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TVEKA INTE ATT SKICKA IN 
mATERIAL TILL NÄSTA NUmmER!

HALLÅ!
TyCKER NI ATT VISSA HUNDAR 
OCH SKRIBENTER SyNS mER ÄN 
ANDRA? TILL NÄSTA 

NUMMER:

N
u när höstens vackra färger övergått i en 

mer grå ton innan julen lyser upp tillvaron 

igen, försöker jag komma på något spiritu-

ellt och vettigt att skriva om i ordförande- 

ordet.

Hösten är alltid en intensiv tid för oss 

hundägare med träning och tävling för många av våra med-

lemmar,  även utställningsverksamheten är intensiv.

Själv har jag inte kommit mycket längre än i somras när vi 

hade den mycket omtyckta träffen hos Ankie Hermansson. 

Jag hoppas på en repris nästa år både för "gamla" som nya 

ägare av vår fina ras.

Vi får hoppas att Håkan & Eva och inte minst Ankie & Mi-

que har lust, tid och ork att genomföra en träningshelg.

Det som för mig är ett stort bekymmer är det stundande 

nyåret med den fullständigt hämningslösa orgie i fyrverkerier 

och  smällare som inte bara är ett gissel för många hundägare 

utan även för vanligt folk . Här i Huddinge blir det ett verita-

belt "världskrig" ett par veckor runt nyår.

Det är märkligt att detta ofog får fortsätta från år till år med de 

skador det för med sig både på folk och fä. Nu vet ni var jag 

står i den frågan.

Nästa stora begivenhet är Stockholms Hundmässa, där vi i 

år skall ha en rasmonter.  Vi fick kritik förra året för att vi inte 

var representerade på rastorget. Många var villiga att ställa 

upp för att vi skulle ha en rasmonter i år; när vi nu kommer 

att ha en monter lyser frivilligheten med sin frånvaro. Vi är  

visserligen inte många medlemmar i  Svenska Beauceron-

klubben men det skall inte vara så att ett fåtal eldsjälar drar 

lasset hela tiden. Blir det inte bättring i den frågan kommer 

Svenska Beauceronklubben stilla somna in när de sista entu-

siasterna avsäger sig vidare uppdrag. 

Nu när er något överåriga ordförande har gnällt färdigt...

önskar jag alla gamla och nya medlemmar en GOD JUL & 

ETT GOTT NYTT ÅR med förhoppning om att vi får ett bra år 

med många goda beauceronupplevelser 2011.

Conny Wågland 

NYA ELDSJÄLAR SÖKES

CONNy WåGLAND 

ORDfÖRANDE I BEAUCERONKLUBBEN
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RÄTTELSE!

Freia (Goosewood´s Faverges)
Ägare: Elin Söderholm och 
Jouni Isoaho, i Nordmaling

Inte var det Gandalf och Dakawee 
på omslaget i DS 3 utan Atle och 
Dakawee. Ber om ursäkt för fel-
skrivningen. Fotot är fortfarande
taget av Maja Blom.

J
aha, så har vi tagit oss igenom ett helt år och nu är det åter igen juletid 

och därmed dags för årets sista Dubbelsporren.

Så här i slutet av november, när detta skrivs, börjar kylan krypa inpå – 

själv tycker jag att det är en välkommen förändring gentemot den mörka 

och regniga hösten. När vintern kommer och snön lyser upp så känns det 

lite lättare, tycker jag. Det återstår förstås att se om vi får en vinter som 

den förra – själv skulle jag inte ha så mycket emot det, förutom att jag nog skulle önska 

något mindre mängd snö. 

Gör man en tillbakablick över året som gått så har det varit en hel del aktiviteter för 

klubbens del. Vi har haft träningshelg på Fäboda gård i juli, med många glada beauceron- 

ekipage som kämpade på trots hettan. Vi har haft rasspecial i Askersund i augusti och 

även där var det många deltagare och trevlig stämning. 

Utöver detta anordnades även en vallningshelg i augusti, där alla ekipagen genom-

förde (eller sedan tidigare hade genomfört) godkänt vallprov. Vallprovet är ju än så 

länge inofficiellt men det är ändå otroligt roligt att klubben har börjat registrera det, vi 

hoppas på att det så småningom blir officiellt. Registret hittar ni på klubbens hemsida.

En nyhet — som ni som är flitiga besökare på klubbens hemsida säkert redan har 

noterat — är att det nu finns ett rasregister där. Det är undertecknad som jobbat med 

det under ganska lång tid — det tar tid att hämta in all information och sen koda det för 

hand — men nu äntligen blev det klart, eller ja... klart nog att läggas ut i alla fall.

Ett sådant här register är ju ett ytterst ”levande” dokument och jag kommer att 

försöka uppdatera så ofta som möjligt. Jag vore också tacksam för information om 

sådant som man inte kan hitta på SKKs Hunddata och Avelsdata, dvs. sjukdomar, avlidna 

hundar, anledning till att en hund inte är i livet längre, meriter som inte är officiella etc. 

etc. Ju mer information man kan samla in och lägga ut, desto bättre för rasen, tror jag.

Det finns många förbättringar som kan göras i registret; jag kommer att försöka 

införa dem efter hand så jag hoppas att ni har tålamod och att ni tycker att idén är bra 

även om den inte är helt färdig. 

Slutligen vill jag påminna om att manusstopp för DS 1-2011 kommer ganska snabbt in 

på det nya året, detta för att vi ska hinna få ut tidningen i tid innan årsmötet. Redan den 

9 januari behöver vi ha in materialet. Så ägna gärna nån timme under julhelgen åt att 

skriva ihop något trevligt eller ta lite roliga foton på era beauceroner.

Jag vill med dessa rader passa på att önska alla medlemmar och deras familjer/

flockar

GOD JUL & GOTT NyTT ÅR

och så ser vi fram emot ett riktigt bra 2011!

Åsa Alfred

T.f. redaktör

V E T E R I N Ä R E N S  S PA LT
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De allra flesta djurägare är väldigt 
måna om sina djurs hälsa. De upptäck-
er direkt om djuret t ex är halt eller har 
klåda. Vid problem i munhålan är det 
annorlunda. Ofta har dessa problem 
pågått länge innan ägaren reagerar 
och söker hjälp.

Vanligt problem
Det vanligaste problemet i munhålan är 
tandsten och parodontit (tandlossning). 
Då bakterier koloniserar matrester som 
sitter kvar på tändernas ytor bildas mjuka 
beläggningar som kallas plack. Belägg-
ningarna blir snart förkalkade och bakte-
rierna blir bofasta. Tandkött och käkben 
blir angripet av bakterierna och man får 
en inflammerad munhåla, ofta lokalt till 
en början men så småningom drabbas allt 
större delar av munhålan. Tänderna blir 
ofta täckta av tjocka lager med tandsten 
och tandköttet blir rött och blöder lätt. Tän-
derna börjar tappa sitt fäste i käkbenet, så 
kallad tandlossning eller parodontit. Djupa 
fickor mellan tanden och käkbenet gör det 
lättare för bakterierna att finnas kvar, här 
är miljön för dem perfekt. Immunförsvaret 
får oavbrutet slåss mot bakterierna och kan 
få svårt att klara av andra infektioner som 
djuret eventuellt utsätts för. Bakterierna 
kan också passera ut i blodet och orsaka 
sjukdom i andra organ t.ex. lever, hjärta 
och njurar.

Vilka drabbas?
Det är inte bara gamla djur som drabbas 
även om det är vanligare. Många börjar få 
problem redan när de är ett par år gamla. 
Vissa raser drabbas lättare än andra. De 
mindre hundraserna är klart överrepre-
senterade bland våra patienter med tand-
lossningssjukdom. Hundraser som t.ex. 
Yorkshireterrier, dvärgtax, papillon, och 
cavalier king charles spaniel är ofta tidigt 
angripna av tandsten, men även större 
hundraser drabbas, t.ex. greyhound och 
collie är överrepresenterade.

Kontrollera tänder 
och tandkött regelbundet
De flesta söker hjälp först när djuret luktar 
illa ur munnen. Kontrollerar man djurens 
tänder regelbundet så upptäcker man of-
tast problemen i tid. Det är inte bara tand-

sten man ska titta efter utan det viktigaste 
är hur tandköttet mår. Vissa kan ha mycket 
tandsten och relativt friskt tandkött medan 
andra knappt har någon tandsten alls men 
kraftigt inflammerat tandkött. Har tandloss-
ningen gått för långt så går tänderna inte att 
rädda, de har helt enkelt inget fäste i käk-
benet längre. I de djupa fickorna runt tan-
den frodas då bakterierna och sjukdomen 
kommer att fortsätta oavsett vad man gör. 
Då är det bättre att dra ut dessa tänder för 
att undvika att hunden eller katten lider. Är 
fickorna inte så djupa kan vi stoppa förlop-
pet genom en kombination av rengöring 
under narkos och förebyggande åtgärder.

Feline Odontoclastic 
Resorption Lesions (FORL) hos katt
fORL är en tandsjukdom som förekommer 
hos katter. Sjukdomen orsakar en succes-
siv nedbrytning av tänderna och så många 
som 70-80% drabbas. fORL förekommer 
även hos vilda kattdjur och än så länge är 
orsaken okänd. 

Sjukdomen är mycket smärtsam. Ofta 
har drabbade katter svårigheter att tugga, 
de sväljer sin mat hel, dreglar, slickar sig 
runt munnen, tappar mat, håller huvudet 
på sned när de äter eller undviker kallt vat-
ten eller kall mat. Man kan också se olika 
beteendeförändringar som aggressivitet, 
nedstämdhet eller oro. Ibland märker man 
inte något förrän de angripna tänderna 
tagits bort och katten verkar gladare och 
lugnare.

fORL ses ofta på kindtänderna men alla 
tänder kan drabbas. flera tänder kan vara 
angripna och skadornas omfattning kan 
variera mellan olika tänder hos samma in-
divid. Ofta söker djurägaren veterinärvård 
för att katten har dålig aptit, men fORL 
upptäcks även vid rutinmässiga munsane-
ringar.

Skadorna delas in i fyra olika stadier. 
från början ses ytskador nära tandkötts-
kanten, som inte går in i tandbenet. Stadie 
två omfattar defekter som sträcker sig in i 
tandbenet, då tandens pulpa och tandbe-
net har förbindelse med varandra blir ska-
dan mycket smärtsam. Vid tredje stadiet 
har pulpan angripits. fjärde stadiet omfat-
tar förlust av normal tandstruktur såsom 
förlust av tandens krona, nedbrytning av 
roten eller sammanväxning av rotrester. 

Nedbrytningen av roten kan vara så omfat-
tande att kronan helt saknar rötter och en-
dast sitter fast i tandköttet. Andra till fjärde 
stadiet ses tydligt om tänderna röntgas.

Katter med fORL lider vanligen även av 
inflammation i vävnaden som håller tan-
den på plats. I anslutning till den skadade 
tanden ser man ofta att tandköttet runt om 
är inflammerat och börjar lätt blöda vid be-
röring. Ibland ses tillväxt av tandköttet och 
läkkött som täcker tandskadan.

En noggrann systematisk munhåleun-
dersökning på sövt djur är nödvändig för 
att upptäcka fORL. Då sjukdomen oftast 
förekommer i samband med tandlossning 
och tandsten måste tänderna rengöras 
före undersökningen. Varje tand bör där-
efter undersökas med en sond för att hitta 
ojämnheter och defekter. Röntgenunder-
sökning bör rutinmässigt ingå i munhåle-
undersökningar på katt för att upptäcka 
förändringar under tandköttskanten

för närvarande finns ingen behand-
lingsmetod som avbryter sjukdomsförlop-
pet, i stället rekommenderas att tänder som 
har skador som sträcker sig in i tandbenet 
dras ut. När det gäller långt gångna defek-
ter görs ofta en kronamputation istället för 
att dra ut tanden på grund av att roten är så 
skör och lätt går sönder. Det är viktigt med 
återbesök dels för att se att inga komplika-
tioner tillkommit samt att inga fler tänder 
angripits. 

Narkos en förutsättning
Vid behandling av munhålan måste djuret 
vara sövt, dels för att det annars inte går att 
göra ett bra jobb och dels för att behand-
lingen är obehaglig och ofta smärtsam. 
Har man bara gett lugnande så kan man 
sällan dra de tänder som behövs. Ofta hit-
tar man mer problem i munhålan när man 
undersöker hunden eller katten sövd än 
vad man sett på vaket djur. Därför är det 
viktigt att man sövt djuret korrekt från bör-
jan så att man kan åtgärda det man finner 
under narkosen.

Behandling
först avlägsnas tandsten med ultraljud. 
Sedan undersöker man munhålan och tän-
derna ordentligt samt mäter fickdjup. Vid 
avvikelser röntgas tänderna och vid behov 
dras tänder ut. Tänder med stora eller flera 

MUNHÄLSA HOS HUND & KATT

¢
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rötter opereras ut genom att man skär upp tandköttet 
och fräser bort käkben. Efter behandlingen poleras tän-
derna för att plack och tandsten ska få svårare att fästa.

Går inte på försäkringen
Behandling av tandsten och tandlossningssjukdom 
går inte på försäkringen. Att åtgärda en tand som frak-
turerats går som regel på försäkringen, men endast i 
det akuta skedet. Det innebär att man måste upptäcka 
tandskadan när den har inträffat och inte flera veckor 
eller månader efteråt. Med andra ord kan det bli mycket 
kostsamt att inte sköta om hundens och kattens mun-
håla och det innebär framför allt ett onödigt lidande för 
djuret om man inte håller koll på munhälsan.

Mycket hänger på ägaren
När vi har tagit bort tandstenen och dragit de tänder 
som är bortom hjälp så krävs en insats av ägaren för 
att problemen inte skall komma tillbaka. Sköts inte ef-
tervården är man snabbt tillbaka i ett dåligt läge igen.

Tandborstning
Att borsta tänderna på hunden och katten är naturligt-
vis det allra bästa för att förebygga tandproblem, det är 
lika viktigt som det är för oss att borsta våra tänder. Dju-
rens tänder ska borstas dagligen. Att börja borsta tän-
derna är lättast på unga individer, borsta bara några lätt 
åtkomliga tänder för att vänja djuret vid att man håller 
på med munhålan.

Att tugga på saker är också bra för att hålla tandste-
nen borta, det kan dock aldrig ersätta tandborstning! 
Ge hunden och katten torrfoder. Undvik hårda märg-
ben eftersom de kan skada och frakturera tänderna. 

Nya hjälpmedel
De senaste åren har det kommit en del nya hjälpmedel, 
t.ex. specialkonstruerat foder som förebygger tandsten, 
enzymer som skall förstärka munhålans försvar mot 
bakterier och hämma bildandet av tandsten samt olika 
tandkrämer som hjälper dig att hålla tänderna på ditt 
djur rena mm. Det viktigaste är dock att borsta hundens 
och kattens tänder varje dag.

Bästa effekten
De bästa resultaten får man när flera positiva åtgärder 
kombineras; Borsta tänderna en gång om dagen, ser-
vera maten torr och låt hunden tugga på ben då och 
då. får ditt djur ändå tandsten och/eller inflammerat 
tandkött så se till att få det åtgärdat redan på ett tidigt 
stadium,så att man, efter behandlingen, på nytt har ett 
bra utgångsläge för att förebygga tandsten och tand-
lossning.

Malena Grimbrandt
Leg. veterinär

 på KURS i
SKOTT-
LAND
I

nnan jag skaffade mig beauceron så tit-

tade jag en hel del på border collie. Jag 

ville gärna ha en hund med vallnings-

egenskaper då det gör det lite lättare 

att träna dem – jag har tävlat elitspår 

med bl a dobermann och de kräver en 

hel del av sin förare. 

Border colliens nackdel är att de är så otroligt 

vallningsavlade, jag har en bekant vars hund till 

och med vallade stallet! 

När jag fick ut våra första beauceroner från 

karantän så bestämde jag mig för att gå vall-

ningskurs med Hifi och Hera. Jag kontaktade 

SVAK och fick lov att gå kurs i Ravlunda, Skåne. 

Spännande värre då jag aldrig sysslat med vall 

innan, detta var 1993/94. 

Kursen gjorde att jag kunde hjälpa min gran-

ne att hämta hem korna för mjölkning. Roligt 

värre, speciellt när en av kvigorna ville testa 

Hifi. Mitt hjärta for upp i halsgropen när jag såg 

kvigan sänka huvudet och småsparka med klö-

varna. Jag kunde riktigt se Hifi bli stångad och 

flyga flera meter upp i luften. Hifi tog det lugnt, 

sänkte i sin tur huvudet, lät svansen börja vifta 

och tog ett lugnt steg fram mot kvigan. Jag höll 

andan och såg hur kvigan såg ut att tänka; Är 

det värt det? Nä, kom hon fram till, det var inte 

värt det ...

Denna episod har etsat sig fast och varit en 

bidragande orsak till att mitt vallningsintresse 

har hållit i sig; i år resulterade detta i en veckas 

vallning i Skottland! 

VI STYR MOT SKOTTLAND

I juli bar det iväg tillsammans med fyra vänner 

och deras fyra border collies, själv hade jag Yang 

med mig. Vi åkte i två bilar, via Holland och sen 

med båt till Newcastle. Båtresan är inte den 

bästa för hundarna, antingen ska de vara kvar 

i bilen eller sitta inlåsta i båtens Variburar un-

der hela resan. Båten har ingen hundtoa men vi 

som hade hundarna kvar i bilen fick vid bestäm-

da tider lov att gå ner och kolla att de mådde bra.

>
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Väl framme i Skottland så blev man helt förstum-

mad, snacka om fårland! Får så långt ögat kunde 

se, i olika färger och storlekar. Vi såg till och med 

motorburna herdar som styrde sina hundar från 

off road-fordon i det kuperade landskapet. Vi pas-

serade även en kiltklädd säckblåsare, tyvärr vå-

gade ingen av oss fråga vad han hade under kilten ... 

Vi skulle bo hos och gå kurs för Bobby som ofta kommer till 

Sverige och håller vallningskurser. Vi hade varit i kontakt med 

honom under våren för att höra att det var ok att komma med 

annan ras än bc eller kelpie. Det var och är inget bekymmer 

för många med hund med vallningsanlag besöker honom eller 

han dem, i USA är det många med udda hundraser som anlitar 

honom. 

Redan första kvällen fick vi gå ut i fårhagen. Fåren vi fick träf-

fa gillade inte Yang och han i sin tur visade hur mycket spring 

det kan vara i benen. Min läxa blev att försöka få honom att GÅ 

på kommando fram samt att få ett läggande direkt där kom-

mando gavs. Denna uppgift sysslade vi en hel del med under 

vår vistelse. 

En sak till som jag har haft och till viss del fortfarande har  

problem med är att han alltid vill komma in till mig när jag kom-

menderar honom. I alla fall så var det en enorm känsla när man 

lagt hunden, lämnat honom ca 200 meter och sedan kommen-

derat honom fram, ligg, fram etc mot fåren och han långsamt 

närmar sig en flock som börjar förstå att han inte är farlig. Han 

och jag lärde oss massor under den veckan och det är en upp-

levelse jag gärna gör om.

HUR gIcK DeT Då föR öVRIgA eKIpAge? 

Jo, tre av dem fick valla uppför och bort från förare ca. 400 me-

ter och därute zigzacka, driva genom grindar etc. Det var näs-

tan så vi inte såg djuren, så långt bort var de! Gissa om vi var 

imponerade av hundarna som aldrig gjort något liknande och 

ändå kunde få det att se så enkelt ut. Grunden till vår träning var 

att alltid träna på det som inte går, avsluta med att låta hunden 

få sin belöning, fritt valla fåren en stund och bara driva med. Vi 

var även och såg på en vallningstävling och jag kunde konsta-

tera att det är stor skillnad mot de Franska öppna mästerskapen 

i vallning som jag har varit och tittat på. Jag förstår nu linjetänket 

och inser att det är stört omöjligt för en beauceron att konkur-

rera med en border collie.

MeR VALLNINg på HeMMApLAN 

Väl hemma i Sverige så var det dags att delta i Beauceronklub-

bens vallningshelg hos Ewa Myrbrink, en helg jag önskar jag 

hade gjort för länge sedan. Hennes metoder passar mig och 

även beauceronen som ras rent generellt och passar definitivt 

Yang. Han och jag hade olika idéer om hur jobbet skulle göras, 

vilket gjorde honom osäker och mig irriterad. 

Jag och Yang åkte från lägret med ännu större kunskap och 

glädje över att göra något tillsammans. Skoj var det att vi alla 

som deltog på lägret genomförde och klarade av anlagstestet 

i vallning.

Jag har turen att bo i Skåne där SM i både får- och nötvallning 

gick i år och jag var och tittade på båda. Upplägget är ganska 

likt i de båda vallningsgrenarna förutom att det vid nöt krävs 

lite mänsklig styrning av djuren ibland. När det handlar om får 

så klarar andra border collies av att hålla djuren på plats åt den 

tävlande hunden.

Jag tror att vår ras skulle passa bra på nöt. De har storlek och 

pondus som en border collie  saknar och några av hundarna jag 

såg på SM hade svårt att få kvigorna att flytta på sig. Kan vi bara 

få beauceronen att ta det lugnt – i alla fall Yang – så skulle han 

göra ett bra jobb.

Anna-Kari och Satchmo’s Yang

"Det var en enorm känsla när man lagt 
hunden, lämnat honom ca  200 meter 
och sedan kommenderat honom fram, 
ligg, fram etc mot fåren och han lång-
samt närmar sig en flock... "

BOBBY HåLLeR OfTA 
KURSeR I SVeRIge OcH äR VAN VID 

ANDRA HUNDRASeR MeD VALL-
egeNSKApeR äN KeLpIe OcH Bc.
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KLICKER
    KUL UTAN

AV  J E A N E T T E  f R I M A N  &  N I C K A N  L A R S S O N

K
anotpaddling med beauceron? Ja, varför inte? Ibland glöm-

mer man bort att man kan göra annat med hundarna än 

"vanlig" träning. En vacker augustidag gav vi oss ut på floden 

i fullpackad kanot tillsammans med våra hundar, syskonen 

Gandalf och Mist. I Ockelbo började vi paddlingen, Gandalf som är 

van sen tidigare visade Mist hur man beter sig i en kanot och snart 

var de båda lugna som filbunkar på floden. Kanoten var rymlig så de 

kunde båda ligga ner utan problem. 

floden flöt fram genom ett landskap som ibland kändes som riktig 

vildmark, men inte ett djur så lång ögat kunde nå. Kanske var det tur...

Några svårigheter på vägen var att vänta. Ett par forsar skulle passeras, 

men vattennivån var låg så strömmen var inte särskilt stark.

Vid ett strömt parti tog vi paus och kikade på vad vi hade framför 

oss. I ett litet hus vid strömmen bor ett äldre par. Mannen berättade 

att de karvade ett jack i en träbit de hade stående vid husväggen varje 

gång någon kantrade i strömmen. Måtte det inte bli ett jack till, 

tänkte vi nervöst.

Även fast det inte var mycket vatten i forsen var det  ganska 

knepigt att komma rätt i vattnet. Mist och Gandalf stod upp och 

parerade vågorna helt perfekt medan vi paddlade på som två tokar. 

Inget jack i brädan denna gång, vi kunde torrskodda paddla vidare.

På kvällen slog vi läger på en ö med ljuvlig utsikt. Hundarna 

lekte och tyckte nog det var skönt att få sträcka på benen efter en 

hel dag i kanoten. Mist vaktade så klart alla grejer och lägerelden 

och båda hundarna skällde på sitt eget eko som alltid fick sista 

ordet. frustrerande, tyckte Gandalf och försökte förgäves skälla ut 

de dumma hundarna på andra sidan vattnet.

Dagen därpå vaknade vi till ett strålande väder och spegel-

blankt vatten. Det blev en härlig paddling hem. Man kan ha kul 

utan klicker.

Man blir trött av att paddla. Gandalf och Mist soMnade brevid varan-

dra i kanoten och hade det hur MysiGt soM helst. det skulle kunna få 

plats en beauceron till i kanoten...Minst.

En jul och nyårshälsning från Silogårdens Dixi 
till alla Beauceronmattar och hussar.

God Jul 
& Ett gott nytt år 

från Bodil, 
Conny & Dixi

{ {



Jag och Ibah i Colmar Dagens vinnare från Elevage de la Noé d'Orient, Elliot de la Noé d'Orient Trevlig avslutning med middag tillsammans med Martine och Gilles Depardieu och 
Sophie Lhullier.

Ovan: Sophies tik, Echappée belle bleu du Serment des Brumes fick Excellent i ung-
hundsklassen. Hon hade också med sig Django (ovan th) till representationen.

Ovan: Några hundar från Noé d'Orient

Uppvisning med bland annat Uarrior de la 
Noé du Jardin (högra hunden)

Cassius du Grand Maurian
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Elevage du Jardin d Ávril. 
Drivs av Mr & Mme Depardieu. 
Vi känner varandra sedan tidigare då vi köpte våra första 

hundar, Victor och Robbie, av dem. Deras uppfödning har 

gett flera meriterade arbetande hundar genom åren och nu 

har de en ny avelshane – Cassius du Grand Maurian. Han vi-

sades i Classe Travail (bruksklass) eftersom han redan har 

meriter i Ring (franska skyddet). Cassius är efter Trick du Gex 

d´Emplume, som trots sin höga ålder med framgång ännu 

tävlar i Ring 3 (högsta skyddsklassen). Mitt intryck av Cassius 

blev att det är en stabil, balanserad och målmedveten hund.

Elevage de la Noé d´Orient. 
Drivs av Mlle Wiplier och Mr Méténier. 
De hade ett stort antal hundar från sin uppfödning och kunde 

kamma hem flera priser under dagen. De hade dagens vin-

nare Elliot de la Noé d´Orient  och bästa tik Echo Ruby de la 

Noé d´Orient. I slutet visades deras avelshund Uarrior de la 

Noé du Jardin upp som representation. Mitt intryck blev att 

alla var trevliga och sociala hundar och speciellt Uarrior är 

förtjusande. 

Dagens stora överraskning kom från en ganska ny och för 

mej tidigare okänd uppfödare.

Elevage du Serment des Brumes. 
Drivs av Sophie Lhullier. 
Hon hade med sej sin ungtik Echappée belle bleu du Ser-

ment des Brumes som fick Excellent i unghundsklassen. Till 

representationen hade hon med sej Django bleu de Serment 

des Brumes. Hennes hundar var mycket trevliga, sociala och 

stabila, speciellt Django som stortrivdes och charmade oss 

totalt. Kan också tillägga att i hans stamtavla finner man en 

hel del från kennel de la Horde du Bois Perdu.

Det var bara att se och njuta av en fantastisk dag. Vi åt en 

måltid och satt vid Martine och Gilles Depardieu och Sophie 

Lhulliers bord. Om någon är intresserad av Cassius eller 

Django till avel åt någon svensk passande tik och vill ha hjälp 

med kontakt på franska hjälper jag gärna till.

M
ed på den här husbilsresan var (utöver under-

tecknad) Ingemar och våra hundar. På vägen ner 

besökte vi först Colmar där Ibah fick följa med på 

stadsrundtur i vad som var en mycket sevärd stad. 

Sedan åkte vi till Bessancourt och hittade slutli-

gen fram till platsen. Journée beauceronne liknar 

Nationale d´Elevage med bedömning och karak-

tärstest men är en mindre tillställning. Program på deltagare och nummer-

lappar saknades så man fick lyssna på inropen och fråga sig  fram. Jag har 

sammanställt de för dagen tre mest intressanta uppfödarna i mitt tycke samt 

deras hundar.

Journée 
                  BEAUCERONNE

Rigmor Gustavsson reste till Frankrike på semester 
och passade på att besöka Journée beauceronne i Bessancourt, Belfort. 

Domare var Jeanine Anjoran

T E X T: R I G M O R  G U S TAV S S O N   f O T O : I N G E M A R  f O R S B E R G



Björnen har kommit ganska tätt inpå oss på 
sista tiden. Hur hunden kommer att reag-
era om vi möter en björn i skogen är något 
många av oss funderar på. Vera Wallberg-
Ohlsson var på reaktionstest i Orsa, där hon 
fick chansen att träna i en realistisk situa-
tion med en nästan riktig björn.

15

J
ag och min tik Aliczia Le Coeur Pur, 18 månader var på 

ett sk reaktionstest på björn i Orsa Tallhed. Tyckte det 

vore bra att testa. Jag tränar spår och personsök med 

henne och risken att snubbla över en björn är inte så 

liten här där vi bor, Sågmyra i Dalarna. Meningen är att 

hunden ska känna vittringen av en radiostyrd björn.

 I början av provet är björnen dold.  Hunden ska varna 

föraren och "ställa" björnen och, om man jagar, också 

föra björnen till jägaren. Det är ett test på om hunden 

kan hantera en björn på ett bra sätt utan att vara för "gå-

påig" och samtidigt skydda föraren. I slutet av provet var Aliczia lös och 

björnen rörde sig snabbt mot henne och sen tillbaka. Den var indränkt 

med björnurin så det hela blev riktigt realistiskt och tufft och det var inte 

alla hundar som klarade hela provet. Aliczia skötte sig dock mycket bra, 

balanserat och visade prov på mod samt viltskärpa. Ingen hade hört talas 

om den här rasen och blev nyfikna så jag försökte informera efter bästa för-

måga och hoppas det blev rätt med rasfakta. Ni vet hur det är efter ett prov 

och nervositeten släpper och alla pratar i mun på varandra!! 

En gråhund och en jämthund var också med. Båda hade jagat björn 

förut och arbetade mkt bra, jagade liksom på riktigt, var försiktiga även när 

"björnen" stod still och även hussarna såg ut att ta det hela på "riktigt". Nå... 

har man jagat en verklig björn så blir man nog försiktig! Aliczia hade inte 

lika mycket respekt för björnen när den var stilla och var lika noga med 

att hålla koll på fotografen, domarna och "björnskötarna". Jag är verkligen 

tacksam att vi fick vara med på denna lärorika tillställning. 

Vera Wallberg-Ohlsson

BJöRNTEST 
Vad gör hunden om ni råkar på björn? 

Satchmo's 
kennel 

önskar alla sina valpköpare 

och andra beauceronägare en 

riktigt god jul och gott nytt år!

CC

CCJCCJ

CCJCCJ

CCJ
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mH-STATISTIK FÖR PERIODEN 100424-100826

REGNR HUND KÖN DATUm KmS AVBRUTIT

s45179/2009 sinsline Quincy Jones h 2010-06-12 ja -

s45180/2009 sinsline Quentin h 2010-06-12 ja -

s45181/2009 sinsline Quattro h 2010-06-12 ja -

s45182/2009 sinsline Qleo-h t 2010-06-12 ja -

s45183/2009 sinsline Qujo h 2010-06-12 ja -

s45186/2009 sinsline Qantas h 2010-06-12 ja -

s45187/2009 sinsline Quito-h h 2010-06-12 ja -

s45188/2009 sinsline Qastor h 2010-06-12 ja -

s20952/2008 asatrons indra t 2010-05-09 ja -

s18139/2009 silogården's essi t 2010-04-11 ja -

s18141/2009 silogården's enzo h 2010-04-11 ja -

s18142/2009 silogården's erox h 2010-04-11 ja -

s21569/2008 silogården's dio h 2010-04-10 ja -

mH-STATISTIK FÖR PERIODEN 100827-101028
s30241/2008 satchmo's yinga t 2010-08-22  ja – 

s30235/2008 satchmo's yang h 2010-06-19 ja – 

HD
/E

D 
ST
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K 
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RÖNTGENDAT. REG.NR. NAmN FÖD.DAT. HD ED

2010-10-28 S46335/2009 Silogården's E'Wiper 2009-06-15 A ua (0)

2010-09-30 SE54578/2010 Jakira's Qross 2007-12-04 D grad 1

2010-08-26 S46334/2009 Silogården's E'Wild 2009-06-15 A ua (0)

SAmmANSTÄLLNING HD-AVLÄSNINGAR 
FÖR PERIODEN 100101-101028

HD grad A - 8 st 

HD grad B - 1 st

HD grad C - 1 st 

HD grad D - 1 st

HD grad E - 0 st

Resultat registrerade i SKK Avelsdata under perioden 2010-08-27 — 2010-11-07 

SAmmANSTÄLLNING ED-AVLÄSNINGAR 
FÖR 100101-101028

DIAGNOS  ANTAL 

Artros ua (0)  8

Artros lindrig utbredning (1)  3

Artros måttlig utbredning (2)  0

Artros kraftig utbredning (3)  0

Kull född 2007-12-04

e. Jakira's d' Artagnan, N05361/00     u. Jakira's G I Jane, N02071/02

se54578/2010  Jakira's Qross hane svart med tantecken      imp. norge 

Kull född 2009-02-15

e. Valderic Du Chemin Du Val Au Loup,  LOF113791     u. Jakira's G I Jane, N02071/02

se59145/2010   Jakira's ramses hane svart med tantecken      imp. norge

BEAUCERONER REGISTRERADE I SKK UNDER PERIODEN 2010-08-27 — 2010-11-07
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Å R E T S  A L L R O U N D

l

1. Satchmo's Xera 78,83 p  (5 res + ch)
2. Grand Lutin Zink 26,17 p  (2 resultat)
3. Grand Lutin Zamson 26,13 p  (2 resultat)
4. Satchmo's Rifi 25,12 p  (3 resultat)
5. Grand Lutin Zpencer 20,41 p   (2 resultat)
6. Goosewood's Garibaldi 13,09 p   (1 resultat)
7. Sinsline Pigalle-H 12,98 p   (1 resultat)
8. Sinsline Pascal-H 12,83 p   (1 resultat)
9. Grand Lutin Zäpo 12,33 p   (1 resultat)
10. Satchmo's Rizzla 7,43 p   (1 resultat)

B R U K S T O P P E N

T

V I LT S P Å R P R O V

|

1. Satchmo's Xera 119,82 p
2. Grand Lutin Zpencer 100,73 p
3. Grand Lutin Zäpo   91,93 p
4. Grand Lutin Zink   86,65 p
5. Satchmo's Rifi   86,29 p
6. Grand Lutin Zamson   83,13 p
7. Sinsline Pigalle-H   79,83 p
8. Sinsline Pascal-H   73,83 p
9. Grand Lutin Zniffa   65.30 p
10. Goosewood's Emile   49,75 p
11. Jakira's Malika   48,44 p
12. Satchmo's Rizzla   48,43 p
13. Goosewood's Garibaldi   47,46 p

       

1. Satchmo's Uska 44,55 p  (5 resultat
2. Silogården's Essi 36,90 p  (3 resultat)
3. Jakira's Malika 28,44 p  (4 resultat)
4. Grand Lutin Zpencer 28,33 p   (2 resultat)
5. Goosewood's Emile 20,75 p   (2 resultat)LY D N A D S T O P P E N        >

y

BEAUCERONTOPPARNA
2010Inskickade resultat per 2010-10-25 

1. Grand Lutin Zenta 48 p  (4 resultat)
2. Satchmo's Chanel 23 p   (2 resultat)
3. Grand Lutin Zäpo 21 p   (1 resultat)
4. Satchmo's Rifi 17 p   (2 resultat)
5. Satchmo's Xera 12 p   (1 resultat)
5. Satchmo's Rizzla 12 p   (1 resultat)
5. Sinsline Pascal-H 12 p   (1 resultat)
8. Goosewood's Emile 10 p   (2 resultat)
9. Jakira's Malika 10 p   (2 resultat)
10. Grand Lutin Zniffa   5 p   (1 resultat)

U T S T Ä L L N I N G S T O P P E N

"

OJ!
HANDHAVANDEFEL

I FÖRRA NUMRET AV 

DS:! PUBLICERAR DÄR-

FÖR LISTAN PÅ NYTT.

6. Goosewood's Garibaldi 20,37 p   (2 resultat)
7. Satchmo's Rifi 20,18 p   (2 resultat)
8. Sinsline Pigalle-H 12,41 p   (2 resultat)
9. Grand Lutin Zniffa 11,30 p   (2 resultat)
10. Grand Lutin Zink    6,48 p   (1 resultat)

DATUm PLATS HUND KLASS RESULTAT

2010-10-18 katrineholm asatrons Mist öppen klass 1:a-pris  se vch

2010-09-25 Gävleborg asatrons Mist öppen klass 1:a-pris

2010-08-28 Gävleborg asatrons Mist öppen klass  1:a-pris

2010-08-28 Gävleborg asatrons Gandalf öppen klass 1:a-pris

2010-08-07 Gävleborg asatrons Mist  anlagsklass  Godkänd 

Resultat registrerade hos SKK under perioden 2010-01-01—2010-11-07
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S
å äntligen var det dags för årets valläger hos Ewa 

Myrbrink på Mårtensby. Vi var sju ekipage som 

samlades och installerade sig under fredagsefter-

middagen.

fredagskväll ägnades åt middag och teoretisk 

genomgång och lite vallhundshistorik. 

Det är bra att i förväg veta lite hur det är tänkt att fungera. 

När man sen väl är inne med fåren upplever de flesta att det 

är fullt tillräckligt att hålla reda på sig själv, skilja på höger 

och vänster samt försöka läsa fåren och sin hund.

Det är också intressant att få lite bakgrund till vallningen 

och lite olikheter i de olika sätt man kan valla på och olika 

rasers sätt att valla.  

Lördagen och söndagen ägnades åt diverse övningar, 

mestadels i rundkorallen för de mer oerfarna. De flesta hun-

dar blir trötta snabbt och det räcker med kort stunder och 

vila emellan passen.

Alla hundar uppförde sig bra, det är viktigt att hundarna 

är snälla med fåren och inte skrämmer eller biter dem. 

På söndagen anlagstestades de sex hundar som inte re-

dan var det och alla godkändes! Bra jobbat av alla och bra 

omdömen på alla hundar. Ewa var faktiskt lite imponerad av 

alla våra trevliga hundar.

Kvällarna ägnades åt trevlig samvaro och gott vin och 

god mat.

KROPPSVALLARE

Vår ras är en sk kroppsvallare – "loose eye dogs" –  vilket 

innebär att den vallar med sin uppenbarelse och pondus till 

skillnad mot de hundar som är "eye dogs"  dvs vallar med sin 

intensiva blick.  Det innebär inte nödvändigtvis att kropps-

vallare tacklar fåren, det hör nog mer till ovanligheterna.

När man börjar träna vall med sin hund så rekommen-

deras att börja träna hos någon som har erfarenhet att valla 

med andra raser än border collie; detta för att skaffa sig en 

egen uppfattning av hur man ska träna sin hund och ras på 

bästa sätt.

Border collien är en ras som vallar med sin blick – ”eye” 

– och  det visar sig ofta att det sätt man tränar eye-hundar på 

inte fungerar så bra på våra kroppsvallande hundar.  

Det är alltid mycket svårare att träna bort ett beteende 

än att träna in ett. Om jakinstinkten av ”misstag” väcks till 

liv kan den vara svår att ta bort. Likaså kan det vara svårt 

att få en hund att arbeta självständigt om man styrt upp den 

för mycket. 

Vallhunden skall läsa herden, jobba självständigt, vara 

uppmärksam på herdens positioner men även kunna ta 

kommandon för att styra fåren dit herden vill.

ANLAGSTEST

Det man tittar på vid ett anlagstest är tre saker som poäng-

sätts och en sak som bara är information till hundföraren.

1. Intresse – Här tittar man på hur intresserad hunden är.

       (0 ointresserad — 5 Totalt fokuserad)

2. Naturlig förmåga att balansera fåren mot föraren. 

       (0 Ingen kontroll — 5 Total kontroll)

3. Mental uthållighet, hur länge hunden orkar fokusera

    och hur lätt den ger upp vid minsta motstånd.

    (0 ger upp vid minsta motgång — 5 Ger aldrig upp)

4. Samarbete/styrbarhet – bedömer hundens samarbets-vilja 

och styrbarhet.

Denna bedömning poängsätts inte utan är bara till som in-

formation till hundföraren. En hund med hög intressepoäng 

som klarar (om än motvilligt) att lämna fållan okopplad på 

kommando kan t.ex. inte få lägre än 3. Detta momentet skall 

inte räknas med i snittpoängen, eftersom skalan går från 0: 

extremt hård till 5: extremt förarvek. En 4:a gäller alltså en 

hund som är ganska förarvek, men inte så att det stör arbetet, 

och en 2:a är en hund som är hård, men styrbar. Vilken av 

dessa två som blir den bästa vallhunden är upp till föraren 

och dennes personliga preferenser

PROVETS ALLMÄNNA UPPLÄGG:

Provet utföres i en rund fålla, 75–100 meter i omkrets, eller en 

fyrkantig med 15–20 meters sida.

fåren som används ska gå undan för hund och inte utgöra 

någon risk för den ovana eller veka hunden. Bedömaren bör 

föra hunden under anlagsprovet. Bedömaren är utrustad 

med lämpliga hjälpmedel för att skydda fåren mot eventuella 

rusher eller ullryckningar från en het hund. 

En hund som visar starka tecken på att vilja rusa rakt på 

fåren behålls kopplad av föraren tills bedömaren ställt sig 

bland fåren, men vanligtvis släpper bedömaren hunden själv 

efter att ha hälsat.

 

Om hunden måste tändas – den visar inget intresse – skall 

bedömaren göra allt för att den ska börja valla. Ta in en erfa-

ren hund som kan stimulera den att jobba, eller ta in ägaren, 

spring runt i koppel och utan. Om inget intresse kan väckas 

i fållan, kan man eventuellt prova på öppet fält tills hunden 

tänt, och sedan flytta in i fållan igen. Den tända hunden skall 

testas okopplad.

PROVETS GENOMfÖRANDE:

Bedömaren ska försöka få hunden att cirkla, att vända, att 

jobba. Efter en stund ska bedömaren försöka få ut fåren till 

staketet och hunden ska med minimal hjälp försöka förmås 

gå mellan. 

Då och då ska man försöka stanna hunden, dock bara nå-

gon sekund, och bara om det går utan större åthävor. Korri-

geringar ska anpassas efter hundens temperament och syftet 

skall vara att skydda fåren. 

Testet pågår tills hunden visar tydliga tecken på att vara 

slutkörd eller tills femton minuter gått, då bedömaren kom-

menderar ’stanna’, berömmer hunden, kopplar upp den och 

släpper ut den ur fållan

Orsaker till att avbryta testet skall bara vara totalt ointres-

se eller *illasinnade* bett.

Ankie Hermansson

VALLÄGER
på Mårtensby

 AV ANKIE HERMANSSON
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P
å kort tid har Vietnam blivit ett 

mycket populärt resmål för många 

svenskar och landet brukar sam-

manfattas med ”som Thailand var 

för 10 år sedan”. Även grannlan-

det Kambodja drar till sig många 

turister och detta land är ungefär 

som Thailand var för 20 år sedan 

vilket ganska bra beskriver skillna-

den mellan de tre länderna.

fyrtiofem kilometer utanför Vietnams södra kust, i Siam-

bukten, ligger ön Phu Quoc som många resenärer sett som 

det närmaste paradiset man kan komma. Ön, som tillhör 

Vietnam, ligger bara 15 km från Kambodja, som också gör 

anspråk på ön och har gett den namnet Ko Tral.  Av denna 

anledning är den militära närvaron stor på ön, men det är 

inga problem att hitta den där fantastiska stranden som man 

bara trodde fanns i resebyråns katalog. förutom några båt-

förbindelser är det enklaste sättet att resa till Phu Quoc med 

inrikesflyg (propellerplan) från Ho Chi Min city – f.d. Saigon.

HUNDEN – EN SEVÄRDHET

flygplatsen ligger utanför öns största stad – Duong Dong – 

och resenären kan här få en gratis karta över ön med tips om 

olika sevärdheter. Här står att läsa;

”Another point of interest in Phu Quoc is the island 
native dog, this dog was originally a wild animal and 
later trained as a hunting dog by the local people, the-
se days they are very domesticated and it is hard to go 
anywhere on the island without seeing one of these 
dogs! These animals have unusally sharp teeth (as they 
tear their food when they eat it rather than bite) and 
have claws that over the years have been conditioned 
for catching their prey and are razor sharp”.

för den nyanlända turisten med hundintresse innebära en 

sådan text naturligtvis att denna märkliga hundras bara mås-

te studeras närmare!

Chó Xoáy är det vietnamesiska namnet på denna ras och 

den är också känd som the Phu Quoc dog.

När det gäller ridgeback tänker givetvis de flesta på Rho-

desian ridgeback och kanske någon enstaka även associerar 

till den lite mindre kända Thai ridgeback dog. Den sistnämn-

da torde vara närmast besläktad med den vietnamesiska rid-

gebacken även om denna ras har vissa speciella egenskaper 

som gör den tämligen unik.

 När man väl hamnat på ön Phu Quoc märker man snart 

hur mycket hundar det finns och att alla verkar vara av sam-

ma ras. förmodligen finns det andra raser på ön, men det är 

uppenbart att Chó Xoáy är en hund som är signifikativ för ön. 

Det finns speciella ”dog farms” som ser till att genetiskt sett 

bevara rasen och dessa anläggningar är mycket välskötta 

samt väl värda ett besök.

Chó Xoáy finns fortfarande i vilt tillstånd på ön, även om 

det är som sällskap åt invånarna som de flesta hundarna har 

sin roll idag. Rasen har beskrivits med vassa tänder och klor 

likt rakblad för att byten skulle kunna slitas sönder. De hun-

dar som turisterna kommer i kontakt med har normal tand- 

och klostatus, men det är möjligt att de vilda hundarna kan 

vara utrustade på detta sätt.

Hundarna har idag ingen roll i liknande brukssamman-

hang som finns i väst och någon organiserad träning verkar 

inte finnas. Rasen har uppenbart en vaktinstikt som verkar få 

en allt minde betydelse.

INGEN RASBESKRIVNING

Även om invånarna är mycket stolta över sin hund och 

gör mycket för att bevara den, finns det ingen rasbeskrivning 

på Chó Xoáy. En av de få extriörbeskrivningar som finns kan 

man hitta i det franska uppslagsverket Larousse Dictionary. 

Chó 
  Xoáy
  
  - VIETNAmESISK RIDGEBAcK

AV MATS ATTIN
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APPELLKLASS
DATUm PLATS HUND GREN RESULTAT

2010-10-09 Nordmaling Asatrons Indra  Spår  290 p  uppfl
2010-10-03 Vännäs  Asatrons Indra  Spår  Ej gk 
2010-09-26  Tjörn  Sinsline Pigalle-H  Spår  255,25 p  uppfl 
2010-09-12  Hölö  Satchmo's Rifi  Spår  250,5 p  uppfl. 

LÄGRE KLASS
DATUm PLATS HUND GREN RESULTAT

2010-10-10  Ystad Grand Lutin Zink  Spår  388 p  gk
2010-10-03  Gnesta-Trosa  Sinsline N'Ortega  Sök  Ej gk 
2010-09-26  Riddartorp  Sinsline N'Ortega  Sök  Ej gk 
2010-09-26  Skurup  Grand Lutin Zink  Spår  409 p  gk 
2010-09-19  Mölndal  Sinsline Pascal-H  Spår  469,75 p  uppfl 
2010-09-12  Tierp  Jakira's Kajika Ag  Sök  401,5 p  gk 
2010-09-05  Falsterbo  Grand Lutin Zink  Spår  Ej gk 

HÖGRE KLASS
DATUm PLATS HUND GREN RESULTAT

2010-09-25  Skurup  Grand Lutin Zpencer  Spår  429,5 p  gk 
2010-09-19  Nässjö  Satchmo's Arrac  Spår  434 p  gk 

ELITKLASS
DATUm PLATS HUND GREN RESULTAT

2010-10-16  Höganäs Satchmo's Xera  Spår  590 p  CERT
2010-09-18  Karlskrona  Satchmo's Rizzla  Spår  Ej gk 
2010-09-04  Sjöbo  Satchmo's Xera  Spår  450,75 p  gk 

KLASS 1
Inga nya resultat inrapporterade under perioden.

KLASS 2
DATUm PLATS HUND RESULTAT

2010-10-10  Hölö  Satchmo's Rifi  139 p  3:e-pris 
2010-09-11  Nödinge  Grand Lutin Zäpo  172 p  1:a-pris 
2010-08-29  Boxholm  Roseole's Ag Petit Chou  107,5 p  3:e-pris 
 
KLASS 3
DATUm PLATS HUND RESULTAT

2010-10-03  Borås  Sinsline Pigalle-H  234 p  2:a-pris 
2010-10-03  Lilla Edet  Jakira's Malika  235 p  2:a-pris 
2010-09-25  Kungsbacka  Jakira's Malika  183 p, 0 pris 
2010-09-19  Härryda  Jakira's Malika  228 p  2:a-pris 
2010-09-05  Göteborg  Jakira's Malika  239 p  2:a-pris 

ELITKLASS
Inga nya resultat inrapporterade under perioden.  

Datum Plats Hund A B C Poäng Resultat
2010-06-05 Varberg  Grand Lutin Zamson  80 71 70 221 Betyg B, utb.tecken 
2010-06-05 Varberg  Grand Lutin Zäpo  70  80  70  220  Betyg B, utb.tecken

B R U K S R E S U LTAT
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TÄVLINGSRESULTAT 

Info hämtad från SKK Hunddata.
Med reservation för felskrivningar.

Resultat registrerade i SKK Hunddata 
2010-09-16--2010-11-07

Resultat registrerade hos SKK under perioden 
2010-01-01 — 2010-11-07

Resultat registrerade i SKK Hunddata 
2010-09-16--2010-11-07

Här beskrives Chó Xoáy som: 

”En rad av virvlar finns mitt på ryggen från 
skulderbladen ner till korsryggen – ridgeback 
som reser sig vid bytesjakt eller vid möte av mot-
ståndare. Hunden har en bred mun, slät päls, 
smala ben, brett bröstparti, smal mage och rak 
svans. Hunden springer snabbt som en ekorre 
och simmar lika bra som en utter. Utöver detta är 
det en klok och trogen hund som kan lyssna på 
och förstå kommando från sin ägare.”

Storleksmässigt är Chó Xoáy något mindre än Thai ridge- 

back; hanar ca 55 cm och 22 kg och tikar ca 50 cm 

och 20 kg.

Hundens utseende och karaktär har givetvis innebu-

rit att folk från fastlandet har fastnat för Chó Xoáy och 

velat ta en hund med sig hem. Här har det visat sig att 

många hundar inte klarat av att lämna ön och ganska 

snart avlidit. Den som idag köper en Chó Xoáy för att ta 

den från ön måste även ta med sig en avsevärd mängd 

sand och vatten från Phu Qouc. Den första tiden i sin 

nya miljö måste hunden ha tillgång till vatten och sand 

från ön för att kunna acklimatisera sig. Det må tyckas 

vara en skröna, men är en fullt vedertagen handling 

som alla hundköpare rättar sig efter.

Som turist på Phu Quoc går det inte att undvika den-

na märkliga hund som från att ha varit en ren vildhund 

i djungeln har anpassat sig till att leva tillsammans med 

invånarna och att bli en attraktion man gärna visar upp 

för besökare.

En chó Xoáy har svårt att acklimatisera sig utanför sin ö. 
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