hatt hund hele livet, men da hun skulle velge sin egen rase valgte hun ikke det hun var
vant med.
— Jeg er vokst opp i en familie som har hatt
airedale terriere siden 1978 og gjennom
hele min oppvekst. Fra ungdomsårene fikk
vi også en riesenschnauzer i familien.
Min far hadde redningshunder, og jeg var
ofte med på treninger gjennom oppveksten. På den måten fikk jeg tidlig kjennskap
til hund og brukshund-trening.
Jeg var selv mest interessert i hest da jeg var
yngre, men bestemte meg tidlig for at jeg
skulle kjøpe en egen hund når jeg var ferdig med høgskolestudiene, det skulle være
en rhodesian ridgeback. Pappa var nok litt
skuffet over at jeg ikke valgte airedale eller
riesenschnauzer som min første hund, han
kunne ikke helt se poenget med en sta ridgeback. Jeg var ikke til å rikke!
I 2005 kom min første egne hund inn i
bildet, det var rhodesian ridgeback hann-

hunden Sheriff (Kuzonga’s Cheriff). I 2009
innså jeg at jeg også måtte ha en airedale
terrier, dermed kom Isi (D’Isolde von de
Drift) inn i livet mitt.
At dette er en dame som er vant med hund
er ikke vanskelig å se, og over gjennomsnitt
hundeinteressert må man nok være også,
spesielt hvis man skal gå med alle 4 på tur
samtidig.

FOTSPOR

Det er mange som legger mye jobb i å finne et perfekt kennelnavn, og Mona gjorde
også dette. Kennelnavnet hennes er noe
som betyr noe for henne, og hun tenkte seg
godt om før hun valgte det.
— Det var en lang prosess å finne et kennelnavn, fordi jeg ville ha noe som betydde
noe spesielt for meg. Jeg leste ordbøker fra
perm til perm i håp om å finne ord som
hadde en fin betydning, og til slutt landet
jeg på det swahilske ordet Wayo. Wayo
betyr «footprint», og ved å putte på en S
for Sheriff og I for Isi, ble Wayosi dannet.
For meg betyr det «i fotsporene til Sheriff
og Isi», som var de første hundene av hver
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Jeg ønsker at navnet
«Wayosi» skal
assosieres med friske,
trivelige og mentalt
gode hunder.

FIRKLØVER: Dette er de fire hundene
som Mona selv har hjemme.
Hun har flere ute på fôravtaler.

rase, og som også er stammen av mitt oppdrett.
Mona ønsker dermed å sette fotspor fremover, og at hun skal avle frem friske hunder.
— Jeg er selvfølgelig glad i hunder, men
det i seg selv synes jeg er en dårlig grunn
til å drive oppdrett. Jeg ønsker at navnet
«Wayosi» skal assosieres med friske, trivelige og mentalt gode hunder, og det er
ønsket om å bidra til rasens utvikling som
driver meg, og som gjør at jeg synes dette
er en fantastisk hobby.

LANGT IFRA INTENSJONEN

Selv om Mona har vært i hundeverdenen
helt fra hun var liten, var det ingen selvfølge at hun selv skulle bli en aktiv oppdretter.
Det var rett og slett en tilfeldighet.
— Det var en tilfeldighet at jeg i det hele
tatt startet oppdrett, det var langt ifra intensjonen da jeg kjøpte Sheriff. Jeg tror
ikke engang tanken hadde begynt å modnes da jeg kjøpte Isi i 2009.
Sheriff viste seg tidlig å være en god representant for rasen, med både et tiltalende
eksteriør og ikke minst en fantastisk mentalitet. Han fikk derfor noen kull etterhvert,
og jeg ble med tiden mer og mer kjent med

Vakre hunder:
Ingen kan motsi at dette
er to raser som er
elegante og vakre.
Foto: Mona Hansen.
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oppdrettere av rasen når vi reiste rundt på
utstillinger og prøver. Mange av disse oppdretterne er i dag blitt gode venner av oss.
— Tilfeldigheter skulle ha det til at jeg fikk
en forespørsel om jeg kunne tenke meg
å overta en 2 år gammel rhodesian ridgeback-tispe ved navn Kiwi (Tappinskis
Peach And Passion), og med tiden ta kull
på henne. Vi bestemte oss for å takke ja til
det, med holdningen om at «skal vi gjøre
det, så skal vi gjøre det skikkelig». Valget
med å pare Kiwi med nettopp Sheriff var
ikke vanskelig, og dermed kom det første
kullet til verden i 2011.
— Isi viste seg tidlig å være den perfekte
airedale terrier, valget var heller ikke
vanskelig med tanke på å bringe hennes

linjer videre. Det første airedale-kullet fra
Wayosi kom til verden i 2015.
Så selv om hun ikke hadde tenkt tanken i
2009, driver hun i dag en flott kennel som
avler frem sunne og friske hunder.

SUNKET I POPULARITET

For en del år siden var airedaleterrieren en
veldig vanlig rase, og det var mange som
hadde kjennskap til dem. I dag er derimot
situasjonen annerledes, og det er en rase
som er mindre populær.
— Airedale terrieren var en veldig vanlig
rase for 10-20 år siden, men har siden den
tid sunket veldig i registreringsantall. Rasen
var tidligere vanlig å se som brukshund, nå
har nok andre brukshunds-raser overtatt
popularitets-stempelet mer og mer. Jeg har
ingen gode svar på hvorfor, men det kan jo
tenkes at pelsstellet er negativt for folk. Det
kan kanskje tenkes at noe av grunnen til at
airedale terrieren har blitt mer uvanlig som
brukshund er fordi avlen i dag hovedsakelig
ikke lenger rettes mot brukshunds-egenskapene.
BRUKSOMRÅDER
Både airedaleterrieren og ridgebacken er
hunder som kan brukes til omtrent alt. Det
er selvsagt noen ting som ligger mer naturlig
til rette for dem, men alle kan trenes til alt.
— Airedale terrieren er opprinnelig avlet
for å være en brukshund for jakt og vakt,
ved siden av å være en god selskaps- og

familiehund. Rasen er en allrounder på alle
måter.
Den ble brukt under både første og andre
verdenskrig, og er godt kjent for sitt store mot. Airedale terrieren har vært brukt
som politihund flere steder i verden, og i
Tyskland er den fortsatt i bruk som patruljehund i politiet. Etter andre verdenskrig
har avlen av airedale terrier i det gamle
Øst-Tyskland blitt sentrert rundt oppdrett
av hunder til brukshundsport, mens det
i resten av verden ikke har vært like stort
fokus på å bevare brukshundegenskapene
til rasen. Dette har gjort at man ikke kan
unngå å se forskjellen på disse 2 grupperingene av rasen når det kommer til konkrete
brukshundegenskaper. Dette er nok på lik
linje med veldig mange andre raser i dag.
Min far valgte å importere Ecco (Edgar von
der Christinenheide) fra tyske brukslinjer i
2005. Han har ikke angret et sekund. Siden
har vi tatt inn Isi og Uno (Herr Uno von
Thekla) og har bistått flere andre å importere valp fra Tyskland. Det er ikke den ting
en airedale ikke kan gjøre, våre hunder er
gode eksempler på en fantastisk allrounder. De elsker å trene og gjør hva som helst
for ros og lek. Jeg vil påstå at det ikke er en
hundesport denne rasen ikke egner seg til.
Ved siden av sine bruksegenskaper er den
en sosial, menneskekjær familiehund man
kan ha med seg overalt.

miliehund. Rasen blir ofte kalt afrikansk
løvehund, og den ble brukt til løvejakt i
Sør-Afrika. Nå er det ikke løvejakt den
brukes til lenger, men instinktene om å stå
los på vilt er en egenskap som mange individer fortsatt innehar. Rhodesian ridgeback er en stolt, egenrådig og modig hund.
Det er ofte mye jaktinstinkt i rasen, og den
gidder ikke repetere lydighetsøvelser i det
kjedsommelige. Et par repetisjoner holder
mer enn nok. Den er rolig inne, men liker å
bevege seg i terrenget ute. De seneste årene
har flere og flere begynt å konkurrere i ulike hundesporter med sine ridgebacker, rallylydighet har vist seg å være en sport som
ridgebacken trives godt med. Den synes
også agility er moro, og iblant synes den at
lydighet kan være gøy. Det er en god spor-

hund, det finnes flere godkjente ettersøkshunder etter skadet vilt. Jeg har konkurrert
masse med Sheriff i lydighet, brukshund,
agility, rallylydighet og blodspor, og jeg er
stolt av å si at han er blant de mest meritterte ridgebacker i brukshundsporter i Europa. Vi var aldri best til noe, men vi var
litt gode i mye.
SÆRTREKK
Som med alle raser, er det noe spesielt med
ridgebacken og airedaleterrieren også.
Dette er to raser man kjenner igjen når
man ser dem, og de har klare personlighetstrekk også.
— Jeg elsker ridgebacken fordi den er stolt,
majestetisk og egenrådig. Det er en rase

Mentaltesting: Det er viktig for Mona å mentalteste hundene sine, og
dette krever hun at valpekjøpere skal gjennomføre. Foto: Mona Hansen

— Rhodesian ridgeback er i hovedsak avlet for jakt og vakt på gårdene i Sør-Afrika, men den skulle samtidig være en fa-
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hvordan de skal forholde seg til teknologien nå om dagen.

eid
: Mona legger mye arb
STOLT OPPDRETTER
stolt
er
n
hu
at
se
å
det er lett
bak oppdrettet sitt, og
av hundene sine.

— Jeg er født i it-alderen, og jeg lærte meg
tidlig å lage hjemmesider. Det er en hobby
jeg har, og som jeg synes er moro. I tillegg
er jeg opptatt av at ved å gå inn på mine
hjemmesider skal man kunne finne all
nødvendig informasjon. I dag er det mange som bruker Facebook mer og mer som
en informasjonskanal, men jeg tenker at
informasjon ofte drukner og blir borte, og
derfor er det viktig for meg å være desto
mer bevisst på å bruke hjemmesidene aktivt. Det er også blitt mitt eget arkiv.
Sunne holdninger er noe som er nødvendig om man skal lykkes med å avle frem
hunder som er trygge, og friske, og dette
har Mona masse av.

som gjør inntrykk fordi den har integritet,
man må fortjene å bli elsket av en ridgeback.
Ridgeback kan være sta som et esel, barnslig som en valp, den er ekstremt uttrykksfull og lojal. Den elsker å ligge i solen,
og hater regn. Den vil helst ligge godt og
mykt, gjerne under dyna på kalde vinternetter. Den vil være med der det skjer, den
har masse humor og vil aller helst at alt av
fokus vendes mot den.
— Jeg elsker airedale terrieren fordi den er
sosial, energisk og alltid vil jobbe for meg.
Den elsker å bade og apportere, den elsker
å jobbe. Lydighet, spor, søk – en airedale elsker å bruke hodet. Samtidig er den en ypperlig familiehund, som er spesielt fin med
barn. Den følger deg som en skygge, hvor
enn du går i huset, og lurer alltid på hva du
holder på med. Den vil helst være med der
det skjer ting, selv om den ikke nødvendigvis trenger å være i fokus.
Så her er det bare å finne ut hva som passer
sitt behov, og kanskje blir det en av disse
rasene på deg neste gang?
MENTALITET OG HELSE
Hver oppdretter har sine ting som de fokuserer på, og det har Mona også. Mens
noen kun fokuserer på å avle frem perfekte
hunder etter rasestandarden, skal hundene
fra kennel Wayosi være friske og mentalt
stabile.
— Det viktigste for meg er mentalitet og
helse, utseende kommer i andre rekke. Jeg
52 05/2016 H&F

ønsker at mitt kennelnavn skal assosieres
med trivelige og mentalt stabile hunder,
med bruksegenskaper som de er avlet frem
for. Jeg arrangerer mentaltester for alle
mine valper, som er obligatorisk for alle
valpekjøpere å delta på. På den måten kan
jeg måle hvordan det mentale i hundene
ligger an i forhold til mine mål. Ved hjelp
av mentaltester får jeg en indikasjon på om
jeg er på rett vei, eller om jeg må gjøre tiltak
i forhold til det mentale. Jeg bruker nettverket jeg etterhvert har opparbeidet meg
når jeg skal finne passende avlshunder. Jeg
forsøker å finne ut så mye som mulig om
potensielle partnere når det kommer til
helse. Jeg ønsker friske og sunne hunder
som lever lenge. Jeg benytter meg av ulike
helsetester som er et krav på rasen, samt
genetiske tester for enkelte sykdommer. I
tillegg kommer sunn fornuft og magefølelse, som kanskje er viktigere enn man tror.
Det er ikke bare for sin egen del at Mona
ønsker å mentalteste valpene sine, men
også for de fremtidige eierne.
— For mine valpekjøpere er mentaltesting
en god måte for hver enkelt eier å forstå
hunden sin bedre, slik at mentaltesting for
deres del blir et verktøy de kan bruke for
lettere å forstå hunden sin og få svar på
hvorfor den gjør som den gjør i hverdagen.

MODERNE OPPDRETT

Man ser mer og mer at oppdrettere må følge med i utviklingen, og hvor viktig det er
å ha et moderne oppdrett. Dessverre er det
noen som henger igjen, men det er derfor
veldig godt når man finner noen som vet

— Mine holdninger til avl har jeg i stor
grad med meg fra hestesporten, ved siden
av at jeg gjennom min utdanning og profesjon har fått en grundig innføring i genetikk som er et viktig aspekt i hundeavl. Jeg
er nysgjerrig av type, ønsker å stadig tilegne meg mer kunnskap og liker å delta på
kurs for å lære mer, både innen avl, helse
og trening av hund.

GANSKE STRENG

Når Mona skal selge valper, er hun kresen
på hvem hun velger. Her må man vise at
man har tid, er engasjerte og helst levere en
stil om seg selv.
— Jeg er ganske streng i forhold til hvem
som får kjøpe hund hos meg, og jeg ønsker
at potensielle valpekjøpere skal engasjere seg
i prosessen. Jeg vil helst ha en lang stil om
hvem de er, og noen ord om hva de ser for
seg i forhold til sitt hundehold. Jeg er ikke
så opptatt av at de skal ha lang erfaring,
men er de førstegangs hundeeiere vil jeg se
at de er engasjerte og at de kommer til å
legge mye tid og arbeid i trening og miljøtrening av hunden de første årene. Dette
legger standarden for resten av hundens liv,
og derfor er dette veldig viktig for meg.
Jeg ønsker meg valpekjøpere som vil holde
kontakt med meg gjennom hundens liv, og
jeg ønsker at de engasjerer seg i samholdet
mellom valpekjøperne. Jeg krever at de skal
HD- og ED-røntge hundene, og møte opp
på mentaltesting når hunden er 2 år.
Så hvis du ønsker hund fra kennel Wayosi,
er det bare å ta kontakt med Mona Hansen.
Hvis du er heldig kommer du igjennom
nåløyet, og da får du en hund som er aktiv,
mentalt stabil, og frisk.

