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VI BEHÖVER ER HJÄLP ATT GÖRA EN BRA TIDNING! SÅ SKICKA GÄRNA 
FINA BILDER OCH ARTIKLAR TILL OSS.

Så här levererar du material till Dubbelsporren:
Material till Dubbelsporren skickas via e-post. Redaktionen förbehåller sig 
rätten att vid behov redigera i insänt material. Innehållet står som regel för 
respektive skribents räkning och behöver inte ge uttryck för uppfattningar 
som delas av Svenska Beauceronklubbens styrelse eller kommittéer.

Allt material skickas till: asa@kfib.org
Bilder till artiklar ska vara högupplösta, 300 dpi  i tif-format eller jpg. Jpg 
formatet får ej komprimeras. Bilder ska levereras i både färg och svartvitt. 
Färgbilden skall vara i RGB, och den svartvita i gråskala.
Annonser kan levereras som högupplösta pdfer, ,epser, öppna indesigndo-
kument eller illustratorfiler. Photoshopfiler är ok om logotyper ligger som 
vektoriserade lager.
Allt material som innehåller logotyper eller annan vektorgrafik bör  
levereras i vektorform så logotyperna inte blir pixliga. Har ni frågor om det 
tekniska? Kontakta Jeanette Friman på  jeanette.friman@bredband.net
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Kära medlemmar,
Äntligen har ett nytt nummer av Dubbelsporren sett dagens ljus. Det har tagit en 

himla tid och förhoppningen är att det inte ska dröja lika länge tills nästa gång. Bak-

grunden har delvis varit att för mycket arbete, här liksom i vissa andra klubbfrågor, 

lagts på för få människor.

Min syn är att föreningsliv ska vara givande för den som vill engagera sig. Förtro-

endeuppdrag tar man på sig om man dessutom vill hjälpa andra, men hur man än 

vänder och vrider på det så ska man känna att det är roligt.

Jag har varit ordförande i snart ett år och det har varit både lärorikt och roligt. 

Dels har jag lärt mig mer om vår hundras, våra uppfödare, tävlingslydnad och spår. 

Dessutom fick jag vara “sällskapsdam”/översättare/Stockholmsguide åt Jeanine An-

jouran som dömde vår rasspecial i samband med Världsutställningen i somras.

Sällskapet och översättandet var hur trevligt som helst, men sätter man en skåning 

på Stockholmsguidardetalj så hamnar man lätt på första bästa pub i Gamla Stan.

Under 2009 hoppas jag att vi ska kunna genomföra fler aktiviteter än tidigare, att 

vi i styrelsen ska kunna backa upp fler initiativ från våra medlemmar och att fler 

medlemmar aktivt vill engagera sig i klubben på olika sätt.

Varma hälsningar till er alla!
Peter Kjällkvist

ORDFÖRANDE 
HAR ORDET

FOTO: MARTIN PERSSON
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REGISTRERINGAR 2008
SVENSKFÖDDA 

FADER MODER VALPAR KÖN KuLL FÖDD uPPFÖDARE

importEr 2008
FADER MODER VALPAR KÖN KuLL FÖDD uPPFÖDARE

Seneque De La Dame De Coeur 
LOF099896/14572

Premier Des Assiers
FIN35759/00 

Satchmo’s Occie 
S41008/2000 

Uarrior De La Noe Du Jardin 
LOF111579/15958

Unique De La Vallee 
Des Marronniers 
S15583/2004

Satchmo’s Scylla 
S25436/2002
 

Jakira’s Orphee 
S21492/2006

Satchmo’s Etra 
S56280/2003

S20200/2008 Grand Lutin Ykai
S20201/2008 Grand Lutin Yaxo
S20202/2008 Grand Lutin Yeff
S20198/2008 Grand Lutin Yacki
S20199/2008 Grand Lutin Yapp

S21568/2008 Silogården’s d’Aran
S21569/2008 Silogården’s Dio
S21570/2008 Silogården’s Dino
S21571/2008 Silogården’s Dixi
S21572/2008 Silogården’s Dax
S21573/2008 Silogården’s De Vild
S21565/2008 Silogården’s Dakira
S21566/2008 Silogården’s Dea
S21567/2008 Silogården’s Disney

S20945/2008 Asatrons Gandalf
S20946/2008 Asatrons Grym
S20947/2008 Asatrons Atle
S20948/2008 Asatrons Loke
S20949/2008 Asatrons Ymer
S20950/2008 Asatrons Aska
S20951/2008 Asatrons Disa
S20952/2008 Asatrons Indra
S20953/2008 Asatrons Mist

S30235/2008 Satchmo’s Yang
S30236/2008 Satchmo’s Ymer
S30237/2008 Satchmo’s Yorick
S30238/2008 Satchmo’s Yappi
S30239/2008 Satchmo’s Yersey
S30240/2008 Satchmo’s Yin
S30241/2008 Satchmo’s Yinga
S30242/2008 Satchmo’s Ystra
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2008-01-27

2008-02-03

2008-02-12

2008-03-06

Grand Lutin 
Wendel Susanna
Sjöbo

Silogården’s 
Lantz Eva
Hjortkvarn

Asatrons 
Blom Maja
Hudiksvall

Satchmo’s 
Sahlqvist Anna-Kari
Löberöd

Totalt 31 registrerade valpar; 14 tikar, 17 hanar

Ruskain Des Reflets De Feu 

LOF98363/15516

Rick Des Hautes Ruelles 

LOF98394/14406 

Une Petite Rime 

Des Monts Du Lac

LOF111026/17450 

Umour Argentee Du

Temple De Feu

LOF110838/17575 

S18630/2008  

Ciel d’Or Des Monts Du Lac

S45162/2008 

Chica Argentee Du Temple De Feu

T

T

2007-10-16

2007-10-12

Vavassori Eric
Frankrike

Lecapitaine-Dubus Martine
Frankrike

KALLELSE TILL 
ÅRSMÖTE 

Svenska Beauceronklubben kallar härmed 
till årsmöte 2009.

Lördagen den 14 mars 2009, kl. 13.00 
Klubben bjuder på fika från ca. kl. 12.00

Hunddagis/pensionat Hund i City, 
Butängsgatan 44, 602 23  Norrköping

Tel. 0708-47 12 72 
Ca. 5 minuters promenad från stationen om du 

inte har bil.

Årsmöteshandlingar kan beställas från kassör Ankie 
Hermansson via mail:  info@beauceronklubben.com eller 

telefon 0158-340 08.

Dagordning finns att hämta på www.beauceronklubben.com
Har du hund med dig behöver den inte ligga i bilen och vänta 

under mötet utan det finns fina boxar för hundarna att vistas i. 

Välkomna!

N YA  M E D L E M M A R  2 0 0 9
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Carina Sjödin, Hässelby Strand, med Disa 
från Asatrons kennel.

Dubbelsporren har ny Form

Jag heter Jeanette Friman och kommer att göra 
Dubbelsporren framöver. För att få ihop en riktigt 
bra tidning behöver vi material från er medlem-
mar. Vi tar tacksamt emot bilder och artiklar och 
önskemål. På sidan 3 kan ni läsa om hur ni bäst 
kan skicka in material. Jag hoppas på många fina 
bilder på er och era hundar blandat med intres-
sant läsning! 

Jeanette

höstläger i mariefred. 
till minne av asatrons loke
Foto: Jeanette Friman

SE HIT!
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klubbens höstläger gick, precis som 
vårlägret 2007, av stapeln utanför 
mariefred, på Fäboda gård hos ken-
nel goosewood. själv hade jag lovat 
att ställa upp som instruktör i lydnad 
och som ansvarig för spår och upp-
letande lyckades vi, precis som förra 
lägret, engagera angelica rosén. hon 
är inte beauceronägare utan håller 
sig till malinois  men hon har en hel 
del vana vid vår ras samt att hon är 
en duktig hundmänniska med stora 
kunskaper. bland hennes största in-
tresse finns just spårträning.

nästan var hes... det kostar på att stå och 
prata när det blåser.

Efter lunchen fortsatte träningen och 
grupperna var nu ombytta – de som varit 
i skogen på förmiddagen var nu på pla-
nen med mig och vice versa. Förarna var 
uppmärksamma, hundarna skötte sig fint 
och min hals höll ihop så jag kunde fort-
sätta prata. 

Kvällsmålet fixade var och en själv, 
grillen var tänd och maten avnjöts vid 
långbord i ladan. Alla delade glatt med 
sig av maten hit och dit och det var en jät-
tetrevlig stämning, även om det märktes 
att de flesta var ganska trötta. Så blev det 
heller inte nån sen kväll för någon; själv 
gav jag upp till 22-tiden – då var det oer-
hört skönt att krypa i säng efter en härlig 
dag. 

Det blåste rejält på kvällen och jag var 
lite orolig för hur vädret skulle vara på 
söndagen, men det visade sig att det vär-
sta blåste över under natten, dessutom 
gjorde blåsten att temperaturen steg lite 
och på söndagsmorgonen tittade faktiskt 
solen fram. 

BEAucEroNKluBBENS lägEr 
27-28 SEptEmBEr 2008

Fargeau och loke tigger godis.

Satchmo’s rozzo väntar på att få spåra.

N
ågra deltagare anlände 
redan fredag kväll, medan 
andra dök upp lördag mor-
gon. Vi var ca. 15 personer 
inkl oss instruktörer och 

vår ”hovfotograf”,  min sambo Martin 
som inte tränar hund men som gärna 
följer med på läger och fyller kameran. 
Alltid tacksamt då man själv sällan har 
tid att fotografera när man tränar eller 
instruerar.

Vi delade upp oss i två grupper, en 
grupp följde med Angelica ut i spårsko-
gen och den andra gruppen följde med 
mig till en av hagarna för lydnadsträning. 
Hundarna var förstås mest beauceroner 
men vi hade även en labrador och en 
American staffordshire terrier samt Ang-
elicas mallevalp Hajen.

Min träningsfilosofi är av den ”mjuka” 
typen eller vad man ska kalla det – jag 
jobbar med klickerträning/positiv för-
stärkning. När jag började med hund för 
snart 20 år sedan så jobbade man så gott 
som uteslutande (i alla fall på den klub-
ben där jag var med) med den mer ”tra-

ditionella” träningen där man använder 
korrigering och belöning. Under årens 
lopp har jag kommit fram till att det inte 
riktigt är så jag vill träna mina hundar 
och alltså har jag gått över till en liten an-
nan typ av träning. 

Jag började med att prata lite om hur 
jag själv tränar, hur jag ser på hunden i 
träningen, vad jag vill få ut av träning, hur 
det fungerar på tävling, inlärningsmeto-
dik etc. Sen fick ett ekipage i taget jobba 
framför resten av gruppen. Jag lånade 
även några deltagares hundar för att visa 
hur enkelt det är att jobba med frivilliga 
beteenden.

Vi jobbade på med lydnaden i några 
timmar, sen blev det gemensam lunch 
som Ankie hade fixat – grillad korv och 
hamburgare/vegoburgare, vilket smaka-
de helt fantastiskt gott efter flera timmar 
ute i friska luften. 
Frisk luft ja... vädret var ganska samar-
betsvilligt, det kan ju bli lite si och så 
med det annars så här fram på höstkan-
ten. Det var dock relativt blåsigt, vilket re-
sulterade i att jag framåt eftermiddagen 

FOTO: MARTIN PERSSON



Valpar planeras 
Våren 2009

Vi planerar att para 
sinsline Ottilia-H 

med en fransk hane.
läs mer om Ottilia under 

“Våra hundar” på vår 
hemsida.

Kennel SinSline
Annica Kroon och 
Sven-Olof Jönsson

0246-30295 / 070-6473307
www.sinsline.se

kennelsinsline@hotmail.com
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upplEtANDE och lEK
Först på schemat stod uppletande och 
det vallades av en ruta i en backe en bit 
från gården. Både hundars och förares 
kunskaper gick från totala nybörjare till 
ganska erfarna så vi se en god variation 
vilket alltid är roligt. Ekipagen gjorde bra 
ifrån sig, något som dock visade sig gan-
ska tydligt var att många var dåliga på att 
leka med sina hundar, så hastigt och lus-
tigt blev det nästa punkt på dagen. 

Angelica började med att demon-
strera hur man gör när man leker med 
sin hund. Sigge fick vara demohund och 
lekte och kampade av hjärtans lust. Där-
efter fick en förare i taget hämta sin hund 
och visa hur de lekte. Väldigt nyttigt och 
ganska så jobbigt, vilket flera märkte av 
– det var faktiskt riktigt skönt att vara in-
struktör och ”bara” titta på. Angelica fick 
jobba desto mer, men så är hon betydligt 
yngre än jag och har dessutom bättre 
kondis ... 

Skämt åsido så tror jag att det här var 
en jättebra övning; man kunde se rätt tyd-
liga skillnader på hur hundarna engage-
rade sig när Angelica lekte med dem och 

hur sen husse eller matte fick betydligt 
bättre fart på sin hund efter lite träning.

Lek och kamp är ju en jättebra belö-
ningsform om hunden gillar det, dess-
utom går det att träna upp intresset om 
det är så att man har en hund som inte 
tycker att lek är så kul jämfört med t.ex. 
godis. Ju fler sätt man har att belöna sin 
hund, desto lättare är det att träna, tycker 
jag. Dessutom passar olika belöningsfor-
mer bra vid olika tillfällen – lite förenklat 
kan man ju säga att vill man ha lugn och 
balans så är det bra att använda godis el-
ler lugnt kel, vill man ha lite mer fart kan 
man kasta boll eller kampa.

Efter lekpasset blev det lite blandad 
träning; vissa spårade, andra tränade lyd-
nad. Vi valde att senarelägga lunchen lite 
för att sen avsluta lägret då en del hade 
långt att åka och de flesta var ganska 
trötta efter all träning.

EN härlig hElg
Själv hade jag en jättetrevlig helg och jag 
hoppas att detsamma gäller för alla som 
var där. Jag har fått en hel del positiva 
kommentarer efteråt och även önskemål 

om hundarna ens såg grisarna, vi såg ing-
en reaktion i alla fall, men å andra sidan 
är de vana vid allt möjligt vilt hemifrån, vi 
har även vildsvin men de har vi bara sett 
spår efter. Man hör ju så mycket om hur 
vildsvinen ökar i antal men eftersom de 
är mestadels nattaktiva så är det inte så 
ofta man får se en sådan här syn. 

Avslutningsvis – stort tack till alla del-
tagare, det var verkligen en trevlig helg! 
Tyvärr blev vi, pga. sjukdom hos både 
hundar och människor, något färre än 
det var tänkt från början, jag har för mig 
att det var fyra ekipage som fick lämna 
återbud med kort varsel och det var ju 
väldigt trist för de som hade sett fram 
emot en trevlig helg men sen inte kunde 
komma. 

Tack också till Ankie och Mique på ken-
nel Goosewood som ställde upp med 
mark, boende etc. och till Angelica som 
ställde upp som instruktör. Själv hoppas 
jag verkligen att vi kan få till ett läger un-
der 2009, jag längtar redan!

ÅSA ALFRED

om upprepning av evenemanget under 
2009, vilket väl inte ska vara omöjligt. 
Det är en stor förmån att få dela med sig 
av sina idéer och tankar och att kunna 
vara till hjälp åt folk när de tränar sina 
hundar – jag tycker det är jätteroligt och 
jag är glad över att kunna vara till nytta. 
Att det sen inte blir så mycket tränat med 
de egna hundarna är något man får ta. 
De var för övrigt ganska trötta ändå – nytt 
ställe, massor av händelser – en lägerhelg 
tröttar uppenbarligen på många sätt. 

Förresten så fick Martin och jag se en 
ganska häftig syn på lördagens morgon-
promenad. Vi gick längs en grusväg, hade 
två av hundarna med oss och plötsligt så 
får vi se något som rör sig framför oss. 
Ca. 50 meter längre fram rusar det en hel 
flock vildsvin rakt över grusvägen! Tyvärr 
hade vi inte kameran med och förmod-
ligen hade vi ändå inte hunnit få några 
bilder, men vilken häftig syn! Det var nog 
drygt 10 individer, kanske något fler och 
det hördes ingenting fast nu var vi ju inte 
direkt alldeles inpå heller. Det här var rätt 
lagom avstånd för övrigt... närmare än så 
vill i alla fall inte jag komma. Jag vet inte 

rozzo i uppletanderutan.

“där ute finns föremål” - matte instruerar Fargeau (bilden ovan). 
Orkana leker med en boll. 

man blir trött av att vara på läger...

Katt bland hermeliner 
– mallevalpen Hajen.
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kÖnsmognaD 5-18 månaDer:
Tikar är könsmogna när de börjar löpa 

och har ägglossning, hanhundarna när 

de börjar producera mogna spermier. 

Små hundraser blir tidigare könsmog-

na än stora raser.

När tiken börjar löpa sluts tillväxt-

zonerna i rörbenen och de slutar att 

växa. De tikar som löper ofta löper inte 

större risk för livmoderinflammation 

som man tidigare har trott; det finns 

studier som visar detta. Däremot är 

det ingen bra egenskap att löpa 4ggr/

år och dessa tikar bör inte användas i 

aveln.

ALLA tikar är skendräktiga men det 

märks inte på alla pga. att dräktighets-

hormonet progesteron är högt i två må-

nader efter löp både på dräktiga och 

icke-dräktiga tikar därför att tikarna 

ska vara beredda att ta hand om valpar 

om t.ex. alfahonan i vargflocken dör 

och har valpar; då ska en annan varg-

hona kunna rycka in och ta hand om 

valparna.  

De tikar som blir riktigt skendräk-

tiga, t.ex. har ”valpar” i form av mjukis-

djur, går ner sig mm menar Anne-Sofie 

att man inte ska avla på för detta är 

ärftligt. Den receptbelagda medicinen 

Galastop kan ges till skendräktiga tikar 

för att hjälpa dem att snabbare må bra 

igen.

kryptorkism
• En utvecklingsrubbning

• En eller båda testiklarna ligger 

  inte  på sin plats i pungen

• Drabbar 9-13% av alla hanar

• Ökad risk för tumörer och rotation

• Normal produktion av testosteron

• Producerar inte mogna spermier

Ligger en testikel i pungen kan sper-

mier produceras men inte av den testi-

kel som ligger fel. Sitter testikeln i bu-

ken kan den rotera och då måste man 

akut operera bort den! 

Vid 3-4 veckors ålder ligger testik-

larna oftast på plats men de kan åka 

upp och ner vid 8 veckors ålder! Efter 6 

månader kan man göra en bedömning 

för att se om de är på plats.

Detta är ärftligt! 

kastration
Stora hundraser – hunden börjar ofta 

läcka urin vid kastrering pga man för-

svagar urinblåsans muskulatur.

De slutar rymma vid kastration och 

kan bli mindre aggressiva mot andra 

hanhundar men ej helt säkert!

Om hunden är aggressiv mot män-

niskor innan kastration så minskar det 

INTE efteråt. Inte heller vaktbeteende 

minskar efter en kastration.

Om man kastrerar en tik innan 1 års 

ålder minskar risken för juvertumörer.

i höglöp eller är ur höglöp, samt ett 

snabbtest av progesteron där man får 

svaret samma dag men är inte lika pre-

cist som det ”riktiga”.

Vanliga parningsproblem är:
• Fel dag i löpet
• Defekter tex. vaginala 
  förträngningar som gör att 
  hanen ej kommer in
• Skador ont i ryggen, ben mm
• Rädsla
• Dominans hos tiken
• Ovana
• Impotens
• Sjukdom 

Tikar som har indragna vulvor bör man 

inte avla på – svår parade!

lÖpproblem:
• Löper inte – missbildning, 

  tvåkönad, låga tyroideavärden

• Tyst löp

• Delad löpning

• Förlängd löpning 

vaginit
Tiken har en gul-grön flytning som luk-

tar illa + irriterad slemhinna i vagina

Vanligt hos valpar – vid feber ges anti-

biotika. Brukar växa bort hos valpar

Beror vanligen på bakterier - E-coli, 

streptokocker och stafylokocker.

Man bör inte ge antibiotika profy-

laktiskt innan en parning OM inte ti-

ken har haft problem med infektioner 

innan. Då ska man ta en bakteriologisk 

odling och ge antibiotika om det växer 

något.

herpes
50% av alla hundar har antikroppar mot 

herpes, ett vilande stadium kan aktive-

ras vid stress. Herpes smittar vanligen 

via luftvägarna (eller vid parning vilket 

är ovanligt!!)

Man bör vaccinera de tikar som har 

haft herpes och där valpar har dött av 

viruset. Man ger första vaccinationen 

under de första dagarna i löpet eller 

7-10 dagar efter parning och andra 

vaccinationen ges 1-2 veckor innan 

valpning.

Det verkar inte som om drabbade ti-

kar får samma problem vid nästa kull.

För att få veta om man har herpes på 

sin hund kan man bl.a. ta ett blodprov 

på vuxna hundar men latent bärare 

av herpes visar inte alltid antikroppar, 

man bör ta två prov med två veckors 

mellanrum.

orsaker till 
minskaD Fertilitet:
Hos tikar är det ofta – ingen äggloss-

ning – man får ta blodprover och kolla 

hormonerna. Sedan kan tiken produ-

cera mindre av det hormon som gör att 

fostren stannar kvar i livmodern.

PÅ HANAR:

• Mediciner tex anabola steroider,

  cytostatika, sulfa (en viss sort 

• antibiotika) cortison-behandling

• Feber, infektion

• Virusinfektion

• Skador

ai – artiFiciell inseminering
Under 2007 gjordes 143 st AI och det 

var fördelat på 110 st med färsk sper-

ma; där var dräktighetsandelen 53%. 

Med fryst sperma var det 33 st och där 

var det 36 % dräktighet.  Då ska man 

betänka att det är 85-90% vid naturliga 

parningar.

IMPORT AV SPERMA:

• Giltigt införseltillstånd

• Veterinärintyg som visar 

  hanhundens ID och att han är frisk

• Blodprov som visar att hanhunden

  inte har sjukdomarna brucellos 

  och leptospiros

• Intyg på sperman

• Man ska använda sperman 

  inom 1 dygn.

utDrAg FråN 
AVElS- och uppFÖDArKoNFErENS  
18-19 oKtoBEr 2008

Anne-Sofie lagerstedt som jobbar på Slu pratade om  
fertilitet, Ai och resa med hund utomlands.

beFruktning
Ann-Sofie menade att vi ofta parar för 

tidigt i löpet, därför är det så viktigt att 

vi tar progesteronprov på våra tikar vid 

parning. Ett prov kostar mellan 600-800 

kr och hon tycker att man ska börja ta 

blodprover på löpningens dag 10. Man 

ska ta provet på eftermiddagen och så 

får man svaret nästa förmiddag.

Man måste också komma ihåg att 

vi har inte samma mätningsenhet som 

i övriga Europa! Där vill man para när 

deras värde ligger mellan 2-10 och lig-

ger det över 10 så har tiken gått ur hög-

löpet!

Äggen är befruktningsdugliga 2-5 

dagar efter ägglossningen. Tittar man 

på progesteronproven så sker äggloss-

ningen när provet är 15-24 nmol/l och 

enligt henne är det bäst att para vid 30-

80 nmol/l.

Ägget ska mogna efter ägglossning-

en och innan man parar. Parar man 

på rätt dag så föds valparna på dygn 

59-61. De flesta foster som dör, gör det 

i tredje veckan av dräktigheten. Vecka 

3-4 är känsliga veckor i dräktigheten. 

Tikar ska ta det lugnt även 2 veckor 

innan valpning. Stress är en primär or-

sak till värksvaghet.

Det finns även snabbtester att göra 

för att se var i löpet tiken är. Ett vagi-

nalutstryk – man ser om hon snart är 

l

FOTO: MAJA BLOM
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Grand Lutin Zenta  – 214,14 poäng
Satchmo’s Athena  – 184 poäng
Roseole’s Parfait  – 149,84 poäng
Grand Lutin Zniffa  – 121,48 poäng
Satchmo’s Scylla  – 119 poäng
Satchmo’s Xera  – 108,03 poäng
Grand Lutin Zuper  – 85,20 poäng
Aurelie De La Bergerie Glasmoor  – 82,12 poäng
Grand Lutin Zero  – 70,60 poäng 
Grand Lutin Zamson  – 70,33 poäng
Jakira’s Malika  – 64,48 poäng
Grand Lutin Zpencer  – 63,38 poäng 
Kipikiin Thia  – 61,54 poäng
Sinsline N’Zidana-H  – 47,35 poäng
Roseole’s Tarte Lintzer  – 46,29 poäng
Grand Lutin Zink  – 42,95 poäng 
Sinsline Pascal-H  – 39 poäng
Goosewood’s Emile  – 32,7 poäng
Unique de la Vallee des Marronniers  – 31,63 poäng
Satchmo’s Rizzla  – 31,06 poäng
Roseole’s AG Brochet En Blanquette  – 30,56 poäng

Satchmo’s Xera  – 74,03 p (5 + ch)
Grand Lutin Zamson  – 21,24 poäng (3)
Grand Lutin Zenta  – 16,25 poäng (2)
Jakira’s Malika  – 13,34 poäng (2)
Grand Lutin Zpencer  – 8,68 poäng (1)
Roseole’s Parfait  – 7,17 poäng (1)
Satchmo’s Rizzla  – 7,06 poäng (1)
Grand Lutin Zero  – 5,6 poäng (1)
Aurelie De La Bergerie Glasmoor  – 5,12 poäng (1)

Satchmo’s Athena  – 155 poäng (5 + ch)
Grand Lutin Zenta  – 105 poäng (5)
Satchmo’s Scylla  – 95 p (5)
Satchmo’s Silo  – 90 poäng (5 + ch)
Roseole’s Parfait  – 87 poäng (5)
Satchmo’s Xera  – 55 poäng (1 + ch)
Aurelie De La Bergerie Glasmoor  – 53 poäng (5)
Grand Lutin Zuper  – 45 poäng (4)
Grand Lutin Zniffa  – 30 poäng (1)
Grand Lutin Zero  – 23 poäng (3)
Goosewood’s Emile  – 15 poäng (2)
Sinsline Pascal-H  – 15 poäng (2)
Grand Lutin Zamson  – 3 poäng (1)
Grand Lutin Zink  – 3 poäng (1)
Grand Lutin Zpencer  – 3 poäng (1)

 

Grand Lutin Zenta  – 43,89 poäng (5)
Jakira’s Malika  – 41,14 p (5)
Kipikiin Thia  – 37,54 poäng (5)
Grand Lutin Zniffa  – 37,48 poäng (5)
Roseole’s Tarte Lintzer  – 37,29 poäng (1 + ch.)
Grand Lutin Zamson  – 22,09 poäng (3)
Grand Lutin Zpencer  – 17,7 poäng (2)
Grand Lutin Zuper  – 16,20 poäng (2)
Grand Lutin Zink  – 15,95 poäng (2)
Unique de la Vallee des Marronniers  – 14,63 poäng (2)
Sinsline N’Zidana-H  – 8,35 poäng (1)
Grand Lutin Zero  – 8 poäng (1)
Goosewood’s Emile  – 7,70 p (1)
Roseole’s Parfait  – 6,67 poäng (1)
Roseole’s AG Brochet En Blanquette  – 6,56 poäng (1) 

A L L R O U N D T O P P E N
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DIPLOM TILL VINNARNA KOMMER ATT DELAS uT PÅ ÅRSMÖTET

Med reservation för felskrivning och felräkning.
Siffrorna inom parentesen visar antal resultat som poängen är baserad på.

BEAUCERONTOPPARNA
2008 

Tiken ska ha parat och valpat normalt 

innan man inseminerar henne! Regler 

för AI finns på Svenska kennelklubbens 

hemsida och jordbruksverket!

Spara inte sperma från alltför gamla 

hundar, kostnaden för att spara sperma 

är ca 1200 kr/år, sedan tillkommer även 

en kostnad för att frysa ner sperman.

parningsresa i europa
Vad krävs innan en resa neråt Europa?

✓ Rabiesvaccination med 

    blodprovskontroll

✓ Pass för hunden

✓ Avmaskning innan hemresa

✓ ID märkning

Rävens dvärgbandmask kan bäras och 

spridas av räv, hund och katt. Smitta 

sker via avföringen och djuren visar 

inga symptom. Tyvärr kan masken 

orsaka mycket allvarlig sjukdom hos 

människan! Jätteviktigt att avmaska!

BrucElloS
En väldigt smittsam bakterie. Bär tiken 

på den brukar valparna aborteras eller 

dö. Smittar vid parning eller direkt kon-

takt. En hund kan vara latent smittbä-

rare i flera år. Har påvisats i Frankrike, 

Tyskland, Spanien, USA och Portugal.

lEptoSpiroS
Också en bakterie som smittar från djur 

till människa. Lever och njurskador, fe-

ber och blödningar. Ovanligt i Sverige. 

Man bör vaccinera om man ska resa till 

riskområden .

Man grundvaccinerar 2 ggr med 4 

veckors mellanrum. Vaccination num-

mer tre ges 1-3 månader innan utresa.

BruNA huNDFäStiNgEN:
Stora mängder angriper hunden – kan 

vara flera hundra på en gång!!

Trivs inomhus. Sanering krävs.

AVElSArBEtE FÖr 
BättrE lEDhälSA och 
hD/ED iNDEx 

AV SOFIA MALM DOKTORAND VID 

HUSDJURSGENETIKEN SLU/UPPSALA

Enligt AGRIA är HD/ED  (HD = höftleds-

dysplasi och ED = armbågsdysplasi) 

det som är mest kostsamt efter trafik-

skador. Det är både gener och miljö 

som samspelar.

När man avläser HD plåtarna så tit-

tar man inte enbart på Norbergs vinkel, 

man väger även in passformen hos ku-

lan i skålen som ska vara som ett ägg i 

en äggkopp. Ledslapphet (slappa leder) 

är en del i bedömningen av dysplasi. 

Slappa leder ingår i HD komplexet!

Sofia pratade mycket om olika sede-

ringsmedel och om man skulle standar-

disera vilka medel man skulle använda 

men det är svårt eftersom vissa raser 

kanske inte tål ett visst preparat. 

Sofia har gjort en studie där fråge-

ställningen var: ”Orsakar djupare sede-

ring ökad ledslapphet?”

Resultatet blev: Oddsen för HD var 

23 % högre för tikar än för hanar.

Oddsen för ED var 37% högre för ha-

nar än för tikar.

Ökad ålder vid röntgen gav högre 

odds för både HD och ED.

C, D och E höfter som inte betalas av 

ägaren ( plåtarna har skickats upp till 

SKK och ska läsas av efter att man ar 

betalat ) läses av och läggs ut på SKK’s 

databas ändå.

Sedan pratade Sofia mycket om HD/

ED index. Man vet inte idag hur många 

individer det behövs för att säkerställa 

ett index Man kommer inte att införa 

index för de raser som har färre än 50 

st röntgade hundar / år.

Man kanske ska förändra sina häl-

soprogram, det finns C-hundar som ar 

bättre avelsvärde än en HD A hund, det 

kanske leder till att man släpper på kra-

vet att inte använda C – hundar i aveln. 

Försäkringsbolagen kommer att invol-

veras i dessa diskussioner. ≠

SAMMANFATTAT AV EVA LANTZ

ägget ska mogna efter ägglossningen och innan man parar. Parar man på 
rätt dag föds valparna på dygn 59 -61. Vecka 3-4 är känsliga veckor i dräk-
tigheten, om foster dör sker det oftast vid tredje veckan. 

FOTO: MAJA BLOM



D U B B E L S P O R R E N  /  VA L L N I N G

14 15

DEN 13-14 SEPTEMBER hade beau-
ceronklubben ett vallningsläger med 
Tommy Stengård som instruktör. 
Beauceronerna på lägret var nybör-
jare på att valla. Men hur är det att valla 
med en annan ras än border collien? 
– Border collie är den enda riktiga bruks-
hunden, säger Tommy och berättar att 
ingen border collie får registreras om inte 
båda föräldradjuren har godkänt på vall-
ningsprov. Det är nog därför border col-
lien har monopol på vallningen i Sverige, 
förutom kelpie som börjar bli vanligare.

På 80-talets Ekerö var Tommy med 
om att starta upp vallhundsklubben. I 
klubben var det många kelpies, antag-
ligen för att det fanns tre stora uppfö-
dare i närheten. Själv har Tommy bara 
haft border collie, men han har haft 
oändligt många olika vallhundsraser på 
sina kurser. Dock aldrig en beauceron. 
Beauceronen är ursprungligen en bo-
skapshund från Frankrike där den upp-
skattas för sina goda vall- och vaktegen-
skaper.

Vallning är en koncentrerad jakt  
En vallande hund håller svansen lågt 
och har en balanspunkt (om fåren är 
mitten så är hunden klockan sex och 
föraren klockan tolv), är koncentrerad 
och sansad. Det finns även raser (t.ex. 
border collien) som eyear (från eng. 
eye=öga), då sänker de ner huvudet och 
håller fåren i schack med blicken. De 
arbetar längre ifrån fåren. Kroppsval-
lare använder inte ögonen utan fungerar 
som ett levande staket för fåren. De föser 
fåren med kroppen i rätt riktning och 

arbetar nära. En vallhund måste ha till-
räckligt med pondus för att flytta djuren. 
 
Vallningslägret
Det var första dagen på beauceronklub-
bens vallningsläger och det var nio beau-
ceroner där. Ingen hade mycket erfaren-
het av vallning men de olika typerna av 
hund visade sig väldigt snabbt:

Osjälvständig – ville gärna vara 
nära matte eller husse. Ignorerade eller 
var klart skeptisk till fåren. Tommy tog  
ibland tag i ett får så hunden fick gå fram 
och lukta på det. Sedan var det viktigt att 
inte ägaren var för hård mot hunden.

Stressad, ville jaga – sprang med hög 
svans och jagade fåren. Det var svårt för 
matte/husse att få stopp på hunden. Där 
kunde Tommy ta hunden i kopplet och 
få den i en annan sinnesstämning medan 

matte/husse fick gå till fåren.
Lugn och sansad – lyssnade på matte/

husse, sprang med låg svans och jagade 
inte. En beauceron på lägret var så här, 
det var en nioårig tik som heter Ragna 
(Roseole’s Barbue A La Drouot). Beauce-
roner mognar väldigt sent.

Till att börja med fick vi ta in hunden 
i koppel till fåren, som var i en liten hage. 
De flesta hundarna blev ganska uppspel-
ta och en del tog Tommy själv i koppel. 
Han fick snart hundarna betydligt mer 
sansade än vad hundförarna hade upp-
nått.

Tommy försökte väcka hundarna till 
vallning. Det var en balans mellan att 
hålla intresset hos hundarna genom att 
tillåta lite jakt, och lydnad. Han betonar 
även hur alla hundägare har ett strikt 
djuransvar och att i vallningen krävs 

en ovillkorlig lydnad. Hunden får aldrig 
sticka, för då kan fåren rymma ut på vä-
gen och hundarna får heller aldrig bita 
fåren.

I nästa övning hade fåren flyttats till 
en fålla. Hunden ska springa runt fåren i 
fållan så man kan träna på balanspunk-
ten, höger och vänster. För att få hunden 
att springa runt var ett av fåren löst utan-
för fållan. Föraren tränade hunden på 
balanspunkten genom att snabbt stanna 
hunden med kommando. Då var det vik-
tigt att hunden hamnade klockan sex och 
föraren klockan tolv med fåren emellan. 
Genom att gå mot hunden kunde man då 
byta riktning och lära in kommandona 
höger och vänster. Förutsättningen för 
detta var att hunden kunde kommandot 
”stanna”.

Varför träna Vallning?
– Varför väcka en jakthund till jakt om 
man inte ska jaga och varför väcka en 
vallhund till att valla om man inte ska ha 
den till vallning? Å andra sidan, om du 
har tränat att få stopp på hunden bland 
får så går det även när ett rådjur eller en 
katt dyker upp. Du får en hund du kan 
lita på. 

Tommy fick frågan om han trodde att 

ett vallningsläger med schäfrar skulle 
se likadant ut och han svarade att det 
är ett fåtal schäfrar i världen som kan 
valla. Då har förarna fått anstränga sig 
väldigt mycket. Dessutom är schäfern en 
gränsvallare förklarade han. En gränsval-
lare rundar inte fåren och har en ingen 
balanspunkt.
 
Bara Disa haDe Balanspunkten
Andra dagen på vallningslägret uppvisa-
de flera hundar upp överslagsbeteenden 
såsom att bara äta fårbajs. Men en sju må-
naders beaucerontik, Asatrons Disa, var 
där andra dagen och den enda av beau-
ceronerna på det här lägret som hade 
balanspunkten. Hon var koncentrerad 
och höll sig på andra sidan jämte matte 
Carina med fåren emellan. Tommy var 
noga med för att försöka väcka det här 
beteendet när han tränar med nybörjare. 
Men en del har det redan såsom Disa.

– I en kull med border collies har de 
flesta vallningen naturligt, i andra raser 
som man inte avlat på de här beteendena 
på länge är det inte lika många i kullen 
som har det, förklarar Tommy.

Genom att träna vallning kan du väcka 
nedärvda beteenden, du ser vilken hund 
du har, du lär dig läsa hundens kropps-

BRYT 
BORDER COLLIE-
MONOPOLET! 

Bild & text: Maja BloM, Maja@asatronskennel.se

språk, får bättre kommunikation med 
hunden och tillslut kan du ha en hund du 
kan lita på.

Tommy hade fått en bra uppfattning 
om beauceroner vid slutet av lägret. Ingen 
hade försökt bita fåren och var heller inte 
så heta som han hade trott. Flera hade 
potential att kunna valla i framtiden och 
att vara en fungerande vallhund. Tommy 
betonar hur viktigt det är att arbeta med 
rasens speciella förutsättningar och ar-
betssätt för att föra fram de positiva egen-
skaper era hundar har.

– Problemen vallhundsraserna har i 
dagens samhälle såsom jaga bilar, utfall, 
vakt med mera, ligger i grunden att dessa 
hundar har mycket motor, hyperaktivitet 
och behöver använda skallen. De är även 
snabbare på att göra sattyg och de kan 
också hushålla med orken. De skulle be-
höva arbeta åtta timmar om dagen precis 
som vi. Har ni en sådan ras måste den ar-
beta för att må bra! ≠

Nytt vallningsläger kommer 
anordnas under sommaren 2009 på 
Ekerö. Möjlighet kommer finnas att 
vara med hela veckan eller delar av 
den. Alla intresserade kan höra av sig 
till info@beauceronklubben.com
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REG.NR. HuNDNAMN KÖN FÖDELSEDAT. DAT. FÖR RÖNTGEN HD-RESuLTAT AD-RESuLTAT FADER MODER

S23378/2007 Anisette De La Bergerie Glasmoor  T 2006-05-02  2008-02-20  HD grad B  Artros, lindrig utbredn. (1) Satchmo’s Silo  Bijou De La Cascade Mugissante  

S61757/2005 Sinsline Ottilia-H  T 2005-09-06  2008-03-14  HD grad B  Artros ua Univers Des Assiers  Saphir De La Ruee Sauvage 

S67937/2006 Satchmo’s Rizzla  T 2006-10-15  2008-04-07  HD grad D  Artros ua Troll De La Noe Du Jardin  Satchmo’s Xera 

S35355/2007 Sinsline Pigalle-H  T 2007-04-05  2008-04-08  HD grad A  Artros ua Rush De La Horde Du Bois Perdu  Saphir De La Ruee Sauvage 

S50715/2007 Goosewood’s Hoche  H 2007-06-19  2008-07-08  HD grad B  Artros ua Uarrior De La Noe Du Jardin  Goosewood’s Josefiner 

S50714/2007 Goosewood’s Garibaldi  H 2007-06-19  2008-07-09  HD grad A  Artros ua Uarrior De La Noe Du Jardin  Goosewood’s Josefiner 

S35356/2007 Sinsline Pascal-H  H 2007-04-05  2008-07-23  HD grad A  Artros ua Rush De La Horde Du Bois Perdu  Saphir De La Ruee Sauvage 

S50708/2007 Goosewood’s Alfort H 2007-06-19  2008-07-30  HD grad A  Artros ua Uarrior De La Noe Du Jardin  Goosewood’s Josefiner 

S67936/2006 Satchmo’s Riva  T 2006-10-15  2008-08-18  HD grad B  Artros ua Troll De La Noe Du Jardin  Satchmo’s Xera 

S39043/2005 Goosewood’s Bronx  H 2005-05-01 2008-08-25  HD grad A  Artros ua Oukerbleu De La Horde Du Bois Perdu  Roseole’s Barbue A La Drouot 

S42712/2006 Roseole’s Ag Petit Chou  T 2006-05-05  2008-09-05  HD grad C  Artros ua Satchmo’s Opus  Roseole’s Ag Morue Brandade 

S50709/2007 Goosewood’s Bizot T 2007-06-19  2008-09-08 HD grad B  Artros ua Uarrior De La Noe Du Jardin  Goosewood’s Josefiner 

S35358/2007 Sinsline Preston  H 2007-04-05  2008-09-18  HD grad C  Artros ua Rush De La Horde Du Bois Perdu  Saphir De La Ruee Sauvage 

S35359/2007 Sinsline Pilgrim  H 2007-04-05  2008-09-29  HD grad B  Artros ua Rush De La Horde Du Bois Perdu  Saphir De La Ruee Sauvage 

S67931/2006 Satchmo’s Rizk  H 2006-10-15  2008-10-01  HD grad B  Artros ua Troll De La Noe Du Jardin  Satchmo’s Xera 

S67928/2006 Satchmo’s Rebell  H 2006-10-15  2008-10-03  HD grad B  - Troll De La Noe Du Jardin  Satchmo’s Xera 

S45162/2008 Chica Argentee Du Temple De Feu  T 2007-10-12  2008-12-01  HD grad A  Artros ua Rick Des Hautes Ruelles  Umour Argentee Du Temple De Feu

S50710/2007 Goosewood’s Couronnes  H 2007-06-19  2008-12-05  HD grad A  Artros ua Uarrior De La Noe Du Jardin Goosewood’s Josefiner 

    KÄND 
   MENTAL MENTAL 
REGNR HuNDNAMN KÖN BESKRIVEN STATuS AVBRuTIT

S42712/2006 Roseole’s Ag Petit Chou  T 2008-03-08  ja -

S18034/2007 Aurelie De La Bergerie Glasmoor  T 2008-03-30  ja -

S69075/2005 Satchmo’s Uzo  H 2008-03-30  ja -

S67928/2006 Satchmo’s Rebell  H 2008-04-20  ja -

S67929/2006 Satchmo’s Rebus  H 2008-04-27  ja -

S67931/2006 Satchmo’s Rizk  H 2008-04-27  ja -

S67932/2006 Satchmo’s Rosvo  H 2008-04-27  ja -

S67933/2006 Satchmo’s Rozzo  H 2008-04-27  ja -

S67934/2006 Satchmo’s Rania  T 2008-04-27  ja -

S67935/2006 Satchmo’s Rifi  T 2008-04-27  ja -

S67936/2006 Satchmo’s Riva  T 2008-04-27  ja -

S67937/2006 Satchmo’s Rizzla  T 2008-04-27  ja -

S35355/2007 Sinsline Pigalle-H  T 2008-04-27  ja -

S35356/2007 Sinsline Pascal-H  H 2008-04-27  ja -

S35357/2007 Sinsline Pauline-H  T 2008-04-27  ja -

S35358/2007 Sinsline Preston  H 2008-04-27  ja -

S35359/2007 Sinsline Pilgrim  H 2008-04-27  ja -

S35360/2007 Sinsline Penelope  T 2008-04-27  ja -

S67930/2006 Satchmo’s Reeko  H 2008-05-03  ja -

S50712/2007 Goosewood’s Emile  T 2008-08-30  ja -

S39042/2005 Goosewood’s Alizee  T 2008-08-31  ja -

S50709/2007 Goosewood’s Bizot  T 2008-08-31  ja -

S50714/2007 Goosewood’s Garibaldi  H 2008-10-12  ja -
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BEtEENDE
Hunden utför beteenden av två olika orsaker, och endast av 
dessa orsaker: 

1. för att uppnå något den vill ha, eller 
2. för att undvika obehag.

Man hör ganska ofta ”Nej, jag vill inte vara en godisautomat, jag 
vill att hunden jobbar för mig, inte för godis eller boll!” Det får 
mig alltid att undra – vad finns det för anledning för hunden att 
arbeta för att göra föraren nöjd? Vad tjänar hunden på det? Jag 
har mycket svårt att tro att en hund jobbar för att föraren ska må 
bra och känna sig nöjd – någon form av antingen belöning eller 
obehag lär finnas, annars skulle inte hunden jobba. Så enkelt 
är det. 

Hundar är definitivt opportunister – de gör bara sådant som 
det tjänar på. Men samma sak gäller faktiskt för oss människor – 
även när vi gör ”osjälviska” saker, som t.ex. ideellt arbete, skän-
ker pengar till någon god sak, hjälper en vän som har det job-
bigt, så får vi ”belöning” för det, i form av att vi mår bra, känner 
oss mer tillfreds, känner att vi gör en insats. Så egentligen skiljer 
det kanske inte så mycket mellan oss och hundarna ...

mEN VAD gÖr mAN När huNDEN gÖr FEl?
Många som tränar med aversiver (korrigeringar/obehag) har 
svårt att förstå hur klickerträning ska gå till, vad gör man när 
hunden gör fel om man nu inte ska använda korrigeringar? Står 
man bara och tittar sammanbitet tittar på när det blir fel och 
hoppas att hunden så småningom gör rätt så att man kan be-
löna? Folk har faktiskt sagt till mig ”Sen kommer det en hare och 
då kan du ju stå där och locka med din köttbulle när din hund 
försvinner i fjärran...”. Tja, det vore en variant, men det är då inte 
en metod jag tänkte testa. Av någon anledning känns det inte 
som att det skulle fungera så bra.... 

Skämt åsido – först och främst så gör man det ”enkelt” för sig 
genom att ha lite styr på saker och ting – man använder sig inte 
enbart av belöning utan man förhindrar också att saker inträf-
far. Lite förenklat – vet du med dig att hunden kommer att smita 
in i fårhagen och äta bajs, släpp då inte lös hunden just när ni 
passerar hagen. Det här ingår i de grundregler för förstärkare 
som står lite längre upp här i texten. 

Tänk på att mängder av saker fungerar som förstärkare och 
tyvärr är det inte bara våra belöningar som förstärker saker. Allt 
som är positivt för en hund blir en positiv förstärkare, att det sen 
inte alls förstärkte ett beteende som du som förare ville ha, utan 
kanske precis tvärtom, det tar varken hunden eller den oönska-
de förstärkaren hänsyn till. En hund som får chansen att jaga 
hare en gång får en kraftig positiv förstärkning och sannolikhe-
ten att beteendet kommer att upprepas är stor, väldigt stor. Det 

här blir en förstärkare som du som förare inte kan kontrollera 
och i det läget får man helt enkelt ha kontroll på sin hund istäl-
let. Det låter enkelt i teorin, men alla som har eller har haft hund 
vet väl att det kanske inte alltid är lika enkelt. Det kräver att man 
som förare är lite ”vaken” och försöker gå händelserna i förväg 
genom att fundera ut vad som kan hända i olika situationer och 
sen förebygga det som skulle kunna bli fel. 

Jag tror att det kan vara en anledning till att vissa förare inte 
vill jobba enbart med positiva metoder – det är helt enkelt lät-
tare att vråla på hunden om den skulle vara på väg att starta på 
en hare än att komma på ett bra sätt att förebygga att hunden 
ens hinner starta eller har möjlighet att dra iväg.

Att ANVäNDA 
AVErSiVEr (oBEhAg) i träNiNgEN
Då kommer frågan – fungerar det inte att använda obehag i 
träningen? Visst fungerar det. Det är nog ingen som påstår att 
den metoden inte fungerar. Som med så mycket annat så finns 
det ofta inte bara EN metod som ger resultat. Jaha, men om det 
nu faktiskt fungerar att använda obehag, varför vill man då inte 
göra det? Jag kan bara svara för mig själv men anledningen till 
att jag gått över från den mer traditionella träning i form av kor-
rigering & belöning beror helt enkelt på att jag inte tycker att det 
är speciellt roligt att korrigera mina hundar. Jag tror inte att de 
lider av det, jag tror inte att jag förstör dem för resten av livet, 
men det känns helt enkelt inte rätt för mig. 

Det är närmare 20 år sedan jag kom in i hundvärlden, efter 
att i nästan 15 år varit aktiv ”hästmänniska”. Den träningsfilosofi 
som rådde på den tiden var den som jag kallar ”traditionell trä-
ning” och det var så jag lärde mig träna hund. Med tiden lärde 
jag mig mer och mer om hundträning och började upptäcka att 
det fanns lite andra sätt att träna hund. När jag började klicker-
träna, för ca. 8-9 år sedan, använde jag till en början klickern 
enbart som en förstärkare. Så småningom läste jag mer och mer 
om klickerträning, positiv förstärkning och hela filosofin bakom 
den här typen av träning och insåg att det var så här jag ville 
träna hund. Jag säger inte att den metoden jag använder är den 
enda rätta och att alla andra gör fel, däremot är det den me-
tod som känns rätt för mig och det är också den metod som jag 
tycker känns trevligast. 

En sak man kan tänka på är att korrigeringar är en positiv för-
stärkare – för oss förare... En hund som utför ett beteende som 
är icke önskvärt kan lätt göra sin förare lite irriterad. Om man då 
som förare korrigerar sin hund får man ett visst utlopp för den 
irritationen och alltså känner man sig lite mindre irriterad efter 
korrigeringen = chansen att man upprepar beteendet (korrigera 
sin hund) fler gånger har genast stigit. Vi människor reagerar, 
precis som hundarna, på förstärkningar, positiva som negativa. 

K
lickerträning är ingen ny företeelse, även om det kan 
tyckas så inom hundvärlden. Metoden utvecklades 
redan på 40-talet för att träna delfiner och valar och 
har visat sig vara ytterst effektiv på alla sorters djur. 

Uttryck som dyker upp när man talar om den här typen av trä-
ning är:

• Frivilliga beteenden
• Shaping – man formar (shape=form på eng.) fram 
  beteenden 
• Positiv förstärkning
• Negativt straff
• Utsläckning
• Premacks princip

Det kan vara på sin plats att kommentera användningen av po-
sitiv och negativ i dessa sammanhangen – det handlar inte om 
något värde av bra eller dåligt utan det handlar om att tillföra/
öka samt ta bort/minska.

Positiv förstärkning – genom att tillföra en belöning vid ett 
beteende så ökar sannolikheten att detta beteendet kommer att 
upprepas.

Negativt straff – genom att ta bort möjligheten till att få belö-
ning så minskar vi chansen att ett beteende upprepas.  

Utsläckning – man låter bli att belöna ett beteende och med 
tiden så släcks det ut då det inte finns något värde i att utföra 
beteendet.

Premacks princip – beteenden med större sannolikhet kan 
förstärka beteenden med mindre sannolikhet. Det här är liksom 

KLIcKERTRÄNING 

- att träna med positiv förstärkning

när man pratar om klickerträning så kan det betyda helt 
olika saker beroende på vem man pratar med. många 
hundägare som säger att det tränar med klicker menar 
egentligen att de använder den som förstärkare; hunden 
gör rätt, föraren klickar och belönar. man använder sig 
fortfarande av korrigeringar och man lockar/visar hun-
den vad man vill att den ska göra, men ska man se till 
hela konceptet med klickerträning (som faktiskt inte be-
höver innebära att man använder en klicker) så handlar 
det om mycket mer än att bara ”klicka och belöna”. Det 
handlar om en hel träningsfilosofi, där man jobbar med 
positiv förstärkning, frivilliga beteenden, shaping etc.

hela grunden med belöningsträning. Belöningar är också bete-
enden – äta godis är ett beteende, jaga boll är ett annat, kampa 
med föraren ett tredje. Alltså använder vi ett ”belöningsbeteen-
de” som hunden verkligen vill utföra för att öka sannolikheten 
att den utför ett beteende som inte är lika viktigt/intressant i 
hundens ögon.  

FÖrStärKNiNgSKVAlitEt 
– Ett mått på hur BrA BElÖNiNgAr mAN hAr
För att träning med positiv förstärkning verkligen ska fungera 
så måste man ha bra förstärkare – dvs. belöningar. Med dåliga 
förstärkare kommer man inte långt. Mat är en väldigt bra förstär-
kare, dvs om hunden gillar det. Det går lätt att belöna, godbiten 
äts snabbt upp och hunden är direkt redo att jobba igen. Nack-
delen är att det kan vara svårt att få en hund lika intensiv med 
matbelöning som den blir med t.ex. lekbelöning.

Det finns några enkla grundregler för hur man ska använda 
förstärkare:

• Så många förstärkare som möjligt ska komma via föraren.
  Ju mer hunden får gratis, desto mindre kommer den se 
  någon poäng i att jobba för det.
• Försök begränsa tillgången till sådana förstärkare 
  som motverkar ditt jobb. Saker som är mer intressanta 
  än belöningarna du erbjuder gör det mycket svårare 
 och du kanske måste begränsa tillgången till sådana 
  störningar under en period medan du jobbar tillbaka 
  kontroll och fokus.
• Förstärkare som du erbjuder ska alltid accepteras av 
  hunden. 

 
Andra viktiga saker att tänka på är kriterier och timing. Kriterier 
är helt enkelt vad hunden måste göra för att vi ska förstärka bete-
endet (eller vad den måste göra för att undvika obehag om man 
tränar med korrigeringar). Timing är inte bara det här med att 
klicka vid exakt rätt tidpunkt, det innefattar också att man som 
förare ser vad som ska förstärkas. Det är allt för lätt att förstärka 
beteende som vi egentligen inte vill ha. Om t.ex. hunden inte är 
uppmärksam är det lätt att falla för frestelsen att locka på den 
med leksak eller godis, då har man genast förstärkt beteendet 
att inte lyssna. Man brukar prata om 80%-regeln. Den innebär 
att ju fler lyckade upprepningar man får, desto större chans att 
beteendet ”fastnar”. Man brukar säga att man ska hålla sig på 
80% lyckade utföranden, dvs. om man tränar läggande så ska 
hunden lägga sig minst 8 av 10 gånger. Sjunker man under 80% 
så är kriterierna för höga/felaktiga eller så har man kanske fel 
belöningssätt.
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“Ner med huvudet”. 
Vissa beteenden är enklare än 
andra att lära in så klart. de 
beteenden som hunden lär sig 
tidigt brukar sitta som berget.
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NAcKDElEN mED oBEhAg
Även om nu träning med hjälp av obehag faktiskt fungerar så 
finns det saker att vara uppmärksam på. När man (det här gäller 
både djur och människor) utsätts för obehag så stimuleras ett 
straffcentrum i hjärnan. Då sker följande:

1. vi blir arga
eller
2. vi blir rädda

Om man frekvent tränar med hjälp av obehag finns nog stor 
risk att det skapas stress som i längden absolut inte kan vara 
nyttigt.

Att jobba med obehag kan i vissa fall resultera i en hund som 
inte tar egna initiativ. Det kan tyckas vara praktiskt med en lydig 
hund som inte ”har en massa egna idéer” men för min egen del 
tycker jag det blir tråkigt. Jag vill ha en hund som tänker själv, 
som funderar och provar sig fram och jobbar hårdare för att få 
sin belöning. Det är tack och lov inte så vanligt numera att man 
ser hundar som helt enkelt slutar jobba men bara härom dagen 
pratade jag med en förare som konstaterade att det var lite job-
bigt eftersom hunden var så vek att den stack från planen till bi-
len om föraren började ”ta i” med hunden. Samma hund kunde 
vägra gå ut i sökrutan efter en korrigering i sökskogen. Föraren 
var överlag nöjd med sin hund och konstaterade att 90% av ti-
den så fungerade de väldigt bra tillsammans under träningen. 
Själv skulle jag nog bli väldigt fundersam om min hund flydde 
till bilen hellre än att träna men vi har alla olika sätt att se på det 
här med hundar och träning. 

Vissa typer av hundar (ofta de raser som anses vara lite mer 
föriga än andra) ser ut att jobba väldigt bra trots korrigerings-
träning. Svansen viftar ännu mer och hunden anstränger sig för 
att göra rätt. Men det betyder inte att hunden mår bra av att 
bli korrigerad – den jobbar bara hårt för att blidka föraren och 
undvika korrigeringar. 

Ett problem som många förare märker av är att på träning 
går det väldigt bra, hunden sköter sig strålande och alla mo-
ment fungerar, sen kommer man ut på en tävlingsplan och vips 
så är den lydiga, trevliga hunden som bortblåst. Observera att 
det här drabbar inte enbart de hundar som tränats med korrige-
ring utan även hundar som tränats med positiv förstärkning kan 

börja bete sig så här! Däremot är det av lite olika anledningar, 
beroende på vilken metod man använder. Den hund som är 
tränad med korrigeringar kanske råkar göra något som den på 
träning skulle blivit korrigerad för, men på tävlingsplanen kom-
mer inga korrigeringar och alltså lever hunden i tron att den gör 
rätt eftersom den är van vid att felaktiga beteenden korrigeras. 
I sådana här fall hävdar föraren ofta att ”hunden vet vad den 
ska göra men skiter i det” men faktum är att den uteblivna kor-
rigeringen är en signal till hunden att den gör rätt! Alltså blir det 
istället en förstärkning för hunden att fortsätta bete sig som den 
gör! Det här ser jag själv som en av de stora nackdelarna med att 
träna med korrigeringar.

Hundar som tränats med positiv förstärkning inser efter ett 
tag att det inte kommer en belöning mitt under ett tävlingspro-
gram och då kan hunden helt enkelt tappa motivationen att 
jobba vidare. För båda gäller egentligen bara att träna mer täv-
lingslikt – för föraren som jobbar med korrigeringar gäller det 
att se till att hunden är så genomtränad att den helt enkelt inte 
gör fel under en tävling. För föraren som jobbar med positiv för-
stärkning gäller det att träna upp uthålligheten, att hunden ska 
klara fler och fler moment i rad och ändå ha hög förväntan på 
sin belöning. 

Välj SjälV, mEN FÖrSÖK 
hA Koll på hur DEt FuNgErAr
Huruvida man ska jobba med positiv eller negativ förstärkning 
är något som man själv får ta ställning till, vilken metod man än 
väljer så är det väldigt bra att känna till båda varianterna och 
vilka resultat de ger. Många gånger väljer man kanske att träna 
tillsammans med folk som har samma filosofi som en själv när 
det gäller hundträning men det händer att man hamnar i grup-
per där båda metoderna används och då underlättar det väldigt 
mycket om man har god vetskap om båda sätten att träna efter-
som träningssättet skiljer sig en hel del åt.

ÅSA ALFRED

Källhänvisningar:

www.canis.se

www.klickerklok.se
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Beställning av varor: E-posta din beställning till shopansvarig.
Uppge: Varuslag, färg, storlek, placering och storlek på tryck samt ditt
namn, adress, telnr och e-mailadress.
Betalning av varorna: Betala in summan på dina varor och frakt
66 kr till klubbens konto. Uppge ditt namn på inbetalningen.
När din inbetalning har registrerats skickas din beställning till
tryckeriet som trycker och levererar varorna till dig. Vissa varor kan
ha en leveranstid på upp till 3 veckor.
Priserna är inkl. moms och ETT tryck. Du bestämmer själv hur
stort tryck du vill ha och var det ska sitta:
St = Stort = ca 220 mm diameter lämpligt för Ryggtryck, Brösttryck
Me = Mellan = ca 85 mm diameter lämpligt för Halstryck, Hjärttryck
Li = Litet = ca 55 mm diameter lämpligt för Halstryck, Hjärttryck,
Kepstryck
Placering av tryck. Exempel nedan:
HT = Halstryck. Placering strax under halsringen. Ditt tryck syns
även om du har väst eller jacka på dig!
VT= Hjärttryck. Placering på vänster bröstsida.
BT = Brösttryck. Placering mitt på bröstet.
RT = Ryggtryck

T-shirt 125:-
Klassisk modell. Lycra i halsribb.
100% kammad bomull. 180 gr.
Färger: Svart, Marinblå, Röd
Storlekar: S M L XL XXL XXXL

Piké Action 225:-
Funktionspiké i Ciba Dry material.
Transporterar bort fukt från kroppen
vilket gör att Du håller dig torr längre.
Ger en skön behaglig komfort.
Snabbtorkande och easycare behandlad.
Av 100% polyester mikrofiber. Strykfri.
Färg: SVART/mörksilvergrå
Storlekar S, M, L, XL, XXL, XXXL

Tjejtop kort ärm 175:-
100% certifierad ekologisk bomull.
Nackband och ribb i halsen.
Material; Single jersey. Vikt 160 gr/m².
Tvätt 40°C.
Färg: Svart,  röd
Storlekar: XS, S, M, L, XL, XXL

Väst TP-X  525:-
Höftlång slitstark väst med lätt vadderad krage och axelok. Nätfodrad. Vaxbe-
handlingen ger västen en snygg vintage look. Kraftig tvåvägs dragkedja i front. Totalt
17 fickor bl a stora cargofickor med invändiga mindre fickor för småprylar, rymlig
bröstficka för radio eller glasögon, bröstficka och framfickor med undanvikbara lock
för snabb åtkomlighet, ryggficka, som är lätt åtkomlig från både vänster och höger
sida, tre innerfickor med blixtlås. Material: TP-X poplinväv; En lätt borstad s.k.
1000-väv av 65% polyester, 35% bomull. Impregnerad med bivax och paraffin
vilket  gör plagget smuts- och vattenavvisande.
Färger: Tobacco, Tea Green eller
Classic Khaki

Storlekar herr:
Herr S(44/46),  M(48), L(50/52),
XL(54),  XXL(56),  XXXL(58/60)
Storlekar/omvandling dam:
S(38), M(40), L(42/44),
XL(46),  XXL(48),  XXXL(50)
Matchande byxa  finns i olika modeller
Utan logotryck. Kontakta tryckeriet
för mer info: 0222-10026
eller  ahloriginahl@telia.com

NYHETER!

Arrak Hundväska 179:-
Låt hunden bära sina egna saker på turen.
Enkel att ta på och passa in med ställbar
bröst- och magrem med snabbspännen.
Bärrem ovanpå. Två stora sidofickor med
dragkedja samt fyra stycken utanpåliggande
mechfickor. Reflex uppe på sidorna.
Mjukt foder mot hundens kropp. Material:
100% Oxford polyester. Arrak´s logotype i
brodyr.

NYHET

Huvtröja 280:-
”Dubbel” huva med snodd. Genomgående
känguruficka. Elastisk ribbstickning i
ärmslut och linning.
Kvalitet: 65% Bomull/35% Polyester 290
g/m² med borstad insida.Tvätt 40°C.
Röd, svart eller grå

XS, S, M, L. XL, XXL, 3XL

Piléhoodjacka 350:-
Snygg, varm och mjuk.

2-lagers laminat med sweatshirt material
på utsidan och pilé på insidan. Elastisk
ribbstickning i ärmslut och linning. Huva
med dragsko. Två påstickade framfickor.
65% Bomull/35% polyester. Foder
100% polyester. Tvätt 40°C.
Grå/offwhite med röda dekårband

XS(44), S(46/48), M(50), L(52/54),
XL(56), XXL(58/60), 3XL(62)

Keps 125:-
100 % kraftig borstad bomull.
Kardborreband. Laminerad front
panel. Färger: Svart, Mörkblå,
Grafitgrå, Rubinröd.
Storlek: onesize

BEAUCERONSHOPPEN
OBS! 15 februari  öppnar shoppen på nätet. Där erbjuder vi ett stort utbud av artiklar, snabbare leveranser och
fler specialerbjudanden. Gå via länk från klubbens hemsida eller gå direkt till www.hundtryck.se

Shopansvarig: Inger Söderqvist, 0708-15 58 83, ingerohlsson55@hotmail.com PG 919394-7



B–FÖRENINGSBREV

Returadress:
Beauceronklubben
c/o Ankie Hermansson
Fäboda Gård
647 92 Mariefred
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