Voff, jeg ble mamma til 12!
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Dette er det eneste kullet av rasen som er født i Norge i år, og det ble et rekordstort kull.
– Tolv stykker er ganske mye, som regel så får de sju eller åtte, sier hundeeier Karin Anita Sørdal.
Både hun og hundemamma Mia er svært stolt over tolvlingene av rasen bouvier des Flandres.
Da Lofotposten er på besøk må vi være veldig forsiktige så ikke Mia tror vi skal stikke av med noen av
de søte små. Og det skal innrømmes at fristelsen er der, for valpene er bare helt fantastisk skjønne.
Superfødselen fant sted 29. juli. Det kom fire hanner og åtte tisper, hvor den minste veide 250 gram
og den største 466 gram.
– Det er god vekt på dem, det har tydeligvis gått bra, sier Sørdal.
Når vi besøker storfamilien er valpene ti dager gamle, og har ikke åpnet øynene ennå. De legger seg
tett sammen for å holde varmen, og mamma Mia passer godt på.
God oppfostring
Sørdal veier valpene hver dag for å sjekke at de får i seg det de skal. Hun er påpasselig med at alle
får die hos mora. Den minste først, og så de andre. En av dem får flaske i tillegg for sikkerhets skyld.
Faren til valpene heter Tzaro og er norsk og dansk utstillingschampion. Selv er Mia norsk
utstillingschampion. Begge foreldrene har fått mye ros for sitt gode gemytt, og da er det store sjanser
for at dette vil gjelde også den neste generasjonen.

Bouvier des Flandres er ikke en spesielt vanlig hunderase. Sørdal forteller at det i dag er cirka 25
nygeristreringer i Norge. Det er en belgisk/ fransk storfegjeterhund som er godt egnet som familie- og
brukshund. Den er enkel å håndtere og er veldig lærevillig, sier Sørdal.
Nye eiere
– Fire av valpene er forhåndsbestilt, én er solgt, og flere andre lukter på kjøpe, sier Sørdal.
Hun skal ikke beholde noen selv, ikke denne gangen. Kanskje hvis det kommer et kull senere, sier
hun. Nå har hun nok med Mia.
I tillegg til å være en koselig familiehund med snille øyne og gode ører, er Mia en perfekt trekkhund. Til
vinteren skal hun bidra til fart i skiløypa. Sørdal forteller at rasen er mye brukt som sporhund fordi den
har svært god luktesans. Den skal også være veldig lydig.
– Hunden er ganske stor, men den røyter ikke, og ligger mye i ro når den er inne. Ikke lager den mye
lyd heller, sier Sørdal.
Når de er på tur er den flink til å holde seg til familien. Den passer godt på flokken, slik en gjeterhund
skal.
Til nå er det bare familien og en heldig journalist som har fått hilse på hundevalpene. De skal ikke
forstyrres for mye. Når de er tre uker gamle blir det mer sosialisering, og etter åtte uker er de klare til å
selges.
– Jeg er veldig opptatt av at de kommer til gode hjem, sier Sørdal.
De nye eierne har god grunn til å glede seg.
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