
Trevlig sommar!

Svenska Beauceronklubbens medlemstidning nr 2, 2006



 � DUBBELSPORREN

Svenska Beauceronklubben
inbjuder återigen till 

RASSPECIAL och KLUBBMÄSTERSKAP i lydnad 

Officiell utställning 12/8 Askersund  
Domare: Katerine Couteau, Frankrike

Avgifter  SEK
Valpklass/inoff 4-6 mån 160 kr
Valpklass/inoff 6-9 mån  160 kr
Juniorklass 9-15 mån  280 kr
Bruks-/jaktklass 15 mån<  280 kr
Öppen klass 15 mån<   280 kr
Championklass 15 mån<  280 kr
Veteranklass 7 år< 225 kr

OBS! För utländska deltagare tillkommer 
en extra avgift på 50 kr för postens avgift.

Anmälan kan ske på SKK:s 1-sidiga postgiro blankett

Inofficiellt lydnadsprov 13/8 Västra Å
Klubbmästerskap i lydnad 2006

Avgifter  SEK
Klass I - Elit  100 kr

Ange hundens och förarens namn samt klass

Boende kan ordnas till alla via klubben
Även i år kan vi erbjuda boende vid Västra Å i Åsbro 
ca 10-15 minuters bilresa från Askersund. Detta var 
mycket uppskattat vid Rasspecialen 2004. 

Boendet är fördelat på 6 villor med vardera, 5 
dubbelrum, litet vardagsrum, pentry, dusch och 2 

toaletter till en kostnad av 100 kr per person och natt. 
Eget sänglinne medtages. 
Hund får medtagas på rummet. 

Husvagnsuppställning för 100 kr/dygn med el, och 50 
kr/dygn utan el, tillgång till toalett och dusch. 

Information om utställning och lydnad samt bokning av boende: 

 
Anmälan utställning och lydnad

kommer eventuellt 
att kunna ske via internetbetalning 

Mer information
kommer att finnas på klubbens hemsida:

 www.beauceronklubben.com
Så håll utkik där!!

Svenska Beauceronklubben hälsar alla hjärtligt välkomna!



Anmälningstiden för både utställning och lydnad utgår 12 juli  2006 
Betalas till Svenska Beauceronklubbens Postgiro: 91 93 94-7  

(check mottages ej)

           I år har vi bjudit in den franska rasspecialisten 

Katerine Couteau



Jag har haft beauceron sedan 1973; min första avelstik var Ingrid de la Pointe 
aux Herbes. Hon var uppfödd av mina föräldrar. Jag ägde också Horus de la 
Pointe aux Herbes och har nu hans dotter Pulchra Petunia de Mavourneen.
Hon har CAN’T och jag tävlar Agility 2 med henne.
Jag är sekreterare i den franska rasklubben och har dömt rasen sedan 1985.
Jag bor i Toulouse, en viktig stad i södra Frankrike, nära Pyrénéerna och inte 
långt från Spanien. 

Med vänliga hälsningar 
Katerine Couteau

Jenny Blomqvist, Tel 08-590 939 29 
mail: jenny@beauceron.se

Tina Lundgren, Tel 0573-610 22 
mail: topaze@swipnet.se

Bedömningen kommer att ske på franska men domaren talar engelska och lite tyska
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INNEHÅLL Nr �, �006

Omslagsfoto: 
Tomeran 
Vesivianiitti

Ägare och 
foto: 
Petti Salonen, 
Finland

Det blir mycket gott över till nästa nummer; en 
presentation av beauceronen i Ryssland, norska 
AnneBeth berättar om sina fantastiska lydnadshun-
dar. Hon tävlade med två av dom nere på Natio-
nale d’Elevage, den franska rasspecialen, i maj. Ty-
värr blev deras material försenat till detta nummer. 
Engelska Sheila har som första person anmält sig 
frivilligt att skriva om sin beauceron, ”Sasha”. Kän-
ner du dig manad att jobba med översättningen 
av hennes skriveri så hör av dig till sekreteraren.

I det här numret är Jan de Gids inne på slut-
svängen i sin artikelserie. Han avslutar den lagom 
till jul då han fått massor av jobb med andra arti-
kelserier. 

RAS tar upp en hel del då jag i sista stund änd-
rade avelshanarna till hela den svenska beaucerona-
veln. Lite trist med statistik men det kanske behövs 
som ett komplement till RAS-dokumentet. Statisti-
ken har jag delat upp i 5-årsperioder så att det går 
att se en eventuell utveckling. Reservation för fel då 
allt är gjort för hand. Jag överlämnar en del av sta-
tistiken åt klubben att redovisa exempelvis detaljer 
i mentaliteten.

Till detta år har jag haft eminent hjälp att pre-
sentera årets Franska special. Claudine Pujo, Frank-
rike och Esa Rasimus, Kanada, har skickat foton och 
en del resultat. Malin Nordström har skrivit en mer 
personlig berättelse från årets NE.

Åsa Alfred inleder sin artikelserie om lydnads-
provet. Klass 1 och 2 betas av nu och resten kom-
mer senare.

Presentationen av styrelsen fortsätter med vår 
nye ordförande. Suppleanter har inte skickat in nåt.

Marie Nilsson hörsammade min bön om semes-
terfoton. Underbara sådan skickade hon!

Det här är mitt sista nummer av DS. Jag vill 
tacka alla som skickat in bidrag till tidningen. Tiden 
som redaktör har varit härlig men börjar bli lite för 
dyrköpt. Minst 50% av arbertstiden går åt till att in-
vänta min dator som inte är dimensionerad för pro-
grammen jag använder. 

Nu ska jag göra Neenah glad och sitta lite min-
dre vid datorn och mer med henne.

Ha det gott! /Anneli Tiainen

Foto: Charlotte Kulneff

Dubbelsporren
Svenska Beauceronklubbens medlemstidning 
började ges ut 1993

Ansvarig utgivare:  Lars Fastling
Redaktör: Anneli Tiainen, anneli.tiainen@telia.com
Tryck: Allkopia i Växjö
Upplaga: 140 st

Material till Dubbelsporren ska i möjligaste mån 
skickas via e-post eller på cd/diskett. 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 uppfatt-
ningar som delas av Svenska Beauceronklubbens 
styrelse eller kommittéer.

Annonsering:
Om ni bokar och betalar för fyra annonser i rad 
(fyra nummer i följd, ett år) betalar ni endast för 
tre! Gäller samtliga annonsstorlekar.  Annonsören 
ansvarar för innehållet i annonserna.

Annonspriser:
Medlem:  Företag:

Helsida 150 kr Helsida 300 kr

Halvsida 100 kr Halvsida 200 kr

Kvartsida   50 kr Kvartsida 100 kr

Ds 2006: Nr 3/06 manusstop 10 aug (utg v 39)

 Nr 4/06 manusstop 10 nov (utg v 51)

Askersund 2
Redaktörens rader 3
Klubbsidor 4-6
Spännande resa av Malin Nordström 7
History of our breed by Jan de Gids 8-9
Gillar du att packa? av Marie Nilsson 10
RAS-dokumentet 11-12
Annonser 12
Hur valde du rasen? av Karolina Olsson 13
Championpresentation av Malin Nordström 13
Beauceronrutan, redaktör Anna Ivaska 14
SKK-info 15
Ne 2006 i foton av C Pujo och E Rasimus 16-17
Beauceronen/aveln i Sverige 18-21
Beauceronen i England av Sheila Marland 21
Beauceronhälsan 22-23
Lydnad av Åsa Alfred 24-27
Dominans av Per Jensen 28-29
Resultat/Rasdata 29-31
Beauceronögonblicket 32

NE �006
läs på sidan 7 och si-
dorna 16-17

Lydnad
med Åsa på sidorna 
�4-�7

Semester! 
med beauceron läs på si-
dan 10

redaktörens rader

Material tas emot 
med tacksamhet

Trevlig sommar!

Svenska Beauceronklubbens medlemstidning nr 2, 2006
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efter många års längtan så bar det 
äntligen av till Frankrike. Vi var några 
rasentusiaster som åkte ned tillsam-
mans. Vårat mål var att åka och titta 
på national D’élevagen i Frankrike för 
att titta på beauceronen i hemlandet.

Efter ett dygns bilresande var vi äntli-
gen framme i Frankrike och fick syn på 
vår första franska beauceron på torget i 
Cluses. Alla hundarna som vi såg gick 
lösa och det kändes som invånarna titta-
de på oss för vi hade våra hundar kopp-
lade. 

På lördagen startade tillställning-
en som vi så länge längtat till. Det var 
mängder av beauceroner på plats. De 
såg lika olika ut i sitt hemland som de 
gör i Sverige, detsamma gällde väl ock-
så mentaliteten. En del var väldigt räd-
da, medans andra var framåt och so-
ciala. Vi startade med att genomföra 
CSAU. Ett tillgänglighetsprov där de 
även kollar allmänlydnaden. Detta är 
ett test som hunden måste genomföra 
för att få tävla i Frankrike. Det var fyra 
svenska hundar som genomförde det-
ta och fick godkänt resultat. Satchmo’s 
Silo, Satchmo’s Scylla, Satchmo’s Xera 
och Sinsline Nicole-H. Jag och Eva pas-
sade även på att tävla med våra hundar 
i Franskans lydnadsklass I, Brevet. För 
Eva med Silo gick det riktigt bra, de av-
slutade med 98p av 100 möjliga. För oss 
gick det också bra, vi fick ihop 89p och 
även det ger uppflyttning. Eva med Silo 
lyckades med sina fina poäng även vin-
na bästa procentuella lydnaden och fick 
fina lovord för att de var ett så trevligt 
och glatt ekipage. 

Silo, Saphir och Xera som vart i 
Frankrike innan behövde endast göra 
morphologin. För Taggen och Scylla 
som var i Frankrike för första gången 
var det karaktärsprov och mätning som 
gällde också. Både Taggen och Scylla 
fick resultatet 9.8.8 på karaktären vilket 
ger ett excellent i resultat. Det var riktigt 
spännande att se hur hundarna agerade 
på karaktärsprovet, det var en del som 
kuggade där. Det som jag uppfattade de 
flesta åkte på var skottprovet. Ändå var 
deras skottprov ingenting mot de vi har 
på MH i Sverige. De hundar som gick 
vidare till stora ringen fick göra ytterlig-
gare ett skottprov. Dessa skotten var lite 
mer lik våra skottprov som vi har och 
där rök ytterliggare ett par hundar. Det 
känns ju tryggt att veta att en beuauce-
ron inte kan bli utställningschampion 
utan ha en hyfsad mentalitet och vara 
skottfast. Något som jag tycker vi skulle 
behöva tillföra till Sverige. Scylla, Xera 
och Silo gick vidare till stora ringen. 

Även i stora ringen kunde man se hur 
mycket hundarna skilde varandra åt ex-
teriört. Scylla och Silo blev bortgallra-
de i den stora konkurrensen, men Xera 
gick vidare och blev dessutom placerad 
som andra bästa tik i bruksklass. 

Man tror man ska hinna med mas-
sor men ränner mest mellan de olika 
stationerna. Kändes inte som det fanns 
så mycket tid över till att titta på täv-
lingarna. Men vi hann se några riktigt 
imponerande ringhundar och även en 
som provade på CANT vallning. Hun-
den som vi såg blev dock inte godkänd. 
Men på prisutdelningen ropade de upp 
fler hundar som fått godkänt resultat på 
anlagsprovet till vallning. 

Det hela var en intressant och lärorik 
helg och det har verkligen ändrat min 
syn på rasen och deras resultat i Frank-
rike. Även om jag försökt läsa mig till 
det mesta så insåg jag att det inte gick att 
förstå hur det egentligen ligger till utan 
att åka dit och se det själv. Nu känns det 
i alla fall som jag har fått mig en liten 
bättre uppfattning om vad som krävs 
för de olika cotationerna och hur fransk 
ring egentligen går till. 

Nästa år hoppas jag att det blir fler 
svenska hundar som åker ned så vi får 
visa upp vår fina avelsbas som vi har här 
hemma i Sverige.

Spännande resa…

Jenny Blomqvist som handler åt tiken Topaze 
De La Montagne du Seigneur i stora ringen.

Malin och Sinsline Nicole-h“Taggen” åkte till Frankrike för att tävla lydnad, här i momentet 
hopp med återhopp .

Eva Lantz och Satchmo’s Silo på prisutdeln-
ingen.  

Satchmo’s Scylla på karaktärsprovet.

Text och foto Malin Nordström

DS skribent Jan de Gids klappar om Saphir 
på torget i Cluses.  
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the history of a yearly event for 
beauceron fanciers all over the 
world.

Last month we went to the French Club 
Show: ‘Le Nationale d’Elévage et de Sé-
lection’. One year it is organized in the 
Paris region; the other in the ‘provin-
ce’= the rest of France. This year we all 
travelled to Cluses. A nice city with a 
rather friendly city centre in the French 
Alpine Mountains between Geneva and 
Chamonix. When we drove into town 
the weather was fine, lots of sun and a 
nice temperature, however there were 
some dark clouds above the mountain 
tops. We decided to eat something at 
one of the pavements on the large squ-
are. It was there that we walked into 
a large group of Swedish beauceron 
people, which apparently had had the 
same idea some time earlier. Meeting 
them with some very friendly beauce-
rons brought us really in the mood for 
a weekend filled with ‘beauceron’ and 
everything what the breed is able to 
mean for the owner: breeding, working 
together in all the different aspects, be-
ing together or only being beautiful or 
nice (like the French say: ‘un chien de 
canapé’= a dog only for on the couch). 
It was over there that I thought of the 
possibility to choose the national match 
for beauceron breeders as the subject 
of my next part in the history series in 
your review. However it will be difficult 
to put 43 years of important results into 
a small article, so I’ll try to stick with 
an explanation but I will mention some 
of the most important beaucerons and 
their owners along that period.

In RIOM, in Auvergne in 1963 the 
first national tests were organized to se-
lect very special breeding specimen in 
order to ameliorate the breed. The qual-
ity of our breed was very divers in the 
different regions of France. The leading 
breeders and the board of the club want-
ed to have a better insight in the breed 
and wanted to give the breeders all 
over the country the opportunity to see 
each others dogs. In that way not only 
the dogs in the region that they lived 
in could get their attention, but it was 
an opportunity to see the good beau-
cerons that were bred all over France. It 
created a possibility for using the best 
dogs from all over the country to im-
prove the all over quality of the breed. 
At first it was only the appearance that 

counted, but a many people were aware 
of the week spots in the character of the 
breed and after a short period the test of 
the mental health of the beauceron be-
came a part of the examinations. And 
of course there is still another aspect: 
measuring! Over a very long period the 
beauceron is measured and not only the 
height at withers, but also the size of the 
chest and the head in detail. 

In 1963 the best male was Iolan de 
la Plaine des Quints owned by, one of 
the most influential beauceronniers 

of his time from Auvergne, Monsieur 
Ravaux; Mr. Fourneret’s Ira de Trem-
onvilliers became best bitch. When you 
look back far enough in the pedigrees 
of our modern beauceron you without 
doubt will find one or much more of 
the best specimen of the earliest tests: 
for instance Kady who was selected the 
same year. He became the father of the 
famous Radjah de la Mare aux Diables. 
He was the father of the best of breed 
in 1978: Lutte de la Cour de Jasson. He 
had a lot of offspring. For instance the 

History of our breed
-  the  Nationale d’Elevage

Lutte de la Cour de Jasson winner of the Nationale 1978 (photo by myself 1980)

Titus du 
Val du 

Tremblay 
photo 

taken in 
1979 by 
myself.

Text Jan de Gids
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famous Ch. Phoebus, Ch. Paula de la 
Pointe aux Herbes and Ch. Aroun du 
Moulin de Soulage.

At first the best specimen were re-
warded with a title ‘selectionné’, but 
beauty or mental superiority was not 
the most important target, but could 
they pass on their fine qualities to their 
offspring? The title ‘recommandé’ was 
given to the dogs or bitches that through 
their offspring had proven that they did. 
Now it became important for the breed-
ers to show not only their best products, 
but they had to encourage the buyers of 
their puppies to enter their dogs too in 
order to get the title for their mother or 
father. The successes had to be from off-
spring of different litter: in case of a stud 
dog, from different bitches and with a 
bitch from different stud dogs.

The French club review of January 
1977 published an article about the six 
‘recommandé’ stud dogs: Paris de Bel-
lemour  (Harald de la Voulnaise x Lyra) 
owner: Mr. Sauvignac (kennel De Belle-
mour), Ch. Nacht des Bois Verts (Ike x 
Ilda de l’Etoiles des Neiges) owner Mr. 
Onan (kennel de la Plaine de France), 
Kady (Garry des Closeaux x Idole du 
Vieux Saint-Maur) owner Mr. Courade 
(kennel De la Mare aux Diables), Lous-
tic (Eric de la Porte Dauphin x Japette) 
owner Mr. Auney, Mekla de l’Houstalet 
(Farouk de Champs d’Oisel x Orly de la 
Horde Noire) owner Mrs. Delaire (ken-

nel de la Horde Noire) and Onyx de la 
Gratienne (Lardy de Champreval x Lo-
oby) owner Mr. Thibault (one of the old 
pillars of the club), with their most suc-
cessful offspring. They wrote: this six 
stud dogs you can find in the pedigrees 
of 90% of the puppies that were born 
in 1975! I will mention the most well 
known in my view in the situation of 
1975: From Paris: Ch. Vigie de Belle-
mour; from Nacht: Quartz du Petit Si-
moura; from Kady: Radjah and Quini-
ne de la Mare aux Diables; from Loustic: 
Quémi, Quinouchka, Quarine Royale 
(du Val du Tremblay) and Sicambre du 
Val du Tremblay; from Mekla: Sillac de 
la Horde Noire; from Onyx: the T- and 
I-litter Du Val du Tremblay with Titus, 
Ilda and Idole as most known speci-
men.

You have to consider that the pre-
sent ‘recommandé and elite’ have to be 
compared with the then ‘selectionné 
and recommandé’.  That is at a certain 
time the French ministry of agriculture 
got involved and those special titles for 
the beauceron had to be synchronized 
with the titles that were used in other 
breeds. 

Over the years the popularity of our 
breed grew. Not only in France but ab-
road too. When I inspected the lists of 
‘recommandés’ it struck me that I just 
found a foreign  dog in 1972: two Swiss 
ones. 

When I entered my first beauceron 
Lyra de la Horde Noire in 1978 I at that 
time still was the only foreigner in the 
catalogue and there were some 90 beau-
cerons. It was a French matter that was 
clear. From what I wrote in the begin-
ning of this piece you can conclude that 
times are changing. There were a lot of 
foreigners this year: I met people from 
all over the world and over 400 dogs 
were entered. This development is go-
ing on for years and I do not think we 
are at the end of it. 

The over all quality certainly is bet-
ter than year ago. One other thing is cer-
tain the quantity has grown too. So is the 
influence of a few animals on the breed.

Some marriages between beauce-
rons gave a large influence on the breed. 
For instance: Marcus de la Plaine du 
Vexin with Nivose de Champreval and 
their ‘Petit Simoura-litters’, Lardy de 
Champreval with Quarina Royale and 
their Val du Tremblay-litters. For a large 
series of stud dogs holds the same. For 
instance: Titus du Val du Tremblay, Lut-
te de la Cour de Jasson, Phoebus, Roy 
du Ru d’Oly, Scotch du Chantain, Vars 
de Mavourneen,  Enyo de Montglane, 
Gerschwin de la Cité des Grands Feux 
and Jody des Assiers.   

It’s my opinion that besides the large 
advantages of that growing interest for 
the breed and for all that same cham-
pions and elite stud dogs, makes that 
the breed becomes one large and rather 
close family. There are some stud dogs 
you almost cannot avoid when you are 
looking for a partner for your bitch. 
They are all over the pedigree, when 
you look back some generations. The 
beauceron is a rather healthy breed with 
as far as I know no hereditary diseases 
that are scattered through the breed in 
a way that it has become almost ‘typi-
cal’ for the breed to have that disease, 
but when we one day discover that one 
of the much used stud dogs is a carrier 
of such a disease we can be sure it will 
spread quickly through the breed. So be 
careful.   

Orville de Mavourneen with breeder and owner Mrs Lory 
– Boeri winner of a Nationale (in the early eightees).

Enyo de 
Mont-
glane 
winner 
of the 
Nationale 
(early 
ninetees)

g

From the left to the right: Mrs Favey Blackmore kennel de la Plaine de Reuilly; Mr. 
Sauvignac kennel de Bellemour; Mrs and Mr Barbot-Aubry kennel de la Plaine des 
Quints with one of their last dogs at one of their last Nationales in 1985.
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I sådana fall kanske en fjällvandring där 
hunden kan få klövja vore ett bra semes-
tertips?! Att packa en klövjeväska för att 
få jämvikt är dock en konst som krä-
ver visst tålamod, men det är en fröjd 
när man har lyckats och kan påbörja 
sin vandring mot en topp eller mot en 
hytta/stuga eller mot något annat mål i 
fjällvärlden…

 Givetvis behöver hunden vänjas 
vid klövjeväskan innan man beger sig 
till fjällen och det kan man enkelt göra, 
genom att låta hunden bära väskan un-
der vardagliga motionsrundor med va-
rierad vikt i väskorna. Rent generellt 
sägs det att en hund ska kunna bära 1/3 
av sin kroppsvikt, men det är givetvis 
avhängigt av hundens hälsa och kondi-
tion. Det är dock viktigt att satsa på en 
bra klövjeväska så att hunden inte be-
lastas fel under en längre vandring - det 
ska ju vara härligt att gå på tur för såväl 
hund som förare! 

   Om man vill ha sina händer fria 
på vandringen är ett midjebälte och en 
expanderlina att rekommendera och jag 
har heller inget emot lite draghjälp… 
Min beauceron är van att dra mig på 
skidorna och att även släpa runt mig 
på diverse löprundor, när andan faller på  

och eftersom jag då använder mig av 
nomeselen, expanderlinan och midje-
bältet så är han van vid den utrustning-
en och det har aldrig varit någon big 
deal att också bära en klövjeväska för 
honom.  Jag brukar dock använda en 
nomesele under klövjeväskan på min 
beauceron, eftersom jag annars tycker 
att dragpunkten hamnar fel och för oss 
har det fungerat mkt bra. Fast om man 
har en hund som enbart lunkar på vid 
sidan fyller inte det någon funktion och 
då kan man lika gärna fästa kopplet/ex-
panderlinan i hundens halsband eller i 
klövjeväskan. För det råder ju ”koppel-
tvång” i fjällvärlden under sommaren 
och i en del nationalparker är inte ens 
kopplade hundar tillåtna…

   En annan viktig faktor att tänka på 
när man ska fjällvandra är hur man ska 
övernatta - tält eller stuga/hytte? Enk-
last är det att med hund att tälta, men 
det fungerar även att ta med hund till 
hytterna/stugorna. I de svenska fjällstu-
gorna finns det oftast hundrum, medan 
det i de norska ibland finns hundburar 
att tillgå, men i annat fall får hundarna 
oftast lov att sova i groventréerna. Men 
om du har en hund som vaktar och 
skäller blir du nog inte populär av an-

dra vandrare…
    Vidare är rätt utrustning något att 

prioritera för att fjällsemestern inte ska 
förlora sin charm och en hyfsad grund-
kondition hos hund och förare att re-
kommendera. Fast givetvis kan man 
anpassa sina dagsetapper efter ens per-
sonliga förutsättningar. Om man följer 
en led är det oftast enkelt att fjällvandra, 
men det kan ändå vara värt att ta med 
sig en karta och kompass, eftersom väd-
ret på fjället ibland kan vara väldigt om-
bytligt. 

Att fjällvandra är dock något som 
jag och min beauceron älskar - vi är i 
vårat esse då - nära varandra, nära na-
turen och inte en enda appellplan har 
vi i sikte…Det är livet helt enkelt och vi 
njuter av att få strosa omkring omfam-
nade av en storslagen natur, över att 
få vandra över stock och sten och vat-
tendrag, över att få andas frisk fjälluft, 
över att få umgås och njuta av tystna-
den och stillheten och vidderna - ah, en 
fägring för själen…;). Så lämna stressen 
och dra till fjälls i sommar och som det 
sägs ”det finns inget dåligt väder - bara 
dåliga kläder…”

   

Är du bra på att packa?
Text och foto Marie Nilsson

Lotus, Jakira’s Galliano och Marie i den norska 
fjällvärlden.
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bakgrund/Historik

Beauceronen har sitt ursprung i Frankri-
ke, där man i slutet av artonhundratalet 
betecknade gamla franska herdehundar 
av samma typ med släthårigt ansikte, 
hård och kort päls och kuperade öron 
som chien de beauce, beauceron och 
bas-rouge. Kroppen hade tanteckning, 
framförallt längst ner på benen, vilket 
gav hunden namnet ”bas-rouge” (röd-
strumpa). Pälsen var i allmänhet svart 
med tanteckning men det fanns ock-
så grå, helt svarta och till och med helt 
röda hundar. Hundarna avlades på och 
valdes ut för sin förmåga att valla och 
vakta djurhjordarna.

De tidigaste noteringarna om en ras 
kallad Beauceron finns i ett renässans-
manuskript från 1578. 1809 skrev ab-
boten Rozier en bok i vilken han nämn-
de en hund med lång päls ( Berger de 
Brie ) och en med kort päls ( Berger de 
Beauce ). På den första franska hundut-
ställningen i Paris 1863 fanns Beauceron 
med och 1897 skapades den första klub-
ben för ”Chien de bergere” (vallhun-
dar). På denna tid ansågs Briarden och 
Beauceronen vara en och samma ras 
med två olika pälsvarianter. 1911 dela-
des de två raserna och ”Club des Amis 
du Beauceron” (Franska Beauceron-
klubben) bildades. Under världskrigen 
var rasen nära utrotning och efter andra 
världskriget byggdes rasen upp från 50 
utvalda individer.  I hemlandet registre-
ras allt fler hundar  -  från 1620 st regist-
rerade  år 1976 till cirka 4000 st år 2004. 

( Bilaga 1 Franska stamhundar – his-
torik och släktskap).

Till Sverige kom beauceronen 1988 
då två tikar Candie des Vaux Rouges 
och Dorette de Patural importerades 
från Frankrike. Året därefter importera-
des den första hannen, Fang du Plessis 
Saint Loup från samma land. 1991 föd-
des den första valpkullen. Sedan dess 
har ett 60-tal beauceroner importerats 
från Frankrike, Belgien, Finland och 
Norge. I dagsläget finns 379 hundar re-
gistrerade varav ca 270 fortfarande är i 
livet.

beauceronen idag
Den svenska beauceronen har trots sin 
ringa numerär visat sitt breda använd-
ningsområde med tävlingsresultat inom 
samtliga bruksgrenar och även inom 
dragsport. Inom spår, sök, lydnad och 
agility finns flera hundar med resul-
tat på elitnivå. I dagsläget finns beau-

ceroner som aktiva räddningshundar, 
bevakningshundar och även väktar-
hundar. Trots att det ännu saknas vall-
ningsmeriter finns det idag beauceroner 
som arbetar aktivt som vallhundar inom 
både får- och nötbesättningar.  2003 blev 
för första gången en beauceron vinnare 
i draghunds-SM. I skrivande stund har 
även de första svenska IPO-resultaten 
inkommit. Rasens mångsidighet, lätt-
lärdhet och robusta fysik gör att den är 
lämplig för träning inom samtliga om-
råden ovan.

Vår framtida beauceron 
Även i framtiden är beauceronen en frisk 
och sund brukshund som lämpar sig för 
de traditionella bruksgrenarna men ock-
så som tjänstehund inom räddning-, po-
lis- och militärtjänst. Beauceronen har 
sina styrkor i sin fysiska arbetskapacitet 
och sin stora anpassningsförmåga som 
gör att den med rätt träning kan formas 
till en riktig allroundhund dvs inom 
samtliga områden ovan. 

population - nuläge
Den svenska avelsbasen är mycket be-
gränsad och den aktiva aveln genomförs 
i huvudsak av ett fåtal uppfödare (fär-
re än 5). Samarbetet mellan uppfödarna 
om gemensamma avelsmål och raspro-
blem är obetydligt. Något strukturerat 
avelsutbyte inom landet görs inte i dags-
läget och det finns inte heller något of-
ficiellt avelsråd som kontinuerligt följer 
upp och publicerar fakta om avelsdata.

 Under de senaste fem åren har anta-
let valpkullar per år varit 4-6 st och det 
totala antalet svenskregistrerade tikar 
som använts uppgår till ca 20. Av dessa 
har hälften genererat mer än en kull. I 
dagsläget finns det cirka tio tikar i avel 
och antalet valpkullar har sedan 2000 le-
gat ganska konstant på 4-6 kullar per år.  
Antalet valpar per kull är i medeltal 7,5. 
(Bilaga 2, Svenska valpkullar)

Sedan 1991 importeras ett fåtal hun-
dar till Sverige varje år, i huvudsak från 
Frankrike men också från Belgien, Fin-
land och Norge. 

population – Målsättning  
• Verka för att nytt blod tillförs den 

svenska populationen. Att hålla en låg 
inavelsgrad inom den svenska popula-
tionen kommer endast att vara möjligt 
genom att nytt blod tillförs. 

• Sträva mot så obesläktade par-
ningskombinationer som möjligt. 

• Verka för att utveckla och delta i ett 
internationellt arbete inom beauceron-
avel. Samarbete är nödvändigt för att 
bredda avelsbasen i rasen. 

• Bevaka inavelsgraden löpande så 
att den år 2012 ligger närmare 2%. 

• Nå en Effektiv Population/Ef-
fektiv Avelsbas på minst 50 hundar.  
Avelsdjursanvändning

Den avelsanalys (Bilaga 3, avels-
analys) som genomförts av Genetica 
för beauceronklubbens räkning påvisar 
problemet med att göra en korrekt ina-
velsberäkning för rasen då SKKs regis-
terdata saknar födelsedatum för ett stort 
antal utländska avelshundar. Analysen 
påvisar dock vikten av att bredda avels-
basen genom att dels öka andelen obe-
släktade parningar men också begränsa 
användningen av varje enskild avels-
hund. 

Den allmänna rekommendationen i 
små populationer är att en enskild han-
hund bör bli far åt högst 5 % av avkom-
ma som produceras av en generation 
avelsdjur (ca 5 år). I stora populatio-
ner är motsvarande siffra 2%. Gällan-
de beauceron är resonemanget emeller-
tid, att trots rasens lilla population, har 
Svenska Beauceronklubben valt att gå 
mot den lägre siffran (2%) för att ytterli-
gare bidra till att bredda aveln. Varje av-
elshund bör därför ha högst två kullar. 
Detta gäller både tikar och hanhundar. 
Beräkningen har gjorts på ett årsgenom-
snitt av ungefär 30 registrerade valpar 
per år.

För att hålla nere inavelsgraden bör 
även användandet av hel- och halvsys-
kon till en i avel välanvänd hund be-
gränsas. 

Fysisk hälsa - nuläge
Ögonsjukdomar
Ögonsjukdomar är inte ett stort problem 
inom rasen. I hemlandet Frankrike ge-
nomfördes i början av 90-talet en större 
undersökning som bekräftar detta. ( Bi-
laga 4, Ögonsjukdomar - Frankrike).

I Sverige har två fall av glaukom på-
träffats, dessa i samma valpkull. I dags-
läget finns inga kända fall av PRA. Ett 
fåtal fall med sk ”cherry eye”  eller inrul-
lat ögonlock, har påträffats. Rasklubben 
ska verka för fortsatt uppföljning och 
kontroll så att dessa problem inte växer.  

Autoimmuna sjukdomar
Ett flertal fall av allergier och reumatis-
ka problem har påträffats inom rasen. I 

Bakgrund/historik

Beauceronen idag

Vår framtida beauceron

Population – Nuläge

Population – Målsättning

Fysisk hälsa – Nuläge

Fysisk hälsa – Målsättning

Mentalitet – Nuläge

Mentalitet – Målsättning

Exteriör – Nuläge

Exteriör – Målsättning

Sammanfattning – avelsmål

Avelsstrategi för Beauceron godkänd 2005
Innehållsförteckning
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KorAD 
satchmo’s 
Ming

KorAD suCH 
TJH norDV-03

sV-04 -05 
satchmo’s opus Tävlar lägre spår, elit 

lydnad är Hd och Ad fri. 
Mings största styrkor är 
en perfekt blandning 
av samarbetsvilja och 

självständighet samt en otrolig miljöstabilitet. Ming står 
till tjänst för mentalt bra , sunda, friröntgade och friska 
tikar. Tina 0573 – 610 22 topaze@swipnet.se

Tävlar Elitspår, lägre sök och lyd 3. 
Deltagit Nationale d´Elevage med 
excellance både på karaktären 
och exteriören -03, -05. Är Hd A Ad 
UA . Opus står till förfogande för tikar som är friska, sunda 
och friröntgade! Marie Corino 0125-44 125
Övrig info om släkt & linjer se: www.satchmos.net

dagsläget saknas dock tillräckliga fakta 
för att fastlägga en handlingsplan mot 
dessa sjukdomar men även detta områ-
de ska rasklubben bevaka och utreda vi-
dare.

Övriga sjukdomar
Enligt statistik inhämtad från försäk-
ringsbolagen synes inte några rasspeci-
fika sjukdomar förekomma (bilaga 5, för-
säkringsstatistik).

Höftleder och armbågar
Den svenska beauceronen har endast 
åtgärdsprogram vad gäller HD. Officiell 
röntgen även på armbågar (AD) har ge-
nomförts på rasklubbens begäran sedan 
1997 . Godkänd AD-status har gällt för 
valphänvisning mellan 1997 och 2003, 
då rasklubben valde att återgå till känd 
AD-status, detta baserat på det faktum 
att AD-statistiken de senaste fem åren 
legat på konstant låg nivå. (67 hundar 
röntgades mellan 99-2003 av dessa var 
60 UA, 5 hundar hade lindrig pålagring 
och 2 individer måttliga pålagringar.)  
Sammantaget har 168 hundar röntgats 
mellan år 1990 – 2003 av dessa är 85 % 
UA, 14 % har lindriga pålagringar och 
1% har måttliga pålagringar.

53 % av de svenska beauceronerna 
har röntgat armbågarna. 

I dagsläget har beauceronen 73 % 
friröntgade hundar, ca 19 % har HD 
grad C, grad D ca 7 % och HD grad E 
ca 2% , dessa siffror kan jämföras med 
motsvarande statistik (1992-2000) från 
hemlandet med 6,9% (HD grad 1), 8,7 % 
(HD grad 2) och 3.3% (HD grad 3). 

62 % av de svenska beauceroner-
na har röntgat höftlederna, motsvaran-
de tal för de franska beauceronerna är 
okänt.  (Bilaga 6 HD-statistik)

Fysisk hälsa - målsättning
• Att inom en sjuårsperiod halvera an-
delen hundar med höftledsdysplasi. 
• Att höja andelen undersökta hundar 
till 75 % under en samma tidsperiod
• Att bevaka att andelen hundar med 
AD inte överstiger 15 %.

Mentalitet - nuläge
Beauceron ska enligt rasstandarden 
vara en hund som uppför sig rättframt 
utan rädsla. Uttrycket skall vara frimo-
digt och aldrig vare sig elakt, räddhå-
gat eller oroligt. Karaktären skall visa 
klokhet och mod. 

Beauceronen ska också vara en liv-
lig, samarbetsvillig hund som snabbt 
växlar aktivitetsnivå i paritet med om-
givningens krav. Fysiskt oöm och ro-
bust är också begrepp som ofta används 
för att beskriva rasen. Med ursprunget i 
vaktande boskapshund har rasen tillå-
tits ha en viss reservation mot främling-
ar. Dagens samhälle ställer allt högre 
krav på hundars tillgänglighet och med 
bakgrund av debatten om farliga hun-
dar är tillgängligheten en av de egen-
skaper som  bör prioriteras i framtiden.

119 hundar har genomfört  MH va-
rav 99 är genomförda med godkänt 
skottprov. 54 hundar har genomfört 
korningens mentaltest av dessa är 34 
hundar godkända.

 De egenskaper som omnämns i 
rasstandarden har inte samtliga någon 
motsvarighet i de mentala utvärdering-
ar som görs i dagens tester. Klokhet och 
elakhet finns t ex inte med som begrepp, 
tolkar man frimodighet till att ungefär-
ligen motsvara tillgänglighet/kontakt 
och att nyfikenhet och mod är ungefär 
samma egenskap, får man ändå ett fler-
tal egenskaper som man kan utvärdera. 
Hot, Rädsla, Nyfikenhet/Mod och Till-
gänglighet/kontakt är egenskaper som 
finns med i dagens beskrivningar och 
tester. Skottfasthet är en egenskap som 
värderas för samtliga bruksraser. En 
jämförelse av rasens mentalprofil (Bila-
ga 7, Mentalprofiler – en  jämförelse) mot 
övriga bruksraser gör att man kan dra 
slutsatsen att de viktigaste egenskaper 
att förbättra är :
• Tillgänglighet
• Skottfasthet
• Nyfikenhet/Mod/Dådkraft

Mentalitet-målsättning
• Rasklubben ska verka för en avel där 
skottfasthet , tillgänglighet och nyfiken-

het/dådkraft är premierade egenskaper.
• Målet är att öka antalet mentalbeskriv-
na hundar till 75 % år 2012. 
• Målet är att halvera andelen (beräknat 
årsvis) skottberörda hundar på sju år. 

exteriör - nuläge
Vid de utställningar och exteriörbe-
skrivningar som förevarit har inga ge-
nomgående och/eller allvarliga bris-
ter förekommit. Notabelt är dock vissa 
avvikelser från rasstandarden såsom 
för hög mankhöjd, för ljusa ögon och 
”sotighet”i tantecknen. 

Ingen av dessa avvikelser är emel-
lertid av sådan omfattning att specifi-
ka åtgärdsprogram erfordras. Däremot 
bör uppföljning ske genom fortsatt av-
läsning av utställningsprotokoll och ex-
teriörbeskrivningar.

exteriör – målsättning
• Verka för att våra beauceroner uppfyl-
ler kraven i rasstandarden.
• Producera ett domarkompendie för att 
förbättra och öka kunskapen om rasen.
• Att genom information i klubbtid-
ningen främja intresset för exteriören 
samt verka för att fler hundar exteriör-
beskrivs.

sammanfattning – avelsmål
De viktigaste målsättningarna för beau-
ceronens rasutveckling kan sammanfat-
tas som:
• Öka antalet individer som används i 
avel – fler hundar i avel men färre kul-
lar per hund. Detta gäller både tikar och 
hanhundar. 
• Öka antalet mentalbeskrivna hundar 
till 75 % år 2012. Brister i mentaliteten 
främst skottberördhet, starka rädsle-
reaktioner och bristande tillgänglighet 
begränsar rasens utveckling och sprid-
ning. Fler hundar med känd mentalsta-
tus ger bättre förutsättningar för fram-
tida avelsurval.
• Öka andelen skottfasta hundar (beräk-
nat årsvis) - halvera antalet skottberör-
da hundar till 2012.
• Öka andelen HD-fria hundar till ca 
85 % år 2012.
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Hur valde du  
rasen beauceron?
Text Karolina Olsson

När jag fick frågan om jag ville skriva 
denna artikel tyckte jag att det var lite 
extra roligt eftersom vi aldrig tidigare 
har haft hund. Så för mig blir frågan: 
Varför hund(ar)?, varför Beauceron? Jag 
och min sambo Frasse bor med vår son 
Sebastian, 3 år, och våra hundar Nemo 
och Arista i ett hus i skogen drygt en mil 
utanför Alingsås.

Frågan om att skaffa hund kom upp 
när Frasse fick ett byggprojekt nere i 
Malmö (han är snickare som ni kan-
ske förstår). Han skulle endast komma 
hem på helgerna och med 300 meter till 
närmsta granne, och jag som är mörk-
rädd, kändes det inte så lockande. 

Men jag hade inget att säga till om 
i detta fall och eftersom vår son Sebas-
tian bara var drygt ett år var vi tvungna 
att lösa situationen. Vi valde att instal-
lera larm. Elektrikern kom dagen efter 
för att göra installationen när han plöts-
ligt säger:

– Vad ska ni med larm till? Om vin-
den ligger på och med lite tur så kanske 
grannen hör om larmet går! Men ni kan 
ju ha ett direkt larm till Securitas. Fast 
de har ju en ganska lång inställelsetid 
och de går aldrig in under ett pågåen-
de inbrott. 

Jag kände hur jag blev alldeles vit i 

ansiktet och benen blev svaga. Jag sa till 
Frasse att du får dagpendla till Malmö, 
det gör ju Göran Persson! Vi var tvung-
na att hitta en annan lösning. Men vad?

Då en vän till oss hade köpt en Beau-
cerontik frågade hon om vi kunde tänka 
oss att skaffa hund. Nemo, som då var 
ett och ett halvt år skulle nämligen om-
placeras. Vi övervägde våra alternativ 
och insåg att det fanns inga andra för att 
jag skulle känna mig trygg. Beslutet blev 
enkelt när vi fick se honom. Vi, som ald-
rig varit några hundmänniskor, tyckte 
att han var den vackraste (och största!) 
hund vi hade sett.

 Nemo fick följa med oss hem och 
det har vi aldrig ångrat! Han är den 
snällaste och goaste man kan tänka sig, 
fast jag skulle inte vilja ha honom emot 
mig! Sen denna dag har jag aldrig känt 
mig otrygg i mitt hem. 

Ett helt nytt liv började för min del, 
dammsugaren blev min bästa vän! (Vem 
sa att den här rasen inte fäller?) Nä 
skämt å sido! Jag började på lydnads-
kurs hos Malin och Kim (Kennel Zonell) 
vilket senare har lett till att vi skaffade 
Arista. Vi blev så fästa vid Nemo att när 
Kennel Zonell fick sin valpkull i slutet 
på juli förra året kunde vi inte motstå 
att utöka vårt hundbestånd med en liten 

oemotståndlig dam. 
Från att från första början skaffat 

vakthund som en säkerhetsfråga, har 
vi blivit riktiga ”hundmänniskor” och 
vi älskar allt vad det innebär (förutom 
dammsugningen)!

Automatiskt när man skaffar hund 
så träffar man andra hundägare och ser 
andra hundraser. Med facit i hand har 
vi inte träffat på någon hundras som 
kan mäta sig med Beauceronen, var-
ken utseendemässigt eller mentalt. Det 
är få hundar som är så smarta, lyhörda, 
trogna, kärleksfulla och roliga att jobba 
med. För mig gäller en gång beauceron, 
alltid beauceron!

Karolina

Namn: Roseole’s Brochet Brymont (Maurice Du Domaine Du Go-
elo *Roseole’s Poulet Au Blanc)
Uppfödare: Kennel Roseole Ägare: Jenny Blomqvist, Upplands 
Väsby 
Datum, plats för uppflyttning: 060423, Väsby BK uppfl till hö-
gre klass spår 458,5 p 
Datum, plats och resultat vid certen: 
050723, Wästmanlands KK Västerås Intern, B/J kl 1:1 Bhkl 1, Ck, 
Cert, CACIB, BIR
050814, Östhammars BK Nat, B/J kl 1:1, Bhkl 1, Ck, Cert, BIR
050904, Gästriklands KK Sandviken Intern, B/J kl 1:1, Bhkl 1, Ck, 
Cert, CACIB BIR 

Varför skaffade du din nuvarande beauceron? Jag har haft 
Pike’s pappa Mauri sedan han var ca fyra år gammal. När Mauri 
sedan fick en kull valpar tillsammans med Isa så ville jag ha en valp 
ur den kulle för att träna och tävla med, så därför blev det Pike!
Vad har han för bra egenskaper, vad uppskattar du hos din 
hund? Pike är en oerhört social och trevlig individ. Han är lev-
nadsglad och har massor av motor så han älskar att vara ute och 
jobba i skogen eller bara njuta av våra långpromenader. Han är 
inte sen att hänga med på det flesta upptåg vi tar oss ann och han är 
väldigt nyfiken på det mesta här i livet. Sen är han ju uppenbarligen 
snygg också.... ;-)
Egenskaper som du inte är så förtjust i, om hunden har det? 
Den stora brist jag ser hos Pike är hans i princip obefintliga kamp-
lust, detta gör att vi blir begränsade i belöningsmöjligheter vid trä-
ning och får därför mest använda godis som belöningar. Å andra si-
dan är han väldigt godisdriven vilket gör honom lätt att träna med 
klicker! En annan brist han har är okoncentration vilket gör honom 
väldigt störningskänslig vid träning och framför allt tävling.
Vad har ni för framtidsplaner: Våra framtidsplaner ligger främst 
i brukset och vi hoppas kunna tävla vidare i spåret och kanske ta oss 
upp i Elit. Huruvida vi gör detta beror nog mest på mig eftersom jag 
själv aldrig tävlat bruks tidigare och saknar erfarenheten. 
Något mer du vill berätta? Kan ju passa på att önska alla beau-
ceronägare en trevlig sommar! Se till att ha kul med era hundar un-
der dessa härliga semestertider! Det tänker vi ha!

 Jenny, Mauri och Pike 

Grattis till utställningschampionatet!

KOrAD SUCH roseole’s Brochet Brymont

Sebastian 3 år, jag själv samt Zonell’s Arista 
och Jakira’s Nemo.
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Beauceronrutan
Redaktör: Anna Ivaska  annaivaska@hotmail.com

"Vänskap är att känna lycka i varandras 
sällskap.” Meningen har etsat sig fast i huvudet 
på mig sen jag stod där vid minnesstenen mitt 
ute i skogen i Boden. Meningen är tillägnad 
polishunden Pirat som levde och arbetade i 
Boden under åren 1958-1971. I Boden finns 
Piratrundan, en runda döpt efter polishunden 
Pirat. Anledningen till att den blivit döpt så är att 
Pirat och hans husse ansvarade för vakten på just 
den rundan under deras tid. De blev så duktiga 
på sitt arbete att Pirat till slut kunde gå rundan 
själv, och kom han inte hem på utsatt tid så gick 
husse efter. Dessa gånger fann alltid husse Pirat 
stående, vaktandes bovar någonstans längs med 
rundan. Den här historien är alldeles sann, så 
läser ni någon gång om polishunden Pirat så vet 
ni nu att minnesstenen finns att skåda hos oss i 
Norrbotten. 

Att höra en sådan här historia gör mig om 
möjligt ännu mer övertygad om hur fantastiskt 
samarbetet människa och hund emellan kan vara. 
Hur otroliga dessa djur är, vilken kapacitet de 
besitter. Det gäller bara för mig som människa 
och förare att kunna locka fram och motivera 
min hund till att bli min trogna följeslagare. 
Jag tror på att visad respekt föder respekt, det 
gäller inte bara medmänniskor utan i precis 
samma utsträckning våra hundar. När vi lärt 
oss respektera varandra och kan känna glädje 
av varandra, när vi kan ta fram det bästa hos 
varandra, när samarbetet och samspelet blir en 
lek och något glädjefyllt, då har vi levt upp till 
meningen av de vackra orden på minnesstenen. 
Jag hoppas jag en vacker dag når ända dit med 
min prins, och hoppas även ni finner lyckan i 
varandras sällskap. 

Anna Ivaska & Sinsline Noáh (Noise)

Även Finland placerade sig med en hund på årets franska special
I hanarnas brukshundklass blev FIN UCH, Nordisk Vinnare -05, Helsingforsvinnare -05 Slyan Andi JK2(Sph2), BH, A/A 0/0, 
Recommande cot 4 placerad som 4:a. Stolt uppfödare och ägare är Pia Olinki.

Orphee har sedan hon kom till 
oss vid 8 veckors ålder älskat bi-
lar. Att åka och tyvärr att jaga 
dem. Jag tog upp frågan på www.
aktivhund.com och fick igång en 
diskussion. Varför problemet har 
uppkommit kan sammanfattas 
med antingen: vallinstinkt (hon 
vill valla bilarna), jaktinstinkt 
(springa efter det som rör sig) el-
ler ren olydnad. En del förstår inte 

hur det kan vara ett problem. ”Om min hund skulle jaga en 
bil så skulle den få veta att den lever och sen skulle den ald-
rig göra om det”. Men Orphee bryr sig inte om tillrättavis-
ningar. Jag blev rekommenderad av min uppfödare att med 
en dressyrlänk (stryphalsband i tyg) ge henne ett ordentligt 
ryck när hon brister i uppmärksamhet när man går längs 
en väg. Men jag har inte en chans, när bilen kommer hinner 
hon springa mot den och komma tillbaka till mig innan jag 
hinner rycka i kopplet. Jag skulle vilja veta vad ni som kän-
ner rasen beauceron tycker. Bättra på relationen?, mjuk eller 
hård metod eller skrämma henne. Vad har ni för erfarenhe-
ter, har flera det här problemet? Maila till korpensvingar@
yahoo.se.

Tack på förhand! / Maja Blom & Jakiras Orphee

Jagar bilar

Till minne 
av ”Tysse”

1995-2005

Ägare och foto 

Maria Selin

Satchmo’s Tyson

Tysse älskade att leka 
med boll modell större.  
Han blev far till kennel 
Jakira’s O-kull innan 
han togs bort somma-
ren 2005.
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Nationale d’Elevage 
2006 Cluses

BIr & Cert Turbo de la Negresse e.Norton du Santiers des Savannes u.Prisca de la Negresse, ägare och uppfödare Alain Laissus. Foto Esa Rasimus

Lydnad classe �: domare Mr Sauvage längst till vänster. Deltagande hundar: Tosko, Narko d’Arguiller d’Anjou, Roy des Matins de l’Abbe Rozier, Ruskain des Reflets de Feu d’Erstein, 
L CH Jakira’s Grand Boss placerade sig �:a med matte Annebeth reinert. Tyvärr har jag inte placeringarna på de andra hunarna. Alain Thevenon, ordförande Franska 
Beauceronklubben och Eric Vavassori till höger om vinnaren. Foto Esa Rasimus

Vinnare RING 3: 
rackam du Gex 
d’Emplume 
(Jaïtook Carson x 
Melora des Feux du 
Vaillant) född 12 
februari 2000. Ägare 
Beatrice Satge.

Foto Claudine Pujo
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Medlemskap i Franska Beauceronklubben
översättning Cristina Galiano

Blankett hittar du på deras hemsida http://www.berger-
de-beauce.com/club/club-adhesion.htm, skriver ut och 
skickar ifylld till:
MR TRAVERS GEORGES, 
142 BLD JOHN KENNEDY 
91100 CORBEIL – ESSONNES
FRANKRIKE

I och med att det är betalning från utlandet så ska det ske 
via bank till deras bank eller postbank: 
Postbanken: CHEQUES POSTAUX PARIS : IBAN N° FR 
39 30041 00001 0099153F02095  BIC: PSSTFRPPAR 
Banken: CREDIT AGRICOLE : IBAN N° FR 76 1820 6000 
4200 4909 0400 106  BIC : AGRIFRPP882
Det skall skrivas på anmälningsblanketten vilken bank 
pengarna har sänts till. 

En kort översättning av blanketten :
- BULLETIN DADHESION OU DE RENOUVELLE-
MENT: prenumeration eller förnyande av medlemskap 
(enregistrement pris en compte pour l’année suivante 
pour tout paiement effectué à partir du 1er octobre : an-
mälan gäller även för påföljande år om anmälningsavgif-
ten är inbetald efter den 1:a oktober) 
A Imprimer et à retourner à l’adresse ci-dessous : skall 
skrivas ut och skickas till adressen nedtill
- NOM ET PRENOM, Mlle, Mme, Mr: Efternamn och för-
namn, Fröken, Fru, Herr)
- QUALITE OU PROFESSION : titel eller  yrke 
- ADRESSE COMPLETE : fullständig adress 
- ADRESSE(suite ) : adress fortsättning 
- NOM ET PRENOM DU 2EME ADHERENT(si carte 
couple) : efternamn och förnamn för ett andra medlem-
skap (gäller för familjekort)
- Désire adhérer au Club ”Les Amis du Beauceron”: ön-
skar bli medlem i klubben ”Les Amis du Beauceron” 
(beauceron vännerna)
- ADHESION SIMPLE : enkelt medlemskap
- ADHESION + abonnement à la revue trimestrielle ”LE 
BAS ROUGE” : medlemskap + prenumeration  av Le Bas 
Rouge som utkommer kvartalsvis
- CARTE COUPLE (2 adhesions + 1 abonnement): familje-
kort (2 medlemskap + 1 prenumeration)
- ABONNEMENT SEUL A LA REVUE TRIMESTRIELLE 
”LE BAS ROUGE”: Endast prenumeration av Le Bas 
Rouge som utkommer kvartalsvis
- MEMBRE BIENFAITEUR (abonnement compris): Stöd-
jande medlem (inklusive prenumeration av tidningen)
- SUPPLEMENT POUR ENVOI DE LA REVUE A L 
ETRANGER : tillägg för sändning av tidningen utom-
lands
- SOMME DUE : total summa att betala

Om du alltså vill bli medlem med prenumeration så blir 
totalsumman 51.10 Euros (43.50 E + 7.60 E)
Enbart prenumeration : 41.20 E ( 33.60 E + 7.60 E)
Enkelt medlemskap utan prenumeration 16 E
Sen står adressen till Mr Travers - samt de olika IBAN 
Numren
-Si votre beauceron reproduisait, nous sommes suscep-
tibles de communiquer vos coordonnés aux acquéreurs 
éventuels de chiots  - Si opposition de votre part, écrire 
NON dans cette case : Om er beaucerontik får valpar, 
kan vi eventuellt ge er adress till personer som är int-
resserade av att köpa en valp. - Om ni inte vill det – skriv 
”NON” (nej) i rutan nedtill.

Lydnad classe �: domare Mr Sauvage längst till vänster. Deltagande hundar: Tosko, Narko d’Arguiller d’Anjou, Roy des Matins de l’Abbe Rozier, Ruskain des Reflets de Feu d’Erstein, 
L CH Jakira’s Grand Boss placerade sig �:a med matte Annebeth reinert. Tyvärr har jag inte placeringarna på de andra hunarna. Alain Thevenon, ordförande Franska 
Beauceronklubben och Eric Vavassori till höger om vinnaren. Foto Esa Rasimus

BIM & Cert Toscane de Sainte Petronille, e.Houral de 
Murier de Sordeille u.Manderley de Patural, ägare och 
uppfödare Christine Lavilette. Foto Claudine Pujo

Planket i det franska skyddet. Foto Esa Rasimus

Vinnare RING 3: 
rackam du Gex 
d’Emplume 
(Jaïtook Carson x 
Melora des Feux du 
Vaillant) född 12 
februari 2000. Ägare 
Beatrice Satge.

Foto Claudine Pujo

Foto Claudine Pujo
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19911201 Fangh du Plessis Saint Loup oröntgad, omeriterad u. Dorette de Patural hdua L1 BA:u

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

4 3 1 4 1 3 4 3 1 1 - - 3 1 - - - - - - - -

19920204 Fangh du Plessis Saint Loup hdua/ad1 Ukl1 u. Candie de Vaux Rouges hdua Ökl2

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

7 5 2 6 4 2 1 - 1 3 - - 6 2 1 - - 1 - - - -

19930118 Fangh du Plessis Saint Loup hdua/ad1 BIR, L1 u Candie des Vaux Rouges hdua Ökl1 

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

5 1 4 5 5 - 1 1 - - - - 4 - 1 - 1 1 1 - - 1

19930205 Hardi de Bellemour oröntgad, omeriterad u. Dorette de Patural hdua L1 BA:u

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

9 6 3 8 3 5 8 8 - 5 3 2 6 1 - - - 2 - - 1 -

19941117 Hardi de Bellemour hdua/ad0 BIR L2 BL:ej gk BoK-prov u. Candie des Vaux Rouges hdua Ökl1 K-prov

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

1 - 1 1 1 - 1 1 - - 1 1 1 - - - - - - - - -

19950421 Hardi de Bellemour hdua/ad0 BIR L2 BL:ej gk BoK-prov u. Houlette de Bellemour hdua/ad1 omeriterad

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

12 6 6 12 5 7 11 5 6 10 4 4 9 4 - 1 1 3 1 - - -

19950506 Gershwin de la Cité des Grands Feux FUCH u. Roseole’s Aioli hdua BIR K-prov MH

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

11 7 4 9 8 1 9 8 1 - 3 3 8 2 3 1 - 2 1 1 - -

19950809 Dandy VDH CH u. G’Ronja de la Noe Bergere hd1 Ukl2

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

6 2 4 3 2 1 1 1 - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - -

19951011 Gershwin de la Cité des Grands Feux FUCH WW-95 u. G’Kia de la Vallee de Montmorency hd1 Ökl1

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

9 4 5 6 6 - 3 2 1 2 1 1 2 1 - 1 - - - - - 1

19951015 Hedjaz de Keramezec - hdua/ad0 BIR BoK-prov u. Hera de la Noe du Jardin hdua/ad0 BoK-prov L1

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

11 5 6 9 7 2 9 9 - 3 3 3 9 3 - - 2 4 1 - - 3

19970603 Loustic de la Horde du Bois Perdu hdua/ad0 omeriterad u. Sinsline Mariette hdua/ad1 K-prov Ukl1

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

8 4 4 4 3 1 2 0 2 - - - 3 2 - - - - - - - -

19970803 Gerfaut de la Noe Bergere FUCH u. Hera de la Noe du Jardin hdua/ad0 BIR BA:ej gk BoK-prov

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

10 3 7 10 7 3 10 9 1 10 5 2 9 2 - 1 - 2 3 1 - 3

19960626 Japy des Assiers u. Roseole’s Montpellier hdua/ad0 BIR LE BA:u K-prov

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

9 6 3 6 6 0 6 5 1 8 2 2 7 1 1 - - 1 - - - -

19961019 Fauve de Steph’Anguerel u. Roseole’s Aioli hdua BIR L1 MH K-prov

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

9 6 3 3 3 0 3 3 0 1 1 1 5 3 1 - - - 1 - - 1

19970227Hedjaz de Keramezec SUCH BA:ej gk TJH BoK-prov u. Hifi de Keramezec hdua/ad0 BIR BA:gk L1 BoK-prov

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

5 2 3 4 4 0 4 3 1 3 1 1 4 1 2 - - 1 1 - - -

19970501 Loustic de la Horde du Bois Perdu hdua/0(? 970219) omeriterad u. Lutine du Plessis Saint Loup hdua/ad0 omeriterad

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

7 5 2 2 1 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - -

Den svenska beauceronaveln - rasdata och meriter gäller enligt SKK och FKK rasdata 2006-06-28.  För avelshundarna gäller 
meriter med datum vid parningstillfället. Har räknat bort hundar som ej har åldern inne för sammandraget 2001-2005. Vad gäller im-
porter har jag räknat bort 2 finska importer, som inte var här så länge. Tänk på att ingen hänsyn tas till exporter vad gäller svenska kullar. 
Reservation för felräkning. /Anneli Tiainen

Reg Ha-
nar

Tikar Höfter
Röntgade
Fria
Anmärkning

Armbågar
Röntgade
Fria
Anmärkning

MH Men-
tal
Test

EX-
teriör 
korn-
ing

Ut-
ställ-
da

Lydnadsklasserna Bruksprovsklasserna TJH
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19980407 Hedjaz de Keramezec SUCH BA:ej gk TJH BoK-prov u. Roseole’s Montpellier BIR SLCH BL:gk K-prov

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

6 3 3 4 2 2 4 3 1 4 - - 3 1 1 - 1 2 - 1 - -

19980815 Japy des Assiers u. Roseole’s Aioli hdua BIR L1 MH K-prov

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

9 3 6 6 5 1 6 6 - 3 1 - 5 5 1 - - 2 - - - 1

19990202 Japy des Assiers u. Roseole’s Poulet a la Bonne Femme hdua/ad0 Cert MT:ej gk K-prov

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

7 6 1 4 2 2 3 3 - 2 - - 4 - - - - - - - - -

19990312 Högbrobacken’s Bozzi  hdua/ad0 KORAD LP3 TJH MH u. Satchmo’s Tsalsa hdua/ad0 KORAD LE BA:u BIM MH

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

7 6 1 4 4 - 4 4 - 4 4 2 4 1 1 - - 1 - 1 - 1

19990412 Satchmo’s Topaze hdua/ad0 BIR L3 KORAD BA:u MH K-prov u. Roseole’s Montpellier BIR SLCH BL:gk K-prov

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

6 4 2 4 2 2 4 1 3 3 1 1 1 - 1 - - - - - 1 -

19990421 Laps du Domaine de la Groux u. Hera de la Noe du Jardin hdua/ad0 SUCH TJH BA:ej gk BoK-prov MH

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

11 5 6 8 6 2 8 7 1 8 7 4 8 2 1 - 2 3 1 - 1 2

19990712 Roseole’s Poulet a la Bergere hdua/ad0 SUCH BH MT:ej gk LP1 K-prov u. Murk la Argente hd1/ad1 BIR MH 

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

7 3 4 6 4 2 6 5 1 7 1 1 6 1 - - - 1 - - - 3

20000323 Noble-Victor du Jardin d’Avril hdua/ad0 omeriterad u. Leona hdua omeriterad

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

8 6 2 3 2 1 3 2 1 1 1 - 4 1 - - - - - - - -

20000525 Merlin de la Noe du Jardin u. Norvege de la Plaine d’Astree hdua

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

9 5 4 8 7 1 8 8 - 7 7 5 7 - 5 - - 2 1 1 1 2

20000629 Maurice du Domaine du Goelo hdB/ad0 BIR MT ej gk u. Roseole’s Poulet au Blanc hdua/ad0 BA:u L1 K-prov

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

6 1 5 3 3 - 3 3 - 4 - - 5 1 - - 1 1 - - - 2

20000730 Maurice du Domaine du Goelo hdB/ad0 BIR MT ej gk u. Roseole’s Poulet Vauclusienne hdua/ad0 K-prov

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

9 4 5 4 3 1 3 3 - 2 - - 3 1 - - - - - - - 1

20001127 Roseole’s Poulet a la Bergere hdua/ad0 SUCH BH MT:ej gk L2 K-prov u. Nadja de Champreval hdA/ad1 FIN UCH MT

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

7 5 2 2 - 2 2 1 1 2 2 1 2 - 1 - 1 - - - - -

20010121 Högbrobacken’s Bozzi SUCH L3 KORAD TJH MH u. Satchmo’s Tsalsa BIM LE KORAD BA:u MH

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

7 5 2 5 3 2 5 5 - 6 3 1 3 1 - - - - - - - -

20010318 Maurice du Domaine du Goelo hdB/ad0 MT ej gk BIR u. Roseole’s Pigeonneau en Papilotte ua/0 KORAD Bt-3 K-p

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

2 1 1 1 1 - 1 1 - 2 - - - 1 - - - - - - 1

20020118 Xsir de l’Amouraudiere u. Roseole’s Pêches a la’Aurore hdA/ad0 SUCH L1 MT ej gk TJH K-prov

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

9 6 3 5 3 2 5 5 - 7 2 1 7 1 3 - - 2 1 - - 3

20020309 Hedjaz de Keramezec  INT SUCH TJH MH BA: ej gk BoK-prov u. Norvege de la Plaine d’Astree hdA/ad0 BIR MH

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

9 4 5 9 5 4 9 9 - 7 2 1 6 3 - - - - - 1 - -

20020529 Maurice du Domaine du Goelo hdB/ad0 MT ej gk BIR L1 u. Roseole’s Poulet au Blanc hdua/ad0 B/J1 BA:u L1 K-prov 

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

7 6 1 4 3 1 4 4 - 4 2 - 3 1 2 - - 1 1 - - -
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20020616 Leo de la Vallee des Marronniers u. Satchmo’s Hasta hdua/ad0 SUCH L3 Sph1 TJH KORAD

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

8 4 4 7 5 2 7 7 - 6 2 - 7 2 2 - - - - 1 - -

20020927 Xsir de l’Amouraudiere u. Roseole’s AG Barbue Braisse hdA/ad0 BIR TJH K-prov MH

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

11 3 8 6 6 - 5 5 - 2 2 - 5 1 1 - - - 1 - - -

20021105 Satchmo’s Occie hdB/ad0 BIR MH Exteriör gk u. Satchmo’s Tsalsa BIM LE KORAD BA:u MH

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

6 4 2 4 4 - 4 4 - 5 1 - 3 2 1 - - 1 - - - -

20030121 Satchmo’s Occie hdB/ad0 BIR KORAD MH u. Ossie de la Loutre Noire hdA/ad0 BIR K-prov MH

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

3 1 2 3 2 1 3 3 - 3 2 2 3 2 1 - 1 - - 1 - 1

20030223 Maurice du Domaine du Goelo hdB/ad0 MT ej gk BIR L1 MH u. Roseole’s Barbue a la Drouot hdB/ad0 BIM MH

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

10 4 6 5 3 2 5 5 - 3 - - 4 - - - - - - - - -

20030302 Nectar dit Noir de la Negresse u. Norvege de la Plaine d’Astree hdA/ad0 BIR MH

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 - - 1 1 - - - - - - - -

20030812 Sénèque de la Dame de Coeur F UCH RING3 u. Norvege de la Plaine d’Astree hdA/ad0 BIR MH

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

9 5 4 8 3 5 8 7 1 6 1 - 8 3 - - - 2 - - - -

20031209 Maurice du Domaine du Goelo hdB/ad0 MT ej g BIR L1 MH u. Roseole’s Poulet a la Bonne Femme ua/0 Bt2 MTej K-p

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

6 5 1 2 2 2 2 - 1 - - - - - - - - - - - -

20040506 Noble-Victor du Jardin d’Avril hdua/ad0 BL:ej gk L1 MH u. Robbie du Jardin d’Avril hdB/ad0 Btkl2 MH

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

6 1 5 5 2 3 5 2 3 3 - - 2 1 - - - - - - - -

20040707 Satchmo’s Silo hdB/ad0 BIR BA:gk L1 MH u. Ossie de la Loutre Noire hdA/ad0 BIR K-prov MH

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

4 2 2 2 1 1 2 2 - 1 - - 2 1 - - - 1 - - - -

20040818 Ortega de Patural u. Saphir de la Ruee Sauvage hdB/ad0 MH MT Ökl1

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

8 5 3 4 2 2 4 4 - 8 - - 5 2 - - - 2 - - - -

20050501 Oukerbleu de la Horde du Bois Perdu u. Roseole’s Barbue a la Drouot hdB/ad0 BIM MH

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

7 4 3 - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - -

20050513 Lillsjöviks L’x-Legato hdA/ad0 NORD UCH KORAD L2 MH Sph2 Skh1 u. Roseole’s Barbue a la Parisienne A/0 MH Ukl1

Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

6 2 4 - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - -

20050727 7 (5+2) Lillsjöviks L’x-Legato hdA/ad0 NORD UCH KORAD L2 MH Sph2 Skh1 u. Jakira’s Janelle hdA/ad0 Ukl2 MH L1 MT 
20050906 7 (1+6) Univers des Assiers u Saphir de la Ruee Sauvage Ökl1 KORAD MH 
20051112 8 (3+5) Troll de la Noe du Jardin u. Satchmo’s Orissa hdA/ad0 BIR KORAD MH  BA:u L2

Födda 1��1-1��5 Sammandrag svenska kullar; 11 använda i avel i Sverige 15%
Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

75 39 36 63 42 21 48 38 10 25 15 14 49 14 5 4 4 13 5 1 1 5

52% 48% 84% 67% 33% 64% 79% 21% 33% 20% 19% 65% 19% 7% 7% 5% 17% 7% 1% 1% 7%

36% 27%

Födda 1��6-�000 Sammandrag svenska kullar; 10 använda i avel i Sverige 7%
Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

140 76 64 85 64 21 79 66 13 70 33 20 81 23 15 1 5 15 8 4 3 16

54% 46% 61% 75% 25% 56% 84% 16% 50% 24% 14% 58% 16% 11% 1% 4% 11% 6% 3% 2% 11%

31% 21%
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Hi, my name is Sheila Marland and I live 
in England. I was delighted to be con-
tacted by Anneli Tiainen asking me if I 
would write a few words about Beau-
cerons in England.

 I first became aware of the breed 
when I visited Crufts a few years ago 
and saw them in the Discover Dogs Sec-
tion which is a part of Crufts where eve-
ry breed of dog registered with the Ken-
nel Club has a stand to promote and 
show these breeds. I fell in love with 
the breed there and then and eventually 
three years later I got Sasha (but more 
about her another time!).

Beaucerons were first introduced 
into England in 1990 when two French 
Beaucerons, the male Fripon Du Plessis 
and a female Fleur Du Domaine Staint 
Guillaume were imported by a Mr Ray 
Greenwood. The first litter was bred in 
conjunction with Meg Purnell-Carpen-
ter of the Overhill Kennels (k9meg@
overhill.co.uk) and to date approx 120 
Beaucerons have been registered with 
the British Kennel Club.  Since then Meg 
has been developing the Beauceron in 
England by careful breeding including 
importing dogs and bitches to estab-
lish a good and broad gene pool, both 
from the breed standard point of view 
and, most importantly, temperament.  A 
male from the first litter, Abel Seaman 
with Overhill, was the first Beauceron 
exhibited in the UK and won the Im-

port Register Limit Class at the Nation-
al Working Breed Championship Show 
in July 1998 and his younger sister, Bell 
Aimee Petite with Overhill won the Post 
Graduate Class. 

Unfortunately with so few Beau-
cerons in the country they are not very 
well known or recognised!! but hopeful-
ly over the next year or two, now that we 
have a top Breed Dog  who is very well 
known and liked and an Obedience Dog 
who is already being noticed for her at-
titude and ability (and that after three 
competitions!) more people will be in-
terested in owning one. In fact there is at 
least one working trials competitor with 
many years experience who is watching 
Sasha’s progress with a view to owning 
one in the future.

Most of the Beaucerons bred in Eng-
land to date have gone to Pet Homes 
and they do seem to get on well with 
families with horses!.    

Currently there are very few Beau-

cerons “working” in England. I believe 
that a couple are doing Agility, at least 
one is training for Working Trials (Lo-
gan), one lives with huskies and is be-
ing trained as a sled dog and my own, 
Sasha, Overhills Destiny, has just start-
ed her Obedience Career. There are no 
herding competitions in England as yet 
unfortunately.

Currently Meg is having great suc-
cess with Sasha’s brother, Overhills Blue 
Tango, Rohan, who as well as being 
best Import Puppy last year, is the Top 
Working Import Dog for 2005/2006 and 
he gained Best Import Dog at a recent 
Show.   Rohan is a Harlequin (or tri-col-
our).    

Sasha’s sister (a harlequin) has just 
been mated with a French Import Xaltor 
de Montclea (black & tan) and at least 
one of the puppies will be going to a 
working home.

Sheila Marland/Marlansh@aol.com

Beaucerons 
in England

Overhill’s Blue Tango

Födda �001-�005 Sammandrag svenska kullar; � använda i avel i Sverige
Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

141 72 69 71 46 25 70 66 4 65 17 5 65 20 12 - 1 9 3 3 - 5

51% 49% 60% 65% 35% 59% 94% 6% 55% 18% 5% 52% 17% 10% - 1% 8% 3% 3% - 4%

28% 13%

Overhill’s Destiny

Födda 1��7-1��5 Sammandrag importer 11 franska, � franska via Finland och 1 finsk, �0% i avel
Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

15 5 10 12 10 2 8 6 2 2 - - 10 4 1 - - 4 1 - - -

33% 67% 80% 83% 17% 53% 75% 25% 13% - - 67% 27% 7% - - 27% 7% - - -

33% 33%

Födda 1��6-�000 Sammandrag importer 4 franska, 1 fransk via Finland, � finska, � belgiska och 1 norsk, ��% avel
Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

17 5 12 12 9 3 12 10 2 9 1 - 14 4 - - - 1 1 - - -

29% 71% 71% 75% 25% 71% 83% 17% 53% 6% - 82% 24% - - - 6% 6% - - -

24% 12%

Födda �001-�005 Sammandrag importer 7 franska, � finska, �� norska och 1 engelsk; � % i avel
Reg H T HR HF HA AR AF AA MH MT EX U L1 L2 L3 LE BA BL BH BE TJH

33 14 19 23 18 5 19 18 1 15 3 2 22 6 2 - - 1 3 1 - -

42% 58% 70% 78% 22% 58% 95% 5% 45% 9% 6% 67% 18% 6% - - 3% 9% 3% - -

24% 15%
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Alla är inte födda under lyckostjärnan 	

För och med
beauceronhälsan

Hälsotips, sjukdomar 
och behandlingar, 
parasiter och ohyra. 

Beaucerontiken Punasukan Punana-
hka eller Jasmi föddes i januari 1999 
och blev vår familjemedlem samma år i 
mars. Som valp var Jasmi typisk för sin 
ras. Skor, böcker, mjukisdjur och annat 
blev offer för hennes sylvassa tänder 
till och med tre stycken fjärrkontroller. 
Jasmi var med på Punasukan-dagar-
na, utställningar och lydnadsträningar. 
Hon var med oss överallt där vi kun-
de ha henne med. Det tyckte Jasmi om, 
det spelade ingen roll var vi var, bara 
”mammorna” var med (alltså jag och 
min syster Heidi). Allt gick bra med 
barnkära Jasmi tills hon var nära fem år 
och fick sitt första anfall av epilepsi.

Jasmi sov som vanligt bredvid mig. 
Jag vaknade på småtimmarna av att 
hon sprattlade och krampade. Hon var 
medvetslös och fradgade. Anfallet gick 
snart över men hon kunde inte stå på 
sina ben och tittade på mig och und-
rade vem jag var. Det verkade som om 
hon inte kunde placera mig. Från bör-
jan kom inte anfallen så ofta men ofta 
nog så tillsammans med veterinären 
bestämde vi oss för att börja med epi-
lepsimedicineringen. Det gjorde vi i 
december 2003 då alla andra sjukdom-
salternativ var avbetade. Fenemal (ver-
kande ämne fenobarbital) verkade inte 
som önskat utan anfallen kom som för-
ut. Jasmi fick knölar på nosen och benen 
av medicineringen och då behövdes 
snabb allergikur. Anfallen gjorde hen-
ne ibland orolig och rädd så för det åt 
hon Stesolid men utan verkan. Då Jasmi 
inte svarade på Fenemal medicinering-
en började vi i februari 2004 också med 
kaliumbromid medicinering. Ändå fick 
hon anfallen som förut, 5-10 anfall i må-
naden. Efter ett par månader blev hon 
väldigt dålig, vi fick ha henne på dropp 
på smådjurskliniken. Hemoglobinet var 
nere i 36 (normalt ungefär 150-160) så 
hon fick verkligen kämpa för sitt liv. Di-
agnosen blev AIHA eller autoimmun 
hemolytisk anemi, anemi där hundens 

egna antikroppar börjar förstöra de 
röda blodkropparna.

Veterinären gav inget hopp men för-
vånades över Jasmis kampvilja. Hon or-
kade gå och göra sina behovs själv (hon 
ville inte ens pinka med klinikpersona-
len när hon var där, först då matte kom 
gick det bra) och hennes ögon följde allt 
som hände runtomkring henne trots att 
hon var döende. Som ett under klarade 
hon livet men återhämtningen gick väl-
digt långsamt.

Vi trappade ner och slutade helt 
med epilepsimedicinen då den inte gav 
något resultat. Dessutom misstänk-
te vi att det var den som utlöst AIHA:
n. För att bli bra från AIHA:n åt hon at-
satioprin och kortison i några månader 
men av den fick hon också biverkning-
ar. Då Jasmi till slut klarat av AIHA:n 
bestämde jag och min syster att vi inte 
skulle börja med några fler ”läkeme-
delsrundor”. Jasmi verkade må myck-
et bättre utan epilepsimedicineringens 
biverkningar och som jag nämnde förut 
så hade den ingen verkan på vår hund.

Våra fritidssysselsättningar föränd-
rades. Vi kunde inte motionera normalt, 
ställa ut eller träna lydnad då hennes 
uppförande hade ändrats efter anfallen. 
Jasmis koncentrationsförmåga räckte 
helt enkelt inte till, epilepsianfallen in-
verkar ju direkt på hjärnans funktion. 
Men annars var Jasmi levnadsglad, en-
ergisk och snäll så därför bestämde vi 
att vår bästa vän skulle få njuta av li-
vet så länge epilepsianfallen inte gjor-
de henne illa eller gjorde livet svårt på 
annat sätt. Att gå på promenad, springa 
lös i skogen och att åka bil var Jasmis fa-
voritsysselsättning ända in i det sista.

Så småningom kom anfallen allt of-
tare. En normal vardag bestod av att 
ständigt torka upp pinkfläckar, nattvaka 
vid anfallen, tvätta, hålla henne under 
uppsikt under och efter anfallen. Hon 
blev ofta helt virrig då och kunde tör-
na emot saker och väggar och inte veta 

var hon var. Ibland kunde hon skälla i 
ett par timmar efter ett anfall. Epilepsin 
kan orsaka många olika symtom. An-
fallen varierade mellan 15-30 i måna-
den och varade i 2-4 minuter. Hon hade 
kramper och var medvetslös, kissade på 
sig och dräglade mycket. Anfallen orsa-
kade Jasmi stor rädsla. Hon var rädd för 
förbipasserande bilar eller att gå i trap-
por, sånt som hon tidigare aldrig varit 
rädd för. Jasmi kan under sitt sista lev-
nadsår beskrivas som att hon gick till-
baks till valpstadiet. Hon blev mer lek-
full och gjorde ”dumheter”, som då hon 
var liten valp, utan att fatta att det var 
farligt. Vi fick hela tiden vakta och vaka 
över henne, min syster Heidi ska ha det 
största tacket då hon skötte Jasmi både 
dag och natt under hennes sista år.

Jasmi litade på oss ända in i det sista 
och sökte skydd hos oss när det behöv-
des. Före epilepsianfallen brukade hon 
komma och knuffa till med nosen och 
förvissa sig om att vi var där. Sen rull-
lade hon ihop sig, somnade och fick an-
fallet. Anfallen kom alltid i vila.

Till slut var vi tvungna att ta det 
svåra beslutet. Veterinären som skött 
om Jasmi under hela denna tid fick låta 
henne somna in 18 november 2005. Den 
dagen var vi ute och rastade henne som 
vanligt. Då fick hon ett anfall under rast-
ningen, det hade aldrig hänt tidigare. Vi 
tog det som ett tecken på att vi tagit rätt 
beslut. Nu tror vi att vår kära hund har 
det bra i hundhimlen.

Till minne av och i djup saknad av 
Jasmi och hennes blöta pussar.

Raisa Ruuni

Raisa vill gärna komma i kontakt med an-
dra beauceronägare som har erfarenhet 
av epilepsi. Skriv på svenska till ruuni@
cc.joensuu.fi 

Med epilepsi menas en sjukdom som 
karakteriseras av återkommande epi-
leptiska anfall; kortvariga och plöts-
ligt insättande, onormala urladdning-
ar i hjärnan. Anfallen kan yttra sig som 
kramper i hela eller bara vissa delar av 
kroppen och olika grad av förändrat 
medvetande samt som olika beteende-
rubbningar. Den vanligaste anfallsfor-

men är så kallade generaliserade anfall 
med kramper i hela kroppen och med-
vetslöshet.

primär epilepsi
Vid primär, även kallad idiopatisk, epi-
lepsi kan man inte påvisa någon för-
värvad skada i hjärnan. Ärftliga fakto-
rer bidrar påtagligt vid primär epilepsi. 

Den debuterar oftast vid låg ålder, från 
sex månader till fem år och är vanli-
gare hos hanhundar än hos tikar. Pri-
mär epilepsi är den vanligaste formen 
av epilepsi. Anfallen vid primär epi-
lepsi följer ofta ett visst mönster och är 
likartade hos individen från gång till 
gång. De kommer vanligen medan hun-
den vilar och är kortvariga, oftast mel-

epilepsi

Tidigare publicerad i Finska Beauceronklubbens tidning nr 1/2006, översättning Lahja Tiainen
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AiHA 
(autoimmun hemolytisk anemi) är en 
abrupt påkommen blodbrist orsakad 
av att en mycket stor del av de syrebä-
rande röda blodkropparna plötsligt an-
grips och förstörs av ”felprogrammera-
de” antikroppar. Den akuta blodbristen 
gör att kroppens celler inte får det syre 
som är nödvändigt. Hunden blir därvid 
svag och apatisk och blodbristen leder 
till hjärtklappning. Slemhinnorna blir 
bleka och efter hand gultonade. Tillstån-
det är livshotande.

Hämtat från SKKs hemsida

23/12-95 
Första gången jag upptäcker att det var 
något konstigt med honom, reflektera-
de inte över det då , men har förstått nu 
i efterhand att det kan ha varit ett litet 
epilepsi anfall , slår med tassarna, ving-
lar och gnäller.

26/10-95 
Vaknar på kvällen slår med tassarna, 
vinglar dreglar och gnäller.

Sedan inget på flera år, vi tränade 
tävlade och gick tjänstehundsutbild-
ning, utan några problem, alltid en pigg 
och glad beauceron.

2/2-98 
Efter att ha varit ute på en promenad 
och precis hemkommen börjar han att 
vingla och tappa balansen, fick bära sis-
ta biten till dörren.

2001 
Fick han ett riktigt anfall i samband 

med en stress situation, jag kom hem 
och Vovven och min dåvarande sambos 
bägge hundar kom glada springande 
till grinden för att hälsa, alla ville kom-
ma först och det blev lite bråk, varvid 
Vovven började tappa balansen, ram-
lade omkull och låg och skakade och 
dreglade i flera minuter, det var fruk-
tansvärt att bara sitta och hålla hunden i 
knät utan att kunna göra någonting. Ef-
ter en stund reser han sig igen, skakar 
på sig och allt är som vanligt igen.

Vi tog honom sedan till veterinär 
som konstaterade att det var epilepsi 
och han fick piller mot anfallen och det 
har funkat bra, inga som helst problem 
med träning eller något annat heller.

Vid något tillfälle fick han inte pill-
ren som han skulle och då visade sig an-
fallen igen.

De fem senaste åren har jag inte sett 
något anfall alls.

lan 30 sekunder och 4 minuter. Mellan 
anfallen är hunden helt normal. Ett ty-
piskt epileptiskt anfall kan indelas i fyra 
faser: prodromalfasen, med ändrat be-
teende och humör, som kan börja tim-
mar till dagar före anfallet. I nästa fas, 
aura, är hunden orolig och kan gnälla, 
skaka och salivera. I krampstadiet, iktus, 
som varar några minuter, spänns musk-
lerna och hunden faller omkull. Sedan 
kommer rytmiska ryckningar i benen, 
ansiktet och halsen. Hunden brukar sa-
livera kraftigt och ofrivillig avgång av 
urin och avföring är vanlig. Iktusfasen 
avslutas med travrörelser med benen 
och hunden brukar sedan resa sig upp 
igen. I uppvakningsfasen verkar hunden 
förvirrad, desorienterad och orolig. Det 
sistnämnda tillståndet kan vara i timmar 
till dagar.

sekundär epilepsi
Vid sekundär epilepsi finns ofta en på-
visbar skada i hjärnan. Exempel på ska-
deorsaker i hjärnan är hjärntumör, ence-
falit (hjärninflammation, till exempel vid 
valpsjuka), skada efter yttre våld och hy-
drocefalus (vattenskalle). Orsaker utan-
för hjärnan kan vara hypoglykemi (för 
låg blodsockernivå), förgiftning, syre-
brist vid hjärt- och lungsjukdomar, ska-
dor på lever och/eller njurar och vissa 
ämnesomsättningssjukdomar. Den se-
kundära epilepsin benämns ibland även 
förvärvad eller symtomatisk epilepsi.

Hämtat från SKKs hemsida

- ett bra liv med hjälp av medicin

Husse

Doping - röntgen
De preparat som används vid sedering i samband med höftleds- och armbågs-
ledsröntgen omfattas av nationellt dopingreglemente för hund. Tänk därför på 
den karenstid som finns för deltagande vid utställning, prov, tävling eller träning 
efter en röntgen.
 Domitor 7 dygn Plegicil 7 dygn
 Rompun 7 dygn Torbugesic 28 dygn
 Kombination Domitor + Torbugesic 28 dygn
 (profol 7 dygn)

Nationellt dopingreglemente för hund samt fullständig ATC-förteckning med ka-
renstider finns att läsa under regler och bestämmelser på SKKs hemsida www.
skk.se. Saxat från AfBVs tidning “Belgaren”.

Svenska Brukshundklubbens Centrala Rasutvecklingssektor inbjuder till:
Central Avelsmåls- & uppfödarkonferens

28 – 29 oktober 2006.
Plats: Scandic Hotell, Upplands-Väsby

På programmet:
Vet. Lennart Garmer, ögonproblem/Professor Henrik von Euler, SLU, Bukspottkörtelfel och tumörsjukdomar/SKK:s Avels-
konsulent Helena Rosenberg, DNA:s användning, SKK:s avelsdata/Ordf. i SKK:s uppfödar & kennelkonsulentkommmit-

té Sten Åkesson redogör för UKK:s arbete, Vad händer när man bryter mot SKK:s reg.bestämmelser, moral & etik.
Kostnad:  Helpension enkelrum 1.496:- dubbelrum 1.130:-/per person/Halvpension: 560:-, fm & em kaffe och lunch båda dagarna. 

Skriftlig anmälan (Glöm inte att ange vad du önskar hel el. halvpension) och avgiften skall vara SBK tillhanda senast 2006-
10-16 på adress SBK, att.Yvonne Brink, Box 4,  123 21 Farsta eller via e-mail: yvonne.brink@brukshundklubben.se

Avgiften inbetalas på POSTGIRO 19 69 52 – 6  Sv. Brukshundklubben
Ange ”Avelsmåls- & Uppfödarkonferens” samt ditt namn

Uppl. månd.-torsd.: SBK, Yvonne Brink tel. 08 – 556 811 00  tel.tid 10.00.12.00 13.00.15.00  
Hämtat från Svenska Rottweilerklubbens hemsida



 �4 DUBBELSPORREN

Att tävla Lydnad med SIN Beauceron

Text: Åsa Alfred Foto: Martin Persson

Att tävla är absolut inget måste, men det är ofta väldigt roligt, speciellt om man inte tar det på 
alltför stort allvar. Det ska vara kul även om man förstås är nervös – det är alla, mer eller mindre.

Regler för officiella lydnadsprov finns dels att ladda ner från 
både Svenska Brukshundklubbens och Svenska Kennelklub-
bens sidor, och dels kan man beställa regelhäftet från SBK. 
Observera att man som tävlande är skyldig att känna till re-
glerna! Det kan underlätta att åka och titta på en eller två täv-
lingar först, så har man lite mer koll på vad som händer och 
sker.

Tävlingsanmälan ska vara arrangören tillhanda senast tre 
veckor innan tävlingen. Observera att det betyder att de ska 
ha pengar och anmälan då, inte en eller två dagar senare. En 
del klubbar tar med dig ändå, men räkna inte med det!

Hur hittar man då en lämplig tävling? Ja, enklast är att 
gå via Svenska Brukshundklubben. Antingen tittar man i de-
ras pappersversion av tävlingskalendern (den skickas ut med 
årets sista nummer av tidningen Brukshunden) eller så går 
man in på deras hemsida www.brukshundklubben.se eller 
www.sbk.nu. På förstasidan finns sedan länk till Tävlingska-
lendern där man kan söka efter lämpliga tävlingar även hitta 
information om vad det kostar att anmäla sig.

Amälning sker antingen via internet eller på speciella 
plusgiro-blanketter (beställs från SBK), vet man vilken infor-
mation som behövs så går det även bra att använda en vanlig, 
blank pg-blankett och skriva den info som behövs. 

Senast två veckor innan tävlingen ska du sen få ett PM. Är 
det väldigt  många anmälda kan man bli bortlottad men detta 
händer så gott som aldrig i lydnadsklasserna.

När man anmält sig och fått PM är det bara att förbereda 
sig själv och hunden så bra som möjligt.

Tävlingsdagen
På själva tävlingsdagen ska man ha med sig hundens vaccina-
tionspapper samt medlemskortet (man måste vara medlem i 
Svenska Brukshundklubben eller någon av deras rasklubbar, 
t.ex. Svenska Beauceronklubben). PM:et är också bra att ha 
med, då det oftast finns karta samt telefonnummer till klubb-
stugan där… trist att köra vilse på vägen till klubben och inte 

kunna ringa och få hjälp.
Försök vara i så pass god tid att du inte behöver stres-

sa. Sen får man testa sig fram med vad som passar ens egen 
hund – vissa behöver vila i bilen innan det är dags att gå in, 
andra behöver vara ute en lång stund för att vänja sig vid den 
nya miljön och kunna fokusera på att jobba. 

När man kommer till klubben går man och anmäler sig 
hos tävlingssekreteraren som antingen sitter i sekretariatet el-
ler i klubbstugan. Håll koll på var alla andra verkar ställa sina 
steg så hittar du nog, annars fråga!

Du talar om vad du heter och vilken klass du ska täv-
la, visar hundens vaccinationsintyg och ditt medlemsko-
rt. Medlemskortet ska antingen vara påskrivet av klubbens 
kassör eller försett med kvitto på inbetalningen – betalar man 
via internet brukar det fungera att skriva ut betalningsinfon 
och visa upp den. 

Efter att alla har anmält sig är det dags för samling. Här 
presenterar sig tävlingsledaren och informerar om hur da-
gens tävlingar kommer att läggas upp, man presenterar ock-
så domare och sen sker lottning. Egentligen är lottning bara 
nödvändig i elitklass, men alla klubbar jag någonsin tävlat på 
har förrättat lottning även i klass I – III, så räkna med att det 
blir lottning. 

När man fått sitt startnummer så får man info om när det 
är beräknat att man ska börja. I de flesta fall så börjar man 
med platsliggningen men det finns ingen bestämd ordning, 
bara en rekommendation om att momenten ska utföras i den 
ordning som finns i reglerna.

Ofta är planen märkt med antingen sprayfärg eller såg-
spånshögar, för att tävlingsledaren ska kunna hålla rätt på 
hur han/hon ska dirigera ekipagen. En del hundar blir väldigt 
störda av det här. Tänk på att även om du får veta att du ska 
ställa upp vid punkten så måste du inte ställa dig på punkten. 
Är din hund störd eller distraherad av fläckarna – ställ upp så 
att fläcken hamnar bakom er.  
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Platsliggande i grupp

Tävlingsledaren kallar fram ett ekipage i taget och vi-
sar var man ska ställa upp. Hundarna ska ligga med 
cirka 5 meters mellanrum. På tävlingsledarens kom-
mando kopplar man loss och stoppar sedan undan 
kopplet, därefter lägger man på tävl.led. kommando 
ner hunden och väntar sen tills man får kommando att 
lämna hunden. Försök anpassa takten till de andras. 
Man går tills tävlingsledaren säger att man ska stanna 
och vända sig om.

Tandvisning/tillgänglighet

Förekommer bara i lydnadsklass I och är egentligen 
ett test för att se hur pass hunden klarar med hante-
ring. Ett moment som kan vara bra att träna på om 
man har en otillgänglig eller översocial hund… Hun-
den får backa, vägra att låta sig tittas på, morra – man 
får då betyg 0, däremot får den naturligtvis inte för-
söka bita eller göra utfall. Detta moment är det enda 
obligatoriska i hela programmet – du kan alltså inte 
avstå det. Vanligast är att momentet utförs direkt efter 
platsliggning i grupp.

Linförighet

Förekommer endast i klass I. Bara följ tävlingsledarens anvisning-
ar om hur du ska gå. Det brukar vara svårt att hålla rätt på höger 
och vänster när man är nervös; är du inte säker så sväng bara åt 
något håll – det är tävlingsledarens uppgift att lotsa dig rätt igen. 
Kopplet ska hänga ganska fritt, så korta inte in det för mycket. 

Fritt följ

Förekommer i både klass I och II. Normalt sett så får 
man gå exakt samma program som man gjorde i linfö-
righeten, men det finns inget som säger att det måste 
vara så, så räkna inte helt med det. Samma sak här – 
följ tävlingsledarens anvisningar så gott du kan, slapp-
na av och glöm inte andas…

Lydnadsmoment klass I och II
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Platsläggande (under gång)

Förekommer i både klass I och II. Man börjar med fritt 
följ och får sen order om att lägga hunden. Om hun-
den inte lägger sig är betyget tyvärr 0, det hjälper här 
inte att efter några steg ge ett dubbelkommando. Efter 
att du kommenderat hunden att lägga sig så fortsät-
ter du bara gå tills tävlingsledaren säger åt dig – ofta 
säger de kanske bara ”tack, det räcker” och det bety-
der att du ska göra halt och vända dig om. Sen vän-
tar man på att få order om att återgå. Vid återgång så 
ska man gå in och ställa sig vid hundens sida, sen sät-
ter man inte upp hunden förrän tävlingsledaren säger 
”sätt hunden”.

Inkallande

I lydnadsklass I är det en vanlig ”slät” inkallning, i 
lydnadsklass II är det en inkallning med ställande 
efter halva sträckan. Stället där man ska stanna hun-
den är utmärkt med en kon eller pinne eller liknande 
en bit ut i kanten och tävlingsledaren brukar göra en 
uppmärksam på var denna kon/pinne finns så att man 
säkert har sett den. 

Stående (under gång)

Utförs på ungefär samma sätt som läggande under 
gång – du ställer hunden på tävlingsledarens kom-
mando och fortsätter gå tills du får order om att stanna 
och vända dig om. Återgå när tävlingsledaren säger 
det. Här gör man likadant som med läggandet – man 
går tillbaka och ställer sig bredvid hunden och sen ska 
hunden sätta sig, denna gången dock ner, inte upp. 
Träna mycket på att hunden verkligen väntar på ditt 
kommando, så att den inte sätter sig för tidigt!

Apportering

Förekommer enbart i klass II. Du ställer upp vid an-
visad punkt och sen kommer tävlingsledaren och läm-
nar över apportbocken. Se till så att hunden nu inte 
hoppar upp och biter i den, om du har en hund som gil-
lar momentet, för då underkänns det! Kasta apporten 
när tävlingsledaren säger att du ska göra det, vänta sen 
med att skicka hunden tills du får order att göra det. 
Om din hund skulle släppa apporten men du ser att 
den tänker plockar upp den igen – försök håll dig kall 
och säg inget; annars får ni nerdrag både för att hunden 
tappar apporten och för att du ger dubbelkommando.
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Oavsett om det är klass 1 eller 2 så är hoppet det sista momen-
tet, så nu har du klarat av hela programmet!

Strunta i att försöka se betygen när de visas mellan mo-
menten; det gör bara att man tappar fokus och kanske dess-
utom blir besviken om ett moment gått dåligt. Du får ditt 
protokoll efter tävlingen och då kan du titta på poängen där. 
Koncentrera dig istället på din hund mellan momenten och 
förbered både dig själv och hunden på nästa moment när du 
berömt klart för föregående.

Sist, men egentligen allra viktigast – försök ha roligt! Det 
ÄR kul att tävla, åtminstone så småningom. Förvänta dig inte 

stordåd av dig själv eller hunden de första tävlingarna – det 
tar tid att vänja sig vid situationen och ofta är det väldigt job-
bigt för hunden då matte/husse beter sig väldigt konstigt.

Lycka till och jag hoppas att vi får se ännu fler beauceron-
ekipage på tävlingar framöver!

Fjärrdirigering

Förekommer enbart i klass II. Ofta finns en linje som 
ni ska ställa upp framför. Tävlingsledaren ställer upp 
cirka 5 meter bakom hund och förare och visar en sky-
lt där det står ”ligg”, när skylten sen vänds så det står 
”sitt” så kommenderar du hunden att sitta upp. I det-
ta momentet får man faktiskt använda både röst- och 
handtecken samtidigt. 

Hopp över hinder

Utförs lite olika i klass I och II. I klass I ska föraren för-
flytta sig bredvid hindret och möta upp med hunden 
på andra sidan och gå fritt följ tills halt kommenderas. 
Tänk på att hunden måste starta före dig, annars får 
ni nerdrag (brukar ge 2 poängs nerdrag). Du får lov 
att säga ”fot” när ni ska möta upp efter hindret. Trä-
na så att hunden kan vänta in dig och sluta upp vid 
din sida även om du inte är lika snabb som hunden – 
det är man helt enkelt inte, eftersom hunden ska star-
ta före föraren. Fortsätt sen marschen tills halt kom-
menderas.

I klass II ska hunden hoppa fritt över hindret, föra-
ren står kvar och hunden ska kommenderas att sitta på 
andra sidan hindret. Kommando för det ger du själv, 
sen ska du dock vänta på tävlingsledarens kommando 
inför återhoppet.

Åsa Alfred med 
LPI LPII LPIII Roseole’s Tarte Lintzer (Kenzo)

och LPI Roseole’s AG Brochet en Blanquette (Chili)

Sist, men egentligen allra viktigast – försök ha roligt!
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inledning

På kurser lär man ut hur man övar upp 
sin egen dominans och får hunden att 
sjunka på familjens rangskala. Domi-
nans sägs vara en förutsättning för lyck-
ad dressyr. Det kan vara på sin plats att 
närmare granska den etologiska bak-
grunden till det här och att föra en kri-
tisk granskning av begreppet, för att se 
hur det egentligen är inom hundhåll-
ningen. 

1922 publicerades en vetenskap-
lig artikel av en norsk psykolog Thor-
leif Schelderup-Ebbe, där han redovisade 
sina observationer av aggressivt bete-
ende i en hönsflock. Han hade iakttagit 
att hönsen, när de hade begränsad till-
gång till föda, inte hackade på varandra 
slumpmässigt. I stället var det så att en 
höna hackade på alla andra och därige-
nom kunde ta hur mycket mat den ville, 
en höna hackade på alla utom den för-
sta och så vidare till ett lägsta höns som 
inte hackade någon och själv blev hack-
ad av alla andra. Scheldrup-Ebbe kall-
lade detta nyupptäckta fenomen för en 
”hackordning”. 

Dominansbegreppets historia

Detta arbete blev startskottet för en la-
vinartad mängd forskning runt den so-
ciala organisationen hos flocklevande 
djur. Hackordningar visade sig finnas 
hos mängder av olika arter, både fåglar 
och däggdjur. Nötkreatur, vargar, får 
och grisar, till och med våra närmaste 
släktingar, människoaporna, uppvisa-
de en social organisation som i stort sett 
liknade den som hade hittats hos höns. 

Eftersom ”hackordningen” var ett be-
grepp som syftade på fåglars sätt att 
visa aggressivt beteende, började man i 
stället att tala om rangordning eller hie-
rarki. Djur högt upp i rangordningen 
kallades dominanta och individer där-
under för subdominanta. 

Under 30-, 40- och 50-talet publice-
rades enorma mängder av arbeten med 
studier av rangordningar hos olika djur-
arter. Flera framstående etologer ansåg 
att man upptäckt en av de viktigaste 
faktorerna som reglerar flocklivet bland 
djur och kanske även bland människor. 

Denna syn skulle komma att ifrågasät-
tas kraftigt i början av 1960-talet. Man 
hade förbisett ett viktigt faktum i sam-
manhanget - alla hittillsvarande studier 
hade genomförts på djur i fångenskap 
eller djur med begränsad tillgång på 
olika resurser. 

Kritik mot dominansbegreppet

Det som fick vissa etologer att börja ifrå-
gasätta vikten av rangordning i en djur-
grupp var det fältstudie av apor som 
började ta fart i slutet av 50-talet. 

1963 skrev den amerikanska etolo-
gen Thelma Rowell i en vetenskaplig ar-
tikel att hon hade hittat mycket få teck-
en på att viltlevande rhesus-apor hade 
någon som helst rangordning. I en jäm-
förelse hon utförde mellan frilevande 
apor och apor i djurpark konstaterade 
hon att fångenskapen ledde till en väl-
utvecklad hierarki, medan man svår-
ligen kunde hitta något sådant hos de 
viltlevande. Vidare menade hon att det 
inte var så att det var de dominanta dju-
ren som sörjde för att upprätthålla rang-
ordningen, utan de sub-dominanta. 
Detta gjorde de genom att aktivt und-
vika att konfronteras med de dominan-
ta djuren. Rowell gick så långt, att hon i 
en senare artikel skrev att en strikt rang-
ordning är ett sjukdomssymptom, ett 
tecken på att flocken inte lever i natur-
lig harmoni. Detta grundade hon bland 
annat på det faktum, att obduktioner 
av apor som vistats i flockar i fången-
skap visade att ranglåga djur hade sjuk-
liga förändringar, troligen förorsakade 
av långvarig stress, till exempel binju-
reförstoring, magsårsliknande föränd-
ringar m.m. 

Flera kritiska litteratursammanställ-
ningar följde i kölvattnet av Rowells ar-
beten. Det visade sig att rangordning-
en inte bara hade studerats i stort sett 
uteslutande hos djur i fångenskap, utan 
också att själva dominansbegreppet 
ofta var mycket dåligt definierat. Dess-
utom använde två olika forskare myck-
et sällan samma definition. Uppenbara 
cirkelresonemang var inte ovanliga. Det 
förekom till exempel att man ville atu-
dera vad rangordningen hade för effekt 
på hur en begränsad mängd föra dist-
ribuerades inom flocken. Ett dominant 
djur kunde då definieras som ett djur 
som hade företräde till födan och man 
kom fram till den föga förvånande slut-
satsen att dominanata djur kunde äta 
mer än sub-dominanta. 

Rangordnings- och dominansbegreppen 
skakade i sin grundvalar. Var alltsammans 
enbart ett resultat av bristande metodik? 
Var det så att rangordningar i djurgrupper 
mera är en återspegling av människans för-
måga att kunna räkna än ett faktiskt biolo-
giskt fenomen? 

Vad är då dominans?

Det finns ett stort behov att strama upp 
definitionerna och synen på de gam-
la teorierna. I början av 1970-talet före-
slogs det att man skulle begränsa do-
minans till att betyda ”företräde”. Man 
talade om företräde till begränsad föda 
eller begränsat vatten, eller företräde till 
sexualpartner. 

I denna mycket begränsade betydel-
se försöker etologerna idag att använda 
begreppet. Det innebär att dominansen 
enbart har en funktion i det ögonblick 
resurserna är begränsade. Det här för-
klarar också varför rangordning främst 
förekommer hos djur i fångenskap - det 
är ju där som resurserna verkligen är be-
gränsade. Föda, utrymme, viloplatser, 
vatten - allt finns i begränsad upplaga. 
I ett naturligt tillstånd finns ofta över-
skott av allt detta, speciellt hos gräsäta-
re och allätare. 

Rowells gamla observationer, att det är 
de sub-dominanta som upprätthåller rang-
ordningen när resurserna tryter, har bekräf-
tats av några relativt nya undersökningar. 
Det tycks alltså vara sällsynt med aktivt 
”dominerande” beteenden. 

Förbisedda flockmekanismer

Mycket på grund av att det är relativt 
enkelt att studera dominans inom grup-
per med begränsad resurstillgång, har 
man förbisett många andra faktorer i 
flockens dynamik. 

Rangordningen är ju en frånstötan-
de faktor - den bidrar till att hålla indi-
vider så långt från varandra att aggres-
sion inte ska behöva uppstå. Man inser 
förmodligen lätt att det måste finnas 
ännu starkare och mer betydelseful-
la attraherande faktorer. Annars skulle 
inte djur leva i flock. 

Sådana saker har emellertid ägnats 
mycket litet forskning, även om intres-
set ökat kraftigt under senare år. Det vi-
sar sig då att de flesta djurgrupper inte 
alls karakteriserats av aggressiva rela-
tioner, utan av förhållanden som när-
mast kan beskrivas som vänskapliga 
och kärleksfulla. Djur ligger tätt tillsam-
mans och värmer varandra, de samar-
betar i jakt och i att undvika att själva 
bli dödade, de får information från var-
andra om annalkande och om var det 
finns föda. 

Den kände vargforskaren David Mech 
skriver att förhållandet mellan djuren i de 
viltlevande vargflockar han studerat inte 
karakteriserats av någon entydig domi-
nans- eller underkastelserelation. I stället 
verkar flocken hållas samman av relationer 
som närmast kan beskrivas som vänskapliga 
och ömma. Mech skriver att de sub-domi-
nantas attityd till de dominanta mer liknar 
kärlek och tillgivenhet än skrämd underkas-

Dominans
Text Per Jensen
 - professor i husdjursetologi
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telse. 
Ett begrepp som ofta förväxlas med 

dominans är ”ledarskap”. I etologiska 
sammanhang betyder en flockledare 
helt enkelt ”den som leder flockens för-
flyttning”. Olika djur kan vara flockle-
dare i olika sammanhang och ledarska-
pet behöver inte ha något att göra med 
dominans. 

Ledaren behöver inte heller vara 
samma djur som avgör vad flocken ska 
ägna sig åt. Andra djur kan inta en ”kon-
trollör-roll”. Ledare kan till exempel ha 
för avsikt att föra flocken till vattenhå-
let, men om kontrollören under vägen i 
stället vill att flocken ska vila, så blir det 
som kontrollören bestämmer. Samban-
de mellan kontrollör-rollen och domi-
nansen är i princip helt ostuderad. 

Det bör emellertid stå helt klart att 
dominansstrukturen bara är en del av 
de mängder av dynamiska system som 
reglerar djurs flockliv. Det är dessutom 
ett system som möjligen bara träder i 
funktion när flockens harmoni på ett el-
ler annat sätt är hotat. Men vad lär det 
oss som arbetar och lever med hundar? 

Dominans och hundträning

Jag tror att det finns dubbla faror med 
den senaste tidens fokusering på domi-
nans i relation en ägare-hund. 

• Den första bör vara uppenbar 
efter denna genomgång: inom den eto-
logiska vetenskapen har dominansbe-
greppet en mycket begränsad betydel-
se, som troligen inte har någon relevans 
i samband med hunddressyr. 

• Den andra faran är att domi-
nans har en mänsklig betydesle som gör 
att det lätt kan missuppfattas. Att vara 

dominant bland människor betyder ju 
att vara aggressiv, breda ut sig på an-
dras bekostnad. Eftersom dominans i 
djurvärlden, som jag tidigare beskrev, 
bygger på de sub-dominanta djurens 
undvikande beteende, är själva begrep-
pet lätt att missförstå. 

Det finns inga studier som stöder tan-
ken att inlärning skulle gå lättare om dres-
sören är dominant mot sin hund. Snarare är 
det möjligt att det går sämre, eftersom ett ak-
tivt ”dominerande” det vill säga ett aggres-
sivt uppträdande från ägarens kan rubba 
förtroendet för dressören och göra hunden 
osäker. 

Det finns heller inget sakligt stöd för 
åsikterna att hundar som vaktar ligg-
platser, matplatser eller tuggben, eller 
hundar som morrar åt husse eller matte 
skulle vara offer för någon sorts oklara 
dominansförhållanden. 

Som jag tidigare nämnt betyder do-
minans ”företräde” i situationer av be-
gränsade resurser. Ingenting annat. Ef-
tersom det knappast är troligt att vi i 
våra familjer hamnar i situationer av 
konkurrens om Doggy eller Royal Ca-
nin med vår hund, finns det, som jag ser 
det, ingen som helst anledning att an-
vända dominansbegreppet i samband 
med hundhållning och träning. 

Vad ska vi ha för relation till våra 
hundar?

Eftersom dominans i många kretsar är 
ett ingrott begrepp som används för att 
enkelt för hundägaren beskriva hur man 
bör förhålla sig mot hunden, så tror jag 
att det behövs alternativa termer. 

Liksom den engelske problem-
hundskonsulten Roger Mugford skulle 

jag vilja föreslå att man i stället fokuse-
rar på orden ”förtroende” och ”tillit”. 
Många av de situationer som beskrivs 
som resultat av otillräcklig dominans, 
tror jag i själva verket är resultatet av 
bristande förtroende från hundens sida. 

En hund som morrar över sin mat-
skål eller vaktar sin liggplats, har tro-
ligen fått sitt förtroende rubbat för att 
husse eller matte inte repekterar dess 
rättigheter. Att i detta läge försöka ”för-
stärka dominansen” innebär en påtag-
lig risk för att ytterligare försämra för-
troendet. 

En morrning ska inte tolkas som att ”jag 
tror att jag kan dominera dig”, utan som 
”jag är rädd, jag litar inte riktigt på dig”. 

Förtroende och tillit från hundens 
sida är förmodligen en förutsättning för 
att kunna lära den olika dressyrmoment. 
Bestraffningar och tillrättavisningar är 
moment som riskerar att förstöra för-
troendet. Dressyr handlar enbart om in-
lärning. Hunden vill lära sig. Inlärning 
har, såvitt vi vet, inget samband med att 
dressören måste vara dominant. 

Det här utesluter i och för sig inte till-
rättavisning som ett led i dressyr och upp-
fostran, men det är ett helt annat kapitel, 
nämligen frågan om hur man dresserar sin 
hund effektivt med bibehållet förtroende. 

Jag hoppas att vi i hundarbetet kan 
överge det missuppfattade dominans-
begreppet. Om vi i stället börjar kon-
centrera oss på att få förtroendefulla 
relationer till hundarna, finns alla möj-
ligheter att den framtida hundhållning-
en i högre grad kommer att präglas av 
kärlek, omtanke och respekt för en djur-
art, vars väl och ve människan har påta-
git sig ansvaret för.  

Utställningsresultat

2006-0319 Malmö
Domare Nina Karlsdotter
Balex Arlex Jkl-1 Jkk-1
Satchmo’s Silo Chkk-1 CK Bhkl-1 BIR
Balex Amber Jkl-1 Jkk-1 HP
Kipiikin Thia Jkl-1 Jkk-3
Jakira’s Ondine Jkl-1 Jkk-3
Satchmo’s Enja Ökl-1 Ökk-1 CK Btkl-2 
R-CACIB
Satchmo’s Xera Chkk-1 CK Btkl-1 CACIB 
BIM
Ta Diva de la Noe du Jardin Ökl-1 Ökk-2 
CK Btkl-3

2006-04-15 Stockholm 
Domare Elina Haapaniemi
GooseWood’s Eston Jkl-1 Jkk-1 HP
Sinsline Nicole-h Ukl-2
Jakira’s Gibson B/J1 B/J kk1 CK CERT BIR
GooseWood’s Alizee Jkl-1 Jkk-1 HP
GooseWood’s Josefiner Ökl-1
Roseole’s AG Gigot a’la Bretonne B/J 2

fortsättning nästa sida  8

europa Vinnare 2006

urgen des Assiers
blev årets EW i Helsingfors 10/6 i konkur-
rens med 22 andra beauceroner. BIR; CERT 
och CACIB, ägd av V Deev, Moskva.  Domare 
var Hassi Assenmacher-Feyel

BIM, CERT och CACIB Onks Toi Uniikki.
JW hanar A’baro Des Matins De L’abbe Ro-
zier 
JW tikar Onks Toi Avulias 
Bästa uppfödare Kennel Dom-Anricoss 

domare S Giannone, Begien
BIR CERT, CACIB Dom-Anricoss Raisa
(Xero de L´amouraudiere * Ursula de la 
Tuile au Loup) f 21.11.2000  äg och uppf 
Daniel Hesselberg
BIM CACIB Dom-Anricoss Robert
(Xero de L´amouraudiere * Ursula de la 
Tuile au Loup) f 21.11.2000  äg P Uusitalo
Cert RCACIB Dom-Anricoss Phoebus

Bästa uppfödare Kennel Dom-Anricoss

Tampere 18/3 Finland
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rasdata & resultat
sammanställt av Anneli Tiainen

Manusstopp 

till nästa nr:

10 augusti

registreringar 
S19763/2006 Urus de la Valle des Marronniers hane Svart 
med bruna tecken
e.Jody de la Cité des Grands Feux u.Praia de la Loutre Noire
Född: 2003-07-03
Uppfödare: Guy Teutsch, Frankrike

S21492/2006 Jakira’s Orphee tik Svart m röda tecken
e.Satchmo’s Tyson u. Jakira’s La Ninja
Född 2005-01-13
Uppfödare: Aud Haugerud Johansen, Norge

S27811/2006 Zenta tik Svart med tanteckning
S27812/2006 Zniffa tik Svart med tanteckning
S27813/2006 Zpencer hane Svart med tanteckning
S27814/2006 Zamson hane Svart med tanteckning
S27815/2006 Zäpo hane Svart med tanteckning
S27816/2006 Zero hane Svart med tanteckning
S27817/2006 Zink hane Svart med tanteckning
S27817/2006 Zuper hane Svart med tanteckning
Kull född 2006-03-26 
e.Lillsjöviks L’x-Legato
u.Unique de la Vallee des Marronniers
Uppfödare: Susanna Wendel, Tolånga Ekavad

Korning exteriörbeskrivning 2006-05-25 Waxholm Per-Erik Wallin
GooseWood’s Josefiner Gk, Roseole’s Brochet Brymont Gk KORAD, Roseole’s 
Brochet Princess GK

lydnadsresultat

Klass I
060226 Torsby
Roseole’s AG Morue a la Benedictine 
150,5p 2:a pris
060409 Bro/Håbo
Satchmo’s Chanel 144,5p 2:a pris
060429 Lilla Edet
Sinsline Nicole-h 137,5p, 3:e pris
060506 Kungälv
Wiktors le Gout de la Liberté 138p 3:e 
pris
060506 Bro/Håbo
Lillsjöviks Singo 133p 3:e pris
060513 Eksjö
Satchmo’s Arrac 181p 1:a pris
060513 Ale
Wiktors le Gout de la Liberté 140p 2:a 
pris
060514 Kalix
Sinsline Nedwin-h 112p, 3:e pris

Klass II
060318 Linköping
Roseole’s AG Brochet en Blanquette 
174p 1:a pris
060401 Vadstena
Roseole’s AG Brochet en Blanquette 
114,5p 3:e pris
060409 Bro/Håbo
Satchmo’s Chanel 144,5p 2:a pris
060417 Burlöv
Satchmo’s Baui 178,5p 1:a pris

060417 Norrköping
Jakira’s Gibson 131p 3:e pris
Satchmo’s Chanel 105p 3:a pris
060423 Eslöv
Satchmo’s Baui 167p 1:a pris

Elitklass
060324 Åsele
Rö-holmen’s Coxa 207,5p 3:e pris
060402 Linköping
Roseole’s Tarte Lintzer 266,5p 1:a pris

bruksresultat
Appellklass
060422 Orust
Sinsline Nicole-h 173,5p Sök Gk
060513 Nordmaling
Sinsline Nedwin-h 139,5p Spår Ej Gk
060514 Knivsta
Jakira’s Kajika AG 152,5p Spår Ej Gk

Lägre klass spår
060423 Väsby
Roseole’s Brochet Brymont 458,4p Upp-
fl SUCH

Lägre klass sök
060429 Västervik
Satchmo’s Opus 371p Gk

Högre spår
060409 Lund
Satchmo’s Xera Ej Gk
060422 Söderåsen
Satchmo’s Silo 459.5p Gk
Satchmo’s Xera Ej Gk
060423 Malmö
Satchmo’s Silo Ej Gk
Satchmo’s Xera 559p Uppfl

Elitklass sök
060423 Höganäs
Satchmo’s Ockra Ej Gk
060506 Skurup
Satchmo’s Ockra 490,2p Gk

Tjänstehundscertifikat
060409 Skövde
Satchmo’s Xa Räddning

2006-04-22 Västerås
Domare Andrezej Stepinski
GooseWood’s Eston Jkl-1 Jkk-1 CK BIR

2006-05-01 Smålandsstenar
Domare Curt Bökefors
Sinsline Nicole-h Ukl-1 Ukk-1 HP
Jakira’s Nanette Ökl-2

2006-05-06 Lomma
Domare Wera Hübenthal
Blackpowder’s Ayla B/J kl-2

2006-05-13 Piteå
Domare Wenche Eikeseth
Sinsline Noáh Ukl-2

2006-05-21
Domare Eva Borg
Jakira’s Ondine Ukl-2
Satchmo’s Athena Ukl-1 Ukk-1 CK Bt-2 
R-CACIB
Satchmo’s Xa B/J kl-1 B/J kk-1
Satchmo’s Xera Chkk-1 CK Bt-1 CACIB 
BIR

2006-05-21 Katrineholm
Domare Ritva Raita
Jakira’s Gibson B/J kl-1 B/J kk-1 CK Bh-1 
CERT BIR
Jakira’s Nanette Ökl-2

Sinsline Nedwin-h “Remo” har gjort 
tävlingsdebut.
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�006-0�-�6: S4�1�6/�004 Jakira’s Nanette Känd mental status Domare: Bibbi Larsen
e.Xsir de l’Amouraudiere  u.Jakira’s Desdemona

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 2 1 1 1 2/1 1/1 3 2 1 1 1 1 4 2 2 2 3 3 4 2 2 2 3 3 5 3 1 1 4



DUBBELSPORREN �1 

röntgenresultat

Namn: Far: Mor: HD AD

Jakira’s Orphee Satchmo’s Tyson Jakira’s La Ninja A ua 

Wiktors Harry-Vidocq Noble-Victor du Jardin d’Avril Robbie du Jardin d’Avril B lu (1)

Satchmo’s Athena Satchmo’s Silo Ossie de la Loutre Noire C ua

Satchmo’s Amie Satchmo’s Silo Ossie de la Loutre Noire B ua

Sinsline N’Zidana-h Ortega de Patural Saphir de la Ruee Sauvage C ua

Kipikiin Thia Theo de la Valle des Marronniers Punasukan Punatulkku A ua

Kipikiin Theodor Theo de la Valle des Marronniers Punasukan Punatulkku B ua

Urus de la Vallee des Marronners Jody de la Cité des Grands Feux Praia de la loutre Noire A 
tidigare missade resultat 2005

Jakira’s Eros Xsir de l’Amouraudiere Baroness Belleme B ku(3)

Satchmo’s Ezakk Sénèque de la Dame de Coeur Norvege de la Plaine d’Astree C 1

�006-05-�0: S���50/�00� GooseWood’s Josefiner Känd mental status Domare: Stig Stangvik
e.Maurice du Domaine du Goelo  u.Roseole’s Barbue a la Drouot

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 1 2 2 1 1 1/1 1/1 2 3 1 1 1 1 2 2 4 1 2 2 3 1 1 2 5 1 3 4 2 1 1

Korning mentaltest  
2006-04-29 Sjöbo Domare: Lennart Hulqvist, Ann Olsson
Blackpowder’s Ayla Ej Gk. Tillgänglighet : 015- Kamplust jakt : 016 Kamplust social : 012- Temperament : 030 Skärpa : 005 
Försvarslust : 005 Nervkonstitution : 035 Hårdhet : 008- Dådkraft : 016- Skottfasthet-skottfast Poäng : 040 
2006-05-14 Forshaga Domare: Stefan Axelsson, Curt Fagerberg 
Roseole’s AG Morue a la Benedictine Ej Gk. Tillgänglighet : 045 Kamplust jakt : 024 Kamplust social : 012- Temperament : 030 
Skärpa : 005- Försvarslust : 010- Nervkonstitution : 035 Hårdhet : 024 Dådkraft : 008 Skottfasthet-skottberörd Poäng : 123 
2006-05-20 Uddevalla Domare: Tommy Karlsson, Owe Andersson
Blackpowder’s Ayk Gk. Tillgänglighet : 045 Kamplust jakt : 008- Kamplust social : 018 Temperament : 020 Skärpa : 005 
Försvarslust : 005 Nervkonstitution : 035 Hårdhet : 016 Dådkraft : 008 Skottfasthet-skottfast Poäng : 144 
2006-05-25 Waxholm Domare: Marianne Hagman, Ingrid Tapper
Lillsjöviks Streif Gk. Tillgänglighet : 045 Kamplust jakt : 024 Kamplust social : 012- Temperament : 020 Skärpa : 005 Försvarslust 
: 010- Nervkonstitution : 070 Hårdhet : 016 Dådkraft : 008 Skottfasthet-skottfast Poäng : 166 
Roseole’s Brochet Princess Ej Gk. Tillgänglighet : 045 Kamplust jakt : 024 Kamplust social : 006 Temperament : 030 Skärpa : 005 
Försvarslust : 005 Nervkonstitution : 035 Hårdhet : 024 Dådkraft : 008- Skottfasthet-skottberörd Poäng : 166 
Roseole’s Brochet Brymont Gk. Tillgänglighet : 045 Kamplust jakt : 008 Kamplust social : 012- Temperament : 030 Skärpa : 005- 
Försvarslust : 010- Nervkonstitution : 070 Hårdhet : 024 Dådkraft : 008- Skottfasthet-skottfast Poäng : 142
GooseWood’s Josefiner Ej Gk. Tillgänglighet : 030 Kamplust jakt : 016- Kamplust social : 012- Temperament : 020 Skärpa : 005 
Försvarslust : 005 Nervkonstitution : 035 Hårdhet : 016 Dådkraft : 008- Skottfasthet-skottfast Poäng : 75 

�006-04-01 Tjörn: S4140�/�004 Wiktors Harry-Vodocq Känd mental status Domare: Eleonor Lindahl
e.Noble-Victor du Jardin d’Avril  u.Robbie du Jardin d’Avril

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 3 4 3 4 4/4 3/4 2 5 1 5 5 4 3 1 5 1 1 3 4 1 1 4 4 3 1 3 4 3 1

�006-04-01 Tjörn: S41664/�004 Wiktors le Gout de la Liberté Känd mental status Domare: Eleonor Lindahl
e.Noble-Victor du Jardin d’Avril  u.Robbie du Jardin d’Avril

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 2 2 1 1 2/1 1/1 2 4 5 1 1 1 3 3 3 2 1 3 4 1 2 3 4 2 1 3 2 1 1

�006-04-0� Sävsjö: S5��06/�004 Satchmo’s Arrac Känd mental status Domare: Anita Liew
e.Satchmo’s Silo  u.Ossie de la Loutre Noire

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 2 3/1 3/1 3 3 1 4 2 5 3 1 4 1 1 3 4 1 1 2 4 4 4 3 4 3 3

�006-04-0� Östhammar: roseole’s Brochet Princess: S��6��/�004 Känd mental status Domare: Gunnel Ferm
e.Maurice du Domaine du Goelo  u.Roseole’s poulet au Blanc

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 4 3 4 3 3 2/1 1/1 2 3 1 2 2 3 2 1 5 1 1 2 5 1 1 3 3 3 4 4 3 3 3

�006-04-�� Bollnäs: S�14��/�006 Jakira’s Orphee Känd mental status Domare: Gun Britt Arthursson
e.Satchmo’s Tyson  u.Jakira’s La Ninja

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 3 4 3 3 3/4 3/3 4 3 1 1 1 1 3 2 3 4 1 4 5 2 3 4 3 5 1 1 3 3 2
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