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För mig är en rasklubbstidning en mix 
av det mesta: klubbmaterial, resultat, 
rasfakta, rasartiklar, skriverier från med-
lemmarna, annonser men också artiklar 
med allmänt material skrivna av kunni-
ga hundmänniskor platsar. Så att vi lär 
oss något nytt mellan varven, eller nå-
got gammalt. Enbart klubbmaterial ger 
en känsla av kommunal anslagstavla, 
enbart medlemsskriverier ger en känsla 
av dagbok. Jag tror att det gäller att hit-
ta den där mixen mitt emellan. Lagom 
mycket av allt. Så att alla blir nöjda.

Jag är van vid att människor kommu-
nicerar med olika språk, som den andra 
generationens invandrare jag är. Därför 
hittar du en mix av engelska och svens-
ka på en av tidningens sidor. Jag ser gär-
na att alla får skriva med sina egna ord, 
därför ingen översättning mer än i rub-
rik och bildtext på det inskickade mate-
rialet. 

Ny skribent: Jan de Gids från Hol-
land kommer att skriva om beauce-

ronens historia i Dubbelsporren. Han 
börjar med den första boken om rasen 
beauceron. Förutom att han är skribent 
hos oss så är han även ordförande i Hol-
ländska Beauceronklubben. 

Till nästa nummer är det temat avel 
som gäller. Allt material med anknyt-
ning till det tas emot med öppna armar. 
Observera de nya manusstoppen.

För er som fotograferar hellre än 
skriver kommer ny vinjetten ”Ögon-
blicket” att införas till nästa nummer. 
Skicka in en bild och skriv några rader 
om beauceronögonblicket som du delar 
med dig av.

Tyvärr är denna tidning lite sen på 
grund av påsklov och sjukdom i famil-
jen, jag hoppas ni har överseende med 
det.

Ha det bäst tills vi hörs igen,
Anneli Tiainen

Redaktören har ordet

Foto: Charlotte Kulneff

Småttingarna börjar växa till sig och 
några har varit på utställning.

”Mycket bra temperament” tyckte Fredrik 
Norgren om Sinsline Nielo-h. 

”En utmärkt valp som man ska vara rädd 
om” skrev Göran Bodegård om Sinsline 
Nedwin-h. 

De flesta har också bekantat sig med den 
lokala brukshundklubben och vi ser fram mot 
fortsättningen.

De gamla har firat 12-årsdag. 

Grattis i efterskott till Sinsline Jean-Claude 
med ägare Andreas Lindhe, Stockholm och 
Sinsline Jacques med Ulf och Gunilla Boh-
man, Frankrike.

Ungdomlig energi och lång erfarenhet



– 8 –

At last I decided to choose the oldest 
book on the beauceron I posses, the 
one from 1927 by Mr. Siraudin. Of cour-
se there are older books but none solely 
on the beauceron. Our hobby breeding 
purebred pedigree-dogs started some 
fifty years earlier. Of course the nobility 
bred packs for hunting, but keeping a 
studbook from the breeding of a variety 
of breeds with a pedigree only started 
in the second half of the eighteen hund-
reds. In most of our breeds you will not 
find pedigrees that go back a lot more 
than 125 years. 

The first texts on the dogs that ob-
viously are the ancestors of our French 
sheepdogs are written around 1880. So 
these breeds had to develop for more 
than 45 years before Siraudin wrote 
that booklet about the beauceron. Him 
we thank our modern beauceron. He 
was the animator of the breed, who 
can be compared with men like Ritt-
meister Von Stephanitz with his German 
Shepherd dog and the reverend Jack 
Russel in England with his working ter-
riers the present Jack Russel terrier and 
Parson Russel terrier.

Back to Siraudin’s book. For years 
– until 1980 – it was the only book, we 
beauceron fanciers, could read about 
our breed. But you first had to find 

one. In the seventies of the last cen-
tury I have had two old specimen in my 
hands and one I could buy. It is a really 
thin little book and it was in a terrible 
condition, but I was so happy that I got 
it. The other one was much nicer, but 
the owner – a book collector – would 
not sell it. Under no condition. The one 
I bought was from the legacy of an old 
Dutch working breed judge who passed 
away, now some thirty years ago. The 
other one was obtained in Paris by that 
lucky collector and what made it really 
special, it carried a handwritten messa-

ge, which I like to believe is, from Sirau-
din to his famous friend Paul Mégnin. 

I am very happy that I then asked 
the man for his permission to take pictu-
res of that book, because later on I lost 
site of him and his beautiful book. 

Besides of course the text, the nice 
drawings -Siraudin made of the ideal 
type of the breed that he had in mind- 
are maybe even of greater importance. 
We all are acquainted with the drawing 
that goes with the old breed standard 
and the ones at the form the French 
breed club still uses at their annual club 
show. How beautifully he managed to 

History of our breed, 
the first book
I have been invited to present to you some articles on the histo-
ry of our beloved breed the ‘chien de berger de Beauce’. Because 
‘history’ takes a very wide range of subjects I could choose many 
angles to start. So I asked myself, where do I start?
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get the ideal proportions of a beauce-
ron on the paper. The nice long head, 
the proportions between muzzle and 
skull and the parallel lines in the head. 
The nice stop and the ideal setting of 
eyes and ears. In body you can see that 
the ideal beauceron does not have ang-
ulations like a German shepherd dog. 
It also shows a nice forechest, a beau-
tiful top line and you can see the ideal 
lines of chest and belly. Even the coat 
with the featherings we like to find at 
the backside of the thighs can be recog-
nized. Last but not least the very typi-
cal tail carriage, with the hook like the 
handle of an old fashioned gentleman’s 
umbrella. They all are extracted from 
that eighty years old book.

Some drawings show us how to crop 
ears, with all terrible tools and details. 
I will not shock you with that by this 
article, but the also published list with 
parts of the dog’s exterior is very inte-
resting. It gives points by importance 
of the part. A judge, but a breeder too, 
should consider that list, because it’s im-
portant to know what a man like Sirau-
din thought of the importance of for 
instance the quality of the head as com-
pared with the other parts mentioned. 
Nowadays we do not use lists like that, 
at least not when you are judging dogs. 
In judging cats for instance it is rather 
common to use one.

One other thing. What we liked for 
years and what the standard wrote, 
the eyes had to be placed horizontal-
ly in the head not oblique and Siraudin 
has drawn that detail formidable in his 
book. I will try to send it with this article 
so it will be possible to compare it with 
the expression of your own dogs.

I could go on and on about this 
work, but I think you must try to read 
it yourself. Of course it is in French, but I 
presume there always will be somebody 
in the club that likes to translate it into 
Swedish or English. 

How to get it? The French breed club 

Les Amis du Beauceron also underlined 
the significance of the book. It’s there-
fore that they published a facsimile of 
the original and that is still for sale in the 
club store for only a few euros.

I hope this article started you thin-
king about the importance of history for 
breeding and showing in the present. 
Next time I will try to go further back in 
the history of our breed.
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Kennel Roseoles
Håller tummarna för att våra valpköpare gör

2005 till ett framgångsrikt år på tävlingsbanorna.

Lilian Håkansson och Christer Löfkvist

Kennel Roseole’s 
www.roseoles.com

Hemma i kenneln tar
Lilians jobb den mesta tiden

men,
Vi planerar dock en valpkull under sensommaren 

efter meriterade föräldrar.
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Det första snöovädret i vinter har kom-
mit till Norrland när jag sitter och skri-
ver detta. Vinden tjuter och man kän-
ner draget i hörnen av vår gamla 
träkåk. Spårsäsongen känns avlägsen! 
Jag bläddrar i mina gamla spårdags-
boksanteckningar för att fräscha upp 
minnet. 

Jag började spårträna med Coxa re-
dan när hon var några månader gam-
mal. Jag gick ut kringel-i-krok spår i 
skogen och la slumpvis godis i mina fot-
spår. Sedan tog jag Coxa och promene-
rade med henne ”lös” rakt genom spår-
området. Jag sa ingenting, utan tanken 
var att hon skulle upptäcka att det var 
lönsamt att gå i mina fotspår. Så små-
ningom började jag gå ut korta spår 
som fick ligga 20-30 minuter.

Coxa var drygt två år och vi hade 
tränat spår några gånger i veckan un-
der barmarksperioderna när hon änt-
ligen orkade rent mentalt att spåra 
längre än 500 meter. Detta var nästan 
ofattbart för mig eftersom min äldre 
hund Caro hade kunnat spåra från för-
sta gången jag satt honom på ett män-
niskospår. Variationer i spårlängden och 
liggtiden spelade ingen större roll för 
om han skulle lyckas. Ibland fick spåren 
ligga en timme, en annan gång 5 tim-
mar och det hände även att spåret låg 
över natten. Han tog sig alltid till spår-
slutet. Med Coxa var det annorlunda. 
Många av hennes spår gick åt pipan 
på grund av att hennes fokus skifta-
de så snabbt. Plötsligt kunde hon 
vika av åt ett helt annat håll och 
börja gå med hög nos. Ibland 
var detta inte så tydligt och 
eftersom jag inte snitslade 
spåren på den tiden så slu-
tade det med att vi tappade 
bort oss och jag blev tvung-
en att bryta spårarbetet. 
Jag la därför ner jättemyck-
et tid på att göra apporter-
na intressanta; grävde ner 
dem, band fast i stubbar, 
fäste dem i lång fisklina och 
använde dem som jaktbyte 
för att öka Coxas motiva-
tion för spårarbete.

Så här efteråt förstår jag att Coxas 
spårinlärning skulle ha varit betydligt 
mer strukturerad. Hon fick så mycket 
förstärkning av annat än själva spårar-
betet, så för henne betydde spår förut-
om ”roliga ” apporter också andra in-
tressanta saker som till exempel följa 
dofter från vilt som dök upp i form av 
mark- eller luftburen vittring. Det var 
dock mest luftburen vittring som gjor-
de att Coxa tappade koncentrationen 
på spåret. Förmodligen ett resultat av 
hennes lyckade viltjakter genom åren. 
Coxas viltintresse går inte av för hack-
or! Ärligt talat så var det mycket sällan 
jag såg Coxa gå på markburen vittring 
när hon var lös i skogen. Hennes na-
turliga beteende är verkligen hög nos! 
Det hela slutade i en långvarig konflikt! 
Jag kunde helt enkelt inte lita på henne 
i spåret och tyvärr så tappade jag hu-
möret en gång för mycket. Detta ledde 
till att Coxa började skenspåra. Hon till 
och med slutade spåra om jag stannade 
henne i spårlinan. Vi hade då blivit upp-
flyttade till högre klass och brutit alla 
tävlingar vi ställt upp i. 

Under denna tid hade jag testat oli-
ka metoder; spår med matskål på slutet, 
godisspår och snitslade spår med viltstör-
ning som korrigerades men inget hjälp-
te. Dessa metoder hade jag fått från 
bruksmänniskor jag kände och nu var  
 
förvirringen total. Jag visste inte vil-
ket ben jag skulle stå på! Men efter 
att ha läst ett intressant  reportage i 

Brukshunden om spårinlärning av Tage 
Nyholm, spårprofeten från Stockholms-
trakten, så kände jag att här är en män-
niska som har otroligt mycket kunskap 
om spårträning. Jag fixade fram hans 
telefonnummer och ringde helt enkelt 
upp honom för att höra om han kunde 
hjälpa mig med mitt problem. Han be-
rättade om en schäfertik som han hade 
haft stora problem med då det gällde 
motivationen för spårträning. Glädjen 
när den hunden blev uppflyttad till läg-
re mindes han mycket väl för det hade 
tagit drygt ett år med bara träning, 
inga tävlingar, för att nå dit. Vilka råd 
fick jag då? 

Kör korta figgspår! Figgen ska vara 
en kul typ, som hunden gillar! Hunden 
ska få se när figgen försvinner, bara en 
mycket kort stund. Sedan får hunden 
spåra ikapp figgen, leka med figgen el-
ler få godis. Upprepa flera sådana spår 
under samma träningstillfälle. Tävla 
inte det närmaste året. Snitsla aldrig! 
Använd naturens skiftningar som håll-
punkter om du behöver minnespunkter 
för spåret. Han tyckte också att figgen 
ibland kunde ersättas av en leksak som 
hunden verkligen gillade och för Coxa 
var fotbollen en sådan grej.

Jag körde inte träningen ett helt år 
innan första tävlingen utan jag pröva-
de faktiskt efter ca 4 månaders träning. 
Det gick bra och jag fick äntligen ett 
godkänt resultat. Träningen hade haft 
verkan och Coxa hade framförallt slutat 

att skenspåra och jag kunde stoppa 
henne i linan utan att hon av-

bröt sitt spårarbete. Detta 
var en betydligt större fram-
gång än att klara ett högre 
spår! Det kändes ganska bra 
att gå in i vinteruppehållet 
efter den tävlingen och jag 
såg med tillförsikt fram mot 
kommande spårsäsong.  

Ha d! 
Inger och Coxa

Spårtankar i vintermörkret

Krönikan

”Han tog sig alltid 
till spårslutet.”

”Figgen ska vara en kul typ, 
som hunden gillar!”
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Monet är min första beauceron och 
han var 3,5 månader när han kom till 
mig. Redan från början var han annor-
lunda jämfört med alla andra hundar 
jag haft. Som till exempel: varje dag när 
jag kom hem från jobbet var det hund-
hår på bordet och duken låg på golvet. 
Fattade inget förrän jag en dag satt i 
vardagsrummet och tittade på teve och 
hörde något i köket. Jag smög ut och 
hittade Monet på köksbordet, han låg 
som en kung med framtassarna i kors 
över kanten och tittade ut genom fönst-
ret. Då var han två år och hade haft den 
”trevliga” ovanan sedan valp.

Monet och jag har haft mycket kul 
ihop och vi har gått igenom många roli-

ga men också tråkiga saker tillsammans. 
Från början visade han att han hade lätt 
för att ta åt sig av saker som hände om-
kring honom. Han blev skotträdd och 
det spred sig så han till slut blev rädd 
för bildörrar som smällde igen. Och där 
satt det ju människor så han blev rädd 
för dem också. Ja, det var många pro-
blem och vi kunde inte gå in till stan 
längre då han kopplade ihop den ena 
grejen med den andra och så eventuel-
la ljud till det. Man kan säga att han var 
rädd för allting.

Många gav mig råd, men det råd 
jag fick mest var att avliva honom och 
börja om med en ny hund. Många tårar, 
men jag tänkte aldrig på att ta bort ho-
nom. Vi skulle ha tävlat ihop Monet och 
jag, men det gick ju inte. Enda stället 
där han var kung, min Monet, det var 
på utställningar. Han vann många pri-
ser, några ck (eftersom han inte hade 
godkänt karaktärsprov) och jag vet i 
alla fall att han är vacker!

Jag har kämpat med Monet. Alltid 
haft honom med mig och han vet att 
jag älskar honom. Han bodde med mig 
i Stockholm ett tag. Det var livat för en 
rädd beauceron, men han var ändå med 
mig. Med åren blev det lite bättre, han 
blev ju äldre. Jag hade bara Monet då 
så jag fick göra det bästa av allt. Det var 
dåligt med pengar och jag hade ingen 
bil men jag hade råd att köpa en skrin-
da. Den satte jag Monet framför. Du 
vet, han var aldrig rädd för sånt. Han 
kunde klättra upp på vad som helst, gå 
i vilken trappa som helst. Fastna med 
huvudet i en grind, men han fick aldrig 
panik då. Det var därför han var så svår 
att förstå.

Skrindan använde jag när vi gick 
och handlade mat tillsammans, skram-
lande pantflaskor i vagnen på väg till 
affären och matvaror på väg hem från 
affären. Monet drog allt i kärran. Ett år 
hämtade vi till och med en julgran till ju-
len. Så några dagar innan Lucia år 2001 
fick jag ett samtal från Oskarshamns 
brukshundklubb. De hade sett Monet 
och mig med skrindan och undrade nu 
om vi ville gå först och dra en liten Lu-
cia. ABSOLUT! 13 december 2001 drog 
Monet lilla Lucian genom stan med häs-
tar, hundar och orkester efter sig. Det 
var ett stort ögonblick för oss. Så myck-
et jobb som vi haft tillsammans för att 
han skulle kunna leva normalt. Han var 
sex år och ingen hade trott att Monet 

skulle kunna dra en skrinda genom stan 
på Lucia, men han gjorde det så bra att 
han fick göra om det år 2003. 

Nu är Monet snart tio år, men ing-
en tror det. Han är vild som en ung-
hund och även om vi hade det jobbigt 
när han var yngre så är det här senaste 
åren de bästa vi haft. Jag hoppas han 
är hos mig länge till. Han är min guld-
klimp som jag älskar mer allt annat och 
vi har gjort varandra starkare. Idag är 
han en mycket lycklig beauceron. Mo-
net kommer från Annica Kroon, kennel 
Sinsline och jag vill skicka ett stort tack 
till Annica som för nästan tio år sedan 
körde drygt 25 mil bara för att jag skul-
le få se Monet. Givetvis tog jag med ho-
nom hem. Tack!

Kikki och Monet

Monet gick först i Lucia-tåget
Tex och foto: Kristin Sirén

Varje år när Lucian ska krönas går Oskarshamns Brukshundklubb 
först i ett tåg genom stan. Allra först en liten Lucia som får åka 
vagn efter en hund, sedan massor av hussar, mattar och hundar. 
Sen lastbilen med orkester som spelar, fjordhästföreningen och 
sist den riktiga lucian som ska krönas. Några gånger har min Mo-
net gått där längst fram i tåget. För många är detta ingenting, men 
de som träffat Monet när han var yngre vet att det är en stor be-
drift för honom.

För Monet som är nio år blir livet bara bättre 
och bättre.

Monet fick äran att dra den lilla Lucian i sin 
hemstad och därmed äran att gå först i Lu-
cia-kröningståget.

 I Oskarshamn är det en hund som går först i Lucia-kröningståget. Hunden drar en liten lucia, 
därefter kommer Oskarshamns Brukshundklubb, orkester, fjordhästföreningen och sist den 
riktiga Lucian. 
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Plock-upp!
En skitsak...
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erSjälvklart att ta upp efter sin hund
Hunden är viktig för många och gör stor nytta i sam-

hället. Detta kommer dock lätt i skym undan om vi 

hundägare inte tar vårt ansvar.

Hundbajs uppmärksammas ofta som ett problem. Även 

om majoriteten sköter sig, är det de få som inte gör 

det som märks, vilket går ut över alla.

Har man valt att ha hund har man även valt att ta på 

sig det ansvar det innebär, bland annat att plocka upp 

efter sin hund.

Vet du med dig att du är en av de som slarvar blir vår 

uppmaning: Ta ditt ansvar, ställ upp för hunden och för 

oss andra hundägare, eller kort och gott: Plock-upp!
  Visste du...
att bajspåsar inte MÅSTE vara 

svarta. Hos oss kan du köpa 

trevligt gröna påsar.

Annons plock upp2_2005.indd   1 2005-02-14   14:11:00
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HUND Tillg Jakt k Soci k Temp Skärpa Försvar Nerv Hårdh Dådk Skott
Sinsline Jarretière (Hardi dB*Dorette dP) T Obetydl Måttlig Livlig Måttlig Obetydl NT NV Obetydl fast
Sinsline Jean-Claude (Hardi dB*Dorette dP) T Liten Måttlig Livlig Måttlig Liten NT NV Liten fast
Sinsline Janine (Hardi dB*Dorette dP) T Mkt Stor Måttlig Livlig Måttlig Liten ReN NV Måttlig fast
Sinsline Myranne (Hardi dB*Houlette dB) Res Liten Obetydl Livlig Liten Liten NåN Vek Obetydl rädd
Sinsline Magda (Hardi dB*Houlette dB) MiT Måttlig Liten Livlig Liten Liten NT NV Liten fast
Sinsline Marcel (Hardi dB*Houlette dB) T Måttlig Liten Livlig Liten Liten NT NV Måttlig fast
Sinsline Mandy (Hardi dB*Houlette dB) MiT Måttlig Liten Livlig Måttlig Måttlig NT NV Liten fast
Roseole’s Pigeonneu en Papillote (Hardi dB *Candie) T Måttlig Liten Livlig Måttlig Liten NT NV Obetydl fast
          
Roseole’s Homard Thermidor (Fauve dS’A*R Aioli) T Liten Liten MiL Liten Obetydl NT NV Liten fast
Roseole’s Pêches a´la´ Aurore (Japy dA*R Aioli) T Måttlig Liten Livlig Liten Liten NT Vek Liten rädd
Rö-Holmens Alpha (Japy des A*R Montpellier) T Mkt Stor Obetydl Livlig Liten Liten NT Vek Liten berörd
Rö-Holmens Ackzeho (Japy dA*R Montpellier) T Stor Obetydl Livlig Obetydl Obetydl ReN NV Stor fast
Rö-Holmen’s Exenho (S Topaze*R Montpellier) MiT Obetydl Obetydl NSlö Obetydl Obetydl NT Vek Obetydl fast
          
Roseole’s O aux Rognons (Xsir dl’A*R Pê Aurore) T Stor Liten Livlig Måttlig Obetydl NT NV Stor fast
Jakira’s Janelle (X’sir dl’A*Ba-Ge-Rah) T Stor Måttlig Livlig Måttlig Måttlig ReN M Hård Stor fast
          
Högbrobackens Bozzie (Gershwin*G’Kia VdM) T Måttlig Måttlig Livlig Liten Stor ReN NV Måttlig fast
Roseole’s Poulet aux Morilles (Gershwin*R Aioli) MiT Obetydl Obetydl Livlig Måttlig Liten NT NV Obetydl berörd
Roseole’s Poulet a la Bergere (Gershwin*R Aioli) MiT Liten Måttlig Livlig Obetydl Liten ReN NV Måttlig berörd
Roseole’s Poulet a la B Femme (Gershwin*R Aioli) Res Måttlig Liten Livlig Måttlig Liten NT NV Liten fast
          
Roseole’s Barbue a la Deauville (R P a la B*Murk ) T Måttlig Liten Livlig Liten Liten NT NV Liten fast
Roseole’s Tarte aux Abricots (R P a la B*Nadja dC) MiT Måttlig Måttlig MiL Liten Obetydl NT NV Liten fast
Roseole’s Tarte Lintzer (R P a la B*Nadja dC) T Måttlig Liten MiL Obetydl Obetydl NT NV Måttlig fast
          
Satchmo’s Chanel (Hedjaz dK*Hifi dK) T Obetydl Liten Livlig Liten Obetydl NT NV Måttlig fast
Satchmo’s Topaze (Hedjaz dK*Hera NdJ) T Stor Liten Livlig Obetydl Obetydl NT NV Måttlig fast
Satchmo’s Tsalsa (Hedjaz dK*Hera NdJ) T Måttlig Obetydl Livlig Obetydl Obetydl NT NV Måttlig fast
Satchmo’s Tarras (Hedjaz dK*Hera NdJ) T Liten Obetydl Livlig Obetydl Obetydl NT NV Liten fast
          
Satchmo’s Higgins (Gerfaut N Bergere*Hera NdJ) T Liten Obetydl NSlö Obetydl Obetydl NT NV Obetydl fast
Satchmo’s Hasta (Gerfaut N Bergere*Hera NdJ) T Obetydl Stor Livlig Måttlig Måttlig NT M hård Stor fast
Satchmo’s Heidi (Gerfaut N Bergere*Hera NdJ) T Obetydl Liten MiL Liten Liten NT NV Obetydl fast
Satchmo’s Hedda (Gerfaut N Bergere*Hera NdJ) MiT Obetydl Obetydl MiL Liten Obetydl NT Vek Obetydl rädd
Satchmo’s Hera (Gerfaut N Bergere*Hera NdJ) T Obetydl Liten MiL Liten Obetydl NT NV Obetydl fast
          
Satchmo’s Marcel (Laps D Groux*Hera NdJ) T Liten Keb Keb Keb Keb Keb Keb Keb -
Satchmo’s Maurice (Laps D Groux *Hera NdJ) T Obetydl Liten Livlig Liten Liten NT NV Liten fast
Satchmo’s Maya (Laps D Groux *Hera NdJ) T Obetydl Liten Livlig Obetydl Obetydl NT NV Måttlig fast
Satchmo’s Milla (Laps D Groux *Hera NdJ) T Liten Liten Livlig Obetydl Obetydl NT NV Måttlig fast
Satchmo’s Mindy (Laps D Groux *Hera NdJ) T Liten Liten Livlig Liten Liten NT Vek Liten fast
Satchmo’s Ming (Laps D Groux *Hera NdJ) T Stor Liten Livlig Obetydl Obetydl NT M hård Måttlig fast
Satchmo’s Mirou (Laps D Groux *Hera NdJ) T Liten Obetydl Livlig Obetydl Obetydl NT NV Obetydl fast
          
Lillsjöviks Larus (H Bozzie*Satchmo’s Tsalsa) MiT Obetydl Liten Livlig Måttlig Liten ReN NV Måttlig fast
Lillsjöviks Leroy (H Bozzie*Satchmo’s Tsalsa) MiT Obetydl Obetydl Livlig Måttlig Måttlig NT M hård Måttlig fast
Lillsjöviks Lucifer (H Bozzie*Satchmo’s Tsalsa) T Stor Måttlig Livlig Liten Liten ReN M hård Stor fast
Lillsjöviks L’x-Legato (H Bozzie*Satchmo’s Tsalsa) T Mkt stor Obetydl MiL Liten Liten NT M hård Måttlig fast
Lillsjöviks Iahoo (H Bozzie*Satchmo’s Tsalsa) MiT Liten Måttlig Livlig Måttlig Liten NT NV Liten rädd
Lillsjöviks Igor (H Bozzie*Satchmo’s Tsalsa) MiT Mkt stor Liten Livlig Måttlig Liten NT NV Obetydl fast
Lillsjöviks Iava (H Bozzie*Satchmo’s Tsalsa) MiT Måttlig Liten MiL Obetydl Obetydl NT M hård Liten rädd
          
Satchmo’s Occie (Merlin NdJ*Norvege P d’Astree) T Mkt stor Måttlig Livlig Obetydl Obetydl NT NV Måttlig fast
Satchmo’s Ockra (Merlin NdJ*Norvege P d’Astree) T Måttlig Måttlig Livlig Liten Liten ReN NV Liten fast
Satchmo’s Orissa (Merlin NdJ*Norvege P d’Astree) T Måttlig Måttlig Livlig Stor Liten NT NV Liten fast
Satchmo’s Oden (Merlin NdJ*Norvege P d’Astree) T Liten Liten Livlig Obetydl Liten NT Vek Obetydl fast
Satchmo’s Oden (Merlin NdJ*Norvege P d’Astree) T Mkt stor Måttlig Livlig Liten Liten NT M hård Måttlig fast
Satchmo’s Oliver (Merlin NdJ*Norvege P d’Astree) T Måttlig Måttlig Livlig Obetydl Obetydl ReN NV Måttlig fast
Satchmo’s Opus (Merlin NdJ*Norvege P d’Astree) MiT Stor Liten MktLi Liten Liten NT Vek Måttlig fast
Satchmo’s Ouzo (Merlin NdJ*Norvege P d’Astree) T Liten Liten Livlig Obetydl Liten NT NV Liten berörd
Satchmo’s Ouzo (Merlin NdJ*Norvege P d’Astree) T Måttlig Måttlig Livlig Obetydl Obetydl NT NV Liten fast
          
Balto (Noble-Victor du Jardin D’Avril*Leona) T Måttlig Liten MiL Liten Liten NT Mkt  vek Obetydl fast
          
Punasukan Neenah (Icône Bleu NdJ*P Inka) Res Liten Liten Livlig Liten Liten NåN NV Liten fast
          
Saphir d la Ruee Sauvage (Norton dP*Oceane CP) T Liten Liten Livlig Liten Liten NT M hård Måttlig fast

Mentaltestade (för korning) beauceroner i Sverige 1996–2004
55 beauceroner har gjort 57 mentaltester. Reservation för fel då sammanställningen är gjord för hand. Sammanställt av Anneli Tiainen.

För att få plats med en del bedömningar har jag varit tvungen att förkorta vissa ord. 

T = Tillgänglig Res = Reserverad MiT = Mindre Tillgänglig Keb = Kan ej bedömas

MiL = Mindre Livlig NSlö = Något Slö NT = Nervösa Tendenser ReN  =Relativt Nervfast

NåN = Något Nervös NV = Något Vek M hård = Måttligt hård

1:Tillgänglighet  2: Kamplust, jakt  3: Kamplust, social  4: Temperament 5: Skärpa  

6: Försvarslust  7: Nervkonstitution  8: Hårdhet  9: Dådkraft
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Det är 55 beauceroner som har gjort 
57 tester. Siffran framför respektive be-
dömning anger det antal beauceroner 
som fått denna bedömning. Den beau-
ceron som har avbrutit sitt mentaltest 
finns med i de moment den har fått be-
dömning. De två beauceroner som gjort 
testet två gånger finns med två gånger. 

Slutresultat, poäng samt om hun-
den är godkänd eller inte har tagits bort 
varken i sammandraget och i den enskil-
da redovisningen då denna samman-
ställning vill visa och koncentrera sig på 
var beauceronrasen ligger mentalt på 
de olika egenskaperna som testas. I det 
sammanhanget har slutresultat, poäng 

och godkänd/icke godkänd ingen be-
tydelse så jag har valt att redovisa med 
text under respektive egenskap. Detta 
är gjort för att visa vilka slags beauce-
roner vi har enligt mentaltestet och inte 
på hur många poäng de har fått.        

Tillgänglighet 41 Tillgänglig 13 Mindre tillgängl 0 Överdr tillgängl 3 Reserverad 0 Aggressiv 0 Lömsk
            
Kamplust, jakt 11 Stor 13 Måttlig 6 Mycket stor 15 Liten 12 Obetydlig 0 Obefintlig
            
Kamplust, social 15 Måttlig 1 Stor 28 Liten 0 Mycket stor 12 Obetydlig 0 Obefintlig
            
Temperament 44 Livlig 9 Mindre livlig 1 Mycket livlig 0 Impulsiv 2 Något slö 0 Slö
            
Skärpa 12 Måttlig utan  1 Stor utan  25 Liten utan  18 Obetydlig utan  0 Måttlig med  0 Stor med 
  kvarstående   kvarstående  kvarstående  kvarstående  kvarstående  kvarstående
  skärpa  skärpa  skärpa  skärpa  skärpa  skärpa
            
Försvarslust 4 Måttlig 1 Stor 28 Liten 0 Mycket stor 23 Obetydlig 0 Obefintlig
            
Nerv-
konstitution 0 Nervfast 9 Relativt nervfast 45 Nervösa tend 2 Något nervös 0 Nervös 0 Höggrad nervös
            
Hårdhet 9 Måttl hård 38 Något vek 0 Hård 8 Vek 1 Mycket vek 0 Mycket hård
            
Dådkraft 0 Mycket stor 5 Stor 19 Måttlig 19 Liten 13 Obetydlig 0 Obefintlig
            
Skottfasthet 47 Skottfast 4 Skottberörd 5 Skotträdd      

Sammanställt av Anneli Tiainen

Jag har haft hund i 20 år men hade varit 
utan hund ett tag när jag såg en annons 
på text-tv. En vakt- och vallhund var till 
salu. Det lät intressant. Jag som tidigare 
haft dobermann och även tävlat med 
dem hade bestämt mig för att välja en 
vallhund nästa gång då de är lättare att 
träna, mer följsamma. 

Jag ringde upp ägaren och fick reda 
på att det var en beaucerontik på 16 
månader. Jag åkte dit och tittade på 
Tess Argentee de l’Etoile d’Eirka som 
hon hette, det var ju nära då hon bodde 
här i Hörby. Själv hade jag aldrig sett ra-
sen tidigare men jag är jättenöjd i dag, 
det är underbart med en beauceron 
och vi tränar och tävlar både bruks och 
lydnad. Hon har dåliga höfter men det 
har jag inte märkt något av i träningen 
som går bra. Jag har tidigare tävlat i elit-
lydnad och målet med Tess är att kom-
ma så långt det är möjligt. 

När jag blev med hund igen märk-
te jag hur mycket jag saknat hundlivet. 

Min fru har fått en man som är glada-
re och trevligare då Tess gjort att jag är 
mer nöjd med livet i dag än under mina 
år utan hund. 

Garry Larsson
Foto: Annica Kroon

Hur valde du rasen 
beauceron?

Sammandrag av mentaltesterna för rasen beauceron

Tess Argentee de l’Etoile d’Eirka

Info från RUS/Mental

Följande hundar har varit på mental-
beskrivning/korning undet 2004.

MH
Hund: Jakiras Gabrielle S39182 
Ägare:Helena Ahlqvist 
Resultat: skott 1

Hund: Jakiras Kajika AG S20677 
Ägare Eva Lundell 
Resultat: skott 3

Korning mentaldel:
Hund: Roseole´s Omelette Aux Rognons 
S180390  
Ägare:Malin Enqvist
Resultat: GK 167 poäng skottfast

Vid behov kan MH anordnas 

i Göteborgstrakten.

Rigmor Gustafsson
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Här följer en vägledning till de olika 
hundsporterna (nåja, några av dem) 
med utgångsläge ifrån din egen per-
sonlighet! Antingen väljer du sport uti-
från hur bra beskrivningen stämmer in 
på dig själv (var ärlig!!) eller, ännu mer 
spännande, titta på de sporter du själv 
(eller dina vänner!) håller på med och 
häpna över vad ditt val avslöjar om dig 
som person! 

OBS!! Inga klagomål kommer att 
beaktas! Det är inte mitt fel att du är 
som du är! ;-) 

SPÅR:
Sporten för den sanne individualisten! 
Kan utövas helt utan att man behöver 
ta hänsyn till andra människor, något 
som du ser som ett stort plus. Spårmän-
niskan vet alltid själv bäst, och eftersom 
ingen annan följer med ut i skogen, är 
spår den överlägsna grenen vad gäller 
bortförklaringar -ingen annan än DU 
vet ju vad som egentligen hände där ute 
i skogen! Ingen ser heller alla dina miss-
lyckanden, utan det är helt upp till ditt 
eget rymliga samvete hur du vill beskriva 
att din träning gått! (Vissa spårmännis-
kor medtager alltid extra apporter och 
spårslut för att kunna dölja ett eventu-
ellt misslyckande -även på tävling!) 

Viktiga karaktärsdrag: ensamvarg, 
duktig på att räkna steg och pinnar, 
skarp syn (du tar apporten, inte hun-
den), måttligt terränggående, bra på 
att hitta på undanflykter. Hemsk sång-
röst för att skrämma bort älgar är ett 
plus!

SÖK:
Spårets motsats! Perfekt för dig som vill 
studera hur människor fungerar i grupp 
-intriger, maktbalans, skiftande ledar-
skap. En bra övning för framtida del-
tagande i ”Expedition Robinsson”, du 
kommer garanterat att vilja rösta bort 
minst en deltagare per träningstillfälle! 
Bra sport för den som inte har så bra 
lokalsinne -även den vimsigaste brukar 
hitta tillbaka de 50 metrarna till mittsti-
gen efter någon timme. Söket har nack-
delen att alla andra i gruppen vet exakt 
hur uselt din hund går -men samtidigt 
har du fördelen av att kunna skylla alla 
dessa misstag på de andra i gruppen! 
Usla figgar och slarv på stigen kan ju 
få det bästa sökhundsämne att tappa 

sugen! Hade du bara en bättre grupp 
så... 

Viktiga karaktärsdrag: älskar att ar-
gumentera, bra på att skylla på andra, 
mycket terränggående (älskar du att 
kasta dig utför stup och hala bergshäl-
lar i 100 knyck är sök den enda sanna 
grenen för dig!), klarar av att ligga still 
i en snödriva eller inlåst i en nedgrävd 
låda hur länge som helst utan att förfry-
sa eller drabbas av klaustrofobi.

RAPPORT:
Grenen för de sanna latmaskarna! Du 
låter hunden och hjälpföraren göra hela 
jobbet och sitter själv och fikar på A-
stationen! En rapportmänniska bör ha 
mycket is i magen och gärna leva efter 
tesen ”Går det så går det”, för hunden 
kommer du inte se skymten av under 
hela träningspasset. En stor förkärlek för 
att sitta och fika, filosofera eller halvso-
va långa stunder i sträck är meriteran-
de. Kommer inte hunden tillbaka, kan 
du hitta på vilka förklaringar som helst 
-ingen har ju sett den ute på sträckan, 
så hur skulle de andra i gänget kunna 
avgöra vad som är sant eller ej!? 

Viktiga karaktärsdrag: lugn, lat, op-
timist. Tar dagen (och träningen) som 
den kommer. Förkärlek för långa fika-
pauser.

SKYDDS:
Grenen för dem som egentligen ville 
bli yrkesmilitärer eller poliser eller bara 
vanliga väktare men som i själva verket 
inte ens får bli dörrvakt på stans värsta 
sylta. En stor förkärlek för militärgrönt 
och kamouflage är ett måste! Du tyck-
er inte om att träningsmetoderna änd-
rats de senaste 30 åren, och du förstår 
fortfarande inte vad alla dessa sällskaps-
hundar har på Brukshundklubben att 
göra!? Du har mycket svårt att känna 
igen andra raser än schäfer och bör-
jar gärna dina argument med ”på MIN 
tid...” eller ”det var bättre förr!” och du 
tillhör det lilla fåtal som tycker att gälli-
varehäng faktiskt är riktigt snyggt... En 
perfekt sport för den som vill fylla sin bil 
med munkorgar, skyddsärmar och an-
dra attiraljer som visar att du verkligen 
är en sann bruksmänniska! 

Viktiga karaktärsdrag: självsäker, 
dryg, bakåtsträvande. Förmåga att se 
ner på alla andra grenar. Macho. Upp-
skattar hunddressyr a la 60-talet... 

LYDNAD:
Grenen för dig som inte vill ta ett steg 
själv utan att bli kommenderad! Passar 
alla utan fantasi och initiativförmåga, 
träningen utförs med slavisk noggrann-
het och förändras aldrig. I lydnaden ris-
kerar du aldrig att behöva bege dig ut 
i skogen, utan kan tryggt stanna kvar 
på din klippta gräsmatta eller klubbens 
lydnadsplan. Kräver minimal kondis och 
smidighet av föraren. Passar den som 
inte vill att hunden ska tänka och arbe-
ta självständigt utan bara lyda! Perfekt 
gren för att få låta hunden sota för alla 
dina misslyckanden, taskiga självkänsla 
och maktbegär. Äntligen har du fått nå-
gon som till och med du kan bestämma 
över och hunsa med! 

Viktiga karaktärsdrag: dålig själv-
känsla, maktgalen, långsint, fantasilös. 
Måste uppskatta att traggla samma tris-
ta moment om och om igen. Förmåga 
att ta order från andra utan att tänka 
själv. 

AGILITY:
Grenen för dig som inbillar dig att du 
visst kan springa lika snabbt som din 
hund, samt skrika och vifta med armar-
na på samma gång! Du är den ständi-
ge optimisten som tror att trots att din 
hund diskat ut sig i tre lopp på raken, så 
kommer den ändå att vinna i det fjärde 
(och svåraste) loppet! Hoppet över ger 
dig aldrig, däremot överger dig ofta flå-
set, och ibland hunden. Men du är lika 
glad för det. Det kommer ju fler lopp. 
”Om inte...” säger du så fort du klivit av 
banan. Du har tusen förklaringar på vad 
som blev fel och varför. Du är expert på 
att se alla domarmissar och vet så väl 
att den ena klon faktiskt var på kon-
taktfältet så det så! Du tävlar mest för 
att träffa andra glada optimister -som 
inte heller kommer någon vart med sina 
hundar. Du tycker att det borde delas ut 
fler och större priser och tar glatt emot 
jumborosetter. 

Viktiga karaktärsdrag: älskar att 
springa och bli svettig, förmåga att både 
vifta, skrika och hoppa upp och ner sam-
tidigt när hunden diskar sig, duktig på 
bortförklaringar, rosett-fixerad. 

IPO:
Grenen för dig som misslyckats i an-
dra bruksgrenar och som snabbt be-
höver återställa ditt självförtroende – i 
IPO kan alla bli världsmästare, för än så 

Konsten att välja rätt hundsport
Text Anna Larsson
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länge så är du garanterat ensam på din 
klubb att tävla i den grenen! Ett klart 
övertag! Eftersom ingen annan förstår 
din träning, kan de inte heller se dina 
misstag, och om de tror sig se några så-
dana så förklarar du att ”nere på KON-
TINENTEN” så vill man minsann ha hun-
dar som gör precis som din! (Lugn, du 
behöver inte varit på ”kontinenten” för 
att använda detta knep, det räcker med 
att ha hört någon annan säga att det är 
så...) IPO har även fördelen att spåren 
går i maklig takt över väl klippta gräs-
mattor – ingen risk att du ska tvingas få 
bra kondition eller bli terränggående. 
Även den fetaste klarar av dem, så du 
kommer inte att ha något problem! IPO 

är snäppet bättre än 
skydds för den prylto-
kige; här finns milliar-
der livsviktiga prylar 
att köpa och hänga upp på hund-
buren! Och det bästa av allt; du mås-
te byta ut dem så fort du hör om något 
nytt ”nere på KONTINENTEN”! 

Viktiga karaktärsdrag: missförstådd 
världsmästare, macho, pryl-tokig, för-
akta svensk-skyddet och anse att 
allt som kommer utifrån automatiskt 
måste vara bättre än det vi redan har 
hemma i Sverige. Kunna hitta på egna 
skojiga termer när ord som ”drifter” 
och ”belastningsbar” börjar kännas ut-
tjatade...

Antal födda hundar och inavel
Som framgår av tabellen nr 1 är inavels-
graden låg, men delvis beror det på att 
ett stort antal hundar saknar uppgifter. 

Om härstamning eller har så begränsade 
uppgifter att inavelsgraden kommer att 
underskattas kraftigt.

I analyserna används genomgående 
inavelsberäkningar baserade på 5 ge-
nerationers stamtavlor. För hundar som 
inte har minst tre led i stamtavlorna be-
räknas inte någon inavelsgrad. För att 
undvika alltför påtagliga risker för gene-
tisk utarmning med åtföljande negativa 
effekter på hundarnas fysiska och men-
tala hälsa bör man eftersträva att i vart 
fall inte överskrida en in-avelsstegring 
som är högre än ca 0,5 % i genomsnitt 
per generation för hela rasen. Med de 
beräkningsmetoder som använts i ana-
lysen innebär det att den genomsnitt-
liga inavelsnivån för ett enskilt registre-
ringsår inte bör ligga högre än ca 2,5 %. 
Under huvuddelen av perioden har ina-
velsnivån legat under det värdet. Det bör 
dock observeras att de verkliga värdena 
beräknat på fem generationer kan med 
säkerhet är högre än tabellen redovisar. 
Stamtavlorna är i genomsnitt, så som re-
dovisas i sista kolumnen i tabell inte kom-
pletta för något år under den analysera-
de perioden.

 Effektiv avelsbas
Den beräknade avelsbasen (effektiva 
populationen) avser inte antalet fak-
tiskt använda avelsdjur. Beräkningarna 
utgår i stället från den faktiska ökning-
en av inavelsgraden i den stam av hun-
dar man faktiskt har. Därefter beräknar 
man hur stor en slumpparad population 
med lika antal hanar och tikar skulle be-
höva vara för att inavelsstegringen skulle 
bli densamma som i den verkliga hund-
stammen. Det antal man då får fram är 
måttet på den effektiva populationen 
eller avelsbasen. Den effektiva avelsba-

Analys över avel med Beauceron 
åren 1993- 2003

Födda år Antal Inavel % Stamtavlans djup
Födelsedatum saknas 369 0,5 0,7
1987 1 3,1 3,0
1988 2 0,0 2,5
1989 1 0,0 0,0
1990 1 0,0 3,0
1991 7 0,0 3,4
1992 15 0,2 3,3
1993 15 1,9 3,9
1994 8 1,6 2,0
1995 58 1,6 3,8
1996 25 1,1 3,6
1997 44 3,4 3,9
1998 25 1,0 4,0
1999 45 0,3 4,0
2000 46 0,9 4,2
2001 24 0,4 4,4
2002 61 1,5 4,4
2003 37 0,6 4,2
2004 18 2,7 4,2
Totalt/medelvärden 802 0,9 2,4

Tabell 1: Födda hundar och inavelsgrad under åren 1993 - 2003.

Följande analyser grundas helt på uppgifter i SKK´s rasdata. Totalt 
omfattar databasen 802 hundar. Uppgifter om födelseår finns för 
433 hundar. Vissa delar av rapporten rör endast hun-dar för vilka 
uppgift om födelsedatum finns i databasen.
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sen beskriver således hur närbesläktade 
de avelsdjur är som kommer till använd-
ning och vilken effekt den släktskapen 
får på förlusten av ärftlig variation i djur-
stammen. Normalt räknar man med att 
en ras eller art befinner sig i allvarlig fara 
för svåra genetiska skador när avelsba-
sen (den effektiva populationen) under-
skrider nivån 50.

LatHunden, det databasprogram 
som använts för analyserna, medger 
beräkningar av ”tillgänglig” avelsbas. 
Beräkningen baseras på slumpmässiga 
simulerade parningar för två genera-
tioner framåt i tiden. Endast de hundar 
som verkligen använts som avelsdjur av 
rasens uppfödare utgör startpunkt för 
beräkningarna. Vid de simulerade och 
slumpmässiga parningarna tillåts dock 
inte parning mellan helsyskon eller för-
äldrar och avkomma. Programmet tar i 
övrigt inga andra hänsyn.

Analyser av avelsbasen (effektiv po-
pulationen) för beauceron redovisas i 
följande tabell (tabell 2).

Den utnyttjade avelsbasen ser sken-
bart mycket stor ut, men det kommer sig 
att avelsbasen beräknas ur skillnaden i 
inavelsgrad för den sista generationens 
avkomma och deras föräldrar. I små ra-
ser med omfattande importer kommer 
inavelsökningen som regel att bli mycket 
låg, så som den är i en mycket stor djur-
stam utan nära släktskapspar-
ning. Den verkliga situationen 
ser man då bäst i den beräk-
nade tillgängliga avelsbasen. 
Programmet har då gått två 
generationer framåt i tiden 
med de hundar som använts 
i avel i Sverige de senaste 6 
åren. Det visar sig då att ra-
sen utan tillskott av importer 
hamnar på en avelsbas kring 
ca 30. En så låg nivå klarar en djurstam 
inte någon längre tid utan att drabbas 
av ärftliga skador. Slutsatsen är den att 
beauceronstammen i Sverige även i fort-
sättningen regelbundet måste tillföras 
importer för att upprätthålla en tillräck-
lig ärftlig variation. Den låga nivån för 
tillgänglig avelsbas är också en signal om 
att vara ytterligt försiktig i urvalet och 
inte gallra för hårt.

Det är ett vanligt misstag att stäl-
la kraven på avelsdjur så högt att man 
äventyrar nödvändig ärftlig variation ge-
nom att alltför få hundar godkänns som 
användbara avelsdjur. I ett välplanerat 
avelsarbete måsta först fastställa vilket 

minsta antal avelsdjur som behövs för att 
upprätthålla den nödvändig bredd i av-
eln. Första därefter är det rimligt att be-
stämma vilka krav som kan ställas utan 
att antalet hundar i avel sjunker under 
acceptabla nivåer. Som ett minimum för 
en långsiktig avel krävs ca 20 hanhundar 
per generation och ca 4-5 tikar per hane. 
Om man då räknar en generation som 5 
år innebär det att minst 4 hanar 15-20 ti-
kar skulle behöva tillföras stammen årli-
gen. Det är uppenbart att det inte går 
att klara inom det begränsade antal hun-
dar som ännu finns av rasen i Sverige. Då 
återstår importer från andra länder som 
enda utväg. 

Effekter av inavel  
på fruktsamhet
En studie av parningstyper, det vill säga 
hur närbesläktade kullarnas föräldrar va-
rit så som direkt syns av stamtavlan och 
utan direkta inavelsberäkningar, visar att 
man i helt har undvikit mycket nära släkt-
skapsparningar. Inga kullar finns i Typ III 
eller Typ IV, se tabell 3.

Normalt ser man tydliga effekter av 
minskad kullstorlek vid allt närmare släkt-
skapsavel. Den enda kullen i parningstyp 
2 tillåter dock inga slutsatser när det gäl-
ler beauceron. Vid motsvarande beräk-
ning för dobermann var kullstorlekarna 
6,2 : 6,0 : 5,8 och 4,1 i de fyra parnings-
typerna.

Vad som med stor säkerhet dessut-
om kan sägas, även om det inte finns 
något siffermaterial för att redovisa de 
absoluta effekterna, är att svårigheter-
na att få tikarna dräktiga ökar med sti-
gande släktskap till hanhundarna. För-
lusten i antal valpar vid ren incestavel är 
extremt hög, vanligen omkring 20-30 % 
minskad kullstorlek.

Användning av hundar i avel
Möjligheterna att bevara ärftlig varia-
tion i en ras är i betydande grad beroen-
de av antalet för avel tillgängliga handjur 
och det sätt på vilket de används i avel. 
Beräkningarna här utgår från att en ge-

nomsnittlig hanhund utnyttjas i avel un-
der en period av 4-5 år. För att det då 
skall vara möjligt att upprätthålla en rim-
lig bredd i aveln bör ingen hanhund tillå-
tas att producera med än maximalt cirka 
5 % av antalet valpar i en generation och 
helst inte över 2 %. 

Med bara cirka 40 valpar registrerade 
per år finns det egentligen inte utrymme 
att använda en enskild hanhund eller 
tik till mer än en kull. Att låta varje för-
äldrapar bidra lika mycket till näs-ta ge-
neration av avelsdjur kallas för att hålla 
familjestorleken konstant. Det leder till 
maximalt bevarande av ärftlig variation 
och är en avelsteknik som används vid 
bevarande av mycket små djurstammar. 
Nackdelen med system av det slaget är 
att man inte har utrymme att välja bara 
de bästa djuren till avel. Urvalet måste i 
stället inriktas på att ta de två bästa av-
kommorna efter varje föräldrapar. Där-
med halverar man de möjliga avelsfram-
stegen per generation. Vinsten är att 
man bevarar så mycket ärftlig variation 
som möjligt för att både hålla hundarna 
fysiskt och mentalt friska och för att möj-
liggöra framtida avelsframsteg. 

Återigen är det så att ett nära samar-
bete med uppfödare i andra länder ger 
möjligheter att utnyttja en bredare avels-
bas än den som finns i Sverige. Därmed 
kan man också utöka antalet kullar per 
hane något. Det är dock inte tillrådligt 
att producera mer än 2-3 kullar efter en 
hane. Behovet av tikar är så pass mycket 
större att målet bör vara att använda så 
många som möjligt och att inte ta mer 
än högst 2 kullar efter en tik.

Hanhundar i avel
Hittills har totalt 79 hanhundar använts i 

avel. I topp med en produktion 
av 10 kullar med 44 valpar resp. 
6 kullar med 40 valpar ligger de 
båda hanhundarna LOSH836138 
Xsir de L’amouraudiere och 
S30555/2001 Maurice du Do-
maine du Goelo. Det är mycket 
möjligt att båda hanhundarna 
är av god kvalitet och produ-
cerar bra avkomma. Problemet 
med så pass intensivt utnyttjan-

de av enskilda hanar i en så begränsad 
stam av hundar är dock att man vid tikre-
kryteringen i nästa generation tvingas ta 
med alltför många närbesläktade tikar. 
Därmed reduceras avelsbasen och man 
hamnar endera i genetiska svårigheter 
på sikt eller tvingas till att importera fle-
ra hundar än som annars vore nödvän-
digt.

Då varje avkomma har en far men 
två far- och morfäder kan antalet barn-
barn uppgå till ca dubbla antalet egna 
valpar utan betydande risk för alltför 
starkt inflytande av en enskild hane på 
rasen. Värden för maximalt antal barn-
barn och rekommenderad nivå skulle då 

Tabell 2: Utnyttjad och tillgänglig avelsbas åren 1998 - 2003 
(Ne = avelsbas)

Period Alla kullar Beräknade Utnyttjad Ne Tillgänglig Ne
1998-2003 59 32* >500 30
*) Antal kiullar för vilka tillräckliga stamtavlor funnits för beräkning.

Tabell 3: Parningstyper i den totala databasen

Parningstyp Antal Inavelsgrad % Kullstorlek
I 49 1,0 6,6
II 1 7,8 5,0
Typ I = föräldrar mindre släkt än kusiner
Typ II = föräldrar släkt som kusiner och motsvarande
Typ III = föräldrar släkt som halvsyskon och motsvarande
Typ IV = föräldrar släkt som helsyskon eller föräldrar-avkomma
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ligga vid ca  20-25 barnbarn. 
Hanhunden LOF65596/0971 Gersh-

win de La Cité Grand Feux har hela 67 
barnbarn, det vill säga ca 2 års regist-
reringar i rasen och hanen S35129/91 
Fangh du Plessis Saint Loup kommer inte 
långt efter med sina 59 barnbarn.

Det finns avsevärda svårigheter att 
begränsa användandet av enskilda han-
hundslinjer därför att besluten inte ligger 
hos en enskild hanhundsägare utan hos 
gruppen tikägare som väljer parnings-
partners för sina tikar. 

Det finns inga enkla vägar att regle-
ra användningen av närbesläktade han-
hundar annat än genom en intensiv och 
snabb information till alla tikägare om 
den faktiska användningen av avelsdjur i 
rasen. Därmed ges tikarnas ägare ökade 
möjligheter att undvika att alla utnytt-
jar samma härstamningslinjer så att en-
skilda härstamningar blir alltför starkt re-
presenterade i rasen.

Hanhundars avelsdebut
Tillfredsställande information om en 
hunds egen fysiska och mentala status 
som vuxen kan man knappast få före 2-3 
års ålder. Mental status är utomordent-
ligt viktig i raser som beauceron. Avels-
debuten bör uppskjutas till minst 2 års 
ålder och gärna vänta till hundarna upp-
nått treårsåldern

En analys över samtliga fäders första-
kullar visar att för 19 kullar finns uppgift 
om faderns och kullens födelsedatum så 
att fädernas debutålder kan beräknas. 
Lägsta och högsta ålder vid första kul-
lens födelse är 377 respektive 2545 da-
gar. Fem av de 19 hanarna sattes i avel 
före två års ålder. 

Tikar i avel
Uppgift om tikens ålder vid den första 
kullens födelse finns för 36 av totalt 120 
kullar. Lägsta ålder vid valpning är 653 
dagar (parad vid drygt 1 ½ års ålder) 
och högsta ålder 2313 dagar (nära 6 ½ 
år). Liksom i flertalet andra raser är åter-
hållsamheten vid användning av tikar vä-
sentligt bättre än vid användning av ha-
nar i avel.

Genom sina söner kan en tik få be-
tydande inflytande i aveln. Som exem-
pel kan nämnas att tiken S46312/88 Can-
die des Vaux Rouges har 61 registrerade 
barnbarn och tiken S23112/92 Roseole’s 
Aioli har 58 barnbarn. Det är i själva ver-
ket så att koncentrationen av avel kring 
tikar är större i rasen beauceron än mot-
svarande koncentration kring enskilda 
hanhundar. Det visar att man inte är till-
räckligt medveten om att behovet av 
avelstikar är relativt stort om man skall 
kunna hålla en tillfredsställande bredd i 
aveln. 

Veterinär statistik
Den veterinära statistiken omfattar rönt-
genresultat för HD och AD samt ögonlys-

ningar för sammanlagt 247 hundar

Höftledsdysplasi
Av de 247 röntgade hundarna har 62 
anmärkningar på höftlederna. Frekven-
sen HD är således drygt 25 %, vilket är 
så pass högt att defekten bör uppmärk-
sammas i avelsurvalet. Angående meto-
der för urval se bifogat PM. 

Armbågsartroser
Ad-status är registrerat för 195 hundar, 
varav 24 har lindrig och 2 måttlig utbred-
ning av artros. Artros, eller armbågsdys-
plasi, är liksom HD relativt starkt ärft-
lig med en komplicerad nedärvning där 
man inte utan vidare kan avgöra om 
bara en eller båda föräldrarna bidrar till 
skadan. Avelsåtgärder bör vidtas och ur-
valet kan hanteras på liknande sätt som 
för HD.

Ögon
2 hundar är ögonlysta med resultatet 
ua.

Mentalitet
I den alltmer tilltagande debatten om 
”farliga hundar” är det särskilt angeläget 
att lägga vikt vid urval för mentala egen-
skaper. Det gäller inte minst storvuxna 
raser som beauceron, en ras som dessut-
om främst borde vara en brukshund och 
inte en sällskapshund. Bifogade MH-be-
skrivning över rasen visar en ras som är 
avsevärt mer passiv än genomsnittet för 
övriga brukshundraser. Det kan natur-
ligtvis vara så att man vill ha en hund av 
den typen, men efter strävas en mer väl-
fungerande brukshund bör aveln inrik-
tas starkare på att utveckla de mentala 
egenskaperna.

Tävlingsstatistik
Av 79 fäder är 7 MH-beskrivna,  8 lydnads-
provade, 4 provade i korning, 6 brukspro-
vade och  7 bokprovade. Vad siffrorna 
avslöjar är att det knappast finns ett till-
fredsställande underlag i databasen för 
avelsurval när det gäller hanhundarnas 
mentala funktioner. Delvis är naturligtvis 
orsaken den att bara 11 av de hanar som 
använts i avel är svenskregistrerade. 

Av 91 tikar är 12 MH-beskrivna, 9 lyd-
nadsprovade, 6 är provade i korning, 7 är 
bruksprovade och 15 bokprovade. Bara 
28 av de 91 tikarna är svenskregistrerade. 
Återigen har förhoppningsvis någon 
form av utländska meriter använts vid 
urvalet för mentala egenskaper. Men lik-
som för hanhundarna gäller att mer sys-
tematiskt och likvärdig prövning är en 
nödvändig förutsättning för ett fram-
gångsrikt avelsurval.

Den självklara frågan är vilket annat 
systematiskt underlag som kommit till 
användning vid avelsurvalet för menta-
la egenskaper. Utan väl dokumenterade 
och likvärdiga prov av ett relativt stort 
antal hanar är det knappast möjligt att 

bedriva ett meningsfullt urval för menta-
la egenskaper.

Utställningsmeriter finns registrera-
de i Sverige för 13 av de i avel använda 
hanarna och 32 av avelstikarna. De låga 
siffrorna hänger återigen samman med 
den höga andelen utlandsregistrerade 
avelsdjur men belyser ytterligare proble-
met med att inom landet få ett tillfreds-
ställande stort och väl redovisat under-
lag för avelsurvalet.

Rekommendationer
Rasen har för närvarande inga påtagligt 
oroande siffror när det gäller den direk-
ta inavelsnivån. Den tillgängliga effekti-
va avelsbasen på längre sikt är alltför låg 
och framtvingar fortlöpande importer 
under en avsevärd tid framöver. 

I en ras av brukshundkaraktär är det 
överraskande att hanhundar används 
innan man haft en rimlig möjlighet att 
kontrollera deras egen fysiska och men-
tala status på ett tillfredsställande sätt. 
Den första rekommendationen är därför 
att man inom rasklubben eftersträvar 
att höja debutåldern för avel för hanar 
till minst två år.

Ökad uppmärksamhet bör också 
ägnas ”andragenerationsproblemet”, dvs 
det faktum att vissa avelshundar får ett 
stort antal barnbarn trots att de själva 
inte har överproducerat avkomma. Sär-
skild uppmärksamhet bör ägnas frågan 
om rekryteringen av tikar så att inte en-
skilda tikar får ett alltför dominerande 
inflytande i aveln.

Det vore också värdefullt med effek-
tiva program för information till tikäga-
re om olika hanars användning i avel och 
med tillstånd för avelsråd att direkt av-
råda från användning av hanhundar och 
härstamningslinjer som redan har över-
utnyttjats.

Sprötslinge den 23 december 2004

 
Per-Erik Sundgren

Analysen bygger på det faktiska antal beauce-
ronhundar som finns registrerade i SKKs rasda-
ta, Översta raden i statistiken inleds över hundar 
med siffran 369 hundar för vilka det inte finns fö-
delsedatum. Men där finns totalt 48 kullar med 
uppgift födelsedatum och med svenskregistrerad 
mamma. Det är möjligen så att ett inte obetyd-
ligt antal hundar finns registrerade i den svens-
ka databasen därför att de tävlat i Sverige men 
kommer från andra länder. De ingår dock inte i de 
övriga analyserna där hundar som är föräldrar till 
svenskregistrerade kullar eller hundar som ingår i 
svenskregistrerade kullar.

När det gäller vilka importer som är med i 
avelsanalysen så ligger det hela till så att om av-
elsanalysen baseras på kullar födda efter svensk-
registrerade mödrar så visar det sig att rasen inne-
håller för få kullar för att göra en rimligt tillförlitlig 
beräkning av avelsbasen för de senaste 6 åren. 
Rasen har ju hela tiden i stor utsträckning byggt 
just på importerade hundar. Analysen är därför 
körd med alla kullar, vilket inte är helt orimligt då 
väl importer i stor utsträckning görs för att få till-
skott av nytt avelsmaterial. 
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Dana is our Beuaceron. Her fullname is 
Dana de la Cascade Mugissante. She co-
mes from a Beauceron-Kennel in Germa-
ny. Relatives to Dana are also listed in 
the one and other competition (search 
in google after ”de la cascade mugissan-
te” and you will find some hits). Dana is 
4 years old. She is very powerful and lo-
ves to be with me. No matter if that’s in 
a boat (but being patient for more than 
an hour is difficult), while swimming 
or in the forest. We were together in a 
dogclub in Germany, if you know a litt-
le German check out its website http://
www.thsv07.de/ in the gallery you can 
see Dana in a test, 3rd pic. Last year 

we started to do some water activities 
and I’ll continue with that here in Swe-
den. This water work is intent to make 
fun because Dana and I love water very 
much. Even Anil, our collie, starts jum-
ping into water whenever there is one. 
Dana and Anil go even today swimming 
in the lake Mälaren (if we find a ice-free 
place).

We are not going to breed with 
Dana. She has a so-called demodex 
(http://www.thepetcenter.com/exa/
dem.html), but thank god not very 
strong and it does not shrink her fun of 
live in any case. She gets some medicine 
once a week, that’s it. But anyway that’s 

the reason why we decided to castrate 
her. And - by the way - Anil is not infec-
ted with a demodex, his immune defen-
ces works very well.

So much for the beginning to our 
dogs. Some words about my wife and 
me: We are moving to Sigtuna kommun 
beginning of March. The reason for mo-
ving to Sweden is that I build up a dot-
ter bolag for my company. And we think 
about joining the dogclub in Märsta. 
We will visit the klubb tomorrow. Lets 
see what happens...

Stefan Heller

Tyska Dana flyttar 
till svenska vatten

Dana och Anil flyttar 
med familjen till 
Sverige och kommer 
att njuta av vatten-
aktiviteter i Mälaren. 
Dana som är 4 år gillar 
att åka kanot men det 
kan vara lite svårt att 
ligga still i flera timmar.
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Ägnar vi lite mer tid åt att träna oss själ-
va mentalt så kommer samarbetet med 
hunden att fungera så mycket bättre på 
tävling. Dessutom kommer du att kun-
na må bra medan du tävlar.

Vänd på tanken!
Ibland har jag tänkt att den kanske vik-
tigaste attitydförändringen för en del 
hundförare skulle kunna vara att vän-
da på tanken om vad som är viktigast 
i tävlingssituationen. Många av oss ten-
derar att omedvetet lägga för stor vikt 
vid sig själva och andra människor i den 
situationen. Det vill säga, att man fun-
derar mycket på hur andra uppfattar en 
själv och den prestation man gör, vad 
andra tänker om ens hund, vad doma-
ren tycker, om man ska lyckas eller miss-
lyckas med att visa upp vad man kan 
och så vidare.

Det hände mycket positivt med min 
tävlingsattityd när jag fick insikt om att 
detta faktiskt inte var viktigt. Det är inte 
viktigt vad domaren, funktionärerna, 
de andra tävlande eller publiken tänker 
om mig, min hund eller vår prestation! 
Det viktiga är vad min hund tycker om 
mig! Så istället för att bry mig så myck-
et om alla andra, koncentrerar jag mig 
på vad jag kan göra för att underlätta 
för min hund. Då lyckas jag också lätt-
tare och bättre med min uppgift som 
hundförare: att vara en så bra hundfö-
rare för min hund som möjligt, så att 
det blir så lätt för hunden att preste-
ra som möjligt. Det är min uppgift att 
göra tävlingssituationen till en trevlig 
upplevelse – inte först och främst för 
alla människor, utan för min hund! Och 
resten brukar följa av sig själv – om min 
hund och jag gör ett trevligt samarbete 
på plan så brukar det också vara härligt 
att titta på!

Träning som förberedelse 
inför tävling
För många är det stor skillnad mellan 
träningssituationen och de förutsätt-
ningar som råder på tävling. Då kan det 
nästan bli en chock att försöka prestera 

sitt bästa i tävlingssituationen.
Men många av förutsättningarna 

som ingår i tävlingssituationen kan du 
lära dig att handskas med och vänja dig 
vid så att det inte blir så stor omställ-
ning när du  äl åker iväg och tävlar.

Istället kan du känna dig säker och 
trygg eftersom du har förberett dig på 
den situationen som du ska möta.

Många i tävlingssituationen upple-
ver något som skulle kunna kallas för 
”dubbel” nervositet – dels känner man 
att man vill prestera när det verkligen 
gäller, och dels upplever man situatio-
nen som främmande och ovan, vilket bi-
drar till nervositeten. Det är ett faktum 
att det du varit med om, tränat på och 
upplevt, känns inte alls lika skrämman-
de som nya, ovana situationer som du 
inte varit med om. Alltså kan det vara 
på sin plats för något som kan kallas 
för modellträning – att försöka efter-
likna tävlingssituationen så mycket det 
går för att träna sig själv inför den si-
tuationen.

Ett bra sätt att använda träning 
som en förberedelse inför tävling är att 
lära sig att handskas med störningar på 
träning. Vad är det som säger att för-
hållandena på träning alltid ska vara 
de bästa? Då blir det ändå svårare att 
handskas med de störande saker som 
inträffar på tävling, både för dig och 
för hunden. Störningar kan här vara av 
olika slag – både inre störningar i form 
av dina egna tankar som kanske inte är 
optimala för träningssituationen, och 
yttre störningar av skiftande slag: vä-
der, underlag, material, utrymme, an-
dra människor och hundar omkring er, 
tid, knasigt upplägg och så vidare. Hitta 
själv på det du tror kan störa dig mest 
i tävlingssituationen och träna dig i att 
hantera det. Ta hjälp av dina kompisar 
och arrangera en knasig tävling. Det 
ska ju inte vara svårare att tävla än att 
träna, snarare tvärtom! Fundera över 
vad just du upplever som skrämmande 
i tävlingssituationen och ta itu med det 
– på träning!

På tävling
Tillhör du dem som lätt blir för spända 
och nervösa inför en tävling? Fundera 
ut i förväg hur det passar dig att vara på 
tävling. Hittar du lättast rätt spännings-
nivå och den rätta känslan genom att 
koppla bort tankarna på tävlingen. Till 
exempel genom att stå och prata med 
kompisar precis före prestationen, eller 
mår du bäst av att få lite tid för dig själv 
och kanske för din hund? Kanske passar 
det dig att lyssna på musik för dig själv? 
Eller sitta på en stubbe och mentalt för-
bereda dig för tävlingen? 

Var noga med att lyssna på dig själv 
och dina önskemål. Det kan göra stor 
skillnad i din trygghetskänsla inför täv-
lingen. Och klura ut vad för slags andra 
rutiner och förberedelser som gör dig 
lugn och säker och genomför dem!

Känner du dig spänd i kroppen på 
tävling? Prova med att under några 
sekunder spänna musklerna maximalt, 
för att sedan slappna i musklerna. Gå i 
tankarna igenom några muskelgrupper 
i taget och spänn – slappna av. På så 
sätt kan du öka medvetenheten om hur 
din kropp känns – spänd och avspänd. 
Glöm inte musklerna i ansiktet! Eller 
prova att fokusera på din andning un-
der en stund; om du medvetet styr din 
andning till att bli djup, långsam och 
lugn har den känslan lättare att sprida 
sig i kroppen.

Vilken inställning har 
du till din nervositet?
Hur förödande nervositeten blir för 
din prestation beror också på den in-
ställning du har till din känsla. Om dina 
tankar gång på gång kretsar kring hur 
hemskt det är att vara nervös så blir 
också den negativa påverkan större, 
jämfört med om du neutralt kan kon-
statera att du känner dig nervös men 
sedan i tankarna kan koncentrera dig 
på andra saker. 

Nervositeten påverkar dig alltså mer 
om du låter den styra dina tankar. Det 
behöver inte vara katastrofalt för pre-
stationen att vara nervös. Faktiskt tycker 
jag själv att den pirriga känslan är skön 
att uppleva! Öva dig i att ändra uppfatt-
ning om din nervositet – se den som en 
förutsättning för att du ska känna dig 
laddad!

Hur kan man hitta 
en bra tävlingsattityd
text Niina Svartberg

Oavsett vilken hundgren du tävlar i handlar det om ett samarbete. 
Om den ena parten i samarbetet – DU – inte gör sitt jobb, så blir det 
ju ännu svårare för den andra parten, som ju förstås är hunden. 
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Det kan vara omöjligt att undvika 
nervositet till exempel när man ska täv-
la viktiga tävlingar.

Många av de som når absoluta top-
pen inom sin tävlingsgren kan vittna 
om att nervositeten finns där. Men de 
har också hittat sina egna sätt att hand-
skas med känslan och lära sig att tycka 
att den är OK. Man kan alltså anta att 
hur man upplever sin nervositet, vilken 
attityd man har till den, är i hög grad 
avgörande för hur den kommer att på-
verka min prestation.

Självförtroende!
Att ett gott självförtroende är viktigt 
för prestationen är vi nog alla medvet-
na om. Det förtroende du har för din 
förmåga blir gärna en självuppfyllande 
profetia. Det vill säga, om du tror ben-
hårt på din kapacitet så har du en myck-
et större möjlighet att lyckas med det 
du vill och tvärtom, om du inte tror att 
du kan så blir det oerhört svårt att kla-
ra det.

För dig och mig som tävlar med hund 
innebär det här ännu mer! Vi har näm-
ligen med oss en individ som är väldigt 
uppmärksam på vårt kroppsspråk, vårt 
tonfall och så vidare, och som är mycket 
van att kommunicera med oss. För sä-
kerligen kommer din hund att märka på 
dig hurdant förtroende du har för din 
och er förmåga! Frågan är bara: vilka 
signaler vill du sända ut? Vad gagnar er 
prestation och ert samarbete?

Som jag ser det handlar det ytterst 
om trygghet för hunden och det har 
den rätt att förvänta sig i tävlingssitua-
tionen också. I tävlingssituationen upp-
står andra faktorer som hunden kan 
uppleva som störande eller skrämman-
de, i form av nya platser, publik, ljud 
och så vidare. Då måste jag som hund-
förare göra mitt allra bästa för att vara 
en trygg punkt i tillvaron. Jag vill ju att 
min hund ska uppleva att ”tanten (el-
ler gubben!) verkar veta vad hon gör så 
den här situationen är säkert inte så an-
norlunda!”. Om jag som förare då upp-
träder tryggt och säkert, och utstrålar 
självförtroende så har jag förmedlat en 
trevlig bild av tävlingssituationen och 
av mig själv i den situationen till min 
hund.

Fokus på det du kan påverka!
Besluta dig för att bara bry dig om det 
som du kan påverka! I tävlingssituatio-
nen finns mängder av faktorer som vi 
inte kan påverka, exempelvis hur vädret 
är, vilket startnummer man får, hur bra 
medtävlarna presterar, hur tävlingsupp-
lägget för dagen ser ut, hur bra jobb 
domaren gör och så vidare… Det bästa 
man kan göra är att försöka acceptera 
och göra det bästa av den aktuella situ-
ationen. Slösa inte tankemöda och en-
ergi på sådant som du inte kan påver-

ka; känslan av att inte ha kontroll kan 
bygga upp mer nervositet. Och det man 
inte kan påverka är det ju rätt menings-
löst att koncentrera sig på. Tänk kon-
struktivt: kan du påverka situationen 
– gör det, kan du inte påverka – gilla lä-
get, och gör det bästa möjliga.

Att fokusera på det som man kan 
påverka och kontrollera låter kanske 
självklart. Trots det finns det hundföra-
re som går och tänker mer på det de 
inte kan påverka istället för att fokuse-
ra på det man kan påverka; exempelvis 
går och ödslar mycket krut på att älta 
att tävlingsupplägget inte alls passar en 
själv och hunden, istället för att koncen-
trera sig på att verkligen göra det bästa 
möjliga av den situationen. Eller tänker 
mer på hur hård konkurrensen är för 
dagen än hur man ska hjälpa hunden 
till den optimala prestationen. Och det 
är lätt att trilla dit! Var alltså noga med 
vad du använder din koncentrations-
kraft till – påminn dig själv om att det 
du ska koncentrera dig på är det som 
du själv kan kontrollera!

Däremot finns det saker i tävlings-
situationen som jag kan påverka och 
det är mitt och min hunds arbete, våra 
uppgifter på banan. Det kan till exem-
pel handla om att själv röra mig på ett 
bra sätt under tävlingen, att känna mig 
lugn och säker i kroppen, att ge rätt sig-
nal till hunden, att förbereda hunden 

på rätt sätt inför nästa lopp eller någon 
annan uppgift som jag skapar åt mig 
själv. Dessutom: lyckas jag att fokuse-
ra på våra arbetsuppgifter så kommer 
ofta resultatet av sig själv.

De tankar som ryms inom ramen för 
din fokusering påverkar också nervosi-
teten. Tankar som kretsar kring resultat 
bidrar ofta till ökad anspänningsnivå. 
Resultatet i sig är inte något som man 
helt kan påverka eftersom det också 
styrs av konkurrenternas prestationer 
och av domarens bedömning. Att istäl-
let fokusera på sin egen uppgift i täv-
lingssituationen styr fokus till det rele-
vanta: det vi själva kan kontrollera. Det 
hjälper prestationen att fokusera på 
uppgiften och känslan av kontroll ger 
ökad trygghet. Styr alltså fokus till din 
uppgift i nuet: att förbereda dig väl och 
sedan utföra din tävling steg för steg. 
Nervositeten får inte samma utrymme 
om du helt och fullt går in för din upp-
gift här och nu.

Kom ihåg: det är med mental trä-
ning som med hundträning – det går 
att träna sig i att bli bättre på det som 
inte fungerar så bra just nu. Du bestäm-
mer själv åt vilket håll du vill utvecklas!

”Det finns ingenting jag inte kan. 
Bara saker jag ännu inte har lärt mig.”

Niina Svartberg och Disco på lydnads-EM i 
Turin, Italien. Foto Anna Jansson

Niina Svartberg är mental tränare med 
utbildning från Örebro universitet. Se-
dan 1997 har Niina hjälpt tävlingsförare 
med att hitta rätt tankar och känslor vid 
träning och tävling. Själv har Niina tävlat 
med hund sedan tidigt 90-tal i samtliga 
bruksgrenar förutom skyddet på elitnivå, 
med brukschampionat i sök och rapport 
som främsta meriter. Med kelpien SBCH 
SLCH TJH Cefeus Ripper Jack, som nu är 
pensionerad, deltog Niina under sju år 
på lydnads-SM. Höjdpunkterna har varit 
VM 2000 och 2001, där Niina och Ripper 
blev 6:a respektive 4:a individuellt och bi-
drog till silver- respektive guldmedalj för 
lydnadslandslaget de åren. Niinas yngre 
kelpie, KORAD Cefeus Disco, har påbörjat 
sin karriär som rapporthund och år 2004 
deltog de på lydnads-SM och lydnads-EM. 
Niina är även utbildad inom SBK som in-
struktör och lärare, och jobbar också som 
lärarutbildare.

Presentation av 
Niina Svartberg
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Hundar och människor som 
möts över hundras- och lands-
gränser. Kommersen är i full 
gång men ändå finns tid för kul-
tur genom ett amatörgalleri. 
Tävlingar i olika sporter och fle-
ra uppvisningar, det var HUND 
2004. 

Svenska vinnarutställningen hölls som 
vanligt i mässhallarna i Älvsjö. Svens-
ka Beauceronklubben hade en välbe-
sökt monter där publiken kunde få in-
formation om och se rasen livs levande. 
Självklart hade klubben även en repre-
sentant i den populära rasparaden som 
gick i stora ringen vid 12-tiden.

Rasparaden
Håkan Wahlman och KORAD TJH 
Satchmo’s Maurice från Oskarshamn 
fick den stora äran att representera 
beauceronrasen i stora ringen. Maurice 
eller ”Morris” som han kallas till vardags 
har fått sitt namn efter den franske skå-
despelaren och vissångaren Maurice 
Chevalier. Morris är utbildad tjänste-
hund i bevakning och är placerad i Os-
karshamns hemvärnskår. Ekipaget fick 
sin certifiering nyligen men har redan 
varit ute i tjänst. Polisen kallar in hem-
värnet när deras egna resurser inte räck-
er till vid sök av försvunna personer. Två 
gånger har Håkan och Morris ryckt ut 
med hemvärnet. Ett tillfälle var en sön-
dagskväll i spöregn, 45 personer utrus-
tade med ficklampor och sex hundar 
sökte av ett område på 2 kvm. Åtta tim-
mar tog det att söka av området men 
eftersök är inte bara fysiskt krävande.

– Vid ett av dessa tillfällen fick vi or-
der om att även lysa upp i träden då 
personen vi sökte efter var självmords-
benägen, säger Håkan. 

Utbildningen gick de i Mönsterås 
där de fick lära sig allt om bastjänst, 
patrullering och avsök. Bastjänst inne-

bär att Håkan och Morris posteras att 
bevaka ett objekt. Det är stillaståen-
de bevakning där Morris ska markera 
vind och ljud från människor som för-
söker göra intrång. Här är det viktigt 
att Morris inte markerar djur. Vid mar-
kering rapporterar Håkan vidare till ett 
befäl som bestämmer vad som ska gö-
ras. Markering av vind och ljud är det 
också på patrullsträckan, på tre minu-
ter avverkas en sträcka på 100 meter 
som man går fram och tillbaks på. Av-
sökningsområdet innehåller ett spår-
upptag och att följa det spåret. Morr-
is ska dessutom vara medveten om att 
det kan finnas försåtminor.

– Vi har hittat vår grej nu, vi trivs 
väldigt bra med bevakningen. Morris är 
ivrig som individ och får styras lite vid 
stillastående tjänst och är bäst på pa-
trullsträckan där han markerar kraftigt 
och tydligt, säger Håkan.

Kraven på bevakningshundarna 
kommer att öka i framtiden och med 
det följer även ökat ansvar för förarna. 

Montern
Jenny Blomqvist hade ansvaret för 2004 
års rasmonter. Den byggdes upp på 
fredag kväll och hade i år en touch av 
Frankrike genom ett runt litet cafébord 
med typisk dukning. Massor av männis-
kor stannade till och ville ha informa-
tion om rasen, ta ett geléhjärtan i go-
disskålen eller bara beundra hundarna 
som fanns i montern.

Här gäller det att kunna svara på 
allt och lite till, frågorna kan ibland 
komma från helt olika håll. Går det att 
tävla framgångsrikt med en beauceron 
frågar den inbitne hundsportaren med-
an någon annan undrar om ett aktivt 
liv med träning men ingen tävling pas-
sar rasen. En del av de fyrfota var så bra 
att de stod ute i gången och charmade 
in förbipasserande i montern. 

Jenny som var på plats med sin 
egen Roseole’s Brochet Brymont ”Pike” 
vill här passa på att tacka alla som hjälp-
te till med montern: Rafael och Pernilla 
Szoppe - Roseole’s Barbue a la Deuville 
”Milou”, Thomas Corino - Jakira’s Gib-
son ”Gibson”, Marie Corino - Satchmo’s 
Opus ”Opus”, Håkan Wahlman – 
Satchmo’s Maurice ”Morris”, Lasse och 
Lena Fastling – Roseole’s Fraises A’la 
Créole ”Z”, Eva-Lotta Sundell – Roseole’s 
Gigot a´la Bretonne ”Charmi”. Annica 
Engström – Roseole’s AG Morue Bran-
dade ”Sazza”. Anneli Tiainen, med låna-
de Satchmo’s Xy ”Xy”, Linda Hansson - 
Satchmo’s Oden ”Oden”, Annica Kroon 
- Saphir de la Rue Sauvage ”Safir”

Resultat Stockholm 
2004-12-12
Satchmo’s Epson
Ägare:Ulla Lindstedt, Mullsjö
Ukl-1 Ukk-1 CK R-CACIB Bhkl-2

Satchmo’s Exorr
Ägare:Eva-Kajsa Lindstedt, Mullsjö
Ukl-1 Ukk-2

Satchmo’s Silo
Ägare:Eva Lantz, Lund
Ökl-1 Ökk-2

Jakira’s Gibson
Ägare:Thomas Corino, Norrköping
Ökl-1 Ökk-1 CK Bhkl-3

Syrius de la Vallee des Marronniers
Ägare:Andreas Lindhe, Huddinge
Ökl-1 Ökk-3

KORAD NORDV-03 SUCH TJH Satchmo’s 
Opus
Ägare:Marie Corino, Söderköping
Chkk-1 CK Bhkl-1 CACIB BIM

Svenska Vinnarutställningen HUND 2004
Text Anneli Tiainen

Med hög intensitet gick Satchmo’s Maurice runt objektet ”stora ringen”. Han gick i slag, vän-
ster-höger för att täcka mark.  Foto: Anneli Tiainen

Håkan Wahlman och KORAD TJH Satchmo’s 
Maurice representerade rasen beauceron i 
Kennelklubbens rasparad på HUND 2004. 
Foto: Anneli Tiainen
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KORAD TJH Satchmo’s Maurice
Ägare:Håkan Wahlman, Oskarshamn
Bkl-2

Jakira’s Kajika AG
Ägare:Eva Lundell, Uppsala
Ukl-2

Ta Diva de la Noé du Jardin
Ägare:Anna-Kari Sahlqvist, Löberöd
Ökl-1 Ökk-1 CK Btkl-1 CACIB BIR

Roseole’s AG Morue a la Benedictine
Ägare:Svanhild Buch, Sunne
Ökl-1 Ökk-4

Roseole’s AG Morue Brandade
Annica Engström, Uppsala
Ökl-1 Ökl-3

EACH Estw-04 Tomeran Tuhina
Ägare:Minna Virtanen, Finland
Ökl-2

Roseole’s Brochet Princess
Tina Linnakivi, Stockholm
Ökl-2

Satchmo’s Salsa
Ägare:Carin Leuhusen, Västerhaninge
Ökl-1 Ökk-2 CK R-CACIB Btkl-2

Roseole’s Omelette aux Crevettes
Ägare:Britt-Marie Boivie, Strovreta
Ökl-2

TJH Roseole’s Gigot a´la Bretonne
Ägare:Eva-Lotta Sundell, Sundbyberg
Bkl-1 Bkk-1 CK CERT Btkl-4

SV-02 SV-98 Murk la Argentee du Do-
maine des Troi
Ägare: Lilian Håkansson Forsberg, Stor-
vreta
Vetkk-2 HP

KORAD SUCH TJH Roseole’s Homard 
Thermidor
Ägare:Eva Lundell, Uppsala
Vetkk-1 CK Btkl-3

Kennel Satchmo’s, Anna-Kari Sahlqvist 
och Bo Andersson, Löberöd
Satchmo’s Epson, Satchmo’s Exorr, KO-
RAD NORDV-03 SUCH TJH Satchmo’s 
Opus, Satchmo’s Salsa
Uppfkl 1 HP

Kommentar av 
domaren Kenneth Edh
Rent allmänt kan jag säga att de fles-
ta hundarna är sunda, men typmässigt 
ganska enkla. Huvudena saknar skär-
pan i uttrycket och finessen i skärning-
en. Öronen bärs slarvigt hos många, 
men det får man acceptera hos en ras 
där de flesta kommer efter öronkupe-
rade hundar. Många hade i alla fall inte 
så stora och tunga öron. Det fanns flera 
hundar som är sunda i sin konstruktion 
och rörelser och en del av dem fick ock-
så CK, fast jag fortfarande skulle önska 
lite mer finess och rastyp även på dem. 

Min BIR-tik var den som hade ett 
snyggt skuret huvud med skärpa i ut-
trycket. Detta har inte alls bara att göra 
med att hon var öronkuperad, utan 
många detaljer sammantaget ger det 
rätta uttrycket. Hon kunde dock ha 
haft en något stramare överlinje, spe-
ciellt i rörelse. Men hon hade ett långt 
och vägvinnande steg både fram och 
bak och framför allt, hon hade den ras-
typiska frånsparken, ”kicken”, baktill 
som jag saknade mer eller mindre på 
samtliga de övriga, även om en del av 
dem hade i övrigt bra rörelser. 

BIR-hunden behöver också ännu lite 
mer massa och volym, men typmässigt 
överglänste hon klart de övriga. Spor-
rarna var överlag ok. De harlekinfärga-
de kunde vara klarare i sina färger, men 
tanfärgerna var överlag ganska bra. En 
del pälsar kunde också ha haft lite mer 
längd, strävhet och hårdhet i täckhå-
ren, men underullen var på de flesta 
tillräcklig.

Jag vill tacka Er alla utställare, för 
det sportsliga sätt på vilket ni mottog 
mina placeringar och kritiker.

Med hälsningar
Kenneth Edh

Beaucerondomare på HUND 2004

BIM Svensk Vinnare-04 KORAD NORDV-03 SUCH TJH Satchmo’s Opus visad av Anna-Kari Sahl-
qvist, domare Kenneth Edh och BIR Svensk Vinnare-04 Ta Diva de la Noé du Jardin visad av Eva 
Lanz. Foto Petti Tuhkanen

Enda utländska beauceronen, EACH Est-04 
Tomeran Tuhina, kom från Finland med sin 
ägare Minna Virtanen. Foto Petti Tuhkanen

Tikcertet gick till Roseole’s Gigot a´la Bre-
tonne visad av sin ägare Eva-Lotta Sundell. 
Foto Petti Tuhkanen

Hund 2005
11–12 

December
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Söndag 31 oktober

Äntligen!
Igår tävlade Kenzo (Roseole’s Tarte 
Lintzer) och jag i lydnad i Mjölby. Det 
gick inget vidare… vi fick ihop 226 po-
äng. Visserligen vann vi, vilket förvåna-
de mig, men som vanligt strulade rutan. 
Eländes moment. 

Även idag var det tävlingsdags, den-
na gången på Linköpings BK. Jag skulle 
tävla Kenzo i 3:an och Chili (Roseole’s 
AG Brochet En Blanquette) i 2:an Tog 
ett kort träningspass vid ankomsten till 
klubben och Kenzos fjärr såg nu riktigt 
bra ut igen. Han gick också perfekt in i 
rutan på första försöket – det kändes 
plötsligt lite mer realistiskt att vi kan-
ske ändå hade en chans på ett 1:a-pris 
idag.

Därefter var det samling och lott-
ning och jag drog startnummer 2. De 
började med elitklass vilket gjorde att 
vi inte kom igång förrän närmare 11, så 
vi ägnade tiden åt att omväxlande titta 
på elitklassen och sitta i stugan och vär-
ma oss – det var ganska fuktigt och rått 
vilket gjorde det kyligt.

Till slut var det äntligen dags för 
platsliggning. Den avlöpte lugnt och 
fint, precis som igår – skönt! En dob-
bis pep lite, men i övrigt var det lugnt. 
Jag behöll Kenzo ute och körde lite små 
uppvärmningsövningar och han kändes 
pigg och fin. Det fortsatte han göra när 
vi gick in på planen och fria följet gick 
ganska bra; en del sneda sättanden och 
en något framskjuten position, men i 
övrigt bra. Läggandet såg jag inte, men 
det var enligt Martin väldigt segt. In-
kallningen blev bra, svårt att stanna 
snabbt på grund av hög fart i kombina-
tion med rejält lerigt och halkigt under-
lag, men i övrigt bra. När vi avslutade 
inkallningen så sa jag direkt till Kenzo 
”Ska du gå till rutan?” och eftersom vi 
då stod i höjd med rutan (fast sisådär 
20 meter bort från den) och Kenzo stod 
vänd mot rutan så upptäckte han direkt 
konerna och när vi sen ställde upp för 
att skicka till rutan så såg jag att han 
var fokuserad åt rätt håll. Jag visar na-
turligtvis honom vilket håll han ska åt, 
men idag hade det nog inte behövts, 
han hade ju redan insett var rutan låg. 

Följaktligen galopperade han di-
rekt ut till rutan, jag ropade stanna när 
det såg bra ut, han stannade, vände sig 
mot mig och jag kommenderade ”ligg”. 

Fick börja gå, kom närmare, såg att han 
låg jättefint i rutan och då kändes det 
som om solen tittade fram trots den 
mulna himlen. Inkallningen från rutan 
blev jättebra, han slöt upp fint vid min 
sida och jag var överlycklig! Från publi-
ken blev det rejäla ovationer – många 
av mina klubbkompisar vet vilket strul 
vi haft med rutan. 

Hopp-apport därefter blev utan 
större strul – inga försök att gå vid si-
dan denna gången i alla fall. Metallap-
port och vittringsapport gick hyfsat och 
fjärren gick faktiskt riktigt bra. Ett dub-
belkommando fick jag dock ge, men 
han var snabb i skiftena och gick inte 
framåt något – tvärtom så backade 
han cirka 20 cm, men det är ju ok i 3:an. 
Tänk – vi klarade oss igenom hela pro-
grammet utan något större strul! Det 
trodde jag knappt...  visst, vi har kapa-
citeten, men det har alltid varit något 
moment som ställt till det på de senaste 
tävlingarna – oftast rutan.

Vid lottningen inför 2:an drog jag 
startnummer 6 (av 12) och sen fick vi 
vänta på att 1:an skulle bli klar innan 
det var dags för oss. Slutligen kom re-
sultaten från 3:an upp och det visade 
sig att jag och Kenzo fått ihop 270.5 po-
äng och dessutom vunnit, ganska rejält 
dessutom, för 2:an hade 223 poäng! 
Jag är så himla glad att vi äntligen kla-
rade det!!! Att vi vann var väl trevligt 
men egentligen inte viktigt. 

Efter det här trevliga beskedet var 
det till slut dags för platsliggning i 2:
an. Jag kom fram till att Martin kunde 
få stå framme bland publiken för jag 
tänkte att Chili kanske kunde koncen-
trera sig på husse. Förmodligen var det 
inte en god idé... Minuterna går lång-
samt när man står och väntar, men all-
ting gick bra. Dock hade Chili tydligen 
inte legat helt stilla utan bytt ställning 
och samtidigt kommit lite längre fram 
(han kryper tydligen ett halvt steg var-
je gång han byter ställning) samt nosat 
en del, så betyget på platsen blev bara 
7 för oss. Jaja. Det kan man ju hämta 
in på lydnaden, eller i alla fall så hade 
vi kunnat det i vanliga fall. Nu gick det 
inte, för Chili var okoncentrerad till max 
– det kändes inte bra alls att gå in på 
planen med honom. På ställandet gick 
han flera steg – han som brukar tvär-
nita och stå perfekt?! Apporteringen, 
som vi utan problem kört strax innan vi 
gick in, gick inte alls bra – han sprang ut 
bra, grep fint och kom i bra fart, men 
nån meter från mig började han fåna 
sig och släppte apporten och hade sen 
problem att ta upp den igen. Fattar inte 
varför han börjat strula med apporte-
ringen helt plötsligt... den har funge-
rat jättefint tidigare. Inkallningen blev 
usel, med ett jättedåligt stopp och över-
lag kände jag att han inte alls var ”in-
kopplad” på det vi gjorde. En 10:a på 
hopp-sitt och även på helheten, samt 

text av Åsa Alfred

Här genomför Kenzo momentet hopp-apport. Det här är ett kul moment tycker Kenzo, myck-
et på grund av att han verkligen gillar att apportera. Här slog han i hindret (syns dock inte på 
fotot) vilket annars är väldigt ovanligt att han gör. Fotograf: Martin Persson 
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en 9:a på läggande under gång hjälpte 
upp det hela, men inte tillräckligt.

Slutresultatet blev 155 poäng och 
en 7:e-placering. Jaja, vi var inte värda 
mer idag. Hur som helst så måste jag 
sluta oroa mig för platsen – vi kommer 
inte att få 10:or men samtidigt så vet 
jag att han faktiskt ligger – vet inte var-
för jag är så orolig ändå.... troligtvis ef-
ter den där tävlingen i våras där han 
kröp halvvägs fram till en annan hund. 
Något sådant har han dock aldrig gjort 
om och han går ju faktiskt aldrig upp, 
så jag måste börja lita på honom lite 
mer. Dessutom så får jag ta på mig en 
hel del av strulet idag, eftersom jag på 
senaste tiden mest tränat Kenzo. Nå, 
jag är nöjd med dagen i alla fall.... kan-
ske inte så konstigt. 

Tisdag 7 december

Klickerträning
Vädret var kallt och blåsigt, så jag be-
slöt att hålla mig inomhus och klicker-
träna lite med hundarna. Jag jobbade 
först vidare med musmattan och där 
började jag utöka kraven – de måste nu 
trampa på den och stå kvar med tassen 
istället för att bara stampa till på den.

Kenzo är lite lugnare och lyckades 
flera gånger göra rätt. Chili däremot är 
helt otrolig – han är supertaggad och 

började med att kasta sig över mattan, 
för att sen direkt när det inte gav utdel-
ning, börja gräva på mattan så att den 
for iväg över halva köket. Jag använde 
en ny musmatta idag och den var lite 
halare/styvare och det gjorde att Chili 
alltså kunde få iväg den ganska långt 
när han krafsade och rev på den.... till 
slut flög den in under kylen så husse 
fick plocka ut den. 

Efter ”trampa på mattan”-träning-
en så blev det lite höger och vänster 
tass och lite senare på kvällen så testa-
de jag att låta dem helt själv fundera 
ut vad jag ville att de skulle göra. Chili 
hade strimlat ett papprör i vardagsrum-
met (ett sånt papprör som t.ex. alumi-
niumfolien är lindad runt) och det låg 
pappbitar över allt. Jag ville att hundar-
na skulle plocka upp en sån bit helt utan 
att jag pekade och sa ”apport”. Det var 
jobbigt för dem – jag fick vara snabb 
och i början klicka bara de tittade neråt 
mot golvet. Långt om länge så började 
Chili förstå och till slut så hämtade han 
en pappbit och lämnade till mig! Där 
märker man fördelen med Chilis inten-
sitet – han provar gärna en massa oli-
ka saker. Kenzo är mer sansad och vän-
tar gärna på att jag ska visa honom vad 
han ska göra och i det här fallet blev 
det jobbigt för honom. Han lyckades till 
slut, men inte helt själv (då hade vi nog 
suttit där än...) utan med lite hjälp från 

mig, dock bara ytterst lite. Jag gillar 
verkligen när hundarna tänker till själ-
va; jag ska köra fler såna här övningar 
för dels verkar det utveckla hundarnas 
förmåga att tänka och prova saker och 
dels så blir de rejält trötta av det. Jag 
körde kanske totalt 10-12 minuter per 
hund och det var uppdelat på 3-4 pass 
med pauser även under passen, men de 
var lika slut som efter en lång stunds 
lydnadsträning.

Torsdag 16 december

Hjärngympa
Idag har jag försökt lära pojkarna att 
lägga en boll i en korg. Jag tog hjälp 
av klickern och efter bara några gång-
er började Kenzo greppa vad han skulle 
göra. Han har inte så bråttom utan ana-
lyserar vad som gjorde att han fick klick 
och godis och började ganska snabbt 
förstå vad han skulle göra. I slutet kun-
de han utan problem lägga bollen i kor-
gen. Jättekul att se! 

Chili var mest bara galen och vild 
och busig. Efter en stund bytte jag ut 
bollen mot en gummikarda, då gick det 
bättre – bollen blev på något sätt mer 
leksak än föremål att jobba med, i alla 
fall i Chilis ögon. I slutet så kunde även 
Chili klara av att lägga kardan i korgen, 
åtminstone de flesta gångerna – ibland 
hamnade den utanför istället... fast han 
var lika glad för det. Entusiasmen är det 
verkligen inget fel på! 

Kenzo och jag tränar fritt följ. Fritt följ har, på grund av att Kenzo tycker att det är så kul, va-
rit något av ett problem för oss. Han flyttar fram sin position vilket naturligtvis ger nerdrag på 
tävling. Här försöker vi rätta till positionen genom att jag, precis när Kenzo går i rätt position, 
belönar bakåt med bollen (som jag har gömd bakom ryggen). Denna typen av träning, ibland 
med hjälp av klicker och med belöning (boll eller godis) som alltid ges bakåt, har förbättrat 
vårt fria följ avsevärt. Fotograf Therese Larsson

Chili och jag efter genomfört lydnadspro-
gram Spänningen släpper och vi tar en 
snabb kelstund innan vi springer av planen 
ut till den väntande korven som Chili verkli-
gen har förtjänat. Fotograf Martin Persson 
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 LYDNADSTOPPEN
1: Tess Argentee  
 de l’Etoile d’Eirka 43,44 p 
 Garry Larsson 

2: Jakira’s Gibson 39,83 p 
 Thomas Corino

3: Lillsjöviks Soya 34,16 p 
 Veronica Olsson

4: Satchmo’s Silo 29,76 p 
 Eva Lantz

5: Roseole’s Brochet  
 Brymont 25,26 p 
 Jenny Blomqvist

6: Roseole’s Omelette  
 a la Florentine  24,80 p 
 Rikard Söderqvist

7: Satchmo’s Xera 20,36 p 
 Inga-Lill Ölin

8: Satchmo’s Ming 17,90 p 
 Christina Lundgren

9: Satchmo’s Ouzo 17,75 p 
 Petra Järlhem

10: Rö-Holmen’s Exenho 17,20 p 
 Niklas Jansson

11: Theo de la Vallee  
 des Marronniers 15,08 p 
 Jörgen Ivarsson

BRUKSTOPPEN
1: Satchmo’s Ockra 37,30 p 
 Helene Andersson

2: Satchmo’s Opus 36,85 p 
 Marie Corino

3: Satchmo’s Silo 20,52 p 
 Eva Lantz

4: Satchmo’s Xera 18,63 p 
 Inga-Lill Öhlin

5: Roseole’s Brochet  
 Brymont 13,10 p 
 Jenny Blomqvist

6: Blackpowder’s Ayla 12,12 p 
 Susan Carlbom

7: Satchmo’s Ming 8,95 p 
 Christina Lundgren

8: Theo de la Vallee  
 des Marronniers 8,02 p 
 Jörgen Ivarsson

9: Tess Argentee  
 de l’Etolie d’Eirka 7,94 p 
 Garry Larsson

10: Satchmo’s Milla 7,83 p 
 Lena Kerje

11: Rö-Holmens Exenho 7,62 p 
 Niklas Jansson

12: Satchmo’s Oden 7,50 p 
 Linda Hansson

 

   

UTSTÄLLNINGSTOPPEN

1: Satchmo’s Silo 445 p 
 Eva Lantz

2: Satchmo’s Epson 60 p 
 Ulla Lindstedt 

3: Ta Diva de la  
 Noe du Jardin 55 p 
 Anna-Kari Sahlqvist 

4: Blackpowder’s Ayla 46 p 
 Susan Carlbom

5: Satchmo’s Opus 45 p 
 Marie Corino

6: Roseole’s Omelette  
 aux Crevettes 30 p 
 Britt-Marie Boivie

7: Maurice du Domaine  
 du Goelo 20 p 
 Jenny Blomqvist,  
 Lilian Håkansson-Forsberg 
 Christer Löfkvist

8: Jakira’s Gibson 18 p 
 Thomas Corino

10: Roseole’s Brochet  
 Brymont 15 p 
 Jenny Blomqvist

11: Satchmo’s Xera 13 p 
 Inga-Lill Ölin

12: Roseole’s Omelette  
 a la Florentine 8 p 
 Rikard Söderqvist

Satchmo’s Silo med handler och ägare Eva 
Lantz vann utställningtoppen. Här foto-
graferade på rasspecialen i Askersund 2004
Foto: Anneli Tiainen

SLUTRESULTAT 2004

Garry Larsson och ”Tess” blev bästa lydnads-
ekipage 2004 Foto: Annica Kroon

Regler & poäng för 
Bruks-, Lydnads- och Utställningstoppen

I Bruks- och Lydnadstoppen så räknas de fem bästa resultaten under året 
(endast officiella resultat). Poängsumman på tävlingen delas med maxpo-

ängen i klassen och ger ett snittbetyg (160/200 = 0,8 = 8,0 p).

I Utställningstoppen räknas samtliga officiela resultat (även utländska).

Vill du sammanställa 

TOPP-
LISTORNA? 

Hör av dig till sekreterare 
Kristin Sirén som även 

tar emot resultat tills vidare.

Kvalitet:
3:a 1 poäng
2:a 2 poäng
1:a 5 poäng

CK 10 poäng
CERT 15 poäng
CACIB & R-CACIB 15 poäng
Championat 100 poäng
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Lydnads -SM 
17-18-19 juni 2005
Ryda Sportfält, Borås

Lydnads-EM
27-29 maj Stockerau, Österrike

Bruks och IPO SM
26-28 augusti 2005, Värnamo.

Sökhunden
Sökhunden har utvecklats från sjuk-
vårdshundar som i början av 1900-talet 
användes för att leta rätt på skadade 
personer i krigshärjade områden. 

I dag används sökhunden vid till 
exempel skallgång efter försvunna 
personer. 

I elitklass i sök ska sökhunden leta 
rätt på tre personer i ett starkt kupe-
rat skogsområde som är 100 meter 
brett och 300 meter långt.

IPO, BHP, BSL och BSP
Svenska Brukshundklubben har även 
tävlingar i IPO (Internationell Pröv-
nings Ordning) som är en kontinental 
variant till vår skyddshund. I IPO ingår 
skyddsarbete, spår och lydnad. Det är 
främst rasklubbarna inom SBK som ar-
rangerar tävlingar i IPO. BHP (Bruks-
HundProv) har liknande regler som 
IPO. I BSL (Brukshundprov Spår Lyd-
nad) ingår endast spår och lydnad. 
BSP (Brukshundprov Spår) är ett rent 
spårprov.

JENNYS 
resultatsida

Bruks- och lydnadsresultat, 
senaste uppdatering 17/2-05. 
Hämtat från SKK’s hunddata, 

vilket kan leda till viss fördröjning. 
Vill du ha med ditt utländska 

resultat skicka det till mig på adress 
jenny@beauceron.se och bifoga 

uppgifter om datum, plats, hund-
namn, klass/gren och poäng. 
Resultatsidan tar gärna emot 

foton på våra tävlingsekipage, 
skicka foto direkt till redaktören.

Rikard Söderqvist och Roseole’s Omelette a la Florentine “Balder” fotade i Västra Å 2004. Foto Anneli Tiainen

Svenska Champions

S LCH Roseole’s Montpellier
förare/ägare Kicki Bengtsson
1996-03-03 271p 1:a pris
1996-05-14 258,5p 1:a pris
1996-09-08 268,5p 1:a pris

S LCH Satchmo’s Topaze
förare/ägare Tina Lundgren
1999-04-17 262p 1:a pris
1999-04-18 262,5p 1:a pris
1999-09-04 277,5p 1:a pris

S LCH Sinsline Magda
förare/ägare Sanna Wendel
1999-03-14 269,5p 1:a pris
1999-11-13 265p 1:a pris
1999-12-26 281,5p 1:a pris

Lydnadsresultat
Klass I

041106 Åbyn/Byske 
Lillsjöviks Soya, 156,5 p 2:a pris

041107 Piteå 
Lilljöviks Soya, 174 p 1:a pris LPI

041128 Svalöv 
Ta Diva de la Noe du Jardin, 
133 p 3:e pris

041128 Nacka 
Jakira’s Kajika Ag, 75 p 0 pris

041128 Nacka
Jakira’s Kajika Ag, 75 p 0 pris
Roseole’s AG Morue Brandade, 
169p 1:a pris

041204 Veberöd 
Ta Diva de La Noe du Jardin, 
171 p 1:a pris

041212 Trelleborg 
Satchmo’s Ero, 124 p 3:e pris

050121 Jönköping 
Lillsjöviks Streif, 174,5 p 1:a pris

Klass II    

041106 Finspång 
Roseole’s AG Brochet en Blanquette, 
161 p 1:a pris

050121 Jönköping 
Roseole’s Omelette a la Florentine, 
171 p 1:a pris

Elit    
050205 Nordmaling 
Rö-Holmen’s Coxa, 251 p 2:a pris

Bruksresultat

Appell spår    

 
041121 Kristianstad 
Satchmo’s Epos, Ej gk

Lägre Sök    

 
041107 Hörby 
Tess Argentee de l’Etoile d’Eirka, Ej gk

Elit sök     
041114 Ystad 
Satchmo’s Ockra, 500 p Gk
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Utställningsresultat
Sundsvall 2004-10-10 SBK
Domare: Nils Molin

KORAD Satchmo’s Oden
Ägare: Linda Hansson, Frösön
Bkl-2

Roseole’s AG Morue a la Benedictine
Ägare: Svanhild Buch, Sunne
Ökl-1 CK Btkl-1 CACIB BIR

Skellefteå 20050130 SBK
Domare: Göran Bodegård

Sinsline Nedwin-h
Ägare: Per Eriksson, Umeå
Valpklass-1 HP BIR-valp

Högbrobackens Airi
Ägare: Mia Fredriksson, Luleå
Vetkl-1 HP BIR-veteran

Agilityresultat

Högbrobacken’s Airi/Mia Fredriksson
Haparanda lokala kennelklubb 
2004-02-29
Klass Plac/Starter Fel
Agility 1 8/14  18,54

Norrlandsveckan 
2004-06-28 – 07-04
Klass Plac/Starter Fel
Hopp 1 15/46  6,02
Agility 1 3/44  0,00 
   uppfl.pinne

Gränscupen Haparanda 2004-09-04
Klass Plac/Starter Fel
Agility 1 1/10  7,63
Hopp 1 3/9  20,23

DM SBK Övre norrland (inoff) 

2004-09-11
Klass Plac/Starter Fel
Agility 1 2/6  10,00
Hopp 1 3/6  21,72

BHK Malmen 2004-09-12
Klass Plac/Starter Fel
Hopp 1 4/5  35,91

Midvinterchansen Timrå 
2005-01-22 – 01-23
Klass Plac/Starter Fel
Agility 1  31/53  26,83
Hopp 1 13/47  12,40

Haparanda lokala kennelklubb 
2005-02-27
Klass Plac/Starter Fel
Agility 1 8/11  78,09
Hopp 1 5/10  10

SM Agility 17-19 juni 2005 i Borås

VM Agility 22-25 sept 2005 

i Valladolid, Spanien

NM Agility 10-11 deci Älvsjö, Stockholm

Detta händer ute i världen 
och hemma:

21-22 maj 2005: National d’Elevage, Château de Lisledon, 
Villemandeur, Frankrike

3-5 juni 2005: Europavinnarutställning i Tulln, Österrike. Do-
mare  beauceron: Agnes Ganami Kertes. Mer info hittar du på 
www.eurodog.at

25-26 juni 2005: Franska RING-mästerskapen i Nice. 
Mer info hittar du på http://www.chienplus.com/national.
html

10 juli 2005: Världsvinnarutställning i Buenos Aires, Argen-
tina

10-11 december 2005: Svensk Vinnarutställning HUND 2005 
i Stockholm. 

 
 
 
18 december 2005: Nordisk Vinnarutställning i Helsingfors, 
Finland. Domare beauceron: Revasz khomasuridze, Ryssland

9-11 juni 2006: Europavinnarutställning i Helsingfors, Fin-
land. 
Domare beauceron: Hassi Assenmacher, Tyskland

12 augusti 2006: Beauceronspecial i Askersund, Sverige. 
Domare: Katerine Couteau, Frankrike

10-12 november 2006: Världsutställning i Poznan, Polen

3-6 juli 2008: Världsutställning i Stockholm, Sverige. 
Domare beauceron fredag 4 juli: Jacques Médard-Ringuet, 
Frankrike. 
Mer info hittar du på http://www.worlddogshow2008.se

Manustopp 
till nästa 
nummer: 

10 maj
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Rasdata 2004-2005
Rasdata från och med 1/1 2005 publiceras i sin helhet. Reservation för fel då materialet är sammanställt för hand. 
Sammanställt av Anneli Tiainen

Röntgenresultat juli 2004-februari 2005

Namn: Far: Mor: HD AD

Satchmo’s Ebony Seneque de la Dame de Coeur Norvege de la Plaine d’Astree B ua
Satchmo’s Etra Seneque de la Dame de Coeur Norvege de la Plaine d’Astree C ua
Satchmo’s Epos Seneque de la Dame de Coeur Norvege de la Plaine d’Astree C ua
Satchmo’s Xy Satchmo’s Occie Ossie de la Loutre Noire C ua
Satchmo’s Xa Satchmo’s Occie Ossie de la Loutre Noire B ua
Satchmo’s Xera Satchmo’s Occie Ossie de la Loutre Noire B ua
Satchmo’s Santo Hedjaz de Keramezec Norvege de la Plaine d’Astree C ua
Satchmo’s Salsa Hedjaz de Keramezec Norvege de la Plaine d’Astree C ua
Satchmo’s Sera Hedjaz de Keramezec Norvege de la Plaine d’Astree C ua
Overhill the Unexpected Oberon de Champreval to Overhill Overhill’s Femme Fatale D ua
Lillsjöviks Streif Satchmo’s Occie Satchmo’s Tsalsa B ua
Lillsjöviks Singo Satchmo’s Occie Satchmo’s Tsalsa B ua
Lillsjöviks Soya Satchmo’s Occie Satchmo’s Tsalsa B ua
Ta Diva de la Noé du Jardin Praxy des Campagnards de la Valette Merveille de la Noé du Jardin A ua
Roseole’s Omelette aux Crevettes X’sir de l’Amouraudiere Roseole’s Pêches a’la’Aurore A ua
Roseole’s Morue Benedictine X’sir de l’Amouraudiere Roseole’s AG Barbue Braissé A ua
Roseole’s Morue á la Créme X’sir de l’Amouraudiere Roseole’s AG Barbue Braissé A ua
Roseole’s Morue á la Menagère X’sir de l’Amouraudiere Roseole’s AG Barbue Braissé B 
Roseole’s Morue aux Naturel X’sir de l’Amouraudiere Roseole’s AG Barbue Braissé B ua
Roseole’s Morue Brandade X’sir de l’Amouraudiere Roseole’s AG Barbue Braissé A ua
Roseole’s Morue à la Biscainne X’sir de l’Amouraudiere Roseole’s AG Barbue Braissé A ua
Blackpowder’s Ayk Leo du Domaine des Eurantes Satchmo’s Hasta B ua
Blackpowder’s Ayo Leo du Domaine des Eurantes Satchmo’s Hasta A ua
Belledeboskoop Maurice du Domaine du Goelo Roseole’s Barbue a la Drouot  ua
Canelle-Vert Maurice du Domaine du Goelo Roseole’s Barbue a la Drouot B ua
Deux-d’Argent Maurice du Domaine du Goelo Roseole’s Barbue a la Drouot D ua
Francatine-Rose Maurice du Domaine du Goelo Roseole’s Barbue a la Drouot A ua
Josefiner Maurice du Domaine du Goelo Roseole’s Barbue a la Drouot A ua
Jakira’s Kichi Nova AG X’sir de l’Amouraudiere Murk la Argente du Domaine B ua
Jakira’s Kwaha X’sir de l’Amouraudiere Murk la Argente du Domaine A ua
Jakira’s Kajika AG X’sir de l’Amouraudiere Murk la Argente du Domaine A ua
Jakira’s La Ninja X’sir de l’Amouraudiere Roseole’s Barbue a la Parisienne B ua
Jakira’s Hinto Hastiin X’sir de l’Amouraudiere Murk la Argente du Domaine C ua

Registreringar 2005
JAKIRA’S NOELLE Tik  Svart med tanteckning 
Född 030808
e. X’sir de l’Amouraudiere u. Jakira’s Desdemona 
Uppfödare: Aud Haugerud Johansen, Norge

Mentalbeskrivningar 2005
20050122 Domare: Lennart Hultqvist

Unique de la Valle des Marronniers 
e. Jody de la Cité des Grands Feux u. Praia de la Loutre Noire
Känd mental status

1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a1/2 3b1/2 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
4 3 4 4 3 3 4/4 3/5 3 4 1 5 4 5 1 1 5 1 1 1 5 1 2 2 4 4 5 5 4 3 3

Nyckel till Mentalbeskrivning Hund hittar du på SBK: s hemsida http://www.sbk.nu/2072.epibrw 



Din beställning 
skickar du till:
Jenny Blomqvist 

Prästgårdsallén 40
194 41 Upplands Väsby

08/590 939 29
jenny@beauceron.se 

Varorna skickas till dig när betalningen 
kommit in på Beauceronklubbens 

postgiro: 91 93 94-7
Obs! Portoavgift tillkommer.

Det går även bra att handla 
på medlemsmöten och utställningar. 
Vi reserverar oss för ev prisändringar.

Returadress:
Sv Beauceronklubben 
c/o Lena Kerje
Prosten Lindes väg 7
151 61 Södertälje

BFÖRENINGS-

      
 BREV

Bildekaler, små, 4-pack ...................... 35 kr (10 kr/st)

Bildekaler, stora, 2-pack .................... 35 kr (20 kr/st)

Nyckelringar ................................................ 35 kr

Tygmärken .................................................... 35 kr

Brevmärken, 12-pack .......................... 35 kr

Pins i färg ....................................................... 75 kr

Nummerlappshållare .......................... 90 kr

Cardclips ......................................................... 75 kr

Klocka, stående ........................................ 320 kr

T-shirt m klubblogo

vit, gul eller grå ........................... 110 kr

T-shirt m beaucerontryck

grå eller svart .............................. 135 kr

Mugg m klubblogo ..................... 45 kr

Alla priser är inkl moms.

Vi letar hela tiden efter fler nya artiklar. 

Kanske du har någonting till klubbens butik 

– eller någon idé om vad vi kan ta in. 

Hör gärna av dig till Jenny Blomqvist, 

jenny@beauceron.se

Butik!


