LYKKE

Nydelig, sjokoladebrun Cocker spaniel tispe 5,5 år m/papir må omplasseres pga usikker
på barn.Lykke har vert alene inntil 6t på dagtid med annen hund. Vant til luftegård,
jager katter, nyskjerrig på sau, liker bilkjøring, nyskjerrig og leken med hunder,
men kan være dominerende. Kan forsvare mat og bytter. Ikke veldig glad i pelsstell
og koklipp. Noe usikker mot fremmede. Kan gå løs, vant til sykling og snørekjøring.
Vaksinasjon og helseattest OK. Omplassert til par i Ålesund 7/8

ALLI
Nydelig Border Collie hannhund på 1 år. Veldig trivelig gemytt.

MAX
Mix Border Collie/Labrador hann 2,5 år
Omplassert til dame i Sandnes

CONNIE
Søt Collie tispe 5 år m/papir
Omplassert til mann på Bjoa

JUNO
Nydelig Siberian Husky tispe 13mnd omplasseres pga sykdom hos eier.
Supert gemytt. Omplassert til familie på Karmøy 28/7

ZENTA
Livlig og hard border collie/labrador mix på 7mnd omplasserer grunnet tidsmangel.
Ikke vant til å være alene hjemme da det har vært hjemmeværende i huset.
Usikker på fremmede unger. Nysgjerrig på katter. Liker bilkjøring.
Kan jage biler. Vi trener henne framover, og ny eier vil få instruksjon.
Blir trent i grunnleggende lydighet. Helseattest og vaksinasjon ok.
Omplassert til familie i Stavanger 26/7

RAMBO
Fin og trivelig Basset Hound 10 mnd m/papir trenger nytt hjem.
Mer info er på veg inn fra tidligere eier. Vi leter etter godt hjem med klare grenser
og aktivitet. Barn ikke under 12 år. Helseattest og vaksinasjon ok.
Omplassert til par i Akershus 22/7

BALDER
Stor og trivelig Rottweiler hann, 2 år m/papir trenger nytt hjem pga samlivsbrudd.
Vant til barn over 13 år. Sosial og åpen mot fremmede, litt bytteforsvar, vant til å være
alene hjemme på dagtid inne eller i hundegård. Vokter når folk passerer. Godtar egen
katt, men jager andres. Godtar sau, liker bilkjøring. Grei med tisper, kan briske seg
mot hanner. Vant til sykkel og kan gå spor. Ikke røntget. Vaksinasjon og
helseattest ok. Omplassert til mann på Haugalandet 21/7

BONITA
Stor og vakker mix Rottweiler / Schäfer / Collie 24 mnd må omplasseres
pga ble for krevende. Stabil hund med meninger, som trenger rolig og klar fører.
Vokter noe, kjælen og snill når hun vet sin plass. Jager katter, liker bilkjøring,
grei med barn, men passer best i landlig, rolig hjem. Vaksinasjon og helseattest ok.
Omplassert til par på Stord 18/7

LOLA
Herlig, livlig og glad mix Springer Spaniel / Border Collie tispe 2 år må
omplasseres pga eiers tidsmangel / helse. Grei med barn, jager katter, liker bilkøring
nyskjerrig på sau. Grei med hunder, vant å være alene 6 t.
Vaksinasjonsattest og helseattest ok. Omplassert til dame fra Ålesund 13/7

KASPER
Sosial og pen Kleiner Münsterländer hann 4 år m/papir må omplasseres pga reisejobb
og tidsmangel. Kasper er barnevant, vant å være alene på dagtid, ikke vant til katt.
Han liker bilkjøring, har gått flere kurs og er trent til snørekjøring på skiturer. Grei og leken
med andre hunder. Kasper er ikke blitt jaktet med, men han kan nok bli en flott fuglehund,

allikevel! Trenger mer grunntrening i lydighet. Omplassert til familie i Trøndelag 13/7

MILLIE
Lita og tøff Dvergschnauzer på 2,5 år m/ papir.
Litt usikker og en del forsvar, men blir bedre for hver dag:)
Leter etter en bestemt eier, som kan gi ho klare linjer og et aktivt liv.
Gjerne med erfaring fra hundetrening. Gebyr 4000.Ring for mer informasjon. Omplassert til dame i Stvgr 107

MOLLY

Liten Jack Russel Terrier blandingstispe f. i juli 2011, må omplasseres
pga eiers sykdom og samlivsbrudd. Molly er usikker og litt bestemt og trenger et
tålmodig, kjærlig hjem, uten for for mye og forholde seg til. Gjerne enslig person
med hundeerfaring og stort hjerte, som vil gi henne en sjangs.
Kommer tilbake til tidligere eier 12/7

TEXAS
Pen Dvergschnauzer hann 2,5 år m/papir må omplasseres pga usikker og knurrete
rundt barnebarn. Har vert alene intil 3 t. Jager katter. Kan gå tur løs, kommer på
innkalling. Liker bilkjøring, nyskjerrig på sau. Bjeffete/usikker mot fremmede,
men vi jobber med grenser og trygging og det går egentlig veldig greit. Søker trygghet
og vil ha kontakt. Liker ikke å få trimmet pelsen, bør kanskje heller klippes. Øyenlyst uten
anmerkning. Vaksinasjon og helseattest ok. Omplassert til mann i Skien 2/7

REX
Koselig Labrador Retriever hann, 3 år m/papir, må omplasseres pga han ble litt sjalu
og glefset mot spedbarn. Rex har alltid vert litt usikker og voktete not fremmende,
og passer nok best med et "enkelt og greit" liv, med klare grenser og mye aktivitet.
Han er bestekompis med en 9 åring, trent en del i lydighet og er vant til å løpe løs
på gården. Han tar stand på fugl og det hadde sikkert gått an å trent ham på jakt.
Han jager katter, liker bilkjøring og er vant til å være hjemme alene full arbeidsdag.
Vaksinasjon og helseattest ok. Omplassert til mann i Bergen 3/7.

TICO
Livlig og pen 1,5 år mix Eng. Setter Rottweiler, Belgisk Fårehund, Border Collie og
Hovawart må omplasseres pga helseproblemer. Tico er glad og tillitsfull hann som
har vert vant til folk i huset på dagtid. Han er ikke veldig vant til barn, men barn over
10 år er sikkert ikke problem. Han er leken og arbeidsvillig, med god nese.
Han kan være alene litt og er vant til bur. Liker bilkjøring, jager katter.
Helseattest og vaksinasjon ok. Omplasseres til par i Oslo 14/7

TOYO
Snill, livlig, litt forsiktig Engelsk Staffordshire BullTerrier / Border Collie, kastrert hann
5 år må omplasseres pga familieforøkelse og tidsmangel. Kan ule når han er alene,
uerfaren på katt, liker bilkjøring, usikker på små barn men går greit med de over 10 år.
Litt hissig på noen hannhunder. Helseattest og vaksinasjon OK. Omplassert til par

på Karmøy 21/6

LOGAN
Nydelig Hvit Gjeterhund hann 3 år m/ papir, må omplasseres pga for mye alene.
Vi har trent Logan, han er blitt helt herlig. Vi leter etter en rolig, tydelig og snill eier
med erfaring med litt større hund. Bilvant, vant til større barn.
Helseattest og vaksinasjon OK. Omplassert til mann i stvgr 7/6

QUATTRO
Herlig, tillitsfull mix Husky, Flat Coated Retriever, Pointer, og muligens Grosser Schweizer
Sennenhund hann 3 år må omplasseres pga tidsmangel. Quattro er ikke veldig
barnevant, men går nok fint med barn over 10 år. Vant til å være alene opp til 6 t.
Liker å kjøre bil, jager katter. Helseattest og Vaksinasjonsattest ok.
Omplassert til par i Numedal 3/6

FELIX
Pen Beagle hann, akkurat 4 år trenger å komme til erfarent friluftsmenneske eller jeger
det han kan få brukt seg skikkelig. Felix er en bestemt kar og det har blitt litt turbulent
der han er nå. Han har ikke blitt jaktet med, men har sikkert lyst å prøve. Vant å være
alene på dagtid, liker bilkjøring, uerfaren på sau, skal ikke til noen med barn under 15 år.
Søt og kosete hund, når han vet sin plass.
Omplassert til jeger 28/5

ODIN
Nydelig langhåra Schäferhund hann 8 år m/papir leter etter nytt kjærlig hjem etter
at eieren tragisk omkom i en husbrann. Odin har fint gemytt, er ikke vant med barn,
liker bilkjøring og godtar katter. Sunn og frisk, ikke kjent HD status, men vi prøver å
få tak i papirene så vi kan se. Flotte farger og eksteriør, mangler en testikkel.
Ikke stor, veldig tynn (25kg) og røyter kraftig, så vi må stelle ham før vi legger ut med bilde.

Omplassert til familie i Larvik 27/5

LADY
Kjempesnill og vakker Grand Danois tispe, nesten 5 år, u/papir, må
omplasseres pga jobbsituasjon og flytting. Kosete med store og små, kan være hjemme
alene, åpner dører, liker ikke å være i bur, vant til andre hunder, men kan hisse
seg opp i møtesituasjoner. Vant til katter og hest, liker bilkjøring, bjeffer litt.
Omplassert til mann på Bjoa 25/5

REMI
Kosete og blid Golden Retriever hann 4,5 år m/papir må omplasseres pga allergi og
tidsmangel. Remi er grei med barn, men vil passe best til barn over 10 år.
Vant til å være alene på dagtid, jager katter, liker bilkjøring. Bjeffer lite. Remi har hatt
Tre tidligere eiere. Han glefset her en gang, når han ikke ville komme. Han bet ikke.
Siste eier har ikke sett denne adferden. Vi leter etter voksent hjem med hundeerfaring.

Omplassert til dame i Oslo 27/5

ELROND
Glad og vennlig mix schäfer/ukjent hann 5 år må omplasseres pga livssituasjon.
Han har konkurrert i lydighet og rallylydighet med opprykk til kl 2 og har bestått
mentaltest og blodsporprøve. Elrond er vant til katter og liker å kjøre bil.
Bjeffer lite, men gir beskjed når noen kommer. Han er vant til en annen hannhund
i husholdningen og har derfor vert lite helt alene. Helseattest og vaksine kommer
på plass til uka. Flott hund som elsker å gå tur. Omplassert til dame fra Nordhordland 14/5

HARLEY
Australian Sheperdog, kastrert hann m/papir snart 5 år, trenger nytt hjem pga eiers sykdom.
Harley er sosial og snill med barn, kan være alene på dagtid, liker bilkjøring, jager katter.
Han har trent en del bruks og lydighet, men vi leter først og fremst etter en aktiv, trygg og
tydelig person. Harley kan vokte fører og mat rundt andre hunder. Omplassert til par fra Lillesand 15/5

ARIEL
Søt tispe mix Flat Coated Retriever og Pointer 5 år, må omplasseres pga tidsmangel.
Ariel er ikke vant til barn, men virker trygg og grei. Barn over 10 år er sikkert ikke
problem. Hun bjeffer lite, bare litt, når det kommer noen. Hun kan være alene hjemme.
Hum godtar katt, er nyskjerrig på sau og liker bilkjøring. Helseattest og vaksine ok.
Omplassert til dame i Haugesund 8/5

EMBLA
Kjempesøt og sosial mix Siberian Husky / Alaskan Husky tispe 2 år må omplasseres
fordi hun blir for krevende for nåveærende eiere. Vi trener henne og hun er lettlært og enkel
hund å holde på med. Godtar barn, vant til å være alene 5-6 timer, men kan finne
på og ule. Embla liker bilkjøring. Hun jager katter og sau, og har noen høner i nabolaget
på samvittigheten. Herlig, munter hund som spiller rolle som ulv i serien Vikingene:)
Hun er litt tynn, så vi prøver å fore hennne opp. Gebyr 3500.- Omplassert til mann på
Karmøy 7/5

JESSY
Nydelig, driftig Schäferhund tispe akkurat 1 år gml m/papir må omplasseres
pga tidsmangel. Jessy er en brukshund fra Schh linjer, med mye gass, søkslyst,
kamplyst, jaktlyst og forsvar, som trenger å komme til folk som kan håndtere det.
Lita og nett, kraftig vinklet, vant til å være alene på dagtid, jager katter,
blir litt bilsyk foreløpig. Helseattest og vaksine OK. Tillitsfull og klar til dyst.
Omplasseres til dame fra Romerrike 4/5

CHIPPO
Livlig og tillitsfull mix Schnauzer/Dachs hann 10 mnd må omplasseres pga
livssituasjon. Ikke vant til barn, men går sikkert fint med barn fra 10 år og oppover.
Vant med hjemmeværende på dagtid, alene max 2-3 t. foreløpig. Uerfaren på katt,
blir av og til bilsyk. Vaksinasjonsattest og helseattest ok. Omplassert til mann fra Os 3/5

ODIN
Vilter og bestemt Border Collie hann 6 mnd m/ papir, søker jobb hos
hundemenneske, gjerne til gjeting, da stamtavla er god.
Liker bilkjøring, leken og tillitsfull mot barn. Har vert med på jobb på dagtid.
Omplassers pga eiers sykdom. Ikke helt husrein ennå (markerer). Helseattest
og vaksine ok. Omplassert til gjeterhund og LP dame 30/4

BELLA
Søt mix Dvergdachs / Border Collie tispe 8 år må omplasseres pga usikker på
barn. Kosete og trivelig hund som kan være alene på dagtid. Vant å kjøre bil,
glad i å bade, løper etter katter. Vaksine og helseattest ok. Omplasssert til dame i
Drammen 23/4

MILO
Nydelig og grei Eurasier hann knapt 5 år, kastrert med papir må omplasseres pga og tidsmangel.
Passer med barn over 10 år. Vant å være alene på dagtid. Grei i bil. Jager katter.
Det er en del pelsstell med rasen. Vaksinasjon og helseattest ok.
Omplassert til familie på gard i Hardanger 13/4

HATCHi
Herlig Alaskan Husky hann, 3 år må omplasseres pga tidsmangel.
Hatchi er grei med barn og vant til være alene på dagtid. Han har bodd både ute
og inne. Åpner dører, nyskjerrig på katter, liker bilkjøring. Helseattest og
vaksinasjon OK. Omplassert til par på Karmøy 10/4

FELIX
Trivelig, tillitsfull mix Border Collie/ukjent (Alaskan Husky?) hann 15 mnd. må
omplasseres pga for mye alene. Ikke vokst opp med barn, men går sikkert fint
med barn fra 10 år og oppover. Uerfaren på katt og sau, rolig i bil. Sosial og fin.

Vaksinasjon og helseattest OK. Omplassert til mann nordpå 4/4.

KOMPIS
Pen og grei Manchester Terrier hann, 6 år kastrert m/papir, må omplasseres pga redd
den nye babyen. Han er generelt usikker på barn, men det går greit når de blir over
10 år. Jager katter, liker bilkjøring, vant til hjemmeværende på dagtid. Kan være
hjemme alene i bur, men kan også være løs. Helseattest og vaksinasjon OK.
Omplassert til mann på Finnskogen 2/4

OLIVER

Livlig og trivelig blanding av Yorkshireterrier og Dvergpinscher hann 20 mnd må
omplasseres pga familieforøkelse. Sosial og livlig kar, som nok vil trives best hos en
aktiv familie med litt eldre barn. Ikke vant til katt, liker bilkjøring, vant å være alene på
dagtid. Helseattest og vaksinasjon OK. Omplassert til mor og datter på Straume1/4.

BAMSE
Pen og trivelig mix hannhund 3,5 år må omplasseres pga familiesituasjon.
Han er enkel og lydig, men er litt skeptisk på nye barn og nye menn. Passer derfor
med et rolig og oversiktlig liv, med få og forholde seg til. Bamse er vant til barn
på 8 år og mange katter og smådyr. Han er vant til å være alene og liker å kjøre bil.
Helseattest og vaksinasjon OK. Omplassert til dame i Oslo 1/4

FELIX
Pen, livlig Cocker Spaniel/ Border Collie hann, 7 mnd trenger nytt hjem pga for
krevende for tidl eier. Felig er åpen og nyskjerrig men trenger grunntrening i lydighet.
Vi vil begynne og trene ham og instruerer gjerne ny eier om ønskelig. Med denne
blandingen kan han nok bli bestemt og bør komme til voksne folk som har erfaring
med hund. Ikke vant til barn, liker bilkjøring, jager katter, vert litt alene. Helseattest og
vaksinasjon OK. Omplassert til mann på Bø 1/4

TERRY
Søt og trivelig Pincher hann 5 år m/papir.
Glad og sosial hannhund, Terry kan være litt usikker på barn og har vist tendenser
til ressursforsvar, og egner seg derfor hos en voksen familie. Ikke vant til katter,
liker bilkjøring, vant til hjemmeværende på dagtid og noe urolig når alene.
Helseattest og vaksinasjon OK. Omplassert til par i Oslo 1/4

NIKKI
Søt og sosial mix Schäfer / ukjent (husky?) tispe 2,5 år må omplasseres pga
familiesituasjon. Livlig og glad, snill med store og små. Vant å være alene på dagtid,
liker bilkjøring, ukjent med katt og sau. Vaksinasjon og helseattest ok.
En helig hund med fint gemytt. Omplassert til mann i Oslo 16/3

ARI
Pen Sort Melomschnauzer hann 3 år kastrert m/papir må omplasseres pga eiers sykdom.
Han er litt skvetten, men sosial og grei med hunder og folk. Vant med hjemmeværende i
huset på dagtid, barnevant, jager katter, liker bilkjøring. Omplassert til par i Oslo 15/3

CAMILLA
Søt og livlig Manchester Terrier tispe 5 år m/papir må omplasseres
pga familiesituasjon. Hun er litt forsiktig, men tillitsfull og leken. Vil nok passe best
i rolig hjem eller evt med voksne barn. Vant å være alene, grei i bil, godtar egen katt.
Liker lange turer. Vaksinasjon og helseattest ok. Omplassert til dame i Stvgr 12/3.

EON

Golden Retriever/ Setter mix 7 år hann omplasseres pga tidsmangel.
Vant til å være alene, men ikke glad for det. Liker bilkjøring. Grei med andre hunder.
Bjeffer lite. Veldig glad i tur. Ikke vant til barn.Helsesjekk og vaksine OK
Omplassert til par på Klepp 4/3

SIXTEN
Knallsøt, livlig og trivelig mix hannhund på 5 mnd må omplasseres pga familiesituasjon.
Tillitsfull valp med alle muligheter. Må komme til aktive eiere eller friluftsfolk.
Kattevant, barnevant, liker bilkjøring, chippet.
Helseattest og vaksinasjonsattest OK. Omplassert til par på Jæren 24/2

KITA
Vakker, stor og glad mix Kaukasisk Owtcharca / Great Japanese Dog tispe 4 år, må
omplasseres pga eiers helse. Sosial med folk og barn, trygg og trivelig.
Passer best på landlig sted med god plass og erfarne eiere. Stille og lett å hanskes med,
men må styres da hun kan vokte og liker ikke små hunder!
Helseattest og vaksinasjon ok. Omplassert til voksen kar i Bergen 23/2

EMMA

Søt og grei Lhasa Apso mix tispe 3,5 år må omplasseres pga flytting.
Tillitsfull og sosial, barnevant, vant til hjemmeværende i huset på dagtid,
men kan være alene inntil 3 t. men kan bjeffe. Jager katter, grei med hunder,
liker ikke så veldig bilkjøring men går greit. Helseattest og
vaksinasjonsattest ok. Omplassert til dame på Jæren 20/2

CNERTN
Søt hollandsk Gjeterhund, langhår 7 år kastr. m/papir.
Omplasseres til aktive frilufsfolk, eventuelt med større barn
Vandt til å være alene en arbeidsdag. Vant til egen katt, men jager andre katter.
Liker bilkjøring. Han har allergi men får medisin for det.
Helseattest og vaksinasjon ok. Omplassert til mann i Trøndelag 16/2.

RUFUS
Søt og tillitsfull valp 7 mnd trenger nytt hjem! 50% Jack Russell Terrier,
25% Amr. Cocker Spaniel og 25% Pomeranian. Livlig og nyskjerrig,

kosen valp med alle muligheter. Kan være alene et par timer, uerfaren med katt,
rolig i bil. Helseattest og vaksine OK. Omplassert til dame på Østlandet 5/2

LUDO
Glad og koselig Chi Hua Hua, 5 år hann m/papir trenger nytt hjem pga tidsmangel.
Ludo er livlig og glad i folk, litt forsiktig overfor nye barn, ganske lydig), nyskjerrig
på katt vant til mange dyr, uredd hunder, vant å være alene på dagtid (sammen med
Lottokan markere inne, kan ta seg småturer på egenhånd. liker bilkjøring. Sunn og frisk.
Vaksinasjon og helseattest OK. Omplassert til par på Sotra 9/2

LOTTO
Herlig, tillitsfull Chi Hua Hua hann 3 år m/papir trenger nytt hjem pga tidsmangel.
Glad i store og små, (kan skvette rundt voldsomme barn) vant til andre dyr og litt
småredd men grei med andre hunder. Leken og kosete. Vant å være alene på dagtid
(med Ludo) Piper litt i bil, kan markere inne, stikker ikke av. Sunn og frisk, Vaksinasjon

og helseattest OK. Ompl til par på Sotra 9/2

BARON
Nydelig, brun og hvit Border Collie hann 3,5 år u/papir trenger nytt hjem med god plass og
tid for en aktiv hund. Baron har vert omplassert en gang før, men pga
eiers sykdom og tidsmangel, fikk vi han tilbake. Baron trenger klare lingjer
og gjerne en hobby utover vanlige turer. Vaksinasjon og helseattest ok.
Omplassert til par i Hardanger 5/2

KALISI
Søt og trivelig Labrador / Vorsteher / 50% Engelsk Setterer tispe 1,5 år trenger nytt hjem
pga samlivsbrudd. Vant til barn på 1,5 år. Vant å være alene (i bur). Godtar bilkjøring,
jager katt. Grei med hunder. Tillitsfull og snill, men vet hva hun vil. Sikkert godt egnet til
skogsfugljakt og alle typer søk. Vaksinasjon og helseattest OK.
Omplassert til småviltjeger/par i Oslo 5/2

KARO
Glad og energisk mix må omplasseres pga samlivsbrudd fordi han blir for mye alene.
Karo er åpen, sosial og vant til barn, men han har mye energi og kan bli litt usikker.
Trenger en erfaren, rolig person å støtte seg på. Kvikk og lydig, vant til å være alene
på dagtid, noe territoriell, liker bilkjøring jager katter. Helseattest og vaksinasjon ok.
Omplassert til dame på Selje 3/2

BAJAS
Nydelig mix Tervueren / Border Collie hann, 4 år må omplasseres pga helsemessige
årsaker hos eier. Glad i folk, men usikker på barn og trekker seg unna. Vant å være alene
en arbeidsdag. Liker ikke bur, liker de fleste dyr, uerfaren på sau, liker ikke bilkjøring,
skudd og torden. Grei med andre hunder. Kan litt lydighet, trent litt Agility og stortrives
med det. Helseattest og vaksinasjonsattest ok. Omplassert til mann på Bømlo 3/2

XO
Nydelig, trivelig Schäfer hann 2 år m/stamtavle, trenger nytt, aktivt hjem hos hundefolk!
Noe lydighetstrent og godt sosialisert med andre hunder. Vant til et barn på 4 år.
Vant å være alene. Liker bilkjøring, ikke vant til katt. Kontaktsøkende, nyskjerrig og tillitsfull,
men ikke oversosial. Burde ha alle myligheter mht bruksområder, men ikke utstilling pga
mankehøyde på 75 cm. Ikke HD røntget ennå. Helseattest UA, vaksinasjon OK.
Omplassert til mann i Stavanger 1/2

THOR
Knalltrivelig Podenco Canario hann 2,5 år, uten papir må omplasseres
pga tidsmangel, jobb mm. Åpen og sosial, full av futt og fart, må til aktive

folk. Liker barn, vant til å være alene sammen med annen hund,
liker bilkjøring, leken og nyskjerrig med andre hunder, godtar katt.
Helseattest og vaksine Omplassert til familie på Jæren 20/1.

CHICO
Stor, vakker, Schäfer hann 3,5 år leter etter nytt hjem.
Aktiv og lettstresset, men er trent i lydighet og vil fungere fint i et hjem med nok
aktivitet og konsekvente, klare grenser. Snill og hengiven, litt stri i møte med andre
hannhunder. Chico er vant til større barn, kan være alene, liker bilkjøring. Liker ikke katter.
En nydelig og herlig, blid hund. Stamtavle, vaksinasjon og helseattest ok.
Omplassert til mann på Stord 7/1
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FELIX
Søt lhasa Apso / Lancashire Heeler hann kastrert 2 år omplasseres pga familiesituasjon.
Vant med barn ifra 15 og oppover. Aktiv hund som trives på turer.
Forsiktig i starten til man blir kjent. Vaksinasjon og helseattest ok.

Omplassert til dame på Haugalandet 24/12

YOKO
Rolig, vakker og og vennlig Thai Ridgeback Dog tispe, 1,5 år u/papir,
må omplasseres pga tidsmangel og uenighet med tispe nr 2 i huset.
Nyskjerrig og forsiktig hund med fint gemytt. Vant til byliv. Blir litt bilsyk,
men går seg til etterhvert. Litt bestemt mot andre tisper, bjeffer lite.
Ikke så vant til barn, men kan nok fint gå med rolige hundevante barn over 10 år.
Yoko har ikke ridge. Helseattest og vaksine ok. Gebyr kr 3000.Omplassert til par i Skien 20/12

LADY
Søt Jack Russell Terrier tispe 7 år u/papir. Bestemt dame som trenger litt klare regler
fra en trygg person. Legger seg bl.a i fanget og vil ha deg for seg selv;)
Sporty og aktiv, vant til andre hunder men liker å bestemme. Vant å være alene,
ikke vant til katt eller sau, og har en del jaktinstinkt. Liker bilkjøring. Vaksinasjon og helseattest ok.
Omplassert til erfaren dame i Hardanger 15/12

BLACKIE
Herlig, glad, litt myk Boxer hann 1,5 år u/papir må omplasseres pga allergi hos barn.
Kan gå fint med større barn, leken og livlig. Jager katter, liker bilkjøring.
Vant å være alene inntil 4 t. Helseattest og vaksinasjon OK.
Omplassert til par i Fredrikstad 15/12

WENDY
Nydelig boston Terrier tispe 18 mnd m/papir omplasseres pga uenigheter
med en annen tispe i hus. Ikke vandt til barn . Vant til å være noe alene
med andre hunder til stede. Rolig i bil. Veldig forsiktig i starten til man blir kjent.
Wendy har gjort det bra på utstilling, omplasseres til et voksent hjem med erfaring.
Veldig søt og trivelig når man blir kjent med henne.
Vaksinasjon og helseattest ok
Omplassert til par på Karmøy 14/12

AIKO
Nydelig, rolig og tillitsfull mix Tervueren og Collie hann 6 år må omplasseres pga endret
livssituasjon. Vant til barn fra 4 år og oppver. Kan være alene, liker bilkjøring, lite bjeffing.
Helseattest og vaksinasjonsattest ok.
Omplassert til den nye praktikanten på Tunge, samme dag som han kom! :D 13/12

AMANDUS
Herlig, tillitsful mix Border Collie/ Setter hann 4 år må omplasseres pga eiers sykdom.
Amadeus er veldig snill, liker barn, leken og livlig, kan være alene, jager katter,
liker bilkjøring. Liker andre hunder, men er litt morsk i enkelte møtesituasjoner.

Helseattest og vaksinasjon ok. Omplassert til par på Jæren 3/12

SHIRA
Søt og rolig blandings tispe av Buhund, Elghund, Karelsk Bjørnehund 5 år,
må omplasseres pga tidsprioritering. Shira er snill og litt forsiktig av seg
og har noe vaktinstinkt, når hun er ute. Kosete med familien, forsiktig mot fremmede.
vant å være hjemme en arbeidsdag, jager katter, har vert lite løs. Liker bilkjøring,
Helseattest og vaksinasjonsattest ok. Omplassert til par fra Bergen 25/11

MIRA
Snill og rolig Engelsk Setter tispe 8år u/papir, trenger nytt hjem pga tidsmangel.
Er blitt brukt på rypejakt hvert år og finner mye fugl. Barnevant, vant til å være alene,
nyskjerrig på katt, liker bilkjøring. Herlig hund og super turkamerat.
Helseattest og vaksinasjonsattest ok. Ompl til familie i Haugesund 25/11

ROSCO
Søt Lhasa Apso hann, 12 mnd m/papir må omplasseres pga livssituasjon.
Rosco er litt usikker i starten, men han får fort tillit til folk. Han er barnevant,
vant til å være hjemme alene hel dag, vert litt med katt, ikke veldig glad i å kjøre bil,

Grei med andre hunder. Ingen problemhund. Frisk og rask, helseattest og
vaksinasjonsattest ok. Omplassert til dame i Suldal 20/11

BiANCA
Søt og livlig Schapendoes tispe 2,5 år m/papir må omplasseres pga allergi.
Glad i store og små, liker bilkjøring, liker andre hunder, leken, jager katter,
litt bjeffete, når hun er hjemme alene. Ny eier kan godt være hjemmeværende
eller ha hund fra før. Snill, underdanig og lettrent. Vi kommer til å trene henne
fremover og vil gi opplæring til den som får henne. Helseattest og vaksine OK.
(hunden skal ha pels, men er nedklippet nå.) Omplassert til familie i Tysvær 20/11.

BASSE
Herlig mix Labrador/ Border Collie/ (Staffe?) 12 mnd må omplasseres pga
livssituasjon/allergi. Barnevant, ivrig og kosete, vant til å være noen timer alene.
Nyskjerrig på katt, blir litt bilsyk, Vaksine og helseattest ok
Omplssert til mann 13/11

BAIAS
Trivelig Boston Terrier kastrert 6år m/papir omplasseres pga mangel på tid.
Vant med barn i alle aldre. Livlig hund som trenger litt aktivitet.
Vant til å være alene en arbeidsdag. Bodd sammen med
Gizom som også er til omplassering.
Helsesjekk og vaksine ok. Omplassert til dame i Skien 2/11

GIZMO
Tøff liten kastrert Griffon m/papir 6år omplasseres pga mangel på tid.
Vant med barn i alle aldre. Litt forsiktig i starten til man blir kjent.
Vant til å være alene hvis det er en annen hund i hus.
Bodd sammen med Baias som også er til omplassering
Helsesjekk og vaksine ok. Omplassert til hjemmeværende par på
Haugalandet 25/10

MILLI
Bestemt liten lakeland Terrier m/ papir 1,5 år omplasseres. Vant til å være alene
hjemme en arbeidsdag. Springer etter katt. Liker bilkjøring.
Vi kommer til å trene henne fremover og vil gi opplæring til den som får henne
Helsesjekk og vaksine ok. Omplassert til mann på Kamøy 25/10

BALDER
Snill og trivelig Border Collie hann 2,5 år m/papir ompl. til aktivt hjem.
Balder har stort sett vert utehund, men er vant til å gå gode turer.
Balder kommer fra gjeterhund lingjer, han er ivrig i jakt-situasjoner,
men han er ikkje brukt eller prøvd på sau. Vant til bilkjøring, lite vant til små barn,
leken og aktiv. Vaksine og helseattest ok. Omplassert til sauebonde på Voss 21/10

JANCO
Snill og trivelig mix Norsk Elghund/Jämthund hann 2 år trenger nytt hjem pga
reisejobb og graviditet. En herlig gutt med godt gemytt, aktiv, glad og trivelig.
Ikke blitt jaktet med, men har sikkert alle forutsetninger. Ikke vant med katt,
glad i å kjøre bil, vaksine og helseattest ok. Mye jaktlyst og kan stikke av, hvis løs.

Omplassert til jeger i Østfold 21/10

/

MAJA
Søt og blid Presa Canario tispe, 2,5 år uten papir må omplasseres
pga jobb, tidsmangel mm. Åpen og sosial, liker barn, vant til å være
alene sammen med annen hund, liker bilkjøring, bestemt men grei
med andre hunder, godtar katt. Sterilisert.
Helseattest og vaksine OK. Omplassert til dame på Karmøy 20/10.

CUZCO
Nydelig, Gand Danois hann, 2 år m/papir, blå, snill og grei, må omplasseres
pga reisejobb og tidsmangel. Barnevant, vant til hundegård, vokter litt, jager katter,

ikke veldig vant i bil. Helseattest og vaksine ok. Omplasert til mann på Stord 18/10

VANI
Nydelig, livlig Tervueren 5 år m/papir må omplasseres pga boforhold.
Litt forsiktig i starten, men en trivelig og lydig hund.
Ikke barnevant, vant til luftegård. Vant til andre hunder i huset.
Uler når alene hjemme. Omplassert til par i Hardanger 17/10

JOPPE
Aktiv Jack Russel / Tibetansk Spaniel mix på 2 år omplasseres
pga høyt aktivitetsnivå. Vant med barn, men kan være litt voldsom.
Tillitsfull mot mennesker. Vant til å være alene en arbeidsdag. Rolig i bil.
Kjemisk kastrert. Noe temperament :)
Helsesjekk og vaksine ok. Omplassert til dame på Karmøy 14/10

FANT
Snill og sosial Border Collie hann 7 år u/papir, trenger omplassering pga livssituasjon.
Fant er vant til andre hunder, liker større barn, liker bilkjøring, og er ikke veldig
interessert i sau. Helsesjekk og vaksine OK.
Omplassert til pensjonist på Haugalandet 13/10

MIRA
Flott langhåra mix Flat Coated Retriever/ Border Collie/schæfer? tispe 7 år
må omplasseres pga flytting. Barnevant og leken, litt forsiktig med andre hunder.
Liker bilkjøring. Liker ikke katt. Trivelig og søt tispe. Har vert vant til å være
hjemme alene på dagtid, men ble redd da hun ble nabo til skytefelt nylig.
Helsesjekk og vaksine ok. Omplassert til mann i Bergen 8/10

TASSEN
Søt og trivelig Border Collie / Flatcoat Retriever mix hann 3 år omplasseres pga allergi.
Vandt med alle barn. Vant med katt. Liker bilkjøring. Vant til å være noe alene hjemme.
Helsesjekk og vaksine OK.

Omplassert til mann i Hgsd 1/10

ARS
Nydelig mix Siberian Husky / Samojed hann 4 år omplasseres
pga helsemessige årsaker hos eier. Liker bilkjøring. Bodd mye ute.
Liker ikke katt. Vant med barn. Grei med andre hunder. Han er vant
til å bli syklet med, bært kløv og gode skogsturer.
Helsesjekk og vaksine ok. Omplassert til par fra Karmøy 21/9

IMO
Livlig mix Gordon Setter Border Collie hann 8 mnd omplasseres pga
helsemessige årsaker hos eier. Vant med barn fra 7 år.
Liker ikke katt. Liker bilkjøring. Glad i folk. Grei med andre hunder.
Aktiv hund som trives best med mye mosjon.
Helsesjekk og vaksine ok

Omplassert til par drøbak

BALTO
Pen Berner Sennen / Border Collie på 2 år omplasseres.
Vant med barn fra 10 år og oppover. Vant til å være alene
er arbeidsdag. Bjeffer lite. Rolig i bil.
Helsesjekk og vaksine ok
Omplassert til par i oslo 14/9

DEXTER
Nydelig Pomeranian på 7 år omplasseres pga kraftig allergi
i familien. Har vært med på turer til Tyrkia så vant til å reise mye.

Vant med barn fra 10 år og oppover. Glad og livlig hund som gjerne
vil være med på alt. Vant til å være alene en arbeidsdag. Vant med katt.
Liker bilkjøring. Helseattest og vaksinasjon ok.
Omplassert til dame i Haugesund 12/9-16

ATIF
Nydelig og snill Saluki hann 7 år m/papir må omplasseres pga livssituasjon.
Atif er stor og rasen krever en del tur og aktivitet. Han er relativt selvstendig, har et sterkt
jaktinstinkt og kan stkke på jakt om han er løs. Vant til barn over 10 år, bilkjøring ok,
ikke glad i katter, hannhunder og ikke veldig glad i å være alene, da kan han ule.
Eier ber om at annonsen ikke deles på FB, men at interesserte tar kontakt direkte med oss.
Vaksinasjon ok, helseattest ok. Omplassert til par i Tyskland 9/9

NIKITA
Glatthåra svart/brun middels stor tispe 5 år omplasseres pga
helsemessige årsaker hos eier. Litt forsiktig i starten men kommer seg fort.
Godtar egen katt, men jager andre katter. Liker bilkjøring.
Grei med andre hunder. Aktiv hund som trenger en del mosjon.
Helsesjekk og vaksine ok
Omplassert til dame i Stavanger 8/9-16

JANGO
Mix BC hann
Omplassert til faar med barn på Haugalandet 6/9

KEISO
Stor flott langhåra Schafer hann på 4 år omplasseres.
Liker bilkøring. Liker ikke katt. Han har ikke opplevd så mye i livet. Gått mye løs på gården.
Tøff hund med mye vaktinstinkt som trenger noen som kan hundetrening. Fri for HD/AD
Helsesjekk og vaksine ok.
Omplassert til dame i Oslo

FENRIS
Pen og en del dressert Schäferhund hann, akkurat 5 år med papir må omplasseres
pga litt usikkerhet i forbindelse med baby. Kan mange kommandoer og er trent en del.
Vant med trekk og kløv. AD og HD fri, går på spesialfor pga kløe. Liker bilkjøring,
uerfaren på katt, ikke vant til barn. En herlig hund med flott personlighet!
Helseattest og vaksine ok.
Omplassert til dame i Kristiansand 1/9

NIXEN
Mix Puddel / Cocker spaniel på 10mnd omplasseres pga hunden ikke er trygg på barn.
Trenger en tydelig fører som kan forklare hvordan han skal oppføre seg.
Vant til å være opptil 2 timer alene. Usikker på barn.
Liker bilkjøring. Grei med andre hunder.
Helsesjekk og vaksine ok
Gebyr 3000,Omplassert til dame i Sogn 21/8

BALDER
Alaska Husky mix hann 7 mnd omplasseres da han var for krevende for eier.
Tøff og freidig valp som trenger en tydelig fører, men han har et
stort potensiale hos rette mennesker. Trivelig hund når han gir seg.
Liker ikke katt. Vært noe alene hjemme. Grei med andre hunder utenom
situasjoner han må dele mat og leker.
Helsesjekk og vaksine ok
Omplassert til Sledehundkjører på Lillehammer 22/8

OSO
Livlig terriermix på 2 år omplasseres pga sykdom i familien/mangel på tid.
Trivelig og snill med barn og voksne. Vant til å være noe alene. Vant med katt.
Liker bilkjøring. Vant med flere hunder i huset. Veldig glad i aktivitet.
Vaksinasjon og helseattest ok.
Omplassert til Toten 10/8

PRISH
Bestemt mix Pommeranien / Chihuahua tispe 7 år trenger omplassering til
hjemmeværende rolig hjem. Knytter seg sterkt til voksne og liker ikke å være alene hjemme.
Prish er litt forsiktig mot fremmede i starten, men også sta og litt nykker.
Trenger en rolig og bestemt eier. Passer best i hjem med barn over 10 år.
Helseattest og vaksine ok. Omplassert til mann i Hgsd 2/8

ENVY
Tillitsfull Border Collie /Engelsk Setter / Cocker spaniel valp på 14mnd
omplasseres pga tidsmangel. Vant til barn, bodd med eldre barn.
Vant til å være alene hjemme. Livlig og aktiv. Vil leke med katt.
Liker bilkjøring. Snill med andre hunder.
Helsesjekk og vaksinasjon ok
Omplassert til mann på Jæren 2/8

LUNA
Søt Tibetansk Spaniel på 4 år m/papirer omplasseres. Usikker på små barn.
Liker bilkjøring. Vant med katt. Litt forsiktig i starten til man blir kjent.
Vant til å være alene.
Helsesjekk og vaksinasjon ok.
Omplassert til dame på haugalandet 31/7

BAILEYS
Trivelig Border Collie / Labrador mix på 9mnd omplasseres.
Vant til barn. Vant til å være alene hjemme en arbeidsdag.
Snill med andre hunder. Jager katter. Veldig aktiv hund som
trenger å bli brukt. Veldig tillitsfull og glad i folk.
Helsesjekk og vaksine ok. Omplassert til mann på Haugslandet 29/7.

LOTHAR
Pen, herlig Rottweiler hann på 5 år m/papir omplasseres.
Bodd med barn siste året. Vant til å være alene hjemme en arbeidsdag.
Liker bilkjøring. Glad i aktivitet. Omplasseres til hundevante.
Helsesjekk og vaksinasjon ok

Omplassert til familie på Haugalandet

ROCKY
Snill, aktiv mix Alaskan Husky, Dalmatiner, Border Collie og Flat Coated retriever,
kastrert hann 6 år trenger nytt hjem pga tidsmangel og graviditet.
Liker bilkjøring, vant til katt, snill med barn og vant til å være alene. Bilde kommer.
Vaksinasjon og helseattest ok.
Omplassert til mann på Torvastad

BUSTER
Nydelig Norsk Elghund og Toller mix på 2 år omplasseres. Glad i folk.
Vant til å være alene en arbeidsdag. Bjeffer lite. Rolig i bil.
Ivrig hund som trenger aktivitet. Vant til barn, men kan bli litt voldsom i lek.
Glad og fornøyd kar. Nysgjerrig på nye mennesker.
Helsesjekk og vaksine ok. Omplassert til par på Øvrebø

THEO
Nydelig Border Collie / Toller mix på 5år omplasseres pga av livssituasjon.
Tillitsfull ovenfor barn. Jager katt. Ikke vant til å være alene hjemme. Rolig i bil.
Aktiv og glad i aktivitet. Snill med tisper.
Helsesjekk og vaksinasjon ok

Omplassert til mann på Stord

THEO
Aktiv Gresk Harehund/Old English Sheepdog mix på 1,5 år omplasseres.
Vant til katt. Liker bilkjøring Omplasseres til voksne som er aktive og konsekvente.
Vaksinasjon og helseattest ok.
Omplassert til dame 23/7

KIRA
Tillitsfull hengiven og trivelig Border Collie tispe, tricolor 6 år.
Barnevant, vant til flere hunder, snill og trivelig, men blir bilsyk.
Vaksine og helseattest ok. Omplassert til par på Stord

ARES
Flott mørk tigret Cane Corso 3 år, hann, uregistrert, trenger nytt hjem pga
eiers sykdom, m.m. Ares ser litt redd ut på bildet, men han kom inn rett før jeg tok det.
Han er vennlig og rolig, noe sosialisert på barn og hunder, bilvant og grei.
Trenger hundevant menneske med god plass.
Kan muligens registreres.
Omplassert til par utenfor Bergen

PUMBA
Livlig Rottweiler hann på 3 år m/papirer omplasseres pga tidsmangel og bosituasjon.
Omplasseres ikke til barnefamilie da han er usikker på barn. Vant til katt.
Vant til å kjøre bil. Veldig trivelig og kosete når han blir kjent.
Helseattest og vaksinasjon ok
Omplassert til mann i Kopervik

TROYA
Herlig, livlig og sosial sort/hvit Engelsk Staffordshire Bull Terrier tispe 3år m/papir omplasseres
til aktivt hjem -gjerne hundesport, pga eiers sykdom. Ikke vant til små barn, vant til luftegård,
uerfaren på katt, liker bilkjøring, vært alene på dagtid sammen med annen hund.

Helseattest og vaksine ok. Omplassert til familie i stavanger

TIKA
Herlig, åpen og tillitsfull Border Collie tispe uten papir på 7mnd omplasseres.
En valp med mye energi som helt sikkert kunne fungert ypperlig til gjeting,
da hun kommer fra gjeterlinjer.Vant til å være alene hjemme.
Vant til flere hunder i hus. Liker bilkjøring.
En tøff valp som trenger en bestemt men rolig fører.
Helsesjekk og vaksinasjon ok
Omplassert til gjeterhundmann i Lom 11/7

DINO
Trivelig og rolig Strihåret Dachs m/papir etter gode jaktlinjer på 4år
omplasseres. Veldig snill og god kastrert gutt. Liker barn. Kan være
alene hjemme. De har trent noe med han på spor. Snill med andre hunder.
Ikke vandt til katt.
Helsesjekk og vaksinasjon ok
Omplassert til dame i Haugesund

CAESAR
Livlig Østerriksk Pinscher på 4,5 år m/papir omplasseres pga familitsituasjon.
Vant til å være alene hjemme en arbeidsdag. Vant med katt. Liker bilkjøring.
Vennlig og nysgjerrig når han blir kjent, kan være litt forsiktig i starten til han blir trygg.
Forsiktig med barn. En hund som er glad i aktivitet.
Vaksinasjon og helseattest ok.
Omplassert til par på Søfteland 9/7

TINE
Livlig valp på 8mnd omplasseres pga allergi i familien. Blanding av Buhund,
Japansk Spisshund og Toypuddel. Veldig snill, og trivelig når hun blir kjent.
Kan være litt forsiktig i starten. Litt usikker på barn. Vant til å være litt alene hjemme.
Liker bilkjøring. Nysgjerrig på katt. Nysgjerrig og leken med andre hunder.
Vaksinasjon og helse/attest ok.
Omplassert til familie 8/7

ROCKY
mix Bearded Collie / Border Collie (?) hann 6 år
Mer info kommer
Omplassert til par i Stavanger 23/6

BARON
Snill, sosial Border Collie hann, lys brun og hvit 3 år
mer info kommer
Omplassert til familie i Haugesund 27/6

NERO
Livlig mellom schnauzer m/papir 4,5 år omplasseres pga

han har skadet sau.
Må til folk som ikke bor i nærheten av sau. Forsiktig og uinterresert i barn.
Vant til å være alene. Liker bilkjøring.
Vaksinasjon og helseattest ok.

Omplassert til mann på Gjerdrum 17/6

SAMSON
Nydelig, koselig mix Border Collie / Eurasier hann 2 år trenger nytt hjem pga
tidsmangel. Barnevant, bilvant, vant til annen hannhund i huset, derfor ikke vant å være
helt alene. Sosial hund som er lett å ha med å gjøre.
Helseattest og vaksine ok.
Omplassert til far og sønn på Jæren 17/6

BONZO
Livlig engelsk setter/border collie mix på 9 år omplasseres pga tidsmangel.
Glad og ivrig type som er glad i aktivitet. Liker å kjøre bil. Vant med barn.
Trives best med aktivitet, og er sprek for alderen. Jager katt. Sauerein.
Vaksinasjon og helseattest ok.

Omplassert til mann på Austervoll 17/6

LINNI
Søt og snill Mix Alaskan Husky / Siberian Husky tispe 3,5 år renger nytt hjem
pga eiers sykdom. Kosete og leken med barn, vant til flere hunder. Liker bilkjøring,
jager katter. Trent litt kickspark og snørekjøring, og liker det. Kan ikke gå løs.
Vaksinasjon og helseattest ok. Omplassert til familie 10/6

REX
Knallsøt og snil og trivelig Border Collie hann 4 år m/ papir reddet fra avliving
pga sykdom. Rex er litt redd barn og vil trives best i et hjem med barn over 10 år.
Han har bodd med folk som har vert hjemmeværende og er ikke vant å være alene.

Glad i bilkjøring og katten sover oppå han:) Leken og kosete. Kommer fra gjeterlingjer,
men er ikke blitt brukt. Nedklippet på bildet. Vaksinasjon og helseattest ok.
Omplassert til veterinærdame i Sogn 5/6

SPOT
Nydelig Jack Russell Terrier hann, katrert m/papir omplasseres til voksent hjem uten barn.
Vant til å være alene en arbeidsdag, bjeffer lite. Jeger katter, godtar bilkjøring,
stikker ikke av, leken og søt. Litt forsiktig mot fremmede. Vaksinasjon og helseattest ok.
Omplassert til par i Larvik 4/6:)

BENTLEY
Søt, livlig Mix Mops / Dvergpinscher hann 1 år må omplasseres pga samlivsbrudd
og tidsmangel. En liten propell med mye energi, som nok kan bli tøff hvis han ikke

finner en eier med fast hånd og kjærlig blikk. Ikke vokst opp med barn.
Er grei med dem, men et voksent hjem passer best. Grei i bil, ikke vant til katt.
Helseattest og vaksinasjon ok. Omplassert til jente på Jæren 2/5

MATS
Søt mix Shetland Sheepdog / Dvergpincher hann 5 mnd
omplassert til familie i Førresfjorden 29/5

TEDDY
Søt og tillitsfull Mix Yorkshire terrier hann 4 år må omplasseres pga at han beskytter
en litt skvetten eier. Vi leter derfor etter et avslappet og selvsikkert menneske (gjerne enslig)
med hundeerfaring, så han kan slappe av. Han har ikke bitt, men kan utagere litt på folk
som kommer imot. Sosial og glad hund utenom vaktinstinktet. Ikke til barnefamilie.
Vi kan hjelpe med trening. Helseattest og vaksine ok. Omplassert til dame fra Drammen 29/5

MARIKKEN
Søt og snill mix Schnauzer / Terrier tispe 5 år må omplasseres pga sykdom i familien.
Livlig, leken, sosial og barnevant, vant til katter, liker bilkjøring, vant til andre hunder.
Litt sensitiv og trenger vennlig styring. Vaksinasjon og helseattest ok. Gebyr 3000.Omplassert til familie i Sør fylket 2875

GULLIVER

Nydelig Groenendael hann 4 år trenger nytt hjem pga samlivsbrudd. Har trolig papir,
som vi prøver å få tak i. Stabil og lydig, men trenger en fører med fast hånd og kjærlig blikk.
Vokter, er vant å være alene, liker bilkjøring, grei med barn. Vi ønsker ham ikke til familie
med barn under 8-10 år. Aktiv hund for sporty folk, Godt egnet til hundesport.
Helseattest og vaksine ok. Omplassert til erfarent par på Haugalandet 20/5.

BUSTER
Tøff og trivelig Portugisisk vannhund hann, 1,5 år kastrert m/papir,
må omplasseres til voksent hjem (barn over 15 år) pga jobb/tidsmangel.
Buster et trygg og sosial, men mangler grunntrening og tester grenser.
Vi trener han nå og gir ny eier nødvendig oppfølging.
Rasen har en del pelsstell, om ikke den klippes.

Gebyr 3000.- inkl 3t instruksjon. Omplassert til mann på Askøy 5/4.

RAMONA
Nydelig, tillitsfull blandingstispe ca 2,5-3 år trenger nytt hjem pga
samlivsbrudd/sykdom/omsorgssvikt. Tester litt grenser og er litt
skvetten for brå behandling. Det var ikke eierene som leverte hunden hit,
så vi tipper navn og alder. Kan være mix av Svart Elghund/Lapphund/Border Collie
eller lignende. Sosial og livlig, liker bilkjøring, ikke veldig vant med små barn.
Hun har ståører. Vaksinasjon og helseattest ok. Omplassert til par i Kvinnherad 2/5.

BAJAS

Sosial, livlig og sjarmerende mix Boxer / Border Collie hann, 4,5 mnd
må omplasseres pga samlivsbrudd. En veldig trivelig valp med alle muligheter.
Trenger en aktiv hundeeier med god plass og god tålmodighet;)
Helseattest og vaksine ok. Omplassert til familie i Haugesund 29/4

SEIKO
Flott Rottweiler hann, 5,5 år m/papir, må omplasseres pga tidsmangel.
Sosial og grei med store og små, men livlig og ikke veldig vant med små barn.
Vant å være alene på dagtid sammen med annen hund. Jager katter, liker bilkjøring.
Ikke tøffest i klassen;) Vaksinasjon og helseattest ok. Gebyr 3000.Omplassert til familie i Vaksdal?(?:) 26/4.

VANI
Nydelig, livlig Tervueren 5 år m/papir må omplasseres pga boforhold.
Litt forsiktig i starten, men en trivelig og lydig hund.
Ikke barnevant, vant til luftegård. Vant til andre hunder i huset.
Uler når alene hjemme. Liker bilkjøring. Omplassert til par på Hønefoss 17/4.

DENNIS
Trivelig, nyskjerrig og tøff Cairn Terrier hann, 5,5 år m/papir, må omplasseres pga
samlivsbrudd. Ønsker seg et nytt, aktivt hjem, med sans for en livlig og sta hund.
Barnevant, jager katter, liker bilkjøring. Pelsstell (napping) kan ordnes.
Omplassert til par på Jæren 11/4

BALDER
Herlig Cocker Spaniel hann 2 år m/ papir må omplasseres pga allergi.
Barnevant. Mer info kommer. Du kan også ringe.
Vaksine og helseattest ok. Omplassert til familie i Asker 7/4

RIO
Livlig og sosial mix Golden Retriever/Border Collie, kastrert hann 3,5 år, må omplasseres
pga tidsmangel og flytting til sentralt sted lite egnet for Rios sterke jaktinstinkt.
Glad i barn men blir litt voldsom. Vant til å være alene på dagtid, jager katter,
kan en del lydighet.Trenger å få litt gass ut hver dag og vil passe fint til et aktivt friluftsmenneske.
Vaksinasjon og helseattest ok. Omplassert til familie i Flekkefjord 2/4.

SJAKK
Stor, snill og blid svart-hvit Newfoundlandshund hann 5 år m/papir må omplasseres
pga samlivsbrudd. Vant til barn, har bodd i hundegård/yttergang om natta. Liker bilkjøring,
bjeffer lite. Noe aktiv hund, så eier bør ha god tumleplass. Vi kommer til å ta
nødvendig pelsstell/bad før han reiser, men rasen krever mye pelsstell og sikler en del.
Vaksine og helsesjekk ok. Oppdretter hentet hunden tibake 30/3:)

JANCO
Snill og trivelig mix Norsk Elghund grå og Jämthund hann, 1,5 år trenger nytt hjem
pga eiers helse. Janco har hatt en eier før det, men vi har foreløpig litt begrenset
med opplysninger, fordi eier ligger på sykehus. Men: En herlig hund med fint gemytt,
ikke blitt jaktet med, men har sikkert alle mulige forutsetninger. Sosial og blid, litt
ukjent med lydighet, men det kommer seg :) Vaksinasjon og helseattest ok.
Omplassert til par på Haugalandet 28/3

REX
Herlig Border Collie hann, 3 år u/papir med flott gemytt, trenger nytt hjem pga tidsmangel.
Sosial og glad i alle, vant å være alene, liker bilkjøring, jager katter, grei med andre hunder.
Vant til å gå løs.Vaksinasjon og helseattest ok
Omplassert til hundesportdame ved Gardermoen 18/3

MAX
Herlig tillitsfull mix Boxer/Siberian Husky hann, 3,5 årmå omplasseres pga tidsmangel.
Grei og glad hund, vant til å være alene på dagtid, uerfaren på katt, liker bilkjøring
og barn over 10 år.Bilde kommer,- lys med tigerstriper. Vaksinasjon og helseattest OK.

Omplassert til mann på Sandnes 19/3

TOGO
Snill og tillitsfull mix Siberian Husky / Boxer hann 2,5 år må omplasseres pga samlivsbrudd.
Godt trent til trekk og kløv, barnevant, liker bilkjøring, relativt god dressur.
Har med seg en del utstyr. Vaksinasjon og helseattest ok.
Omplassert til mann frå Samnangerdistr 19/3

BONZO
Trivelig husky/buhund mix hannhund på snart 2 år omplasseres pga seperasjonsangst.
Kan være litt usikker på barn. Vant til å være med på jobb, pga seperasjonsangst.
Vant til katt. Liker bilkjøring. Grei med andre hunder.

Vaksine og helsesjekk OK
Omplassert til familie på Haugalandet 13/3

NERA
Tibetansk Spaniel tispe 1 år u/papir trenger nytt hjem pga tidsmangel.
Snill, barnevant og tillitsfull. Ikke kattevant. Ikke vant med å være særlig mye alene.
Vaksine og helseattest ok.
Omplassert til dame i Fusa 28/2

ROXY
Tillitsfull og trivelig mix Eng staffordshire Bull Terrier/ ukjent tispe 3 år trenger
nytt hjem pga flytting til utlandet. Livlig og energisk hund, vilter rundt barn.
Er ok med bilkjøring og egen katt. Kan være alene på dagtid.
Helseattest og vaksine ok.
Omplassert til familie på Karmøy 25/2

KIRA
Trivelig Golden Retriever tispe på 9 mnd m/papirer omplasseres pga tidsmangel.
Vant til barn, Aktiv og glad i å gå turer. Vi har trent henne her hos oss med grunnleggende
kommandoer noe ho har tatt utrolig fort. Blant annet gå fint i slakt bånd, fot, sitt, ligg og bli, veldig
lærevillig.
Gebyr 5000.- Omplasssert til familie på Karmøy 18/2
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BOSSE
Mix Dachs og Border Collie, hann 8 år trenger nytt hjem pga baby med allergi.
Nydelig, ser ut som langhåret stansard dachs med sorte hårspisser.
Fin form, ingen særegenheter, tøff og trivelig:) Helseattest og vaksinasjon OK.
Nylig tatt tannsjekk. Omplassert til mann på Karmøy 20/12

CALI
Svart og hvit, liten Engelsk Staffordshire Bull Terrier tispe 3 år, m/papir, barnevant.
Hisser på andre hunder i bånd, og må bo vekk fra sentrum. Trivelig og sosial og veldig glad i folk.
Gjerne til turfolk med hundetreningserfaring.

Vaksine og helseattest OK. Omplassert til mann nord for Bergen 19/12

MYLO
Aktiv Boxer hann på 2,5 år omplasseres pga sykdom hos eier. Vant til barn i alle aldre.

Er vant til å være alene hjemme. Liker bilkjøring.
Vaskine og helsesjekk OK. Omplassert til fam på Haugalandet 19/12

TINA
Kvikk og trivelig Jack Russel tispe 5 år omplasseres til voksent hjem. Litt usikker på mindre barn, (5 åring)
men barn over 10 kan gå greit. Liten og nett, kjempesøt, snill og grei. Vaksinasjon og helseattest ok.

Har ikke NKK stamtavle. Omplassert til familie i Stvgr 12/12.

LEOPOLD
Livlig, trivelig Mix Gresk harehund/old english sheepdog på 11mnd
omplasseres pga tidsmangel. Liker bilkjøring. Grei med barn.
Mye jaktinstinkt. Snill og god, men noe uoppdragen:)
Helsesjekk og vaksine OK.
Ompl til fam på Haugalandet 11/12

TARA
Livlig schæfertispe m/papirer omplasseres pga tidsmagel.
Vant til å være alene en arbeidsdag. Liker bilkjøring. Usikker på barn.
Trent llitt spor med. Passer best til hundevante mennesker da det er mye vakt i henne.

Vaksine og helsesjekk OK
Omplassert til par i Oslo 5/12

RONJA
og OSKAR
Snill og god Golden tispe 6 år og nydelig, mørk kastrert Golden hann 7 år (Amerikansk)
trenger omplassering pga tre små barn/tidsmangel.
Hundene har alltid vert sammen, så det hadde vert fantastisk å finne noen som vil ha begge,
men ring også om du bare er interessert i den ene, så vi har alternativ!
Barnevante, snille og rolige hunder!
Begge har stamtavler, helseattester og vaksinasjoner ok.
Omplassert til familie i Stavanger 1/12

TINNA
Hittehund: Knallsøt, veldig livlig Dvergpincher tispe, funnet på gata i Haugesund. Eier er ikke funnet.

Vi har ingen opplysninger om hunden og leter derfor etter voksent, erfarent hundehjem.
Ingen barn under 10 år. Hun er 4-6 år, tillitsfull, herlig og full av energi.
Vi skal få henne helsesjekket og vaksinert, men hun ser helt fin ut.
Omplassert til dame på Bokn 1/12

LUPOS
Aktiv Alaskan Husky hann på 1,5 år omplasseres pga bosituasjon.
Vant til å være alene en arbeidsdag. Liker bilkjøring.Kan være litt voldsom rundt barn.
Han er en hund som trenger aktivitet og mental stimulering for å trives.
Vaksine og helsesjekk OK
Omplassert til par på Tau 30/11

SAM
Snill og trivelig, gul Labrador Retriever hann 3 år, antageligvis m/papir.
Vant til barn, og forsiktig rundt dem. Elsker å leke med ballen sin.Rolig i bil.
Vaksine og helseattest OK
Omplassert til par i Bergen 29/11

RUFFE
Livlig goldendoodle på 5,5 år omplasseres pga familiesituasjon.
Vant til å være alene en arbeidsdag. Usikker på fremmede barn.
Liker bilkjøring. Vant til flere hunder i huset. Glad i aktivitet.
Vaksine og helsesjekk OK
Omplassert til dame i Oslo 24/11

BELLA
Trivelig og tøff Border Collie Valp 3,5 mnd uten papir, ble for mye hund for tidl eier.
Gjeterlingjer og tydelig interessert i sau. Sosial og livlig.
Vaksine og helsesjekk OK

Omplassert til par fra Fredrikstad 24/11

JACK
Søt liten Bichon Havanaise på 11 mnd m/papirer omplasseres pga familiesituasjon.
Vant til barn fra 8 år og oppover. Liker å kjøre bil. Grei med andre hunder. Rolig og avslappet hund.
Helsesjekk og Vaksine OK
Omplassert til dame i Sogn 17/11

MOLLY
Gordon setter med litt engelsk setter omplassert til familie. 14/11

SCOTT

Flott, sosial og trivelig mix Labrador og Border Collie (?) hann ca 4 år,
funnet på gata, trenger nytt hjem. Svart og hvit, korthåra, atletisk og aktiv.
Vaksine og helsesjekk OK.
Omplassert til familie

THEO
Livlig Bichon Frisé på 8år m/papirer omplasseres problemer med hunden og
barnet i familien. Ikke glad i små barn. Vant til å være alene hjemme en arbeidsdag.
Bjeffer en del. Liker bilkjøing. Glad i turer og aktivitet.
Helsesjekk og vaksine OK

CAP

Kastrert Border collie etter gjeterlinjer m/papirer på 2,5år omplasseres pga endret livsituasjon.
Aktiv gutt som trenger å bli brukt til noe. Påbegynt gjeterhundtrening. Veldig kosen
og trivelig hund, men trenger klare linjer å forholde seg til. Liker å kjøre bil. Liker ikke små barn.
Vaksine og helsesjekk OK

TJOMMI
Nydelig boxer mix på snart 2 år omplasseres pga livssituasjon.
Tillitsfull og aktiv hund når man blir kjent med han. Ikke vant til å
være lenge alene hjemme. Vant til katt. Liker bilkjøring.
Grei med andre hunder.
Helsesjekk og vaksine OK
Omplassert til mann i Ski

ROCKY
Snill schnauzer mix på 3 år omplasseres pga tidsmangel og allergi.

Liker barn og vant til mye tur. Liker ikke katt. Liker også bilkjøring.
Vaksine og helsesjekk OK
Omplassert til par

SMOKEY
Pen flatcoat retriever på mellom 4-6 år funnet på gata. Veldig aktiv hund,
passer best til hundevante mennesker.
Helsesjekk og vaksine OK
Omplassert til mann i Lindesnes

LEIJA
Livlig alaskan malamute på 2år omplasseres pga for
høyt aktivitetsnivå. Liker ikke katt. Vant til å være alene
en arbeidsdag. Liker bilkjøring og aktivitet
Helsesjekk og Vaksine OK.

Omplassert til hundemann i Sveio

SNØGG
Welsh Springer Spaniel 6 år pga tidsmangel.
Glad i mennesker. Snill med barn. Vant til å være alene en arbeidsdag.
Liker bilkjøring. Veldig glad i tur.
Helsesjekk og vaksine OK
Omplassert til familie 17/10

CAP
Border collie 2,5 år omplassert til familie på Nedstrand.

LEOPOLD

Livlig, trivelig Mix Gresk harehund/old english sheepdog på 9mnd
omplasseres pga tidsmangel. Liker bilkjøring. Grei med barn.
Helsesjekk og vaksine OK
Omplassert til mann på Helgeroa

KOMPIS
Fin og trivelig Manchester Terrier hann 4 år, kastrert m/papir trenger nytt hjem
pga boforhold. Noe lyd når alene. Noe lydighetstrent, litt hissig på andre hunder i bånd.
Omplassert til par i Elverum

MIA
Mix Pointer / Labrador m.m. tispe 4,5 år omplasseres pga helse.
Glad i mennesker, og glad i barn. Liker ikke katt. Glad i bilkjøring.
Helsesjekk og vaksiner OK

Omplassert til par i Arendal 30/9

KVIKK
Border Collie hann 2 år omplassert til mann i Larvik 25/9.
EBO
Snill og blid svart Cocker Spaniel hann 4 år m/ papirer
omplasserer pga seprasjons angst.
Trent noe agility. Barnevandt.
Omplassert til familie

EON

Golden Retriever/ Setter mix 5 år hann omplasseres pga familiesituasjon.
Vant til å være alene en arbeidsdag. Liker bilkjøring. Grei med andre hunder.
Bjeffer lite. Veldig glad i tur.
Helsesjekk og vaksine OK. Omplassert til par på Sand 25/9

STELLA
Tibetansk spaniel på 4 år.
Omplassert til dame 22/9

ZENA
Tibetansk spaniel på 4 år.
Omplassert til par 22/9
BUDDY
Trivelig Toller / cocker spaniel / cavalier hann på 5 år omplasseres pga tidsmangel
Tillitsfull og grei med folk. Kan være alene hjemme en arbeidsdag. Liker bilkjøring.
Godtar katter men kan springe etter dem. Elsker aktivitet og turer.
Helsesjekk og vaksiner OK. Omplassert til dame i Egersund 12/9

LILA
Trivelig liten dansk svensk gårdshund tispe på 5,5år omplasseres pga familesituasjon.
Vant til å være alene hjemme en arbeidsdag. Har bodd med katt men kan
jage andre katter. Er stille i bil. Grei med andre hunder. Elsker å være med på tur.
Helsesjekk og vaksiner OK. Omplassert til par på Jæren 12/9

LUNA
Livlig Labrador Husky Schafer mix, tispe på 4,5 år omplasseres pga
familiesituasjon. Vant til å være alene. Grei med andre hunder. En hund som
liker aktivitet og å bruke nesen. Helsesjekk og vaksine OK
Omplassert til par i Bergensdistriktet 12/9

AIRA
Søt schæfer/border collie/shar pei/labrador mix på 3 år omplasseres
pga familiesituasjon. Grei med store og små. Vant til å være alene en arbeidsdag.
Liker bilkjøring. Glad i lek og aktiviteter.
Helsesjekk og vaksiner OK. Omplassert til dame på Bjoa 8/9

BONITA
Glad og tillitsfull mix Schafer / Collie mix tispe 8 mnd. omplasseres pga
hun ble for aktiv for eierene. Grei og tillitsfull med barn, men ikke
vokst opp med barn i huset. Nyskjerrig på katter, lite bjeffing, trygg på seg selv.
Litt brultete av seg. Liker bilkjøring. Vaksine og helseattest OK. Gebyr kr 2000.

Omplassert til familie i Sauda 8/9

SATYR
Staffordshire bullterrier hann på 2år til omplassering pga jobbsituasjon.
Ikke vant til små barn. Vant til å være alene hjemme. Vant til katt men
kan være litt voldsom. Liker bilkjøring. Ompl til dame på Lillestrøm 6/9.

HARRY
Mix Border Collie / Collie
Ring for info:)
Omplassert til mann i Hgsd 24/8:)

KANTO
Pen Schafer hann 4,5år m/ papir må omplasserres pga tidsmangel.
Vant til barn men kan være litt "brultete". Vant til å være alene inne på dagtid.
Kan vokte når han står ute alene i bånd. Liker bilkjøring, ikke katter. Liker å apportere.
Omplassert til Trondheim

NERO
Labrador Retriever 6 år omplassert 12/8

SCOTT
Livlig border collie mix på 11mnd omplasseres pga flytting.
Vant til litt større barn. Vant til å være alene hjemme på dagtid.
Har bodd med katt. Elsker å leke.
Helsjekk og vaksine OK
Omplassert til familie i Stavanger 2/8

KIRA
omplassert til dame i Bergen

LUX
Livlig liten dvergsnauzer på snart 4 år omplasseres pga tidsmangel.
Liker barn. Glad i kos og leking.
vaksine og helsesjekk OK
Omplassert til par i Bergen

RAVN
Verdens søteste, sorte Grand Danois hann 8 mnd u/papir trenger nytt hjem pga livssituasjon.

Tillitsfull og vakker hund, som trenger å komme til noen med god plass og erfaring med
STOR hund. Undertegnede ønsker litt fortgang her, hun holder på å forelske seg...
Vaksinert, chippet. Hunden trenger operasjon for "cherrie-eye" på det ene øyet,
en kostnad på ca 3500-4000 kr.
Omplassert til dame i Oalo 7/7.

BENJAMIN
Nydelig sort og hvit mix Husky / Border Collie 6år trenger nytt hjem
pga tidsmangel. Glad og leken med barn og voksne, liker lek og aktivt liv,
vant til å være alene, kastrert, vant til katt, kosete og vennlig.
Ikke bråkete eller vanskelig.

SETTA
Nydelig og tillitsfull korthåret svart/ hvit tispe ca 3 år trenger nytt hjem!

Hittehund fra gata som vi reddet fra avliving.
Omplassert til par fra Gudbrandsdalen 20/6

ROCKY
Stor, flott mix Labrador / Schaferhund hann 3år, kastrert med fint, harmonisk gemytt,
trenger nytt hjem pga tidsmangel. Vant til større unger, vant til å være alene,
jager katter, liker bilkjøring og bading. Kan en del kommandoer.
Helsesjekk og vaksine OK. Omplassert til par på Karmøy

NALA
Nydelig Japansk Spisshund tispe 5 år uten papir, må omplasseres pga
barns asma-allergi. Kosete med voksne, litt reservert for små barn.

Vant til å være alene, jager katter, likerbilkjøring, bjeffer noe. Noe trent.
Helseattest og vaksine ok. Omplassert til par på Bømlo.

GEORGE
Herlig Engelsk Staffordshire Bull Terrier hann, 3,5 år kastrert m/papir
trenger nytt hjem pga familiesituasjon. Livlig, trivelig og glad, kosete men litt voldsom med unger. Trenger
noe båndtrening i møtesituasjoner, men vi kan hjelpe. Godtar egen katt, jager andre, vant til å være i
hundegård i arbeidstiden. Helseattest OK, svak grad HD. Vaksine ok. Omplassert til jente på Jæren 12/6

KING

Nydelig, livlig og arbeidsvillig schafer hann, 3,5 år, u/papir, mix
brukslingjer må omplasseres pga allergi. Han er barnevant,
åpen og tillitsfull. Noe trent, kan passe til redningshund,
lydighet, agility, gårdshund, eller i en aktiv familie.
Vaksinasjon og helseattest ok.

Gebyr 2500,- Omplassert til par fra Hol 13/6

KIM
Kjempesøt, snill og grei mix Svart Elghund / Border Collie hann 12 mnd,
må omplasseres fordi den har jaget sau :-P. Vi ønsker derfor et aktivt hjem
laaangt vekk fra sau. Myk og førbar, liker å kjøre bil, grei med barn, tillitsfull
og godgutt. Jager katter. Vaksine og helseattest ok.
Omplassert til par i Stavanger 2/6

EMMY
Aktiv og arbeidsvillig Border Collie tispe på 5 måneder omplasseres
pga tidsmangel. Vant med barn i alle aldere. Kan være noe alene
hjemme. Jager katt. Liker bilkjøring. Passer godt til aktive mennesker,
gjerne som har lyst til å drive med hunde sport av et slag.
Helseattest OK. Vasine OK.

Omplassert til mann i Troms 9/5

ZICO
Fin Buhund hann, 4 år kastrert m/papir, må omplasseres pga
samlivsbrudd. Vant til større barn, vant til å være alene, bilvant.
Brukt som løshund på hjortejakt med godt resultat.
Grei hund, trenger klare lingjer. Vaksine OK.
Omplassert til mann

ALBERT
er en nydelig Newfoundlandshund hann 1,5 år med papirer som
må omplasseres pga tidsmangel/skilsmisse. Fint gemytt, men
han er en unghund som ennå trenger trening og oppfølging.
Ny eier må ha god plass og være glad i å stelle pels.
Jager katt. Liker bilkjøring. Kan være alene noen timer.
Har ikke vært mye med barn, men er sosial og leken.
Vasine OK. Helseattest OK.

Omplassert til familie i Trondheim 26/4/15

BØRRE
Barnevennlig Goldendoodle på 4 år må omplasseres pga av jobb og mye reising.
Snill og rolig inne, kan være aktiv ute. Kan være alene hjemme en arbeids dag.
Ikke spessielt begeistret for bilkjøring, men går greit. Klo klipp og stell av pels går
veldig bra. Tolmodig gutt. Han er nå klipt og alle krøllene er gredd ut. Noe trent.
Vaksine OK. Helseatest OK.
Omplassert til dame i Hgsd 24/5

KING
Nydelig Border Collie hann 18mnd, aktiv, snill og glad, sensitivt gemytt,
litt utprøvende, trenger nytt hjem med grenser og aktivitet.
Litt usikker på små barn, kan være alene på dagtid, jager katter:)
Kommer etter sigende fra gjetere, men vi har ikke stamtavlen.
Helseattest og vaksine OK. Omplassert til dame i Stavanger 24/5.

THEO
Morsom, pen og snill Jack Russel Terrier hann på 3 år m/papirer
omplasseres pga tidsmangel. Vant med små barn, men kan bli litt intens,
ønsker helst familie med større barn eller uten barn.
Kan være hjemme alene en arbeidsdag. Ikke vant med katt.
Uerfaren på sau. Liker bilkjøring. Kan passe til aktive mennesker/familie
med større barn, gjerne noen som ønsker å trene aktivt med hund.Vaksine Ok.
Omplassert til far og datter på Sandnes 23/05

SIA
Nydelig blanding av Rottweiler, Dogo Canario og Staffordshire Bull Terrier tispe på
snart 3 år omplasseres pga tidsmangel/helse. Tillitsfull, avslappet og kosen.
Noe vant med barn, men litt skeptisk i starten. Kan være hjemme alene en arbeidsdag.
Godtar egen katt, jager andre katter. Uerfaren på sau. Liker bilkjøring.
Vaksine OK. Helseattest OK.

Omplassert til dame i bergen 21/05

LUNA
Søt og snill mix Border Collie, Labrador, Welsh Springer Spaniel, m.m. tispe 5 år,
trenger nytt hjem pga samlivsbrudd og tidsmangel. Livlig, barnevant, kosete.
Godtar katt. Kan være alene hjemme på dagtid. Rolig inne, ivrig ute. Helseattest.
Vaksine ok.

Omplassert til dame i sandnes 15/05

KULING
Vakker Finsk Lapphund hann på 8 måneder m/papir.
Kan være alene hjemme en arbeidsdag. Ikke vandt med katt eller sau.
Liker bilkjøring. Vant med større barn. Veldig lærevillig, morsom og leken.
Noe trent. Helseattest OK. Vaksine OK.

Omplassert til par i Hallingdal 14/5

TEDDY
Vakker og tillitsfull, svart og hvit Norsk Buhund hann m/papirer på 4 år omplasseres pga tidsmangel.
Vant til barn. Kan være alene en arbeidsdag. Jager katter. Jager sau.
Ikke spessielt begeistrert for bilkjøring, men finner seg i det og er rolig.
Leken og tolmodig. Kloklipp går bra.
Helseattest OK. Vaksinasjon OK.

Ompl til fam på Stord 10/5.

CASPER
Nydelig tricolor Border Collie (kastrert) hann på 2 år u/papir må omplasseres pga sykdom hos eier.
Tillitsfull og kosen. Kan gå med større barn (10 +) , men ikke med mindre/små barn.
Vant til å være alene på dagtid. Springer etter katt. Uerfaren på sau.
Kan passe til en aktiv familie, gjerne noen som ønsker å drive med hunde sport.
Helseatest OK. Vaksine OK.

Omplassert til mann i Troms 9/5.

FRØYA
Vakker rottweiler tispe 3,5 år m/papirer må omplasseres pga livssituasjon.
Lojal, snill og kosete. Vant til barn, kan være alene en arbeids dag.
Kan vanlig hverdansdressur, men trenger en stødig leder. Passer noe på ute.
Kan enkle søks øvelser og liker godt å søke etter mennesker/barn i skog.
Vaksine OK. Helseattest OK.

Omplassert til mann på Haugalandet 16/04

OSCAR
Snill og god jaktlabrador på 5,5 år kastrert med papirer må omplasseres pga tidsmangel.
Barnevant, kan være alene en arbeidsdag, kan gå løs. Liker ikke katt. Velding kosete.
Vaksine OK. Helseatest OK.

Omplassert til par i Ålgår 12/04-2015

BØRRE
Barnevennlig Goldendoodle på 4 år må omplasseres pga av jobb og mye reising.
Snill og rolig inne, kan være aktiv ute. Kan være alene hjemme en arbeids dag.
Ikke spessielt begeistret for bilkjøring, men går greit.
Omplassert til dame

RIO
Snill og grei mix Golden Retriever og ukjent, hann 2,5 år, omplasseres med tungt hjerte pga flytting. Glad i
alle, kosete, vant til å være alene, barnevant. Vaksine OK. Helseatest OK.

Omplassert til par i Oslo 27/3

PIA
Søt, svart, Engelsk Cocker Spaniel tispe på 6 år m/papir må omplasseres pga samlivsbrudd.
Vant til større barn, men trenger noe tid til å venne seg til de. Kan være alene en arbeidsdag.
Liker noen katter, men ikke alle. Bjeffer lite. Ikke så veldig glad i bilkjøring. Vant til å gå løs, kommer på
innkalling.
Frisk og rask hund, akkurat tatt vekk tannstein. Helseatest OK. Vaksine OK.

Omplassert til par i Jørpeland

OSCAR
Pen, rolig og barnevant mix Collie /Nova Scotia hann 4 år, må omplasseres pga
den er for mye alene. Oscar er mye ute i bånd, og lager lite lyd.

Omplassert til par i stavanger distriktet 13/3

AMY
Pen, leken og kosete mix av border collie, schæfer, rottweiler og labrador tispe 2,5 år
må omplasseres pga livssituasjon. Vært lite alene hjemme.
Kan gå med katt hvis katten er hundevant. Liker bilkjøring.
Elsker å bade, leke med pinner og ball.
Vaksine OK. Helseattest OK.

Omplassert til mann på Haugalandet 11/3

SPOT
Nydelig, livlig og tillitsfull mix Eng Staff, Border Collie og terrier hann 1 år
må omplasseres pga boforhold. Vant med bil, kan gå med større barn.
Vaksine og helseattest ok. Gebyr 2500.- Omplassert til par i Oslo 7/3

ARES
Stor, snill og grei Rottweiler hann 3 år m/papir må omplasseres pgaflytting og sykdom.
Ikke vant til barn, kan være alene hjemme, kattevant. Vaksinasjon og helseattest ok.

Omplassert til mann i Trondheim 05/03-15

SOLO
Vakker, snill og god blanding av Flat coated retriever og Golden retriever
på snart 4 år må omplasseres pga livssituasjon. Liker bilkjøring, vant til katt og
glad i barn. Kan være alene en arbeidsdag. Helseattest og vaksine OK.

Omplassert til familie 21/2

KING
Nydelig, livlig og arbeidsvillig schafer hann, 3,5 år, u/papir, mix brukslingjer
må omplasseres.
Han er barnevant, åpen og tillitsfull. Noe trent, kan passe til redningshund, lydighet, agility,
gårdshund, eller i en aktiv familie. Vaksinasjon og helseattest ok. Omplassert til dame på
Haugalandet 13/2-14

REX
Nydelig mix Schafer/Husky og Tervueren hann 1 år med veldig fint gemytt må
omplasseres pga tidsmangel. Glad og lærevillig hund med stort potensiale.

Vaksinert og helsesjekket, noe trent. Omplassert til familie i stavanger 1/2-15

RIO
Nydelig, snill og grei Tervueren hann, 8 år m/papir, trenger nytt hjem
pga eiers sykdom. Ikke veldig barnevant, men går nok med større barn.
Vant til andre hunder i huset, så han har ikke vert mye alene, bilvant,
vant til å stå i luftegård. Litt forsiktig. Vaksine ok.
Omplassert til dame i Bergen 31/1

COLA
Tillitsfull og glad mix 75% Border Collie og 25% collie, hann, 7 mnd må omplasseres
pga tidsmangel. Mild og sosial, livlig. Herlig gemytt! Ikke veldig vant til barn,
men blir fin med rolig tilvenning. Blir litt bilsyk foreløpig. Vaksinasjon
og helseattest ok. Bilde kommer, ser ut som litt stor/smal Border Collie.
Omplassert til familie Husnes 31/01

MILO
Mix Tervueren/Rottweiler hann 6 år, kastrert, trenger nytt hjem. Nydelig og snill, liker større barn,
ikke glad i å være alene. Helseasttest og vaksinasjon OK. Omplassert til familie i Haugesund

OZZY
Pen og snill mix Labrador retriever / Springer Spaniel hann 6 år
Omplassert til familie i Førresfjorden

2015-2015-2015-2015-2015-2015-2015-2015-2015-2015-2015-2015-2015-2015-2015AIKO
Nydelig brun Eurasier hann 4 år m/papir, barnevant, vant til å være mye ute, trenger nytt hjem pga
tidsmangel.
Omplassert til familie i Grimstad 2/1.

FALCO
Pen Engelsk Setter hann 7 år med papir trenger nytt hjem pga allergi.
Vant til hundegård, glad i barn, vert brukt litt på jakt.
Omplassert til familie i Røldal.

TEDDY
Herlig mix Border Collie hannhund. Omplassert til par i Stavanger 23/12.
BRUTUS
Knallsøt mix Yorkshire Terrier / Chinese Crested Powder Puff hann 6 år
må omplasseres fordi den er for mye alene hjemme. Trivelig hund, ønsker seg en
eier som er hjemmeværende. Barnevant. Helseattest. Omplassert til par i Hallingdal 21/12

NERA
Aktiv, blid og søt mix Border Collie, Labrador, Elghund, Buhund, Shetland sheepdog tispe 2,5 år må
omplasseres pga tidsmangel. Ikke barnevant, men kan sikkert gå med større barn. Har en del
jaktinstinkt. Ikke stor, ca 15 kg.
Omplassert til familie på Karmøy 20/12

SASHA
Tillitsfill og trivelig mix Schafer Boxer, Labrador Retriever, Flat Coated Retriever
tispe 4 år, må omplasseres pga eiers helse. Omplassert til mann fra Sunnmøre i starten på des

MIA
Livlig, trygg og snill Border Collie tispe 2 år må omplasseres pga boforhold.
Barnevant, noe trent. Flott hund til friluftsliv eller til hundesport. Gebyr kr 2000.Omplassert til mann i Skien i nov

"GROM"
Nydelig, tillitsfull og vennlig mix labrador trenger nytt hjem. Han er en løshund
innbrakt av politiet, så vi har lite opplysninger om ham. Helsesjekk OK.
Omplassert til mann på Måløy 1/12

HAILEY
Snill kosete barnevennlig mix Golden Retriever tispe 6 år må ompl pga tidsmangel.
Har Golden-pels men er nedklippet på bildet. Omplassert til par i Stavanger 15/11

EXI
Nydelig, kraftfull og aktiv Belgisk Fårehund Malinois tispe 5 år m/papir
(avlssperret) trenger nytt hjem pga helse/tidsmangel. Flott hund til
friluftsmenneske, ikke vant til barn. Litt forsiktig i starten.
Rask hund, men god innkalling og lett og styre.
Kjempesøt og sjarmerende kosejente. Omplassert til dame i Oslo 10/11

NERO
Nydelig Mix Golden Retriever / Border Collie / Boxer hann, vel 2 år,
må omplasseres pga eiers helse. Omplassert til mann på Toten 11/11

LOKE
Nydelig mix Alaskan Husky / Border Collie hann 8 uker omplasseres
pga uenighet i heimen. Vaksinert og helsesjekket. Omplassert til par på Jørpeland 9/11

AIRA
Søt og vennlig tispe 2,5 år mix Border Collie / Labrador / Shar Pei
må omplasseres pga tidsmangel. Aktiv hund med en del jaktinstinkt.
Er vant til å være alene på dagtid. Bjeffer lite. Barnevant.
Omplassert til dame 1/11

MOSES
Fin og trivelig Golden Retriever hann 1,5 år m/papir må omplasseres pga tidsmangel.
Omplassert til familie i Sogndal 25/10
UNO
Flott, livlig Boxer hann 24 mnd m/papir, mørk brun, må omplasseres pga samlivsbrudd.
Vant til å være noe alene. Fint gemytt, men tenger litt lydighets trening.
Omplassert til par i Sverige 23/10
LEO
Flott, aktiv Flat Coated Retriever hann 2,5 år m/papir tenger nytt, voksent hjem.

Vant til å være alene, noe lydighetstrent. Omplassert til par på Lillehammer 20/10

KARP
Sosial, livlig og kraftfull mix Labrador og Engelsk Staffordshire Bull Terrier hann
med godt gemytt, trenger nytt hjem pga boforhold. Omplassert til par i Stavanger 19/10

ARMANI
Nydelig, tillitsfull Border Collie hann 6 mnd u/papir må omplasseres pga
tidsmangel. Kan være litt alene. Gebyr 2000.-

PEPPER
Herlig unghund trenger godt hjem! Gatehund innbrakt av Haugesundspolitiet
ca 12 mnd. Trolig Vorsteher/ Border Collie blanding.
Kosegutt, trenger trenger nytt hjem med aktivitet og grenser.
Ikke vant til å være alene. Omplassert til par på Bømlo 15/10

OLIVER
Nydelig Jack Russell Terrier 3 år U/papir, fint gemytt, må omplasseres
pga boforhold/jobb. Barnevant. vant med å være alene på dagtid. Vant til større barn.
Omplassert til mann på Stord 14/10

LAURITZ
Nydelig, brun, glad og tillitsfull hann m/papir reddet fra avliving.
Han har sittet mye i bur, er understimulert og jakter bl.a skygger.
Vi søker et godt hjem der han kan få rikelig med aktivitet og hjernestimulans fremover, gjerne
også med andre hunder. Omplassert til par på Stord 13/10.
NALA
Pen mix Border Collie/ Labrador etc tispe, trenger nytt hjem. Trivelig og snill med
barn og damer. Er ikke veldig begeistret for mannfolk. Vant til å være litt alene,
men liker det ikke. Omplassert 11/10 til par i Kr.S

SUZI
Herlig Collie tispe m/papir.Omplassert til par i Odda 3/10

LOTTA
Snill og glad Schaferhund tispe 8 år uten papir, trenger nytt hjem pga eiers allergi
og boforhold. Sunn og frisk. Vant til lite barn.
Omplassert til dame i Trondheim 3/10

BALDER
Trivelig gul Labrador Retriever hann, 4 år m/papir, trenger nytt hjem pga sykdom.
Omplassert til par med voksne barn på Lindesnes 20/9

RAMBO
Snill og trivelig mix Schafer Rottvweiler og Border Collie hann 6 år trenger nytt hjem.
Rambo er en god vakthund og passer på hus og hjem. Barnevant.
Omplassert til par i Vindafjord 20/9

TINKA
Nydelig Irsk Setter tispe 1,5 år trenger nytt hjem med aktive friluftsfolk.
Uregistrert. Omplassert til par i Drammen 13/9.

STORM
Trivelig og barnevant mix Dachs / Breton hann 4 år hann, må
ompl pga sykdom i familien. Munter og livlig hund, flink med andre hunder.
Ligner mye på en stor dachs. Omplassert til jeger på Forsand 8/9.

FLAX
Søt og livlig liten hittehund, terrier mix hann to tre år, tillitsfull og fin,
trenger nytt hjem! Passer på, må ikke stå i bånd og trenger grenser.
Passer best til voksne folk med noe hundeerfaring.
Omplassert til voksent par på Haugalandet 7/9

TYSON
Flott Boxer hann 5 år (uregistrert men foreldre har stamtavle) må omplasseres
pga eiers sykdom/ flytting. Kjekk og trivelig, barnevant.
Omplassert til familie på Toten 7/9.

HUGO
Livlig og tillitsfull mix Flat Coat / Border Collie hann 2 år
må omplasseres pga tidsmangel.
Omplassert til familie på Os 6/9.

BANGO
Nydelig, snill og livlig blandings gatehund innbrakt i fra Haugesunds distriktet
trenger et godt hjem! Tillitsfull, flink med andre hunder. Ikke særlig dominant.
Omplassert til mann på Haugalandet 3/9

NURVEN
Livlig og trivelig Labrador Retriever "jakt labrador" 4 år m/ papir
må omplasseres pga hannhundaggresssjon i bånd. Vant å være alene på dagtid,
vant til større barn. Trenger hjem med grenser og aktivitet.
Omplassert til par i Egersund 3/9

ZORINA
Mix Border Collie / Svart Elghund hunn 4 år omplasseres pga tidsmangel.
Ikke vant til barn, kan være alene. Grei med andre hunder, men bestemt.
Gebyr 1500. Omplassert til jente i Sauda 30/8

PRINCE

Pen og rolig mix Tervueren / Husky hann 2 år må omplasseres pga allergi i familien. Vant med
større barn og fin med andre hunder. Vant å være alene mens eier er på jobb. Bjeffer

lite. Omplassert til par i Bergen 27/8

AYLA og RONJA
Herlig glad Golden Retriever tispe
må omplasseres pga eiers helse. Eieren har ikke barn, men de er vant til gutter
i 7-10 års alder, så større barn vil sikkert gå fint.
Ronja omplassert til familie med voksne barn på Kongsberg 22/8.
Ayla omplassert til par i Harstad 24/8

SMÅEN
Søt og livlig, ikke veldig stor Golden Retriever hann 1,5 år m/papir må omplasseres
pga sykdom. Ikke glad i å være alene.

Omplassert til familie i Bergen 23/8

FRANCO
Søt og tillitsfull Fransk Bulldog 1 år må omplasseres pga samlivsbrudd.
Livlig og leken, ikke så vant til små barn. Har hengeører og er litt stor
for rasen. Latvisk stamtavle. Rabiesvaksinert og chippet.

Omplassert til familie på Stord 22/8

LILO
Livlig og trivelig Rottweiler tispe 6 år trenger nytt hjem snarest.
Omplassert til mann på Haugalandet 10/8

SID
Strihåra Dachs hann
Omplassert til mann på Haugalandet 12/8
LUNA

Snill og godmodig Golden Retriever tispe 6 år m/papir trenger nytt hjem
pga allergi. Fin til familie med voksnere barn. Gebyr 2500.Omplassert til familie på Haugalandet 15/7.

KIM
Livlig gladgutt med veldig godt gemytt, Riesenschnauzer / Ukjent, 1 år
må omplasseres pga eiers sykdom. Noe trent.
Omplassert til dame fra Stavanger 17/7

MAYA
Søt og snill mix Flat Coat / Border Collie tispe 6 år må omplasseres
pga flytting til utlandet. Snill med alt og alle. Gebyr 1500.Omplassert til jente fra Vindafjord 8/7
TASSEN
Trivelig og tillitsfull mix Flat Coated Retriever og Border Collie hann,
11 mnd, barnevant vant til å være noe alene, må omplasseres pga tidsmangel.
Omplassert 4/7.

JOSVA
Glad, tillitsfull Langhåret Schäferhund hann 4 år m/papir, kastrert,
må omplasseres pga tidsmangel. Vant til å være alene på dagtid. Vant med baby.
Omplassert til familie

DIESEL
Snill og trivelig mix Dobermann / Dalmatiner / Labrador, hann 5 år, kastrert,
må omplasseres pga eiers sykdom. Veldig grei hund. Ok til større barn.
Vant til hest. Omplassert til mann på Jæren 8/7.

TULLA
Kommer til Tunge snart: Snill, godmodig blandings gatehund tispe innbrakt
fra Haugesunds distriktet. Vi har ingen opplysninger, men hun er ca 6-8 år.
Trenger et godt hjem! Omplassert til jente på Haugalandet 15/6.

EBO
Snill og blid svart Cocker Spaniel hann 4 år m/ papir må ompl pga at han
bjeffer alene i borettslag.Trent noe agility. Barnevandt.
Omplassert til par 8/6.

BELLA
Livlig og glad Mix Australsk Kelpie / Border Collie tispe 2 år må omplasseres
pga tidsmangel. Noe trent. Ikke veldig vant til barn.
Ikke vant til å være inne. Omplassert til hundefolk i Gøteborg 7/6

TIMO
Herlig Finsk Lapphund / Border Collier / Hovawart hann 2år må omplasseres
pga eiers sykdom. Vant til små barn, grei med hunder. Gjeter instinkt.

Vant til å vøre alene. Omplassert til familie i Suldal 6/6.

SITA
Søt, rolig Mix Cane Corso / Schaferhund tispe 6 mnd må omplasseres
pga tidsmangel. Vant med egne barn. Vant med å være alene.
Vant med andre hunder. Omplassert til familie i Hardanger.

NICO
Snill og trivelig, svart mix Schaferhund / Labrador hann 2 år trenger nytt hjem
pga sykdom hos eier. Leter etter aktivt hjem med grenser. Gladgutt!
Omplassert til familie i Røldal 28/5.

ELLA
Tibetansk Spaniel tispe 5 år må omplasseres pga jobb/samlivsbrudd.
Snill men tøff, passer på. Omplassert til par på Senja 29/5

MOLLY

Nydelig, livlig og glad Rottis tispe 23 mnd uten papir må omplasseres pga allergi hos barn. Vant til
små barn. Kan være alene på dagtid. Vant til katt.
Noe sosial dominant. Omplassert til familie i Stvgr 26/5

LINA
Herlig, snill svart hittehund tispe, trolig mix Border Collie/ Retriever ca 4-6 år
trenger nytt hjem. Trygg og tillitsfull. Omplassert til jente på Figgjo 30/5

MARCO
Nydelig, aktiv, tillitsfull Tervueren hann 1 år m/papir trenger nytt aktivt hjem
hos friluftsfolk. Sporty hund med lyst til det meste! Omplassert til mann

på Stord 19/5.

MOLLY
Glad, barnevennlig mix Svart Elghund / Labrador tispe
Omplassert til mann på Sørlandet 19/5

NEMO
Nydelig og snill Golden hann 5 år trenger nytt hjem. Uten papir.
Vant til å være alene. Litt sjalu, men ikke vanskelig.
Omplassert til par på Jæren 3/5.

NOLDUS
Blandingsvalp født ca 31/1-14
Mor Engelsk Stafordshire Bull Terrier, far Rottweiler
Har fått markkur og skal vaksineres ved 3 mnd. alder.
Trenger aktivt hjem. Omplassert 1/5 til par fra Notodden:)

PANDA
Livlig og glad Border Collie hann, 3 år uten papir omplasseres pga livssituasjon.
Flott til hundesport. Ikke testet på sau. Omplassert til friluftsmann i Telemark 28/4

MAX
Omplassert til familie på Karmøy 25/4.

HERO
Pen, Livlig gladgutt, Mix Golden Retriever / Border Collie /
Schaferhund hann 1 år, må omplasseres pga tidsmangel / familieforøkelse.
Grei med barn. Omplassert til familie i Hardanger 25/4.

FAM
Flott, brun Labrador Retriever tispe 2 år m/ papir må omplasserens pga
jobbsituasjon. Snill og grei. Omplassert til familie i Stavanger 23/4.

RONJA
Mix Pointer/Labrador Retriever tispe 2,5 år må omplasseres pga
den ble for aktiv for eierene. Trenger litt trening, men snill og glad!
Omplassert til jente i Vindafjord 21/4.

PIPPI
Dverg puddel tispe 7 år
Omplassert til par på Haugalandet 21/4
DIVA
Herlig, rolig og snill Schafertispe 5 år m/papir
Omplassert til par i Sauda 18/4.

"PETRA"
Snill, tillitsfull hittehund tispe, svart mix retriever trenger nytt hjem!

Ca 5-6 år. Gebyr 1500.- Omplassert til familie i Hardanger.

DINO
Glad og trivelig Tibetansk Spaniel valp hann, 4 mnd m/papir må
omplasseres pga tidsmangel. Omplassert til par i Lindås med tibbe fra før:)

BJARNE:)
Nydelig og tillitsfull valp f 1/1-14, trenger godt hjem!
Mor: Spansk harehund, Far: mix Boxer, Old English Bulldog,
Engelsk Staffordshire Bull Terrier.
Valpen er leveringsklar og har fått markkur. Skal vaksineres straks.

Omplassert til familie på Jæren 4/4.

EMLA
Søt og tillitsfull Dvergpuddel tispe, mørk grå, 5 år u/papir, må omplasseres pga boforhold.
Vi leter etter hjemmeværende, gjerne med enebolig, for hun liker ikke å være alene.
Omplassert til dame i Haugesund 31/3
ALFRED:)
Nydelig og tillitsfull valper f 1/1-14, trenger godt hjem!
Mor: Spansk harehund, Far: mix Boxer, Old English Bulldog,
Engelsk Staffordshire Bull Terrier.
Valpen er leveringsklar og har fått markkur. Skal vaksineres straks.
Omplassert til dame i Sandefjord 29/3

VALPER
Vi har fått inn blandingsvalper som trenger gode hjem, og nå er leveringsklare!
De er født ca 31/1-14
Mor Engelsk Stafordshire Bull Terrier, far Rottweiler
Valpene har fått markkur og skal vaksineres ved 3 mnd. alder.

Omplassert til gode hjem:)

LADY

Nydelig, glad og ernergisk liten tispe trenger nytt hjem pga familieforøkelse.
Lady er ikke så glad i barn, og har mye energi og tæl. Probl med bildet.
Svart, bustete og str katt;) Omplassert til par i på Haugalandet 9/3.

DINA
Livlig og sosial Border Collie tispe 1 år uten papir, omplasseres

pga livssituasjon. Omplassert til mann i Kr. Sand 28/2.

BILLY
Pen og glad mix Labrador hann ca 3 år må omplasseres pga eiers sykdom.
Billy er tidligere hittehund, men har vert i et stabilt voksent hjem i to år.
Glad i alle, store og små. Rabiesvaksinert. Omplassert til familie 26/2

PEPPER
Trivelig Mellomschnauzer, kastrert hann m/papir, 6 år må omplasseres.
Snill og glad, kan vokte litt. Barnevandt. Omplassert til par i Oslo1/3.

TIN TIN
Trivelig, sosial og aktiv Dvergschnauzer hann 22 mnd uten papir,
vant til barn rundt 10 år, må omplasseres pga flytting og sykdom.
Omplassert til fam ca 25/1
EMMA
Søt og sosial, barnevant mix Riesenschnauzer / ukjendt tispe 9 mnd,
må omplasseres pga samlivsbrudd. Trivelig, sporty hund med godt gemytt.
Omplassert til familie i Bergen ca 25/1

IZZAT
Tillitsfull og sosial mix Cane Corso og Dobbermann hann 4 mnd.
Lys farge med mørk maske. Korthåret
Omplassert til hundevant mann på østlandet 23/1´13

MOLLY
Engelsk Cocker Spaniel tispe 2,5 år u/papir, må omplasseres pga matforsvar / baby.
Litt forsiktig av seg. Trenger voksent, rolig hjem.
Omplassert til par i Stavanger 19/1-14

MAX
Mix Riesenschnauxer/ ukjendt kommer i retur pga jobb/tidsmangel
Omplassert til familie i Stavanger 12/1-14
KAYAQ
Nydelig og snill Finsk Lapphund 5 år, hann, må omplasseres pga at den har
røket uklar med nabohunden. Ellers ikke vanskelig mot andre hunder.
Barnevant og leken. Ompl. til par i Bergen

VALON
Herlig, pen og trivelig Schafergutt 1 år m/ papir, må omplasseres pga sykt barn og
tidsmangel. Vant med voksnere barn, leken og livlig. God hund til alle slags
hundeaktiviteter. Flott gemytt. Omplassert til Familie fra Stavanger 11/1

SISKA
Rolig og fin svart Mellom Schnauzer tispe 5 år m/papir må omplassseres
pga utrygg mot familiens viltre småbarn. Litt dominant og kan vokte,
men trenger bare litt grenser. Omplassert til familie fra Stavanger 11/1

BRUNO
Snill og grei kastr. hann 5 år må omplasseres pga eiers sykdom.
Bruno har hatt et hjem før, er livlig og glad og vant til barn.
Passer gjerne best i et rolig hjem. Omplasseret til par fra Areddal 10/1.14

LINNI
Nydelig mix Alaskan Husky/ Aiberian Husky tispe 18 mnd må ompl
pga tidsmangel. Vandt til hundegård om dagen, ellers inne.
Litt forsiktig , snill og glad. Omplassert til familie i Stavanger 10/1

SCOTT
Energisk og kosete Engelsk Cocker Spaniel 1,5 år m/papir,
må omplasseres pga tidsmangel. Vant med voksnere barn, vant å være alene
på dagtid, vant til katt. Kan forsvare mat. Krever aktivitet og grenser.
Rasen krever del pelsstell. Omplassert til dame på Stord 7/1-14
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KIRO
Mix Rottweiler, Labrador og Border Collie hann 11 mnd, trenger godt
hjem! Herlig hund med flott gemytt! Sosial og tillitsfull. Ikke veldig vant
med barn, men takler det nok med litt tilvenning.
Omplassert til familie i Hardanger 22/12.

ROXY
Herlig, tillitsfull Border Collie tispe 3 år uten papir, må omplasseres
pga manglende gjeteregenskaper. Sosial og livlig, lett å håndtere.
Omplassert til familie i Hardanger 22/12.

SIKO
Kjempeglad, flott Boxer hann 5 år m/papir må ompl pga. jobb og skole.
Barnevandt familiehund. Sunn og frisk, bortsett fra liten utvekst på øyelokket
som evt kan fjernes og at han har bare en testikkel.
Omplassert til mann på Haugalandet 21/12.

EDDIE
Søt og vakker mix Riesenschnauzer + ukjent 9 mnd, hann (kommet tilbake pga allergi)
ønsker seg hjem med aktivitet og klare lingjer, gjerne en annen voksen hund.
Litt pelsstell må påregnes. Omplassert til dame på Hamar 26/12.

TACO
Glad og tillitsfull Dalmatiner hann, 4,5 år m/papir må omplasseres pga livssituasjon.
Trivelig og grei, stor 43 kg. Omplassert til dame på Haugalandet 19/12.

NOAH
Drever / Border Collie hann 2,5 år må omplasseres pga flytting.
Ikke vant med små barn. Gått en del kurs og kan litt lydighet. Kan være litt alene.
Omplassert til par i Haugesund 18/12.

BAMSE
Søt og livlig blandingsvalp 3,5mnd gml. trenger nytt hjem pga tidsmangel.
50% labrador og resten Golden Retriever/ Labrador/Husky/Schafer/Boxer og en til:)
Snill og grei, sosialisert, har fått markkur og vaksine.
Omplassert 18/12 til par i Sauda som vil jobbe med søkshund.

KING
Nydelig, barnevant tricolor Border Collie hann, 4 år trenger nytt hjem p
ga samlivsbrudd. Åpen, trygg og sosial, trenger aktivt hjem.
Omplassert til mann på Gjøvik 4/12

BAMSE
Nydelig , tillitsfull mix Rottweiler / Schafer 1 år trenger nytt hjem.
Trygg og fin, blir stor og sterk. Flott gemytt.
Omplassert til mann på Haugalandet 3/12

PEPPES
Pen og tillitsfull mix Whippet/Border Collie hann 2 år må omplasseres pga livssituasjon.
Omplassert til par i stavanger 1/12

TOPSY
Snill, barnevennlig tispe 2,5 år, (muligens ren Border?) må omplasseres pga
allergi/tidsmangel. Vant til å være litt alene. Omplassert til mann på Bokn 26/11.

OBELIX
Trivelig, barnevant mix Collie, Golden Retriever, Labrador Retriever og Border Collie hann, 3,5 år
kastrert, kan være alene, en del dressert, må omplasseres pga tidsmangel. Vant til kløv og
sykkel. Omplassert til par på Stord 25/11, som har hatt ompl.hund fra oss før:)

MILO
Flott Flat Coated Retriever hann, 5 år, kastrert m/papir, må omplasseres pga tidsmangel. Vant med større
barn, vant med katt, ikke vant å være mye alene,
noe dressert, søker aktivt hjem. Omplassert til familie på Vormedal 24/11.

TASSEN

Liten nydelig blandingsvalp født 4/8 trenger godt hjem! 50% Labrador Retriever
og resten Golden Retriever/Labrador/Husky/Schafer/Boxer
og en til:) Snill og grei, sosialisert, har fått markkur og vaksine.
Omplassert 16/11 til par i Bergen
MAX
Nydelig Jämthund hann, 12 mnd u/papir, må omplasseres pga boforhold.
Grei med store og små, vant til hest, flott gemytt. Noe trent.
Rasen er en elghundrase med en del jaktinstinkt. Egnet til viltspor etc.
Omplassert til jeger på Toten 1/11.

TASSE
nydelig blandingsvalp med supert gemytt født 23/4-13, snill og førbar, noe lydighetstrent.
Mor Riesenschnauzer, far ukjent.
Valpen har fått markkur, vaksine og god sosialisering.
Omplassert til dame på Sand 14/11.

HERO
Trivelig og snill Boxer 2,5 år u/papir, kupert hale (fra Spania) må omplasseres
pga tidsmangel. Glad i alle, litt vel livlig imot små barn. Ikke så glad i å vøre alene.
Omplassert til par i Trøndelag

KNOLL og TOTT

Vi har fått inn to utrolig nydelige valper, svarte og hvite, 8 uker gamle, livlige og for seg, spiser
godt, trenger gode hjem med trening og tilstedeværelse!
Blir ikke over 15 kg. Omplassert til familier på Klepp og på Sand 2/11.

WILLY
Snill, sosial blandingshund, mix Mops / Dachs / Border Collie hann 2,5 år
trenger nytt hjem! Har i det siste hatt folk i hjemmet på dagtid,
men tidligere vant til å være alene i arbeidstiden.
Ikke vokst opp med små barn, men glad og kosete.
Frisk og godt gemytt! Omplassert til familie i Odda 2/11.

SPIFF
Hittehund uten forhistorie. Nydelig hannhund ca 2-3 år. Oppvakt og tillitsfull.
Energisk og fin, egnet til sportshund eller til friluftsmenneske.
Omplassert til par på Stord 1/11.

FANT
Nydelig, tillitsfull Border Collie hann valp uten papir må omplasseres pga allergi.
Vaksine OK. Omplassert til hjemmeværende dame + sønn på 10år med gård.

NIKITA
Pen, tillitsfull Schafer tispe 4 år u/papir må omplasseres pga tidsmangel.
Vant til små barn, lite vokting og bjeffing, forholdsvis rolig. Liker ikke katt.
Omplassert til par i Haugesund 20/10. Gjennomført hundekurskurs her:)

FELIX
Nydelig, leken og tillitsfull Beagle hann 6 mnd må omplasseres pga eiers sykdom.
Omplassert til mann i Oslo 20/10

BASTIAN
Brun, trivelig Labrador Retriever hann, 10 mnd u/papir trenger nytt hjem!
Vant til større barn, kan være litt alene, noe lydighetstrent.
Gebyr 2500.-

KARP
Flott, tillitsfull mix Flat Coat / Engelsk Staffordshire Terrier / Rottweiler hann 1,5 år må omplasseres
pga skole/flytting. Trenger en sta eier, men er en gladgutt!
Omplassert til jente på Haugalandet 8/10.

CHARLIE
Omplassert til fam i Loddefjord 6/10.

FELIZ
Spansk Vannhund hann kastrert 2,5 år omplasseres pga tidsmangel.
Søt, energisk hund med vanligvis lang pels. Har papir. Trivelig og glad.
Ikke veldig vant til små barn. Ompl. til par i Stavanger 6/10.

LUDDE
Liten nydelig blandingsvalp født 4/8 trenger godt hjem!
50% Labrador Retriever og resten Golden Retriever/Labrador/Husky/Schafer/Boxer
og en til:) Snill og grei, sosialisert, har fått markkur. Skal vaksineres ved 3 mnd.
Omplassert til familie på Stord 5/10

REX
Nydelig og grei mix Tervueren / Rottweiler hann 5 år
Bilde kommer. Rød langhår med sorte hårspisser.
Omplassert til dame i Bergen 2/10.

SAMSON
Stor og vakker Rottweiler hann 5 år u/papir ompl pga samlivsbrudd.
Barnevant, kan være alene, har en del dressur. Grei hund.
Omplassert til par på Sandnes 29/9

PEPPER

Trivelig, tillitsfull og snill Mellom Schnauzer hann kastrert 7 år, m/papir
må ompl pga eier er kommet på omsorgssenter. Omplassert til dame på Sand.

ZICKO
Søt og grei Tibetansk Spaniel hann 7 år, kastrert, må ompl pgs seperasjonsangst.
Omplassert til dame på Tysnes 14/9.

NANUQ

Pen, snill og rolig Mix Alaska Husky hann 3 år må omplasseres pga sjalusi ovenfor baby.
Fin hund til friluftsmenneske, kan snørekjøring. an en del kommandoer.
Omplassert til Alaskan Husky eier i Haugesundsdistriktet 7/9

ZANTO
Pen mix Labrador /Mellompuddel eller "Labradoodle" hann 10 mnd
må omplasseres pga eiers sykdom. Dominerer minstemann og passer derfor
best hos voksne med litt erfaring. Omplassert til dame på Nesttun 6/7.

NICKI
Nydelig, glad og livlig Finsk Lapphund hann 5 år m/papir trenger nytt hjem pga tid/plass/graviditet.
Sosial hund med små og store, litt lyd men ingen problemer.

Omplassert til dame på Kjevik 30/8.

TANJA
Søt og grei mix Toypuddel / Dachs / Japansk Spisshund tispe 4 år,
trenger nytt hjem pga flytting. Litt forsiktig av seg, ikke vant til mindre barn,
men en snill og rolig hund for voksne. Omplassert til jente på Karmøy 30/8

GUNNAR
Nydelig blandingsvalp med supert gemytt, født 23/4.
Mor Riesenschnauzer, far ukjendt.
Valpen har fått markkur, vaksine og god sosialisering.
Omplassert til mann på Stord 26/8

OTTO
Nydelig, tillitsfull og barnevant Gordon Setter hann 5 år m/papir (Felix/Svartholtens Skogtøsa)
Brukt på jakt og fungerer godt. Veldig fin familiehund, men ikke glad i å være alene.
Omplassert til voksent par i Haugesund 22/8

GAGA
Nydelig, tillitsfull valp født 6/6-13, mix Border Collie/ukjent trenger et godt og varig hjem!
Blir litt mindre enn en Border Collie i str. Skikkelig hjerteknuser! Omplassert til dame i Etne.

LIZZY
er en nydelig Siberian Huskey uten papir 1,5 -en nydelig hund med en herlig personlighet,
lett å ha med å gjøre,snill og vennlig, glad i små barn, lite lyd. Barnevennlig. Jager sau.
Omplassert til S.H eier på Haugalandet 20/8
.

BASSE

GAGA

RUFFEN

BEA

SIRI

NEMI

PASSOPP

NELLY

LADY
Herlig glad Border tispe, 13 mnd, barnevant, kosete, lite lyd, grei med andre hunder,
snill og grei, må omplasseres pga tidsmangel. Omplassert til dame i Stavanger 25/7

1 MINA grå tispe

TARA
Kjempeherlig Labrador Retriever tispe 14 mnd u/papir, sterilisert, barnevant,
kattevant, trenger nytt godt hjem. Ompl til fam i Hagsd 16/7.

5 ROLF svart hann, hvitt i bryst
Ompl til dame på Karmøy 15/7

LEO
Sjarmerende liten mann, mix Chihuahua / Pratzky Krysarik (Tsjekkisk rottefanger) kastrert hann,
4 år. Liten mann med stor personlighet. Vokter hjemme og må ha litt regler når det kommer besøk.

Omplassert til tidl. kennelassistent 6/7.

BELLA
Snill og rolig mix labrador / Border Collie tispe 2 år, barnevant, kattevandt, lite lyd,
grei med andre hunder, må omplasseres pga helseproblemer. Omplassert til par fra Trysil 5/7

MAX
Trygg og fin Border hann 3 år, er en del dressert, prøvt på sau men gjeter ikke,
vant med større barn, bodd inne og i hundegård, trenger nytt aktivt hjem.
Omplassert til en av våre kenneljenter til div hundesport 4/7.

8 SANNA svart tispe med hvitt i brystet

4 GIRA
svart tispe, litt brune ører reist til familie i Bergen 1/7

LUCY
Kjekk og grei mix 50%Beagle, Dachs og Border Collie tispe 4,5 år.
Vant å være hjemme vanlig arbeidsdag, kjekk og grei:) Ikke vant med barn.
Omplassert til eldre par fra Haugesund 27/6

BILLY
Nydelig, tillitsfull og glad mix Border Collie, Schaferhund og muligens en rase til,
må omplasseres pga tidsmangel og at han jager katten. Herlig gemytt, barnevant.
Omplassert til mann fra Narvik 29/6

BLACKY hannhund
Nydelig Border Collie mix hittehund trenger nytt hjem! Herlig gemytt, rolig og harmonisk hund!
Omplassert til par i Tyssedal 27/6

VOFFEN
Fin, tillitsfull mix Border Collie/Flat Coated Retriever hann må omplasseres pga tidsmangel.
Omplassert 25/6 til par østpå, trenes til redningshund.

EMIL
Border Collie hann 5 mnd ønsker nytt aktivt hjem!
Veldig søt og kosete med supert gemytt! Omplassert til mann i Sauda 27/6

PELLE
Trivelig og tillitsfull tricolor Bordervalp trenger nytt aktivt hjem. Ikke prøvt på sau.
Lite lyd, Passer i aktivt hjem, gjerne med større barn. Ompl til dame i Hgsd.

OLIVER
Pen, livlig mix Hvit Gjeterhund/labrador, hann 3 år, sosial glad og snill.
Barnevant, kan være alene, må omplasseres igjen pga allergi i familien.
Omplassert til fam i Haugesund.

MOLLY
Glad, tillitsfull mix Dunker/ukjent tispe 16 mnd, med stort jaktinstinkt, må omplasseres
fordi ny hund plager henne. Molly er barnevant, vant til å være alene, snill med to og firbeinte.
Hun har mye energi. Det hadde vert flott om vi kunne finne en harejeger etc til henne,
men det er ikke et must.

YOKER
er en nydelig, snill og rolig Schaferhund hann 5 år med papir, som må omplasseres pga endret
familiesituasjon. Han er stille og fredelig, liker turer og er en del trent og konkurrert i lydighet
med opprykk til kl 2 i LP. Han kan være alene hjemme, liker å kjøre bil og vant til andre hunder.
Vi ønsker Yoker til aktive folk, og hvis barn, gjerne fra 7 år og oppover.
Omplassert til par i Stavanger.

SHINA

Nydelig, trivelig liten tilspe Yorkshire terrier/Dvargdachs 14 mnd,
må omplasseres pga sykdom. Omplassert til mann på Karmøy.

KARMA
Glad og tillitsfull mix Flat Coated Retriever/St.Bernhard og liten Terrier tispe 4 mnd
trenger nytt hjem pga tidsmangel og eiers sykdom. Barnevant.
Omplassert ti par i Sandnes 1874

KELLI
Livlig, glad og illitsfull og barnevant Ungarsk Wizla tispe 4 år u/papir (stående fuglehund)
må omplasseres pga familieforøkelse. Ikke jaktet med. Kommer når du roper.
Rolig og grei, men ikke veldig glad i å være alene. Livlig og søt.

Omplassert til Vizslaelskere i Bergen 20/4

KING
Nydelig, livlig og arbeidsvillig schafer hann, 2,5 år, u/papir, mix brukslingjer
må omplasseres. Han er barnevant, åpen og tillitsfull. Noe trent, kan passe til
redningshund, lydighet, agility, gårdshund, eller i en aktiv familie. Har hatt problemer å være
alene, men det går bra nå. Kan nok passe litt på. Vi prioriterer et hjem med mye aktivitet.
Ompl til fam på Bømlo

CASPER
Vorsteher korthår hann 2 år m/papir ompl. til jeger 7/4.

BONNIE
Mix Border Collie/ St. Bernhard?!:) 1,5 år må omplasseres pga at den blir for krevende for
eier. Snill og glad, forholdsvis enkel hund. Ompl til par i Sveio 8/4.

BELLA
Sjarmerende liten mix terrier/dachs tispe 7 mnd. må ompl pga familiesituasjon.
vant til barn. Omplassertt il familie i Haugesund

KIRA2
er en nydelig renraset tricolor Border Collie tispe på ca 1,5 år, som vi hentet på Jæren
fordi eierene ville skyte henne, når sauene kom:-( Vi fikk lite opplysninger, men hun er snill og tillitsfull
hund som liker kos og oppmerksomhet. Hun har stått mye i hundegård.
Lite trolig hun er veldig god på sau, ellers hadde de sikkert beholdt henne. Hun hadde ingen
problemer å kjøre i bilen vår. Lite trent. Hun er nyvaksinert og har fått markkur.
Vi ønsker henne til aktivt hjem, og hvis der er der barn, bør de ikke være under 10 år.
Omplassert til par i Trysil 18/3.

CLINT
Nyselig og trivelig liten Mops hann, 6år m/papir må omplasseres pga allergisk barn.
Ikke stilt ut og har kun en testikkel. Ikke til avl. Omplassert til familie i Bergen 15/3.

KAZ
Tibetansk Spaniel hann 1,5 år kom 27/2. Trenger en rolig og bestemt hånd. Papir.
Gitt bort til erfaren mann i Haugesund, for å gi han en sjangse. Veldig utrygg hund.

BELLA
Sjarmerende liten mix terrier/dachs tispe 7 mnd. må ompl pga familiesituasjon.
vant til barn, vant å være alene på dagtid.Ompl til mann i Haugesund 16/3

"OSKAR"

er en hittehund fra Haugesund, som ingen ville ha tilbake.
Tidligere prosedyre var da avliving, men nå får Tunge endelig lov å ta imot disse hundene!
"Oskar" er en kjempetrivelig kastrert mix Border Collie
på ca 5 år, som gleder seg derfor stort til å få nytt hjem! Omplassert til hundevant par på Karmøy 7/3.

SUNNY
Nydelig og grei Cocker Spaniel tispe 4 år med papir må omplasseres fordi
hun er utrygg på babyen. Eier opplever også vokting rundt dem på tur,
men hun går fint med større hunder her på kennelen. Sunny har fått påvist
husstøvmidd allergi, men er ikke veldig plaget. Må bades ofte og gå på spesialfor.

Skal ikke avles på! Ompl. til mann på Karmøy.

DINO

er en blyg og rolig kar blandet av Whippet, Buhund, Golden Retriever, Engelsk Setter
og Border Collie hann 3 år som må omplasseres pga livssituasjon. Snill og grei.
Omplassert til jente i Haugesund

MOLLY

Rolig og tillitsfull Border Collie tispe 4,5 år gml, glad, barnevant, snill og grei,
må omplasseres pga flytting. Vant med å være alene, ingen spesielle nykker.
Fin gardshund, eller for aktiv person eller familie.
Gebyr kr 1500.-

HERA
Kjempesnill og pen Alaskan Husky tispe 8 mnd, må omplasseres pga allergi.
veldig snill og rolig, myk og underdanig. Vant å være alene, ingen problemer.
Omplassert til familie i Kristiansand, for tiden på Svalbard.

BELLA 3mnd
Rottweiler hann og tispevalp f. 22/10´12 microchippet, vaksinert og med stamtavle
etter Mai.Ko-Chow´s Black Berry (HD fri)
og Dynnastuen´s Cockain Blues (HD fri, godkj mentaltest)
selges til sterkt redusert pris av oss, fordi det ble vanskelig for oppdretter
å ha valpene hjemme lenger. Valpene er sosiale og trivelige!
Omplassert til Familie i Mandal med hundeerfaring.

BAMSE
Nydelig, glad og tillitsfull mix Dalmatiner/ Border Collie, hann 1år må omplasseres
pga boforhold. Vant med, og trygg på større barn, leken, kosen.
Aktiv hund som passer fint til aktiv familie. Ompl. til enslig dame på Bjoa

BONZO omplassert til mann i Nordhordland 26/1

BAMSE
Flott, vennlig og avbalansert eventyrblanding hann 2,5 år (ligner noe på Samojed)
27 kg, må omplasseres pga eiers helse. Har bodd hos eldre ektepar,
kattevant, vennlig mot barn. Flott gemytt. Ompl til par på Karmøy 25/1

SASHA
Nydelig, livlig og tillitsfull mix Tervueren/Rottweiler tispe 4 år,
må ompl pga tidsmangel. Vant til å være alene i arbeidstiden.
Grei med barn. Omplassert til mann i Haugesund som hadde søsteren til Sascha
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FELIX
Sosial glad og tillitsfull Jack Russell Terrier hann, 4år, kastrert, barnevant,
må ompl pga barns allergi. Leken, uredd, går ikke sammen med alle andre hunder.
Omplassert til jeger/familie på Haugalandet

CHICO
Frisk og trivelig Engelsk Springer Spaniel hann, 4 år m/papir må omplasseres
pga tidsmangel. Chico er aktiv og sporty hund, sosial, passer i voksent hjem.
Chico vil trives best med en del tur og noe grenser.
Omplassert til eldre par i Stavanger 26/12.

MAX
Nydelig Rhodesian Ridgeback hann, snart 3 år m/papir må omplasseres
pga tidsmangel. Max er snill og grei, barnevant, og kan være alene hjemme.
Kan hisse seg litt på andre hanner på tur, men har et herlig gemytt.
Ridgen er ikke perfekt. Omplassert til par på småbruk i Sveio 28/12.

MIA
Rolig, snill, mix Berner Sennenhund (50%) St Bernhard og Labrador tispe 3 år,
må ompl. pga samlivsbrudd / boforhold. Mia har bodd i et rolig hjempå et rolig sted.
Mia passer fint i et voksent, rolig hjem. Vant til å være alene vanlig arbeidsdag.
Hun er nedklippet nå, har en del mere pels.
Ompl til bonde på Jæren 15/12

VEKTER
hann født 5/10.
Mor er bl. Border Collie / Svart Elghund, far er ukjent.
leveringsklare ca 5/12. godt sosialisert og har fått markkurer.
Gebyr kr 2000,- inkl veterinærattest, kontrakt på oppfølging, prosenter på
hundekurs/privattimer i hundetrening/pensjon.

BASSE
Flott, snill blanding Irsk Setter, Golden retriever hann 3,4 år må omplasseres
pga samlivsbrudd. Basse er glad og tillitsfull hund, barnevant, bjeffer lite
og går med katt. Han er litt skvetten, men klarer seg helt fint.
Er ompl

PIPPA
Snill, livlig, barnevant Mix Øst Sibirsk Laika / Jámthundtispe, 14 mnd trenger desperat
et godt og aktivt hjem! Pippa er en søt, tillitsfull, sosial hund, som utrolig nok
har stått her siden juni. Er det ingen som ser denne flotte hunden?
Frisk og fin, super til friluftsfolk, trekk og kløv, løshund på elgjakt, viltspor,
eller til aktiv familie! Ompl til elgjeger 6/12

TINKA
Søt og tillitsfull Border Collie (mix?) tispe, 4 år barnevant, leken,
lett å ha med å gjøre, grei med andre hunder, kan være noe alene,
må omplasseres pga jobbsituasjon. Omplassert til par i Hardanger.

KING
Nydelig, livlig og arbeidsvillig schafer hann, 2 år, u/papir, mix brukslingjer må omplasseres.
Han er barnevant, åpen og tillitsfull. Noe trent, Kan passe til redningshund,
lydighet, agility, gårdshund, eller i en aktiv familie. Etter sigende er han ikke glad i å være alene, men er
grei her. Kan nok passe litt på. Vi prioriterer et hjem med folk tilstede det meste av tiden.
Omplassert til par på Osterøy.

BAMSE
Nydelig Mops hann 4 år, m/papir (import) må omplasseres pga helseproblemer.
Sosial, veldig glad i barn, vant til katt, frisk og pigg. Litt stor.
Omplassert 24/11 til fam i Oslo

MADDIE
Liten og pen Amerikansk Bulldog tispe 2 år uten papir må omplasseres pga
livssituasjon. Mer info på tlf. Søt og grei. Trenger voksent stabilt hjem.
Omplassert 22/11 til fam på Haugalandet.

VALPER
Vi får inn fire nydelige blandingsvalper 19/11, som vi trenger gode hjem til.
Det er to hanner og to tisper født 5/10.
Mor er bl. Border Collie / Svart Elghund, far er ukjent.
Valpene er i hjemmet frem til 19/11 og blir her sammen med moren
til de er leveringsklare ca 5/12. Valpene blir godt sosialisert og har fått markkurer.
Gebyr kr 2000,- inkl veterinærattest, kontrakt på oppfølging, prosenter på
hundekurs/privattimer i hundetrening/pensjon. Er ompl

BONZO
aktiv, kosete. Er ompl

LEIKA
aktiv, kosete.Er ompl

MOLLY
aktiv, livlig gemytt. Er ompl

BELLA
er en mix av Alaskan Malamute, Border Collie og Svart Elghund på 10 mnd.
Hun har et mildt og fint gemytt, hun går supert med andre hunder.
Omplassert 97!! til fam på Husnes.

OLIVER

Herlig, sosial, livlig Hvit Gjeterhund/labrador mix hann, 2,5 år uten papir,
godt gemytt, barnevant, omplasseres til aktivt hjem.
Gebyr 2000.- Er ompl

LINUS
Søt og trivelig 25%flat Coat og 25% Border collie hann 9 mnd må omplasseres
pga tidsmangel. Linus er livlig og glad, ikke trent, men med godt gemytt.
Vant med barn fra 7 år, innehund, vant med en hund til i hjemmet.
Omplassert til par i Høyanger 13/10

NERO
Aktiv, glad Boxergutt, 3 år, glad i store og små, lite lyd, kan være alene noen timer,
lett å ha med og gjøre, trenger nytt hjem pga tidsklemma.
Skal etter sigende ha papir vi prøver å få tak i. Ompl 3/10 til par på Nedstrand.

PIA
Søt og trivelig Golden Retriever tispe som vi venter på opplysninger om.
6 år. Omplassert til par i Sandnes 2/9

CIMA
er en stor og meget vakker Dobermanntispe på 4 år. Hun har hatt et godt liv,
men det ble snudd på hodet, da eieren døde av kreft. Cima er vant med barn,
men har et tydelig jaktinstinkt, så småbarnsfamilie er nok ikke noe for henne.
Stabil og selvsikker. Omplasseres trolig til dame på Nordmøre ca 13/10

MAJA
Grei og vennlig Mix Rottweiler/Mastiff tispe 3,5 år ønsker seg et godt og varig hjem.
Maya er vant med hjemmeværende i huset, barnevant, positiv og tillitsfull,
men må omplasseres fordi hun ikke går sammen med den andre hunden i huset.
Omplassert til fam på Nesttun29/9

FRØYA
Pen liten stubbhalet mix av Vestgøtaspets/Dachs tispe 3 år må
omplasseres pga av tidsmangel, flytting og allergi. Frøya er barnevant,
men har litt meninger og vil nyte godt av litt ledelse. Vant til å være
noen timer alene. Grei og snill. Ompl til enslig mann i Stavanger 28/9

WINDY

Pen, mørk, trivelig Border Collie tispe ca 2 år må omplasseres pga allergi.
Ikke veldig barnevant, men sosial ikke nervøs. Prøvd på sau, men har ikke
veldig interesse. Kan passe aktivt hjem eller sport. Omplassert til mann på gård isauda

TOPSI
Søt og trivelig, barnevant BC tispe 9 mnd, trenger nytt hjem!
Eierene til Topsy bodde midt mellom flere sauebønder, og det ble mye stress for
både dem og hunden. Ny eier kan gjerne ha sau, men det er ikke et must.
Hun kan litt lydighet, er sosial og snill. Forholdsvis rolig. Mer info på telefon.

Omplassert 9/8

IGOR
Herlig, snill og sosial scháferhund, kastrert m/papir, må omplasseres, fordi eiers helse medfører
at vedkommende ikke klarer å gå tur med den. Hunden er frisk og fin, grei med andre hunder
og vant til det meste. Håper noen ser mellom fingrene på alderen, dette er en sunn og pigg hund,
og veldig synd og avlive! Har en del jaktinstinkt, og kan ikke til katter/sau. Er ompl

KJAPPEN
Kjappen er en renraset Working Kelpie, hann 3 år med papir, som blir omplassert
pga dødsfall. Kjappen er snill og glad i alle mennesker og hunder.
Har bodd i leilighet med to voksne. En herlig hund til tur og selskap, men har sikkert potensiale til mer.
Ompl til mann i Stavanger

RONJA
Snill, tillitsfull og grei Golden Retriever tispe 9 mnd m/papir må omplasseres
pga livssituasjon. Ompl 12/8

NOAH
Snill og barnevant Golden Retriever hann, 5 år ønsker godt varig hjem!
Omplassert til enslig dame i Morgedal 4/8

VILJA
Liten, søt tispe mix Yorkshireterrier, Volpino Italiano og Chinese Crested
tispe 3 år må omplasseres pga studier/bopæl. Vilja er usikker på små barn.
Omplassert til dame i Narvik 1/8.

TIMO
er en liten, leken og livlig JRT hann må omplasseres pga ny jobb.
Han er vant til barn, men det ble litt mye der han var. Timo er en fin hund,
men vil passe best hos et voksent menneske(r) som kan skape trygghet
gjennom grenser og nok aktivisering. Han har ikke stamtavle.

Ompl til x-JRT eiere på Sand.

LIZZY
Siberian Husky tispe 9 mnd. Mild hund med fint gemytt.
Omplassert til hundefolk i Haugesund 9/6.
MARCO
Pen, litt bestemt liten mix dachs/Beagle hann 7 år må
omplasseres pga tidsmangel. Brun/svart, halvlang pels.
Omplassert til enslig mann på Karmøy 5/7.

BELLA
Renraset Jack Russell tispe 5 år uten papirer, trenger et godt hjem.
Bella er rolig og snill, fin med barn, sporty og frisk, men er ikke glad i å være alene.
Omplassert til JRT eiere i Haugesund 1/6. Er ompl

KOMPIS
Kompis er en Parson Russell Terrier som ønsker seg et aktivt liv hos et friluftsmenneske.
Han har godt gemytt og går fint med tisper og en del hanner. Han omplasseres pga
det ble for mye med tre hunder. Vi har trent Kompis litt, og han er veldig flink og lettlært.
Han er kastrert, ca 12 kg og veldig fin! Ompl 30/6 til jeger i Ryfylke:)

BUDDY
trenger et nytt hjem pga tidsmangel. Han er vennlig, sosial og lærenem, og en praktkar
av en blandingshund, 50% Boxer og noe Labrador, Flat Coat, og schafer.
Supert gemytt og har en del lydighet inne.
Han er født mai 2010. Ring for mer opplysninger!

Omplassert til mann fra Hadeland 26/6.

MARCO
Herlig Golden Retriever hann 2,5 år m/papir må ompl pga samlivsbrudd.
Ikke vant med barn. Er ompl

TAFFY
er en herlig blandingshund som preges mye av den muntre Irsk Terrieren.
Åpen og sosial, trygg på seg selv, livlig og smart med veldig godt gemytt.
Taffi er ca 14 kg og ønsker seg et aktivt hjem, gjerne med barn. Vant til å være alene.
Er ompl

MILLY
Herlig, sosial tispe med supert gemytt, 9 mnd gammel, lett å ha med å gjøre,
trenger nytt hjem pga tidsmangel. Milla er veldig positiv og glad i hunder og barn.
Ompl til fam i Skjeen 11/6

KASPER
Søt, sosial, barnevant, mix Hofawart/Buhund/fuglehund, kastrert hann 2 år,
noe dressert, må ompl pga kraftig allergi. Fin førstegangshund.
er ompl

ROMEO
Herlig mix Papillon / Border Collie hann, 1 år ompl pga flytting.
Barnevant, pen og grei hund! Omplassert til par på Karmøy.

MINOS
Herlig, nydelig Groenendael hann, 3 år m papir, HD og AD fri, mentaltestet,
vokst opp med barn, leken og lett å trene, omplasseres til hundevant, aktivt
menneske.

Lite lyd. Rasen erlivlig og har noe pelsstell. Omplassert til par i Haugesund

HUNTER
Flott, glad og livlig Siberian Husky hann 1 år med godt gemytt, trenger nytt hjem
hos friluftsmenneske. Hunter har ikke papirer, men er renraset. Er ompl

ROCKY
Snill og grei Engelsk Cocker Spaniel hann 5 år m/papir (blue roan-svart/hvit)
må omplasseres pga livssituasjon. Gebyr 2000.- Er ompl

ROCKY
Snill og grei Engelsk Cocker Spaniel hann 5 år m/papir (blue roan-svart/hvit)
må omplasseres pga livssituasjon. Gebyr 2000.- Er ompl

SUPRA

Åpen og trivelig Border Collie tispe u/papir, 1år, aktiv stor selvtillit, lite trent,
må omplasseres pga sykdom. Aktiv hund som trenger å få jobbe med
hundesport eller gjeting. ER ompl

MAX
Nydelig, sosial og livlig svart Klein Spitz hannhund 4 år m/papir,
må omplasseres fordi den eldre dameeieren er blitt syk.
Er ompl

STORM
Stor, nydelig, velbygd, mørk Malonois hann 11 mnd impoetert fra nederland papirer må
ompl pga livssituasjon. En rolig og sosial hund, Ikke veldig store drifter på jakt og kamp.
Omplasseres til oppegående treningsvillig menneske. Er ompl

CÆSAR
Pen og velstelt dvergschnaucer hann 3 år, kastrert, farge salt/pepper,
trenger nytt hjem.Ompl til hundevant dame i sveio. Er ompl

LADY
Herlig tispe Mix Rottweiler/ Storpuddel 1,5 år med godt gemytt må omplasseres
pga eiers sykdom. Velstelt, harmonisk. Barnevant, noe trent. Åpen og sosial.
Er ompl

SIMBA
Schäfer hann 5 år m/ papir må omplasseres pga livssituasjon.
Mørk og pen. Stresset, trenger utfordringer og grenser.
Ompl 11/4
KING
Livlig og arbeidsvillig grå schäfer hann, mix brukslingjer, 15mnd, uten papir, barnevant,
noe trent, må omplasseres pga jobbsituasjon. Fin hund til redning/lydighet m.m.
Ompl til par i Sauda 11/4.

REX
Søt mix Border Collie/svart elghund hann 14mnd
Sosial og trivelig, godt gemytt. Ikke vert mye alene.
Ompl til Haugesund 5/4.

LUDO
RØD COCKER SPANIEL VALP 11 UKER, hann m/papir ompl til voksent
par i Bergen.
KAIZER
Nydelig, snill og grei, mix Keeshound/ Islandsk Fårehund hann, 5 år, kastrert
Vant til å være alene om dagen, litt redd barn, må omplasseres pga tidsmangel.
Ligner en brun Keeshund. Ompl 9/4 til Hamar. Ny eier har hatt moren.

PONDUS
Trivelig Boxer hann 14 mnd. Omplassert til par på Stord 29/3.
CHIEF
Flott Rottweiler hann m/papir må omplasseres pga arbeidssituasjon.
Chief er livlig og trenger trening i bånd, spesielt rundt andre hunder.
Vi kan evt hjelpe med dette. Er ellers stabil og grei.
Omplasser til familie i Sandnes.

TRINE
Søt og snill svart elghund tispe 7 år ompl til familie i Ølen.
Er ompl
SAM
Snill og barnevant Weimaraner hann 3 år ompl pga samlivsbrudd.
Noe dressert, ikke blitt jaktet med, vant til å være litt alene. Trenger aktivt
hjem uten katter eller mindre dyr. Ompl til fam 8/3

HERO
Søt, litt forsiktig blandingshund hann, 3 år trenger å komme til godt, trygt hjem.
Tero har en fortid som gjorde at oppdretter tok hunden tilbake og gav den til oss.
Tero er litt skvetten, men har aldri vist aggressjon, han liker barn og kan være litt alene.
BALOO
Kvikk, trivelig langhåret Schäferhund hann ca 1-1,5 år kom inn som hittehund 22/12.
Nydelig pels og farger. Hengeører. Ønsker aktivt hjem med hundevante eiere.
Gladgutt:) Ompl 2/2 til friluftsmnsk:)
Er ompl

PRIK DAENG
Nydelig Tai Ridgeback Dog tispe 3 år, har stått her siden juni 2010.
Prik ble importert som avlstispe fra Tailand 2010 og har hatt et kull i Norge.
Det var imidlertid ikke lett å finne interesserte til valpene og hundevenner kjørte
henne og to av valpene til Tunge, da eieren ville skyte dem. Begge valpene har vi
funnet gode hjem til. Prik er stille og rolig, supert gemytt, barnevant, men tøff og territorial
mot andre hunder. Passer derfor best som alenehund, men ellers helt grei .
En helt spesiell tur/utstillingshund av urhundtype, som kan være interessant
avlsmatriale for hele norden. Råd og oppfølging.
Omplassert til tidl. kennelassistent fra Haugesund 6/2.

LAIKO
Flott Pointer hann, 18 mnd fra gode jaktlingjer må omplasseres pga
jobbsituasjon. Laiko er prøvet på jakt, og søker supert og tar god stand.
Glad og positivt med fint gemytt. Kan litt lydighet.
Opl. til familie i Oslo 3/2.

MOLLY
Flott, Amerikansk Bulldog tispe tre år til omplassering.
Pga livssituasjon og økonomi må hun omplasseres,
og vi anser hunden for å være dumpet her. Hunden er trygg, sosial og trivelig,
men rasen har også et godt vaktinstinkt. denne hunden har vist irritasjon overfor
en mann, så vi leter etter en påpaselig dame med hundeerfaring.
Rasen er ikke godkjendt av FCI, så NKK stamtavle finnes ikke.
Er ompl

DINA
Pen Schäfertispe 4,5år m/papir må ompl pga sykdom.
Barnevant, kattevant, snill og grei. Forholdsvis rolig hund.
Omplassert til par fra Etne/Haugesund 27/1.

MAX
Nydelig, sosial og livlig svart Klein Spitz hannhund 4 år m/papir,
må omplasseres fordi den eldre dameeieren er blitt syk.
Omplassert 18/1 til dame på Sand.

KARO
Er en liten, kvikk mix Jämthund/border Collie hann, 1 år, som trenger nytt
hjem hos voksent, aktivt turmenneske. Lettlært, aktiv.
Omplassert til par i Haugesund.

BAMSE
Nydelig 4 mnd gammel bl valp Golden Retriever / Border Collie hann
sosial, trygg og fin omplasseres til godt hjem. Kan sikkert vennes fint til barn.
Han har vært hos en dame som synes han ble for mye. Jeg synes han er kjempefin!;-)
Ligner mye på Boder collie. Bilde kommer (mobilkabel spist opp av hund B-)
Omplassert til mann i Bergen 13/1.
LAZY
Søt, livlig mix Rottweiler/schäfer/Border Collie, 6 mnd. må omplasseres
pga jobbsituasjon. Trygg og sosial med godt gemytt. Bjeffer lite.
Blir relativt liten, blandingen tatt i betraktning.
Ompl gebyr 1500.-

2012-2012-2012-2012-2012-2012-2012-2012-2012-2012-2012-2012-2012-2012-2012OSKAR
er en 4 år gammel, snill og glad hannhund som må omplasseres
pga livssituasjon. Marly er lett å ha med å gjøre, og passer til familie/turhund.
Oskar er snill mot barn. En trivelig kosegutt!
Omplassert 29/12 til barnefamilie på Husnes.

SPEEDY
er en renraset Border Collie hann på 2,5 år med papir. Speedy har gått som familiehund
på byggefelt og er både barnevant og innehund. Han trenger et aktivt liv hos sporty folk,
men er en enkel og grei hund å ha med å gjøre. Speedy kommer fra gjeterlingjer,
men har ikke godt nok instinkt til å kunne brukes.
Omplassert til familie i Trondheim 23/12.

Svart hannvalp: Omplassert til jente i Haugesund 23/12

2 stripete hannvalper, en i Haugesund, en i Trondheim:

Stripete tispe+ svart tispe:

SANNA
Søt og snill hittehund, tispe ca 2 år, mix Border Collie/ukjent
trenger et godt hjem. Selvsikker, tillitsfull. Passer litt "overalt",
men vi ønsker henne ikke til hjem med barn under 8 år, siden vi ikke vet noe
om henne. Omplassert til familie østpå.

VARG
Flott, hengiven Amerikansk Bulldog hann 3 år må omplasseres
pga jobb/tidsmangel.
Varg er snill, barnevant, kattevant men har godt vaktinstinkt.
Han ble importert dra Dannmark som valp.
Omplassert til hundeentusiaster på Haugalandet 15/11.

ALFA
flott Thai Ridgeback Dog 8 mnd. Omplassert til Oslo.

MALI
vakker, selvbevisst, selvstendig Tai Ridgeback tispe 7 mnd, m/papir,
topp gemytt, dominant med andre hunder, barnevant
Omplassert 10/10 til familie i Trondheim.

TANJA
Åpen og tillitsfull, aktiv Schäfer tispe 1 år, u/papir
Omplassert til hundefamilie i Sauda.

TAXI
Nydelig, lita St Bernhardshund tispe 5 år, m/papir,
søt og snill, trenger nytt hjem.
Taxi er svært tynn, og skal være på Tunge til 7/10
og helsesjekkes før omplassering.
Er ompl

CASPER
Fransk Bulldog hann 11mnd m/papir.
Brun m/sort maske. Litt dominant/ lederskapsproblemer.
Leter etter aktivt voksent hjem med grenser.
Sosial og fin. Har med mye utstyr.
Omplassert til hundeelsker/instruktør østpå.

THEA
Søt og grei Cavalier King Charles Spaniel tispe 5år m/papir, søker rolig hjem
hos voksne folk pga sykdom og flytting. Skal ikke avles på.
Omplassert til voksen familie på Hamar.

AMALIA
Søt og trivelig Cavalier King Charles Spaniel tispe 5 år m/ papir, omplasseres
til rolig hjem pga sykdom og flytting. Kan ikke avles på.
Omplassert til voksent hjem på Haugalandet.

CÆSAR
Herlig lys langhåret Chi Hua Hua hann, 5 år, m/papir trenger godt hjem!
For stor for utstilling og avl. Omplasert til familie i Arna. 20/9.

DOESKA
Nydelig langhåret schäfertispe, 3år, kosete, leken , nyskjerrig, fin på tur,
grei med andre hunder, ikke aggressiv når folk kommer. Må omplasseres
pga eiers allergi. Gått løs på gård, leken med barn, liker bilkjøring.

Omplassert til hundefolk på Søreide20/9.

FELIX
Flott, aktiv Parson Jack Russel Terrier hann 3 år omplasseres
til jeger som kan bruke ham som jakthund.
Norsk utstillingschampion brukt på to kull, men som nå avlssperres.
Omplassert til jeger i Sveio.

FRIDA
Nydelig, rolig Pekingneser blanding, tispe 6 år, importert fra Hellas,
trenger nytt voksent hjem pga samlivsbrudd. Omplassert til hjemmeværende dame i Haugesund.

Er ompl

MAJA
Mix Flat tispe ca 4 år, snill med godt gemytt .
Bilde kommer
Svart med halvlang pels. Ligner Flat.
Ompl gebyr 1500.Omplassert til familie på Karmøy 27/7.
RIKKI
Søt, sosial og leken mix jack Russel Terrier/Dachs tispe 3 år,
vant til større barn, må omplasseres pga eiers allergi.
vant til hjemmeværende i huset. gebyr 1500.Omplassert til far/sønn på stord 15/7.:)

AMADEUS
Artig, liten blanding Bichon Havanaise + Lhasa Apso? hannhund

3 år må omplasseres pga naboklage, men hunden har stort potensiale
med litt mere styring. Grei med barn, vant å være litt alene.
Er ompl

OLIVER
Herlig, sosial, livlig Hvit Gjeterhund hann, 2 år uten papir,
godt gemytt, barnevant, omplasseres til aktivt hjem.
Er ompl

ZORRO
Flott, loyal og arbeidsvillig Tervueren hann 4 år på brukslingjer
har ventet på nytt hjem i 1 år!! Gode drifter, papir.
Burde være en flott hund til Rundering, spor, viltspor, lydighet .
Omplassert til vekter for godkjenning.

ARHIP
Herlig, snill og trivelig blandings hannhund ca 3,5 år funnet påkjørt på gata i Moskva.
"Reparert", importert og må nå omplasseres pga sint dachs i samme husstand.
vant til å være alene på dagtid Ikke så vant til barn. Passer i rolig hjem.

Omplassert 18/6 til enslig, hundevant dame i Sogn.
KAIZER
Livlig, tillitsfull og sosial blanding Collie+Border Collie hann 10 mnd må omplasseres pga barn
og tidsklemme. Kaizer kan være alene 2-4t og kann litt kommandoer. Ikke hyperaktiv;)

Omplassert til familie på Bergenskanten 12/6.

KNERTEN
Søt, artig, sosial blanding svart elghund, Border Collie, Akita Inu m.m.
1 år gml, ca 15-17 kg. Lite "verdensvant" fra før der han var utehund.
Passer fint til litt rolig hjem.
Omplassert 2/6 til hyggelig familie på Bokn:)

GRIZZLY
Snill og tillitsfull mix Rottweiler / Engelsk Staffordshire Bullterrier hann 8 mnd
må omplasseres pga samlivsbrudd. Vant til barn 2+4 år, grei mot hunder.
Ikke vant til å være alene. Omplassert til snekker på Hjelmeland:)

KIRAH
Søt og smart livlig mix Dachs/ Border Collie tispe 2 år, grei med større barn,

grei med katt, må ompl pga usikker mot et lite barn/matskål.
Fin turhund, kosete og sosial.
Omplassert til familie på Karmøy 27/5.

BØGVALD
Snill, trivelig og grei mix order Collie/Svart Elghund kastrert hann 6 år
må ompl pga tidsmangel/for lite tur. Vant til større barn.
Ikke veldig krevende. Gebyr 1500.Omplassert 26/5

TØFFLUS
Mix Dachs/Vest Sibirsk Laika hann 3,5 år, snill og grei, ompl pga tidsmangel.
Ønsker seg et hjem med mye tur/jeger-viltspor etc. Barnevant, vant til
å være hjemme alene. Kan stikke av på spor. Utbryterkonge.
Viltfarget, str og fasong som en Drever. Gebyr kr 2500.Omplassert til jeger i Larvik 25/4.

KENZO
Flott, snill St. Bernhardshund 3 år omplasseres til hjemmeværende med god plass.
Barnevant, vant til luftegård. Rolig og grei, men liker ikke å være alene.
Ikke papir, ikke røntget, men ser ut til å være frisk og fin. Gebyr 2000.Omplassert til par med god plass og to tisper i Filtvedt.

NAGINI
Pen, rolig blanding Rottweiler, Mastiff, Engelsk Staffordshire Bullerrier
tispe 2,5 år må omplasseres pga utflytting/tidsmangel.
God vakthund. Gebyr 2000.Omplassert til politimann/par i Oslo 13/4.

GULLI
Liten søtnos på 8 uker søker nytt hjem.
Blanding Mor: Border Collie/ Akita/ Tervueren.
Far: Labrador eller St Bernhard. Tillitsfull og trivelig.
Fått markkur. Skal vaksineres ved 3 mnd.
Gebyr 2000.Omplassert til famlie 12/4.

FANT
Nydelig Vorsteher hann glatthår 18 mnd, m/papir. Ikke blitt jaktet med
Pris 3000. Ble ompl til familie i Ølen som har hatt rasen før. (Rakk ikke ta bilde;)
TUSSI
Snill, kosete mix 3/4 Border Collie+1/4 Engelsk setter tispe 13 mnd.
Barnevant, kattevant, vant til hudegård, grei med andre hunder,
trenger nytt hjem. Gebyr kr 1500.Omplassert 1/4 til hjemmeværende med småbruk og hund fra før.

LILLE ROSIN
Kullsøster til Gulli. Blanding Mor: Border Collie/ Akita/ Tervueren.
Far: Labrador eller St Bernhard. Tillitsfull og trivelig, litt mer forsiktig.
Fått markkur. Skal vaksineres ved 3 mnd.
Omplassert 30/3 til familie i sauda.

.
CHICO
Pen og sosial Golden Retriever, hann, snart 3 år m/papir,
må omplasseres pga skilsmisse/tidsmangel. Noe trent,
vant til barn over 5 år, vant til å være alene på dagtid.
Omplassert!

KING
Sosial, livlig Gordon Setter hann 5år m/papir, må ompl pga eiers sykdom.

Barnevant, aktiv, trenger mye tur. Kan stikke av.
Brukt på jakt, uten store resultater.
Gebyr 2000.Omplassert 15/3 til familie på Karmøy.

ROCKY
Søt, livlig, kosete, trivelig mix Border Collie/ Golden Retriever hann 1 år,
fått lite tur, vant til å være alene, fin med hunder og eldre barn.
Må omplasseres pga barns allergi. Gebyr 1500.Omplassert til familie på gård 11/3

ANTON
Kjempesøt, stor kastrert Cavalier King Charles Spaniel hann 4 år
m/papir må omplasseres pga allergi. Tillitsfull, kjempesøt, rolig og snill.
Passer som tur og familiehund. Gebyr kr 2500.Omplassert til dame og sønn på Askøy 4/3.

MIRABELLA
Søt og snill blanding Irsk Setter/Labrador tispe 3 år må
omplasseres.
Vant med barn, men omplasseres fordi det ble for mye.
Mira vil passe fint som kose og turhund, og familie med
rolige,
eldre barn vil gå fint. Middels aktiv, litt dressert. Gebyr
1500.Omplassert til pensjonist på Karmøy 27/2.

MILLA
Søt
eventyrblanding, tispe 7 mnd ompl pga eier ligger på sykehus.
Milla er mix av Dalmatiner og Breton. Hun er veldig sosial og trygg,
men har pga eiers sykdom vært noe understimulert. Det har kommet seg veldig mye.
Milla trenger noen som kan følge henne opp100%
fremover, så kommer hun til å bli en fin hund!
Ompl til barnefam i Vindafjord. Gebyr kl 1500.-

OSKAR
er en søt og sosial renraset Border collie, 1,5 år. Han er sosial,kjærlig, livlig og nervefast,
med veldig godt gemytt. Burde prøves på sau, men ikke et must.
Har bodd i bymiljø og har stått en del i bånd, men det har imidlertid ikke ødelagt
denne godgutten. Ikke vant til små barn, men større går nok greit.
Gebyr kr 2000.- Omplassert til sauebonde på Bømlo 9/2:-)

TANITA
Pen rolig og snill Flat Coated Retriever tispe 6 år
m/papir må omplasseres pga flytting.
Vant til å være alene på dagtid. Vant til større barn.
Gebyr kr 2000.Omplassert 8/2 til hjemmeværende dame i Søgne.

MAXIMUS
Trivelig, livlig herlig Boxer hann med herlig gemytt 1,5 år .
Veldig snill med alle, store og små. Trenger aktiv(e) eier(e) som kan gi ham mulgheter til
aktivitet og som samtidig krever litt lydighet av ham. Vi omplassserte ham for noen uker
siden, men fikk ham tilbake fordi han ikke slo seg til ro mens eieren var på jobb.
Vant med katt og hundegård. Gebyr kr 1500.Omplassert til hjemmeværende barnefamilie på Stord.

ZORRO
Herlig snill, traust og trivelig mix Border Collie/Labrador hann 3år,
barnevant, må omplasseres pga tidsmangel. Supert gemytt.
Gebyr 1500.
Omplassert 6/7-11 til et voksent par på Finnskogen:)

KING
Herlig godgutt, f april-08. Flott, stødig, sosial hund,
muligens blanding Husky. Veldig godt gemytt, barnevant og veldig flink med andre hunder.
King må ompl pga skilsmisse. Flott turhund, trekk/kløv, m.m.
Gebyr kr 1500.Omplassert 23/12 til familie i Strandebarm.

KAJSA
Glad og søt, myk og forholdsvis rolig Border Collie tispe (muligens litt labrador) f 2/9-09.
Hun ønsker seg et godt, varig hjem til jul. Vant til voksnere barn, bodd på gård,
grei med andre hunder og har et herlig gemytt. Gebyr 1500.-

Omplassert 18/12-10 til folk i Sveio som har fått hund fra oss før:)

ZICKO
er en glad og grei Rottis f.9/4-04, som må omplasseres pga samlivsbrudd.
Vant til barn, HD fri, stamtavle, vant til å være alene på dagtid.
Litt småtøff, men ingen problemhund. Omplasseringsgebyr kr 2000.Omplassert 16/12 til par i Stavanger med lang raseerfaring.

