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TVEKA INTE ATT SKICKA IN 
mATERIAL TILL NÄSTA NummER!

HALLÅ!
TyCKER NI ATT VISSA HuNDAR 
OCH SKRIBENTER SyNS mER ÄN 
ANDRA?

TILL NÄSTA 
NUMMER:

D
et har varit en lång het sommar, i alla fall 

där jag och hunden varit.

Det har varit många och trevliga aktiviteter 

både för mig och hunden (och vi får inte 

glömma att även matte var med). Träning, 

båten och utställning i nämnd följd. Vi var 

med på klubbens mycket trevliga och lärorika ”prova på”-helg 

den 3-4 juli hos Ankie Hermansson som stod för värdskapet 

på Fäboda gård. Den som var organisatör och motor var Hå-

kan Lundell med sin fru Eva. Det var många bra instruktörer 

i de flesta discipliner när det gäller hundträning – spår, sök, 

lydnad, vallning,  specialsök och mer därtill.

På så sätt fanns det något för alla att prova på eller träna 

på vilket var uppskattat. Vi får inte heller bortse från den vik-

tiga sociala biten i sammankomsten och förhoppningsvis 

får vi även se nya ägare av vår ras framöver då det var flera 

beauceronintresserade som kom och kikade på våra hundar. 

Mycket folk och många beauceroner var vi!

Sen får vi inte glömma sommarens stora begivenhet – ras-

specialen i Askersund – en, i mitt tycke, mycket lyckad utställ-

ning. Här får jag passa på att å klubbens vägnar rikta ett tack 

till alla som på något sätt deltog;  alla inblandade medlem-

mar, styrelseledamöter, sponsorer och inte minst Ankie Her-

mansson vars övergripande arbete gjorde det hela möjligt.

Det är inte ofta man får se närmare 50 beauceroner på 

en och samma plats samtidigt. Ett stort tack till alla deltagare 

– utan er spelar det ingen roll hur mycket jobb vi lägger ner.

Vår franske domare Mr Maurice Hermel uttalade sig för 

övrigt mycket uppskattande om kvaliteten på de deltagande 

hundarna.

En mycket stolt ordförande

Conny Wågland 

EN HÄNDELSERIK SOMMAR

COnny WåGLAnd 

ORDFöRANDE I BEAUcERONONKLUBBEN
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Atle & dakawee
Foto: Maja Blom

D
enna ljuvliga sommar... när den ligger framför en så känns den så lång men 

nu är det redan höst och var tog sommaren egentligen vägen? I år har vi 

i alla fall haft förmånen att ha en varm och fin sommar, det är bara att 

tacka för det.  Under denna härliga sommar har det naturligtvis varit en del 

aktiviteter inom vår klubb:

Vi hade träningshelg i början av juli, i stekande hetta men ändå fantastiskt roligt! Läs 

reportage från helgen – både från deltagare och instruktörer - längre fram i tidningen.

Rasspecialen gick, som vanligt, av stapeln i Askersund i samband med utställningen 

som Örebro läns kennelklubb anordnade i mitten av augusti. På kvällen var det sam-

kväm på brukshundklubben, tyvärr var jag inte själv där men jag har hört att det var 

en trevlig dag och kväll. Resultaten samt lite bilder hittar du längre fram i tidningen. 

Vallningsläger – näst sista helgen i augusti var det dags att prova på vallning. 

Sju ekipage samlades på Mårtensby gård utanför Uppsala för att förkovra sig i vallning-

ens konst. Reportage om detta kommer i nästa nummer.

Nu börjar hösten smyga sig på och mörkret faller tidigare och tidigare, det blir svå-

rare att hinna med ett spår eller annat skogsarbete på kvällarna efter jobbet, i alla 

fall om man som jag jobbar ”kontorstider”. På plussidan ligger svala men inte för kalla 

dagar som gör hundarna väldigt pigga och energiska. Och inte att förglömma – täv-

lingssäsongen är i full gång! Jag hoppas att vi får se många beauceroner ute på täv-

lingsbanorna runt om i landet, oavsett vad man tävlar i – det är roligt att vi kan visa 

upp vår trevliga ras i så många sammanhang som möjligt: lydnad, bruks, utställning, 

rallylydnad, IPO, vallning, tjänstehund – det är ju faktiskt en väldigt mångsidig ras vi har!

Till något helt annat – jag har grubblat och grubblat på huruvida jag ska sitta kvar 

som redaktör för tidningen... jag har egentligen inte kunskapen och inte heller riktigt 

den tiden som behövs för att kunna göra ett bra redaktörsjobb. Men den stora frågan är 

om det är någon som kan tänka sig ta över – allra helst skulle det ju vara en kommittée, 

för att driva runt tidningen på två personer som vi gör idag är faktiskt lite tungt. 

När jag tog mig an redaktörsposten för snart två år sedan var det med tanken att 

jag skulle ta hand om det tillfälligt och så småningom skulle någon annan, kanske en 

kommitté, kunna ta över. Jag hade mycket väl kunna tänka mig att vara del av den kom-

mittén. Nu har det inte blivit så, utan vi har hela tiden bara varit två. Jag inser ju att 

risken är stor att det inte blir någon Dubbelsporren alls om jag avsäger mig posten... 

Egentligen en mycket dålig anledning till att sitta kvar som redaktör men samtidigt 

känns det heller inte helt bra att sitta kvar bara för att jag vet att det annars inte blir 

någon tidning... jag vill ju tro att det även finns andra som har intresse av att klubbens 

tidning lever kvar.

Så jag gör ytterligare ett försök – finns det möjligtvis någon/några som har 

intresse av att jobba med Dubbelsporren? I så fall – kontakta mig eller Jeanette (som 

för övrigt lägger ner ännu mer jobb än jag på tidningen och utan vars insats det absolut 

inte skulle finnas någon tidning alls) – vår kontaktinfo finns på sidan tre.

Jag vill önska alla läsare en härlig höst samt påminna om material till nästa nummer.   

Vill du skicka en julhälsning så är det dags att börja fundera på hur den ska se ut. Tid för 

manusstopp hittar du längre fram i tidningen.

Åsa Alfred

T.f. redaktör

V E T E R I N Ä R E N S  S PA LT
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För att veta om något är fel med din 
hund så måste du först känna till hur 
normaltillståndet är. Registrera hun-
dens normala aptit, törst, urin, av-
föring samt aktivitetsnivå. Gå regel-
bundet igenom hud, päls, tassar, öron 
och mun. Görs detta till en vana så 
upptäcks förändringar i god tid vilket 
minskar lidande och ger bättre förut-
sättning för tillfrisknande.

Livmoderinflammation
Efter ett löp ökar risken för livmoderinflam-
mation. Tiken får då nedsatt allmäntill-
stånd, ofta ökad törst samt variga/blodiga 
flytningar från vagina. Misstänker du detta 
bör tiken snarast undersökas av veterinär.

Magomvridning
Drabbar framför allt storvuxna raser. Hän-
der oftast då utfodring (oftast torrfoder) 
och motion är för nära inpå varandra. Mag-
säcken vrids ett varv runt sin axel. Foder 
och gas kan inte passera vilket resulterar 
i att magsäcken sväller kraftigt. Andning 
och blodcirkulation påverkas, liksom 
hundens allmäntillstånd. Hunden försöker 
kräkas men bara lite slem och saliv kom-

mer upp. Har detta inträffat måste hunden 
omgående till veterinär. Detta tillstånd är 
livshotande!

Förgiftning
Vid misstanke om förgiftning, ring veteri-
när. Även giftinformationscentralen kan 
kontaktas dygnet runt på telefonnummer 
08-33 12 31.

Traumatiska skador
Vid trafikskador och fall från hög höjd bör 
hunden alltid undersökas av veterinär. Det 
är extra bråttom vid påverkad andning el-
ler kraftig blödning. Lägg tryckförband vid 
behov.

Ögonskador
ögonskador bör snarast undersökas av ve-
terinär, senast påföljande dag.

Hältor
Skulle allmäntillståndet vara nedsatt och/
eller hunden ha mycket ont bör veterinär 
kontaktas omgående. Vid lindrig hälta kan 
man börja med att vila hunden, alltså en-
dast korta koppelpromenader, för att se om 
hältan ger med sig.

Ormbett
Vid ormbett svullnar området kraftigt un-
der någon timme. Undvik att hunden rör 
sig i onödan, giftet sprids då lättare. Bär 
om möjligt hunden och kontakta veterinär 
omgående. Ormbett kan ge hjärt-, njur- och 
leverskador.

Insektsbett/getingstick
Är oftast ofarligt för hund. Vid många bett 
eller stört allmäntillstånd kontakta veteri-
när. Hunden får i vanliga fall ingen svull-
nad i andningsvägarna. Skulle dock ett 
getingstick ta i munnen kan detta inträffa. 
Kontakta i sådant fall veterinär omgående.

Kräkning och diarré
Om allmäntillståndet är ostört och hunden 
får behålla vätska kan man prova med svält 
i 24 timmar. Ge sedan kokt vit fisk och kokt 
ris i små portioner 3-4 ggr/dag i 2-3 dagar 
för att sedan successivt återgå till normal 
kost under 2-3 dagar. Om misstanke finns 
att hunden svalt ett främmande föremål 
bör veterinär kontaktas omgående. Likaså 
om kräkningarna och/eller diarrén är ihål-
lande eller blodig.

Malena Lindberg

AKUTA SjUKDOMSTILLSTÅND HOS HUND

mÅNGA 
mÖJLIGHETER 
mED VILTSPÅR 
OCH EFTERSÖK
VILTSPÅR ÄR EN tävlingsgren på 
frammarsch. Aldrig tidigare har 
det varit så många som håller på 
att träna och tävla viltspår, vil-
ket man tydligt ser på alla fullbo-
kade kurser. En fantastiskt rolig  
gren som man inte behöver enga-
gera halva brukhundsklubben för 
att utöva. 

Innan man sätter igång måste man 
samråda med markägaren och 
jakträttsinnehavaren i området 
samt anmäla till Naturvårdsverket 
att man sprider blod i skogen. 

Det man sedan behöver för 
träningen är bara en viltskank att 
släpa, blod att droppa och snitslar 
att markera spåret med. Blodåt-
gången bör vara ca 3 dl och ska 
droppas ut medan man släpar klö-
ven. Klöven binds fast i slutet av 
spåret. 

För ett svenskt viltspårchampio-
nat krävs först att man får god-
känt i ett anlagsprov. Därefter 
behövs tre 1:a pris i öppen klass, 
utdelade av minst två domare 
samt intyg om godkänd testikel-
status.Viltspårsproven arrang-
eras av flertalet olika rasklubbar 
över hela landet. Spårlängden är 
600m, med fyra räta vinklar, en 
tillbakagång och två bloduppehåll 
samt skott. För ett 1:a pris krävs 
att hunden visat utmärkt förmåga 
att följa spåret, arbetat i lämpligt 
tempo och inte behövt någon hjälp 
att återfinna spåret efter tapp.

Det finns även möjlighet att 
erövra championattitlar i våra när-
maste grannländer.  

Många tror att bara för att man 
har ett viltspårchampionat så har 
man en kapabel eftersökshund. 
Inget kan var mera fel. En efter-
sökshund behöver gedigen trä-
ning precis som vilken annan täv-
lingshund. Ett skadat djur kan irra 
runt runt i loopar och göra långa 
återgångar i sitt eget spår. Om 
man vill träna för eftersök är det 
därför viktigt att man tränar i olika 

miljöer; skog, ängar, parker och 
korsande vägar och bäckar – i sol, 
torka, regn, dimma och snöslask. 
Gör långa återgångar på 100 m 
och ormbon på en yta av 50x50m. 
Man kan även träna och kontrol-
lera hundens spårtrogenhet ge-
nom att lägga korsande färskare 
spår. Viktigt vid eftersöksträning 
är att skynda långsamt och lägga 
in svårigheterna efterhand. Man 
kan bara med mycket träning lära 
sig läsa sin hunden och träna upp 
hundens spårkondition. För innan 
man åtar sig ett uppdrag i skarp 
läge ska man kunna läsa sin hund 
till fullo och ha en hund som är 
kapabel att spåra flera kilometer 
under en längre tid. 

Det finns även möjlighet att 
utbilda sig till ”godkänt viltspårs-
ekipage” i Sverige genom att delta 
i en LASA-kurs (Leta, Analysera, 
Spåra, Avsluta). Utbildningen inne-
fattar teori och upprättande av 
en hårsnittsbok med päls från älg 
och rådjur. Kursen avslutas med 
ett viltspårprov mer likt ett riktigt 
eftersök, där man ska utföra en 
korrekt skottplatsundersökning 

och sedan i lugnt tempo spåra i ca 
1 200 m i ett spår lagt med loopar, 
tillbakagångar och sårlega. 

DET GÅR ATT TÄVLA I VILTSPÅR. 
Jaktkretsarna arrangerar krets-
mästerskap och rasklubbarna kan 
ordna inofficiellt SM i viltspår. Jag 
vet inte hur många som håller på 
med viltspår med sina beaucero-
ner men det vore roligt om alla 
som är intresserade och/eller utö-
vare inom sporten ville kontakta 
mig på nickan@mentorconsulting.
se. Och kanske vi till nästa höst 
kan anordna ett inofficiellt SM för 
beauceroner.  Det vore väl kul!

Nickan Larsson  

Gandalf går eftersök
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Så blev den då äntligen av, träningshelgen hemma hos Ankie och Mique i Skot-
tvång. De ställde sin gård, sin tid och sina får till förfogande för alla beaucero-
ner och deras ägare. Allt vi behövde fanns; plats för husvagnar och husbilar, 
svala utrymmen för hundar och förare - för det var verkligen varmt - och möj-
lighet att laga mat, äta och umgås. De som inte bodde på gården kunde bo på 
närbeläget vandrarhem eller bed & breakfast med sina hundar.

V
i hade lyckats få ihop duktiga 

instruktörer, och anmälning-

arna kom in i en strid ström 

så fort det blev känt att vi pla-

nerade helgen. Tanken var att 

kunna presentera ett smör-

gåsbord av aktiviteter för att kunna inspirera 

till fortsatt träning av oss och våra hundar. 

Det spelar ju inte så stor roll vad man gör 

med sin hund, bara man gör nånting som 

både hund och förare tycker är roligt. 

De två dagarna var uppdelade på för- 

och eftermiddagspass, och alla som i för-

väg önskat någon speciell aktivitet fick ett 

pass inbokat med det. Sen kunde man välja 

ytterligare fördjupning eller något helt an-

nat i mån av plats. Det som erbjöds var spår, 

sök, lydnad, bevakning och fårvallning. 

Det var som sagt VARMT under dessa 

två dagar, men trots det var hundar, förare 

och instruktörer mycket uthålliga. På lörda-

gen sköt vi lite på pass två, så att vi kunde 

åka och svalka oss och hundarna i en sjö 

i närheten. 

På lördagskvällen åt vi en gemensam 

middag i det svala magasinet. Trots den an-

strängande dagen var nästan alla jätteintres-

serade av att se på filmen om hur ett men-

taltest går till, som Leif Hjelm, instruktören 

i sök och  tillika mentaldomare, hade med 

sig. Märta och jag demonstrerade också 

specialsök, och de som ville fick prova på 

med sin egen hund. 

jag hoppas och tror att alla var nöjda, i 

så fall kan vi planera en liknande helg nästa 

år. Tack till alla som kom och tack till Ankie, 

Mique och våra duktiga och engagerade 

övriga instruktörer Leif, Barbro, och Åsa!

Håkan Lundell och Märta

TRÄNINGSHELGEN

på Fäboda

3 & 4 juli
AV HÅKAN LUNDELL
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Spår
Beauceron, tänkte jag. Inte lätt. Lite vassa kanske, Franska. Re-

jäla men några som jag mött varit ganska bångliga, ostyriga. 

Kräver sin förare, föraren måste visa att denne förtjänar hun-

dens respekt och sedan villkorslösa kärlek. Spännande hun-

dar!

Grubblade jag vidare när Ludvik spaniel och jag for genom 

ett andlöst vackert sörmlänskt landskap i sommarskrud i min 

skramlande gamla Volvo. Det var inte det enda som var andlöst 

under denna helg.

Ankie och Mique hade otroligt generöst upplåtit sin gård till 

oss alla att träna på. Helt perfekt i mina ögon: fint, praktiskt, 

rent, massor av ytor men inte så elegant att man inte tordes röra 

sig med hund.

15 st hade valt spårträning på lördagen. Alla på olika utbild-

ningsståndpunkter Hur skulle jag hinna med att ge dem något 

" matnyttigt" att ta med sig hem?

jag hade inte behövt oroa mig, efter de första deltagarna 

dykt upp förstod jag att det skulle bli väldigt lyckat. 

Sammanfattningsvis, om man skulle vilja ha en trend i läg-

rets spårhundar, kunde man väl skymta en schablon av en en-

gagerad och relativt lättlärd spårhund, med kanske lite onödigt 

hög fart och lite sämre önskan att markera föremål/apporter

Barbro Andersson

spårinstruktör

SÖK
Anländer 8.00 till en härlig plats och blir väl omhänderta-

gen av Eva och Håkan. Kaffe och smörgås smakar bra även 

efter en kort resa.

08.30 är det samling. Håkan presenterar dagens och mor-

gondagens övningar.

Indelning i intresseområde för första passet.
Sökgänget går en kort bit till en skogsbacke. När vi kommit 

dit så får deltagarna fundera på och komma med förslag på 

vad de vill öva på.

Sen var det fika, och sen var det dags för pass 2 med nya 

deltagare och några från första passet.

jag hade ledig eftermiddag och det fanns några andra 

också som var lediga. Vi åkte till en närbelägen sjö och ba-

dade med hundarna. Toppenbadplats – hundar är välkom-

na på denna mycket härliga plats.

En tjej tyckte att hennes hund var för mycket på när hon 

var i sjön. Då körde vi lite livräddning med den hunden. Vil-

ken upplevelse, helt underbart.

Efter ett tag bytte vi plats och där var det lättare att kom-

ma i och ur sjön. Efter att ha övertygat strandcamparna på 

den nya platsen att vi behövde träna livräddning så tyckte 

de att det verkade spännande. De erbjöd sig tom att ställa 

upp som objekt att livrädda. HÄRLIGT!

En av tjejerna sa hemma hos Ankie att hennes hund inte 

gillade vatten. Mitt svar var ”Det var då själva f_n.” Hon blev 

tänd och följde med till sjön. Hunden fick sitta uppbunden 

och se de andra hundarna ha kul i vattnet. Då blev den ock-

så sugen på att bada. Underbar upplevelse! De var förmodli-

gen dagens gladaste ekipage? Åtminstone matte.

Middag.
Eva, febrig, stod som vanligt för de kulinariska begivenhe-

terna. TAcK! På kvällen visades filmen om nya MT. Vi var ett 

tiotal som var intresserade av den. Under och efter filmen 

fanns möjlighet att fråga och få svar. Hoppas svaren var till-

fyllest. Timmen blev sen och alla somnade sött hoppas jag.

Söndagen fortsatte i samma stil som lördagen. Dock utan 

badande och livräddning. jag hoppas att helgen gav något 

åt envar. För min del var den förträfflig.

Vilket härligt gäng. Hundar från ett antal olika uppföda-

re. Samma intresse - BEAUcERON.

Leif  Hjelm

instruktör för sökgänget

3 & 4 juli
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D
essa rader kan sammanfatta Svens-

ka Beauceronklubbens tränings-

helg som hölls på Fäboda gård 

hos Ankie Hermansson den 3-4 

juli. Solen strålade hela helgen och 

överallt på gården sågs fina beau-

ceroner med deras trevliga ägare.

Lördagsmorgonen startade 

med en kort presentation av vad vi 

kunde göra under helgen och det 

var ett gediget utbud som Håkan 

Lundell presenterade för oss. Bar-

bro Andersson skulle hjälpa oss med spårandet från första försök till 

avancerade spårövningar och Leif Hjelm skulle hjälpa oss med sök 

på samma sätt. Ankie Hermansson skulle visa oss vallning med sin 

Bizot och låta våra hundar få kolla in fåren. Åsa Alfred skulle befinna 

sig mitt i solgasset och för att ge tips till de som ville ha lydnadsträ-

ning. Värmen kanske skulle bli lite behagligare för Jeanette Friman 

som skulle visa vad hon och hennes hund Mist kan i vattnet då de 

börjat träna livräddning. Håkan Lundell stod för visande av special-

sök med Märta i deras doftlabb samt bevakningsträning/patrullstig. 

Det var nog fler än jag som fick lite huvudbry över vad man skulle 

välja att göra under helgen, helst hade jag velat testa allt!

Först fick Leif drilla mig och Edit i sök. Vi fick flera goda tips angå-

ende hur vi skulle jobba vidare utifrån vad vi är i träningen. Det som 

gav absolut mest behållning för mig var att se flera olika hundar 

jobba allt från rena nybörjare till de som tränat sök en längre tid. 

Det jag tyckte utmärkte alla hundar som jag såg var viljan att arbeta.

Efter att promenerat både i skogen samt i backarna från gården 

till sökrutorna var det skönt att få en lätt lunch som Eva Lundell fixat 

medan vi andra hållit på med våra hundar. En stor eloge till Eva som 

orkade med oss även om hon var rejält förkyld. Vi var många som 

var lite trötta både bland hundarna och ägarna. Jag passade på att 

följa med till sjön för att få se Jeanette och Mist i arbete, dessutom 

lovade Leif att han kunde få min hund att bada. Leif hade rätt! Fak-

tiskt fick vi Edit att simma några simtag men det ligger långt ifrån 

innan hon simmar som Mist. Det var enormt vad denna lilla tik sim-

mar bra och med vilken vilja hon bogserar Jeanette in till land. 

Efter den svalkande turen till sjön följade vi med Ankie och Bizot 

till fårhagen. Edit blev lite laddad när hon såg Bizot valla och jag 

började nästan ångra att jag hade valt att visa henne fåren. Men 

hon skötte sig ganska bra för att ha sett får för första gången i sitt 

SOL UTE, SOL INNE
SOL I HJÄRTA, SOL I SINNE

4-åriga liv. Detta är definitivt något som jag ska testa igen. Under 

tiden ska jag försöka lära både henne och mig skillnaden på höger 

och vänster! 

Sedan fick vi se Edits kullsyster Märta i aktion med doftlabbet. Det 

var några i gänget som trodde att Håkan ”fuskade” men Märta visade 

minsann vad som gällde! Håkan hjälpte också de som ville testa på 

detta med sina hundar. Det var nog flera som tänkte på kantarellsök 

efter detta.

Vi avslutade lördagskvällen med god mat, dryck och filmvisning 

om mentaltestet för de som ville få del av Leifs kunskaper som men-

taltestdomare. Det är mycket bra att kunna få se hur testet går till och 

få det förklarat vad det ska visa i hundens mentalitet.

Hundsnack är alltid trevligt och ihop med ett gäng beauceron-

fantaster blir det ju ändå bättre! Kanske det fanns några som ångrade 

att de inte gick och lade sig lite tidigare ändå när klockan ringde på 

morgonen!

Natten på vandrarhemmet gick bra, järnsängarna förde oväsen, 

lätta snarkningar, vissa har tidiga eller sena vanor, vaktande beauce-

roner med bra ljud i skallet, mobiltelefoner som började ringa uppre-

pade gånger under natten och mygg som gjorde att vi inte kunde ha 

öppet.  Sådana saker berör en inte när man har trevligt utan det är 

bara små samtalsämnen på morgonen efter!

P
å söndagsmorgonen fick jag väldigt många bra tips till Edits 

lydnadsträning. I det Åsa sa till mig fick jag väldigt många 

aha-upplevelser. Vad lätt det är att lägga sig till med DK’n 

som man inte ens tänker på att man gör och att man trä-

nar på samma sätt dag ut och dag in. Jag fick jättemycket att tänka 

på och dessutom ändra min attityd till momentträning. Varför nöta 

på de delar som går bra? Lägg fokus på det som behövs ändras 

och gör träningen på ett annat sätt! Jag blev verkligen taggad till lyd-

nadsträningen.

Det var skönt att komma in och äta lunch i Ankies svala lada. Väl 

inne i ladan blev jag sugen att testa Edits nos i doftlabbet. Edit grep-

pade inte riktigt vad det var hon skulle göra. Varför ska jag stå på en 

pall? Va, ibland trillar det ner en godis? Nej, det här blir nog att pröva 

flera gånger innan polletten trillar ner i en uttröttad beauceronhjärna. 

Vi körde lite till med Åsa efter lunchen för att få fler tips till den 

fortsatta träningen hemma. Men nu började både jag och Edit bli re-

jält trötta och resten av eftermiddagen bara softade vi omkring. Jag är 

egentligen väldigt besviken över att vi inte orkade med bevakning/

patrullstig och spår men jag hoppas att möjligheten kommer åter.

Ur min synvinkel som ”nybörjare” i Beauceronklubben, var den 

här helgen helt perfekt! Jag fick se jättemånga fina hundar, prata 

med andra beauceronägare och få hjälp av duktiga, inspirerande 

och uthålliga instruktörer. Jag är jätteglad att Håkan gjorde den här 

helgen möjlig, men utan Eva hade det inte gått! Dessutom ett stort 

tack till Ankie med familj som upplät sin gård till oss alla, det är inte 

utan att jag som även hästägare är lite avundsjuk……

Ett stort tack till er alla och jag hoppas att det kommer flera helger 

framöver!

Lillemor Edvinsson

Roseole’s Ag Petit Chou (Edit)

"jag fick se jättemånga fina hundar, 
prata med andra beaceronägare och 
få hjälp av duktiga, inspirerande och 
uthålliga instruktörer. jag är jätteglad 
att Håkan gjorde den här helgen möjlig."

3 & 4 juli



D U B B E L S P O R R E N

12

D U B B E L S P O R R E N

13

IPO
IpO innehåller 3 delar: A-arbetet som är spår, B-ar-
betet lydnaden och C-arbetet som är skyddsprovet. 

A: spår
Spåret ska utarbetas i lugnt tempo med låg intensiv nos. 
Hela spåret ska utarbetas i samma tempo. Hunden får 
inte avvika från spårkärnan varken på raksträckorna el-
ler i vinklarna. Apporterna som ska vara av olika mate-
rial ska markeras med passiv markering eller apporteras 
in till föraren. Har man valt passiv markering får hunden 
inte röra apporten, om detta sker hamnar hunden direkt 
på ”bristfällig”. I IPO1 lägger föraren själv spåret med 
egna apporter, spåret är utformat likt ett appellspår.

B: lydnad 
Lydnaden utförs två ekipage i taget, som tillsammans 
ska gå ut på planen och presentera sig för domaren. Un-
der tiden som ena utför sitt lydnadsprogram ska den an-
dra hunden ligga plats, sen byter man. 

Programmet utförs utan kommendering och föraren 
måste själv hålla koll på hur det ska utföras. Man räknar 
steg,  exempelvis 50 steg rakt fram, helt om, 10-15 steg 
vanligt, 10-15 steg språng, direkt från språng till 10-15 
steg långsam marsch. Tar föraren för få eller för många 
steg sker poängneddrag. 

Momenten delas upp i olika delar och ekipaget får 
poäng för det som utförs. Exempelvis med hoppappor-
tering, även om hunden missar återhoppet får man po-
äng för uthoppet och själva apporteringen. Apporten 
ska hållas hårt och fast hela vägen och hunden ska inte 
släppa apporten innan kommando. Avlämningar sker 
framför föraren och därefter kommenderas hunden in i 
fotposition.

Hela programmet utförs i ett svep. Hunden får beröm-
mas mellan momenten men får inte lämna förarens sida.

C: skydd 
Skyddet startas med ett ronderingsarbete där hunden 

AV  M A L I N  N O R D S T R ö M

ATT 
TÄVLA ska avsöka på planen utställda skjul/

gömslen. I sista skjulet står figuran-
ten som hunden ska skallmarkera. I 
IPO1 är det endast 2 skjul som ska 
ronderas, i IPO2 är det 4 skjul  och 
för IPO3 är det sedan 6 skjul.

I IPO är själva bettet väldigt vik-
tigt - hunden ska bita fullt och hålla 
fast och lugnt. Hunden får inte mor-
ra/låta eller tugga. Hunden ska sitta 
tajt i bevakningen utan att kladda på 
figurant eller ärm. Hunden belastas 
av figurant med softstock och hot 
i form av skrik och  belastning/hot 
ökar för varje klass. Skyddsärmen 
skiljer sig från den svenska och pre-
senteras alltid i midjehöjd.

Att träna och tävla 
IpO med en beauceron
Det var först förra sommaren som 
jag kom på att jag och min beauce-
ron Zäpo skulle  prova på IPO. Att 
sedan hitta en IPO-grupp var inte 
det lättaste. De flesta ratade en di-
rekt på grund av rasen eller så körde 
de med hårda metoder. Tyvärr är 
elhalsband och stackel inte ovanligt 
i IPO-sammanhang trots förbud, al-
ternativ använder man en slagdänga 
som hänger över vänster axel för 
att kunna slå hunden hårt i huvudet 
om denna gör fel. Ju fler kommenta-
rer om att vi aldrig kommer kunna 
komma ut och tävla i IPO, desto mer 
målmedveten om att vi skulle lyckas 
blev jag. Till slut, via uppfödaren, 
fick jag kontakt med Roland som 
kände till en bra grupp inte allt för 
långt bort från oss och där har det 
klaffat. I gruppen jag tränar i nu job-
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bar vi mycket med operant inlärning 
och positiv förstärkning, men visst får 
hundarna sig en tillsägelse ibland.

Efter ett tag hoppade även Annica 
med kullbror Zamson med i gruppen. 
Då både jag och Annica har jobb som 
gör att vi inte kan vara med så 
mycket har vi inte sett varandra 
så ofta på träningen. Ganska 
snart gick vi ut och gjorde BH-
prov (behörighetsprov som måste 

genomföras innan man får tävla. 

Reds. Anmärkning) och hade sen 
ett hinder mindre om det skulle bli ak-
tuellt att tävla.

Att starta IPO med en vuxen hund 
som dessutom är svenskkörd sedan ti-
digare har inte varit lätt. Det har varit 
mycket att lära om, det som varit bra 
och berömts upp en massa tidigare 
var helt plötsligt fel. Nu ska han vid 
avlämning och inkallningar komma in 
och sitta framför istället för vid sidan. 
Han har fått lära sig att hålla sig foku-

serad genom hela programmet utan 
uppehåll. 

I skyddet har vi fått jobba med att 
han ska gå in och bita fullt, något som 
vi inte alls brytt oss i tidigare. Tugget 
och ljudet skulle bort. Bevakningen, 

som han tidigare fått lära sig att backa 
ut under, där ska han nu istället sitta 
tajt inpå figuranten. Istället för vara 
tyst ska han nu skälla osv. Ja det har 
varit mycket som snurrat runt i stack-
arns huvud, men allt eftersom har han 
köpt det och det har blivit bättre.

I vår och sommar har allt fler i grup-
pen kommit ut och tävlat så vi kände 
att vi också ville prova på det. Då IPO 
är så nytt för mig och det är väldigt 

mycket regler och formaliteter som 
skall hållas ordning på så kände jag 
att vi kommer inte att lära oss på att 
bara titta utan behöver testa. Annica 
med Zamson, som också är svenskträ-
nad men inte så mycket skyddstränad, 

har också fått lägga en massa 
tid på lära om. De efteranmälde 
till samma tävling som oss da-
gen innan och fick vara med. 
Nu var vi fyra från samma trä-
ningsgrupp på samma tävling. 
Jättekul! Jag och Annica ställde 

upp på ren chansning för att lära oss, 
att det sen gick så bra att vi nu kan 
titulera våra hundar med IPO1 känns 
ju extra kul!

Vårt mål från början var att se om 
det skulle gå att komma ut och tävla i 
IPO1, nu sitter vi och funderar på när 
det kan bli dax för IPO2. 

Malin Nordström & IPO/BHPI IPOI 

KORAD LPI Grand Lutin Zäpo

I IPO är själva bettet väldigt 
viktigt – hunden ska bita fullt och 
hålla fast och lugnt. Hunden får 

inte morra eller tugga.

APPELLKLASS
DATUM PLATS HUND GREN RESULTAT

2010-08-22 Örebro Grand Lutin Ykai Spår Ej godk
2010-05-23  Huddunge  Satchmo's Rifi  Spår  173 p godk 
2010-05-09  Bro-Håbo  Grand Lutin Ykai  Spår  Ej godk 
2010-05-09  Bro-Håbo  Satchmo's Rifi  Spår  220,2 p godk 
2010-04-18  Linköping  Goosewood's Garibaldi  Spår  258,75 p uppfl 
2010-04-11  Skurup  Grand Lutin Zink  Spår  252,5 p uppfl

LÄGRE KLASS
DATUM PLATS HUND GREN RESULTAT

2010-08-08 Knivsta Jakira's Kajika Ag  Spår 433,25 p godk
2010-07-03  Mjölby  Grand Lutin Zamson  Sök  526 p uppfl 
2010-05-01  Ystad  Grand Lutin Zpencer  Skydd  495 p uppfl 
2010-04-25  Östhammar  Jakira's Kajika Ag  Sök  307,75 p godk

HÖGRE KLASS
DATUM PLATS HUND GREN RESULTAT

INGA RESULTAT UNDER PERIODEN

ELITKLASS
DATUM PLATS HUND GREN RESULTAT

2010-06-05  Ljungby  Satchmo's Xera  Spår  536 p certp 
2010-05-16  Karlskrona  Satchmo's Xera  Spår  587,25 p CERT 
2010-05-13  Karlskrona  Satchmo's Xera  Spår  516,5 p godk

KLASS 1
DATUM PLATS HUND RESULTAT

2010-08-13 Kumla Silogården's E'Wzinne 158,5 p 2:a-pris
2010-07-17 Falkenberg Silogården's Essi 183 p 1:a-pris
2010-07-07 Smålandsstenar Silogården's Essi 182,5 p 1:a-pris
2010-06-05  Järvsö  Asatrons Indra  186 p 1:a-pris 
2010-05-21  Bro  Silogården's Dea  182 p 1:a-pris 
2010-05-13  Ystad  Grand Lutin Zink  129,5 p 3:e-pris 
2010-05-13  Ystad  Grand Lutin Zpencer  180 p 1:a-pris 
2010-05-09  Svedala  Goosewood's Emile  160,5 p 1:a-pris LPI 
2010-05-04  Linköping  Goosewood's Garibaldi  180,5 p 1:a-pris 
2010-04-10  Oskarström  Silogården's Essi  0 p 

KLASS 2
DATUM PLATS HUND RESULTAT

2010-08-21  Torsås Roseole's Ag Petit Chou  85 p 0 pris
2010-08-18  Växjö Roseole's Ag Petit Chou  83 p 0 pris
2010-08-17  Linköping  Goosewood's Garibaldi  127 p 3:e-pris 
2010-07-25  Tingsryd Roseole's Ag Petit Chou  119 p 3:e-pris
2010-07-16  Tollarp Satchmo's Uska  173,5 p 1:a-pris
2010-07-07  Åhus Satchmo's Uska  178,5 p 1:a-pris
2010-07-23 Bro Jakira's Kajika Ag  124 p 3:e-pris
2010-06-13  Holmerstorp  Satchmo's Uska  151 p 2:a-pris 
2010-06-12  Linköping  Goosewood's Garibaldi  0 p 
2010-06-11  Hörby  Satchmo's Uska  157,5 p 2:a-pris 
2010-06-06  Nässjö  Roseole's Ag Petit Chou  112 p 3:e-pris 
2010-06-09  Hudiksvall  Jakira's Orphee  181 p 1:a-pris 
2010-06-06  Hässleholm  Satchmo's Uska  130,5 p 3:e-pris 
2010-05-13  Ystad  Grand Lutin Zniffa  121,5 p 3:e-pris 
2010-05-09  Mjölby  Satchmo's Umbra  146 p 2:a-pris 
2010-05-09  Svedala  Grand Lutin Zniffa  104,5 p 3:e-pris  

KLASS 3
DATUM PLATS HUND RESULTAT

2010-05-28  Stenungsund  Jakira's Malika  208 p 3:e-pris 
2010-05-08  Märsta/Sigtuna  Satchmo's Undra  193 p 3:e-pris 
2010-04-10  Lerum  Jakira's Malika  166 p 0 pris 

ELITKLASS
DATUM PLATS HUND RESULTAT

2010-07-08  S:a Gotland Satchmo's Baui  157 p 0 pris 
2010-05-28  Malmö  Satchmo's Baui  190 p 0 pris 
2010-05-08  Bjuv  Satchmo's Baui  201 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 

Infon hämtad från SKK Hunddata.
Med reservation för felskrivningar.

Resultat registrerade i SKK Hunddata 
2010-04-24--2010-09-15

Resultat registrerade i SKK Hunddata 
2010-04-24--2010-09-15
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n av hundens främsta egen-
skaper är alltså dess lukt-
organ som har en luktslem-
hinna som omfattar ca 175 
kvadratcentimeter – jämför 
med människans ca 5 kva-
dratcentimeter! Skillnaden 
består av mikroskopiska 
veck i hundens slemhinna 
och man uppskattar att hun-

den har 100-300 miljoner luktceller jämfört med 10-20 
miljoner för människan.

Hundens luktslemhinna fungerar som en antenn och 
ju större antenn hunden har, desto större är möjligheten 
för hunden att ta in även svaga signaler. Luktslemhinnan 
har receptorer som fångar upp olika dofter och dessa re-
ceptorer varierar i känslighet hos olika hundraser. Detta 
innebär att vissa hundar kan vara mer lämpliga för ett 
specifikt ämne – t ex narkotika medan andra hundar är 
mer lämpade för att leta efter tryffel.

Även hundens hjärna spelar en stor roll på detta om-

rådet eftersom vi här finner ett mycket utvecklat lukt-
centra. En människa har ca 16 gånger större hjärna än en 
hund, men trots detta har hunden nästa 7 gånger större 
luktcentra än människan. Detta beror på att ungefär en 
tredjedel av hundens hjärna är involverad i att tolka 
olika dofter.
Även om hundens luktkapacitet är enorm finns det själv-
klart gränser för vad hunden klarar av. Hundens lukt- 
organ kräver något att indikera på – s k doftmolekyler. 
Ett helt sterilt föremål avger inga doftmolekyler och 
hunden kan aldrig hitta ett sådant föremål. Dock räcker 
det med en t ex mänsklig beröring för att föremålet skall 
kontamineras med doftmolekyler – hunden indikerar då 
på den mänskliga doften, inte föremålet i sig!

Detta innebär att den arkeolog som ser bilden fram-
för sig hur en tränad arkeologhund kan markera på ler-
krukor, flintföremål eller andra artefakter – den arkeolo-
gen kommer aldrig finna en sådan hund!

Dock är det en helt annan sak när det gäller att söka 
efter mänskliga kvarlevor och här kan just en arkeolog-
hund finna sin roll.

LIKHuNDEN

Denna form av hundträning blev först känd under 60-ta-
let när den amerikanska flottan tränade hundar för att 
upptäcka dykare som angrep örlogsfartyg under Viet-
namkriget. Just i USA utvecklades sedan denna hundträ-
ning och snart fanns det olika former av specialhundar 
som Cadaver dog, Decomp dog eller Forensic Search 
dog.  Den senare kom att tränas till att markera efter 
mänsklig vävnad, blod, kroppsvätskor och material som 
varit i kontakt med döda människor, t ex kläder. I Sverige 
benämns denna hundtyp Kriminalsökhund och har an-
vänts inom svensk polis sedan 1990-talet.

Själva metodiken avseende träningsmetoder skiljer 
sig från olika länder och när det gäller Sverige så gäller 
principen att hundarna endast tränas på människolukt. 
I vissa länder används djurkadaver i träningen, men det 
har visat sig att hundar kan skilja mellan djurkadaver 
och människolik. I en rättslig process får det aldrig fin-
nas utrymmer för att hunden misstagit sig för dofter av  
t ex en slaktad gris!

VAD mARKERAR HuNDEN PÅ?

Dels handlar det om själva förruttnelseprocessen som 
påbörjas redan 2-5 minuter efter att döden inträffat. 
Det organiska materialet upplöses genom bakteriell 
nedbrytning som påbörjas inifrån, men påskyndas ef-
terhand genom hjälp från utsidan. Förhållandena runt 
kroppen är alltså av stor vikt för det fortsatta proces-
sen och vissa kroppar kan ”självmumifieras”  p.g.a. att 
den omgivanden miljön är tillräckligt torr och luftig. En 
kropp som begravs i en myr kan som bekant bevaras i 

mycket lång tid beroende av jordens surhetsgrad. Slut-
satsen är alltså här att hunden reagerar på doftmoleky-
ler som härrör från själva förruttnelseprocessen och det 
omgivande jordlagret kan då vara så kontaminerat av 
dessa doftmolekyler, att det alltså inte är de mänskliga 
kvarlevorna i första hand som väcker hundens intresse. 

Dels har det diskuteras om fosfat kan spela en viktig 
roll för hunden. Fosfatanalys används av arkeologer un-
der förundersökningar. Fosfat, dvs. grundämnet fosfor 
bundet till syre, förkommer i kroppens vävnader, men 
även i avfall som t ex fisk- och köttrester, avföring, ben 
mm. Från människokroppen frigörs fosfat framförallt 
från hjärnan samt mag- och tarmsystemet. Fosfatet 
börjar p.g.a. förruttnelseprocessen att frigöras så snart 
som någon månad efter att kroppen lagts på eller un-
der markytan. Fosfaten binds sedan till markpartiklarna 
och eftersom det ej är vattenlösligt, stannar det kvar i 
marken under mycket lång tid – flera tusen år! Här finns 
alltså en teori om att det hunden markerar på är före-
komsten av fosfat – inte de mänskliga kvarlevorna.

PRAKTISK ANVÄNDNING

Efter flygolyckan i Lockerbie i Skottland använde brit-
tisk polis hundar för att leta efter mänskliga kvarlevor. 
I New York använde amerikanska myndigheter hundar 
vid uppröjningsarbetet vid World Trade Center efter 
terroristattackerna den 11 september 2001. När den för-
svunna DC3:an bärgades från Östersjöns botten där den 
legat i över 50 år, användes hundar för att söka genom 
flygplanskroppen. Resultatet blev mycket överraskande 
när mycket små skelettdelar påträffades med hjälp av 

ArkeologiHUNDEN 
– att leta efter det förflutna

Hunden är som bekant människans bästa vän och genom tiderna har hunden använts i mängder av roller.

Från forna tiders funktion som t ex vaktande eller vallning av får, kan den moderna hunden idag användas till syften som 

man tidigare inte ens i sin vildaste fantasi kunde föreställa sig. Idag används hundar i funktioner som var otänkbara för 

bara några år sedan och som exempel kan nämnas att hundar har tränas för att leta efter DVD/CD skivor (kopior) som 

smugglas i asiatiska länder, eller varför inte de hundar som kan markera på människor med begynnande cancertumörer. 

E
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hunden. Vidare skickade Sverige hundar till Thailand 
2004 för att leta efter omkomna i samband med tsuna-
mikatastrofen. 

De svenska kriminalsökhundarna har än så länge 
en ganska blygsam medverkan i utredningar om grova 
brott.  

Hund användes vid det sk Therese Johansén-fallet 
i Örnsköldsvik 1994 och efteråt utfördes kontrollerade 
tester där bl a Professor Per Holck, rättsmedicinsk spe-
cialist inom osteologi (läran om ben, reds. anmärkning) 
medverkade. Testmaterialet som användes var mänsk-
liga ben, djurben samt korv. Den aktuella hunden mar-
kerade endast på de mänskliga benen. Allt material som 
användes gömdes under markytan och var ej synliga för 
ögat. Hundföraren var inför provet helt ovetande om vil-
ken typ av material som användes samt hur mycket som 
var nedgrävt. Resultatet var imponerande när det gällde 
hundens förmåga att urskilja olika material.    

Kriminalsökhund användes också i samband med 
mordutredningarna mot Thomas Quick och här har 
hundens resultat även kommit att användas i domslutet 
som en del av bevisningen i utredning gällande mordet 
på Johan Asplund 1980. I detta fall användes en hund för 
att konfirmera Quicks berättelse trots att inga fynd av 
offer hade skett. De platser som hunden markerade på 
undersöktes med geologiska markundersökningar som 
visade på klart förhöjda fosfathalter. I ärendet uttalade 
sig sakkunniga för att intyga hundens arbete och b.l.a 
arkeologen Roger Blidmo vittnade om hur den aktuella 
hunden markerat vid annat tillfälle på gravar som date-
rades till ca år 0.    

 
HuNDAR INOm ARKEOLOGIN

Under 2007 användes hundar på försök i samband med 
arkeologiska undersökningar vid tre tillfällen.

Under maj månad undersökte RAÄ UV Syd (Riksantik-

varieämbetet, arkeologiska uppdragsverksamheten, reds. 

anmärkning) slagfältet från slaget vid Borst 1644. Under 
sommaren skedde ett regelbundet samarbete mellan ar-
keologiska institutionen vid Lunds universitet samt po-
lisen i Skåne gällande utgrävningarna vid Uppåkra och 
slutligen användes också hund i samband med höstens 
utgrävningar efter slaget vid Sävar 1809 där miljöar-
keologiska laboratoriet vid Umeå Universitet och Stock-
holmspolisen samarbetade. 

Varken vid Borst och Sävar uppnåddes något större 
resultat, varken gällande hundarnas arbete eller – kan-
ske viktigast – beträffande gällande övriga konventio-
nella arkeologiska undersökningsmetoder. Här finns 
kanske helt enkelt inte alls några mänskliga kvarlevor 
på de aktuella platserna. När det gäller Uppåkra blev 
det ett betydligt intressantare resultat även om det var 

”ett dukat bord” med en begränsad intressant yta. Denna 
ytan bestod av det sk brandhuset som innehöll kvar-
levorna av minst tre människor. Här blev resultatet en 
säker markering på jordlagret och vid efterkommande 
undersökning visade det sig att här fanns kvarlevor av 
en människa som levde ca 800 e Kr. 

HuR TRÄNAS EN HuND?

Givetvis kan man inte belysa detta ämne utan att gå in 
på just denna viktiga del. De etiska och moraliska as-
pekterna kommer givetvis i första hand – oaktat om det 
handlar om förhistoriska eller nutida mänskliga kvarle-
vor. I vissa länder används mänskligt organiskt material 
och både i Europa och i USA finns s k body farms. Dessa 
används givetvis främst för andra vetenskapliga ända-
mål, men även för just hundträning. I Sverige används 
inget organiskt material, utan istället svepningar eller 
klädesplagg från avlidna personer. Dessa plagg har då 
besudlats med doftmolekyler under kroppens nedbryt-
ningsprocess och kan då helt ersätta användandet av 
organiskt material. När det gäller osteologiskt material, 
kan slipdamm och mindre lösfynd användas med gott 
resultat. Erfarenhet har visat sig att hund som endast 
tränats på doftmolekyler från organiskt material (t ex 
klädesplagg som kontaminerats med mänskliga doft-
molekyler) kan visa stort intresse även för ett mänskligt 
osteologiskt material – även om detta är över 1500 år 
gammalt!

Uppåkra augusti 2007

ATL Lantbrukets affärstidning 070515

Mats Attin

Artikel från ATL – Jordbrukets affärstidningen 070515 – Publicerad 

med tillstånd från ansvarig utgivare Olle Sjökvist samt aktuellt 

bildmaterial med tillstånd från fotograf Helge Rubin
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                        Antal resultat 
1. Satchmo's Xera
2. Grand Lutin Zamson
3. Satchmo's Rifi
4. Grand Lutin Zpencer
5. Goosewood's Garibaldi
6. Grand Lutin Zink
7. Grand Lutin Zäpo
 

                 Antal resultat 

B R U K S T O P P E N

T

1. Grand Lutin Zenta
2. Grand Lutin Zäpo
3. Satchmo's Xera
4. Grand Lutin Zniffa
5. Satchmo's Rifi
6. Grand Lutin Zpencer
7. Grand Lutin Zamson
8. Satchmo's Uska
9. Grand Lutin Zink
10. Satchmo's Rizzla
11. Silogården's Essi
12. Goosewood's Emile
13. Goosewood's Garibaldi

1. Satchmo's Uska
2. Silogården's Essi
3. Goosewood's Emile
4. Goosewood's Garibaldi
5. Grand Lutin Zniffa
6. Grand Lutin Zpencer
7. Satchmo's Rifi
8. Grand Lutin Zink

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

y

BEAUcERONTOPPARNA
2010Inskickade resultat per 2010-08-27 

55,31 p  (3 res + ch)
16,13 p  (2 resultat)
12,29 p  (2 resultat)
8,25 p  (1 resultat)
8,09 p  (1 resultat)
7,89 p  (1 resultat)
7,33 p  (1 resultat) 

39,55 p  (5 resultat)
26,90 p  (3 resultat)
15,75 p  (2 resultat)
15,37 p  (2 resultat)
11,30 p  (2 resultat)
9,00 p  (1 resultat)
8,23 p  (1 resultat)
6,48 p  (1 resultat)

                       Antal resultat 
1. Grand Lutin Zenta
2. Satchmo's Xera
3. Grand Lutin Zäpo
4. Satchmo's Rizzla
5. Goosewood's Emile
6. Grand Lutin Zniffa

U T S T Ä L L N I N G S T O P P E N

"

80 p  (4 res + ch)
50 p  (1 res + ch)
30 p  (1 resultat)
15 p  (1 resultat)
10 p  (2 resultat)
5 p  (1 resultat)

109,00 p
86,33 p
84,31 p
70,30 p
69,51 p
66,25 p
65,13 p
63,55 p
63,37 p
54,00 p
50,90 p
49,75 p
41,11 p
   
    

mH-STATISTIK FÖR PERIODEN 100424-100826

REG.NR HuND KÖN DATum KmS AVBRuTIT

S45179/2009 Sinsline Quincy Jones H 2010-06-12 ja -

S45180/2009 Sinsline Quentin H 2010-06-12 ja -

S45181/2009 Sinsline Quattro H 2010-06-12 ja -

S45182/2009 Sinsline Qleo-H T 2010-06-12 ja -

S45183/2009 Sinsline Qujo H 2010-06-12 ja -

S45186/2009 Sinsline Qantas H 2010-06-12 ja -

S45187/2009 Sinsline Quito-H H 2010-06-12 ja -

S45188/2009 Sinsline Qastor H 2010-06-12 ja -

S20952/2008 Asatrons Indra T 2010-05-09 ja -

S18139/2009 Silogården's Essi T 2010-04-11 ja -

S18141/2009 Silogården's Enzo H 2010-04-11 ja -

S18142/2009 Silogården's Erox H 2010-04-11 ja -

S21569/2008 Silogården's Dio H 2010-04-10 ja -

HD
/E

D 
ST

AT
IS

TI
K 

20
10

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

2010-04-27 S18140/2009 Silogården’s Eda 2009-02-09 A grad 1

2010-04-27 S18141/2009 Silogården’s Enzo 2009-02-09 A ua (0)

2010-05-03 S45480/2009 Aliczia Le Coeur Pur 2009-01-16 B grad 1

2010-05-31 S35360/2007 Sinsline Penelope 2007-04-05 A ua (0)

2010-07-22 S18139/2009 Silogården’s Essi 2009-02-09 A ua (0)

2010-07-27 S46337/2009 Silogården’s E’Wienna 2009-02-09 C ua (0)

2010-08-10 SE26768/2010 Dakawee Du Pla De La Jasse 2008-07-22 A ua (0)

SAmmANSTÄLLNING HD-AVLÄSNINGAR 

FÖR PERIODEN 100101-100826

HD grad A - 6 st 

HD grad B - 1 st

HD grad C - 1 st 

HD grad D - 0 st

HD grad E - 0 st

Resultat registrerade i SKK Avelsdata under perioden 2010-04-24 – 2010-08-26

SAmmANSTÄLLNING ED-AVLÄSNINGAR 

FÖR 100101-100826

DIAGNOS  ANTAL 

Artros ua (0)  6

Artros lindrig utbredning (1)  2

Artros måttlig utbredning (2)  0

Artros kraftig utbredning (3)  0

Kull född 2010-03-28

e. Udson Du Murier De Sordeille, LOSHRSH9096450    u. Harèze Du Fond Des Camps, LOSH1037823

SE52087/2010 Jazz Du Fond Des Camps Tik Svart med tantecken      Imp. Belgien 

Kull född 2010-04-14

e. Turbo De La Negresse, LOF103959/16487   u. Goosewood's Alizee, S39042/2005

SE32844/2010 Goosewood’s Albertville Hane Svart med tantecken

SE32845/2010 Goosewood’s Bisanne Tik Harlekin 

SE32846/2010 Goosewood’s Carroz Hane Svart med tantecken

SE32847/2010 Goosewood’s Daille Tik Harlekin

SE32848/2010 Goosewood’s Eveaux Tik Harlekin

SE32849/2010 Goosewood’s Faverges Tik Harlekin

Kull född 2010-04-15

e. Ulima Grimm La Duchesse De La Fosse, NHSB2459076   u. Unique De La Vallee Des Marronniers, S15583/2004 

SE29980/2010 Grand Lutin Vim Hane Svart m tantecken

SE29981/2010 Grand Lutin Vox Hane Svart m tantecken

BEAuCERONER REGISTRERADE I SKK uNDER PERIODEN 10 04 24 – 10 08 26
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BeauceronkluBBens

2010

askersund 14 augusti 2010

VALPKLASS 4-6 mÅN, HANAR
1.  Goosewood's Carroz
SE32846/2010, född 2010-04-14
e: LOF103959/16487 Turbo De La Negresse
u: S39042/2005 Goosewood's Alizee
Uppfödare: Ankie Hermansson, Mariefred
Ägare: Sari Permerius, Täby
Valpkl 1, HP

VALPKLASS 6-9 mÅN, HANAR
7  Satchmo's Nyx
SE15539/2010, född 2009-12-25
e: LOF120041/16928 Beltz De La Caste Du 
Clos Thomas
u: S56280/2003 Satchmo's Etra KBH V07 
NORD v-04 Nord V-07 SE V-08 SE V-09
Uppfödare och ägare: 
Anna-Kari Sahlqvist, Löberöd
Valpkl 1, valpkk 1, HP, BIR Valp

8   Satchmo's Nero
SE15534/2010, född 2009-12-25
e: LOF120041/16928 Beltz De La Caste Du 
Clos Thomas
u: S56280/2003 Satchmo's Etra KBH V07 
NORD v-04 Nord V-07 SE V-08 SE V-09
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist, Löberöd
Ägare: Veronika Nylen, Örby
Valpkl 1, valpkk 2, HP

4   Satchmo's Never
SE15535/2010, född 2009-12-25
e: LOF120041/16928 Beltz De La Caste Du 
Clos Thomas
u: S56280/2003 Satchmo's Etra KBH V07 
NORD v-04 Nord V-07 SE V-08 SE V-09
Uppfödare och ägare: 
Anna-Kari Sahlqvist, Löberöd
Valpkl 1, valpkk 3

5   Satchmo's Noir
SE15537/2010, född 2009-12-25
e: LOF120041/16928 Beltz De La Caste Du 
Clos Thomas
u: S56280/2003 Satchmo's Etra KBH V07 
NORD v-04 Nord V-07 SE V-08 SE V-09
Uppfödare och ägare: 
Anna-Kari Sahlqvist, Löberöd
Valpkl 1, valpkk 4

6   Satchmo's Norton
SE15538/2010, född 2009-12-25
e: LOF120041/16928 Beltz De La Caste Du 
Clos Thomas
u: S56280/2003 Satchmo's Etra KBH V07 
NORD v-04 Nord V-07 SE V-08 SE V-09
Uppfödare och ägare: 
Anna-Kari Sahlqvist, Löberöd
Valpkl 1, valpkk R

JuNIORKLASS 9-15 mÅN, HANAR
9  Silogården's E'Wiper
S46335/2009, f: 2009-06-15
e: LOSHRSH9096450 Udson Du Murier De 
Sordeille LUCH
u: S25436/2002 Satchmo's Scylla DUCH 
SE V-07
Uppfödare: Eva Lantz, Hjortkvarn
Ägare: Dennis Wiström, Vikingstad
Junkl 1

10  Sinsline Qastor
S45188/2009, f: 2009-06-08
e: LOF107690/16093 Urak De La Caste Du 
Clos Thomas
u: S61757/2005 Sinsline Ottilia-H KORAD
Uppfödare: Annica Kroon, 
Sven-Olof Jönsson, Svärdsjö
Ägare: Tanja Elgh, Väse
Deltog ej

uNGHuNDSKLASS 15-24 mÅN, HANAR
12  Silogården's Erox
S18142/2009 f: 2009-02-09
e: PKRI/57364 Ardor Des Assiers JWW-06 
LTCH PLCH
u: S18034/2007 Aurelie De La Bergerie 
Glasmoor
Uppfödare: Eva Lantz, Hjortkvarn
Ägare: Ewelina Berns, Bandhagen
ukl 1

11  Silogården's Enzo
S18141/2009 f: 2009-02-09
e: PKRI/57364 Ardor Des Assiers JWW-06 
LTCH PLCH
u: S18034/2007 Aurelie De La Bergerie 
Glasmoor
Uppfödare: Eva Lantz, Hjortkvarn
Ägare: Ingela Wall, Köping
ukl 2

ÖPPEN KLASS, HANAR
20  Sinsline Pascal-H
S35356/2007 f: 2007-04-05
e: LOF097297/14482 Rush De La Horde Du 

Bois Perdu
u: S15171/2002 Saphir De La Ruee Sauvage 
KORAD
Uppfödare: Annica Kroon, 
Sven-Olof Jönsson, Svärdsjö
Ägare: Lina Mattson, Göteborg
Ökl 1, ökk 1, CK, Bhkl 3

17  Satchmo's Rozzo
S67933/2006 f: 2006-10-15
e: LOF107735/15631 Troll De La Noe 
Du Jardin
u: S19101/2003 Satchmo's Xera INTUCH KBH 
V-05 KORAD NORDUCH SEBCH
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist, 
Bo Andersson, Löberöd
Ägare: Virve Fredriksson, Katrineholm
Ökl 1, ökk 2

13  Silogården's Dixi
S21571/2008 f: 2008-02-03
e: FIN35759/00 Premier Des Assiers 
FI UCH FI V-00 FI V-01 INT UCH SE UCH
u: S25436/2002 Satchmo's Scylla DUCH 
SE V-07
Uppfödare: Eva Lantz, Hjortkvarn
Ägare: Conny Wågland, Huddinge
Ökl 1, ökk 3

18  Satchmo's yang SE V-09
S30235/2008 f: 2008-03-06
e: LOF111579/15958 Uarrior De La Noe du 
Jardin FRCH LUCH PLCH GICH
u: S56280/2003 Satchmo's Etra KBH V07 
NORD v-04 Nord V-07 SE V-08 SE V-09
Uppfödare och ägare: Anna-Kari Sahlqvist, 
Löberöd
Ökl 1 ökk 4

14  Silogården's Dio
S21569/2008 f: 2008-02-03
e: FIN35759/00 Premier Des Assiers 
FI UCH FI V-00 FI V-01 INT UCH SE UCH
u: S25436/2002 Satchmo's Scylla DUCH 
SE V-07
Uppfödare: Eva Lantz, Hjortkvarn
Ägare: Magnus Liliemark, Fårbo
Ökl 1, ökk R

16  Satchmo's Rozvo
S67932/2006 f: 2006-10-15
e: LOF107735/15631 Troll 
De La Noe Du Jardin
u: S19101/2003 Satchmo's Xera INTUCH KBH 
V-05 KORAD NORDUCH SEBCH
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist, 
Bo Andersson, Löberöd
Ägare: Hans Berkvist, Åby
Ökl 2

15  Satchmo's Rebell
S67928/2006 f: 2006-10-15
e: e: LOF107735/15631 Troll 
De La Noe Du Jardin
u: S19101/2003 Satchmo's Xera INTUCH KBH 
V-05 KORAD NORDUCH SEBCH
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist, 
Bo Andersson, Löberöd
Ägare: Cecilia Weimer, Ekerö
Deltog ej

19  Satchmo's Rizk
S67931/2006 f: 2006-10-15
e: LOF107735/15631 Troll 
De La Noe Du Jardin
u: S19101/2003 Satchmo's Xera INTUCH KBH 
V-05 KORAD NORDUCH SEBCH
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist, 
Bo Andersson, Löberöd
Ägare: Cristina Lundgren, Målsryd
Deltog ej

BRuKSKLASS, HANAR
21   Grand Lutin Zäpo IPO/BHPI 
KORAD LPI
S27815/2006 f: 2006-03-26
e: S25715/99 Lillsjöviks L.X-Legato 
KORAD NORD UCH
u: S15583/2004 Unique De La Vallee 
Des Marronniers LPI LPII
Uppfödare: Susanna Wendel, Sjöbo
Ägare: Malin Nordström, Angered
Bkl 1, bkk 1, CK/CERT, Bhkl 2

CHAmPIONKLASS, HANAR
22   Cash De La Noe d'Orient NuCH, 
NV-2009 BH WW-2010
LOF123816 f: 2007-08-06
e: LOF104769/15047 Tam-Tam Blue 
De La Noe Du Jardin LUCH
u: LOF107738/16852 Tennessee De La Noe 
Du Jardin
Uppfödare: Cécile Wiplier, 
Pascal Méténier, Frankrike
Ägare: Annebeth Reinert, Mogreina, Norge
Chkl 1, Chkk 1, CK, Bhkl 1, BIm

VALPKLASS 4-6 mÅN, TIKAR
3   Goosewood's Daille
SE32847/2010 f: 2010-04-14
e: LOF103959/16487 Turbo De La Negresse 
FRCH
u: Goosewood.s Alizee
Uppfödare och ägare: 
Ankie Hermansson, Mariefred
Valpkl 1, valpkk 1, HP, BIm Valp

2   Goosewood's Bisanne
SE32845/2010 f: föd.dat.
e: LOF103959/16487 Turbo De La Negresse 
FRCH
u: Goosewood.s Alizee
Uppfödare: Ankie Hermansson, Mariefred
Ägare: Sari Permerius, Täby
Valpkl 1, valpkk 2, HP

JuNIORKLASS, TIKAR
25   Silogården's E'Wzinne JWW-2010
S46339/2010 f: 2009-06-15
e: LOSHRSH9096450 Udson Du Murier De 
Sordeille LUCH
u: S25436/2002 Satchmo's Scylla 
DUCH SE V-07
Uppfödare: Eva Lantz, Hjortkvarn
Ägare: Annebeth Reinert, Mogreina, Norge
Junkl 1, junkk 1, CK

23   Silogården's E'Wilda Wike
S46338/2010 f: 2009-06-15
e: LOSHRSH9096450 Udson Du Murier De 
Sordeille LUCH
u: S25436/2002 Satchmo's Scylla 
DUCH SE V-07
Uppfödare: Eva Lantz, Hjortkvarn
Ägare: Lena Fagerberg, Wendelsö
Junkl 1, junkk 2, CK

24   Silogården's E'Wienna
S46337/2010 f: 2009-06-15
e: LOSHRSH9096450 Udson Du Murier 
De Sordeille LUCH
u: S25436/2002 Satchmo's Scylla 
DUCH SE V-07
Uppfödare: Eva Lantz, Hjortkvarn
Ägare: Britt Gustafsson, Fagersta
Junkl 1, junkk 3, HP

uNGHuNDSKLASS, TIKAR
26   Silogården's Eda
S18140/2009 f: 2009-02-09
e: PKRI/57364 Ardor Des Assiers JWW-06 
LTCH PLCH
u: Aurelie De La Bergerie Glasmoor
Uppfödare: Eva Lantz, Hjortkvarn
Ägare: Lena Johansson
Junkl 1, junkk 1, CK

ÖPPEN KLASS, TIKAR
34   Satchmo's yappi
S30238/2008 f: 2008-03-06
e: LOF111579/15958 Uarrior De La Noe du 
Jardin FRCH LUCH PLCH GICH
u: S56280/2003 Satchmo's Etra KBH V07 
NORD v-04 Nord V-07 SE V-08 SE V-09
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist, Löberöd
Ägare: Gry Lønøy, Karlstad
Ökl 1 ökk 1, CK, Btkl 2

37   Satchmo's Rifi
S67935/2006 f: 2006-101-5
e: LOF107735/15631 Troll 
De La Noe Du Jardin
u: S19101/2003 Satchmo's Xera INTUCH KBH 
V-05 KORAD NORDUCH SEBCH
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist, Löberöd
Ägare: Maria Lundbäck, Sollentuna
Ökl 1 ökk 2 CK

32   Satchmo's Rania
S67934/2006 f: 2006-101-5
e: LOF107735/15631 Troll 
De La Noe Du Jardin
u: S19101/2003 Satchmo's Xera INTUCH KBH 
V-05 KORAD NORDUCH SEBCH
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist, Löberöd
Ägare: Marie Corino, Söderköping
Ökl 1 ökk 3 CK

28   Goosewood's Bizot
S50709/2007 f: 2007-06-19
e: LOF111579/15958 Uarrior De La Noe du 
Jardin FRCH LUCH PLCH GICH
u: S23350/2003 Goosewood.s Josefiner 
SV-06
Uppfödare och ägare: 
Ankie Hermansson, Mariefred
Ökl 1 ökk 4

29   Jakira's malika LPI LPII
S21350/2005 f: 2003-06-14
e: LOSH836138 Xsir De L. Amouraudiere SE 
V-01 SE V-01
u: N01999/98 Baroness Belleme

Uppfödare: Aud Heggli Johansen, Norge
Ägare: Åsa Jönsson, Göteborg
Ökl 1 ökk R

33   Satchmo's yinga
S30241/2008 f: 2008-03-06
e: LOF111579/15958 Uarrior De La Noe du 
Jardin FRCH LUCH PLCH GICH
u: S56280/2003 Satchmo's Etra KBH V07 
NORD v-04 Nord V-07 SE V-08 SE V-09
Uppfödare och ägare: 
Anna-Kari Sahlqvist, Löberöd
Ökl 1

27   Aurelie De La Bergerie Glasmoor
S18034/2007 f: 2006-05-02
e: S25432/2002 Satchmo's Silo INT&NORD 
UCH KBH V-04 KBH V-05 KORAD NORD V-04
u: VDHCFHBEXIX/407 Bijou De La Cascade 
Mugissante CH
Uppfödare: Rainer Momsen, Hamburg, 
Ägare: Eva Lantz, Hjortkvarn
Ökl 2

30   Silogården's Dea
S21566/2008 f: 2008-02-03
e: FIN35759/00 Premier Des Assiers 
FI UCH FI V-00 FI V-01 INT UCH SE UCH
u: S25436/2002 Satchmo's Scylla DUCH 
SE V-07
Uppfödare: Eva Lantz, Hjortkvarn
Ägare: Andreas Penns, Järfälla
Ökl 2

31   Silogården's Disney
S21567/2008 f: 2008-02-03
e: FIN35759/00 Premier Des Assiers 
FI UCH FI V-00 FI V-01 INT UCH SE UCH
u: S25436/2002 Satchmo's Scylla DUCH 
SE V-07
Uppfödare: Eva Lantz, Hjortkvarn
Ägare: Anna Nordgren, Svärdsjö
Ökl 2

35   Satchmo's umbra LPI
S69077/2005 f: 2005-11-12
e: LOF107735/15631 Troll 
De La Noe Du Jardin
u: S41011/2000 Satchmo's Orissa KORAD
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist, 
Bo Andersson, Löberöd
Ägare: Benny Karlsson, Mjölby
Ökl 2

36   Ciel d'Or Des monts Du Lac
Regnr S18630/2008 f: 2007-10-16
e: LOF98363/15516 Ruskain Des Reflets 
De Feu CH
u: LOF111026/17450 Une Petite Rime 
Des Monts Du Lac
Uppfödare: Eric Vavassori, Frankrike
Ägare: Helene Andersson, Tollarp
Ökl 2

BRuKSKLASS, TIKAR
39   Satchmo's Xa TJH
S19100/2003 f: 2003-01-21
e: S41008/2000 Satchmo's Occie KORAD
u: S52153/98 Ossie De La Loutre Noire
Uppfödare: Anna-Kar Sahlqvist, 
Bo Andersson, Löberöd
Ägare: Henrik Boll, Kävlinge
Bkl 1 bkk 1 CK+CERT Btkl 4

38   Satchmo's Rizzla
S67937/2006 f: 2006-10-15
e: LOF107735/15631 Troll 
De La Noe Du Jardin
u: S19101/2003 Satchmo's Xera INTUCH KBH 
V-05 KORAD NORDUCH SEBCH
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist, Löberöd
Ägare: Inga-Lill Öhlin, Skivarp
Bkl 1 bkk 2 CK

CHAmPIONKLASS, TIKAR
42   Satchmo's Xera INT uCH 
KBH V-05 KORAD NORD uCH SE BCH
S19101/2003 f: 2003-01-21
e: S41008/2000 Satchmo's Occie KORAD
u: S52153/98 Ossie De La Loutre Noire
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist, 
Bo Andersson, Löberöd
Ägare: Inga-Lill Öhlin, Skivarp
Chkl 1 chkk 1 CK Btkl 1 BIR

45   Cricket d'Or Des monts 
Du Lac Nuch NV-2008 NV-2009
LOF124229 f: 2007-101-6
e: LOF98363/15516 Ruskain Des Reflets 
De Feu CH
u: LOF111026/17450 Une Petite Rime Des 
Monts Du Lac
Uppfödare: Eric Vavassori, Frankrike
Ägare: Annebeth Reinert, Mogreina, Norge
Chkl 1 chkk 2 CK Btkl 3

43   Satchmo's Etra KBH V07 NORD v-04 
Nord V-07 SE V-08 SE V-09
S56280/2003 f: 2003-08-12
e: LOF099896/14572 Seneque De La Dame 
De Coeur FRCH FRBCH
u: S36500/2000 Norvege De La Plaine 
d.Astree
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist, 
Bo Andersson, Löberöd
Ägare: Anna-Kari Sahlqvist, Löberöd
Chkl 1 chkk 3 CK Btkl R

40   Satchmo's Athena C.I.B C.I.E KBH 
V-08-09 KORAD NORD uCH TJH(Fm)
S52807/2004 f: 2004-07-07
e: S25432/2002 Satchmo's Silo INT&NORD 
UCH KBH V-04 KBH V-05 KORAD NORD V-04
u: S52153/98 Ossie De La Loutre Noire
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist, 
Bo Andersson, Löberöd
Ägare: Karin Kärnhagen, Oskarshamn
Chkl 1 chkk R CK

41   Grand Lutin Zenta KORAD LPI LPII 
SE uCH
S27811/2006 f: 2006-03-26
e: S25715/99 Lillsjöviks L.X-Legato KORAD 
NORD UCH
u: S15583/2004 Unique De La Vallee Des 
Marronniers LPI LPII
Uppfödare: Susanna Wendel, Sjöbo
Ägare: Susan Carlbom, Sjöbo
Chkl 1 chkk 4 CK

44   Asafa De La Noe d'Orient NuCH BH
LOF116599 f: 2005-04-22
e: LOF111579/15958 Uarrior De La Noe du 
Jardin FRCH LUCH PLCH GICH
u: LOF101219/15811 Swit Des Monts Rocheux
Uppfödare: Cécile Wiplier, Pascal Méténier, 
Frankrike
Ägare: Annebeth Reinert, Mogreina, Norge
Deltog ej

VETERANKLASS, TIKAR
47   Satchmo's Chanel KORAD
S21068/97 f: 1997-02-27
e: S38289/93 Hedjaz De Keramezec EUW-97 
INT UCH KBH V-95 KBH V-97 
SE V-95 SE&DK UCH
u: S38288/93 Hifi De Keramezec DK UCH 
NORD V-95 SE V-93 SE V-94
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist, 
Bo Andersson, Löberöd
Ägare: Maria Lundbäck, Sollentuna
Vkl 1 vkk 1 CK

46   Satchmo's Scylla
S25436/2002 f: 2002-03-09
e: S38289/93 Hedjaz De Keramezec 
EUW-97 INT UCH KBH V-95 KBH V-97 
SE V-95 SE&DK UCH
u: S36500/2000 Norvege 
De La Plaine d.Astree
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist, 
Bo Andersson, Löberöd
Ägare: Eva Lantz, Hjortkvarn
Vkl 1 vkk 2 CK

48   Satchmo's malou
S32983/99 f: 1999-04-21
e: LOF77579/11512 Laps Du Domaine 
De La Groux
u: S64127/93 Hera De La Noe Du Jardin 
DKUCH INTUCH SEUCH TJH
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist, 
Bo Andersson, Löberöd
Ägare: Henrik Boll, Kävlinge
Deltog ej

uPPFÖDARKLASS
Anna-Kari Sahlqvist, Satchmo's
1:a, HP, Bästa uppfödargrupp
Eva Lantz, Silogården's
2:a, HP

AVELSKLASS, TIKAR
Satchmo's Scylla DUCH SE V-07
1:a, HP, Bästa avelsgrupp
Satchmo's Xera INTUCH KBH V-05 KORAD 
NORDUCH SEBCH
2:a, HP

Satchmo's Etra KBH V07 NORD v-04 Nord 
V-07 SE V-08 SE V-09
3:a, HP
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Den franska domaren maurice Hermel

Silogården's E'Wiper, 
ensam i juniorklass hanar.

Glad valp - Goosewood's Carroz - 
hälsar på domaren.

Öppen klass tikar

Vackra Sinsline Pascal-H fick 1 ÖKL, CK och 
slutade som tredje bästa hane.

Söta Silogården's Eda 
med glad 
uppfödare. 
Det är kul med 
utställning!

BILDSPECIAL FRÅN RASSPECIAL 2010

Grand Lutin Zäpo med 
nöjd matte - Zäpo fick 
cert och slutade som 
andra bästa hane.

FOTO: INGER SÖDERQVIST & SARI PERmERIuS

RESuLTAT RASSPECIAL 2010
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RASFÖRBUD SMAKAR POPULISTISKT VALFLÄSK!

Hundar som attackerar människor och andra hundar är ett stort problem och alla krafter behöver läggas 
på att lösa detta problem. Svenska Kennelklubben har arbetat för detta i åratal, men Mats Odells (kd) ut-
talande om förbud av så kallade kamphundar känns i dessa tider som populistiskt valfläsk! Han blundar 
för verkligheten och fiskar efter röster genom ett ogenomtänkt och okunnigt förslag på nya förbud.

Människor i vårt land ska känna sig trygga i mötet med hund! Aggressiva hundar är absolut den sämsta 
reklamen för hunden och hundägandet, och varje olycka är en olycka för mycket! Hade problemet med 
bitande hundar lösts med ett rasförbud hade Svenska Kennelklubben som hundägarnas riksorganisation 
redan för 20 år sedan gått i bräschen för en sådan lag.

Mats Odell (kd) nämner ordet kamphundar – vad är en kamphund? Bland de raser som man nu har 
förbjudit i Danmark finns flera herderaser, utan någon som helst bakgrund som kamphundar. Ingen 
skulle väl komma på tanken att förbjuda den lilla ”skokrämshunden” bostonterrier, numera en uppskat-
tad sällskapshund, som däremot har ett ursprung inom hundhetsning? Eftersom uttrycket kamphund 
används så osakligt och urskiljningslöst blir det extra svårt att definiera vilken ras eller vilken typ av hund 
som man vill förbjuda.

Förbjuder man ett visst antal rashundar finns dessutom alltid nya att tillgå. Den som vill ha en farlig 
hund kan genom selektiv avel och yttre påverkan få de flesta hundar att bli farliga för sin omgivning.  
Det innebär att listan på raser som kan komma att förbjudas kan bli mycket lång. Många raser som nu är 
populära hos landets mer än 550 000 hushåll med hund, kan också komma att drabbas. 

Öppna dina ögon Mats Odell (kd), och se sanningen i vitögat! Att införa förbud mot vissa raser löser 
inte grundproblemet – de oseriösa hundägare som håller sig med aggressiva hundar, oavsett ras! De 
hundägare som saknar både kunskap och ansvar men med målet att hota sin omgivning lär inte stop-
pas av ett rasförbud. Detta är ett samhällsproblem, som ofta bottnar i sociala problem, som därför måste 
prioriteras och hanteras på ett seriöst sätt. Att förenkla problematiken genom att förbjuda enskilda hund-
raser är både dumt och verkningslöst i det långa loppet! Både Nederländerna och Italien, som haft lagar 
som liknar Danmarks, upplöste 2008 respektive 2009 dessa lagar på grund av att de visade sig vara helt 
ineffektiva. 

Svenska Kennelklubben vill istället att polisen får tillräckligt med resurser för att på ett kraftfullt sätt kun-
na använda sig av den tillsynslag som redan finns (Lagen om tillsyn över hundar och katter 2007:1150). 
I Stockholm har man redan startat upp en grupp engagerade poliser med inriktning på djur, främst 
hundar. Dessa poliser får bredare och djupare kunskaper i hur man hanterar den här typen av ärenden. 
Genom sin synlighet ger de trygghet och möjlighet att möta hundägarna på plats. De ska snabbt kunna 
ingripa och använda den tillsynslag som finns i dag. Denna lag hänger inte upp sig på en viss ras utan 
är utformad för att gälla den specifika hund som är farlig och den hundägare som är en klart olämplig 
hundägare.

Att en politiker uttalar sig i en fråga som han så uppenbart inte har någon kunskap om är skrämmande. 
Att en politiker dessutom vill åtgärda de egentliga problemen med en ”plåsterlapp” är helt enkelt oseri-
öst. Kom gärna med förslag på lösningar, men ett rasförbud är inte en lösning!

Hans Rosenberg 
Presstalesman/PR Svenska Kennelklubben

E-post hans.rosenberg@skk.se
Telefon 08-795 30 18  
Mobil 0705-83 83 32


