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TRÄNINGSLÄGER/
KENNELTRÄFF 
PLANERAS!

Det blir massor 
av skoj träning 

i Skåne till sommaren....

Vi vill upplysa om att 

Kennel Balex
Kennel Blackpowder’s
Kennel Sinsline
Kennel Zonell

i samarbete med oss här på Tolånga 
Ekavad planerar gemensam kennelträff 
och träningsläger sommaren 2006 

Mer info kommer nästa år  

Väl mött i Skåne!

Mvh. Sanna Wendel
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INNEHÅLL NR 4, 2005

Omslagsfoto: Anders Hjelm och 
Rö-holmen’s Edora med träningskompis

Jag hade inga planer på a� göra om 
omslaget men nöden har ingen lag. 
Det har varit svårt a� få e� foto av till-
räcklig kvalitet a� lägga upp över hela 
sidan. Så nu ger jag upp och minskar 
ner den yta som bilden ska läggas in 
i och hoppas a� jobbet med omslaget 
ska bli lite enklare framöver. Vad gäl-
ler bilder så är det 170 dpi som gäller 
för tryck. Kommer bilder in med lägre 
dpi så gör jag om till 170 vilket inne-
bär a� bilden blir mindre för a� behål-
la kvalitén. Det är just o�ast det som 
ställer till det med omslaget. En bild 
går heller inte a� förstora hur mycket 
som helst utan a� den krackelerar.

I det här numret får ni bekanta er 
med andra beauceronklubbar världen 
över. Nästan alla som jag skrev till 
svarade vilket är extra roligt då andra 
idéer går mindre bra. Årskrönikan har 
skickats till samtliga kennlar i Sverige 
men endast två har nappat på försla-
get…stort tack till dessa.

”Kicki” Wacek kommer a� skriva 
om mentalitet framöver – hur o�a hon 
får tid återstår a� se men förhopp-
ningsvis blir det till varje nummer. 
Här var idén a� även kombinera med 
”Fråga 3” om beauceronens mentali-
tet men tyvärr har ingen av de utvalda 
hört av sig.

Jan de Gids och Inger med Coxa 
bidrar som alltid med intressanta skri-
verier. Anna jagar på med a� få er a� 
skicka in material till ”Beauceronhör-
nan” vilket inte är det lä�aste…osökt 
för det in mig på en e�erlysning. Vill 
du vara annonsansvarig eller sam-
manställa SBK-ny� för tidningen så 
hör av dig – du behövs. Jenny slutar 
på tävlingsresultatsidan. Tack för det 
arbete du lagt ner Jenny! Vill du ta 
över? Hör av dig. 

På grund av platsbrist utgår ut-
ställningsresultaten, a� det blev just 
det beror på a� det är jag som är an-
svarig för det området. Jag drar ner på 
mi� i första hand när det tryter med 
plats.

Till nästa nummer är det gratis an-
nonsering som gäller - för hanar som 
står till förfogande för avel. Jag tänkte 
mig e� riktigt avelsnummer för hanar 
och tror a� vi alla kan vinna på a� visa 
fram tänkbara kandidater. Ibland ser 
man inte träden för skogen eller hur 
det är man säger så välkommen med 
din annons.

God jul och gott nytt år!

Anneli Tiainen

Redaktörens rader

Foto: Charlotte Kulneff

DUBBELSPORREN
Svenska Beauceronklubbens medlemstidning 
började ges ut 1993

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

Material till Dubbelsporren ska i möjligaste mån 
skickas via e-post eller på cd/diskett. Redaktionen 
förbehåller sig rätten att vid behov redigera i insänt 
material.

Innehållet står som regel för respektive skribents 
räkning och behöver inte ge uttryck för uppfatt-
ningar som delas av Svenska Beauceronklubbens 
styrelse eller kommittéer.

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

ANNONSPRISER:
Medlem:  Företag:

Helsida 150 kr Helsida 300 kr

Halvsida 100 kr Halvsida 200 kr

Kvartsida   50 kr Kvartsida 100 kr

DS 2006: Nr 1/06 manusstop 10 feb 

 Nr 2/06 manusstop 10 maj 

 Nr 3/06 manusstop 10 aug 

 Nr 4/06 manusstop 10 nov 

Annons 2
Redaktörens rader 3
Klubbsidor 4-7
Annons  8
Krönikan av Inger Carlsson 9
History of our breed by Jan de Gids 10-11
Beauceronrutan, redaktör Anna Ivaska 12-13
Drag av Anders Hjelm 14
VM i Belgien av Anna Marie Busk Larsen 15-17
Annons Kista Zoo 18-19
Presentation av Beauceronklubbar 20-22
MH i Falun av Anna Ivaska 23
Annonser 24-25
Vallning av Ulf Kintzel/Annons 26-28
Hur valde du rasen beauceron? 29
Dagboken av Inger Söderqvist 30
Uppvisning av beauceroner/Annons 31
Tillgänglighet av Kicki Wacek 32
Jennys Resultatsida 33
Rasdata 34-35
Beauceronögonblicket 36

Draghundsport
så här tränar en svensk 
mästare, sidan 14

Rasklubbar
Läs om Beauceron- 
klubbar på sid 20-22

VM i Belgien
Valet var där, läs 
mer på sid 15-17
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Hej

Vilken 
underbar 
höst vi haft. 
Aldrig har väl 
den gått så 
fort. Snart 
december 
med 
julhandel, 
glögg och tända ljus. Den varma 
hösten har medfört att det varit 
varmt och soligt och att man 
sluppit regnkläder, handskar och 
mössa när man varit ute i skog och 
mark. Att ligga som ”figg” i en 
varm sluttning under en gran och 
titta på alla gula kantareller har 
verkligen varit ett nöje. 

Har även varit i Falun med 
Hektor på MH test med alla 
kullsyskonen. Det var roligt att se. 

Detta nummer av DS innehåller 
Dragsport. Min första hund, av 
en icke ädel sort, var duktig på 
detta. Inte så att han drog kälke 
och jag åkte skidor efter eller så. 
Han tyckte det var en sport att 
dra mig så fort kopplet kom på. 
Det spelade ingen roll hur mycket 
man försökte ändra på beteendet, 
ville han någonstans gick han dit 
med mig gåendes ,springande eller 
släpandes efter sig. Det roliga var 
att så fort kopplet åkte av var han 
som en annan hund. Då gick han 
slickad vid sidan. Jag var tvungen 
att stå bredvid när han gjorde sina 
behov. Omgivningen tyckte nog 
att man var lite suspekt. Tyvärr för 
Dragsporten så har vi inte mycket 
snö i södra Sverige. Detta skulle 
säkert bidra till en större sportgren 
om så vore och jag är övertygad 
att vi skulle ha fler Beauceroner i 
denna sport. Om snön kommer i år 
kommer jag i alla fall att prova på 
med Hektor.

Med en önskan om en God Jul 
och Gott Nytt År

Svenska Beauceronklubbens  valpförmedlingskravOrdförande 
har ordet AfBR Valphänvisning

Valphänvisningen gäller då tiken är dräk-
tig fram till och med 9 veckor efter föd-
seln. Begäran av förlängning kan göras. 
Förlängning sker då med 3 veckor i ta-
get. Om tiken gått tom eller om alla val-
par sålts innan hänvisningsperiodens slut 
måste valpförmedlaren meddelas omgå-
ende. Parningar där föräldrardjuren upp-
fyller kraven för valphänvisning får gratis 
radannons i Dubbelsporren.

Krav på föräldrardjuren: 
°         HD: ua, a eller b
°         Känd AD-status
°         Genomförd MUH/MH med lägst 
värdesiffra 3 i moment 1a (kontakt) 
och högst värdesiffra 3 i moment 10 
(skott). För mentalbeskrivning gjord 
innan 1997 gäller lägst värdesiffra 3 i 
moment 1 (kontakt) och högst värde-
siffra 2 i moment 9 (skott) eller korning-
ens mentaldel eller gdk karaktärsprov 
°        Skottfast
°        Utställd med lägsta betyg 2 i öppen 
klass

Bevis på uppfyllda krav för föräldradjuren 
måste skickas till valpförmedlaren omgå-
ende. Oläsliga kopior o.dyl. godkännes 
ej.

AfBR Omplacering
Hänvisningen gäller i 6 veckor. Begäran 
om förlängning kan göras. Förlängning 
sker då med 3 veckor i taget. Om hunden 
omplacerats innan hänvisningsperiodens 
slut måste valpförmedlaren meddelas 
omgående. För att få omplaceringshän-
visning via AfBR, gäller att hunden är re-
gistrerad och ej ägd av uppfödaren i en 
följd sedan födseln.

Svenska Beauceronklubbens valpför-
medlare

Åsa Alfred
Blaxtorp, Solgläntan
590 48 Vikingstad
Tel 013-27 32 10
asa@kfib.org

Christel Kindblom, Tungelsta
Håkan Karlsson, Karlskrona
Jenny Törnqvist, Säffle
Nickan Larsson, Valbo
Pernilla Evin, Åkersberga

Mia Fredriksson, Luleå
Maja Blom, Bjuråker
Peter Kjällqvist, Malmö
Ewa Garpenborn, Stockolm

Nya klubb-
medlemmar
önskas 
välkomna 

Välkomna till beauceronklubben! 

Ha de, Ordföranden
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Helbetalande medlem 380 kr/år

Delbetalande medlem 150 kr/år

Familjemedlem   50 kr/år

Utländska medlemmar 520 kr/år

(ej fullvärdig SBK-medlem)

Utländska medlemmar 195:-/år

(ej fullvärdig SBK-medlem 

– men får Dubbelsporren)

Betala in medlemsavgiften på 

PG 91 93 94 - 7, glöm ej namn och adress.

Ordförande
Mikael Paulsson
Grev Turegatan 12 D
114 46 Stockholm

mikael.paulsson@telia.com

Vice ordförande
Lina Persson
Fredrika Bremers v 28B
291 77 Gärdsköping
Tel 044-23 51 56
linapersson87@hotmail.com

Sekreterare
Kristin ”Kikki” Sirén
Furuvägen 12E
572 34 Oskarshamn
Tel 0491-76 02 66 
kristin.siren@passagen.se 

Kassör
Inger Söderqvist
Baskarp 50D 
566 92 Habo
Tel 036-71 81 96
 ingerohlsson55@hotmail.com

Ordinarie ledamot
Jesper Svedberg 
Konstruktörsgatan 52 
587 37 Linköping

Tel 013-15 31 57

Suppleant
Annica Kroon
Gråsala 68
790 23 Svärdsjö
0246-302 95
annicakroon@hotmail.com

Åsa Alfred
Blaxtorp, Solgläntan
590 48 Vikingstad
Tel 013-27 32 10
asa@kfib.org

Revisor
Bernt Josefsson
Björnåsen
560 42 Sandhem
Tel 0515-76 21 61hantver
ksfarmen@swipnet.se

Rebecca Lindhe
Österängsvägen 19
141 91 Huddinge
Tel 08-746 91 97
rebecca.lindhe@swipnet.se

Revisorsuppleant
Camilla Ahlqvist
Björksjödammsvägen 12 
438 92 Härryda
Tel 0301-300 99
camilla.ahlqvist@swipnet.se

Marie Hansson
Krutmöllevägen 33
244 91 Kävlinge

Tel 049-982 77

Valpförmedlare
Åsa Alfred
Blaxtorp, Solgläntan
590 48 Vikingstad
Tel 013-27 32 10
asa@kfib.org

Dubbelsporren
Redaktör 
Anneli Tiainen
Mellangatan 42 B
861 32 Timrå
Tel 060-56 78 20, 070-222 18 41
anneli.tiainen@telia.com

Dubbelsporren
Ansvarig utgivare 
Lars Fastling
Grankulla gård
179 97 Färentuna
Tel 08-560 200 10   

Webbansvarig
Åsa Alfred
Blaxtorp, Solgläntan
590 48 Vikingstad
Tel 013-27 32 10
asa@kfib.org

Rasutvecklingssektorn/
Mental
Mia Fredriksson sk.
Ersnäsvägen 63
975 92 Luleå
Tel 0920-27 12 19
arra@ludd.ltu.se

Sanna Wendel
Tolånga - Ekavad
275 92 Sjöbo
Tel 0416-140 66
sanna.wendel@spray.se

Hakon Bakkehaug
S:t Pauligatan 9
416 60 Göteborg
Tel 031-19 10 42 

Rasutvecklingssektorn/
Exteriör Utställning
Anneli Tiainen sk.
Mellangatan 42 B
861 32 Timrå
Tel 060-56 78 20, 070-222 18 41
anneli.tiainen@telia.com

Annica Kroon
Gråsala 68
790 23 Svärdsjö
0246-302 95
annicakroon@hotmail.com 

Tränings- och 
Tävlingskommittén
Christina ”Tina” Lundgren
Lund 3
670 10 Töcksfors
Tel 0573-610 22

Jenny Blomqvist
Prästgårdsallén 40
194 41 Upplands Väsby
Tel 08-590 939 29
jenny@beauceron.se

Frivilligsektorn-Vakant

PR/Info-kommittén
Manuela ”Manni” Santos
Silkeborgsgatan 49
16448 Kista
Tel 08-751 50 75
manni_@bredband.net

Utbildningskommittén
Rebecca Lindhe
Österängsvägen 19
141 91 Huddinge
Tel 08-746 9197
rebecca.lindhe@swipnet.se

IPO/BHP-kommittén
Susanna ”Sanna” Wendel
Tolånga - Ekavad
275 92 Sjöbo
Tel 0416-140 66
sanna.wendel@spray.se 

Manuela ”Manni” Santos
Silkeborgsgatan 49
16448 Kista
Tel 08-751 50 75
manni_@bredband.net

Registerkommittén
Jenny Blomqvist
Prästgårdsallén 40
194 41 Upplands Väsby
Tel 08-590 939 29
jenny@beauceron.se

Valberedning
Vakant

Lars Fastling
Grankulla gård
179 97 Färentuna
Tel 08-560 200 10

Andreas Lindhe
Österängsvägen 19
141 91 Huddinge
Tel 08-746 91 97

Svenska Beauceronklubbens styrelse och kommittéer

Medlem blir du genom att sätta 
in medlemsavgiften på klubbens 
postgirokonto 91 93 93 - 7

Klubbens hemsida hittar du på
www.beauceronklubben.com
nu med forum och gästbok

Blekinges distrikt 
Susan Carlbom Tel:0416-174 24

Dalarnas distrikt 
Annica Kroon Tel:0246-302 95

Gotlands distrikt (Vakant)
Lars Fastling Tel:08-560 203 00

Gävleborgs distrikt (Vakant)
Jenny Blomqvist Tel: 08-590 939 29

Hallands distrikt (Vakant)
Jenny Blomqvist Tel: 08-590 939 29

Mellannorrlands distrikt 
Linda Hansson Tel: 0709-24 57 00
Lokalombud
Östersund: Linda Hansson 

Östra Härjedalen: Jana Solsten

Närkes distrikt
Jesper Svedberg Tel: 013-15 31 57

Skaraborg distrikt
Eva Birath Tel: 0503-315 17
Lokalombud 
Hjo: Eva Birath
Falköping: Jeanette Svensson

Skånes distrikt
Susan Carlbom Tel:0416-17424
Lokalombud 
Sydöstra Skåne: Susan Carlbom

Smålands distrikt
Håkan Wahlman Tel: 0491-180 15 
Lokalombud
Oskarshamn: Håkan Wahlman 

Stockholms distrikt
Manuela Santos Tel: 08-751 50 75
Lokalombud
Sthlms avd, Solna-Sundbyberg: 
Manuela Santos

Sörmlands distrikt 
Andreas Lindhe Tel: 08-746 91 97
Lokalombud
Botkyrka: Andreas Lindhe

Upplands distrikt
Jenny Blomqvist Tel: 08-590 939 29

Värmlands-Dals distrikt
Christina Lundgren Tel: 0573-610 22

Västmanlands distrikt 
Jesper Svedberg Tel:013-15 31 57

Västra distrikt
Camilla Ahlqvist Tel: 0301-300 99
Lokalombud
Gbg avd, Gbg-Mölndal: Camilla 
Ahlqvist
Ale, Kungälv: Rigmor Gustavsson

Östergötlands distrikt 
Thomas Corino Tel:011-33 91 35
Lokalombud
Norrköping: Thomas Corino

Övre Norrlands distrikt
Carita Hagström Tel:0926-774 92
Lokalombud Överkalix: Carita 
Hagström

Distrikts- och lokalombud

Träff 
i Värmlands-Dals 

distrikt

Finns intresse 
för träff 

hör av dig till 
Tina Lundgren 

0573-610 22
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SBK:s Centrala Rasutveck-
lingssektor arrangerar exte-
riörbeskrivarutbildning för 
korning under 2006. Utbild-
ningen kommer att genom-
föras i Stockholmsområdet. 
Utbildningen genomförs un-
der tre (3) helger med exa-
mination den tredje (3:e) 
helgen.

Kursdatum: 22-23 april, 26-27-
28 maj och 16-17 september.

Förkunskaper: 
•God allmän kännedom om 
rasens byggnad, rastypiska 
drag, mentalitet och rasstan-
dard  
•Kunskap om exteriören be-
träffande termer och rasty-

piska drag 
•Dokumenterat intresse för 
rasen, visat genom regelbun-
det aktivt deltagande i ras-
klubbens verksamhet  
•Uppfödare bör ha fört fram 
delar av sin uppfödning till 
beskrivning och/eller följt ras-
klubbens kravnivåer  
•Deltagare anmäls av ras-

klubbs/avelsavdelnings sty-
relse  
•Deltagare ska vara medlem i 
egen rasklubb 

Är du intresserad hör av dig 
till Beauceronklubbens ra-
sutvecklingssektor/exteriör: 
Anneli Tiainen eller Annica 
Kroon.

Exteriörbeskrivarutbildning för korning under 2006
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Skicka in dina resultat till:
Annica Engström

Gälbo C 36
 756 51 Uppsala

E-post: annica@sazza.se

Vill du vara med i toppen?

Regler & poäng för Bruks-, Lydnads- och 
Utställningstoppen

I Bruks- och Lydnadstoppen så räknas de fem bästa resultaten 
under året (endast officiella resultat). Poängsumman på täv-

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

I Utställningstoppen räknas samtliga officiela resultat (även 
utländska).Kvalitet:3:a 1 poäng, 2:a 2 poäng, 1:a 5 poäng, CK 
10 poäng, CERT 15 poäng, CACIB & R-CACIB 15 poäng, Cham-

pionat 100 poäng

Din beställning 
skickar du till:
Jenny Blomqvist 

Prästgårdsallén 40
194 41 Upplands Väsby

08/590 939 29
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.

Bildekaler, små, 4-pack ...... 35 kr
Bildekal, stor, 1 st ............... 10 kr
Bildekaler, stora, 2-pack .... 35 kr 
Bildekal, stor, 1 st ............... 20 kr
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 .................. 110 kr
T-shirt m beaucerontryck
grå eller svart ..................... 135 kr
Mugg m klubblogo ............ 45 kr
Alla priser är inkl moms.

Butik!
LYDNADSTOPPEN

1. Unique de la Valle des Marronniers/Sanna Wendel 38,53 p (4)

2.  Jakira’s Gibson/Thomas Corino 36,01 p (5)

3. Satchmo’s Ero/Thomas Eriksson 26,93 p (3)

4. Roseole’s Tarte Lintzer/Åsa Alfred 17,20p (2)

5. Roseole’s Brochet Brymont/Jenny Blomqvist 9,6p (2)

6. Roseole’s Omelette a la Florentine/Rikard Söderqvist 8,55p (1) 

7. Blackpowder’s Ayla/Susan Carlbom 8,55p (1)

8. Roseole’s AG Morue Brandade/Annica Engström 8,13p (1)

UTSTÄLLNINGSTOPPEN

1. Satchmo’s Xera/Inga-Lill Ölin 615p (10)

2. Satchmo’s Silo/Eva Lantz 465p (7)

3. Ta Diva de la Noe du Jardin/Eva Lantz 130p (6)

4. Roseole’s Brochet Brymont/Jenny Blomqvist 125 p (4)

5. Jakira’s Gibson/Thomas Corino 20p (2)

6. Blackpowder’s Ayla/Susan Carlbom 11p (3)

BRUKSTOPPEN

1.Unique de la Vallee des Marronniers/Sanna Wendel  26,23 p (3)

2. Roseole’s Brochet Brymont/Jenny Blomqvist 24,65 p (4)

3. Satchmo’s Xera/Inga-Lill Ölin 22,59p (3)

4. Blackpowder’s Ayla/Susan Carlbom 18,04p (3)

5. Satchmo’s Oden/Linda Hansson 13,73p (2)

6. Roseole’s AG Morue Brandade/Annica Engström 10,52p (2)

7. Roseole’s Omelette a la Florentine/Rickard Söderqvist 7,88p (1)

8. Satchmo’s Hasta/Susan Carlbom 7,85p (1)

9. Satchmo’s Silo/Eva Lantz 7,63p (1)



 8 

Vi på Tolånga Ekavad vill önska ALLA Beauceroner med familj en riktigt

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Lex skickar en speciell hälsning till sina flickvänner, 
sina valpar och deras tvåbenta familjer.

Ingen nämnd, ingen glömd!

Nickan
(Unique de la vallee des Marronniers) 

vill passa på att berätta
 att det planeras valpar efter henne tidigt i vår…. 

     

Varma Beauceronhälsningar 
från 

Sanna, Jocke, Lex och Nickan i Sjöbo

Nyfiken?
Intresserad?
Vill veta mer?

Ring 0416-140 66 eller 
besök vår hemsida 
www.workingbeauceron.com



 9 

För några veckor sedan läste jag e� in-
lägg på Västerviks forum med rubriken 
”Min hund håller inte”. Där berä�ar 
signaturen Krookos a� hennes dober-
manntik börjar fa�a när det är tävling 
och blir då seg. Hon märker stor skill-
nad även mellan uppvärmning och 
själva tävlingsprogrammet. Under de 
sista momenten börjar hunden bli gla-
dare igen och när alla moment är kla-
ra och hon går av plan så blir hunden 
jä�eglad. Hon avslutar si� inlägg med 
a� fråga hur hon ska göra för a� få sin 
hund motiverad genom e� helt elitlyd-
nadsprogram. Man får också veta föl-
jande: 

1) På träning är alltid hunden pigg 
och glad.  2) Krookos använder positiv 
förstärkning när hon tränar sin hund. 
3) Bollar och godis används som för-
stärkare.

E�er ha läst svaren som Krookos fick så 
började jag fundera på hur jag belönar 
min beaucerontik Coxa. I stora drag 
så gör jag som Krookos dvs använder 
mig av positiv förstärkning. Mi� pro-
blem är dock a� Coxa varit för taggad 
på tävlingsplan. Hon har enorma för-
väntningar på a� det ska hända något 
kul! Hur kan samma typ av träning ge 
så olika resultat?  Jag har inget svar på 
frågan, men jag skulle gärna vilja veta 
mer om hur olika hundpersonligheter 
reagerar på a� man minskar antalet 
belöningstillfällen. En tanke som slår 
mig är a� gruppen vallhundar/herde-
hundar som Coxa hör till har generellt 
en större medfödd samarbetsförmå-
ga. De påverkas inte i lika hög grad av 
a� man minskar på antalet belöningar, 
e�ersom arbetet i sig är en belöning. 
När det gäller Coxas beteende på täv-
lingsplan så är en orsak a� jag använt 
för mycket förstärkning i form av lek-
saker och mat. Jag har varit livrädd a� 
Coxa inte skulle tycka a� det var roligt 
a� vara på tävlingsplanen, så därför 
har jag varit som en enda ”stor godis-
leksak” när vi tränat. Alla fickor fulla 
med leksaker och godis. En fotboll un-
der jackan. En kamptrasa i jackärmen. 
Böjde jag mig ner så föll det o�a ner en 
leksak eller godis på marken. Än idag 
så har Coxa full koll på mig när jag tar 
på eller av mig y�erkläderna, för hon 
vet a� någon gång då och då faller det 
plötsligt något smaskigt godis på gol-

vet. Den andra orsaken till a� hon är 
så taggad är a� jag förstärkt hög aktivi-
tet och nästan aldrig passivitet på trä-
ningsplan. Även inlärningen av mo-
menten skedde i ”full fart”. I dagsläget 
funderar jag på hur jag ska kunna an-
vända momenten som belöning. Men 
det är inte för a� jag har en seg hund 
utan för a� jag ska kunna varva lugna 
moment med mer explosiva moment 
utan a� skapa frustration hos Coxa.

Vilka svar får då Krookos? En merite-
rad hundförare som hamnat på pris-
pallen i bruks-SM säger i stora drag a�  
Krookos problem är relaterat till de-
ras relation. Krookos är inte tillräckligt 
tydlig för hunden då det gäller arbetet 
den ska utföra på tävlingsplanen. Här 
är e� citat e�er det a� Krookos berä�at 
a� samma sega beteende uppträder på 
låtsastävlingar:

”E�ersom du får samma omotive-
rade hund på träningstävlingar så har 
du e� guldläge. Vänta ut hunden nästa 
träningstävling tills den är riktigt nere 
och då talar du om för den a� det är 
teamwork som gäller på plan! Team-
work innebär a� båda i ekipaget gör 
si� bästa brukar jag säga, hur du väl-
jer a� tala om det för din hund är din 
sak.” 

Den här meriterade hundföraren 
samt några andra hundförare betonar 
också vikten av a� plocka bort belö-
ningar som man inte kan använda på 
tävlingar. Annars kan man fastna i ”be-
löningsträsket”. 

Avslutningsvis ger jag e� y�erli-
gare citat ur den här tråden som kan 
leda till e�ertanke:

” Jobbar din hund för och med dig 

eller för a� få sina belöningar??? En-
dast en som samarbetar och jobbar för 
sin förare blir ordentligt säker i täv-
lingssituationen.”

Enligt Krookos så är det omöjligt a� 
”tala förstånd” med sin hund angåen-
de teamwork. En anledning är a� hon 
inte tror på modellen i sig. Den an-
dra orsaken är a� hennes hund som 
är känslig blir jä�elåg om hon märker 
a� ma�e är missnöjd med henne. Då 
törs hon inte springa ut till koner och 
dylikt. Så därför måste hon hela tiden 
köra med positiv förstärkning. Hon är 
helt övertygad om a� det inte är e� re-
lationsproblem. Dessutom så har hen-
nes hund ingen kamplust, så det skulle 
inte fungera som belöning på tävlings-
plan. Hon har därför inte tillräckligt 
bra belöningar som  kan användas på 
tävlingar för a� få ”fart” på hunden 
Hon är inne på linjen a� köra tränings-
tävlingar där hon kan överraska hun-
den med positiva förstärkningar i form 
av godis och bollar som hennes hund 
gillar. 

Den här frågan har jag inte tillräckligt 
med kunskaper a� svara på så alla ni 
som läser får fundera själva. En sak är 
säker det finns inte bara en metod a� 
träna hund, så jag tror a� det är vik-
tigt a� göra det som känns rä� för en 
själv och sin hund. Hur belönar du din 
beauceron? Har du hi�at en modell 
som är långsiktig?  Det skulle vara in-
tressant a� höra vad Kenth Svartberg 
skulle göra för inlägg i den här debat-
ten. Hans forskningsområde rör just in-
lärning hos hundar och där är verkligen 
ämnet belöningar i fokus. Är du intres-
serad kan du göra en intresseanmälan 

på Eva Bodfäldts hemsida till hans 
föredrag ”Långsiktig belöningsträ-
ning”. Datum är inte fastslagit än. 
Vore det inte en bra idé a� skicka 
någon från vår rasklubb på den 
här föreläsningen så a� vi alla 
sen kunde få läsa om de�a i vår 

tidning Dubbelsporren? 

 Ha d gott i vinter-
mörkr beauceronvänner!

Inger och Coxa

Krönikan
Hur belönar du din beauceron?

Jag har varit livrädd att Coxa inte 
skulle tycka att det var roligt på 
tävlingsplan

Jobbar din hund för och med 
dig eller för att få belöningar?

Plocka bort belöningar för 
känsliga hundar

Vem har rätt?
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It all started in the early seventies of 
the last century with a problem that my 
parents in law had with a 6 month old 
bitch they saved from an unhappy end 
in a pet care home. Sinta was the pro-
duct of a marriage between a mongrel 
shepherd dog and a Doberman. Her 
looks she got from both her parents, 
but in character she fully followed 
her father. She knew what she wanted 
and was able to find every week spot 
of her owner in order to get everyth-
ing her way, if needed with aggressi-
on. My parents in law could not keep 
her and a�er a short deliberation we 
took her in our care. My wife already 
started working with her and that was 
to her liking. At a certain point I took 
over and that all started the leisure acti-
vity of our life: the dogs and the whole 
thing around it in all its colours. It led 
us into the world of training, purebred 
breeds, exhibitions, judging, breeding, 
breed clubs and board memberships. I 
started as an obedience trainer at the 
same time of our first li�le successes in 
changing Sinta from an aggressive anti 
social dog into a bitch that, with much 
love from both sides, fi�ed rather well 
in our li�le family. Before I forget to 
mention it, she died with us of old age 
at 15 ½.

The first beauceron we met was a 
rather young uncropped bitch, Uvet-
te de la Bergerie Française. She was at 
the Amsterdam Winner show of 1972 
with her owner Mrs Van Dĳkhuizen; 
she a�racted our a�ention because of 
the slight resemblance with our Sinta. 
She was bred by a family Da Silva Rosa 
that lived near Amsterdam from a ful-
ly grown and already pregnant bitch 
Oscane du Petit Simoura that they 
bought in France. Oscane was from a 
rather well known breeder and a com-
bination of parents that was very suc-
cessful. Uve�e’s father was the famous 
stud dog Oscar de la Terre des Pauv-
res. Although that family already bred 
beaucerons in the fi�ies they never had 
one that they showed long enough and 
so Uve�e became the first champion 
beauceron in our country.

Her owner helped us to get a 
beauceron, because that was what we 
wanted a�er that first acquaintance. I 
will not boar you with the long road 
that we went and all the people that 
helped us with that ridiculous plan of 
us. In 1975 it took us far from home, we 
live near Ro�erdam, to a li�le French 
village in the region Lot-et-Garonne 
at a rather short distance from Berge-
rac. The ‘delegué’ of that region had a 

four month young bitch that he liked 
to sell. She had a beautiful feminine 
head, heavy bone and a nice but a li�le 
short coat with distinct markings. We 
instantly fall in love with her and she 
with us. So a�er a few days of vacation 
in this very nice region we le� France 
and took her with us.

Our ‘Doberman’ was not amused 
when we arrived with the young ‘fran-
çaise’, but the animosity of the first en-
counter quickly turned into a lifelong 
enduring friendship between the two 
ladies. Lyra de la Horde Noire howe-
ver appeared to be suffering by a lack 
of socialising: she was afraid of all pe-
ople outside of our li�le family. It real-
ly was a problem. 

In the spring of the same year we 
had visited the dog show at the big Pa-
ris agriculture show where only the 
most important dogs could show, be-
cause they needed to have a CAC to 
enter. Some of the most typical dogs, 
mildly said, were not well-balanced 
in behaviour. That should have been a 
warning when buying our own bitch 
later on, but we were grabbed by her 
beautiful appearance and the idea ha-
ving a beauceron. So we secluded our-
selves for that. Later on, when we sho-
wed our Lyra abroad, we discovered 
that here behaviour was not so very 
rare. The French were not shaken. The 
president of the breed club at that time, 
monsieur Leon Billet, when judging 
her, wrote down ‘chienne equilibré = 
well-balanced bitch’. At the ‘Nationa-
le 1978’ she was rewarded with an ex-
cellent for beauty and an excellent for 
here character too. In our country we 
already had decided to do tests on the 
behaviour of the beauceron, like they 
do in France since 1963. Although the 
French do not mention it a lot, by ha-
ving a test like that for so many years 
they in fact admit there was a problem. 
At the moment I think the behaviour of 
the breed in general really is be�er than 
thirty years ago, but in my opinion we 
have to watch for a breeding selection, 
that for working purposes sometimes 
makes use of the natural aggression we 
find in our breed. When we want our 
breed to overcome a second century 
in crowded Western Europe we have 
to watch for a development in that di-
rection. We have to stick with the de-
scription of the breed character that 
the breed standard describes: Franc ap-
proach and self-assured.  The expressi-
on is candid, never mean timid or wor-
ried.  The character of the Beauceron 
should be gentle and fearless.

History of our breed
             -  like to introduce myself

Ch. Pirate de la Cité au Barrage at his first Amsterdam 
Winner show in 1982, and I still not grey at all, Pirate son 

of  Champion Lyra de la Horde Noire.

You already have read some articles I 
wrote in the forgoing months. Some of 
you might have been thinking: ‘Who is 
that foreign guy writing in our club re-
view?’  I think the time is ripe for intro-
ducing myself properly and tell you so-
mething about the thirty years that my 
wife and I are possessed by pure-bred 
breeds and the beauceron in particular. 

My first beauceron, Champion Lyra de la Horde 
Noire born in 1975 at 15 month old in 1976. 

Text Jan de Gids
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Although we had some doubts, we 
in 1979 decided to breed. Lyra was a 
beauty, a Dutch champion, the x-rays 
of her hips were acceptable and her be-
haviour was acceptable for the French. 
We registered a name for our ‘kennel’: 
La Cité au Barrage. We have a lot of wa-
ter in our country and in the past many 
of the li�le rivers and creeks got a dam/
barrage to control the water level and to 
protect the lowlands. With those dams 
people built their homes and started to 
live together. We live in such a 750 years 
old city, Schiedam = city at the barrage 
in the river Schie. 

We choose for a French champion 
male to serve here: Luron du Domaine 
Villon. He was huge, impressive and 
last but certainly not least he had a su-
perior behaviour: friendly, self-assured, 

fearless and very gentle. But unfortuna-
tely fate was not with us. Lyra decided 
that she did not like that big fellow so af-
ter two days we had to pass on and arri-
ved half a day driving with another very 
beautiful young male, but he also was 
not to her liking. We only had one other 
possibility, because she came at the end 
of her heat: an older very experienced 
champion that lives near: Ch. Titus du 
Val du Tremblay the famous stud dog 
of Mr and Mrs Anjoran. In only half an 
hour Titus made sure that we should get 
our first li�er.

They did very well: 12 puppies, 7 
bitches and 5 dogs. It was a beautiful 
li�er and all went well. From that li�er 
we got our most successful dog: Cham-
pion Pirate de la Cité au Barrage World 
champion and best of breed at the FCI 
world show 1985. Our path as breeders 
was less successful. We imported an-
other bitch from France from two rather 
famous parents, but she appeared to 
have hip dysplasia. Of course she stay-
ed with us. A�er a few years we bought 
a bitch in the south of France from a to-
tally different line. Izarra du Domai-

ne de La Feuilleraie -12 years old now 
and also still with us- has a very amiable 
character that she passed through to her 
two li�ers. From the last one, six years 
ago, we kept a bitch: Pallas de la Cité 
au Barrage a daughter of the beautiful 
and very gentle stud dog Ch. Helios des 
Syrènes Blanches from Mme De Bois-
grollier. Pallas is more beautiful than 
her mother and is as steady in her be-
haviour as both of her parents. But than 
there was fate again: hip dysplasia! 

Our last hope was a daughter of her 
sister and the French working dog Re-
commandé Ilton de la Sylve Enchantée: 
Onderaan de gele berg Une. Although 
her behaviour is fabulous her exter-
nal beauty should be be�er in my eyes 
as a judge. However, when the ex-rays 
of her hips show something very nice 

breeding with 
her could still 
be a possibility, 
but because of 
the fact that we 
for years ago 
decided that 
all of the dogs 
we took should 
stay until their 
dead Une could 
be also the end 
of our breeding 
adventure. With 
the Saarloos wolf 
dog from our 
youngest son, 
that he deli-
vers every day 
before going to 

work, we have four dogs and in our hou-
se in a rather crowded neighbourhood 
we are at our reserve.

In 1977 we founded the Beauceron-
club Nederland. I was the first treasu-
rer and a�er 3 years I became the club 
secretary too. This year a�er 28 years I 
le� the board a�er some years as its pre-
sident. It was enough, but I still do the 
club show, advice the breeding commit-
tee and I am a member of editorial staff 
of the club review. In between I was a 
member of the board of some other 
breed clubs and local clubs. 

I was one of the co-authors of the 
Dutch book on the beauceron and at the 
moment I am busy rewriting my chap-
ters for the third fully revised edition. 
For years I was an unpaid employee of 
the most important Dutch Dog review 
De Hondenwereld. I wrote breed mono-
graphs on several breeds from group 1 
and 2 and did the special news column 
for group 1. 

Luckily am not without work in the 
dog world. Since a few weeks I suc-
ceeded a dear friend as president of the 
foundation that organises the Ro�erdam 

CACIB-show every year.  
I inadvertent started my career to 

become a judge. Because my wife and I 
liked to know more about the purebred 
breeds, showing, breeding, genetics, 
food and behaviour we in the early se-
venties of the last century took a course 
with one of the local clubs and we pas-
sed an exam with the Kennel club. The 
fact that this course was the beginning 
of the training for show judges did not 
interest us at all. The gather of knowled-
ge and meeting people with the same 
interest were of greater importance. So 
when the group friends that passed this 
first exam went on to the next course we 
also applied. That second course con-
tained the knowledge of muscles, joints 
and the theory of locomotion with the 
dog in general. The exam had a theore-
tical part with 
an oral exami-
nation and a 
practical part 
where you had 
to make a des-
cription of the 
movement of 
two crossbred 
dogs and also 
had to explain 
why the dogs 
movement was 
like it was. I 
was rather sur-
prised by the 
fact that I was 
one of the few 
people that pas-
sed. 

For years I did not do anything with 
it until the moment in 1985 that the pre-
sident of the Dutch Picardy Shepherd 
dog club asked me to be a candidate for 
the breed exam his club planned to or-
ganize. To be short I passed and beca-
me a show judge. It was the beginning 
of something I could not imagine at that 
moment. The Picardy Shepherd was fol-
lowed by the Dutch schapendoes, the 
beauceron and many more. At the mo-
ment I am a judge for forty breeds in 
group 1 and 2 and the Kennel club ap-
pointed me candidate group-judge for 
group 1.  

The next year I will become 57 years 
old and I have a full job as a revenue offi-
cial. Almost half of my weekends I spend 
judging. More than half of my evenings 
I am behind my personal computer or at 
the telephone, so you can imagine that 
our marriage still is fresh. For the ones 
that wonder: Yes I am still with the same 
wife and you may rest assured that in 
the next review I only will write about 
the history of the beauceron.

I wish you all a merry Christmas and a 
happy new year.           

Our threesome in 1986: Sinta 14 years old, Lyra 11 and Pirate 7 years old.  

Our oldest 
bitch 
(almost 12) 
Izarra du 
Domaine 
de la 
Feuilleraie 
born in 
1993 at 9 
weeks. Her 
daughter 
Pallas de 
la Cité au 
Barrage 
born in 
1999, 
photo 
from this 
summer.  
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Beauceronrutan
Redaktör: Anna Ivaska  annaivaska@hotmail.com

Ännu en gång har jag fått möta den där synen som 
gör att pulsen slår lite fortare och magen pirrar till. 
Min blick dras till ett gäng underbara hundar som 
rusar så fort benen bär av ren livsglädje. Vidare ser 
jag människor som delar min stora passion. Passionen 
för dom svarta och harlekinfärgade hundarna. 
Hundrasen Beauceron har fört mig samman med så 
många människor, så många underbara och fantastiska 
människor. 

När jag möter en beauceronägare så blir jag 
alldeles till mig, det finns så mycket att prata om och 
säga, man har så många erfarenheter att dela med sig 
av och lära. Man känner nästan en slags samhörighet. 
Kan det bero på att rasen är så liten och att man 
därför känner till de flesta som har beauceron? Eller 
är det så att rasen beauceron drar till sig en särskild 
sorts människor? En hund av beaucerontyp kräver 
ju sin ägare, att rekommendera vem som helst rasen 
är helt otänkbart för mig. Man måste vilja ha det där 
clowniga, egensinniga och intelligenta. Vill man ha 
en hund som gör som du säger bara för att du säger 
det, så är beauceronen helt fel ras. En beauceronen 
måste, som ni nog vet, övertygas om att det smartaste 
sättet är mattes sätt. Inte alltid en helt enkel uppgift, 
det behöver jag ju inte heller tala om egentligen. Jag 
tycker nog att det känns rimligare att tro att det är på 
grund av sin helt underbara karaktär som beauceronen 
drar till sig en särskild sorts människor. Jag är så glad 
att jag mötte den där första beauceronen, den som fick 
mig så otroligt nyfiken, för hade jag inte mött henne så 
hade jag kanske gått miste om inte bara min alldeles 
egna underbara hund, utan också bekantskapen med 
ett gäng fantastiska beauceronfolk.

Anna Ivaska & Sinsline Noáh (Noise)

Sinsline Nielo-h är med i Eva 
Bodfäldts nya dvd, den beräknas 
komma ut i mitten av december, 
skickar ett foto på filmstjärnan...

Ulla, stolt matte

Filmstjärna!

Sydskånska Kennelklubben 
Malmö mässhallar 
2005-11-13

Domare: Birgi�e Schjöth

Valpklass 4-6, hanar 
Balex Arlex: 1 HP, bästa hane,  
BIR, BIG 2

Valpklass 4-6, tikar 
Balex Amber: 1 HP, bästa tik, BIM

Valpklass 6-9, hanar 
Kipikiin Theodor: 2 
Goosewood’s Bronx: 1 HP (2a 
hanklass)

Valpklass 6-9, tikar 
Kipikiin Thia: 1 (2a tikklass)

Animals in war - Jilly Cooper
För a� hedra och hylla alla de djur som 
hjälpt människan genom krig skrev Jilly 
Cooper boken ”Animals in war”. Jilly 
Cooper är förfa�are i den skönli�erära  
genren men har i den här boken samlat 
fotografier och anekdoter ur verkliga li-
vet. 

En minnesfond bildades ”Ani-
mals in war” för a� samla in peng-
ar till e� minnesmärke över alla dessa 
djur som tjänade,led och dog i männis-
kans tjänst under 1900-talet. Å�a miljo-
ner hästar och e� oräkneligt antal mu-
lor och åsnor dog enbart under första 
världskriget. Vice ordförande i fonden 
är Andrew Parker Bowles. Monumen-
tet förs upp på Brooke Gate, Park Lane 
i kanten av Hyde Park, London. Da-
vid Beckhouse är den skulptör som de-
signat monumentet. En viss procent 
av bokens intäkter går till fonden.

God Jul &
 Gott Nytt 

År
tillönskas 

Anna 
och 

Noise
Mia 

Ålder för franska 
CSAU=12 månader
CANT=12-18 månader

Sinsline Nielo-h 
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Kennel GooseWood’s
Paris resan är nog a� betrakta som årets beauceronhöjdpunkt 
för vår del. Jag ”Ankie” och ”Ragna” Roseole’s Barbue A La 
Drouot tog pansarbilen ”Land Rover Defender” en dag i fe-
bruari och begav oss till Elevage De La Horde Du Bois Perdu 
som ligger strax öster om Paris.
Det var min första parningsresa till Frankrike och det var 
minst sagt lite pirrigt. Jag hade tänkt mig en varm och fin ti-
dig vår, men med min vanliga ”tur” så var det ovanligt kallt. 
Jag och Ragna sov i bilen på ned/uppresan genom Europa och 
jag kan garantera a� en Beauceron fungerar hur bra som helst 
som värmekälla.
Väl framme blev vi väldigt väl emo�agna av Fransois och An-
nie Maletras samt alla deras fina hundar. Besöket resulterade i 
en jä�efin kull e�er Ouker Blue De La Horde Du Bois Perdu. 
Från denna kull är en svart tik exporterad till Frankrike och en 
harlekin tik har vi själva behållit.
Vi har i dagarna få� vårt kennelnamn och heter numera 
GooseWood’s.
 Anki Hermansson

Kennel Zonell
För oss på Kennel Zonell så har året 2005 
varit e� spännande år då våran första 
valpkull kommit till världen. Det var i 
somras som de små guldklimparna såg 
dagen ljus, närmare bestämt den 27 juli i 
år. De blev fem hanar och två tikar!

Malin och Joakim Rydén

GooseWood’s Djayla och Alizee

Årskrönika

Kallelse till
 Svenska Beauceronklubbens 

Årsmöte

Lördagen den 4:e mars, 2006, kl 12.00
Botkyrka Brukshundklubb, Stockholm

Årsmöteshandlingar kan beställas av Mikael Paulsson
 helst via mail: mikael_paulsson@aon.se

eller 0708-68 40 22

Hjärtligt välkomna!

Klubben bjuder på enkel förtäring 
anm till Annica Kroon: 

annicakroon@hotmail.com eller 0246-302 95

Förslag på nya ledamöter

Då några i styrelsen aviserat avgång 
tar valberedningen tacksamt emot 
förslag på personer som vill jobba i 

Svenska Beauceronklubbens styrelse

Hör av dig med dina förslag 
till valberedningen:

Lars Fastling
telefon: 08-560 200 10

eller via mejl
lars@malaro_juristen.com

eller till
Andreas Lindhe

telefon: 08-746 91 97

***
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Draghundsträning med eller utan hund 
Text  Anders Hjelm med inspiration från 6-åriga beauceronen Meja

En optimal träningsdag för mig är en 
arbetsfri senvinterdag i mars, med fem 
minusgrader sol och obefintlig vind. 
Då blir det till a� packa in skidor och 
hund i bilen, och åka ut till några kom-
pisar på landet. Vi samlas på gården 
utanför några kompisars hus och hun-
darna tjuter av glädje. Vi packar med 
oss några mackor och dricka i någon 
liten smidig ryggsäck/midjeväska, och 
”klär på” hundarna deras färgglada se-
lar. Sen åker överdragskläderna av och 
man småfryser lite innan vi kommer 
iväg, men det tar inte många minuter 
förrän sve�en börjar ånga och då mår 
man go�. Vi åker på e� skidspår som 
har preparerats med skoter av oss själ-
va och nu är vi så go� som ensamma på 
det med våra hundar. Vi har alltså för-
månen a� kunna köra med hundarna 
lösa på stora delar av de�a spår som går 
genom skogspartier ut förbi dalgång-
ar och uppför bergsknallar in på myr-
områden. Det ryker runt hundarna när 
dom för några korta ögonblick stannar 
till för a� kolla vad deras träningskom-
pisar befinner sig. Spåren är relativt 
mjuka och smala så man får kämpa på 
bra med skejtskidorna. Ibland går det 
inte a� använda bentekniken utan man 
får ”hugga” sej fram med enbart stavar-
na. Jobbigt – jajamän… men hundarna 
tycker a� det är skönt a� slippa dom ib-
land något isiga och hårda spåren som 
pistmaskinerna lägger då vi tävlar. Vi 
kopplar på hundarna och låter dom dra 
någon kilometer, släpper lös dom igen 
och når fram till en myr e�er ca en tim-
me. Där plockar vi fram thermos och 
mackor. Hundarna tar också en välbe-
hövlig liten paus. Hundarna springer 
väldigt långt på e� sådant här tränings-
pass. Dom bildar en liten klunga som 
far fram och tillbaka ut i skogen en liten 
runda, och in på spåret igen. Jag tycker 
a� de�a är en mycket bra och rolig trä-
ningsform som jag är tacksam a� jag har 
tillgång till. Meja får många mil i krop-

pen med de�a upplägg och det behövs 
när det är dags för tävling. Träningen 
blir så rolig och effektiv när vi är ute 
med flera hundar. 

E�er y�erligare drygt en timme och 
några vurpor (man är lite för trö� för a� 
hålla 100%-ig koncentration på tillbaka-
vägen) kommer vi tillbaks till bilarna. 
Man känner sig så där härligt trö� i 
kroppen och Meja kommer snart tillrät-
ta med en djup vila i sin bur i bilen. 

Sundsvalls draghundsgäng (där vi 
bor) tränar tillsammans på många oli-
ka sä�, e� viktigt moment i draghund-
skörning är omkörningarna. Som man 
förhoppningsvis själv utför. Det är få 
hundar som inte gillar a� jaga någon 
som springer/åker framför. Om man 
sen kommer ifa� gäller det a� få hun-
den motiverad a� gå förbi och fortsä�a 
a� springa. Vi brukar lägga in omkör-
ningsträningar med jämna mellanrum 
speciellt när vi har nya ekipage med 
oss. De�a går a� utöva både på barmark 
och snö. Det krävs minst tre ekipage, vi 
startar med e� litet mellanrum, e�er en 
liten bit låter vi den sista komma ifa�, 
köra om och jaga ifa� nästa ekipage 
som den också får köra förbi och så vi-
dare. Är man många ekipage har hun-
darna nästan hela tiden någon a� jaga 
även e�er omkörningarna. Med denna 

träningsform får man hundarna moti-
verade och omkörningsvana. Med vissa 
hundar får man vara lite extra observant 
vid omkörningarna dom kan ju få för sej 
a� stanna till och ”hälsa”, då underlät-
tar det om spåren är lite bredare så man 
kan hålla lite avstånd. 

En annan sak man kan tänka på är 
a� hundarna alltid skall tycka a� det är 
roligt. Kan husse eller ma�e ta emot vi 
träningens slut och kanske bjuda på nåt 
go� så förknippas träningen/målgång-
en med nåt positivt. En del kompisar 
som kör drag kör aldrig med hundarna 
påkopplade om dom inte springer för 
fullt. De�a för a� hundarna skall veta 
a� är selen på då är det full fart som gäl-
ler. Själv tycker jag a� det fungerar bra 
med en del belastningsträning (hund 
påkopplad) där vi inte nödvändigtvis 
kör för fullt hela tiden. När det är täv-
ling vet jag a� Meja kör för fullt ändå 
och gör si� y�ersta. Det gäller a� för-
söka hi�a glädjen hos hunden och vara 
rädd om den, och tycker dom a� det är 
roligt på tävlingar så har man ju mycket 
vunnet. Dessutom gäller det a� hunden 
mår bra i största allmänhet och då gäl-
ler det a� ha koll på tassar och klor och 
kanske lägga in stretchning av hunden 
vid behov.

Jag har upplevt många roliga stun-
der tillsammans med Meja inom drag-
hundskörningen. Dessutom är vi här i 
Sundsvall e� skönt gäng med allt ifrån 
motionärer till landslagsåkare. Vi har 
en egen hemsida för draghundssektio-
nen som ingår i Sundsvalls brukshunds-
klubb www.sundsvallsdraghund.se. 
Marie Hallén heter vår webbmaster som 
är en sann entusiast och inspiratör med 
många timmars draghundstävling/trä-
ning bakom och framför sig. Kika in 
på hemsidan och skicka gärna en häls-
ning på ”forum för alla”. Så ses vi för-
hoppningsvis i skidspåren eller på nå-
gon barmarkstävling (tävling med t.ex.
cykel-hund), vilket säkert kommer a� 
bli e� fint alternativ på snöfa�iga orter 
framöver. 

Men för tillfället är det snö och någ-
ra minusgrader som hägrar.

Anders Hjelm och Meja, Rö-holmen’s Edora.  
Svenska mästare 2004 klass H40B 15 km 
nordisk stil.

Träna kan man göra själv eller i grupp, 
med eller utan hund. Vädret och hu-
möret styr ofta…
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Jeg var meget spændt på, hvad vi ville 
møde i Villeroux. Fra jeg havde opdaget 
mesterskabet havde jeg ihærdigt arbej-
det på, at finde det lydighedsprogram 
vi skulle deltage i. Fra Belgisk side var 
de meget hjælpsomme og mailede pro-
grammet på Fransk og Hollandsk – det 
hjalp ikke stort. Jeg forsøgte at finde 
programmet gennem den danske ken-
nel klub og FCI uden held. E�er hjem-
komsten fik jeg at vide at der simpelthen 
ikke findes et internationalt lydigheds-
program der hedder OB1. Så min træ-
ning op til mesterskabet havde været 
til øvelser jeg havde forsøgt oversat 
ved hjælp af ordbøger og gode venners 
hjælp. Mange øvelser så underlige ud, 
ikke mindst i forhold til det program og 
de øvelser jeg træner med Valet til dag-
ligt. Valet der fyldte 16 mrd. den 23. ok-
tober er under uddannelse til Rednings-
hund i Århus, Danmarks næststørste by, 
og har bestået den første eksamen e�er 
de internationale kriterier for rednings-
hunde så han er veltrænet. 

Program
Jeg nåede frem til, at vi skulle gennem-
gå:

Omgang med andre hunde – 
Mønstringsøvelse hvor dommeren 
berører hunden – Tandvisning. Sla-
lom om kegler – lineføring – fri ved 
fod – afdækning i keglemarkeret om-
råde, med indkald – fremadsendelse til 
keglemarkeret område, med afdækning 
– apportering. Under hele forløbet ville 
dommerne også bedømme helhedsind-
tryk. Øvelserne var ikke ukendte, men 
gennemførelsen var noget anderledes 
end jeg var vant til. Mere herom senere.

Jeg vil kort præsentere mig selv og 
min vidunderlige Beauceron ”Valet”. 

Jeg hedder Anna Marie Busk Larsen, 
er 40 år og i min fritid ansvarlig for ud-
dannelsen af Redningshunde i Århus, 
Danmarks næststørste by. Valet er min 
6. hund, min 3. redningshund og min 
1. Beauceron. I 4 år har jeg brugt mine 
sommerferie i Frankrig på at tage til 
udstillinger at se Beaucerons og ”føle” 
mig ind på hundens egenskaber. Jeg 
vidste at min gamle hund skulle på pen-
sion sidste år da hun blev 8 år, så jeg var 
i gang med at gøre mit forarbejde. 

Beauceron typer
I Frankrig, Belgien og Holland kun-
ne jeg se at der var meget forskel på 
Beauceron typer. Nogle var fine spink-
le, andre tunge og grove, jeg fandt den 
type jeg synes passede bedst til arbejdet 
som redningshund, og søgte sidste år ef-
ter forældre der levede op til mine krav 
om sund fysik (Ingen albue- eller ho�e 
dysplasi), var vel proportionerede, god 
pigmentering (fortæller om hunden har 
et sundt immunforsvar) og naturligvis 
en god psyke og temperament. Jeg fandt 
desuden en kennel hvor ejerne havde 
30 års erfaring i racen og lavede en flot, 
fornu�ig, socialisering af hvalpene. 

Sidste år i september kørte jeg igen 
til Frankrig og hentede min guldklump; 
Valet (de la Ferme de Thulon) og begynd-
te det store arbejde med fortsat sociali-
sering, miljøtræning i forhold til hans 
fremtidige arbejde og basistræning af de 
grundlæggende øvelser. Det er alt det-
te forarbejde jeg høster frugten af i dag, 
med en ganske ung (16 mrd.) hund; der 
er meget motiveret for træning, velaf-
balanceret, stor selvtillid, grunduddan-
net og i gang med hans specialisering, 
fuldstændig ren i albuer og ho�er, sund, 
stærk og meget GLAD!

Mod Belgien
Vi kørte af sted mod Belgien fredag ef-
termiddag, Valet i et ekstra stort bur jeg 
havde lånt på Brandskolen så han kun-
ne ligge komfortabelt. Min gode venin-
de Helle var med, dejligt at have selskab 
på de tyske motorveje, ikke mindst i de 
køer som vejarbejdet laver, og dejligt at 
have en at dele sine tanker med under-
vejs. Vi ankom kl. 3 om morgenen, me-
get forsinket, og fik os indkvarteret på 
et nærliggende hotel. Næste morgen 
forsøgte vi at finde hundeklubben hvor 
mesterskabet skulle a�oldes….heldig-
vis fandt vi en flink mand der resolut 
kørte foran os dertil da han ikke kunne 
forklare vejen på engelsk. Ellers havde 
vi aldrig fundet det. Klubhuset ligger 
meget langt ude på landet, der er ingen 
vejnavne og sidste strækning var af en 
stenbelagt markvej.

Parkeringspladsen var propfuld, af 
deltagere, tilskuere og så var det også 
almindelig træningsdag i klubben. Jeg 
fandt sekretariatet og fik meldt ankom-
met, afleveret startbøger og fik dagens 
program (jeg skulle først starte søn-
dag, men det program var ikke trykt 
endnu). Vi gik op til agilitybanen for 
at finde Yvonne Werncke fra Tyskland, 
jeg havde set skulle deltage med hen-
des gamle Beaucerontæve Loupe�e. 
Jeg havde mødt Yvonne flere gange til 
internationale udstillinger og hendes 
skønne hunde, Loupe�e og Anouk de 
l’Amouraudiere. Og jubii! vi nåede lige 
tids nok frem til at se dem i veteranklas-
sen. Vidunderligt at se en 10 år gammel 
tæve, godt brugt i forskellige discipliner, 
gennemføre en agilitybane i fin form og 
med højt humør. Yvonne fortalte bagef-
ter at det var Loupe�es absolut sidste 
konkurrence, nu skulle hun nyde sit oti-

Text  Anna Marie Busk Larsen
Foto Helle Kristensen

Verdensmesterskab for franske hyrdehunde

I weekenden d. 22.-23. oktober 
blev det 2. Verdensmesterskab 
for Franske Hyrdehunde afholdt 
i den lille by Villeroux i det sydli-
ge Belgien. Ved afholdelsen året 
før havde hundene kun konkurre-
ret i disciplinen IPO, men for at til-
trække flere deltagere havde man 
i år valgt også at gennemføre dis-
ciplinerne Agility og Lydighed. 

Yvonne Werncke (DE) med hendes 10 år gamle tæve Loupette de la Caste du Clos Thomas vandt 
Agility Veteranklassen i flot stil.
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um som pensionist og bare have nogle 
hygge-spor. Anouk skulle ikke deltage, 
hun synes ikke han er helt klar endnu til 
IPO’en, men han var selvfølgelig med i 
bilen. Det var et dejligt gensyn og sel-
vfølgelig var Yvonne klar til at hjælpe 
mig med at få de sidste detaljer på plads 
om lydighedsprogrammet (OB1). Vi gik 
en lang tur og fik mange gode råd om 
træning og uddannelse af Beauceroner 
af en erfaren brugshunde-fører, inden vi 
gik i klubhuset og kiggede på program-
met. Det var dejligt at mærke, at stem-
ningen var god og alle var meget imø-
dekommende. Meget få talte engelsk, 
men jeg fik flere gange at vide, at jeg 
ville blive dirigeret på engelsk den føl-
gende dag og ville få grundig instruk-

tion til øvelserne. De sidste detaljer kom 
på plads og vi skyndte os ud at se IPO 
konkurrencen. Jeg er imponeret!!! Beau-
ceronerne var gode, men vist ikke helt 
klar til det program de startede i – der 
var for mange småfejl fordi hundene 
var usikre. Til gengæld har jeg aldrig 
set så flot IPO arbejde som Briard’erne 
viste, hverken til DM i DCH, PH eller 
K9, det var Flot! Det var simpelthen per-
fekte øvelser og de lystrede øjeblikkeligt 
på slip-kommandoerne, både på kort 
og lang afstand, var direkte, hurtige og 
præcise, og med meget flot vedvarende 
halsgivning. Fantastisk flot arbejde.

Briard, Beauceron og Pyreneer
Agilityen kørte på banerne ved siden af 

IPO, ganske uforstyrrede af de skud der 
blev affyret under IPO lydighed. Agility 
var disciplinen med flest forskellige ra-
cer, Briard, Beauceron og Pyreneer, kun 
Picard så jeg ikke repræsenteret i nogle 
discipliner. 

Lørdag a�en var der en fælles mid-
dag, men jeg må�e kapitulere og finde 
min seng på hotellet, ærgerligt at jeg 
gik glip af hundesnakken men det hav-
de været for pinligt at falde i søvn midt 
i maden. Til gengæld var både Valet 
og jeg friske søndag morgen, hvor jeg 
meldte til start kl. 9. Da var program-
met for dagen ved at blive kopieret og vi 
kunne endelig se dagens program……
der var kun start tidspunkt. Jeg kunne 
se at der var kommet nogle flere tilmel-

Gruppeafdækning i OB 1, første hund er smuttet yderst til højre.  ligger nr. 4 fra Venstre. 

Valet træning lørdag; Lørdag skulle Valet selvfølgelig også trænes lidt for ikke at blive hyperaktiv. 
Vi lånte klubbens ”kravlegård” hvor agility-hvalpeholdet havde trænet tidligere.

Valet de la Ferme de Thulon og Anna Marie(DK), 
måske en stille bøn inden vi går i gang.



 17 

dinger end dem der var på interne�et, 
og da vi gik i gang var der endnu flere, 
der end ikke havde nået at komme med 
i programmet, og nogle var ikke ankom-
met. Tilmeldingsfrist er åbenbart ikke 
en fast dato.  

Søndag
Vi var 10 hunde i klassen OB1, Briard 
og Beauceron, der er den le�este lydig-
hedsklasse. Jeg kan undre mig lidt over 
at hunde på både 8 og 9 år var tilmeldt 
klassen, men det var vilkårene. 

Da vi skulle introduceres til øvelser-
ne fandt jeg ud af, at prøvelederen ikke 
kunne ret meget engelsk, men de fleste 
discipliner fandt vi da ud af.

Først havde vi en øvelse hvor vi stor 
på række med 1 meters mellemrum, 
hver hunde team skulle gå en runde 
med hunden mod de ventende, nogle få 
hunde virkede ikke særlig venlige mod 
de andre, og en enkelt formåede at kom-
me fri af sit halsbånd og stikke af – da 
den var fanget fortsa�e øvelsen. Dere�er 
skulle vi enkeltvis træde 2 skridt frem, 
med hunden på plads. Give stå-order 
og gå 2 meter væk fra hunden. Prøve-
lederen berører hunden som til udstil-
ling. Man går tilbage til hunden og kal-
der den på plads. Dere�er skal man selv 
vise hundens tænder, også de bagerste, 
hvore�er man på tegn fra prøvelederen 
går tilbage på pladsen i rækken.

Dere�er var der gruppeafdækning i 
3 min. Hunden på plads, dæk-komman-
do og føreren går i skjul. Straks løb en af 
de andre hunde rundt og vi blev kaldt 
tilbage. Hundene på plads, og afdæk-
ning igen. Vi gik i skjul igen. Så var der 
skud på IPO banen, og 3 Briarder le�e-
de (der var huller i skjulet så vi kunne 
følge hvad der skete) 2 hunde beslu�e-
de sig for at stå over min hund, der rej-
ste sig e�er 1 minut. Blev stående, men 
da de andre e�er lidt legen rundt beslut-
tede de ville finde deres førere fulgte 
han desværre med…..ØV, 0 points i den 
øvelse. Så var vi færdige med de fælles 
øvelser og kunne gå ud.

Lineføring
Næste disciplin var lineføring og fri ved 
fod. En disciplin min hund er fantas-
tisk dygtig til. Men…..det er godt nok 
svært at gå lineføring e�er en blanding 
af engelsk, tysk og fransk (som jeg ikke 
forstår). Et eksempel; prøvelederen star-
ter med at beslu�e at ”Right” betyder gå. 
Okay tænker jeg, det kan jeg godt huske 
og går fremad. Der bliver sagt ”Links”, 
jeg tænker; det er tysk – det betyder 
venstre, og drejer til venstre. ”No,no,no” 
råber prøvelederen, ”Right” jeg laver en 
omkringvending da right nu åbenbart er 
blevet til højre. Fremad bliver undervejs 
til ”previus drive” og jeg har ingen er-
indring om hvad langsom eller løb hed, 

Men….jeg nåede at træde på min hund 
et par gange i forvirring over 2-3 mod-
stridende ordrer oveni hinanden. Det 
var svært, og jeg beslu�er undervejs at 
det er lige meget at jeg bliver trukket for 
at rose min hund, han skulle bare ikke 
tabe gnisten så jeg roste alt det bedste 
jeg kunne og han fulgte flot hans forvir-
rede hundefører. Jeg endte med 5,5(16,5) 
point i lineføring og 5(20) point i fri ved 
fod. Flo�e points under de omstændig-
heder, men ikke rimelige vilkår at kon-
kurrere på i et VM.

Næste øvelse var en afdækning i et 
kegle-markeret felt på 3x3 meter. Plads 
– dæk, linen lægges udstrakt på den an-
den side af hunden og føreren går 30 
meter ud og vender front mod hunden. 
På tegn fra prøvelederen kaldes hunden 
”Her” og dere�er ”Plads”. Valet sad lidt 
skævt, så jeg blev trukket ½ point ellers 
perfekt. Dere�er laves en fremadsen-
delse til linen, med afdækning. ”Plads”, 
armbevægelse og ”Fremad”, Dæk. Her 
var jeg 1/10 sekund for hurtig, for da Va-
let vender sig om og dækker, bevæger 
han sig lige præcist udenfor feltet og alle 
points er tabt. Man går hen til hunden, 
stiller sig ved dens højre side og på tegn 
fra dommeren kommanderes hunden 
på plads. 

Apportering
Sidste øvelse er apportering. Jeg var ikke 
klar over at man selv må�e medbringe 
apportbuk, så jeg valgte mellem kunst-
stof apporter og en 3 kilos træapport, 
at bruge den af træ selvom jeg ikke har 
trænet på så tung apport endnu. Hun-
den på plads, apporten smides 10 meter 
ud og der kommanderes apport. Valet 
drøner af sted og samler op, lægger ap-
porten igen og kigger undrende på den. 
Jeg giver en ekstra ordre ”Her” og håber 
apporten er interessant nok til at skul-
le med retur. Han samler op og drøner 
retur, men smider apporten 1 meter før 
mig og sidder glad ”Her”. Jeg roser ham 
højlydt, synes han har gjort det flot i for-
hold til hans unge alder, og kalder ham 
”plads”. Samlet 5(10) points. Det var 
sidste øvelse, og nu kan jeg kun kryd-
se fingre for hvad dommerne bedøm-
mer vores samarbejde hund og fører, til i 
points. Heldigvis ville dommerne åben-
bart gerne se at hund og fører gjorde de-
res bedste og at hunden blev stø�et så 
meget som muligt, jeg endte med topka-
rakter, 10 points (hvilket jeg ellers aldrig 
selv har uddelt til helhedsindtryk som 
redningshunde-dommer) så samlet en-
dte vi med 121 points af 220 mulige, og 
på en samlet 6. plads. 

1. og 2. plads blev besat af 2 Bri-
arder (199 og 178 points), der begge var 
e�er-tilmeldt så deres alder er ukendt. 3. 
pladsen gik fuldt fortjent til Doris Auer 
fra Tyskland med hendes 3½ år gam-

le Briard. Doris oplevede lige så frus-
trerende direktiver som jeg, så hendes 
177,5 points var flot arbejde.

Mange skønne Beauceroner
E�erfølgende vil jeg sige det var en 
oplevels. Det var dejligt at se så mange 
skønne hunde (Beauceroner) arbejde, og 
så mange glade hundemennesker sam-
let. Der var en skøn og imødekommen-
de atmosfære og meget snak og kiggen 
på hund. Jeg er meget stolt af min hund, 
han arbejdede flot og bevarede energien 
under de svære forhold. Mange gange 
blev hans stamtavle (pedigree) vist frem 
til interesserede hundeejere, og mange 
mailadresser blev uddelt til dem der 
skulle finde hanhund til deres tæver. Alt 
sammen meget godt og dejligt, men som 
konkurrencemenneske er jeg ikke helt 
tilfreds. Det er langt at køre 1000 km. 
til et arrangement hvor der ikke er ta-
get højde for, at ved et VM deltager der 
også personer fra nationer der ikke ta-
ler fransk. Engelsk eller tysk kunne have 
været fint, men det jeg oplevede var ikke 
OK. Jeg vil forsøge at påvirke så godt jeg 
kan. Få udarbejdet de mest elementære 
kommandoer på tysk og engelsk. En 
skitse til lineføringen kunne også være 
en god hjælp, tegninger er internationa-
le. Næste års VM bliver a�oldt nær Pa-
ris, og jeg deltager selvfølgelig igen og 
håber at vi bliver flere fra Skandinavien 
– men denne gang bedre forberedt på 
hvad der møder os. 

Nu er vi vel hjemme igen, og ved at 
træne om til denne weekends klubmes-
terskab hos DCH lørdag. Søndag går tu-
ren til Herning hvor der er international 
udstilling. Jeg bliver eneste Beauceron, 
havde ellers hørt at Francoise og Theo 
fra lÁmouraudiere ville komme, men de 
fremgår ikke af ringlisten. Vi er stadig 
meget få Beauceroner i Danmark, jeg 
har mødt Aiko (svensk afstaminig) der 
er ½ mrd. yngre end Valet på udstilling 
en gang, har hørt der er kommet en til 
Sjælland og ved der kommer en tæve til 
Ålborg når hun er blevet født og bliver 
klar til at fly�e hjemmefra. Det er lidt un-
derligt, for det er jo bare en vidunderlig 
race. Valet vækker meget opmærksom-
hed når vi kommer rundt, og han er ”one 
of a kind”, en stjerne! Mange er interes-
seret både fra politiet, militæret, de civi-
le brugshundeklubber og så selvfølgelig 
Redningshundene, så mon ikke vi bliver 
beriget med flere Beauceroner i de nær-
meste år.                                                 

Resultat Beauceron
Vinnare IPO3: Sania de la Caste du Clos 
Thomas/Christian Roos
Vinnare Lydnad 3: Oayate de la Horde 
du Troubadour/ Bertrand Brigel
Fullständiga resultat hi�ar du på h�p://
users.skynet.be/bergersfrancais2005/
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Välkommen in till 
Kista Zoo 

  www.kistazoo.se
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God Jul 
och 

Gott Nytt År!

Alla beauceronägare 
får en julklapp

www.kistazoo.se  
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KLUBBENS HISTORIK: Den Tjeckoslova-
kiska klubben Beaucerons vänner bilda-
des 1990 och samma år bildades en andra 
Beauceron klubb i Prag. E� er år av för-
handlingar slogs de två klubbarna ihop 
23.3.1996 och Beauceron Klubb i Tjeckiska 
Republiken bildades. 

I DAG: Beauceronklubben består idag 
av mer än 150 medlemmar. Tre gånger om 
året ger den ut en medlemstidning. Var-
je vår hålls en klubbutställning och var-
je höst en särskild utställning. Med start 
nästa år, ännu en utställning. Det hålls e�  
årligt medlemsmöte där medlemmar kan 
mötas. Vi håller e�  sommarläger och fl e-
ra träningsveckoslut varje år. Kvaliteten på 
vår träning bar frukt de� a och förra året 
på mästerskapen för franska vallhundar i 
Belgien, varifrån vi 2004 tog hem 1:a pri-
set enligt FH och 4:e pris enligt IPO3. Till 
2005 sände vi 3 representanter och erhöll 
1:a pris i agility, 3:e pris i IPO1 och 1:a pris 
i IPO2. Från och med nästa år kommer vi 
a�  hålla de Tjeckiska mästerskapen. Upp-
födarna träff as 4 gånger om året för a�  visa 
upp sina avkommor och 2 gånger om året 
”selection”. Mer information om klubben 
kan hi� as på de offi  ciella internetsidorna  
www.beauceron.cz

Jana Simakova

BIM och BIR - tv Uros Mex Yeux Vigilants äg/uppf Susan Bass, th Veronique 
de la Negresse äg Karla Davis . Domare Mr Hermel, Frankrike

Temperament Test Winners - on left: Oscar du Sentier Des Savannes Ring 2 
owned by Karla Davis - on right: CH Tendresse du Chateau Rocher owned 
by Christine Emery

BIM och BIR-valp - tv; Artemis du Chateau Rocher äg/uppf Karla Davis,th; 
Vanille du Chateau de Houteland ägare Pierre Paquelier.

Journée Beauceron USA 

CEDRA Z VRÁBSKÉ TVRZE BOB SPE-
CIÁLNÍ VÝSTAVA BC 2005

BAD �ERNÁ PRINCEZNA

ARON Z KRAKONOŠOVA 
REVÍRU 3[1].MÍSTO IPO1 
MSFO BELGIE 2005

Maya z kolackova 
rance BOB KLUBOVÁ 
VÝSTAVA BC 2005

ARTUŠ Z HUSOVY TVRZE[1]. 1. MISTO IPO2 NA MFO BELGIE 
2005

North American Beauceron Club
23-25 september 2005 Auburn Washington

Beauceronklubb Tjeckien

Joanna Oberg
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In the fi rst words of our le� er, we would 
like to express the greatest wishes to all 
beauceron lovers from Sweden. We are 
very glad to be invited to present our 
Club and our Beaucerons in your ma-
gazin. The Club of Briard in Poland was 
established in 1996 but Beaucerons are 
the member of Club beginning 2003. 
Breeders, owners and amateurs of the 
Berger de Beauce are the members of 
the club. Each year in the fi rst half of 
September, we organize the Club Dog 
Show, which traditionally takes place in 
Łódź. This year, we invited to judge Mr 
Johan van der Biest, who is the president 
of the Beauceron Club in Belgium. Our 
club also has the own magazin, where 
we publish results of dogshows in Po-
land and achievements of our dogs on 
dog shows abroad. One can fi nd the-
re also the information about the sport 

and training achievements of our dogs. 
The history of Beauceon breeding in Po-
land has begun in 1990. That year, the 
fi rst Beauceron - a female called France 
- came to Poland. Nowadays, the bree-
ding of Berger de Beauce in our country 
is based on dogs imported from Fran-
ce but also on the best stud-dogs from 
Czech Republic and from Hungary. We 
register around 8 li� ers a year. They 
come from 8 Polish Kennels. The Club 
Dogshow a� racts around 40 beaucerons 
and normally on an international dog-
show we can admire around 10 dogs. 

Some of Beaucerons born in Polish 
kennels have great achievements in im-
portant dogshows accross Europe: we 
have the Junior World Winner, the Juni-
or Winner of Germany, Slovakia, Lithua-
nia, the Winner of Middle East Europe, 
etc. Two Polish dogs have also the title 

of Interchampion. Our Beaucerons o� en 
participate in sport competitions, achie-
ving good results in obedience, agility 
and IPO on the national level meetings.

We warmly invite you to the Polish 
Briard and Beauceron Club Dog show 
which will take place in September the 
17th 2006 in Łódź and to other Interna-
tional Dog Shows organized in Poland 
(e.g. Sopot, Szczecin) and of course to 
The World Dog Show to Poznań 9-12 
November 2006. It will be also a gre-
at pleasure for us to present Swedish 
Beauceron Club in our magazin. We are 
waiting for pictures and information 
from you. 

Finally, we would like to wish you 
Merry Christmas and Happy New Year 
2006 and see you on a Dog Show in Po-
land! 

Kinga Radowiecka

Beaucerons
in Poland

“We would like to wish 
you Merry Christmas 
and Happy New Year 
2006”

EW 2000 Optima Fide des Assiers ägare Marcelewicz.

Varsovie IPO Foto Malgorzata Bartoszewska-Kujawara.CH Sex-Bomba des Assiers ägare Marcelewicz.
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History of the association
On November 14th, 1975 the inaugured 
meeting took place in Karlsruhe. The-
re were 15 persons present, of whom 12 
became the founding fathers.
On January 22nd 1976 the ´deutsche Bri-
ard-Club e. V.´ was registered in the offi  -
cial register of societies and associations 
in Karlsruhe.

On the fi rst annual general meet-
ing on 1976-11-13 the association was 
renamed to ´Club für französische Hir-
tenhunde (CfH)´ (associations of French 
sheepdogs) to admit and represent oth-
er French sheepdogs beside the Briard 
(Berger de Beauce, Berger de Picardie, 
Berger de Pyrenees). At the same time 
an application was submi� ed for the 
admission in the VdH. 

At present the association has about 
1400 members that are divided into fi ve 
geographical sections. Working groups 
for Picard and Beauceron are selectable 
in addition to the membership in your 
specifi c geographical section.
Coctact partners are available in each 
geographical section and every working 

group.  Working days and walks are or-
ganized all year round. Additionally 
each geographical section organizes an 
anual breeding show or the CfH Club 
Show. These shows are parties, annual 
meetings with friends and the whole fa-
mily – and last not least there are lots of 
dogs to be seen and juged.

The Beaucerons
The working groups organize every 
year a so called ´special breeding show´ 
for their breed. This year the Beauceron 
show took place in June at the training 
court for dogs in Pfungstadt. Pfungstadt 
is a li� le town near Frankfurt. There 
have been about 50 Beaucerons to be 
judged. Some of them came from Fran-
ce, Belgium or the Netherlands. The 
supporting acts off ered walks, games 
and a behaviour test. 

The behaviour test was developed 
in the CfH and is administered by spe-
cial trained persons. Any Briard and 
Beauceron trying to become a breeding 
animal, needs the behaviour test pas-
sed. 

Currently we have 19 breeders and 
have had 6 li� ers with 43 puppies (up 
to now) in 2005. 23 of the puppies are 
bitches, 19 of these are coloured ´noir 
et feu´, 4 are coloured ´harlequin´. 20 
puppies are male dogs, 16 coloured 
´noir et feu´ and 4 ´harlequin´.  We are 
still expecting at least two further li� ers, 
again with puppies in ´noir et feu´ and 
´harlequin´. 

Beaucerons are unknown in Germa-
ny and o� en get muddled with Ro� wei-
lers and Dobermanns or are recognized 
as mix between those two breeds. Ho-
wever, experts of Beaucerons like them 
and almost all Beauceron owners are 
working with their dogs. You will fi nd 
Obedience specialists as well as trailing 
specialists in our Beauceron population. 
Also there are Beaucerons working as 
police dogs and some of them do rescue 
work. 

 Kind regards, Antje Degener

Checki de l’Amouraudiere. 
He is actively doing diffe-
rent kinds of sport with his 
owner. 

´Diva´currently is educated to become a rescue dog. ´Nero´, he is an obedience specialist 
and won the second place in the Ger-
man Obedience Championship 2005. 

Germany
and the 
beauceron
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Det är den första oktober, solen har inte 
ens funderat på a� börja gå upp när vi 
är redo för avfärd. E�er en 17 mil lång 
bilfärd landar vi på Falu brukshund-
klubb klockan 07.14. Idag är en stor dag 
för Sinslines N-kull.

Vi har alla samlats från Sveriges samt-
liga hörn, Norrland är närvarande med 
både Luleå och Umeå, Skåne har anlänt, 
likaså Göteborg. Småland har dykt upp 
och samtliga stockholmsekipage finns 
på plats. På plats finns naturligtvis även 
Kennel Sinsline själv, Annica och Sven-
Olof som fört oss alla samman.

Runt 8 drar vi igång med beskriv-
ningarna. Beskrivare är La�e Nordmark.  
Först ut är min alldeles egen Noise, man 
var ju själv nervös och hoppades på a� 
det inte skulle smi�a av sig på hunden. 
Men jag lugnade mig snabbt och Noise 
gjorde bra ifrån sig.

Vidare fortsa�e våra unghundar en 
e�er en a� beskrivas, det var väldigt 
jämt och likt i samtligas resultat. På häls-
ning och hantering bevisade hela kullen 
vilka sociala hundar de är, a� få leka 

med testledaren var hur kul som helst. 
Samtliga hundar startade även på jak-
ten, men grep lite olika mycket. Alla var 
ganska försiktiga i sina grepp men skul-
le naturligtvis åtminstone undersöka 
det lilla lurviga som jagats. Aktiviteten 
var om inte annat väldigt underhållan-
de a� se på, majoriteten av unghundar-
na tyckte det var i högsta grad tråkigt a� 
bara stå still, dock visade egentligen ing-
en oro utan snarare just u�råkning. Det 
roliga hade ju bara precis hunnit börja, 
vem sju�on har tid a� stå still och se få-
nig ut tycktes hundarna resonera.

Alla sprang fram till figuranten på 
avståndsleken, La�e Nordmark upp-
repade flera gånger a� det är väldigt 
ovanligt. Idag blev i alla fall figuranten 
väldigt gla� hälsad på om och om igen, 
å�a gånger.

Ingen brydde sig nämnvärt på ljud-
känsligheten, istället skulle alla fram 
och kika på vad det var för något som 
förde e� sånt himla oväsen.

Reaktionerna på dumpen var lite oli-
ka, men alla hundar gick fram till den 
förr eller senare och ingen hade några 

bestående rädslor e�er undersökning.
Hela kullen avreagerade på e� väl-

digt sunt sä� även på spökena. Även där 
hade vi lite olika reaktioner, men ingen 
flydde all världens väg i alla fall, många 
tyckte det var lite otäckt och ansåg a� 
ma�e/husse var lite små� galen som 
stod kvar, men på det stora hela reage-
rade samtliga i kullen väldigt sunt och 
bra.

På sko�en blev vi om vi inte redan 
hunnit imponeras av våra unghundar 
om möjligt ännu mer nöjda, varenda en 
är sko�fast. Leken med föraren var be-
tydligt roligare och när det small på pas-
sivitet så var det inget a� reagera över 
heller. Jag må vara något partisk, men 
Sinslines N-kull är en riktig fullträff, 
samtliga hundar innehar samma under-
bara egenskaper. Det är en väldigt soci-
al och människovänlig kull, inga direkta 
rädslor hos någon och framför allt inga 
bestående rädslor e�er a� de avreage-
rat. Hela kullen är dessutom sko�fast. 
Här har vi en kull fantastiska arbetshun-
dar och bara framtiden kan utvisa hur 
långt de kommer och kan gå.

Mh hälsning: (Sinsline N’Zidana-h) Nanna hälsar glatt på testledaren. 
Mh hantering: (Sinline Nedine-h) Nikki blir hanterad och verkar inte nämnvärt brydd. 
Mh dragkamp: (Sinline Noáh) Noise kampar lite med testledaren.
Mh avstånd: (Sinline Noáh) Noise tittar nyfiket på figuranten i avståndsleken
Mh jakten: (Sinline N’Ortega) Hector springer med lilla bytet på jakten
Mh aktivitet: (Sinsline Noveau-h) Novis var lugnast på aktiviteten av alla i kullen.
Mh skrammel: (Sinsline Nielo-h) Nielo ville snabbt fram till skramlet
Mh dumpen: (Sinsline Nedwin-h) Remos reaktion när dumpen åkte upp.
Mh spöken: (Sinsline Nicole-h) Taggen var modig på spökena
Mh skott: (Sinsline Noveau-h) Novis kampar med matte Anna under skotten

Mentalbeskrivning i Falun
Text Anna Ivaska Foto Malin Nordström
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God Jul och 
Gott Nytt År

önskar Jenny, Mauri och Pike

www.beauceron.se
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 God Jul
och 

Gott Nytt År

önskar GooseWood’s
alla våra valpköpare 

och alla andra Beauceron älskare
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PAST AND CURRENT 
HERDING PRACTICIES: 
To understand the style of herding prac-
ticed in Germany we have to go back to 
the middle-ages in Europe. At this time 
agriculture was not intensive; only two 
thirds of the fields were used, with one 
third always lying fallow. The shepherds 
used this fields to graze their sheep. 
Also beside the farm roads was enough 
room to let the sheep eat. So, there was 
no need to keep the flock in narrow gra-
zes. Otherwise, it was an unsafe time. 
There were wild animals like bears and 
wolves, there were thieves and crimi-
nals and the dogs had to protect the li-
vestock and the herder. These dogs were 
big and strong. The only work on sheep 
they had to do was to drive the flock 
from the barn or pen to the pastures and 
water places and back. The sheep her-
ders walked behind the flock.

Because of the farmers’ liberation 
and the industrial revolution, the popu-
lation grew. Therefore, it was necessary 
to intensify the agriculture. In addition, 
in certain areas of Germany the fields 
got smaller and smaller because throug-
hout many generations every farmer’s 
son got a piece of land. Also the traffic 
started to increase. This development 
began at the end of the 18th century.

Under these slowly developing cir-
cumstances, the herding style had to 
be changed. Now the shepherds had to 
tend sheep on pasture just for sheep and 
on harvested fields. It was also necessa-
ry to string out the flock on the small 
and narrow farm roads to get passed 

the fields with crops. The length of the 
flock was o�en several hundred yards. 
The sheep herders started to walk in 
front of the flock in order to lead the 
sheep. The dogs had to stay on the na-
tural borders between the pasture or the 
road and the fields with crops. They had 
to work there, patrol the border in order 
to keep the sheep on the road or in the 
pasture and out of the fields with crops. 
In other words, the dogs got to be living 
fences. This process didn’t happen over 
night. It took many decades.

For this job the shepherds needed 
nimble, smaller, intelligent and inde-
pendently working dogs. They started 
selecting for these dogs. In other parts 
of Europe the situation was the same 
or similar. At that time there was no 
breed standard. Nobody discussed co-
lor, shape of ears or height. Only the 
working ability was important. And so 
the shepherds bred the origins of the 
tending breeds of today: Old German 
Shepherd Dog (Ancestor of the GSD), 
Belgian Sheepdogs, Beaucerons & Bri-
ards. Sometime between the middle and 
the end of the 19th century breeders (not 
shepherds!) started to develop breed 
standards.

Since then the situation in Germa-
ny has changed: the agriculture is even 
more intensive, the traffic is even hea-
vier, and the flocks are ge�ing larger. 
However, the basics are still the same. 
We still tend sheep in unfenced pasture 
o�en right next to fields with crops, we 
still move the flock on the road to the 
next pasture. Most of Germany’s large 
flocks are herded this way. 

There are two main reasons why we 
keep up this system: First, in some are-
as of Germany we have a sheep farming 
system called the transhumance or mig-
ratory system. This means that during 
the summer the shepherds graze their 
sheep in the hills and in the fall they 
take their flocks to the valley were the 
climate is milder (less snow) and there 
they tend their sheep during the winter, 
coming back to the hills in the spring. 

On their way to the valley and back to 
the hills they graze their livestock on 
harvested fields. The only way to do this 
is to use tending dogs.

The second reason is shepherds get 
paid some money to graze their sheep 
in certain areas managed by the nature 
conservation or government in order to 
keep the landscape from overgrowing 
and therefore open. It is called landsca-
pe care. Again, the only way to do this is 
to use tending dogs.

The dogs that are used are Old Ger-
man Shepherd Dogs (Altdeutsche Schae-
ferhunde) and German Shepherd Dogs.

HERDING COMPETITIONS:
In Germany, the SV (German Shepherd 
Dog Club of Germany) offers German 
Shepherd Dogs to earn a title called 
HGH. These le�ers stand for Herden-
gebrauchshund. That means in English 
herding utility dog. The HGH title is a 
recognized working title.

The herding regulations are based 
on the every day work of a sheep herder 
in Germany. It is basically a shepherd’s 
(sheep farmer’s) day in a miniature. Usu-
ally a flock of approximately 300 sheep 
is used for regional and national com-
petitions. At a local level 200 sheep may 
be used. In Germany, the competitors 
are most o�en professional shepherds. 
The flock is supposed to be handled as 
safely and as calmly as possible. Team-
work between the human shepherd and 
the shepherd dog(s) is required. One 
can tend the flock with either one or 
two dogs. However, only one dog gets 
judged.
The elements of the competition are: 

Exit from the pen (6 points are the 
maximum available), 
narrow road (8), 
bridge (6), 
traffic (10), 
wide graze (10)
including placement (8), 
narrow graze (10), 
and re-pen (4). 

In addition, the dog’s abilities get jud-

About German herding practices and trial
by Ulf Kintzel

I come from East Germany. There I did an 
apprenticeship to become a professional go-
vernment registered shepherd. A�er the 
wall came down I moved to West Germa-
ny. There I managed several sheep-bree-
ding farms with approximately 800-1000 
sheep. I herded large flocks for 11 years. I 
then went to college and studied agricultu-
re. I graduated with an agricultural engi-
neering degree.

Between 1987 and 1994 I competed in 
many regional and national herding com-
petitions and scored ratings of “Excellent” 
(scores between 90 and 100 points) in near-
ly 90 percent of the competitions I entered. 
I finished in the top 10 at the S.V.’s natio-
nal HGH herding competition, including a 
4th place finish, and earned the additional 
honor of being selected best dog handler in 
national competition.

Since September 1995 I’ve been in Sus-
sex County, New Jersey with my German 
Shepherd Dogs. I own and manage White 
Clover Sheep Farm, and teach this unique 
sheep herding style called tending.

GSD Abel vom Quasliner Moor is containing the sheep in the wide graze.
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ged such as obedience (10), diligence 
(10), independence (10), and the grip (8). 
Maximum number of points available is 
100. 

Depending on what and how many 
mistakes the dog or the handler make, 
points will be deducted. 60 points are 
necessary to earn the title. The qualify-
ing grades are: “Satisfactory” (60 to 69 
points), “Good” (70 to 79 points), “Very 
Good” 80 to 89 points), and “Excellent” 
(90 to 100 points).

Depending on how the course is set 
up one run lasts about one hour. A�er 
a run follows the protection test where 
an agitator aggressively approaches the 
dog who is held on leash by its handler. 
The dog has to bite into the sleeve. The 
scoring is put in words. It can be: “Pro-
nounced” or “Present”.

The work of the handler will also be 
judged according to herding technique, 
handling of the sheep, use and direction 
of the dog. The result will be described 
in words

GERMAN
SHEEPHERDING IN THE USA: 
Few people in Germany do the HGH sty-
le herding as a sport or hobby. They are 
most o�en professionals. The situation 
is very different in the United States. In 
the late eighties, there was a movement 
to get back to the origins of the herding 
dog breeds. As a result, herding, inclu-
ding the German style of tending, beca-
me popular, and that trend was mainly 
reflected in the design of the AKC C-
Course. The desire to have a bona fide 
HGH trial was initially present, but the 
effort to organize it was hampered by 
lack of German-style training, the sub-
stantial number of sheep necessary to 
have on hand for training and trial, and 
the dearth of sanctioning organizations 
and hosting clubs.

In 1995 we at White Clover Sheep 
Farm, founded by the late Beth Johnson 
and Ulf Kintzel, started to work toward 
making the HGH trial in the United Sta-
tes a reality. Our first trial took place in 
1997. In 2000, we founded the First HGH 
Herding Club. We have held nine annu-
al HGH trials and one anniversary trial, 
all scored by SV Herding Judges.

The dogs that were shown and titled 
were primarily GSDs. However, we also 
had a Belgian Sheepdog, a Briard, and a 
Beauceron. 

The Beauceron owner is Geary Loff 
with Phrygia du Canis Dirus. He com-
peted twice with her and received once 
77 points (G) and once 78 points (G).

Here is what he has to say: “I was 
introduced to HGH herding in 2001 

– and how it relates to a beauceron

Beauceron Phrygia du Canis Dirus is working the border in the narrow graze. The sheep are 
supposed to graze undisturbed but may not stray from the graze.

Phrygia is guarding at the “sharp corner” to keep the sheep from bumping into hazardous material.

The car is 
passing from 
the front. 
Beauceron 
Phrygia is 
making room 
to let the car 
pass savely.
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during my search for “something to do” 
with my female Beauceron, Phrygia. Ulf 
Kintzel was willing to initiate a herding 
instinct test, which subsequently indi-
cated a slight interest in the flock. With 
his go-ahead, we embarked on a quest 
to summon the instinct and the drives 
that were likely deeply buried in her pe-
digree. I decided to go as far as possible 
with the training and made a commit-
ment to follow through if  I felt an HGH 
title was conceivable. 

In 2002 and 2003 Phrygia successful-
ly competed in HGH trials.

HGH training and competing has 
been fascinating in several ways. Firstly, 
it was very interesting for me to see my 
dog work under stress, a phenomenon 
I had not experienced with obedience 
and agility. Secondly, I was continual-
ly astounded by the finesse my trainer 
displayed with Phrygia, a subtle but yet 
forceful process of “teasing out” her in-
stinctual drives. Lastly, the constant di-
ligence and vigilance required of the 
HGH handler is truly daunting. My role 
as a “shepherd in miniature” required 
me to develop an awareness of the dy-
namics of the flock, the behavior of my 
herding dog, and a ubiquitous under-
standing that a very demanding and 
dedicated trainer with high standards 
was looking over my shoulder…all at 
the same time.

I have recently begun training an-

other female Beauceron, Vonya. God 
help me…”

Here is how a herding critique reads. 
From the winner in 1999, Michael Perna 
from Wurtsboro, NY with 88 points and 
the grade “Very Good”.

Dog: Willi, German Shepherd Dog, 
HGH, Registration: 44398, DOB: 03/30/96.  
Sire: Alf vom Fafnerhaus. Dam: Cora. Ow-
ner: Michael Perna. Breeder: Ulf Kintzel.

Exit from the pen: The dog jumps cor-
rectly into the pen, is placed properly and 
stands accurately until the last sheep has 
le� the pen.  

Traffic: Willi makes sufficient room for 
both car passages, works correctly between 
car and flock, disturbs the flock twice and 
pushes the flock too far over on the other 
side.

Wide Graze: The dogs picks up the bor-
der immediately, works all necessary bor-
ders, corrects straying sheep energetically, 
and goes correctly to cross borders over cor-
ners. The sheep can graze peacefully and 
undisturbed.  

Placing: At the corners Willi stands 
steady and pays a�ention, during the pla-
cement he goes accurately and straight 
towards the flock but doesn’t go straight 
back out.

Narrow Graze: In this graze the dog 
needs handler’s help to pick up the border. 
While switching over to the other side of the 
flock he disturbs the sheep slightly.

Narrow Road: Willi goes to the end of 

the flock on each side and switches sides cor-
rectly.

Bridge: The dog gets placed too far off 
the bridge, doesn’t stand steady, goes aro-
und the bridge instead of going over the 
bridge.  

Grip: The grip is placed on the ribs with 
the appropriate pressure. Once it is placed 
near the shoulder and once too high on the 
back leg.  

Obedience: A few repeated commands 
are needed.

Diligence: The dog works diligently and 
goes in the grazes correctly with the flock.

Independence: Willi corrects stray-
ing sheep independently and also works 
elsewhere without needing the help of the 
handler.

Re-pen: The dog gets placed too far off 
the gate, doesn’t stand steady, and eventu-
ally stands too far inside.

Protection test: “Pronounced”
 Michael Perna’s herding techni-

que skills and his skills in handling the 
sheep and his dog are “Very Good”. The 
dog is lively and a�entive.

To learn more about German 
Sheepherding in the USA please visit 
my web site at www.sheepherding.com 
and enjoy the many sheep and herding 
pictures. 

God Jul och Gott Nytt År
önskar

Inga-Lill Martin Xera
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Hur valde du rasen beauceron?
Text Anneli Tiainen

En import och en omplacering. Med två 
skilda bakgrunder kom Jakira’s Gaston 
och Blackpowder’s Ayk till Anita Wes-
terlund och Sture Johansson. Anita be-
skriver dessutom de två hanarna med 
helt olika ord: Gaston som lite sävlig och 
reserverad medan Ayk är mer social och 
pang på. Men hur började det då?

Anita och Sture hade en schäfer-
tik som de gick kurs med i Lerum. Den 
hunden var en omplacering och de bör-
jade fundera på a� skaffa en valp. Det 
skulle vara roligt a� ha en hund redan 
från valpåldern. Men vilken ras skulle 
de välja, de funderade på hovawart och 
ro�weiler. Ronny Bodström som var de-
ras ledare på hundkursen visste råd; 
beauceron! Anita och Sture hade aldrig 
se� en beauceron så Ronny försökte be-
skriva den så go� det gick. De åkte hem 
och kollade in rasen ute på webben. Den 
såg bra ut och verkade intressant. Ronny 
hade dessutom bekanta med beauceron 
som var på kurs i Lerum så möte be-
stämdes. En mörk och regnig kväll fick 
de möta beauceronen. Deras första tan-
ke var:
-Jösses vilka stora hundar!

Xsir de l’Amouraudiere var en av 
de beauceroner som de hälsade på den-

na kväll. Trevliga hundar som pu�a-
de kärvänligt på dem och e�er en prat-
stund i klubbstugan bestämde de sig. En 
beauceron skulle det bli. 

Gaston hämtades i Grums och fick 
i deras schäfertik Yatzy en bra kompis 
som lärde honom mycket bus. Kurs bör-
jades men så var olyckan framme då 
Yatzy trampade Gaston på benet så illa 
a� han fick en spricka. Gaston gick med 

bandagerat ben och mer otur skulle föl-
ja. Tävlandet fick läggas på hyllan då 
borrelia och SLE drabbade Gaston. Han 
hade ont i lederna, hade svårt a� resa sig 
och sä�a sig. Han förändrades och livet 
var inte så kul. Med behandling har han 
blivit bä�re och blir sig mer lik för varje 
dag. Sture har börjat spåra med honom 
igen och det tycker han är skoj.

Även Ayk spanades in ute på web-
ben, den här gången var det Sture som 
såg honom på uppfödarens hemsida. 
De hade pratat om a� skaffa sig en till 
beauceron och en omplacering kunde 
de tänka sig men det var ju en tik de pra-
tat om. E�er telefonsamtal med uppfö-
daren tog det bara några dagar så åkte 
de och hämtade Ayk. En beauceron med 
en helt annan personlighet, riktig go och 
�äskig. Husse tränar då Anita väntar på 
a� få byta ut e� knä; ma�e står för mat 
och skoj och husse för promenader och 
lek. Även utseendemässigt är hundar-
na olika. Gaston är stor, Ayk smäckra-
re. Gaston har e� bre� trubbigt huvud 
medan Ayks är spetsigare och smalare 
med ljusa ögon. Men trots olikheterna 
är dom goa båda två.

Sture Johansson sitter med Jakira’s Gaston och 
Anita Westerlund med Blackpowder’s Ayk.

Blackpowder’s Ayk och Jakira’s Gaston ute på tomten.
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Svenska Kennelklubben fast 
ställde Svenska Beauceron 
klubbens RAS dokument när 
Avelskommi�én hade möte 
2005-09-06. Med fastställan- 
det kom e� utlåtande över 
klubbens RAS-dokument.

”Vi finner strategin mycket 
väl genomarbetad, men en-
dast förankrad vid klubbens 
årsmöte. Vi förutsä�er a� en 
större del av medlemskåren 
har givits möjlighet a� påver-

ka utformningen av klubbens 
RAS. Följande kommentarer 
kan tjäna som förslag i det 
fortsa�a arbetet med RAS
.
•Vi finner a� de uppställ-
da avelsmålen är väl under-
byggda och a� riktiga priori-
teringar är gjorda. Konkreta 
strategier för a� nå dessa mål 
och en tidsplan med utvärde-
ring kunde också formuleras. 
När det gäller population/av-
elsstruktur hi�ar man strate-

gier formulerade under Av-
elsdjursanvändning. Dessa 
innebär begränsning av avels-
djurens och begränsning av 
användande av hel- och halv-
syskon till välanvänd hund. 
När det gäller exteriör åter-
finns strategier/handlingspla-
ner under rubrik Målsä�ning. 
Dessa innebär a� klubben ska 
producera e� domarkompen-
dium, informera i klubbtid-
ningen samt verka för a� fler 
hundar exteriörbeskrivs. Av-

elsmålen för fysisk hälsa och 
mentalitet behöver komplet-
teras med strategier. Rubri-
kerna Mål och Strategier bör 
användas för a� göra doku-
mentet tydligt.

•Eventuellt innebär det också 
inrä�ande av en avelsansva-
rig funktion i klubben om det-
ta ska kunna genomföras så 
a� uppfödarna påverkas a� 
sträva mot gemensamt mål.”

En olycka händer så lätt…
Ibland så händer allt som bara inte får 
hända eller rä�are sagt en olycka kom-
mer sällan ensam.

Oktober och början på november i år 
är inga roliga dagar a� komma ihåg för 
mig eller min familj. Det började med a� 
min man Rickard åkte till Afghanistan 
på FN tjänst (som kock) och blir borta 
till mi�en på maj 2006, sedan blir min 
pappa sjuk utan anledning. Hans sjuk-
dom började med ont i händer och knän 
och slutade på sjukhus för han kom inte 
ur sängen för värken tog över och orken 
tog slut. Han mår i och för sig bä�re nu 
men ligger fortfarande kvar på sjukhu-
set e�ersom dom måste ta reda på var-
för det värker så i hans leder.

Olyckan
Det som tog skruven nu i fredags var när 
min äldre hund Balder (Roseole’s Ome-
le�e a la Florentine) fick för sig a� sticka 
huvudet genom en glasruta på uteplat-
sen, inte vidare smart om man är hund 
(troligen inte för oss andra heller). Jag 
har tänkt tanken nu i 3,5 år som vi ha� 
Balder a� en dag kan en olycka hända 
med dom där rutorna speciellt nu sedan 
hundarna är 2 st och vi byggt vår hund-
gård så den si�er ihop med uteplatsen. 
Hundarna springer in och ut där på som-
maren och nu på höst/vintern så släpper 
jag ut dom själva där när jag är hemma. 
Vi har sa� en massa blommor och stolar 
+ pallar för så a� dom inte ska kunna nå 
själva fönstren som når ända ner till gol-
ven (skjutdörrar med glas hela vägen). 
Blommorna är dock intagna för vintern 
och jag hade rensat för a� få in soffan 
från framsidan under taket till vintern. 

Nu var det hela kortsidan med bara 
fönster och fri sikt in till grannens min-
dre roliga hund (Balder och Nannas 

åsikt). Jag hörde dom 
skälla och gick ner för 
a� säga till dom och ta 
in dom framför allt. Just 
som jag öppnade dörren 
så small fönstret sönder 
med e� krass och jag ropade snabbt in 
hundarna. Balder smackade och såg ge-
nast mycket konstig ut när han kom in. 
Jag såg då till min fasa a� det bara rann 
blod som värsta grisslakten från nosen 
på honom.

Jag tog snabbt upp honom till bad-
rummet och fick honom a� ligga ner så 
jag kunde ti�a hur det så ut. Det såg inte 
bra ut, det var minst tre stora sår som 
jag kunde se direkt utan a� ens ta i Bal-
der.  Jag ringde Smådjurskliniken som 
jag brukar gå till med hundarna och jag 
fick komma in direkt. Jag åkte in med 

honom och vi fick en rum där han 
skulle undersökas, nu är ju inte 
det de lä�aste då hans hela tiden 
antingen nös blod så det stänk-
te i hela rummet och så ville han 
slicka på nosen hela tiden med 
tungan. Till saken hör ju också a� 
Balder inte är så glad i människor 
han inte känner som ska klämma 
på honom och dessutom göra det-
ta när han har ont. Vi tog på ho-
nom munkorgen för a� ge han 
lugnande och sedan fick vi snällt 
vänta 10 minuter e�ersom han be-

hövde bli rejält slö innan 
dom tog i honom plus a� 
munkorgen täckte de störs-
ta såren så dom syntes inte 
med den på.

Dom opererade Balder 
och jag fick hämta honom 
e�er 1,5 timme. Det var en 
svårare skada än det först 
hade se� ut som. Det sto-
ra såret som tog nosryggen 
och lite av ena näsborren 
gick ända ner till brosket 
och ställt till med stör-
re skada än dom trodde. 
Om 10 dagar när dom tar 

styngen (han har e� massa fina blåa trå-
dar i och runt hela nosen) så söver dom 
honom igen för a� se a� näsborren läkt 
som den ska. Det var inte billigt a� lösa 
ut honom, men i sådana här situationer 
har man liksom inget val och tänker inte 
på pengarna, man vill bara ha hem sin 
älskling och a� han blir helt ok igen.

Som sagt en olycka händer så lä� 
och eländet kommer sällan ensam.

Vänliga hälsningar från Inger
 med vilddjuren Balder och Nanna

Text och foto  Inger Söderqvist

Skadan var svårare än den 
såg ut i första skedet.

Rasspecifika avelsstrategier för beauceron faställd av SKK



 31 

Text och foto Ulrika Wangel

En uppvisning med två mycket väldresserade hundar av den 
lite ovanliga rasen beauceron fick fotbollspubliken se i halvlek, 
när det i lördags var lokalderbymatch mellan Lövestad och Kla-
saröd.

Hundarna Nickan och Lex tillhör Sanna Wendel från Tolånga 
som planerar a� börja driva avel med den franska hundrasen, 
som i bland annat Tyskland används som polishund.

Roland Björkquist från Sjöbo Brukshundklubb var figurant, 
det vill säga spelade den person som hundarna skulle hålla pli 
på. Och det gjorde de med besked, både unga tiken Nickan som 
är framavlad som ren sporthund, och skyddshunden Lex, som 
tidigare arbetat som väktarhund i Stockholm men nu är ”pensio-
när” e�er en knäskada.

Han är meriterad i samma slags tester som används för po-
lishundar, berä�ar Sanna.

Vall- och vakthund
Beauceron är ursprungligen en vall- och vakthund och både 
Sanna och Roland menar a� det är väldigt viktigt a� inte bara ta 
hänsyn till det y�re i hundavel.

Tyvärr är det o�a så a� utställningsegenskaperna får för stor 
betydelse i aveln. Men när det gäller hundar som ska användas 
som skyddshundar är det mentala väldigt viktigt. Och det roli-
ga med den här rasen är a� den nästan har som en på- och av-
knapp, säger Sanna.

A� Nickan och Lex har huvudet på ska�, och verkar ha den 
där på- och avknappen syntes i uppvisningen. Från a� ha ly� 
varje kommando för a� stoppa ”busen” Roland kopplade de di-
rekt av och vi�ade gla� på svansen när de få� signal a� uppdra-
get var klart. 

Franska väktare med på- och avknapp

tillönskas alla våra valpköpare 
och beauceronvänner.

Ett särskilt varmt tack till valpköparna i 
N-kullen som mangrant ställde upp på 
MH i oktober. Ni kom till Falun från 
Hörby i söder till Luleå i norr. Tack för 
ert engagemang i era hundar.

God Jul & Gott Nytt År

Unique de la Vallee des Marronniers, ”Nickan”, i en uppvisning i IPO 1.

Tidigare publicerad i Ystads Allehanda 12 september 2005
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Vad är tillgänglighet?

Tillgänglighet är hundens lust och för-
måga a� ta kontakt med människor, be-
kanta och obekanta, ( det är också intres-
sant a�  ti�a på hur hunden tar kontakt 
med andra hundar).

Hunden är e� flockdjur, med andra 
ord mer eller mindre beroende av a� 
förstå och själv kunna u�rycka sig soci-
alt. För a� individen ska bli accepterad 
behöver den kunna u�rycka sig med 
kroppsspråk ( öron, tänder, svans ) och 
andra signaler. De�a tillsammans med 
a� vilja tillhöra en grupp och dra förde-
lar av a� vara en del av den, ser jag som 
det ursprungliga sä�et a� vara tillgäng-
lig. Hunden använder sin tillgänglighet 
till a� kommunicera.

Vad använder hunden/ vi den till?

Vi använder oss huvudsakligen av hun-
dar med positiv tillgänglighet, det vill 
säga de som tycker om a� vara med oss 
människor, och som ser fördelarna med 
oss.

De som inte är ”riktigt” tillgängli-
ga eller ”reserverade” mot människor, 
blir lä�are lite enmanshundar e�ersom 
de drar sig undan kontakt. Vi använder 
tillgängligheten i de flesta sysslor som 
ingår i tränings/tävlingsmoment. Nu är 
det inte alltid a� hunden ska ha direkt-
kontakt med folk, men är den reseverad 
mot människor, så är i många fall, bara 
deras närvaro e� störningsmoment för 
hunden. Naturligtvis kan även varda-
gen vara jobbig för den hund som kän-
ner sig illa till mods, vid för många nya 
människor runt omkring sig.

Hur kan hunden använda sig av till-
gänglighet, både negativt och posi-
tivt, på tävlings/träningsbanan så-
väl hemmavid?

Hunden kan med fördel övervinna 
mycket/många av momenten på täv-
lingsbanan med en positiv inställning 
till människor. Exempelvis hälsa på 
mo�agare på budföring, inte bli störd 
av tävlingsledare och domare. Tåla a� 

publiken si�er nära.
På träningsplanerna har vi för det 

mesta många ekipage på planen sam-
tidigt, det är jobbigt för den hund som 
hela tiden måste hålla reda på var alla 
håller till.

Hur hunden negativt använder sig 
av bristande tillgänglighet, beror för-
ståss av hur pressad hunden känner sig. 
Den kan göra utfall, bita ifrån sig, skälla 
och leva om och vara allmänt störande.

Varför testar vi tillgängligheten, 
kan man inte se det utan test?

Därför a� man på e� tidigt stadium an-
såg, och inser hur viktigt det är för fram-
förallt tjänstehundar, a� vara positivt 
inställda till människor. Dessa hundar 
ska många gånger hanteras av flera oli-
ka förare, eller vara väldigt nära främ-
mande människor i pressade lägen. På 
testbanan utsä�er vi hundarna för oli-
ka påfrestningar som kan sä�a hunden 
i stress, och då kommer hundens rä�a 
känsla fram, för hur mycket den tyck-
er det är värt, a� det är människor som 
skräms eller agerar mot den. En person 
som är van a� läsa hundars beteende 
kan säkert se om en hund är otillgäng-
lig, men på testbanan blir provet lika för 
alla och vi får en objektiv bedömning.

Jag vill tävla med min hund, måste 
den vara tillgänglig?

Man kan alldeles säkert tävla med en 
hund som inte tycker om främmande 
människor. Förmodligen får du lägga 
ner lite extra tid på träning med doma-
re, tävlingsledare och dylikt beroende 
på hur stora brister hunden har i sin till-
gänglighet. Det förekommer tillgäng-
lighetsprov inlagda i lydnadstävlingar ( 
klass 1 ) och på utställningar har vi han-
tering. 

Även en hund med för mycket av den 
goda varan, kan vara jobbig. Den vill 
kanske hälsa på alla, och det är ju inte 
heller så praktiskt

Jag vill bara ha en sällskapshund, 
varför ska jag bry mig?
Jag tycker personligen, i dagens sam-
hälle med dessa krav som ställs på oss 
hundägare, a� det är mer praktiskt med 
hundar, som kan acceptera och fungera 
någorlunda bland främmande männis-
kor. Vi får inte glömma a� hundägaren 
har strikt ansvar för vad hunden ställer 
till med.

Det ska vara roligt a� ha hund, inte 
en belastning som a� exempelvis måsta 
gå stora omvägar för a� inte möta folk. 
Känna sig rädd, a� hunden biter ifrån 
sig.

Ska du tävla med brukshund, känns 
det som självklart a� hunden kan arbe-
ta utan a� bli störd, för a� det är främ-
mande människor i dess närhet.

Jag heter Christine ”Kicki” Wacek född 
och uppvuxen i Umeå. Har ett hundin-
tresse sedan barnsben, skaffade första 
hunden i mitten på 70-talet, en Flatcoa-
ted Retriever. Har alltid varit intresse-
rad av mentalitet både på folk och ”fä”, 
och har en utbildning som pedagog. 
Inom hunderiet har jag haft förmånen 
att delvis på egen bekostnad och även 
klubben och distriktets, utbidats till Lä-
rare i Hundtjänst och även Mentallärare. 
Detta innebär att jag får utbilda hand-
ledare, instruktörer inom SBK, och figu-
ranter och beskrivare till Mentalbeskriv-
ning/Mentaltest.

Jag dömer på mentaltest och MH 
någonstans runt 100-talet hundar per 
år, vilket är väldigt roligt och mycket gi-
vande. Håller även i en del utbildningar.

Egna erfarenheter med hund, har 
tävlat i de fyra bruksgrenarna med va-
rierat resultat, men inom skydd och 
spår kommit upp till elitklass. Har även 
meriterat vår Vorsteh-hane upp till elit-
klass på jaktprov. Det är otroligt givan-
de att arbeta med så olika hundraser 
som schäfer och vorsteh, det krävs olika 
arbetssätt och problemlösningar.

Presentation Kicki Wacek

Tillgänglighet 
- vad är det?

Ska du tävla med brukshund, känns det som självklart att hunden kan arbeta utan att bli störd, 
för att det är främmande människor i dess närhet.

Dubbelsporren frågar
och Kicki  Wacek svarar

Foto Martin Persson
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JENNYS 
resultatsida

Bruks- och lydnadsresultat, 
senaste uppdatering 7/12-05. 
Hämtat från SKK’s hunddata, 

vilket kan leda till viss fördröjning. 

Tack Jenny
 för den tid 
du jobbat 

med tidningen!

Lydnadsresultat

Klass I
050714 Waxholm
Jakira’s Kajika AG 138,5p 3:e pris
050805 Skurup
Satchmo’s Ero, 137,5 p 3:e pris
050904 Landskrona
Satchmo’s Ero 179 p 1:a pris
050907 Haninge
Jakira’s Kajika AG 101p 3:e pris
050918 Mullsjö
Satchmo’s Exorr 84p 0 pris
050925 Veberöd
Unique de la Vallee des Marronniers 
200p 1:a pris
051008 Forserum
Satchmo’s Arrac 175,5p 1:a pris
051016 Nässjö
Satchmo’s Arrac 171p 1:a pris
051022 Sommenbygden
Satchmo’s Arrac 137p 3:e pris
051022 Forshaga
Satchmo’s Ero 194,5p 1:a pris
051106 Växsjö
Satchmo’s Maurice 105p 3:e pris
051112 Haninge
Jakira’s Kajika AG 106p 3:e pris
051127 Nacka
Jakira’s Kajika AG 135p 3:e pris

Klass II
050708 Järvsö
Roseole’s Brochet Brymont 110p 3:e pris
Roseole’s Omelette Parmentier 108,5p 
3:e pris
050814 Östhammar
Lillsjöviks Soya 154p 2:a pris
050817 Sthlms avd
Roseole’s Brochet Brymont 83,5p 0 pris
050917 Östra Härjedalen
Roseole’s Omelette Parmentier 120,5p 
3:e pris
050918 Bro/Håbo
Roseole’s AG Morue Brandade 162,5p 
1:a pris
051002 Sydöstra Skåne
Unique de la Vallee des Marronniers 
188,5p 1:a pris
051023 Lund
Satchmo’s Baui 157p 2:a pris
Satchmo’s Xera 142,5p 2:a pris
051106 Malmö
Satchmo’s Baui  179,5p 1:a pris
051127 Skurup
Satchmo’s Xera 120p 3:e pris

Elitklass
050712 Åsele
Rö-holmen’s Coxa, 243,5p 2.a pris
050917 Åtvidaberg
Roseole’s Gigot Braisé Lyonnaise 196,5p 
3:e pris

Bruksresultat

Appell spår
050710 Heby
Jakira’s Kajika AG 114,5p Ej gk
050910 Eksjö
Satchmo’s Arrac 254,5p Uppfl
051029 Mullsjö
Satchmo’s Epson 126p Ej gk
051106 Ulricehamn
Satchmo’s Epson 122p Ej gk

Lägre spår
050710 Heby
Roseole’s Omelette aux Rognons 440,2p 
Uppfl
050821 Bollnäs
Roseole’s Brochet Brymont 385,7p Gk
050821 Uppsala
Roseole’s AG Morue Brandade Ej gk
050924 Ockelbo
Roseole’s Brochet Brymont 392p Gk
051002 Skurup
Theo de la Vallee des Marronniers Ej gk

Lägre sök
050716 Åsele
Rö-holmen’s Coxa 401,5p Gk
050813 Kramfors
Rö-holmen’s Coxa Ej gk
050903 Lycksele
Rö-holmen’s Coxa 508,5p Uppfl
050910 Linköping
Satchmo’s Opus 404,2p Gk
051001 Söderköping
Jakira’s Gibson 369,2p Gk
Satchmo’s Opus 404,2p Gk
051105 Norrköping
Jakira’s Gibson 138,2p Ej gk
Satchmo’s Opus 396,7p Gk

Lägre skydd
051023 Kristianstad
Theo de la Vallee des Marronniers 297p 
Ej gk

Högre spår
050904
Satchmo’s Oden 453p Gk
050917 Ystad
Satchmo’s Xera Ej gk
Blackpowder’s Ayla 441,2p Gk
050514 Filipstad
Rö-holmen’s Exenho 510,5p Uppfl
050918 Hörby
Blackpowder’s Ayla Ej gk
Unique de la Vallee des Marronniers 
501,2p Uppfl
051008 Väsby
Satchmo’s Oden 370,7p Gk
051009 Lund
Satchmo’s Xera 442,5p Gk
051016 Veberöd
Blackpowder’s Ayla 330p Gk
051126 Saxnäs
Satchmo’s Oden Ej gk

Satchmo’s Xera tränar apportering, här är hon 
cirka 11 månader gammal.

Högre Sök
051106 Piteå
Rö-holmen’s Coxa Ej gk

Elit spår
050903 Norrköping
Satchmo’s Opus 115,5p Ej gk
050910 Filipstad
Rö-holmen’s Exenho 493,5p Gk

Elit sök
051106 Hörby
Satchmo’s Ockra Ej gk
051120 Ystad
Satchmo’s Ockra Ej gk
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Mentalbeskrivningar

2005-10-01 Falun: S55299/2004 Sinsline N’Zidana-h Känd mental status Domare: Lars-Åke ”Latte” Nordmark
e.Ortega de Patural  u.Saphir de la Ruee Sauvage

1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a1/2 3b1/2 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
4 4 3 5 3 3 3/2 1/1 5 3 1 5 2 3 3 1 3 1 1 1 5 1 1 2 3 2 3 4 4 3 1

2005-10-01 Falun: S55302/2004 Sinsline Nicole-h Känd mental status Domare: Latte Nordmark
e.Ortega de Patural  u.Saphir de la Ruee Sauvage

1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a1/2 3b1/2 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
3 3 4 4 3 5 4/4 3/5 5 5 1 5 2 3 3 3 4 1 2 1 5 1 2 3 5 2 4 5 4 3 1

2005-10-01 Falun: S55301/2004 Sinsline Nedine-h Känd mental status Domare: Latte Nordmark
e.Ortega de Patural  u.Saphir de la Ruee Sauvage

1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a1/2 3b1/2 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
4 4 2 5 5 3 4/4 3/2 4 3 1 5 3 3 3 1 3 2 1 3 4 1 1 3 3 5 1 4 5 3 1

2005-10-01 Falun: S55304/2004 Sinsline Nedwin-h Känd mental status Domare: Latte Nordmark
e.Ortega de Patural  u.Saphir de la Ruee Sauvage

1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a1/2 3b1/2 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
4 5 5 4 3 2 4/4 3/4 3 3 1 5 3 3 1 1 5 1 2 1 5 1 2 1 4 1 5 5 3 3 2

2005-10-01 Falun: S55300/2004 Sinsline N’Ortega Känd mental status Domare: Latte Nordmark
e.Ortega de Patural  u.Saphir de la Ruee Sauvage

1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a1/2 3b1/2 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
4 3 3 4 3 2 4/4 3/3 4 2 1 5 3 3 3 1 1 2 1 2 5 1 1 3 3 5 1 3 3 3 1

2005-10-01 Falun: S55306/2004 Sinsline Nielo-h Känd mental status Domare: Latte Nordmark
e.Ortega de Patural  u.Saphir de la Ruee Sauvage

1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a1/2 3b1/2 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
5 4 3 4 3 2 3/4 3/3 2 3 1 5 2 3 3 1 3 1 2 1 5 1 2 1 4 2 5 5 3 3 1

R
as
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2005-10-01 Falun: S55305/2004 Sinsline Noveau-h Känd mental status Domare: Latte Nordmark
e.Ortega de Patural  u.Saphir de la Ruee Sauvage

1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a1/2 3b1/2 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
4 3 2 3 3 4 3/3 2/2 2 2 1 4 1 1 2 2 4 1 1 1 5 1 1 2 3 1 4 4 3 3 1

2005-07-22 Backamo: S25437/2002 Satchmo’s Sera Känd mental status Domare: Reino Oskarsson
e.Hedjaz de Keramezec  u.Norvege de la Plaine d’Astree

1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a1/2 3b1/2 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
3 3 3 1 2 1 1/1 1/1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 3 3 4 3 3 1 2 1

2005-10-01 Alingsås: S41464/2004 Wiktors la Promesse de l’Aube Känd mental status Domare: Owe Andersson
e.Noble Victor de Jardin d’Avril  u.Robbie du Jardin d’Avril

1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a1/2 3b1/2 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
3 3 3 4 3 3 4/4 2/3 3 3 1 5 2 1 2 3 5 2 3 2 5 1 2 3 3 2 5 2 4 3 3

2005-10-01 Säffle: S13926/2004 Roseole’s Biscuit á la Cuiller Känd mental status Domare: Eva Odd Nilsson
e.Maurice du Domaine du Goelo  u. Roseole’s Poulet a la Bonne Femme

1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a1/2 3b1/2 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
4 3 2 4 3 5 1/1 1/1 4 3 2 1 1 1 3 2 1 1 2 5 2 1 2 3 4 4 1 4 4 4 3

2005-10-22 Nacka: S23349/2003 Goosewood’s Isabell-Luizet Känd mental status Domare: Fredrik Swedin
e.Maurice du Domaine du Goelo  u.Roseole’s Barbue a la Drouot

1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a1/2 3b1/2 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
4 3 1 3 3 1 1/1 1/1 3 2 1 1 1 1 2 1 4 3 1 1 5 1 3 3 3 5 3 4 3 3 2

Nyckel till mentalbeskrivning Hund hittar du på SBK:s hemsida http://www.sbk.nu/2072.epibrw

2005-10-01 Falun: S55303/2004 Sinsline Noáh Känd mental status Domare: Latte Nordmark
e.Ortega de Patural  u.Saphir de la Ruee Sauvage

1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a1/2 3b1/2 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
5 4 3 4 3 3 4/4 3/4 4 3 1 4 2 3 2 2 4 1 1 1 5 1 1 3 3 3 4 5 4 4 1
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2005-10-02 Helsingborg 
(omk)
Satchmo’s Singo 
Ej gk mentaldel 
Domare: Kerstin Persson, 
Ann Olsson
e.Hedjaz de Keramezec  
u.Norvege de la Plaine d’Astree

Tillgänglighet:  045 
Kamplust, jakt:  008- 
Kamplust, social:  012- 
Temperament:  020 
Skärpa:  005-
Försvarlust:  010- 
Nervkonstitution:  035 
Hårdhet:  008- 
Dådkraft:  008-
Skottfasthet: Fast
Poäng:  049

2005-10-23 Solna/Sundby-
berg
Roseole’s AG Morue Brandade
Gk mentaldel 
Domare: Stefan Björkman, 
Pia Johansson
e.Xsir de l’Amouraudiere
u.Roseole’s AG Barbue Braissé

Tillgänglighet:  045 
Kamplust, jakt:  024 
Kamplust, social:  006 
Temperament:  030 
Skärpa:  005-
Försvarlust:  010- 
Nervkonstitution:  035 
Hårdhet:  016 
Dådkraft:  008
Skottfasthet: Fast
Poäng:  149

2005-11-06 Mjölby

Roseole’s AG Brochet en Blan-
quette/Ej gk mentaldel
Domare: Leif Hjälm, Leif Sund-
berg
e.Maurice du Domaine du Goelo
u.Roseole’s Poulet au Blanc

Tillgänglighet:  015- 
Kamplust, jakt:  024- 
Kamplust, social:  006 
Temperament:  020 
Skärpa:  005
Försvarlust:  005
Nervkonstitution:  035 
Hårdhet:  016 
Dådkraft:  008
Skottfasthet: Fast
Poäng:  040

2005-11-06 Mjölby

Roseole’s Brochet Brymont
Ej gk mentaldel
Domare: Leif Hjälm, Leif Sund-
berg
e.Maurice du Domaine du Goelo
u.Roseole’s Poulet au Blanc

Tillgänglighet:  045
Kamplust, jakt:  008
Kamplust, social:  012-
Temperament:  010
Skärpa:  005-
Försvarlust:  005-
Nervkonstitution:  035- 
Hårdhet:  024 
Dådkraft:  008-
Skottfasthet: Fast
Poäng:  032

Röntgenresultat

Namn: Far: Mor: HD AD

Satchmo’s Epos Sénèque de la Dame de Cœur Norvege de la Plaine d’Astree C (omr)

Satchmo’s Exorr Sénèque de la Dame de Cœur Norvege de la Plaine d’Astree C (omr)

Satchmo’s Etra Sénèque de la Dame de Cœur Norvege de la Plaine d’Astree C (omr)

Satchmo’s Epson Sénèque de la Dame de Cœur Norvege de la Plaine d’Astree B ua

Satchmo’s Ero Sénèque de la Dame de Cœur Norvege de la Plaine d’Astree B ua

Roseole’s Biscuit Café Maurice du Domaine du Goelo Roseole’s Poulet a la Bonne Femme A ua 

Wiktors le Gout de la Liberté Noble-Victor du Jardin d’Avril Robbie du Jardin d’Avril C ua

Wiktors la Promesse de l’Aube Noble-Victor du Jardin d’Avril Robbie du Jardin d’Avril E ua

Wiktors Lixa Noble-Victor du Jardin d’Avril Robbie du Jardin d’Avril D lu

Wiktors Evita Noble-Victor du Jardin d’Avril Robbie du Jardin d’Avril B lu

Jakira’s Nanette Xsir de l’Amouraudiere Jakira’s Desdemona B ua

Sinsline Nicole-h Ortega de Patural Saphir de la Ruee Sauvage B ua

Manusstopp till nästa nr:
10 februari

Registreringar 

S54762/2005 Jakira’s Ondine tik Svart m röda tecken
e.Satchmo’s Tyson u.Jakira’s la Ninja
Född 2005-01-13
Uppfödare: Aud Haugerud Johansen, Norge

S57032/2005 Zonell Arko hane Svart & röd
S57033/2005 Zonell Atlas hane Svart & röd
S57034/2005 Zonell Aragon hane Svart & röd
S57035/2005 Zonell Astor Svart & röd
S57036/2005 Zonell Alladin hane Svart & röd
S57037/2005 Zonell Aisha tik Svart & röd
S57038/2005 Zonell Arista tik Svart & röd
Kull född 2005-07-27
e.Lillsjöviks L’x-Legato u.Jakira’s Janelle
Uppfödare: Malin och Joakim Rydén, Härryda

S61757/2005 Sinsline Ottilia-h tik Harlekin
S61758/2005 Sinsline Olivia tik Svart & röd
S61759/2005 Sinsline Othello hane Svart & röd
S61760/2005 Sinsline Orkana-h af Tofta tik Harlekin
S61761/2005 Sinsline Ofelia tik Svart & röd
S61762/2005 Sinsline Oasis-h tik Harlekin
S61763/2005 Sinsline Odessa-h tik Harlekin
Kull född 2005-09-06
e.Univers des Assiers u.Saphir de la Ruee Sauvage
Uppfödare: Annica Kroon & Sven-Olof Jönsson, Svärdsjö

Korning mentaltest 

2005-09-04 Borlänge

Jakira’s Galliano 
Ej gk mentaldel 
Domare: Ingrid Tapper, Latte 
Nordmark 
e.Xsir de l’Amouraudiere  
u.Baronesse Belleme 

Tillgänglighet:  045 
Kamplust, jakt:  008- 
Kamplust, social:  012-
Temperament:  020
Skärpa:  005 
Försvarlust:  010- 
Nervkonstitution:  035 
Hårdhet:  016 
Dådkraft:  008 
Skottfasthet: Berörd
Poäng:  099

2005-10-02 Bro/Håbo

Jakira’s Iggy 
Ej gk mentaldel 
Domare: Ib Ahlén, Cecilia Rietz
e.Xsir de l’Amouraudiere  
u.Roseole’s Barbue a la Pari-
sienne

Tillgänglighet:  030 
Kamplust, jakt:  024 
Kamplust, social:  006
Temperament:  020
Skärpa:  005
Försvarlust:  010-
Nervkonstitution:  035
Hårdhet:  008- 
Dådkraft:  008
Skottfasthet: Berörd
Poäng:  094
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