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J
ag får tacka för förtroendet att bli vald till ordförande i klubben! Det var gläd-

jande att det var så många medlemmar på årsmötet. Jag vill också tacka för det 

trevliga lotteriet som ordnades då och även ett tack till Inger Söderqvist som 

hade ordnat lokal och fika till oss.

Jag har hållit på med hundar sen slutet av 60-talet, min första ras var schä-

fer och sen har jag haft en del andra men Sankt Bernhard har varit min stora 

ras och uppfödning.

Har mitt boende i Svärdsjö, Dalarna. Det mesta av min fritid ägnar jag åt att jobba 

med hundar, till exempel som ringsekreterare, kennelkonsulent och exteriörbeskrivare 

för rasen som vi värnar om. Utöver detta så dömer jag en del vid inofficiella utställningar.

Jag har sen 80-talet haft kontakt med beauceronrasen och tycker att den är trevlig 

men bör visas mer på utställningar för att allmänheten ska få mer kännedom om den 

underbara rasen som vi har.

Jag skulle gärna vilja ha lite tips och idéer från er medlemmar om hur ni tycker att vi 

kan förbättra allting inom vår ras och klubb.

Nu hoppas vi att värmen ska komma så vi kan komma igång att börja jobba med vår 

vän hunden. Jag önskar er en trevlig och framgångsrik sommar. Tänk på varma bilar och 

glöm ej vatten till hundarna.

Om ni vill så ta gärna kontakt med mig på min mobil eller mail (finns på sidan 16).

Må nu så gott alla, önskar

Jan Ericsson 

NY ORDFÖRANDE VALD

JAN erICSSON 

ORDFÖRANDE I SVENSKA BEAUCERONKLUBBEN
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SInsline Pigalle-H
Foto: Cecilia Jacobson

I förra numret råkade vi skriva fel foto-
byline vid den fina uppslagsbilden. Det 
är Per-erik Granskär och ingen annan 
som tagit denna fina bild på rifi.

Layoutavdelningen

V
åren är här och den var verkligen efterlängtad efter den långa vintern 

vi haft i hela landet. andra rejäla vintern i rad nu, kanske får vi vänja 

oss vid sådana vintrar och visst är det härligt med sol och gnistrande 

snö istället för slask, men det är inte utan att man gläds lite extra när 

snön fram i mars börjar smälta undan och vårblommorna skjuter fart, 

fåglarna kvittrar och naturen vaknar till liv igen.

när jag skriver de här raderna är vi i mitten av maj, våren har gått väldigt fort och 

syrenerna blommar redan... vad jag minns så brukade syrenerna blomma vid skolav-

slutningen. nu är det ju några år sedan jag gick i skolan men jag tror inte mitt minne är 

så dåligt — jag tror helt enkelt att våren är väldigt tidig i år.

Men som hundägare klagar man ju inte det — långa ljusa vårkvällar är underbara 

och kan tillbringas på klubben med träningskompisarna eller ute i spårskogen eller för 

den delen med en härlig långpromenad med sin fyrbenta vän. 

Mindre trevligt är att det inte bara är växtligheten som vaknar på våren utan även 

andra saker — ormar, fästingar och numera måste vi även se upp med den fruktade 

dvärgbandmasken, som man kan läsa mer om i veterinärspalten i detta numret.

det sägs att det är ett ormår i år, jag har hört väldigt många som träffat på ormar 

och även en hel del hundar har blivit bitna, men själv har jag än så länge inte sett till 

en enda orm. grannens elaka honkatt hade vi däremot ett otrevligt möte med idag, 

jag och två av hundarna. det slutade med en smäll på nosen för ena hundens del, som 

tur var tog det inte illa men jag fick kasta en sko på katten för att få den att flytta på 

sig — då flög kattskrället på skon... hua, det är inte bara ormar som är farligt att möta 

— faktum är att jag nog skulle föredragit en orm i det läget. 

Var rädda om era fyrbenta vänner i sommar, tänk på att skydda dem från fästingar 

och se upp med att lämna dem i bilen — en stängd bil blir snabbt en dödsfälla i vårsolen 

då värmen stiger väldigt snabbt, till och med när bilen står i skuggan. 

närmast i klubbens aktiviteter är en träningshelg på Fäboda gård utanför Mariefred 

om några veckor, förhoppningsvis kommer vi att ha väldigt trevligt och det bör komma 

en artikel om lägret i nästa nummer av dubbelsporren.

det här numret av tidningen är tyvärr ganska tunt, jag hoppas att vi kan ha lite mer 

material i nästa nummer. Som vanligt tar vi gärna emot alla bidrag, stora som små!

Jag önskar alla dubbelsporrens läsare en riktigt härlig sommar!

åsa alfred

T.f. redaktör

V E T E R I N Ä R E N S  S PA LT

¢

echinococcus multilocularis är en bandmask som främst drabbar räv men som kan smitta till hund, 
katt och människa. Denna parasit förekommer lokalt i olika delar av Västeuropa men är vanligast i 
och kring Alperna där upp till hälften av rävarna är infekterade. Nyligen hittades denna parasit hos 
en räv som skjutits i uddevallatrakten. Det är första gången parasiten påträffas i Sverige.

RÄVENS DVÄRGBANDMASK (Echinococcus multilocularis) 

I parasitens livscykel ingår både en hu-
vudvärd, där den vuxna parasiten håller 
till, och en mellanvärd, där äggen ut-
vecklas till ett larvstadium sk blåsmask. 
Den vuxna bandmasken lever i rävens, 
hundens eller kattens tarm och avger 
ägg som utsöndras i djurets avföring. Ägg-
gen smittar mellanvärden, som normalt 
utgörs av sorkar och smågnagare, och 
utvecklas i dem till en blåsmask som av-
ger dotterblåsor som sprids till olika inre 
organ. Räven, hunden eller katten blir 
infekterad genom att äta smittade sor-
kar eller andra smågnagare. Den vuxna 
bandmasken utvecklas, från den upp-
ätna blåsmasken, och kan utsöndra nya 
ägg via hundens eller kattens avföring. 
Huvudvärdarna kan inte smitta varandra 
utan en mellanvärd. Hundar kan alltså 
bara smittas om de äter en smågnagare – 
inte av att nosa på eller äta avföring från 
en infekterad hund, räv eller katt. Hun-
den, katten eller räven får inga sjukdoms-
symtom av den här parasiten.

Smittar människa
Tyvärr smittas även människor med rä-
vens dvärgbandmask. Detta sker genom 
att man får i sig maskägg via bär, svamp 
eller grönsaker som blivit nedsmutsade 
av smittad avföring. Maskägg kan också 
finnas i pälsen på en smittad hund. 

Parasiten utvecklas som en cysta i le-
vern hos människa och kan också sprida 
sig i kroppen till andra organ med därtill 
hörande allvarliga symtom. I områden 
med många smittade rävar påvisas årli-
gen omkring tio fall hos människa per 
miljon invånare. Problemet är alltså inte 
att många människor drabbas, utan att 

sjukdomen är mycket allvarlig och oftast 
kräver livslång behandling och i vissa fall 
levertransplantation. Ett annat problem 
är att infektionen vanligen inte upptäcks 
förrän efter många år, oftast ca 15 år.

Tåliga ägg
Parasitäggen är mycket motståndskraf-
tiga. De tål mycket mer än vanlig frys-
boxtemperatur och kan alltså övervintra 
i markerna och fortfarande vara smittfar-
liga för smågnagare och människa un-
der lång tid. Äggen dör vid kokning och 
inom en vecka vid nedfrysning till -80 
grader (så kallad ultrafrys).

Rekommendationer från SVA (Sta-
tens Veterinärmedicinska Anstalt)
I dagsläget är utbredningsområdet inte 
känt. I avvaktan på mer kunskap rekom-
menderas avmaskning med praziquantel 
för hundar som bor i Uddevalla, Färge-
landa, Munkedal och Vänersborgs kom-
mun och där i trakten brukar vistas i skog 
och mark (och därigenom haft möjlighet 
att äta gnagare). Området är valt utifrån 
hur långt SVA bedömer att den infek-
terade räven kan ha rört sig. Uppgifter 
om utbredningsområde kan komma att 
förändras allteftersom ny information 
samlas in.

Hundar är smittsamma från cirka en 
månad efter de själva blivit infekterade 
och sedan cirka tre månader framåt. Ef-
ter avmaskning är hunden smittfri efter 
tre dygn. 
• Håll hunden kopplad när du rastar den.
• Tvätta händerna efter att du klappat din 
hund. Pussa inte på hunden.
• Avmaska hunden med Praziquantel. 

Månatlig avmaskning kan bli aktuell för 
hundar som är konstant utsatta för smitta 
genom att de har möjlighet att äta småg-
nagare.
• Duscha och schamponera hunden i 
samband med första avmaskningen för 
att avlägsna eventuella ägg i pälsen. Har 
man sedan avmaskat var 4 vecka behö-
ver man inte duscha hunden.
• Hantera träcken som att den är smitt-
sam och lägg den i kärl för brännbart av-
fall innan avmaskning och tre dagar efter 
avmaskning.

Framtiden
Risken är mycket stor att parasiten eta-
blerar sig permanent i Sverige eftersom 
klimatet gynnar parasitens överlevnad, 
och både räv och vattensork är utbredda 
över så gott som hela landet. Detta kan 
leda till allvarliga inskränkningar i fri-
luftslivet och negativt påverka vår vana 
att plocka och äta bär, svamp och att äta 
färska grönsaker som odlats på friland. 

I områden i Mellaneuropa där para-
siten är vanlig hos räv avråds människor 
från att plocka och äta bär och svamp 
i naturen. Det rekommenderas att fall-
frukt, bär och svamp värmebehandlas, 
d.v.s. kokas eller steks, eller åtminstone 
sköljs noga, för att minska smittrisken. 
Det är också viktigt med god handhy-
gien, alltså att man tvättar händerna när 
man varit ute i skog och mark.

För mer information se SVA:s hemsida, 
www.sva.se

Leg. vet.  Malena Grimbrandt
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AV  H Å K A N  L U N D E L L

S
edan januari 2010 har jag och och min beaucerontik Märta 

regelbundet åkt upp till Hundcampus i Hällefors för att träna 

specialsök. Vi  hamnade där av en slump, men träningen har 

betytt mycket för att utveckla mej som ledare och ge Märta 

möjlighet att utveckla sina anlag att bli en duktig sökhund. På 

köpet har jag fått en lydigare och mer tillfredsställd hund som får utlopp 

för sin outtömliga energi och vilja att arbeta. 

Hundcampus ligger i utkanten av det gamla brukssamhället i en 

enorm byggnad. Där finns gott om utrymme för både inomhusträning 

av olika saker men också för lektionssalar och enklare boende där man 

får ha med hunden. Vill man bo lite elegantare finns ett vandrarhem och 

brukets herrgård alldeles i närheten.  Sommartid har vi bott i vår husbil.

Campus grundades av Lennart Zetterholm och Lars Fäldt, den senare 

hundetolog. Lennart har i det militära utbildat hundar bl.a. för minsök. 

De har en egen filosofi där man genom positiv förstärkning i absolut rätt 

ögonblick kan lära en hund att känna igen en doft mycket snabbt. 

Detta kan användas till mycket och på hundcampus utbildar man 

knarkhundar, barnhundar (som söker enbart barn), likhundar, cancer-

hundar, läcksökshundar, mögelhundar m.m.

Man utbildar även hundbeteendeanalytiker och instruktörer.

FOTO: BJØRNAR SØRLI
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V
isst låter det intressant tyckte jag med min beau-

ceronvalp som blir 5 månader den 15 maj – allt är 

av intresse för denne unge herre.

Jag vill ju att han ska få ett långt och hälso-

samt liv, men hur jag då ska göra för att faktiskt 

komma dit är inte lika självklart.

Jag har masserat hundar som den hundmassör jag är och har 

då mött både glada och ledsna hundar. Jag vet att det är svårt att 

se, eller få fram, av en hund hur han/hon mår så därför krävs det 

att man hela tiden fortbildar sig inom området.

Som massör för människor vet jag när jag hittat rätt. På en 

hund kan jag hitta detta ställe på annan plats. Jag frigör stress-

hormonerna i kroppen vilket minskar smärtupplevelsen och då kan 

plötsligt hunden börja spinna som en katt. Min schäfer, som jag 

masserade för en ryggskada, gjorde det varje kväll.

Alla övningar man kan göra, som man inte tror att man får göra 

med en liten baby, dom finns här i boken. Och motion ska visst en 

valp ha. Det är viktigt att den unga hunden får röra på sig  så att 

kroppens tillväxt stimuleras på rätt sätt. Men det är också viktigt 

att inte belasta kroppen snett, med risk att leder och skelett ska-

das eller att överträna en växande kropp. Med andra ord det är lika 

fel att motionera för lite som att motionera för mycket!

Kroppsmedvetenhet är ett viktigt ord och viktigt är att känna 

över hela hunden – helst varje dag – och gärna att hunden får sitta 

på ett bord (veterinärliknande). Boken ger tips, både med bilder 

och text, vad man ska kontrollera på den unga hunden.

Att hunden sedan har en väl balanserad muskulatur, vilket är 

alla rörelsers fundament, då kan man snabbt konstatera om och 

när något är fel,

Valpen är unghund när den passerat 6 månader. Vid den tid-

punkten förändras inte bara hundens kropp, det händer också 

mycket mentalt. Många hundar går in i sin första könsmognads-

period och valpens världsbild vidgas.

Nu behöver den röra på sig mera, men samtidigt växer den fort-

farande. Detta är med andra ord en svår period, där man bör ha 

balans mellan för mycket och för lite träning.

Hundar behöver inga gym, men däremot muskelträning för 

ben, armbågar och rygg.

Boken tar också upp skaderisker för växande hundar samt hun-

dens anatomi – tillväxt och byggnad, gångarter och rörelsemöns-

ter och mat till den växande hunden.

Livet med hund är fullt av möjligheter, det gäller bara att ta 

vara på dem.

Keep your tail wagging. It ś a djungle out there !

Jag har tränat Märta att markera olika doping- och knarkpre-

parat och målet är att vi ska börja i den ”operativa” gruppen, 

som t.ex. åker ut till behandlingshem för att kontrollera att 

de intagna inte gömmer något. 

När vi tränar in ett preparat gör vi det på en så kallad 

plattform. I den finns ett antal burkar som kan flyttas fram 

och tillbaka under en list med hål i. När hunden markerar 

genom att stoppa nosen i det hål som preparatet finns i får 

den belöning i form av godis. Den lär sig snabbt vilken doft  

som ger belöning. 

När hunden lärt sig en doft späder man ut den och det 

är förvånande hur små koncentrationer det behövs för att 

hunden ska reagera. Man tränar också på HUR man vill att 

hunden ska markera det man söker.  Sen är det dags att låta 

hunden söka igenom ett rum eller ett område på ett syste-

matiskt sätt. 

Det är fascinerande att se Märta, som kan vara hur tokig 

som helst, bli en helt annan hund när hon förstår att hon ska 

arbeta. Hon är fullständigt fokuserad och arbetar metodiskt 

och har tydliga markeringar. Och det märks att hon tycker 

att det är så ROLIGT!

Sommartid anordnar man ”aktiv semester”-veckor på 

Hundcampus. Då kan man prova på specialsök men också 

de andra aktiviteterna med hund som man lär ut, samt um-

gås med andra hundar och deras människor!

Vill du veta mer om Hundcampus, ta gärna kontakt med 

mig eller gå in på Hundcampus' hemsida: www.hundcam-

pus.se 

Håkan Lundell och Märta

hundcam
pus

FRISKVÅRDENS GRUNDSTENAR 
FÖR VALPAR OCH UNGHUNDAR

av Annika Falkenberg, utgiven av Hundverkstan Sport & Rehab AB

Recenserad av Vivian Wollmo

Boken är utgiven av Hundverkstan Sport & Rehab AB   

Copyright 2010 Annika Falkenberg
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F
rasse heter jag, Silogårdens också, och 

inte var jag så stor när jag fick åka bil 

med min nya matte, jättelångt. Från 

Hjortkvarn i Närke till Nyköping i Sörm-

land. Kom hem till ett hus, där matte 

köpt en fin säng till mig som stod bred-

vid hennes säng, och en hel låda full med 

massor av kul leksaker. Sen fick jag en skön promenad 

efter den långa bilturen och vi gick utefter en å, som 

matte kallade Nyköpingsån. Massor av lukter och kul 

saker att bita på. Men matte sade att vi inte ska bo här 

så länge. Hon ville bara att jag skulle börja göra allt ute 

först, så jag skyndade mig till dörren så fort jag blev nö-

dig. Då sade matte att snart kan vi flytta till den stora 

staden Stockholm.

Matte hade sin syster i huset också och det var kul, för 

då fick jag sitta emellan dem i soffan när vi såg på tv.

Men den 1 april kom två stora starka personer med 

en stor bil och då hade matte och hennes syster stoppat 

allt i lådor. Bara sängarna skulle packas. Min säng fick 

jag ha i vår bil och min matskål och vattenskål. Allt stu-

vades in och sen bar det av mot den brusande staden.

Vilka ljud det var, och vad rörigt det blev när alla lådor 

bara ställdes in. Först blev matte alldeles hispig, men 

sen började hon rensa i lådorna och det som inte behöv-

des åkte upp på vinden. Efter ett par timmar såg det ut 

nästan som i vårt gamla hus, fast nu var det lite mindre.

Det har hänt lite tråkiga saker för mig men det vill 

jag inte berätta, för nu lever jag livets underbart, glada 

dagar. Påsken i storstan var ljuvlig med sommarväder. 

Jag vilar upp mig för min första skoldag, som är den 1 

maj. Matte har varit på introduktionsträff, men då fick 

jag vara i bilen.

 Jag ska bli champion, säger matte. Men det trodde 

jag att det var en svamp. Jag vill inte bli svamp. Så 

jag satsar nog på att bli försvarsmaktshund, det låter 

mycket roligare.

Vi spårade igår, men hade inte märkt upp spåret, så 

nån annan hund hade snott min ”guleböj”. Jag vet att  

jag gick rätt hela tiden för korvbitarna hade jag hittat, 

utom en som jag inte vill ta, för den var pissmyror på. 

Trist, för jag gillade faktiskt ”guleböj”, fast den hade 

köpts till mattes förra hund. Men nu får jag en ny, säger 

matte, en lite mjukare.

Men nu måste jag vila, för matte ska på jobb nån 

timme. Livet är så skönt som det kan vara och jag är 

en liten beauceronkille på 21,4 kg och fyller 5 mån den 

9 maj. ≠

Silogården's Frasse & matte Vivian Wollmo

Från landet tIll
StOrStaden

APPELLKLASS
DATUM PLATS HUND GREN RESULTAT

Inga resultat under perioden

LÄGRE KLASS
DATUM PLATS HUND GREN RESULTAT

2011-04-10 Bollebygd Sinsline pigalle-H Spår ej gk

HÖGRE KLASS
DATUM PLATS HUND GREN RESULTAT

Inga resultat under perioden

ELITKLASS
DATUM PLATS HUND GREN RESULTAT

2011-04-17 Hässleholm Satchmo’s Xera Spår 483,5 p, gk
2011-04-17 Hässleholm Satchmo’s Rizzla Spår 541 p, certp
2011-04-10 Sölvesborg Satchmo’s Rizzla Spår ej gk
2011-04-10 Sölvesborg Satchmo’s Xera Spår ej gk
2011-04-03 Simrishamn Satchmo’s Xera Spår 554 p, certp
2011-04-02 Simrishamn Satchmo’s Rizzla Spår 480,5 p, gk
2011-03-13 Ystad Satchmo’s Xera Spår 466,25 p, gk
2011-03-13 Ystad Satchmo’s Rizzla Spår 452 p, gk

KLASS 1
2011-04-17 Linköping Silogården’s e’Wiper 142 p, 2:a-pris
2011-01-22 Ludvika Silogården’s e’Wienna 159,5 p, 2:a-pris

KLASS 2
DATUM PLATS HUND RESULTAT

2011-04-17 Linköping goosewood’s garibaldi 149 p, 2:a-pris
2011-04-09 Lerum grand Lutin Zäpo 163 p, 1:a-pris
2011-04-09 Oskarström Silogården’s essi 186 p, 1:a-pris  LpII
2011-04-02 Märsta Satchmo’s Rifi 132 p, 3:e-pris
2011-03-13 Fagersta Silogården’s e’Wienna 93 p, 0 pris
2011-02-13 Kvibille Silogården’s essi 183 p, 1:a-pris
2010-10-17 Falun Sinsline Orkana-H af Tofta 108 p, 3:e-pris
 
KLASS 3
DATUM PLATS HUND RESULTAT

2011-04-09 Lerum Sinsline pigalle-H 0 p
2011-03-26 Henån, Orust Sinsline pigalle-H 194 p, 3:e-pris

ELITKLASS
 DATUM PLATS HUND RESULTAT

2011-03-13 Skanör-Falsterbo Satchmo’s Baui 210,5 p, 3:e-pris

B R U K S R E S U LTAT

T

LY D N A D S R E S U LTAT

y

TÄVLINGSRESULTAT 

Info hämtad från SKK Hunddata.
Med reservation för felskrivningar.

Resultat registrerade i SKK Hunddata 
2011-01-11 – 2011-05-09

Resultat registrerade i SKK Hunddata 
2011-01-11 – 2011-05-09

Frasse provar 
utrustningen 
på nacka BK.

FOTO: Vivian Wollmo
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MH-STATISTIK FÖR PERIODEN 2010-10-29 – 2011-05-09

REGNR HUND KÖN DATUM KMS AVBRUTIT

Se15533/2010 SaTcHMO’S neMO Hane 2011-03-12 Ja - 

Se15534/2010 SaTcHMO’S neRO Hane 2011-03-12 Ja - 

Se15537/2010 SaTcHMO’S nOIR Hane 2011-03-12 Ja - 

Se15538/2010 SaTcHMO’S nORTOn Hane 2011-03-12 Ja - 

Se15539/2010 SaTcHMO’S nYX Hane 2011-03-12 Ja - 

S30236/2008 SaTcHMO’S YMeR Hane 2011-03-12 Ja - 

S20953/2008 aSaTROnS MIST TIK 2010-10-23 Ja -

HD
/E

D 
ST

AT
IS

TI
K 

20
11

RÖNTGENDAT. REG.NR. NAMN FÖD.DAT. HD ED

2011-05-04 S46337/2009 Silogården’s e’Wienna 2009-06-15 B (omröntgen)

2011-04-18 Se15533/2010 Satchmo’s nemo 2009-12-25 a ua(0)

2011-04-18 Se32845/2010 goosewood’s Bisanne 2010-04-14 a  - 

2011-04-11 S20200/2008 grand Lutin Ykai 2008-01-27 c (omröntgen)

2011-04-11 Se22448/2010 aragon av Javisst 2009-10-15 d ua(0)

2011-03-30 Se52087/2010 Jazz du Fond des camps 2010-03-28 B grad 2

2011-03-25 S45185/2009 Sinsline Qira 2009-06-08 B grad 1

2011-03-11 S20199/2008 grand Lutin Yapp 2008-01-27 a ua(0)

2011-02-23 S53097/2009 grand Lutin giro 2009-07-29 a ua(0)

2011-02-15 S18142/2009 Silogården’s erox 2009-02-09 a ua(0)

2011-01-26 S62595/2009 Jakira’s Rienne de Jolie 2009-02-15 a grad 1

2011-01-18 S46341/2009 Silogården’s e’Winna 2009-06-15 a ua(0)

2011-01-12 Se15537/2010 Satchmo’s noir 2009-12-25 a ua(0)

2011-01-07 Se15539/2010 Satchmo’s nyx 2009-12-25 c ua(0

SAMMANSTÄLLNING HD-AVLÄSNINGAR 
FÖR PERIODEN 2011-01-01 – 2011-05-09

Hd grad a - 8 st 

Hd grad B - 3 st

Hd grad c - 2 st 

Hd grad d - 1 st

Hd grad e - 0 st

Resultat registrerade i SKK avelsdata under perioden 2011-01-01 – 2011-05-09

SAMMANSTÄLLNING ED-AVLÄSNINGAR 
FÖR 2011-01-01 – 2011-05-09

dIagnOS  anTaL 

artros ua (0)  8

artros lindrig utbredning (1)  3

artros måttlig utbredning (2)  1

artros kraftig utbredning (3)  0

BEAUCERONER REGISTRERADE I SKK UNDER PERIODEN 2011-01-01 – 2011-05-09

REGISTRERADE HUNDAR 2011

Å R E T S  A L L R O U N D B E A U C E R O N

l

1. Satchmo's Xera 17,70 p (2 resultat)
2. Satchmo's Rizzla 14,35 p  (2 resultat)

B R U K S T O P P E N

T

1. Satchmo's Xera 62,70 p
2. Silogården's e'Wienna 36,98 p

 

1. Silogården's e'Wienna 7,98 p  (1 resultat)

LY D N A D S T O P P E N

y

BEAUCERONTOPPARNA
2011Inskickade resultat per 2011-04-04 

1. Silogården's e'Wienna 32 p (2 resultat)
2. Satchmo's Xera 20 p (1 resultat)

U T S T Ä L L N I N G S T O P P E N

"

Kull född 2011-03-09

e. Sethi de La Roche Montaigne LOF101305/14783    u. grand Lutin Zniffa S27812/2006

Reg.nr Namn Kön Färg

Se21903/2011  grand Lutin Ruza Tik Svart m röda tecken

Se21904/2011  grand Lutin Rakelz Tik Svart m röda tecken

Se21905/2011  grand Lutin Razzia Tik Svart m röda tecken

Se21906/2011  grand Lutin Razka Tik Svart m röda tecken

Se21907/2011  grand Lutin Ramzes Hane Svart m röda tecken

Se21908/2011  grand Lutin Räzor Hane Svart m röda tecken

Kull född 2011-01-12

e. alunzo-Royal du parc de Montmacon LOF116444/16535   u. Blanche neige du Royaume d'elsa LOF120079/18381

Reg.nr Namn Kön Färg

Se27136/2011  galantee-neige du Royaume d'elsa Tik  Svart m röda tecken, Imp. Frankrike

Kull född 2010-12-15

e. Bataille des assiers FI10420/10   u. aurelie de La Bergerie glasmoor S18034/2007

Reg.nr Namn Kön Färg

Se12255/2011  Silogården's Fayanne Tik Svart m röda tecken

Se12256/2011  Silogården's Fanny Tik Svart m röda tecken

Se12257/2011  Silogården's Frodo Hane Svart m röda tecken

Se12258/2011  Silogården's Figo Hane Svart m röda tecken

Se12259/2011  Silogården's Frasse Hane Svart m röda tecken

Se12260/2011  Silogården's Folke Hane Svart m röda tecken

Se12261/2011  Silogården's Felix Hane Svart m röda tecken

Se12262/2011  Silogården's F’Zorro Hane Svart m röda tecken

FOTO: MAJA BLOM

FOTO: EVA LANTZ
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J
ag tänkte skriva några rader om skam och 
skuld i efterhand.

Många gånger har man hört att en hund 
inte kan känna skam eller skuld för något 
som kanske hände innan matte eller husse 
kom innanför dörren, utan den reagerar på 
ägarens tonläge så det ser ut som den skäms 
när vi skäller på den. 

Vi hade innan Enzo en schäfer och han hade aldrig för-
stånd att skämmas när man kom hem och upptäckte dagens 
middag var borta och låg i hans mage. Lobbe som han hette 
var i alla fall lika glad när man klev innanför dörren och om en 
och annan mumsbit som inte var hans vråkade slinka ner när 
han var själv hade han totalt glömt.   

En dag för några veckor sen när jag kom hem så kom det 
ingen glad Enzo med en sko i munnen och mötte mig vid 
dörren. Han måste alltid ha något i munnen när man kliver 
innanför dörren och närmast till hands är våra skor. Till hans 
försvar kan jag berätta han tuggar aldrig på dem utan står 
bara med dem i munnen och viftar på hela rumpan som en 
golden. Detta beteende började han med när han var valp då 
han kom på att matte och husse inte gillade att man nafsade

 

 dem i händerna av glädje så fort de klev innanför dörren 
Därför började han plocka upp saker på vägen till dörren för 
undvika att det skulle bli lite nafsande och det har han fort-
sätt med men idag tar han det som är lättast och närmast 
nämligen våra skor.

Hur som helst tillbaka till historien om hundar och om de 
kan skämmas. 

Jag hittade Enzo längs bort i vardagsrummet vid vår 
sovrumsdörr. Jag blev snabbt lite orolig för han låg där och 
svansen gick som en propeller men han kom inte fram till 
mig. Tankar som nu har han brutit ryggen och kommer inte 
upp for genom huvudet samtidigt som jag lockade lite på ho-
nom. Han reste sig upp lite försiktigt och kom lunkande fram 
till mig med öronen bakåtslickade. Jag klappade om honom 
lite och genast såg han lite gladare ut så jag tänkte det här 
var ju konstigt beteende från min lilla sporthund. 

Efter det gick jag ut i köket och upptäckte att någon hade 
varit i kompostpåsen och denne någon hade mumsat i sig 
det som verkade gott förutom en bunt äggskal, en gammal 
paprika, lite sallad och lite smått och gott som inte passar en 
hund i smaken. 

Efter en liten ramsa från matte med mindre snälla ord så 
var Enzo tillbaka på sin plats framför vår sovrumsdörr och 
där låg han tills husse kom hem. 

Enzo visar tydligt att han inte har läst uttalande som att 
hundar inte har något tidsperspektiv och kan inte skämmas 
för något som har hänt tidigare för han skämdes över vad 
han hade gjort. Han visste att det var inte riktigt läge och 
möta matte vid dörren efter det besöket i kompostpåsen. El-
ler så visar det bara att Beacuronen är smartare än schäfern 
men det låter jag vara osagt...

Jag visste innan att jag har en väldigt smart liten herre 
som älskar att klura på saker, men nu vet jag att han även 
har förstånd att skämmas för sina synder som inträffar när vi 
inte är hemma. 

Tack Eva för denna "lilla" underbara hund som ibland gör 
mig skogstokig men för det mesta väldigt varm i hjärtat när 
jag ser hans kreativitet. Kan även berätta att historien inte 
har upprepats och nu står det en mycket glad hund innanför 
dörren med en sko i munnen när man kommer hem . ≠

Hejsan!
Mitt namn är Ingela och jag har en "liten" sporthund från Eva Lantz och hennes Silo-

gården som heter Enzo. Jag kallar honom för sporthund för han påminner om en snabb 
sportbil med mycket fart och fläkt. Förutom när vi har parkerat i soffan. 

Även sporthundar behöver 
vila i soffan ibland.

Tack själv, Conny för 
ditt arbete, önskar vi på 

redaktionen!

ett stort TACK vill vi 
också ge till Satchmo AB 
som sponsrade lotteriet 

på Årsmötet!

≠

B E A U C E R O N Ä G A R E  B E R Ä T TA R :

k

FOTO: Ingela Wall

J
ag vill ta tillfället i akt att tacka alla medlemmar för förtroendet att vara klub-

bens ordförande en kortare tid. Jag meddelade valberedningen att jag endast 

stod till förfogande under ett år och jag har nämnt vid ett flertal tillfällen att jag 

förordar yngre förmågor. 

Vill även rikta ett stort tack till övriga styrelsemedlemmar. Nu återgår jag och 

Dixi till vår favoritsysselsättning efter morgonpasset på SSBK...

Jag tycker att klubben har många duktiga och framförallt kunniga medlemmar. Låt oss 

ta tillvara på det!

Nu slipper ni mig och mitt tjat, men vi kommer att dyka upp på klubbens olika aktivi-

teter även i fortsättningen. 

Väl mött!

Conny Wågland och 

Silogården's Dixi

TACK FÖR MIG

NÅGRA RADER FRÅN VÅR FÖRRA ORDFÖRANDE

CONNy WÅGlAND 

F O T O :  J E A N E T T E  F R I M A N
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Peter Wald tränar 
bakdelskontroll på kloss 

med Silogårdens e'Wilma. 
Mer från Beauceronlägret 
på Fäboda Gård kommer i 

nästa nummer!

F O T O :  M A R T I N  P E R S S O N


