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bella Klein´s pomeranian:
Vi er et ungt og ambisiøst par (Belinda Isabell 
Klein, 32 år, Bjørn-Tore Løvtangen, 27 år) 
som sammen driver Kennelen "Bella Klein´s 
Pomeranian". 
Vi holder til i Sørum. Sammen har vi en liten datter 
på 1 år som heter Liana. Hundene elsker henne og 
hopper rundt henne så snart hun krabber rundt på 
gulvet. Bjørn-Tore kjører til vanlig ambulanse og 
holder i tillegg kurs i førstehjelp 3-4 dager i uken. 
Belinda er Grûnder av fototjenesten www.expono.
com som er en nettside for digitalbilder. Der har vi 
flittig lagt opp hundebilder, organisert de, samt delt 
de til hele verden. Store deler av uken er vi sosiale 
med folk som elsker pomeranianrasen men også 
venner og familie. 

Bella Klein´s Pomeranian fikk forespørsel om 
å skrive noe om oss selv ettersom leserne var 
interessert i å lese om oppdrettere som har lykkes. 
Vi følte oss veldig beæret men følte ikke at vi 
hadde mye å stille opp med i forhold til mange 
andre erfarne oppdrettere som virkelig har lykkes. 
Vi svarte tilbake at vi ikke har vært aktive på 
utstillinger osv så vi følte ikke at vi hadde lykkes så 
bra totalsett. Så fikk jeg noen godord fra lederen 

som mente vi hadde lykkes siden vi hadde så flotte 
hunder. Det motiverte veldig! Det er lett å tenke 
på oppdrettere som utstillere, men det er jo så mye 
mer enn det! Den store jobben er å velge ut bra 
avlsmateriale, sosialisere hundene og sørge for at de 
har det bra hos oss som oppdretter. En stor del av 
jobben er også å velge ut nye hjem til disse små. Det 
er et stort ansvar og dette krever mye tid. På begge 
disse punktene ønsker vi å lykkes og streber veldig 
etter dette. 

Vi har nok fortsatt en lang vei og gå enda for å bli 
virkelig gode oppdrettere men vi jobber hele tiden 
med saken. Det vi ønsker med denne artikkelen, 
er også å dele noen av de negative erfaringene vi 
har hatt. Å drive med oppdrett av pomeranian er 
ingen dans på roser og det finnes noen baksider 
med denne medaljen som vi ønsker å synliggjøre 
og dersom noen kan ta lærdom av våre feil, er det 
ingenting som er bedre enn det. 

Starten som oppdrettere:
Det startet faktisk ikke så bra med oss. Vi trodde vi 
var godt forberedt. Hadde lest alle bøker om avl vi 
kom over og leste det vi fant på nett samt snakket 
med andre oppdrettere. Godt forberedt var vi ikke! 

Vårt første kull var med ei hvit tispe som vi hadde 
ventet 1 år på å få. Hun var nøye utvalgt og vi 
valgte også en nydelig hanne som vi fikk leie av en 
annen oppdretter. Første problemet var fødselen. 
Vi hadde tatt røntgen og så at det var 4 valper der. 
Fødselen startet og stoppet opp og komplikasjonene 
begynte. Vi hastet til veterinæren. Der ble det 
keisersnitt og vi dro hjem med 4 tilsynelatende 
friske og fine valper. Den ene valpen var svak og 
vi forsøkte å mate han. Dette klarte vi ikke! Han 
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ble dessverre bare 4 dager gammel. Dette var verre 
enn vi trodde. Skulle dette være så vanskelig? 
Utvelgelsen, fødselen, holde valper i live osv?. Vi 
beholdt den beste valpen hjemme og stilte han 
ut 2 ganger. Dette var våre første utstillinger. Her 
fikk vi BIR valp begge gangene og var veldig stolte. 
Han var usedvanlig vakker. Da han var over 1 år, 
oppdaget vi noe merkelig med pelsen hans og fikk 
smertelig erfare BSD. Uerfarne som vi var, så vi 
ikke dette på han tidligere. Han hadde i tillegg 
blitt brukt i et par parringer allerede og panikken 
bredte seg.  Så begynte oppryddingsjobben med 
kastrering, kontakte valpekjøpere, sette avlsperrer 
osv. Selvfølgelig må det skje med de fineste, (fikk vi 
beskjed om). 

Vi hadde liten lyst til å fortsette ettersom dette ikke 
så lyst ut. 
Vi følte at vi hadde mislykkes.  Vi vurderte det litt 
og fant ut at vi skulle  importere en flott hanne som 
var voksen og som hadde blitt brukt i lengre tid. Da 
må man vel være sikker på at han er frisk og rask 
og ingen BSD? Her brukte vi god tid (trodde vi) 

kontaktet mennesker med avkom etter denne 
hannen og forsikret oss om at her var det ingen fare. 

Vi betalte MYE penger for han (ettersom han var 
amerikansk champion og hadde en lang liste med 
champion-avkom etter seg.  Da han endelig kom 
ble vi bergtatt. Han var nydelig og vi brukte han i 
avl så snart vi kunne og fikk noen avkom etter han. 
Da han hadde vært hos oss i 1.5 år oppdaget vi at 
han raskt mistet pels og fikk sort hud på baken. Er 
det mulig?? Hunden var da 7 år!! Var den ingen som 
hadde oppdaget dette før? Var det ingen som kunne 
fortelle meg om dette tidligere?  

Ny "opprydding"måtte til og vi skjønte da at vi 
hadde en lang vei og gå som oppdrettere og  vi ble 
veldig ydmyke i forhold til det å drive oppdrett. 
Dette var mye vanskeligere enn vi trodde. 

Til tross for at vi begge hadde vokst opp med 
oppdrett av andre raser.  

Etter disse kjedelige historiene har vi selvsagt fått 
nydelige, flotte og friske valper og fått gleden av å se 
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de vokse opp. 
Vi føler vi har hatt stor suksess med å velge ut 
forverter og valpekjøpere. De er helt fantastiske og 
vi har en god dialog og kontakt underveis enten vi 
mottar bilder eller vi treffes. 
Hundene blir også veldig godt sosialisert hele veien. 

Den store gleden ved å være oppdretter, er å se hvor 
mye glede disse hundene gir til familiene de flytter 
til. Da føler vi at vi har oppnådd suksess!  

Så flytter vi ut på ”landet”:
I slutten av 2009, fant vi ut at det ikke passet bra å 
bo der vi bodde (i et boligfelt) med mange hunder 
hjemme, samt at vi passet en del for andre. Det 
ble en stor bekymring når hundene løp i hagen og 
forbipasserende egentlig bare kunne strekke seg over 
gjerdet eller gå inn porten og ta med seg en hund. 
Vi følte at vi måtte ta inn alle hundene bare vi skulle 
inn og henge opp en kles-vask. Det er jo også greit å 
ta litt hensyn til naboene selv om de aldri klaget og 
vi diskuterte frem og tilbake. Kort tid etter fant vi et 
eldre hus litt lenger ut på landet med stor hage. Selv 
om det krevde mye oppussing og jobb midt i egen 

graviditet og valpefødsler, har vi ikke angret på den 
avgjørelsen. Vi har laget luftegård hvor hundene 
både har tilgang til naturtomt og hundegårder som 
er steinlagte og lette å holde rent. Vi jobber fortsatt 
med saken og bedre skal det bli!!

For noen år siden importerte vi et par hvite hunder 
som har gitt fantastiske resultater i 2 generasjon. Vi 
har derfor jobbet med  å blande inn egne hunder 
med hvitt for å lage "hvite bærere". 
De har igjen nå fått avkom og dette ser veldig bra 
ut, om det er lov å si det selv ;)

Miniatyrhundhotell: 
Vi har også startet et lite miniatyrhundhotell, 
hvor vi passer hunder på døgnpris for folk med 
miniatyrhund. 
Veldig mange ønsker å ha hundene sine på en 
mindre kennel med hunder på samme størrelse 
samt at det er utrolig hyggelig å kunne ha hundene 
lekende sammen og ikke være bekymret for at de 
blir "overkjørt" av store hunder. 
Vi jobber nå med å pusse opp et par ekstra rom 
med egen inngang, som er hundenes leke og 
soverom. 
Her skulle vi gjerne ha delt bilder med dere, men 
ønsker jo at det skal være HELT ferdig før vi gjør 
det☺.
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i dag:
Fra første kull hvor det meste gikk galt med 
både fødsel, mistet en valp og BSD og frem 
til i dag, har vært en lærerik prosess. 
Selv om vi er langt fra utlærte, føler vi at vi 
har blitt gode på å ta imot valper og gode 
på å velge ut nye hjem til disse små enten 
det er snakk om forverter eller valpekjøpere. 

Vi har fortsatt mye og lære og leser alt vi 
kommer over, stiller så mange spørsmål 
vi klarer til hundeeiere, veterinære, andre 
oppdrettere og håper at vi en dag kan føle 
oss virkelig gode på dette. I mellomtiden er 
vi lærlinger i denne fantastiske Pomeranian 
verden. 

Hvor finner du oss:
Vi har jobbet lenge med et kompendie om 
Pomeranian samt vår hjemmeside. 
http://www.bellaklein.no så alle som er 
interessert i Pomeranian kan følge med hva 
vi legger ut. 
Vi prøver å legge ut så mye nyttig som mulig 
og noen ganger bare koselige bilder av valper 
og hendelser. 

Vi har egen gruppe på Facebook hvor valpekjøpere 
kan dele bilder, opplevelser og erfaringer. Vi har 
også en "fan-side" for alle,  hvor vi legger ut så mye 
vi kan. http://www.facebook.com/bellaklein.

Hilsen Belinda Isabell Klein & Bjørn-Tore 
Løvtangen


