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Med blicken mot våren och kanske min 
första resa till Frankrike och National 
d’Elevage möter jag den nalkande vin-
tern. A� jag dessutom få� uppdraget 
som redaktör för Dubbelsporren vär-
mer också. Honnörsordet kommer a� 
bli respekt gentemot rasen beauceron 
samt skribenter och fotografer vars 
material publiceras. Utan dem står vi 
oss slä�. Respekten ska gå åt två håll. 
Skickar du in proffsigt material ska det 
inte röras, men om du har mindre vana 
ska det inte synas i det färdiga resulta-
tet. Men redaktionen måste få ha för-
behållet a� kunna tänka på helheten, 
alla får tyvärr inte plats a� synas lika 
mycket.

Till det här numret har det kom-
mit till lite ny�, en fast krönika med 
inriktning på träning, en dagbok som 
kommer a� gå som en budkavle. Skri-
benterna har ansvaret för a� den förs 

vidare…och så den eviga undran: Hur 
valde du rasen beauceron?

Till nästa nummer är det mentali-
tet som gäller och min förhoppning är 
a� engagemanget, glädjen och gensva-
ret blir lika bra som i nuvarande num-
mer med inriktning agility. I nummer 
två nästa år kommer det till en hälso-
bit, har du erfarenhet av pyometra/liv-
moderinflammation så hör gärna av 
dig med tankar, funderingar och foton. 
Vilka naturligtvis alltid är varmt väl-
komna oavse� ämne. Skriv gärna en 
önskelista i år men skicka den till Dub-
belsporen och inte till jultomten. Så a� 
jag vet vad ni vill läsa om i framtiden.

Ha det bäst tills vi hörs igen,
Anneli Tiainen

Redaktören har ordet

foto Charlo�e Kulneff

KENNEL BLACKPOWDER’S
Susan Carlbom & Jörgen Ivarsson

susan@blackpowders.com • 0416-174 24 • 070-171 88 44

God Jul &
Gott Nytt År

till Er alla!
Mer info om hundarna 

hittar du på vår hemsida:  

www.blackpowders.com
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Framförallt ska agility vara kul! Det 
kan låta hårt ibland på banan e�ersom 
hundarna lä� kör si� eget race. Det kan 
vara roligt för den som står på sidan 
men inte lika kul för personen på ba-
nan. Föraren som däremot fortfarande 
har en hård ton när dom lämnat banan 
har tyvärr en dålig inställning till de�a 
med agility. A� man diskar sig i agility 
är vardag för både nybörjare och elite-
kipage, så det är inget man låter sig på-
verkas av, annat än för a� ständigt för-
bä�ra sin handling och hi�a timingen.

Mia Fredriksson heter jag och har en 
bästis som heter Arra (Högbrobacken’s 
Airi). Tillsammans har vi tränat och täv-
lat i agility sedan december -03. Jag ska 
ta upp skillnaden mellan svensk och 
finsk handling. Där jag bor, 11 mil från 
finska gränsen, är utbytet stort både 
på domare, tävlande och kursledare. I 
Sverige har vi en agility-”skola” som 
grundar sig en hel del på Marie Hans-
sons böcker. Det gäller väl framförallt 
de som går kurser i agility men även 
för de flesta som tävlar. Nu kommer jag 
a� generalisera en del för a� ly�a fram 
skillanderna, i verkligheten är det inte 

alltid som jag beskriver det e�ersom 
utbytet är stort och många banläggare 
hämtar inspiration från olika håll.

I Sverige försöker man kunna jobba 
med hunden på långt håll. Det kräver 
banor med en viss linje i som hunden 
kan följa och a� hindernamnen si�er 
så a� man kan berä�a för hunden vil-
ket hinder som är det nästa om valet 
står mellan två olika. I Finland jobbar 
man nära hunden och hjälper den ak-
tivt med hela kroppen a� ta den kortas-
te vägen. Finska banor är redan i klass 
1 (lä�a klassen) oerhört trixiga för en 
svensk och har man inte lite kunskaper 
i finsk handling kan man knappt begri-
pa hur man ska ta sig runt. Se skissen 
över en svensk och finsk bana. Vilken 
som är vilken listar du nog ut när du 
dragit den numrerade vägen.

Jag vet inte om det finns någon mot-
svarighet till Marie Hansson i Finland 
men det känns som om dom är mera 
fria a� exprimentera med tekniken 
kring handlingen och a� dom hela ti-
den aktivt arbetar med a� hi�a nya sä� 
a� underlä�a för hunden och föraren. 
Samtidigt som dom gör banorna klu-

rigare och mer utmanande. Framför-
byten, som innebär a� man byter sida 
framför hunden, är väldigt vanligt i 
finsk handling framförallt när man ska 
byta riktning snabbt. Och för a� hela ti-
den veta var man har hunden släpper 
man den inte med blicken. 

Själv kunde jag inte begripa hur nå-
gon trodde a� jag skulle hinna till en 
viss punkt före en beauceron. Men ef-
ter a� ha känt på tekniken på en shelti-
tik som är väldigt rutinerad så gick det 
faktiskt rä� lä�. På en svensk M-bana, 
en vanligt förekommande klass 1 bana, 
kan man springa hela vägen på samma 
sida om hunden utan problem. Kan du 
dessutom skicka hunden framåt så kla-
rar du tiden också. Här slösar du bara 
tid om du ”snurrar” eller ”valsar” som 
vi kallar framförbyten, på en finsk bana 
är det så du tjänar tiden!

I Finland jobbar du aktivt nära hun-
den och uppmanar den i varje steg a� 
göra si� y�ersta. Det är oerhört krävan-
de för en som har lärt sig a� ta den kor-
taste vägen själv och kommendera hun-
den runt banan. 

Handling i agility
text och ritningar av Mia Fredriksson

Agility är en väldigt snabb sport, på ca 40-50 sekunder ska du ta dig runt en 
bana där ni bara kan lyckas om det blir helt rätt. Därför är handling, det vill 
säga hur man visar hunden vägen, och timing det som krävs för ett fram-
gångsrikt tävlande.

Skillnaderna i en svensk och en finsk agilitybana är påtagliga, en svensk bana innehåller en linje de tävlande följer medan de tävlande i Finland får skapa 
sig en egen linje.

Svensk agilitybana Finsk agilitybana
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Som syns på teckningen ovan kan fin-
ska banor vara utan kurvor. Här mås-
te du vara med och skapa en sväng till 
hunden. Tänk er a� göra det med en 
beauceron som kommer hoppande i 

full fart över e� hinder utan a� bromsa 
farten mer än absolut nödvändigt eller, 
vilket man kan bli diskad för, röra hun-
den! Tekniken använder man också för 
a� trycka ut hunden innan hindret så 

a� den kan ta en snabbare sväng e�er. 
Den flackare svängen är skonsammare 
för hunden. Se bild nedan.

Finska banor och finsk handling är 
utan tvekan mycket arbetssamma både 
för hunden och föraren. Men det är 
också mycket mer givande och roliga-
re! Får man även till sin handling och 
timing känns det inte så jobbigt och för 
den som ti�ar på är det verkligen en 
upplevelse a� beskåda! A� vinna på en 
finsk bana kräver både en skicklig fö-
rare och en snabb hund, inte bara en 
snabb hund...

MINAbeauceroner
www.beauceron.se

God Jul & Gott 
Nytt Beauceronår 

önskar 
Jenny, Mauri och Pike
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Fredag 5 november
Innan Noise, eller ja, Sinsline Noáh som 
man hi�ar honom som på SKK fly�ade 
in hos mig, sa folk till mig a� livet med 
en beauceron inte var riktigt som livet 
med andra raser. Jag hade fallit hejdlöst 
för rasen och det var minsann en ”bås-
se” jag skulle ha. Idag förstår jag lite 
av vad som menades med a� mi� i all 
lycka som det innebär a� ha en beauce-
ron så kommer man också hi�a en hel 
del blod, sve� och tårar. 

Jag vaknade i morse vid fem unge-
fär av a� Noise var pigg som en lärka, 
jag klev upp och tog ut honom. Väl inne 
igen kröp jag tillbaka in under täck-
et medan Noise fick vara kvar på gol-
vet. Vid sju kliver jag åter upp och går 
in i vardagsrummet och får en smärre 
chock. Herren har på något sä� lyck-
ats få tag på en toapappersrulle som 
han gla� massakrerat ut över hela gol-
vet. Inte nog med det, Ior, hans mjuki-
sdjur har tappat svansen och han har 
spri� ut alla sina leksaker, och allt öv-
rigt han lyckats få tag på över i princip 
hela lägenheten. Den unga herren själv 
hi�ar jag gla� tuggande på min sko i 
sin Biabädd. Inte skäms han e� dugg. 
Nåja, nybörjarmisstag, man ska alltså 
aldrig låta en valp vara vaken när man 
själv sover, trots a� man tror a� det inte 
finns något fuffens han kan få för sig. 
Lite senare går vi ut i skogen för a� få 
lite frisk lu�, Noise är på gla� humör 
och även jag själv njuter av höstväd-
ret. Vi leker lite kontakt lekar och Noi-
se får leta godis i mossan. Det gäller a� 
ha koll för den unga herren är överför-
tjust i svampar och andra naturska�er 
som så här på hösten hunnit börja ru�-
na. Utöver de�a var dagen lugn, vi för-
söker köra en del avslappning inomhus 
så a� han lär sig a� det inte ständigt 
händer något.

Måndag 8 november
Idag har jag ha� mycket ärenden a� 
uträ�a, så dessvärre har Noise få� en 
ganska tråkig dag. På morgonen var 
vi ute längst stranden i ca 45 minuter, 
vi busade och lekte. Han älskar pipen 
och vill helst bära på den hela tiden. 
Det får han dock inte e�ersom jag tänkt 
kunna ny�ja den i träning senare e�er-
som han är så förtjust i den. Han har re-
dan lärt sig si� och kan nästan kissa på 

kommando, han kommer i alla fall 90 % 
av gångerna jag ropar så jag är väldigt 
stolt över min lilla kille. 

Senare på dagen blev det en hel del 
bilåkning för oss, jag har rusat från stäl-
le till ställe för a� försöka få någon ord-
ning på vårt liv. Lyckligtvis så verkar 
Noise gilla a� åka bil, e�er a� vi brå-
kat i cirka fem minuter om huruvida 
han ska ha si� bilbälte på sig eller inte 
(jag vinner jämt!!!) så slappnar han av 
där i baksätet och ligger mest och sover. 
Det är knappt så han ly�er på huvudet 
när jag kommer tillbaka från affären el-
ler var jag nu var just den gången. Det 
känns väldigt bra a� han känner sig så 
trygg i bilen i alla fall, då kan jag utan 
dåligt samvete gå och handla. 

Senare på kvällen åkte vi ut till en 
träning för a� bara passivitetsträna och 
få lite miljöombyte. Han skö�e sig rik-
tigt bra och skällde bara lite just när vi 
kom fram, e�er det var han cool lugn 
och sa� och försökte knapra på små 
gatstenar (vilket jag naturligtvis förhin-
drade i samma hastiga tempo) samti-
digt som vi iak�og när de andra ekipa-
gen tränade. E�er det fick han härja lite 
med min systers retrievers och sedan 
bar det av hem och till middag.  

Torsdag 11 november
Idag har varit en väldigt stressig dag. Vi 
började morgonen med en cirka halv-
timmes bus och rastningsstund ute, se-
dan packade vi ihop vårt pick och pack 
och hoppade in i bilen för a� åka till 
farbror doktorn, dags för vaccinering. 

Väl inne hos veterinären tog det för-
stås sin lilla stund, men Noise brydde 
sig inte alls om när han 
blev stucken utan åt godis 
ur veterinärens hand för 
gla�a livet. 

E�er det bar det av 
mot Haparanda och till 
mamma. När vi kom fram 
släppte jag Noise med 
Sandy, mammas hund, 
och de hälsade på varan-
dra och Sandy röt ifrån e� 
par gånger. Noise är lite 
dålig på a� visa respekt 
för äldre hundar och går 
på som e� ångvält, inte 
alltid så uppska�at. Så det 
blev fullt upp med a� hål-
la koll på busfröet för a� 

se a� det inte blev några allvarligare 
konflikter, men det gick bra. 

Senare på kvällen åkte vi iväg på 
födelsedagskalas och Noise fick träffa 
barn för första gången i si� liv, tycker 
det är viktigt a� han vänjer sig vid ”det 
mindre folket” också så det inte blir 
några konstigheter senare, det gick i 
alla fall jä�ebra och barnen var överför-
tjusta i honom och blev lite ledsna när 
jag sa a� det nu var dags för Noise a� få 
vara ifred och sova. 

När vi kom hem var det en slagen 
hjälte som slocknade på sin filt och or-
kade knappt upp för a� få middag. Så 
resten av kvällen sov han go�, jag var 
rä� slut själv också, och det är klart, 
man måste ju vila ibland för man behö-
ver all energi igen imorgon när det är 
dags för en ny spännande dag.   

Dagboken
text och foto av Anna Ivaska

När ma�e sover får man hi�a på aktiviteter på egen hand, 
mjukisdjuret Ior fick sig en törn en tidig morgon.

”Noise” fly�ade till Luleå vid å�a veckors ålder 
och trivs fint i Norrland.
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Krönikör från Norrland! Jag tackar och 
bockar för det här uppdraget. Det ska 
bli roligt a� få dela med sig av både trä-
ningstankar och upplevelser jag ha� 
och fortsä�ningsvis kommer a� ha med 
min beauceron Rö-holmen’s Coxa. Jag 
är en träningsgalen hundtant på 45 år. 
Tror nog a� jag uppnå� åldern för tant-
benämningen fast jag känner mig lika 
barnslig som en tonåring ibland! Jag 
bor tillsammans med min sambo Kent 
i Håknäs, som ligger ganska precis mi� 
mellan Umeå och Örnsköldsvik. Vi har 
en familjemedlem till och det är Caro, 
en Husky Scho�er. Nä, skämt åsido så 
är det en riktig gatukorsning mellan Si-
birian Husky, Schäfer, Ro�weiler och 
Engelsk Se�er, därav namnet. 

Mi� beauceronliv började 1998. Det 
var då jag köpte en beauceron, min för-
sta brukshund från Röholmens ken-
nel. Planerna var stora redan från bör-
jan och tanken var a� min beauceron 
skulle bli en spårhund. Hade jag ve-
tat a� vägen dit var så arbetsam, lång 
och full av motgångar så hade jag nog 
inte börjat tävla med Coxa, åtminstone 
inte i spår. Men otroligt nog så är det i 
spårträningen som jag känt den största 
glädjen trots a� det varit så tungt och 
hopplöst många gånger! 

När den här spårsäsongen började, 
den femte i ordningen hade jag bestämt 
mig för a� de�a blir det sista jag gör då 
det gäller spårtävlingar om inte Coxa 
mot all förmodan tar sig runt och kom-
mer till slutet av e� högre spår. Mina 
förhoppningar var inte stora! Jag hade 
4 tävlingar på mig. De två första såg jag 
som ren träning e�ersom det var näs-
tan e� år sedan hennes senaste spår-
tävling. De två sista, ja då gällde det! 
Då skulle jag få svaret på frågan:

 - Är Coxa en spårhund eller 
inte?

A� tävla i sommarvärmen 
då temperaturen är över 25 
grader är ingen höjdare 
för en värmekänslig hund 
som Coxa. Tävlingen i 
Ö-vik var en sådan täv-
ling. Spåret börjar bra. 
Snyggt spårupptag! 
Hi�ar 3 apporter 
sedan började pro-
blemen. Hög nos! 
Jag väntar ut henne 
hon tar upp spåret 
igen. Vi spårar och 
spårar. Kommer det 
ingen apport snart? 
Det gör det men det 
är en apport som 

hör till spåret bredvid. Ja, det var det 
spåret. Som tur var så hade det ekipa-
get redan avverkat denna sträckan, så 
jag fick med en apport som de har mis-
sat! Nästa spårtävling i Åbyn-Byske är 
en ännu större katastrof. Då kommer vi 
ca 300 m innan hon by�e spår. När sla-
gen börjar gå alltför mycket i zick-zack 
inser jag a� hon är på fel spår. Jag bry-

ter och letar mig tillbaka till stället där 
vi hi�at den enda och första apporten. 
Därifrån spårar vi ca 50 m sedan börjar 
hon slå i zick-zack igen. Tack och bock 
igen! Hem och träna några veckor se-
dan är det dags för högre spår i Umeå. 
Tycker jag har tur e�ersom lydnaden 
går först. Det kan vara roligt a� få prö-
va på brukslydnaden någon gång emel-
lanåt. Dags för spåret!  Coxa går fint 
ut i rutan, men börjar sedan a� vinda 
med hög nos, luktar lite förströ� runt 
omkring sig, vindar med hög nos igen! 
Alltså kan det bli värre! Jag tar mig inte 
ens ut ur rutan! Började känna på tan-
ken ”Nu är det över!” Inget mer trams i 
spårskogen! Jag hann till och med kän-
na en viss lä�nad, men då plötsligt tar 
Coxa upp spåret och det bär iväg. Hon 
har lite problem vid en övergång av en 
bäck, men löser det ganska snabbt. Se-
dan flyter det bara på, hon plockar ap-
port e�er apport. Är de�a sant? Tror 
inte mina ögon! Vi hi�ar sjunde appor-

ten. Hon börjar 
gå med hög nos! 
Spårar hon? Hon 
viker av 90 gra-
der ca 10 m från 

apporten och det bär iväg i riktning 
mot vägen. Rä� riktning mot bilen i alla 
fall! Och sedan händer det jag väntat på 
i två års tid! Hon plockar upp slutap-
porten!  Va! Glädjetjut! Jag vet inte rik-
tigt vad jag säger till Coxa, men orden 
bara strömmar ur mig och jag känner 
tårarna komma. Fortsä�er och gråter 
när jag överlämnar apporterna till per-
sonen på spårslutet. Han tror nog a� 
jag få� spa�! Ringer sedan och berä�ar 
för Kent. Fortsä�er a� lipa. Det dröjde 
en bra stund innan jag samlat ihop mig. 
Tankar som de�a var bara en lyckträff, 
gör a� jag landar på jorden igen. E� 
spår är inget spår! Två helger senare är 
vi uppfly�ade till elit. Coxa klarade si� 
andra spår, missade tre apporter, men 
en bra lydnad och e� snyggt uppletan-

de gör a� poängen räcker. Det blir allt-
så minst en säsong till i spårskogen! I 
kommande krönikor kommer jag a� be-
rä�a om vår väg till där vi är idag. Det 
blir nog fler misslyckanden än fram-
gångar!  Men som Jesse Livermore sa;  
”Det är på misslyckanden jag lärt mig”. 
Han är och var den största aktiespeku-
leraren genom tiderna. Han beklagade 
a� han blev så rik på sina första aktie- 
affärer! Han menade a� han lärt sig 
snabbare om han inte ha� framgångar 
så tidigt. Tröstfull läsning som jag hi�a-
de i en av mammas aktietidningar och 
som gör a� jag ser lite ljusare på alla 
motgångar i spårarbetet.

Spårsäsongen är snart över här i 
Norrland och då blir det drygt e� halv-
års uppehåll i spårträningen. Vintertid 

är det dags a� börja plocka i 
elitlydnaden och köra drag-
träning med Coxa. Förmod-
ligen blir det också en del 
reflektioner kring lydnads-
träning. Kanske lite tankar 
kring drag! För a� inte glöm-
ma den nya hundsporten 
freestyle som jag provade på 
en helg i slutet av oktober. 

Ha en skön och lång vinter!  
Det har vi häruppe i alla fall! 
Så hörs vi!

Inger och Coxa

KrönikaKrönika

”Är detta sant? 
Tror inte mina ögon!”

”Det är på misslyckanden 
jag lärt mig”
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Första gången vi vann klass 3 var i Var-
kaus 31/8 2002. Resan blev rä� lång 
men vi sov över i sommarstugan och 
tog det lugnt då vi båda hade semester. 
Valet Varkaus var taktik då det o�ast är 
färre deltagare där. Eliten håller till mer 
i mellan eller södra Finland. Vi var ute 
e�er seger och lyckan var med oss. Det 
var bara sex deltagare i maxi 3-klas-
sen och vi lyckades bra med banan fast 
jag höll på a� glömma vägen. Domare 
Mar�i Salonen hade gjort en extra kro-
kig bana så e�er gungan med dess kon-
centration höll vi på a� missa en ögla i 
banan. Jag tog Nelli mot en diskvalifi-
cering och från publiken hördes e� sus, 
för tusan, fel håll. Nelli har lä� för a� 
lyssna så vändningen gick fint och noll 
fel fick vi.

Tredje klassens banor är svåra, allra 
helst om domaren har ge� mycket tid. 
Då testar man hur föraren behärskaren 
tekniken och parets samarbetsförmåga. 
De här banorna gynnar oss eller rä�a-
re sagt vi placerar oss bäst på sådana 
banor. E�er första segern var det klart 

a� vi skulle kunna ta två vinster till och 
agilitychampionatet. Klart var också 
a� skulle vi segra så måste vi välja var 
vi skulle tävla. Nellis ålder skulle nog 
vara e� hinder för vinst i de stora täv-
lingarna i södra Finland. 

Andra segern kom 19/10 2003 och 
var som en lo�erivinst. Det var rä� 
många deltagare, 31 stycken, till och 
med ekipage som vi tidigare förlorat 
mot med flera sekunder. Kristiina var 
handler denna gång och hann inte bli 
nervös då dom fick startnummer e�. 
Felfri bana och under idealtiden. De var 
det enda ekipaget som tog sig runt fel-
fri� denna tävling. Mar�i Salonen var 
domare även då och banan rä� krokig, 
då kommer handlingen fram och för 
snabba hundar blir det gärna fel väg. 
Mar�i Salonen är väldigt observant på 
kontaktfälten. Vi tar kontaktfälten väl-
digt noga och det tar ju tid. Vi klarar 
oss inte om domaren godkänner snabbt 
sprungna ”nuddkontakter” där en klo 
eller två nuddar kontaktfältet. I alla fall 
åkte vi inte till denna tävling för a� vin-
na utan för a� den var så nära. Måste 
säga a� vi hade tur denna gång.

Tredje segern kom på Soini Saarelas 
bana i Helsingfors 23/5 2004, därmed 
komiskt. Vi hade kört runt Finland på 
mindre tävlingar utan a� lyckas. Den 
här gången i Helsingfors – överrask-

ning – bara elva stycken deltagare i 
maxi 3-klassen. Ovanligt men tur för 
oss. Saarelas bana var rä� lä� mot vad 
man se� av honom. Två fällor fanns det 
på banan och några av de snabbaste 
ekipagen gick i dem. Vi hade med oss 
vår ”mussukka”, en hi�ehund från Tal-
lin i Estland som heter Tiksi. Spänning-
en över tävlingen glömdes på grund av 
ilska då vi fick betala 100 euros för byx-
orna på en medtävlare, ”mussukkas” 
tänder hade sa� sina spår i dem. 

Krokig väg mot championatet
Vi är stolta över championatet då vi 
tycker a� hon har förtjänat det. Från 
början sa�e vi agilitymålet lågt, det för-
sta målet var a� vara med i en officiell 
tävling. Nästa mål var a� komma till en 
högre klass. På skoj sa vi a� champion 
skulle vi bli och delta på presentations-
gruppen i VM. Vi har inte varit några 
envetna tränare, de officiella tävlingar-
na har nog varit fler än träningspassen. 
Skulle tro a� tävlingarna kommit upp i 
e� 150-tal, kanske fler. Tävla började vi 
göra så fort som det kändes a� banan 
skulle lyckas. I själva verket hade vi an-
mält oss till tävling två veckor e�er a� 
vi börjat träna med slalom-pinnarna. 
Det tog en knapp vecka a� lära henne 
hemma på gården. Nelli har alltid varit 
snabb a� lära, både på go� och ont. Nå-

Nellis triumf 
text och foto: Jouni Siikavirta och Kristiina Honkanen

Från blyg och reserverad valp till rutinerad tävlingshund med ”killerinstinkt”. 
Vägen dit var inte given för Nelli, Punasukan Nefertiti, men i och med agili-
tychampionatet bröt hon ny mark för beauceronrasen i Finland. Med kärlek,  
ödmjukhet och tålamod kan man komma långt.

Hormonverksamheten styr Nelli på banan. Ti-
den före löpet är Nellis framfart rasande, rent 
av aggressiv medan skendräktigheten gör henne 
dämpad och långsam.
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gon systematisk träning har det inte va-
rit tal om. Närmast har vi varit i skogen 
och ha� roligt. Det går a� träna agility 
i skogen genom a� hoppa över nedfall-
na träd och gå runt stenar och stubbar 
och så vidare. 

Den första kontakten med agilityn 
fick vi i Helsingfors mässcentrum på 
Världsutställningen 1998. Nelli ställdes 
ut också. Där på gårdsplanen hoppade 
hundar över hinder; om det var en täv-
ling eller uppvisning vet jag inte men 
det såg riktigt roligt ut. På den tiden var 
Nelli väldigt reserverad och skygg för 
främmande människor och vi sökte ef-
ter en lämplig sysselsä�ning där Nelli 
kunde göra av med sin energi och be-
kanta sig med andra hundar och män-
niskor. Brukshundsföreningarna fanns 
långt borta och de verkade inte vara in-
tresserade av Nelli. 

Nybörjarkurs i agility gick vi när 
hon var e� år, vi lärde oss regler med 
mera. Men för Nelli var kursen en lång 
väntan och inte rolig alls. Från början 
var gungan så skrämmande för Nel-
li a� det inte gick a� ha den framme 
synlig, då blev det helt stopp. På den 
tiden gick vi också på lydnadsträning 
men det trö�nade föraren på. Lydnad 
är ju e� formellt gnetande fast väldigt 
bra även i agility som allt annat. Det i 
lydnad lärda ”stanna” är e� nyckelord 
på agilityplaner vid kontakthinder, när 
man är på väg upp på hindret. Det vik-
tigaste hade vi uppnå�. A� Nelli kunde 
koppla av och inte blev störd av andras 
närvaro utan kunde lära och koncentre-
ra sig. Till och med bli tagen på. Samti-
digt blev hon mera självsäker av fram-
gångarna. 

När hon var 2-3 år var vi mest ute 
på skogsrundor. Det var nog bra med 
pausen för gungan var inte så skräm-
mande längre, med lugnt lockande och 
övertalning kom hon över rädslan. Nel-
li var ungefär 3 ½ år då jag såg en resul-
tatlista från en agilitytävling på klub-
bens anslagstavla. Märkte a� en bekant 
från lydnadsträningen hade place-
rat sig. Kan den där ”Essi” så kan väl  
Nelli tänkte vi. Bestämt anmälde vi till 
en tävling och sa�e igång träningen. Då 
vi vann vår första tävling blev vi kvar. 
Första officiella tävlingen blev då Nelli 
var nästan 4 år. 

Från första tävlingen har vi video-
filmat alla tävlingar, andra tävlande 
hundar också. Däre�er har vi tränat 
svåra saker eller det som vi inte lyck-
ades med. På plan tränade vi ungefär 
två gånger i månaden, ibland mer. Ib-
land kunde det gå flera månader utan 
träning. Tävlingar däremot hade vi fle-
ra per månad. Ibland flera i veckan. Sis-
ta åren har vi just inte tränat alls, på sin 

höjd hoppat över något hinder vid pro-
menaden förbi planen. En långvarig 
hälta tog udden av träningen e� helt år.

Säker men inte så snabb
Som agilityhund är Nelli trogen och 
samarbetsvillig men inte så dri�ig. Fö-
raren måste visa si� intresse och vara 
helhjärtat med från första början, så a� 
Nelli också försöker till hundra pro-
cent. Hur Nelli blev på agilitybanan är 
en tillfällighet för vi försökte inte forma 
henne åt något håll. Vi är mycket nöj-
da med resultatet. Nu har vi en hund 
som både lyssnar och lyder. Börjar vi 
klyva hårstrån så följer Nelli föraren så 
noga a� hon till och med stannar i hop-
pet om hon tror a� hon måste hoppa 
snävare. För henne är det viktigast a� 
göra som man säger, bisak är om man 
skall hoppa över eller halvspringa ge-
nom hindret, bara man håller e�er föra-
ren. Därför ger vi ibland extra kra� på 
ordet ”hoppa” för a� påminna a� här 
ska det hoppas över. Nackdelen med 
Nelli är a� hon saknar fart, ska hela ti-
den kolla om man är på väg åt rä� håll. 
Av samma anledning har hon svårt a� 
släppa föraren. 

Det roligast med agility är a� det 
inte finns bara e� sä� a� klara av banan 
utan man kan lappa bristerna på hob-
bynivå. Lyckad handling eller snabb 
bana med Nelli fordrar snabba ben av 
föraren och mycket träning på förhand. 
Farten kunde vara bä�re men säkerhe-
ten är det inget fel på. För oss kan det 
vara så, då får vi resultat och tävling-
en känns behaglig. Vi har tänkt som 
så a� först gör vi felfria banor och be-
kymrar oss däre�er om tiden. Då fel of-
tast förekommer har vi inte hunnit till 
snabbheten än… Från publiken får vi 
frågor varför Nelli skäller så på banan. 
Andra beauceroner vi har se� har varit 
tysta och fört sig tysta fram. Vi har tol-
kat skallet närmast som uppfordrande. 

Nelli vill ha kommando vart det bär av 
näst. 

Hormonverksamheten styr Nelli på 
banan, det har vi hört från andra tikfö-
rare också. Vid skendräktighet är Nel-
li mer dämpad och långsam. ”Killer-
instinkten” är borta. Tiden före löpet 
är Nellis framfart rasande, rent av ag-
gressiv, handlingen blir svår. Då frågar 
man inte… icke godkända banor har 
det blivit. Vet inte om man ändå skulle 
ha opererat Nelli. Många här tycks ka-
strera sina tikar om de inte ska ha val-
par. Hon löper tre gånger per år och är 
skendräktig e�er varje gång. 

I de allra första tävlingarna kände 
vi ingen nervositet. Närmast undrade 
vi vad vi hade där a� göra. Spänning-
en har kommit med viljan a� lyckas 
och vetskapen om hur svårt det verk-
ligen är. På banan känner man ingen 
spänning för man måste koncentrera 
sig på tävlingen. Publik och annat mär-
ker man inte. På videobanden ser man 
och hör hur Nelli skäller på banan, jag 
hör inte ens det när vi tävlar.

Kräver inte mycket hemma
Hemma är Nelli belåten jämt och tar 
det lugnt, sover och snarkar tyst. Täv-
lingsdagens kväll drömmer hon. Nelli 
sover gärna lite avsides så a� hon får 
vara ifred. Hon begär just inget, öns-
kar mest a� inte vara i vägen. Då vi är 
ute och håller på är hennes deltagande 
i en klass för sig. Vid sko�kärran går 
alltid en svart skugga som lägger ste-
nen på jordhögen och tar den igen på 
vägen tillbaka. A� bära stenar har blivit 
en viktig sak för Nelli. Hon har väl ta-
git e�er oss då vi själva burit stenar och 
sand kubikvis.

Nelli var en lugn valp, inte så livlig 
och inte så värst nyfiken. Nya miljöer tog 
hon prövande som en utforskare, kanske 
lite rädd för vad som kunde hi�as. En-
ligt uppfödaren skulle Nelli vara en 

Sista åren har Nelli knappt tränat alls, på sin höjd hoppat över något hinder vid promenaden förbi 
planen men tävlingarna har varit desto fler.          
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mjuk valp. Hon blev hemtam med det-
samma, men världen ute var farlig en 
längre tid. Fortfarande finns det spöken 
för Nelli fast alla tänkbara spöken visat 
sig vara vanliga saker och ting. Kanske 
något som man inte kom åt a� utforska 
var spöken, vem vet tänker Nelli.

I hundparken hi�ade vi e� annat 
hem. E�er några månaders bekantskap 
vågade Nelli leka med en jämnårig valp 
och sedan e�er en tid med andra. Där 
kunde hon lära sig hundspråket och 
hundvärldens regler. I det blev hon 
en mästare. Fröken lugnar ner de vär-
sta bråkmakarna och kan klara av pro-
blemhundar. Till och med skygga hun-
dar vill ta kontakt med Nelli. Hon ger 
dem plats och redan uppgivna äga-
re undrar hur det här gick till, så snäll 
brukar inte vår hund vara.

Beauceronen som agilityhund
Till agility passar beauceronen minst 
sagt bra, men når kanske inte till sam-
ma nivå som den skulle göra i en an-
nan gren Bästa beauceronen för agili-
ty är livlig och lä�byggd. Om målet är 
agilitychampionat eller allmänt tävlan-
de är beauceronrasen inget hinder. För 
sin storlek är den vig och snabb, stark 
och behärskar rörelser. Det är klart a� 
fysiken och muskelstyrkan måste vara 
i ordning på en tung hund samt a� för- 
och e�erstretching görs ordentligt. Som 
problem på elitnivå tror jag det långa 
steget är. Ju högre fart en beauceron har 
desto längre blir också steget. Vet inte 
om någon kommit på hur man får en 
snabb beauceron a� träffa kontaktytan 
på uppgående. Så a� domaren också 
tror det. Likaså a� på balansbommen i 
full karriär komma med 30-40 kilo mas-
sa och snyggt ta kontaktytan i nedgå-
ende. Vi har bara en lösning. Sakta ner 
farten eller fullständigt stopp. För en 
större hund som skall bromsas och axas 
om vartannat ger det självklart sämre 
tid om man jämför med det nya sä�et 

där hunden klarar av balansbommen 
och A-hindret själv utan a� stanna. 

Räddningsarbete i vatten
Agilitytävlingarna drog e�ersom det 
var lä� a� komma med. Alla fick plats 
bara man anmälde sig i tid och många  
agilitytävlingar anordnas alldeles i när-
heten. Annat är det med va�enrädd-
ningen. Till få prover är det e� strängt 
begränsat antal som kommer med och 
o�ast ordnande för föreningens egna 
medlemmar. Man får inte bli sjuk eller 
hunden får inte börja löpa om man rå-
kar komma med. Nästa tillfälle blir om 
e� år. Så kom vi a� få prova va�enrädd-
ning officiellt. Häl�en gick bra. De de-
lar som Nelli gjorde med full poäng var 
a� hämta båten (25 m) och simma ifrån 
båten till land (50 m). Synd a� hon inte 
simmade till båten från stranden med 
saken, eller hämtade den drunknande. 
Vi visste på förhand a� dessa moment 
var svåra. Då Nelli är kommen till åren 
var det roligt a� kunna prova på det 

också. Det var det värt och roligt hade 
vi. Synd a� beauceronen måste delta i 
lämplighetsprov och a� försöken är be-
gränsade till två år då det gäller va�en-
räddning annars skulle vi ha provat på 
förut och så länge a� det ge� resultat.

Agilityn har tagit så mycket tid 
a� va�enräddningen blev Nellis egen 
glädje då vi var ute och badade eller 
annars vid va�net. Nelli har varit en 
angelägen simmare sen hon var valp, 
och jämt villig a� hämta saker ur va�-
net. Bonden såg lite skeptisk ut då vi ta-
lade om a� Nelli hade hämtat mjärden 
från sjön. Vi hade ingen båt för a� kun-
na lägga ut den igen.

Planer för framtiden
Canicross, löptävling, är en grej som vi 
kommer a� prova på i en officiell täv-
ling. I Canicross ska hunden hela tiden 
springa framför föraren. Vi kan säga så 
här, fast vi planerar en massa grejer och 
övar lite av varje så till 99 procent är det 
vanlig utevaro i bedrövligt väder (i alla 
fall i sommar). Tänker börja med lyd-
nadsprov igen e�er en lång paus. Kris-
tiina har jobbat med det under somma-
ren. Tuggandet på apportpinnen och 
uppätandet av vi�ringsapporten måste 
vi få bort. Någon förbä�ring har det bli-
vit under sommaren. 

Genom ”Palestetan koirat ry” blev 
vi bekanta med Estlands hi�edjurgård 
där vi hämtade Tiksi och vi har däre�er 
besökt dem regelbundet med mat och 
varugåvor. Skulle vara intressant a� 
hämta ännu en hund därifrån. För hun-
darna har vi lämnat andra hobbys som 
vi hade förut. Med Nelli har det blivit 
e� levnadssä�, inte bara när det gäller 
hennes tävlingar. 

För a� kunna ta kontaktytorna på e� bra sä� så saktas farten ner eller så görs e� fullständigt stopp.    

Redan som liten var Nelli förtjust i va�en och a� försöka sig på va�enräddning blev en bra avkopp-
ling från agility.
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Kennel Roseole’s önskar

God Jul o Gott Nytt År
efter ett händelserikt 2004!

Lilian Håkansson och Christer Löfkvist

Kennel Roseole’s 
www.roseoles.nu

Vi hälsar våra två nya 
”fransyskor” välkomna till oss:
Dom-Anricoss Ulla och Udine 

de Champreval

Uppfl lägre klass spår:
Roseole’s Morue Brandade- Annika Engström
Roseole’s Brochet Brymont- Jenny Blomqvist

Roseole’s Ag Brochet en Blanquette- Åsa Alfred
Roseole’s Gigot Braisé Lyonnaise- Anneli Wall 

Lydnadsdiplom klass I
Roseole’s Omelette à la Florentine- Rickard Söderkvist

Lydnadsdiplom klass II 
Roseole’s Tarte Lintzer- Åsa Alfred

Lydnadsklass III
Roseole’s Gigot Braisé Lyonnaise- Annelie Wall
Tjh Roseole’s Sanglier Hure- Malin Andersson

Dansk utställningschampion
Roseole’s Peches a la Aurore

Tack till Er och alla valp- 
köpare som på ett eller annat 
sätt gör Era hundar till trevliga 

rasrepresentanter!

Tack till Er och alla valp- 
köpare som på ett eller annat 
sätt gör Era hundar till trevliga 

rasrepresentanter!
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Sedan början på 1900-talet har svensk 
polis använt hund i polisverksamheten. 
Från början i blygsam skala men e�er-
hand har verksamheten ökat i omfa�-
ning till nuvarande nivå på ungefär 430 
polishundar – spridda över hela landet. 
Polisen har behov av a� nyrekrytera 
cirka 55 hundar per år – det kan väl inte 
vara så svårt?

Faktum är a� polisen och inte bara 
i Sverige, utan i hela Norden har myck-
et stora bekymmer a� täcka behoven. 
Därför måste det till kra�fulla åtgär-
der – såväl i det korta som långa per-
spektivet. Det finns heller ingen patent-
lösning utan det måste arbetas på flera 
fronter. En front är a� polisen vänder 
sig till våra hundorganisationer – som 
exempelvis Svenska Brukshundklub-
ben – för a� förklara vad vi behöver och 
inte minst varför vi ställer dessa krav.

Någon kanske tycker a� vi stäl-
ler alldeles för höga krav på en polis-
hund – låt mig därför få förklara när-
mare om allt en polishund skall klara 
av i sin vardag. Först om själva rekryte-
ringsprocessen och hundens träning till 
färdig polishund.

Vi söker friska och sunda djur – 
helst utan några som helst defekter på 
armbågar eller hö�leder. När hunden 
är minst 18 månader gammal kan vi ge-
nomföra en L-test – motsvaras av den 
civila mentaltesten men med e� annor-
lunda upplägg. Bland annat så kan vi 
pressa hunden y�erligare genom a� 
exempelvis dra kälken närmare hun-
den eller a� genomföra e� skärpeprov. 
Sedan 1996 har vi ersa� poängberäk-
ningssystemet med en omfa�ande och 
noggrann beskrivning av hundens 
egenskaper.

Önskvärda egenskaper är en öppen 
och tillgänglig hund, med stor kamp-
lust, e� livligt temperament, e� av-
passat aggressions- och försvarspaket, 
goda nerver, lagom hårdhet och minst 
må�lig dådkra�. Givetvis skall hunden 
vara sko�fast. Det viktigaste är kamp-
lusten som även skall innefa�a uthål-
lighet i stora må� – det är ju kamplus-

ten som är hundens hela motor.
Om L-testen ge� sådant utfall a� 

hunden bedömts lämplig går vi vidare 
med miljö- och arbetsprov. Miljöproven 
består av mörker, buller, klä�ra i höga 
trappor, gå på gallergolv eller på hala 
golv – ja, alla typer av miljöer som den 
blivande polishunden kan tänkas ham-
na i. Det vi ti�ar på är om hunden kla-
rar a� arbeta trots a� den befinner sig i 
en ansträngande miljö eller om den är 
för upptagen av sin egen situation?

Vi genomför även omfa�ande ar-
betsprov där hundens intresse och mo-
tivation för näsarbete i allmänhet och 
spårarbete i synnerhet prövas i olika 
sammanhang och under olika beting-
elser. Det optimala är hunden som har 
e� eget, genuint intresse a� använda 
sin nos för a� lösa uppgi�er – en hund 
som inte ger sig i första taget utan i stäl-
let blir sporrad av hinder och motgång-
ar. Givetvis kontrollerar vi hundens 
fallenhet för skyddsdressyr – om en-
gagemanget är tillräckligt eller utveck-
lingsbart.

Den hund som nu klarat alla dessa 
kontrollstationer kommer a� tränas till 

a� bli en polishund. För a� få komma 
i tjänst krävs a� hunden klarar tjänst-
barhetsprov 1 som består i lydnads-, 
skydds- och fältprov. Lydnadsmomen-
ten är platsliggning, sko�oberördhet, 
linförighet, fri� följ, platsläggande, in-
kallning och fri� hopp över hinder. 
Skyddsproven består i transport av fi-
gurant, visitation och slutligen över-
fall vid visitation. Fältprovet är e� icke- 
förarspår om cirka 500 m längd, cirka 
1 timme gammalt och med 3 föremål 
(2+1) utlagda.

Inom e� år e�er avlagt godkänt 
tjänstbarhetsprov 1 skall hunden god-
kännas enligt tjänstbarhetsprov 2. Lyd-
nadsmoment som tillkommit utöver de 
som återfinns i prov 1 är framförgåen-
de, apportering och skall på komman-
do. Skyddsmomenten är sändande till 
stillastående, visitation, fas�agande av 
flyende, transport av figurant, bevak-
ning med en flykt och revirsändande 
med återkallande. Fältprovets spårmo-
ment är vidgat till cirka 1000 meters 
längd och cirka 1,5 timme gammalt, 6 
föremål (5 + 1). Tillkommer gör dessut-
om vindmarkering och sändande med 
anskällning.

Senast inom två år från godkänt 
tjänstbarhetsprov 1 avlagts första gång-
en skall hunden klara tjänstbarhetsprov 
3 med godkänt resultat. Lydnadsmo-

Polishunden
– den bästa som finns
Vaken, arbetsvillig, uthållig, orädd och inte minst med överlägsna sinnen! Tro-
fast och lojal – bokstavligen genom eld och vatten! Så känner vi polishunden 
– arbetskamraten.

En polishund måste ha friska armbågar och hö�er för a� klara belastningarna under arbete och hård 
träning. Foto: Johanna Orre, foto utlånat av tidningen Svensk Polis.



– 13 –

menten är platsliggande med sko�-
prov, fri� följ, platsläggande, stående, 
krypande, framåtsändande med inkall-
ning, apportering, skall på kommando, 
hopp över hinder och inkallande med 
platsläggande.

Skyddsprovet består av munkorg-
sarbete: transport av figurant och 
överfall under transport. Skyddsärm/
jacka: revirsändande med återkallan-
de, modprov med sko� där anrop, an-
grepp, släppande och visitation bedöms 
separat. Fritagningsförsök, bevakning 
med en flykt och e�erbevakning samt 
sändande till stillastående.

Fältproven för tjänstbarhetsprov 3 
är uppletande av spår, spår i terräng 
som är cirka 2000 m långt och cirka 2 
timmar gammalt, 7 föremål (6 + 1) ut-
lagda. Spår i tätort: cirka 200 m långt 
och ca 10 minuter gammalt, på hårt un-
derlag med 1 slutföremål utlagt. Upp-
letande av föremål, i en ruta 30 x 30 m 
i storlek, söktid 10 minuter och 4 före-
mål, varav 2 av metall, utlagda. Före-
målen skall vara 5-10 cm stora.

E�ersök av person inomhus: i en lo-
kal cirka 500-800 kvadratmeter stor och 
om möjligt mörklagd, 1 dold figurant. 
Hunden skall vägleda föraren till figu-
ranten med skallgivning. Här bedöms 
även hundens uppträdande vid avvisi-
teringen av den anträffade figuranten

E�ersök av person utomhus – rädd-
ningssök: inom e� område cirka 400 
x 100 m i kuperad terräng utplaceras 
minst 2 figuranter, varav en helt dold. 
En av de öppna figuranterna skall vara 
liggande och helt orörlig (fingerat med-
vetslös). För godkännande krävs a� 
samtliga figuranter anträffas och mar-
keras. Tjänstbarhetsprov 3 i sin helhet 
kan väl närmast jämföras med elitklas-
sens skyddshundar i brukshundsam-
manhang.

Hunden prövas sedan varje år en-
ligt tjänstbarhetsprov 3 och måste vara 
godkänd i samtliga moment för a� 
kvarstå i tjänst. Det bör poängteras a� 
de�a är minikraven för a� få vara kvar 
i tjänst. Hundföraren är enligt avtal 
ålagd a� vidareutveckla hundens för-
måga och dressyr. Dessutom är det så 
a� vi förväntar oss a� hunden skall kla-
ra alla dessa moment – när som helst 
– oavse� omgivning, y�re betingelser, 
störningar eller tidpunkt på dygnet.

Varför ställer vi – polisen – dessa 
krav på våra hundar? För det första 
har vi valt a� ha en bred produkt – en 
hund som har en bred kompetens och 
kan användas i många sammanhang. 
Vi tycker oss inte ha råd a� ha våra 
hundar uppdelade i alltför många sma-
la specialiteter. För det andra så är den 
verklighet våra poliser och inte minst 

våra hundpatruller möts av allt trub-
bigare. Våld och hot om våld har blivit 
vardagsmat för de flesta på fältet. Där-
för måste vi ha e� ”verktyg” som vi kan 
lita på – som ställer upp när det behövs 
utan krav på annan motprestation än 
god omvårdnad och kärlek.

Polishunden är hunden som inte 
ger upp när det tar emot – när spårvi�-
ringen är minimal på grund av tryckan-
de värme eller hällregn. Den slutar inte 
söka trots a� den skickats ut i sökslag, 
gång på gång, kilometer e�er kilome-
ter. Den är beredd a� försvara sin föra-
re även när den är nästan slutkörd e�er 
e� milslångt spår och en drogpåverkad 
galning väntar i slutet! Den backar inte 
undan för stenkastning eller en hotfull 
folkmassa! Den kan koppla av när till-
fälle ges! Den är godmodig mot sin fa-
milj och älskar barn! De�a är polishun-
den – den bästa som finns!

Finns det verkligen sådana hundar? 
Ja, visst finns de, men det är svåra a� 
hi�a! I takt med a� uppfödningen för 
våra bruksraser minskar i omfa�ning 
minskar också polisens möjligheter a� 
få tillgång till tillräckligt många hundar.

Jag är väl medveten om a� uppfö-
darna vill a� deras uppfödning upp-

märksammas, antingen på tävlingsba-
nan eller kanske i media. Tyvärr har vi 
inom polisen inte varit tillräckligt duk-
tiga på a� marknadsföra våra hundar 
som individer – utan kort och go� pri-
sat ”Ruffsans” eller ”Karos” prestatio-
ner. Samtidigt kan jag tro a� det inte 
framgå� tillräckligt tydligt för gemene 
man a� vara polishund är en toppresta-
tion i sig själv och det finaste som finns 
i hela hundvärlden!

Min förhoppning är a� uppfödare 
som får fram polishundar skall se det 
som en tillräckligt stor merit a� ha po-
lishunden som mål för sin uppfödning, 
e�ersom kraven a� nå dit är så enorma. 
Vi poliser måste å vår sida bli betydligt 
bä�re på a� tala om varifrån våra hun-
dar kommer och visa våra polishund-
uppfödare passande uppska�ning och 
respekt!

Avslutar som jag började:
Polishunden – den bästa som finns!

Med vänliga hälsningar
Christer Lööf

Chef Polishundtjänsten, Rikskriminalpolisen

Enbart närvaron av en polishund har en lugnande effekt på människor. Fotot utlånat av Polishund-
tjänsten, Karlsborg.
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Den 6-åriga hanhunden Zera vid Bro�s-
bekämpningsgruppen i Malmö har ut-
se�s till Årets Narkotikasökhund 2004. 
Zera är av rasen malinois, en variant av 
belgisk vallhund, och arbetar tillsam-
mans med sin förare Katarina Kvist, 
som är den första kvinnliga hundföra-
re som få� utmärkelsen. Zera har på 
e� år initierat 24 beslag av narkotika 
till e� beräknat samhällsvärde av över 
40 miljoner kronor. Bland beslagen kan 
nämnas e� på 63,5 kilo cannabisharts 
och flera stora beslag av ecstacytablet-
ter. Katarina påpekar dock a� det som 
hundförare inte bara är de stora besla-
gen som är tillfredsställande.

– Extra roligt är det till exempel a� 
kunna stoppa ungdomar och på så sä� 
kanske kunna hindra dem a� fortsä�a 
på denna bana, säger Katarina.

På frågan varför Zera lyckats så bra 
i si� arbete nämner Katarina a� han är 
pigg och mycket nyfiken och a� han 
när han få� vi�ring på någonting inte 
ger sig. Dessutom är han smidig som 
en ka�.

Katarina, som har en egen hund 

hemma och lång erfarenhet av hun-
dar beskriver Zera som en otroligt ro-
lig hund.

– Han är helt underbar, både på job-
bet och hemma, säger Katarina.

Juryns motivering löd så här:
Det är den närmast otroliga förmågan 
a� år e�er år kunna spåra upp och hit-
ta narkotika i en för hundar mycket 
tuff och varierande miljö, i kombina-
tion med en visad stor uthållighet, som 
gör den 6-åriga malinoishanen till en 
verklig vinnare.

Konsten a� behärska olika svårig-
hetsgrader och preparat, oavse� kvan-
titeter och miljö är få hundar förunnat 
a� klara. Zera klarar de�a och har de 
senaste åren visat på mycket goda sök-
resultat, vilket resulterat i många och 
stora beslag av narkotika.

Tillsammans med sin förare Ka-
tarina Kvist är de e� effektivt team, 
som dagligen gör goda insatser i tul-
lens arbete med a� bekämpa narkoti-
kasmuggling.

Juryn bestod av representanter för Tull-
verket, Föreningen Inner Wheel och 
Svenska Kennelklubben.

Priset, e� resestipendium på 10 000 
kronor och e� sa�igt ben till Zera, dela-
des ut lördagen den 11 december 2004 
på Svenska Kennelklubbens internatio-
nella hundutställning HUND 2004 på 
Stockholmsmässan, Älvsjö. I samband 
med den prisutdelningen delades även 
utmärkelsen Årets Bragdhund och 
Årets Polishund ut.

Schäferhunden Rocky har valts till 
Årets Polishund 2004. Rocky, som i 
stamtavlan heter Hedeforsens Lukas, 
tjänstgör vid hundenheten i Dalarna 
tillsammans med sin förare Lars-Erik 
Dahlberg, 62. Rocky har arbetat som 
tjänstehund i fyra år och har nu hun-
nit bli sex år gammal. Bland de egen-
skaper som gör Rocky till en så bra po-
lishund nämner Lars-Erik bland annat 
den stora kamplusten och den fantas-
tiska näsan.

– Han har e� fantastiskt näsarbete 
och håller ut tills arbetet är slutfört, sä-
ger Lars-Erik.

Lars-Erik och Rocky arbetar framför 
allt med sökarbete men kan det mesta 
inom polishundsarbetet med undantag 
för narkotikasök som han inte är utbil-
dad för. Räddningssök och saksök hör 
dock till favoritsysslorna och Lars-Erik 
anser Rocky vara den bästa sökhunden 
bland de sex hundar han arbetat med 
under sin 32 år som hundförare. Bland 
de minnesvärda insatserna under året 
nämner Lars-Erik e� räddningssök ef-
ter en försvunnen tolvårig pojke. När 
Rocky hi�ade honom sa� han tyst fram-
för pojken till Lars-Erik kom fram. A� 
Rocky inte skällde när han hi�at den 

e�ersökte pojken var en ny erfarenhet 
för Lars-Erik, som påpekar a� det fins 
både för- och nackdelar med e� sådant 
beetende. Fördelen är a� hunden inte 
skrämmer den e�ersökte, vilket är bra 
när det gäller barn, nackdelen förstås är 
a� det kan bli svårt a� hi�a såväl hund 
som den e�ersökte.

– Som tur var såg jag vart Rocky tog 
vägen och kunde hi�a både honom och 
pojken, säger Lars-Erik.

Juryn, bestående av Tommy Hyd-
fors, Rikskriminalpolisen, Inger Sve-
din, Svenska kennelklubben och Lars 
Lindgren från Polisens Hundförarför-
bund, motiverade si� val av Årets Po-
lishund så här:

Juryns motivering löd så här:
Juryn har särskilt beaktat Rockys sto-
ra användbarhet och framgång som 
sökhund. Utöver de�a visar Rocky i 
si� dagliga arbete a� han är en kom-
ple� och effektiv tjänstehund. Det-
ta visas genom e� stort antal lyckade 
uppdrag av ski�ande art. Särskilt ska 
också betonas a� förarens rutin och 
engagemang starkt bidragit till e� fö-
redömligt tjänstehundsekipage.

Polishunden Rocky och hans förare 
Lars-Erik Dahlberg sågs tillsammans 
vid prisutdelningen på Svenska Ken-
nelklubbens internationella hundut-
ställning HUND 2004 på Stockholms-
mässan, Älvsjö, den 11 december. Priset 
var e� resestipendium på 15.000 kro-
nor till Lars-Erik och e� smaskigt ben 
till Rocky.

Årets Narkotikasökhund 2004

Årets Narkotikahund Zera med förare Katarina 
Kvist. Foto Drago Prvulovic, MalmöBild

Årets Polishund Rocky med förare Lars-Erik 
Dahlberg. Foto Henrik Hansson

Årets Polishund 2004
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Polishunds-SM  
2-5 september 2004 
Från vänster: Svensk mästare 2004 i spårhundgruppen Thomas 
Wiman och Värhufvud Fax, Västra Götaland. Svensk och Nord-
isk mästare 2004 i skyddshundgruppen, Glenn Andersson och 
Blackneck’s Garbo, Skåne. 
Foto: Lars Nordgren

Fullständig resultatlist och annat om polishunds-SM hi�ar du på 
www.sm04.polishundskane.se

God Jul och
Gott Nytt År

önskar vi Er alla!

U-kullen väntas 
till våren!

Tel 0413-304 37 • www.satchmos.net

Vi är alltid i behov av olika bilder till Dubbelsporren. Kanske du 
har du några bra foton på din hund. Det får gärna vara aktiva 
bilder – gärna då både ni och hund är i aktion.

Bilderna skickar du till: lena.kerje@spray.se 
eller till Lena Kerje, Prosten Lindersväg 7, 151 61 Södertälje.

Foto på din hund!Foto på din hund!
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Nu har vi få� lite struktur på raskom-
pendiet! Annica och jag hade möte 22 
oktober i Hägersten, Stockholm och tit-
tade igenom det material som vi fick av 
Svenska Vinthundklubben 1992. Speci-
alklubben hade då exteriördomarkon-
ferens för alla vinthundsraserna och vi 
föreläste om rasen Podenco Ibicenco. 
I bagaget med hem hade vi samtliga 
rasers raskompendium. Den pärmen 
kom till ny�a nu när vi sa� och grun-
nade på hur ”vårt” kompendium skul-
le se ut och vad det skulle innehålla. 
Vi har mejlat SBK flertalet gånger och 
frågat om vi kan låna Brukshundklub-
bens raskompendium men ännu inget 
svar… det är ju lite olika kulturer i dom 
olika rasvärldarna. Kanske finns det 
återspeglingar av det även i raskom-
pendium, vad vet vi? Inget än så länge 
men förhoppningsvis något snart.

Vi har bestämt oss för a� göra kom-
pendiet i olika nivåer. En blädder-nivå 
och en djupdyknings-nivå. Blädder-ni-

vån ska bestå av teckningar, gamla eller 
nya, på hur en beauceron ska se ut i sto-
ra drag. Här behöver vi alltså rä� a� få 
använda gammalt franskt material eller 
producera ny�. Upphovsrä�slagen är, 
om jag blivit rä� informerad, hårdare i 
Frankrike än här i Sverige så kanske det 
går fortare a� producera ny�. Ja, inte vi 
då utan någon annan. Jag ritar som en 
kra�a och Annica inte alls. E�erlysning: 
en illustratör sökes! Vi är e� gla� gäng på 
två tanter som är mästare på a� kom-
promissa e�er snart 20 års bekantskap. 
Jag kommer med 20 galna idéer och 
Annica konkretiserar ner en av dom 
till användbar jord-nivå. Nu behöver vi 
dig som med penna kan konkretisera 
ner en beauceron på e� papper. Hör av 
dig – vi väntar med spänning.

Vi vill även passa på a� än en gång 
uppmana er a� skicka foton. Vi har få� 
in fotografier från fem personer. …men 
det gör inget. Eller kanske ändå. Flyg-
resan till Paris är bokad. Inte bara för 

Eiffeltornets skull utan även för a� det 
här resultatet var väntat. RUS/Exteriör 
kommer a� fota på National d’Elevage 
å raskompendiets vägnar. Det kommer 
a� innebära a� hundarna i kompen-
diet kommer a� hålla världsklass. Vill 
ni a� svenska domare ska ha världens 
snyggaste beauceron på näthinnan när 
han/hon kliver in i utställningsringen 
i Svedala? Si� still, gör ingenting. Vill 
ni ha en mer realistisk och svensk nivå: 
dränk oss i foton!

Till er tjänst,
Annica Kroon & Anneli Tiainen

RUS/Exteriör jobbar vidare

Sedan barnsben har jag alltid ha� hun-
dar runt mig. Min mamma har mest 
ha� schäfrar, men även uppfödning av 
Irländsk se�er under en period. 

Så kom den dagen då det var dags 
a� köpa en egen hund. Jag hade i 
många år tränat och tagit hand om ”an-
dras” hundar, men aldrig kommit till 
sko� a� köpa en egen hund. 

Jag hade några år tidigare läst en ar-
tikel om rasen Beauceron i Brukshun-
den. Det gick rä� många år e�er det a� 
artikeln hade publicerats tills det var 
dags för mig a� fundera på a� köpa 
min första egna hund.  Men då den da-
gen kom bestämde jag mig för a� i alla 
fall åka och hälsa på en beauceronken-
nel för a� se om hundarna var lika trev-
liga som det stod i artikeln.

Så en mulen och ruggig höst-
dag styrde jag bilen mot Skåne och 
Satchmo’s kennel för a� få träffa beau-
ceronen för första gången.

Och kärlek blev det vid första ögon-
kastet. En hel hög av glada hundar kom 
springade när jag körde in bilen på går-
den.  Jag blev kvar många timmar i Skå-
ne. När jag körde därifrån var jag helt 
säker på a� de�a var rasen jag ville ha 
som nästa hund.

Två månader senare fly�ade lilla 

valpen Hetsa hem till mig och min då-
varande sambo i Växjö.

Jag var under tiden med Hetsa som 
mest aktiv med mi� hästintresse, så 
Hetsa blev framförallt en ”stallhund”, 
vilket hon älskade – speciellt de långa 
ridturerna i skogen. 

Hetsa är en perfekt ”hästhund” då 
hon alltid hållt det tempo en häst gör 
och det utan a� försöka valla hästen. 
Aldrig frusen och har därför inget emot 
a� spendera en massa timmar i stallet,  
inte ens mi� i smällkalla vintern.

Satchmo’s Milla var 13 månader när 
hon fly�ade hem till mig. Jag hade då 
sålt min häst och tyckte jag hade tid för 
en hund till. 

En bä�re hund än Milla a� träna 
med är nog svårt a� hi�a. Hon är lä�-
lärd och försöker alltid göra si� bästa. 
Idag är hon mest ”so�und” men vi 
har tävlat elitspår samt elitlydnad och 
några tävlingar till kommer det nog bli 
innan hon helt blir ”so�und”.

Idag lägger jag den mesta tränings-
tiden på min nya unga hane Satchmo’s 
Xy, även han är en underbar hund både 
a� jobba med och som sällskapshund 
hemma. Till jul hoppas jag a� han ska 
kunna dra mig på skidor i �ällen. Jag 
har i år åkt en del miniskidor e�er ho-

nom och det går riktigt bra. Framför allt 
är det kanonkul!

Från första gången jag träffade 
Anna-Karis beauceroner i det blåsiga 
Skåne har jag älskat rasen. Det finns 
nog inte en beauceron jag träffat som 
jag inte tycker om. De är alltid glada 
och med på noterna vad man än hit-
tar på. Helt enkelt en härlig och mycket 
charmerande hund! Inte en sekund har 
jag ångrat mi� val av hundras!

Glada hälsningar
Lena Kerje

Hur valde du rasen Beauceron?

Nyfiken DS frågar;
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Kennel Sinsline
Annica Kroon & Sven-Olof Jönsson

0246-302 95

God Jul & Gott Nytt År 
tillönskas gamla som nya valpköpare

Årets kull önskas ett 
extra lycka till i framtiden:

N’Zidana-h

Nedine-h

Nicole-h

N’Ortega

Noáh
Nedwin-h

Noveau-h
Nielo-h
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Alla valpar biter! Du såg kanske hur 
valparna lekte med sina kullsyskon 
när du hämtade hos uppfödaren. 
De river och sliter i varandra med de 
små sylvassa valptänderna.

Ibland hör du e� litet yl från en av 
valparna när leken blir för hä�ig och 
den drar sig kanske undan innan den 
slänger sig in i leken igen med liv och 
lust. De�a är helt naturligt valpbete-
ende som de fortsä�er med när vi får 
dem hem. De kan bita oss i fingrarna, 
i armarna och byxbenet eller ansiktet 
om de får chansen till det.

Några valpar är mer energiska än 
andra och speciellt små barn kan bli 
skrämda av de�a. Ibland har också 
vuxna hundägare problem med över-
driven valpbitning. Det största proble-
met är väl egentligen a� man börjar tro 
a� valpen har andra intentioner och 
farliga avsikter. Många tror faktiskt a� 
den lilla skapelsen provar a� ”bli chef” 
i huset, den provar a� ”testa ledarska-
pet”. Andra tror a� er hund är direkt 
”aggressiv” – den biter ju! Hur skall 
det här gå när den blir stor??

Och så riskerar man a� göra något 
som egentligen inte är e� problem till 
e� ganska allvarligt problem. Man bör-
jar a� ta i valpen hårt för a� lära den a� 
”uppföra sig”. De�a kan resultera i tre 
problem som är lika allvarliga.

1. Några valpar tycker det är helt 
okej a� få all denna uppmärksamhet 
när de börjar bita, så de fortsä�er med 
det. Negativ uppmärksamhet är o�a 
bä�re än ingen uppmärksamhet. A� 
bita i ägarens händer eller i koppel blir 
e� sä� a� få uppmärksamhet på för 
hunden och man riskerar a� den tar 
med sig de�a beteende långt förbi val-
påldern. Den slutar kanske a� bita ex-
akt när den blir bestraffad (det gör den 
om du ger den en godbit för a� bita 
också!), men snart är den igång igen. 
Man riskerar också a� valpen märker 
a� far i huset lönar det sig inte a� bita. 
Däremot är det bara a� ta för sig med 
hustrun och ungarna.

2. Andra valpar blir så skrämda av 
a� bli straffad a� de helt slutar a� bita. 
De slutade också hälsa eller ta kontakt 
överhuvudtaget. Hundägaren blir då 
o�a väldigt nöjd i början, men faktum 

är a� de�a är lika illa, för sådana val-
par går miste om väldigt värdefull so-
cial inlärning och det är o�a sådana 
hundar som biter när de blir vuxna.

3. Den tredje varianten är valpar 
som blir så skrämda av a� bli straffade 
a� de försvarar sig. När ägaren böjer 
sig ned för a� tag i valpen morrar och 
biter den på allvar – något helt annat 
än valpbitning. Där har historien slutat 
för alltför många valpar, helt normala 
valpar som inte hade gjort något annat 
fel än a� hamna hos ägare som inte vis-
ste bä�re.

Faktum är a� valpbitning faktiskt 
är väldigt ny�igt! När valparna biter 
varandra lär de en mycket viktig fär-
dighet – bithämning. De lär a� tänder-
na gör ont när man biter för hårt. Om 
en valp biter för hårt kommer den an-
dra valpen med e� litet skrik och så 
drar den sig undan en liten bit. Den an-
dra valpen erfar då a� de�a inte var så 
bra – ”när jag biter för hårt vill inte den 
andra valpen leka med mig mer”. Och 
så är den mer försiktig nästa gång. Då 
är den på väg a� lära sig a� kontrollera 
sina tänder.

OK, valpbitning är naturligt, men 
det är ändå bra a� få det under kon-
troll. Här följer några förslag.

Träna bort valpbitningen!
Vi kan använda oss av ungefär samma 
förhållningssä� som valparna i valplå-
dan gör när vi lägger upp vår tränings-
plan.

STEG 1
Ha valpen i knät eller lek med den nere 
på golvet. Låt den bita så mycket den 
vill på dina händer. Du kan faktiskt 
uppmuntra den till a� göra det med 
valpar som är lite försiktiga av sig (de 
flesta valpar gör det emellertid helt av 
sig själva så snart de får chansen). Men 
i det samma valpen biter lite hårdare än 
vanligt hojtar du högt ”AJ!”, reser dig 
och går bort i minst 10 sekunder. Inte 
säga strängt aj, det skall likna mer e� 
valpskrik – de�a har valpen förutsä�-
ningar a� förstå. Så går du tillbaka till 
valpen och leker lite mer med den. Så 
länge valpen biter försiktigt (”Försik-
tigt” får definieras från valp till valp) 
fortsä�er du leken, men samtidigt som 

den biter lite hårdare än vanligt skriker 
du högt ”AJ!” och går bort igen.

STEG 2
När du ser a� valpen börjar a� förstå 
spelreglerna ökar du på kraven lite. 
Nu godtar du bara väldigt försiktigt 
bitande. Biter den bara lite oförsiktigt 
skriker du högt ”AJ!”, reser dig och går 
bort – timeout! E�er några sekunder 
går du tillbaka och leker lite mer med 
valpen igen. Allt e�ersom ”tål” du 
ännu mindre innan du skriker ”AJ!”. 
Valpen skall på e� sä� få känslan av 
a� du bara blir mer och mer svag och 
a� den verkligen får vara försiktig med 
sina tänder om den skall få vara till-
sammans med dig. Till slut tål du bara 
a� valpen ”suger” på dina händer. Du 
kan också sä�a andra spelregler som 
a� t ex tänder i ansiktet betyder slut på 
leken. Målet med dessa två första steg 
är inte a� lära valpen a� inte bita alls – 
målet är a� lära den a� bita försiktigt. 
Denna bithämningsträning startade i 
valplådan tillsammans med kullsys-
konen. Du får emellertid slutföra den-
na inlärning och lära hunden a� sam-
ma regler gäller för människor också 
(människan tål faktiskt ännu mindre!). 
Man kan anta a� valpar som blir tag-
na tidigt från resten av kullen behö-
ver mer träning än valpar som stannar 
längre hos syskon och föräldrar.

STEG 3 – ALTERNATIV A
När valpen är runt tre månader bör 
den ha lärt sig a� tänder skall man 
vara försiktig med. Nu kan vi e�ersom 
lära valpen a� den inte behöver bita 
överhuvudtaget. De�a kan vi göra på 
(minst) två sä�. Vi kan bara fortsä�a 
som i punkt 1 och 2. Vi kan hojta ”AJ!”, 
resa oss och gå bort i detsamma den 
sä�er tänderna i oss, om än aldrig så 
försiktigt. Så länge valpen uppför sig 
acceptabelt (inte biter) klappar vi den, 
den får lov a� ligga i vårt knä eller sit-
ter vi på golvet och klappar den, den 
får tugga på sina leksaker – men inte 
på människor.

STEG 3 – ALTERNATIV B
När vapen först har lärt sig a� bita för-
siktigt kan vi också använda klickern 
till a� lära den a� inte bita alls. De�a 

Valpbitning
text Morten Egtvedt
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kan göras på följande sä�: Uppmuntra 
valpen till a� bita (försiktigt) i handen 
eller tröjan din (om den behöver upp-
muntran). Bli sedan passiv. Si� helt 
lugnt och vänta tills valpen släpper ta-
get av sig självt – klicka samtidigt när 
den släpper och belöna med en godbit. 
Däre�er startar du leken igen. Om val-
pen biter blir du e�er några sekunder 
passiv och klickar och belönar sam-
tidigt som valpen släpper igen. E�er 
några sådana repetitioner kan du bör-
ja a� säga ordet ”släpp!” precis innan 
du blir passiv. Klicka och belöna med 
detsamma hunden släpper. Fortsä� a� 
träna på de�a tills valpen släpper di-
rekt du säger ”släpp!”. Det brukar gå 
väldigt fort. E�er e� tag kommer du 

a� se a� valpen inte är så intresserad 
av a� bita i dina fingrar även om du 
uppmuntrar till det. Klicka för det ock-
så. När du börjar a� klicka och belöna 
för a� inte bita, brukar valpen lära sig 
så fort a� jag faktiskt avråder a� börja 
med det med en gång, e�ersom det är 
viktigt a� den får lära sig a� bita för-
siktigt innan den lär sig a� den inte 
skall bita överhuvudtaget.

Instruera familjemedlemmarna och 
besökande om spelreglerna: Hårt bi-
tande = ”AJ!” och slut på all klapp och 
hälsning. Om du har små barn kan du 
klicka och belöna när valpen går bort 
till barnet och luktar försiktigt på det. 
Om barnet själv kan servera godiset är 
det fint. Större barn kan kommende-

ra ”släpp!” och klicka och belöna med 
godbit när valpen släpper.

Runt 4-5 månaders ålder försvin-
ner o�a valpbitningen av sig själv, så 
länge man inte har ge� onödig upp-
märksamhet. Med systematisk träning 
försvinner den ännu tidigare och du 
har full kontroll över fenomenet hela 
tiden.

Och en gång till – valpbitning är 
helt normalt! Säg det till grannen ock-
så om han klagar över sin ”aggressiva” 
eller ”elaka” valp!

Publicerad med tillstånd av hundtidningen  
Canis (www.canis.se)

SBK:s avelsmåls- och uppfödarkonferens 

Svenska Brukshundklubben brukar 
hålla en avelsmåls- och uppfödarkon-
ferens vartannat år. I år var det helgen 
23-24 oktober och för ovanlighetens 
skull handlade det inte om hälsa. Vil-
ket berodde på a� arrangemanget var 
en samordning mellan Centrala Rasut-
vecklingssektorn och Förbundsstyrel-
sen där tjänstehunden var i centrum.

Christer Lööf inledde med en två 
timmar lång information om polishun-
den. Själv har han jobbat som hundfö-
rare sedan 1978 och är nu chef för Polis-
hundtjänsten. Vid sidan av tjänsten har 
han dessutom tävlat inom SBK i elit-
klass spår, sök och skydd. De närmas-
te två åren ska Polishundtjänsten satsa 
på a� utveckla hundanskaffningen. Det 
är och har alltid varit e� problem, även 
då Hundskolan (HS) i Solle�eå fanns. 
Visserligen var polisen en prioriterad 
kund men leverantören HS kunde ändå 
inte täcka det behov som fanns. 

Hela Norden har samma problem 
med a� hi�a lämpliga hundar till tjänst. 
Norge och Sverige har samma kravpro-
fil på sina hundar vilket innebär a� 
man vill ha en ”bred produkt”. Polis-
hunden ska alltså kunna göra både det 
ena och det andra och inte vara alltför 
specialiserad. De�a är dessutom mer 
ekonomiskt jämfört med a� ha hundar 
som är specialiserade på spår alterna-
tivt skydd.

Vad är det då man söker e�er? En 
hund som är öppen och tillgänglig med 
stor kamplust och e� stort må� av ut-
hållighet. Den ska vara miljöstark, oav-
se� y�re betingelser ska hunden visa 
upp samma kamplust. Temperamen-
tet ska vara livligt men den får inte ha 
för snabb uppfa�ningsförmåga då en 
sådan hund lä� störs av omgivningen. 
Skärpa och försvar är lite övervärde-
rade egenskaper som går a� utveckla 
med dressyr. En lagom hård eller något 
vek hund har minnesbilder för dressyr 
vilket är positivt och må�lig dådkra� 
då en hund har rä� a� bli rädd men ska 
övervinna utan större stöd eller mycket 
tid. Självklart sko�fast.

Många av de hundar som testas fal-
ler på miljöbiten och det är här man 
kan förbereda hunden för en eventu-
ell polistjänst. Många tror a� det är trä-
ning i skyddsärm som gäller men mil-
jöträning och spårförberedelser räcker 
långt. Spårintresset väcks utan retning-
ar, allt annat räknas som problemlös-
ning, något som tas till om inget an-
nat fungerar. I det bo�nar en tro på a� 
det hunden hi�ar på själv har den mest 
glädje av a� behålla. 

När det gäller just spåret och den 
färdiga tjänstehunden så är det inte 
en rak väg mellan spårbörjan och slut 
utan allt däremellan är också av intres-
se. Hunden ska markera a� här har nå-

gon su�it, legat, grävt ner något, den 
ska markera saker e�er spåret, till ex-
empel cigare�papper. Det är myck-
et bevismaterial som hi�ats e�er spår, 
till och med tjuvens id-kort. Vid avök i 
räddning ska hunden kunna skickas ut 
gång på gång i sökslag, flera timmar i 
följd även om inget hi�as. Till 90 – 95 % 

Många tror a� bästa sä�et a� förbereda en 
hund för polistjänst är skyddsärmsträning men 
Christer Lööf berä�ade a� de flesta hundarna 
faller på miljöbiten.

text Anneli Tiainen
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handlar polishundens arbete om näsar-
bete medan väktarhundens huvudupp-
gi� är a� skydda.

Hunden ska ha en lämplig storlek 
och päls. På frågan om hur stor så kom 
det e� leende på läpparna och svaret 
blev:

–  Den ska få plats i bilen och den 
ska kunna hoppa upp i den själv.

Jakthundarna, springer spaniel och 
labrador dominerar på söksidan där 
det inte finns något skyddskrav.

När det gäller anskaffningen så är 
det just tillgången på bra hundar som 
är det största problemet. Bra hundar 
finns men kommer inte polisen tillhan-
da. Antalet L-testade hundar har mins-
kat men de som testas ligger på samma 
nivå som tidigare. Polishunden ska ha 
fria armbågar och fria hö�er, en C-hö� 
kan godtas men fria armbågar håller 
man hårt på då skyddsdressyren belas-
tar framdelen på hunden.

Näst på tur var Thomas Goder 
från Försvarsmaktens hundtjänsten-
het (FHTE) som berä�ade a� man har 
samma krav på sina hundar som po-
lisen. Hunden ska kunna jobba 8 tim-
mar/dag, sex dagar i veckan och det är 
i polisiär verksamhet som de skickas 
ut. De kommer a� arbeta med narkoti-
ka, människosmuggling etc. FHTE har 
mobila hundgårdar som man tar med 
sig och använder innan man byggt upp 
mer permanenta hundgårdar. I framti-
den kommer det a� finnas e� behov av 
kriminalsökhundar för bro�splatsun-
dersökningar-liksök-massgravar. 

Lars Berg tog över och berä�ade lite 
om den nygamla verksamheten i Sollef-
teå. Försvarsmakten kommer a� föda 
upp schäfer för a� tillgodose si� behov 
av tjänstehundar. Förhoppningen är a� 
man ska kunna producera 50 dressyr-
ämnen per år när verksamheten är i full 
gång. Till det räknar man a� det ska be-

höva födas 200 valpar per år. Sverige är 
inte det enda landet med hundavelssta-
tioner, i Tjeckien finns Europas största 
och därifrån exporterar man även hun-
dar, bland annat till USA.

Som avrundning pratade Per-Erik 
Sundgren som sa a� avel är underhåll 
av mental och fysisk hälsa. Man ska 
börja med funktionen sedan kan man 
tänka på a� avla fram vackra djur. Lös-
ningen på det här är inte a� starta om-
fa�ande bekämpningsprogram utan a� 
ha grundläggande avelsplanering, ge-
mensamma avelsmål och kontroll av fy-
siska och mentala prestationförmågor:

• Bara friska djur i avel
• Tillräckligt med avelsdjur
• Bevara är�lig variation
• Fungerande prövningsverksamhet

I dag är det extrema hundar som väljs 
ut till avel medan det är medelmåt-
tan som lever vidare i naturen, sa Per-
Erik Sundgren som inle� sin del med 
a� visa en bild av en varg och en bild 
av en modern schäfer. Han undrade 
hur människan kommit på tanken a� 

de skulle kunna förbä�ra det naturen 
en gång skapat. Dessutom gäller det a� 
förstå a� kraven för bruksdjur respek-
tive avelsdjur ser olika ut. Bruksdjuret 
ska fungera i sig självt medan det för 
avelsdjuret är avkomma som ska fung-
era. Det är alltså inte självklart a� en 
hund som klarat sig med hd till 9 års 
ålder ska gå i avel.

Förutom en massa ny�igheter på 
hundfronten så njöts det av god mat 
och goda tilltugg. Själv tackar jag ald-
rig nej till sju sorters kakor eller en bit  
prinsesstårta. Från Svenska Beauce-
ronklubben fanns Rafael Szoppe på 
plats medan  klubbens kommi�é RUS/ 
Exteriör var där på eget bevåg. Under 
söndagen var skele�, tillväxt och hjärt-
problem på tapeten men då hade jag 
lämnat Stockholm för Norrland så det 
kan jag tyvärr inte skriva något om.

Rafael Szoppe var klubben representant på plats, här i samspråk med Annica Kroon.

Följ ekipaget Alf Svedberg/Cindy
(Karlshamns Agility:”Nellie”)

i SM-kvalet!
SM-lista 2005 Large-lag agility hittar du på www.goz.se
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Valpklass 6-9 mån, HANE

01  Roseole’s Biscuit Café
S13924/2004 f: 2003-12-09, Svart med tanteckning
e: S30555/2001 Maurice Du Domaine Du Goelo
u: S47896/95 Roseole’s Poulet A La Bonne Femme
Äg: Jessica Brolin, Amiralsgatan 89 B, 214 37 Malmö
Uppf: Lilian Håkansson-Forsberg/Christer Lö�vist, Storvreta
Valpkl 1, BIR valp

02  Roseole’s Biscuit Chocolat
S13925/2004 f: 2003-12-09, Svart med tanteckning
e: S30555/2001 Maurice Du Domaine Du Goelo
u: S47896/95 Roseole’s Poulet A La Bonne Femme
Ägare: Maria Järund, Frodevägen 13, 182 55 Djursholm
Uppf: Lilian Håkansson-Forsberg/Christer Lö�vist, Storvreta
Valpkl 2

Juniorklass 9-15 månader, HANE
03  Satchmo’s Epson
S56273/2003, f: 2003-08-12, Svart med tanteckning
e: LOF099896/14572 Seneque De La Dame De Coeur
u: S36500/2000 Norvege De La Plaine D’astree
Äg: Ulla Lindstedt, Kråmmered Bjurbäck, 565 92 Mullsjö
Uppf: Anna-Kari Sahlqvist/Bo Andersson, Löberöd
Junkl 1, Junkk 1, CK, Bhkl 1, BIM

04  Satchmo’s Ero S56274/2003, f: 2003-08-12, 
Svart med tanteckning
e: LOF099896/14572 Seneque De La Dame De Coeur  
u: S36500/2000 Norvege De La Plaine D’astree
Äg: Thomas Eriksson
Uppf: Anna-Kari Sahlqvist
Junkl 1, Junkk 2, CK, Bhkl R

05  Satchmo’s Exorr
S56275/2003, f: 2003-08-12, Svart med tanteckning
e: LOF099896/14572 Seneque De La Dame De Coeur
u: S36500/2000 Norvege De La Plaine D’astree
Ägare: Eva-Kajsa Lindstedt, Hökgatan 2 C, 565 31 Mullsjö
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist/Bo Andersson, Löberöd 
Junkl 0
06  Satchmo’s Ezakk
S56276/2003, f: 2003-08-12, Svart med tanteckning
e: LOF099896/14572 Seneque De La Dame De Coeur
u: S36500/2000 Norvege De La Plaine D’astree
Äg: Daniel Hellberg, Trozelligatan 28, 602 35 Norrköping
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist/Bo Andersson, Löberöd
Junkl 2
 
Öppenklass 15 månader - HANE
07 Blackpowder’s Ayk
S43831/2002 f: 2002-06-16, Svart med tanteckning
e: LOF077275/11593 Leo Du Domaine Des Eurantes
u: S47750/97 Korad LPI SUCH Tjh Satchmo’s Hasta
Ägare: Anita Westerlund, Sålebo 3, 461 95  Trollhä�an
Uppfödare: Susan Carlbom, Sjöbo
Ökl 2

08  Jakira’s Galliano
S26698/2002 f: 2001-10-19, Svart med tanteckning
e: LOSH836138 SV-01 SV-02 Xsir De L’Amouraudiere
u: NO1999/98 Baroness Belleme
Äg: Marie Nilsson, Tundalsgatan 12 C, 915 31 Robertsfors
Uppf: Aud Johansen/Håkon Bakkehug, NORGE
Ökl 1, Ökk 3

09  Jakira’s Gaston
S41427/2002 f: 2001-10-19, Svart med tanteckning
e: LOSH836138 SV-01 SV-02 Xsir De L’Amouraudiere
u: NO1999/98 Baroness Belleme
Ägare: Sture Johansson, Sålebo 3, 461 95 Trollhä�an
Uppfödare: Aud Johansen/Håkon Bakkehug, NORGE
Ökl 2

10  Jakira’s Gibson
S24040/2002 f: 2001-10-19, Svart med tanteckning
e: LOSH836138 SV-01 SV-02 Xsir De L’Amouraudiere
u: NO1999/98 Baroness Belleme
Äg: Thomas Corino, Vankom Kvillingev, 605 99 Norrköping
Uppfödare: Aud Johansen/Håkon Bakkehug, NORGE
Ökl 2

11  Lillsjöviks Ico
S16515/2001 f: 2001-01-21, Svart m tanteckn
e: S10581/96 Korad LP I II SUCH Tjh 
Högbrobacken’s Bozzi  
u: S57574/95 Korad LP I Satchmo’s Tsalsa
Äg: Atle Rehndahl, Boks 137, 
N-8150 Orenes, Norge. 
Uppf: Inga Birath von Sydow, Kungsängen
Ökl 2

12  Lillsjöviks Solo
S61142/2002, f: 2002-11-05, Svart med tanteckning
e: S41008/2000 Korad Satchmo’s Occie
u: S57574/95 Korad LPI Satchmo’s Tsalsa
Ägare: Anna Hydén, Stigbergsgatan 10, 582 45  Linköping
Uppfödare: Inga Birath von Sydow, Kungsängen
Ökl 2

13  Roseole’s Brochet Brymont
S39678/2002, f: 2002-05-29, Svart med tanteckning
e: S30555/2001 Maurice Du Domaine Du Goelo
u: S47895/95 Roseole’s Poulet Au Blanc
Ägare: Jenny Blomqvist, Ägostigen 7, 163 44 Spånga
Uppfödare: Lilian Håkansson-Fors-
berg/Christer Lö�vist, Storvreta
Ökl 1, Ökk R

Resultat Utställning Askersund 7/8-04

Satchmo’s Ero
Foto Anneli Tiainen

Lillsjövik’s Ico
Foto Anneli Tiainen
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14  LP I Roseole’s Omele�e A La Florentine
S18037/2002 f: 2002-01-18, Svart med tanteckning
e: LOSH836138 SV-01 SV-02 Xsir De L’Amouraudiere
u: S49296/98 SUCH Tjh Roseole’s Peches A’la’aurore
Ägare: Inger Söderqvist, Baskarp 50 D, 566 92 Habo
Uppfödare: Lilian Håkansson-Fors-
berg/Christer Lö�vist, Storvreta
Ökl 2

15  Rö-Holmen’s Castor
S26963/98 f: 1998-04-07, Svart med tanteckning
e: S38289/93 S&DUCH IntUCH SV-95 KBHV-95-97 EUW-97 
Tjh Hedjaz De Keramezec
u: S24053/93 LPI SLCH Roseole’s Montpellier
Ägare: Maud Söderblom, Smultronstigen 12, 665 35 Kil
Uppfödare: Kerstin Bengtsson, Köpmanholmen
Ökl 1, Ökk 2, Ck, 
Bhkl 4

16  Korad Satchmo’s Maurice
S32980/99 f: 1999-04-21, Svart med tanteckning
e: LOF77579/11512 Laps Du Domaine De La Groux
u: S64127/93 Tjh S&DKUCH In-
tUCH    Hera De La Noe Du Jardin
Ägare: Håkan Wahlman, Häggvägen 4, 572 31 Oskarshamn
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist/Bo Andersson, Löberöd
Ökl 2

17  Korad Satchmo’s Ming
S32982/99 f: 1999-04-21, Svart med tanteckning
e: LOF77579/11512 Laps Du Domaine De La Groux
u: S64127/93 Tjh S&DKUCH IntUCH Hera De 
La Noe Du Jardin De La Noe Du Jardin
Ägare: Tina Lundgren, Lund 3, 670 10 Töckfors
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist/Bo Andersson, Löberöd
Ökl 2

18  Syrius de la Vallee Des Marronniers
S62638/2003 f: 2001-02-28, Svart med tanteckning
e: LOF077275/11593 Leo Du Domaine Des Eurantes
u: LOF092704/14705 Praia De La Loutre Noire
Ägare: Andreas Lindhe, Österängs-
vägen 19, 141 91 Huddinge
Uppfödare: Guy Teutsch, FRANKRIKE
Ökl 1, Ökk 4

49 Satchmo’s Silo
S25432/2002 f: 2002-03-09, Svart med tanteckning
e: S38289/93 S&DUCH IntUCH SV-95 KBHV-95,-97 EUW-97
Tjh Hedjaz De Keramezec
u: S36500/2000 Norvege De La Plaine D’astree
Ägare: Eva Lantz, Fjeliev 13 B, 227 36 Lund
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist/Bo Andersson, Löberöd
Ökl 1, Ökk 1, Ck, Bhkl 3

Championklass 15 månader - HANE

19  Korad SV-03 Tjh SUCH Roseole’s Barbue A La Deauville
S45728/99 f: 1999-07-02, Svart med tanteckning
e: S47892/95 LP I SUCH Roseole’s Poulet A La Bergére
u: S46012/97 SV-98 SV-02 Murk La Ar-
gente Du Domaine Des Troi 
Ägare: Rafael Szoppe, Nybykroken 23, 163 70 Spånga 
Upp: Lilian Håkansson-Forsberg/ Christer Lö�vist, Storvreta
Chkl 2

20  Korad NordV-03 Tjh SUCH Satchmo’s Opus
S41006/2000 f: 2002-05-25, Svart med tanteckning
e: LOF82640/12131 Merlin De La Noe Du Jardin
u: S36500/2000 Norvege De La Plaine D’astree
Ägare: Marie Corino, Rundalen Tåby, 614 92 Söderköping
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist/Bo Andersson, Löberöd
Chkl 1, Ck, Bhkl 2

Veteranklass 7 år - HANE
21  Maurice Du Domaine Du Goelo
S30555/2001 f: 1996-08-29, Harlekin
e: LOF64863/09874 Guibson De La Horde Du Bois Perdu
u: LOF58557/09205 Flamme De La Hande Noire
Ägare: Jenny Blomqvist, Ägostigen 7, 163 44 Spånga /Li-
lian Håkansson-Forsberg/ Christer Lö�vist, Storvreta
Uppfödare: Gerard Dieu, FRANKRIKE
Vetkl 1, Hp, BIR vet

22  Satchmo’s Harras
S47748/97 f: 1997-08-03, Svart med tanteckning
e: LOF64083/09951 FRCH Gerfaut De La Noe Bergere
u: S64127/93 Tjh S&DKUCH In-
tUCH Hera De La Noe Du Jardin
Ägare: Hans Bergqvist, Bäcktorpsv 12, 616 90 Åby
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist/Bo Andersson, Löberöd
Vetkl 2

Juniorklass 9-15 månader, TIK
23  Satchmo’s Ebony
S56277/2003 f: 2003-08-12, Svart med tanteckning
e: LOF099896/14572 Seneque De La Dame De Coeur
u: S36500/2000 Norvege De La Plaine D’astree
Ägare: Ane�e Kinde, Stuguåsvägen 33, 424 56 Gunnilse
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist/Bo Andersson, Löberöd
Junkl 1, Junkk 2

24  Satchmo’s Enja
S56278/2003 f: 2003-08-12, Svart med tanteckning
e: LOF099896/14572 Seneque De La Dame De Coeur
u: S36500/2000 Norvege De La Plaine D’astree
Ägare: Frida Thorsen, Smedjeholmen 106, 311 91 Falkenberg
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist/Bo Andersson, Löberöd
Junkl 2

Rö-Holmen’s Castor
Foto Anneli Tiainen

Satchmo’s Ming
Foto Anneli Tiainen
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25  Satchmo’s Etra
S56280/2003 f: 2003-08-12, Svart med tanteckning
e: LOF099896/14572 Seneque De La Dame De Coeur
u: S36500/2000 Norvege De La Plaine D’astree
Ägare: Anna-Kari Sahlqvist, Tängelsås 811, 240 33 Löberöd
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist/Bo Andersson, Löberöd
Junkl 1, Junkk 1, Ck,  
Btkl 2

Bruksklass 15 månader - TIK

26  Blackpowder’s Ayla
S43825/2002  f: 2002-06-16, Svart med tanteckning
e: LOF077275/11593 Leo Du Domaine Des Eurantes
u: S47750/97 Korad LPI SUCH Tjh Satchmo’s Hasta
Ägare: Susan Carlbom, Sövdeborg Vita Husen, 275 93 Sjöbo
Uppfödare: Susan Carlbom, Sjöbo
B/J kl 1, B/J kk 1

Öppenklass 15 månader - , TIK

27  Belledeboskoop
S23342/2003  f: 2003-02-23, Harlekin
e: S30555/2001 Maurice Du Domaine Du Goelo
u: S45732/99 NordV-03 Roseole’s Barbue A La Drougt
Ägare: Anki Hermansson, Fäboda Gård,  647 92  Mariefred
Uppfödare: Anki Hermansson, Mariefred
Ökl 2

28  Jakira’s Iza Beauty
N18593/02 f: 2002-02-07, 
Svart med tanteckning
e: LOSH836138 SV-01 SV-02 
Xsir De L’Amouraudiere
u: S45733/99 Roseole’s Bar-
bue Braissée A La Parisienne
Ägare: Eva Joelsson, Holm 211, 740 
45 Tärnsjö/ Aud Johansen, Norge. 
Uppf: Aud Johansen/Hå-
kon Bakkehug, Norge 
Ökl 1, Ökk R

29  Jakira’s Kajika Ag
S20677/2004 f: 2003-03-11, Harlekin
e: LOSH836138 SV-01 SV-02 Xsir De L’Amouraudiere
u: S46012/97 SV-98 SV-02 Murk La Ar-
gente Du Domaine Des Troi
Ägare: Eva Lundell, Vackra Birgers v 57, 756 50 Uppsala
Uppfödare: Aud Johansen/Håkon Bakkehug, NORGE
Deltar ej

30  Josefiner
S23350/2003  f: 2003-02-23, Svart med tanteckning
e: S30555/2001 Maurice Du Domaine Du Goelo
u: S45732/99 NordV-03 Roseole’s Barbue A La Drougt
Ägare: Anki Hermansson, Fäboda Gård,  647 92  Mariefred
Uppfödare: Anki Hermansson, Mariefred
Ökl 2

31  Norvege De La Plaine D’astree
S36500/2000  f: 1997-10-19, Svart med tanteckning
e: LOF59723/08830 Flash De La Tro�iere
u: LOF81911/12985 Manureeva De La Plaine D’astree
Ägare: Anna-Kari Sahlqvist, Tängelsås 811, 240 33 Löberöd
Uppfödare: Marie Raphaelle Ginon, FRANKRIKE
Ökl 1, Ökk 3, Ck, Btkl 4

32  NordV-03 Roseole’s Barbue a la Drouot
S45732/99 f: 1999-07-12, Svart med tanteckning
e: S47892/95 LP I SUCH Roseole’s Poulet A La Bergére
u: S46012/97 SV-98 SV-02 Murk La Ar-
gente Du Domaine Des Troi 
Ägare: Anki Hermansson, Fäboda Gård, 647 92 Mariefred 
Uppfödare: Lilian Håkansson-Fors-
berg/Christer Lö�vist, Storvreta
Ökl 2

33  Roseole’s Fraises A’la Créole
S21562/99 f: 1999-02-06, Svart med tanteckning
e: N12769/96 Nordv-99 Sv-97 Japy De Assiers
u: S47896/95 Roseole’s Poulet A La Bonne Femme
Ägare: Lars Fastling, Sundby Gård, 178 53 Ekerö
Uppfödare: Lilian Håkansson-Fors-
berg/Christer Lö�vist, Storvreta
Ökl 2

34  Roseole’s Gigot Braisé Lyonnaise
S45673/2000 f: 2000-06-29, Svart med tanteckning
e: S30555/2001 Maurice Du Domaine Du Goelo
u: S47895/95 Roseole’s Poulet Au Blanc
Ägare: Anneli Wall, Snickaregatan 14 D, 597 42 Åtvidaberg
Uppfödare: Lilian Håkansson-Fors-
berg/Christer Lö�vist, Storvreta
Ökl 3

 

Satchmo’s Etra
Foto: Anneli Tiainen

Blackpowder’s Ayla
Foto: Anneli Tiainen

Jakira’s Iza Beauty 
Foto: Anneli Tiainen

Roseole’s Gigot Braisé Lyonnaise
Foto: Anneli Tiainen
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35  Roseole’s Morue la Biscainne
S58181/2002 f: 2002-09-27, Svart med tanteckning
e: LOSH836138 SV-01 SV-02 Xsir De L’Amouraudiere
u: S45730/99 Tjh Roseole’s Ag Barbue Braissée
Ägare: Peter Wald, Gryby 7:29, 241 93  Eslöv
Uppfödare: Lilian Håkansson-Fors-
berg/Christer Lö�vist, Storvreta
Ökl 1, Ökk 2, Ck, Btkl 3

36  Satchmo’s Hera
S47754/97 f: 1997-08-03, Svart med tanteckning
e: LOF64083/09951 FRCH Gerfaut De La Noe Bergere
u: S64127/93 Tjh S&DKUCH In-
tUCH Hera De La Noe Du Jardin
Ägare: Andreas Lindhe, Österängsvägen 19, 141 91 Huddinge
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist/Bo Andersson, Löberöd
Ökl 1, Ökk 4

37  Satchmo’s Samba
S25435/2002 f: 2002-03-09, Svart med tanteckning
e: S38289/93 S&DUCH IntUCH SV-95 KBHV-95-97 EUW-97 
Tjh Hedjaz De Keramezec
u: S36500/2000 Norvege De La Plaine D’astree
Ägare: Maja Thorsen, Hjälmingebacken,  646 91 Gnesta
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist/Bo Andersson, Löberöd
Deltar ej

38  Satchmo’s Xa
S19100/2003 f: 2003-01-21, Svart med tanteckning
e: S41008/2000 Korad Satchmo’s Occie
u: S52153/98 Ossie De La Loutre Noire
Ägare: Henrik Boll, Krutmöllevägen 33, 244 91 Kävlinge
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist/Bo Andersson, Löberöd
Ökl 2

39  Satchmo’s Xera
S19101/2003 f: 2003-01-21, Svart med tanteckning
e: S41008/2000 Korad Satchmo’s Occie
u: S52153/98 Ossie De La Loutre Noire
Ägare: Inga-Lill Ölin, Krågarp 4, 274 53 Skivarp
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist/Bo Andersson, Löberöd
Ökl 2

40  Ta Diva De La Noe Du Jardin
S54849/2003 f: 2002-11-18, Svart med tanteckning
e: LOF093193/14002 Praxy Des Campagnards De La Vale�e
u: LOF084649/13609 BECH CHCH LUCH 
SUCH Merveille De La Noe Du Jardin
Ägare: Anna-Kari Sahlqvist, Tängelsås 811, 240 33 Löberöd
Uppfödare: Michèlle Moreau, FRANKRIKE
Ökl 1, Ökk 1, Ck, Btkl 1, BIR

Championklass 15 månader -, TIK

41  Korad SUCH Tjh Roseole’s Homard Thermidor
S57558/96 f: 1996-10-19, Svart med tanteckning
e: LOF60416 Fauve De Steph’angeaurel
u: S23112/92 Roseole’s Aioli
Ägare: Eva Lundell, Vackra Birgers v 57, 756 50 Uppsala
Uppfödare: Lilian Håkansson-Fors-
berg/Christer Lö�vist, Storvreta
Deltar ej

42  SUCH SV-03 Tjh Satchmo’s Malou
S32983/99 f: 1999-04-21, Svart med tanteckning
e: LOF77579/11512 Laps Du Domaine De La Groux
u: S64127/93 Tjh S&DKUCH In-
tUCH Hera De La Noe Du Jardin
Ägare: Henrik Boll, Krutmöllevägen 33, 244 91 Kävlinge
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist/Bo Andersson, Löberöd
Chkl 2

43  DKUCH Satchmo’s Scylla
S25436/2002 f: 2002-03-09, Svart med tanteckning
e: S38289/93 S&DUCH IntUCH SV-95 KBHV-95-97 EUW-97 
Tjh Hedjaz De Keramezec
u: S36500/2000 Norvege De La Plaine D’astree
Ägare: Bo Sandström, Högseröd, 240 33 Löberöd 
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist/Bo Andersson, Löberöd 
Chkl 1

Veteranklass 7 år -, TIK

44  Punasukan Neenah
S18716/2000 f: 1997-02-20, Harlekin
e: DK03052/94 DKUCH Icone Blue De La Noé Du Jardin
u: SF29752/93 FINUCH Punasukan Inka
Ägare: Anneli Tiainen, Sandörsbacken 11, 863 33 Sundsbruk
Uppfödare: Heljä Marjamäki, FINLAND
Vetkl 2

45  Satchmo’s Trixie
S57576/95  f: 1995-10-19, Svart med tanteckning
e: S38289/93 S&DUCH IntUCH SV-95 KBHV-95-97 EUW-97 
Tjh Hedjaz De Keramezec
u: S64127/93 Tjh S&DKUCH In-
tUCH Hera De La Noe Du Jardin
Ägare: Bernt Josefsson, Björnåsen, 560 42 Sandhem
Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist/Bo Andersson, Löberöd 
Vetkl 1, Hp, BIM vet

Satchmo’s Xera
Foto: Anneli Tiainen

Satchmo’s Scylla
Foto: Anneli Tiainen
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Resultat KM Lydnad 8/8-04 Västra Å
Klubbmästare Lydnadsklass I
1:a Jakira’s Gaston 162 p 1:a pris
2:a Jakira’s Gibson 158,5 p 2:a pris
3:e  Satchmo’s Malou 158 p 2:a pris
4:e Satchmo’s Silo 145 p 2:a pris
5:e  Roseole’s Brochet Brymont 132,5 p 3:e pris
6:e  Satchmo’s Hera 127 p 3:e pris
7:e  Punasukan Neenah 115,5 p 3:e pris (2:a bästa harlekin)
8:e Syrius de la Vallee Des Marronniers 99 p 0 pris
9:e Blackpowder’s Ayk 96 p 0 pris
10:e  Satchmo’s Maurice 94,5 p 0 pris
 Lillsjöviks Streif Bryter
 Roseole’s Morue la Biscainne Bryter
 Jakira’s Kajika Ag Struken
 Jakira’s Galliano Struken

Klubbmästare Lydnadsklass II
1:a  Roseole’s Omele�e A La Florentine 171,5 p 1:a pris (Dagens högsta poäng)
2:a  Satchmo’s Ming 171 p 1:a pris
3:e  Satchmo’s Opus 163,5 p 1:a pris
4:e Roseole’s Ag Brochet En Blanque�e 159 p 2:a pris (1:a bästa harlekin)
5:e Blackpowder’s Ayla 154 p 2:a pris
6:e  Roseole’s Barbue A La Deuville 128,5 p 3:e pris
7:e  Sinsline Jean-Claude 93,5 p 0 pris (Dagens äldsta hund)
 Roseole’s Homard Thermidor Struken
 Satchmo’s Samba Struken

Klubbmästare Lydnadsklass III
1:a  Roseole’s Tarte Lintzer 250 p 2:a pris

Avelsklass

47  Tjh S&DKUCH IntUCH Hera De La Noe Du Jardin 
S64127/93 f: 1992-11-16, Svart med tanteckning
Deltar med: 22, 36, 42, 45
Avkl 2

39  Norvege De La Plaine D’astree
S36500/2000  f: 1997-10-19, Svart med tanteckning
Deltar med: 3, 20, 25, 49
Avkl 1, Hp

Uppfödarklass

Uppfödare: Anna-Kari Sahlqvist/Bo Andersson, Löberöd, 
Kennel Satchmo’s Bo Andersson, Löberöd, Kennel Satchmo’s
Deltar med: 3, 20, 25, 49
Upp�l 1, Hp

Dubbelsporren rättar
Fel bild hamnade i artikeln ”Beauceronspe-
cial 2004” i förra numret. Fotot på Norvege 
hade inget med artikeln a� göra utan här 
kommer rä�:

Kennel Satchmo’s var på plats för femte gången i rad. 
”Det är en självklarhet a� ställa upp på rasspecialen, 
a� visa upp min uppfödning och mäta den mot an-
dras.” sa Anna Kari Sahlqvist. Bästa uppfödargrupp 
med KORAD NORDV-03 TJH SUCH Satchmo’s 
Opus, Satchmo’s Epson, Satchmo’s Silo och Satchmo’s 
Etra. Foto Anneli Tiainen

Avelsklass, 
Hera de la Noe Du Jardin

Foto: Anneli Tiainen
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DÅ VAR DET DAGS IGEN!
Planering inför 2005 års träningsläger ska börja ta sin form, vi 
hoppas knyta ihop ett läger som erbjuder 

• Sök   • Spår
• Rapport   • Lydnad
De som anmäler till bruksgren får även med brukslydnaden.

Lägret kommer att vara från den 5 maj till 
8 maj 2005, (Kristi Himmelsfärdshelgen).

Är ni intresserade av att deltaga i lägret hör av er till Tina på tel 
0573-610 22 eller maila till jenny@beauceron.se  Vid anmälan 
behöver vi veta vilken gren ni är intresserade av att träna samt 
vilken nivå ni och er hund är på.

Hjärtligt välkomna!

Vi hade förmånen a� få träffa e� gäng 
hundar av rasen beauceron, som ville 
träna sök under pingsthelgen. Trots a� 
vi har träffat några beauceroner tidiga-
re var vi ändå lite spända på hur de�a 
skulle gå. 

Vädret var nästan för bra, boendet 
var perfekt! Vilken ”svit” Lo�a och jag 
fick, egen dusch, tv på rummet och inte 
en massa stökiga grannar som snarka-
de. Inte heller några hundar som stör-
de. Maten var perfekt, går inte at få bä�-
re! Fina gräsma�or a� träna lydnad på, 
sjö a� bada hundarna i. Blir ni avund-
sjuka, ni som inte var där? Däremot var 
sökmarkerna lite väl risiga och begrän-
sade, jag som alltid brukar säga a� det 
inte finns några dåliga sökrutor, men 
som rena nybörjarrutor var det väl tu�. 
När sen traktens rådjur bestämt a� det 
var deras barnkammare så begränsades 
markområdena ännu mer. Men med 
bra hundar och trevliga och förståen-
de förare, medföljande familjemedlem-

mar, var det inget problem. Vi kunde 
inte märka någon skillnad på era hun-
dar jämfört med de flesta andra bruks-
hundar. De fungerade på de retningar 
och motivationer vi bjöd dem på. Ingen 
hund, unghund som ”gammal” föll ur 
ramen, trots alla sporrar. Lo�a och jag 
hoppas a� vi fick er så intresserade a� 
ni vill fortsä�a och kontakta något sök-
gäng för fortsa� träning, så träffas vi på 
söktävlingar framledes. Det här med 

a� rasklubbarna drar ihop läger för a� 
främja träning med hund (bruks, lyd-
nad, IPO och agility) är suveränt tycker 
jag, för det är ju brukshundar vi håller 
på med. Det var e� ”go�” gäng, med 
god sammanhållning, vi träffade. Jobba 
vidare på det och träna på! Tack för en 
trevlig helg! 

Kjell och Lo�a Blomqvist

Träningshelg 
på Flämslätt 29-30 maj 

Mot skogen...
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LYDNADSTOPPEN

1. Tess Argentee de l’Etoile d’Eirka 43,44 p

2. Lillsjöviks Soya 34,16 p

3. Satchmo’s Silo 29,76 p

4. Roseole’s Brochet Brymont 25,26 p

5. Roseole’s Omelette a la Florentine  24,80 p

6. Satchmo’s Ouzo 17,75p

8. Rö-Holmen’s Exenho 17,20 p

9. Theo de la Vallee des Marronniers 15,08p
 

BRUKSTOPPEN

1. Satchmo’s Ockra 28,00 p

2. Satchmo’s Opus 23,08 p

3. Satchmo’s Silo 20,52 p

4. Roseole’s Brochet Brymont 13,10 p

5. Blackpowder’s Ayla 12,12 p

6. Theo de la Vallee des Marronniers 8,02 p

7. Tess Argentee de l’Etolie d’Eirka 7,94 p

8. Satchmo’s Milla 7,83p

9. Rö-Holmens Exenho 7,62p

10.  Satchmo’s Oden 7,50p

UTSTÄLLNINGSTOPPEN

1. Satchmo’s Silo 445 p
2. Roseole’s Peches a la Aurore 275 p
3. Ta Diva de la Noe du Jardin 55 p 
4. Blackpowder’s Ayla 46 p
5. Roseole’s Omelette aux Crevettes 30p
6. Maurice du Domaine du Goelo 20 p     

7. Roseole’s Brochet Brymont 15p
8. Roseole’s Omelette a la Florentine 8p 

Regler & poäng för 
Bruks-, Lydnads- och 
Utställningstoppen

I Bruks- och Lydnadstoppen så 
räknas de fem bästa resultaten 

under året (endast officiella resultat).  
Poängsumman på tävlingen delas 

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

I Utställningstoppen så 
räknas samtliga officiella 
resultat (även utländska)

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

CK = 10 poäng

Cert = 15 poäng

CACIB & R-CACIB = 15 poäng

Championat = 100 poäng
 

Resultat!

Vi vill Gratulera!
• Satchmo’s Silo som har blivit Dansk Utställnings Cham-

pion och fått titlarna NV-04 & KBHV-04

•  Satchmo’s Etra som har fått titlarna NJV-04 & NV-04

•  Roseole’s Peches a la Aurore som blivit Dansk & Interna-
tionell Utställnings Champion och fått titeln KBHV-04

Vill du 
också vara med?

Skicka in kopior på 
dina officiella resultat till:

Susan Carlbom
Vita Husen Sövdeborg

275 93 Sjöbo
E-post: 

susan@blackpowders.com 
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UTSTÄLLNINGSRESULTAT

HÄSSLEHOLM 2004-05-23
Domare: Anders Lyrholm

Satchmo’s Ero
Ägare: Anna-Kari Sahlqvist, Löberöd
1-Junkl 1-Junkk HP

Satchmo’s Etra
Ägare: Anna-Kari Sahlqvist, Löberöd
1-Junk 1-Junkk HP

Satchmo’s Enja
Ägare: Frida Thorsson, Falkenberg
1-Junkl 2-Junkk

Ta Diva de la Noe du Jardin
Ägare: Anna-Kari Sahlqvist, Löberöd
1-Ukl 1-Ukk

Satchmo’s Orissa
Ägare: Anna Hedlund, Hovmantorp
1-Ökl 1-Ökk CK 1-Btkl BIR

Bästa Avelsgrupp: Norvege de la Plaine 
d’Astree 1:a HP
Bästa Uppfödargrupp: 
Kennel Satchmo’s 1:a HP

HALLANDS KK 2004-07-10
Domare: Janiki Steinbock

Satchmo’s Enja
Ägare: Frida Thorsson, Falkenberg
1-Junkl 1-Junkk CK 1-Btkl BIR

HALLANDS KK 2004-07-11
Domare: Elke Peper

Satchmo’s Enja
Ägare: Frida Thorsson, Falkenberg
1-Junkl 1-Junkk CK 1-Btkl BIR

RONNEBY 2004-07-29
Domare: Nina Karlsdotter

FINV-00 FINV-01 Premier des Assiers
Ägare: Mia Sneck, Una Jantunen, Finland
1-Bkl 1-Bkk CK Cert CACIB 1-Bhkl BIR   
Svensk Champion!

Satchmo’s Silo
Ägare: Eva Lantz, Fjelie
1-Ökl 1-Ökk CK 2-Bhkl R-CACIB

DKUCH KBHV-03 Satchmo’s Scylla
Ägare: Ingela Mattisson-Sandström, 
Löberöd
1-Chkl CK 1-Btkl CACIB BIM

RONNEBY 2004-07-30
Domare: Conny Byström

FINV-00 FINV-01 Premier des Assiers
Ägare: Mia Sneck, Una Jantunen, Finland
1-Chkl CK 1-Bhkl CACIB BIR

Satchmo’s Silo
Ägare: Eva Lantz, Fjelie
1-Ökl 1-Ökk CK 2-Bhkl R-CACIB

DKUCH KBHV-03 Satchmo’s Scylla
Ägare: Ingela Mattisson-Sandström, 
Löberöd
1-Chkl CK 1-Btkl CACIB BIM

RONNEBY 2004-07-31
Domare: Boris Spoljaric

FINV-00 FINV-01 Premier des Assiers
Ägare: Mia Sneck, Una Jantunen, Finland
1-Chkl CK 1-Bhkl CACIB BIR

Satchmo’s Silo
Ägare: Eva Lantz, Fjelie
1-Ökl 1-Ökk CK 2-Bhkl R-CACIB

DKUCH KBHV-03 Satchmo’s Scylla
Ägare: Ingela Mattisson-Sandström, 
Löberöd
1-Chkl CK 1-Btkl CACIB BIM

Bijou de la Cacade Mugissante
Ägare: Mommsen, Tyskland
1-Ökl 1-Ökk CK 2-Btkl R-CACIB

RONNEBY 2004-08-01
Domare: Gunnel Holm

Satchmo’s Silo
Ägare: Eva Lantz, Fjelie
1-Ökl 1-Ökk CK 1-Bhkl CACIB BIR

FINV-00 FINV-01 Premier des Assiers
Ägare: Mia Sneck, Una Jantunen, Finland
1-Chkl CK 2-Bhkl R-CACIB 

DKUCH KBHV-03 Satchmo’s Scylla
Ägare: Ingela Mattisson-Sandström, 
Löberöd
1-Chkl CK 1-Btkl CACIB BIM

Bijou de la Cacade Mugissante
Ägare: Mommsen, Tyskland
1-Ökl 1-Ökk CK 2-Btkl R-CACIB

ÖREBRO 2004-08-08
Domare: Kenneth Edh

Satchmo’s Epson
Ägare: Ulla Lindstedt, Mullsjö
1-Junkl 1-Junkk CK 1-Bhkl BIR

Satchmo’s Exorr
Ägare: Eva-Kajsa Lindstedt, Mullsjö
1-Junkl 2-Junkk HP

LJUSDAL 2004-09-16
Domare: Fredrik Norgren

Roseole’s Omelette Parmentier
Ägare: ?  1-Ökl 1-Ökk

LINDESBERG 2004-09-26
Domare: Eddie Engstrand

Jakira’s Kichi Nova AG
Ägare: ?  1-Ukl 1-Ukk

SOFIERO 2004-09-12
Domare: Karl-Erik Johansson

Satchmo’s Ouzo
Ägare: Petra Järlhem, Malmö
1-Ökl 2-Ökk

Satchmo’s Silo
Ägare: Eva Lantz, Fjelie
1-Ökl 1-Ökk CK 1-Bhkl BIM

Satchmo’s Enja
Ägare: Frida Thorsson, Falkenberg
1-Junkl 1-Junkk HP

Satchmo’s Etra
Ägare: Anna-Kari Sahlqvist, Löberöd
1-Junk 2-Junkk

Ta Diva de la Noe du Jardin
Ägare: Anna-Kari Sahlqvist, Löberöd
1-Ukl 1-Ukk

DKUCH KBHV-03 Satchmo’s Scylla
Ägare: Ingela Mattisson-Sandström, 
Löberöd  1-Chkl CK 1-Btkl CACIB BIR

Bästa Uppfödargrupp: Kennel Satchmo’s 
1:a HP
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Bruksresultat 2004
Datum Plats  Hund Klass/gren Poäng
20040807 Örnsköldsvik Rö-Holmen’s Coxa Hkl spår  Ej Gk
20040808 Kil Rö-Holmen’s Exenho Hkl spår Ej Gk
20040815 Lomma Satchmo’s Ouzo Akl sök 225 p Uppfl
20040821 Åbyn/byske Rö-Holmen’s Coxa Hkl spår Ej gk
20040821 Borlänge Rö-Holmen’s Exenho Hkl spår 421,5 p Gk
20040828 Valdemarsvik Roseole’s Gigot Braisé Lyonnaise Akl spår 275,5 p Uppfl
20040904 Norrköping Satchmo’s Opus Ekl spår 413,2 p Gk
20040905 Svedala Satchmo’s Xera Akl spår 256,7 9 Uppfl
20040905 Osby Satchmo’s Ockra Ekl sök 439 p Gk
20040905 Finspång Satchmo’s Opus Ekl spår 481,5 p Gk
20040911 Hammarö Rö-Holmen’s Exenho Hkl spår Ej gk
20040912 Botkyrka Satchmo’s Milla Ekl spår 452,7 Gk
20040912 Östhammar Roseole’s Brochet Brymont Akl spår 185,5 p Gk
20040918 Oskarshamn Satchmo’s Maurice Akl spår 165,2 Gk
20040925 Kalix Högbrobackens Airi Lkl spår Ej gk
20040926 Ronneby Satchmo’s Ockra Ekl sök 531,2 p Gk
20040926 Umeå Rö-Holmen’s Coxa Hkl spår 446,2 p Gk
20040926 Landskrona Satchmo’s Silo Akl spår 219,5 p Gk
20040926 Botkyrka Satchmo’s Xy Akl sök 210,7 p Gk
20041002 Roslagen Roseole’s Ag Morue Brandade Akl spår 242 p Uppfl
20041002 Nordmaling Rö-Holmens Coxa Hkl spår 505 p Uppfl
20041003 Sthlms avd Roseole’s Brochet Brymont Akl spår 233,2 p Uppfl
20041003 Linköping Roseole’s Ag Brochet En Blanquette Akl spår 270,5 p Uppfl
20041010 Hörby Tess Argentee de L’Etoile D’Eirka Akl spår 254,7 p Uppfl
20041010 Hörby Theo de la Vallee des Marronniers Akl spår Ej gk
20041017 Skurup  Theo de la Vallee des Marronniers Akl spår 256,7 p Uppfl
20041017 Åhus Satchmo’s Ockra Ekl sök Ej gk
20041030 Årjäng Satchmo’s Ming Akl spår 286,5 p Uppfl
20041030 Mullsjö Roseole’s Omelette A La Florentine Akl rapp Ej gk

Lydnadsresultat 2004
Datum Plats Hund Klass Poäng
20040806 Skurup Satchmo’s Ouzo II 123 p 3:e pris
20040807 Landskrona Satchmo’s Singo I 78 p 0 pris
20040808 Hörby Roseole’s Omelette A La Norvégienne I 100 p 3:e pris
20040813 Enköping Roseole’s Brochet Brymont I 134 p 3:e pris
20040818 Sthlms avd Satchmo’s Xy I 144 p 2:a pris
20040818 Sthlms avd Roseole’s Brochet Brymont I 119 p 3:e pris
20040829 Angered Jakira’s Gaston  I 171 p 1:a pris
20040904 Vara/grästorp Jakira’s Gaston I 141,5 p 2:a pris
20040904 Luleå Lillsjöviks Soya I 165,5 p 1:a pris
20040911 Olandstrakten Roseole’s Brochet Brymont I 127 p 3:e pris
20040911 Trollhättan  Jakira’s Gaston  I 182 p 1:a pris
20040912 Burlöv Satchmo’s Xa I 148 p 2:a pris
20040919 Lund Satchmo’s Singo I 0 p
20040919 Ljusdal Roseole’s Omelette Parmentier I 139 p 3:e pris
20040926 Ö:a Härjedalen Roseole’s Omelette Parmentier I 168 p 1:a pris LPI
20040926 Norrköping Jakira’s Gibson I 142 p 2:a pris
20041002 Oskarshamn Satchmo’s Maurice I 142 p 2:a pris
20041003 Sydöstra Skåne Satchmo’s Ouzo II 155 p 2:a pris
20041003 Mönsterås Satchmo’s Maurice I 121 p 3:e pris
20041009 Söderköping Roseole’s Tarte Lintzer III 240 p 2:a pris
20041009 Söderköping Jakira’s Gibson I 168,5 p 1:a pris
20041010 Angered Jakira’s Gaston I 173,5 p 1:a pris LPI
20041010 Lomma Satchmo’s Ouzo II 149 p 2:a pris
20041016 Luleå Lillsjöviks Soya I 187 p 1:a pris
20041016 Knivsta Roseole’s Poulet au Blanc I 144 p 2:a pris
20041024 Vadstena Roseole’s Tarte Lintzer III 253,5 p 2:a pris
20041031 Linköping Roseole’s Tarte Lintzer III 270,5 p 1:a pris
20041031 Linköping Roseole’s Ag Brochet En Blanquette II 155 p 2:a pris
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Kallelse till Svenska Beauceronklubbens                                                                                  

 Årsmöte 
Lördagen  den 6:e mars 2005, kl 13.00, 

SBK Stockholmsavd, Kymlinge, Kista  

Sedvanliga årsmöteshandlingar 
kan beställas av Lars Fastling, 

tel 08-560 200 10. 
Hjärtligt välkomna!

Nya rutiner på 
resultatsidorna:
Från och med detta nummer kommer Jenny 
Blomqvist, med hjälp av SKK, att samman-
ställa alla lydnads. och bruksresultat som görs 
av beauceroner. Vill du ha med ditt utländska 
resultat så skicka det till Jenny med uppgif-
ter om datum, plats, hundnamn, klass/gren 

och poäng så lägger hon in även det.
Från nästa nummer tar RUS/Exteri-

ör över rapporteringen av utställningsre-
sultaten, dessa kommer att även fort-
sättningsvis att pulbliceras i den takt de 
kommer in till klubben.Vill du ha med ut-
ländska resultat skicka uppgifter om plats, 

datum, domare och placering till Anneli Ti-
ainen så läggs även det in i resultatlistan.

Alla är varmt välkomna att upp-
märksamma vinster, titlar och andra 

bravader med den annons. Dubbelspor-
rens annonspriser är nästan gratis! Hel-
sida kostar 150 kronor och en kvartssida 
50 kronor. Tänk också på att du då stöder 
klubbens ekonomi och då får vi mer peng-
ar över till träningsläger och annat skoj.

Detta händer ute i världen och hemma:

10–13 mars 2005: Cruft’s i Birmingham, England

21–22 maj 2005: National d’Elevage,  
Chateau de Lisledon, Villemandeur, Frankrike

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

10 juli 2005: Världsvinnaruställning i Buenos Aires, 
Argentina

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

9–11 juni 2006: Europavinnaruställning i  
Helsingfors, Finland. Domar beauceron: Hassi  
Assenmacher, Tyskland.

10–12 november 2006. Världsutställning i Poznan, 
Polen.

2007: Världsutställning i Mexico

3–6 juli 2008: Världsutställning i Stockholm, Sverige



Din beställning 
skickar du till:
Jenny Blomqvist 

Ägostigen 7
16344 Spånga 
Tel: 08-367214

jenny@beauceron.se 

Varorna skickas till dig när betalningen 
kommit in på Beauceronklubbens 

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

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

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

BFÖRENINGS-

      
 BREV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T-shirt m klubblogo

vit, gul eller grå ........................... 135 kr

T-shirt m beaucerontryck

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

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

Alla priser är inkl moms.

Vi letar hela tiden efter fler nya artiklar. 

Kanske du har någonting till klubbens butik 

– eller någon idé om vad vi kan ta in. 

Hör gärna av dig till Jenny Blomqvist, 

jenny@beauceron.se

Butik!


