
,-"fffi
\{*rl9\u#/
Manusstopp

30 april

FURIEN ges ut av
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Mariell de Marque Jingo Feeling

Uppf.lngemarie Gradell, Ägare Ewa Johansson

Medlemsmöle med lörelösore sid 5 . Svk FUR-speciolen 3o-örsjubileum sid l4-15
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Avelsråd
Komondor
I*na Johnsson
Trn-estug.2-5
645 34 Strängnäs
Tel 0l52-218 52

Mudi
I*na Johnsson
Tingstug. 2-5

645 34 Strängnäs
Tel 0152-218 52

Puli
Kerstin Björkman i-
Klarvädersgatan 32
418 39 Göteborg
Tel 031-54 66 63

Pumi
Peter Johansson
Nöthult 4
451 92 Uddevalla
Tel 0522-181 03

Kommitt6
Kerstin Myreback (puli)
Tel 0552-201 l0

Furien
Annonser
Betala in annonskostnaden till
Svk FURs postgiro 29 8477-l
och sänd manus till redaktio-
nen.

Om du gör din annons i hel-
original skall lormatet vara A5.

Annonspris, oBS nya priser!
Ei medlem. dubbelt nris

Medlemsannonser
Hel sida, enbart text, 150 kr
Halv sida, enbart text, 80 kr
Hel sida + foto. 200 kr*
Halv sida + foto. 130 kr*
Helårsannonser I 00 kr i rabatt
* Bi fogas rastrerad./scannad bild
reduceras med 50 kr/annons

Championat, Import, Export
Helsida + foto. 75:-

Radannonser
Köpes, bytes. sdljes mm
50 krftrelår, 25 krflösnr. Två ra-
der på sidor med rvå spalter.

Import halvsida uran foro
med stamtavla at gratis

Notiser Championat, import,
export ätr gratis.

Postgiro
Svk FURs PG är

29 84 T7-1

Besök Svk FURs hemsida
rrv'wvn go.tolsvkfrrr

UiiLKoMMEN!

Svk Fur-bladet - FURIEN
Tidigare utgivna nummer kan
köpas fbr 2-5:-,4(isnr icke med-
lemmar och 20:-/lösnr mcdlem-
mar. Sätt in beloppet på

SvK FURs postgiro så kommer
tidningarna på posten.

Manus
Artiklar, notiscr, annonser. täv-
lingsresultat skickas till
Carina Karlsson
Stora Slågarp Pl 35

23 1 95 Trclleborg
Tel/fax 040-48 75 00
e-mail: puli@rhome.se

OBSI! Flnres der nö.jlighet au

få maskinskrivet ntnnus (nted

bra sväfla), datautskrifter eller
diskett med vcttlig
ordbehandlare och ruk
viinsrcrkuu är vi tacksamma.
Redaktiotten

Insänt ej beställt material, och
gratisannonser publiceras i mån
av utrymme, vi förbehåller oss

rätten att redigera långa texter.
Artiklar som vi hämtat ftån

andra tidningar får inte publice-
ras utan speciellt [i]lstånd.
Svk FURs eget matenal lår an-
vändas i andra klubbtidningar
förutsatt att källa anges. Förfar
taren har full upphovsrätt.

OBS Kom ihåg adressändring
till Gill Norberg

Grisslingevägen l7
139 36 Värmdö
TeUfax 08-570 227 33

bennaz pumipuli Glhotmail.com

Medlemsavgift
Enskild medlem I75 kr
Utländsk medlem 200 kr
Familjemedlem 50 kr
Uppfödarmedlem* 50 kr
*(t'ö rs ta nted I e rns s kape t fö r
valpköpare fönnedlat och betalt

VupnöRl.rnnunr
Anila Johansson
Långgatan 30
360 73 Lenhovda
Tel 0474-206 5l
Mobil 073-l-70 l5 05
e-post: kennelidum @teiia.com

L I av uppfödaren)
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Styrelseledamöter
Ordf'örande

Renöe Stencrantz.
Vadbacka övre 325
446 94 Skepplanda
TeU.fax 0303-33 86 14

E-post arankas.puii @home.se

Utställningsansvarig/ledarlot
Rune lvarsson
Kastanjevägen lB
554 66 Jönköping
TeUfax 036-13 l6 99

E-post .zannaviken @ mail.bip.nel

Suppleant
Solveig Bergkvist
Ryttarevägen 48
430 3l Åsa
TeUfax 0340-65 l9 89

borgarmarkens.kennel @ glocalnet.net

Revisor

Jan-Åke Atenfors
Västra Hamngatan 2
411 1'7 Göteborg
Tel 031-13 85 37

Valberedning

Kerstin Björkman
Klarvädersgatan 32
4'18 39 Göteborg
Tel 03 I -54 66 63

Vice Ordförande
Peter Johansson

Nöthult 102

451 92 Uddevalla
Tel 0522-181 03

fori ntens @l delta.telenordia.se

Övrig ledamot
Marie Ahlberg
V. Kalhult 2030
283 91 Osby
Tel 0419-108 29

marieahlberg @ mailhotmail.com

Suppleant/Kassör
Gill Norberg
Grisslingevägen l7
139 36 Värmdö
TeUfax 08-570 227 33

bennaz_pumipuli @hotmail.com

Revisorssuppleant

Johan Kjellberg
Södra Hamngaran l3 B
411 14 Göteborg
Tel 031-7tt 51 95

Valberedning
Lena Johnsson
Tingsstugan 25
645 34 Strängnäs
Tel 0152-218 52

Sekreterare
Lena Johansson

Nordsjövägen l3
617 31 Skärblacka
Tel 073-590 16 67

E-post pumi Gltelia.com

Suppleant
Gitte Hellström
Heidegatan 7
581 21 Linköping
TeUfar 0l 3-10 58 l8

g_hellsrröm @spray.se

Revisor
Pia Kjellberg
Cityekonomerna
Kyrkogatan 22
411 15 Göteborg
Tel 031-17 96 80

Revisorssuppleant
Boel Engarås
Västra Bodarne 3205
441 60 Alingsås

Valberedning
Ulf l*nnartsson
Hallsjö, Killegården 2
340 14 Lagan
Tel 0372-301 09

Utgivningsplan för FURIEN
I\Ianusstopp utkommer
3L januari mars
30 april juni
3l juli september
31 okt december

Redaktjonen ber er att respektera manustoppet så att vi kan
hålla ovanstående plan och skicka ut ftjRlglt i riO.

FURIEN 1/2003



Ordföronde hor ordet
Hallå Medlemmar...

Denna gång är det inte ordförande som har ordet utan det är vice ordförande.
Rcnde blev hasrigt sjuk och jag fick i uppdrag arr skriva nåera rader här till
spalten...

I hijstas skrev Ren6e om att standarderna f'ör puli och pumi skulle upp till beslut
i SKlVStandK i oktober. Hur gick det'l Jo saxat ur protokollet från mötet
(protokoll SKK: s srandardkommirrd 2002-10-30)...$ 58 pumi (bordlagt ärende
$ 7412001). Förelåg nytt yttrande från SvkFUR över förslag rill översättning av
reviderad standard lör pumi.
Beslöi standK biialla flertalet av klubbens förslag till redaktionella ändringar,
varefier standarden fastställdes för publicering. g 59 puli (bordlagt ärende g

7412001). Förelåg nyrr yrrrande från svkFUR över förslag till översättning av
reviderad standard 1ör puli i vilket klubben begär borclläggning med hänvisning
till uppgifter om att en ny standard för puli har lämnats till FCI av den Ungerska
kennelklubben. Beslöt StandK att bordlägga stanclarden i avvaktan på ett besked
från FCI.

Kort sagl standarden för puli ändras inte nu, medan standarden för pumi är
ändrad. Dock vet vi i SvK FUR inte hur, eller rättare sagt vilka, av våra förslag
som SKK tog hänsyn till. Om detta kommer säkert mer

SvK FUR fyller ju år i år, 30 närmare bestämt. Detta kommer att firas lite extra
på vår utställning i Mölndal den 23 maj. Hjälp till med arr fira föreningen genom
att komma dit. Alla är varmt välkomna.

Här vill jag också slå ett slag för medlemsmötet i Jönköping, som programpunkt
har vi Lennarr swenson. Han kommer att tala om avel, och frågor relaterat till
detta. Kom gäma och lyssna, ställ frågor och engagera er. Detta kan också ses
som en start på vår avelskommittes arbete. passa på att ventilera dina åsikter i
dessa viktiga frågor.

Styrelsen har ju fått några nya ansikten: Völkomna Rune, Gitte och Mia.

Du stödjer väl klubben genom att köpa Bingolotter ifrån oss. om inte knn ni
kontakta Kerstin Björkman (03 I-54 66 63) så hjölper hon till nrcd attfömtedla
lotter Tack.

Medlemsmöte: Jönköping, I 0/5
Aktuella aktiviteter för SvKFUR:
Utstallning och födelsedagsfi rande: Mölndal. 24/ 5
Utställning: Finspång, 23lg

Rende. vi är många som tänker på dig. Krya på dig. ?erg"
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Styrelsen har nojet att
välkomna alla medlemmar

till en foreläsning med

Lennart Swenson
Lennart Swenson är genetiker och
engagerad i hundavel sedan 1978.

Han är anställd på Sveriges Lantbruksuniverstitet, Uppsala.
Och han doktorerade i hundavel

(HD/ AD, hjärtfel hos Cavalier) år 2000.
Han är också adjungerad experti

SKKs avelkommitte samt Sveriges
representant i FCIs Breedingcomission.

Vi kommer under dagen gemensamt
diskutera våra raser och vårt avelsarbete.

Tid

Plats

Ovrigt

l0 mai klockan 10.00 - ca16.00

Studiefrämjandet, Kanalgatan 2, Jönköping

Upplysning Peter Johansson 0522-18103

Föreläsningen är kostnadsfri.
Fika kommer att finnas till självkostnadspris.
Ingen föranmälan behövs.

Välkomna!



Proiokoll fört lrd Svcnska klubben För Lhrserska

Rashurdars Arsrnöte

PJats Jönköpin.-c. Studiefränr jandets lokaler
Datunr 9 mars 2001

A4ötcr.e öppnonda.
SvkFURs ordföranderr Rer)ee SteDkraDtz öpprade 1rötet och hälsadc alla nän,arande r'älkornta

\ L.ltt:tcrtn.g av rö.stlcingd
Röstborättigade medlermrar nän'arande I I stvcken

$ 2 l:ol av ordförcrnden .för qrsmötel.

Tili mötesordforande valdes Peter JohmssoD

$ 3 .\D,ral.scns qnnltilen om protokolllörore vtd tnötcl
Till arsmötets protokollförare valdes Lena Johansson

S 4 Val ev tva.jlt.\lcrtngsmdn tillikq rö.\lrciknqre.
Tilljusteringsmän valde arsmötet Gitte Hellströnt och Kerstur Björkmat.

$ 5 Reslut ottt nairuoro- och yttrande riiil fönioil ctv per.soner enltgt $ 7 mont I
Alla räruarande är nedlemar.

$ 6 Fraga ont klubbmecllcmmqr hlivit stadgeenltgr kallade
Arsmötet behörigt utl\st och fragan besvarades medja.

$7 Faststcillande ov dogordning.
Dagordningeu fastställdes.

$ 8 Sryrel.se n.s arsrcdovrsnm? med bqlans- och resultatrcikning. Redogörclse.lör' orhete nTed
ov e Ltf ra go r s ont I rcvi s or c rn o s b e rci tt e l.s e.

Balans- och resultatråkrurger redor.isades av kasör Gill Norberg. Fragan om lad sonr garr oss
aruonsrntakler togs upp och Gill beråttade att det år intäIder for monser i FURIEN. utställnrrgs-
kataloger- Svk FLIR-s rr ebsrda och r,ar mfomrationsfolder
.\r'elsradens 1'erksamhetsbertftelscr för puli och ptuni låstes upp
Vcrksanilretsberättelsc lbr nrudi och komondor ei inkonmen till arsmötet
Relisionsberänclsen lures upp. godkändes ocb lades till handlingama.
Verksamhetsberättelse fur klubbens valpfömredirng ej inliommen till arsmötet

$ 9 Fost.strillondc qv bcrictns- ocll rLt,\1tltcllrailcf,mg somr hcslut on enltgt cla.s.sct rtopkommcn vin.tt cllc,r
rörluyt.
Balaus- oclt resultaträkningen fastställs. Viusten är resen'erad till.jubilcrmr, rnedienrsmöte. utbildn
u.nr lilket godkändes a\ arslröIet.

$ l0 Jlrrc/rcr.i ropport onr dc uppdrag./örcgacnd( or\n\ajt( givt illi .\f'1'(lscn
Genomuang ar r erksanrhetsbcräfi€lse för 2001 \rerksarrletsp)anen för 2002 genomförd i alla
avseerrden lomtonr att Srk FLIR ei haft nagon montcr pa utställnnger i Göteborg och HtrND 2001

Dtskusston f-ördcs onr varför rnte sa hade skett och r bada fallen har brrst pa pcrsoncr sorr kunnat lrrlla
t respeklti c' rronter \ ant artlcdntnger lill att dL]l rDt0 san alt tcnomfora ArsDtotct fanir att anledlltlqcr
r ar OK oclr godkände rappoficn

$ I 1 Errlll ttrn ttnjlcrtfriirct lor \h rcl.\(n
Alsvarsfrihet beslutades enhållig1 ar arsnrotct

$ l2 8rrlrrr ot11 .\lt'rri.\rn.\ /irtlty trll rtt i;strnirttltitrn
Verksanrlrctsplan för Srk FUR l[)0] låsrr-s upp och godkändes

$ | 3 J 
io r c ci rLt gn r n,q or' \ n / r'l\.,r.t b u l.gc t p I t n

Budgetförslaget godkändes

$ 14 Bc.r/rrl otn at'eiftcr lör kommqndc vsrk:;qnthet:tr
Arsmötct beslutåde afi ruedlemsavgifictr tör 200rt skall höjas med 2j: - fbr srsLild nrccilcnr fian | 75 -
till 2itO - och för utlandsk medlem fran llr0 - till 22-i - for famillencdlcn och upplödalredlerr skcr
nrzen holning utan j0:- kvarstar sorn alqrft för respcktle ntedlenrskap

$ 15 lll m' orcltorctnda. orclinqrrc lctlcntarer och .supplconttr I !/t?-cl.fL,r? tctntt hctliit r,nt
vupp I c crnI arnts t I nn \ rLgört n g.\ ordn t n {
Arsnrö1ct valde:
Ordförarde ReneeStercrartz
Ledamöler Rrurelvarsson

Marie AJrlberg
Suppleanter GillNorberg

Gitte Hellströnr
Solveig Ber.qkvist

AI

AI

al
at

$ 16 l'tl cn lyq rcvtsorer ocll lvt re\rt\ars:lqplacrnter enltgt 39 i clc.tsct .stcrdgctr

Arsnrötet valde;
Revisorer

Revisorsuppleanter

$ 17 tr/ol at valherednint'enltct $l A i desscr .stcrclgot

1:e
2:e
3:e

orlr';rl
nrral
n\t'a]
orlral
n\t'äl
omrral

omrral

our al

1ar
J ar

Arsrrötel valde;
Sanmrankaliandc
Valberedning

Pra KSellberg

Jan-Ake Alenfors
Johan Klellberg
Boel Engaras

Uif Lernarlsson
Kcrstir Björkrrar

omyal 1 ar
orlvai I ar
onvai 1 ar

omlal I ar

I ar
lrr

$18Behandltngat'arcnr.lgt.\ot11 .\cno\lIItck)rtnntcilt.sttll tftt'Lltcri (i;ct .lLrr,t r!ttLi\tt/iit'
0 r.\ m ölal
I motion inskickad av N{aria Ardersson cällande önskat arrangomanq a\ r allpror och NIH-
beskrivnmg i Svk FUR's regi Maria berätlar om sin motior och fragar diskntcras Stlrclscn fbrklarar
att derxra 11'p av arrargemang stöds fran klubbens sidan och att ett flertal lall och lvlH-testcr arlrgor
utförts i Svk FLIR's regi Svk FLIR har idag inte tillräckliga resllrser att binda srg vid au arrangerl
derma ll'p al prover löpandc varje ar. Stvrelsen avslar mcd denna tbrklarrng motioucn Ar slaget
bifalles ar, arsmötct.

S 19 Re.tctrsoltning
Arsmötet beslutar att reseersättning skall utga nred den skattetira ersättDlngcn I6 lmrl

FURIEN 1/2003 FURIEN 1/2003
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Suppleanter

Revisorer

S keppl anda 1003 -(-)-l -05

$20 Ötriga drenden.
-En motion som ej komit in i tid liistes upp, motionen skal besvaras att den inlomit for sent men
afi en motion med liknmde innehäl b€handlats åv fumötet.
-Lena Jobansson tar på uppdrag av Mariame Karlrnan, Piteå upp fragan om "distiktsombud" inom
klubbm.

Mötet ovslutds.

Svk FIR's ordl?;rande tackar for visat intresse och hdlsar nya sqrelsemedlemmar vdlkomna.

n/^ 9t
Mlft(( lltu'u$cn1 T"x-\L
tiääfoUansftn Pam Johgrsm\ -Vid protokollet MotesordktaadJ

,/

&,frv%//f- '712{'ffi/-
Gitr€ Hellström /K-ruo 

ajorkZ
Jusrcriagsman Justeringsman

Verksamhetsberättelse ffu är 2002

Styrelsen
Styrelsen har haft följande sammansättning uncler tiden mars t o m september

Ledamöter Rende Stencrantz ordförande
Peter Johansson vrce ordförande
Nils Wilseus sekr
Lena Johansson ledamot
KerstinMyreback ledamot

Gitt Olsson
Soiveig Bergkvist
Gill Norberg kassör

Pia Kjellberg
Jan-Åke Alenfors

Revisorssuppleanter

Valberedning

Johan Kjellberg
Boel Engarås

Kerstin Björkman
Lena Johnsson
Ulf Lennartsson

Sh,relsen gjorde följande föröndring inorn ledarnöternafr o m september I .) tn m(r.\

Ledamöter Rende Stencrantz ordförande
Lena Johansson
Peter Johansson
Nils Wllseus

vice ordförande
sekr
ledamot

I

Kerstin Myreback ledamot

Årsmötet
Ärsmötet ägde rum den l0 nars 2002 i örebro

Medlemrnar
vid årets siut hade Svk FtrR 29.3 st medlemmar enligt förjande: komondor 3 st,
mudi 29 + 3 st fam.medr. puli 108 medl + 7 st fam.medr, pumi r23 medr + i0 fam.mecil
och övriga lOst.

FURIEN 1/2003 FURIEN 1/2003



lorts r erksanrhctsbcratlcl\c lor år ](Xlf

S t;'relsesarnmanträden
Under året har 4 st st1'relsemören ägt rum samt 3 AU_beslul tagits.

Utstiillningar
svk FUR-specialen genomfördes i nraj i Göteborg. domare var p6ter Harsånyi, Ungern.
I augusti genonfördes Svk FLIRs utställning i Gistacl. clonrare var Gunilla Skallnran.

Ävelsråd och valphänvisning
Se separat verk.sarnhetsberättelse

Övrigt
Medverkat med rasmonter i Bosjökloster
Medverkat med rasmonter på "Gåsatider i Skåne,'
Så1t Bingolotter
Utkommit med 4 nr av nedlemstidningen FURIEN
Utkommit med och distribuerat en informationsbroschyr på 40 sidor om Svk FUR och vära
raser där våra uppfödare haft möjighet att ha kennelannonser
Genom enkätförfrågan genomfört utvärderingar av medlemstidningen FURIEN, hemsida samt
våra två utställningar.
Bildat en avelskommitt6 som aktivt kommer att arbeta för en sund a'er av våra raser
Avelsrådet för pumi har gått kurs i SKKs regi om avelsfrågor
sammanställt tävringarna Årets hund, Årets veteran, Årets bruksfurie, Årets lydnadsfurie.
I Svk FURs regi har är,en genomförts test av vallnirgsanlag
Klippkurser för pumi har genomförts
Haft annons i Hundsport om våra raser
Offi ciell mentalbeskrivning på Högan?is Brukshundklubb
I Piteå annordnades en träff för alla ,,ungrare" i norr
Ringträning och pälsvård genomfördes i maj

Svenska klubben För Ungerska Rashundar SvkFUR

Undertecknade, utsedda aft granska Svenska klubben För Ungerska
R as hundar SvkF U R : s r tike ns kap e r o ch fön, al r n i n g.far år 2 00 2, få r
efrer fullgjort uppdrag htirnted atgit a följanrte

R E'' I S I O N S B E R ATT E L S F.

För fullgörande av rårr uppdrag har t'i genomk)sr prorokol och granskat rcikenskaperna.

Rcikenskaperna clr förda med ordning och noggrannher.

Klubbens inkomster och tttgifter under årets samt dess stcillning den 3 I december 2002
framgår av utdrag ur rdkenskaperna ( Resulrat- och Batawaining)

Då vår granskning ådalagt, att styrersen på ett förtjdnstfurh satt handhaf krubbens
angelcigenheter, Jår vi hemsttilla att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för i002 års fanaltning

tril / D,v,M,,.{,1,,,
,4. , )/(ilUt,, Iurt/,,r./

Kerstin Myrebdfk

t'!-)(af \\
Peter Johansson \-

\

/ a\-

\1,-tt; i.\. t\.\.'.--
Gitl Olsson

Goteborg den 5 mars 2003

7i 4,,ov, ,
Pia Kjellberp / f 

t,r

C ,1]S-+-Jv-.at-Y-:t7{*. \
Sol veiI Bergkvist

(. ,. /

Gill Norberg

Av svenska Hubben Far ungerska Rashundar svkFIJR:s drsmöre utseddarevisorer

tfr_luu;,u
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I

Svk FUR (Klubben för Ungerska Rashundar)

Förslag till budget år 2003

Svk FUR (Klubben for-

Balansräkning Per 31

Tillgångar
Kassa
Postgiro 298477 -1

Forenr ngsparbanken
ln,/entäTrer (Utst tält)

Summa

Skulder och Eget Kapital
Förskottsbet medl.avg
Ovr. Kortfrist Skulder
Eget Kapital
Ärets Vinst
Summa Eget Kapital

RES U LTATRÄXI.I I I.I C P TR
lntäkter
Medlemsavgifter
Anmäln. avg Utställningar
Övr Försäljn.Utställningar
Annonsintäkter
Ovr Försäljning
Bingolotto
Råntejntäkter Bank & Postgrro

Ungerska Rashundal

December 2002

Medlemsavgifter
Anmäln.avg Utstållningar
Övr Forsäljn.Utställningar
Annonsintäkter
Övr Forsäljning
Bingolotto
Rånteintäkter Bank & Postgiro

Kostnader
Utstäl Iningskostnader
Möten och Konferenser, utbildning
Ovr Aktiviteter
SKK Stambokforingsavg
Tryckeri- o lnternetkostnad
Furren inkl porto o kuvert
Övr porto o kontorsmaterial
Klubbförsäkring
Avskrivning Utställningstålt

BUDGETFORSLAG
36 000,00
32 000,00
14 000,00
4 000 00
3 000,00

20 000,00
1 600 00

1 10 600,00

lng Balans 1ll
2002

1 779 5A

47 225 57
l^ -,aq aE

OOO

119 294,32

0,00
-1 2nn nn

-118 094,32

-119 294,32

Utg Balans
31t12 2002

0,00
7 4 069,1 1

71216.A4
2 354 00

147 639,15

-B 600,00
0,00

-118 094,32
-20 944,83

-147 639,1s

32 000,00
'19 700,00
11 000,00

3 000,00
11 500,00
28 000,00

3 500,00
1 200,00

700,00
1 1 0 600,00

31 DEC 2002

Kostnader
Utställningskostnader
Möten och Konferenser
Ovr Aktivileter
SKK Stambokföringsavg
Tryckeri- o lnternetkostnad
Furren inkl porto o kuvert
Övr porto o kontorsmaterial
Ki ubbförsäkring
Avskrrvning Utstäilningstält
Reserverat till jubileum,medlemsmöte,utbildn.m.m

35 900,00
31 440,00
13 128,00
7 450,OO
2 824,50

20 432,50
1 671,39

112 846,39

31 595,50
B 754,40

950.00
2240,O0

16 635,00
25 626,00
4 002,66
1 090,00
1 008 00

20 944,83
112 846,39

Verksamhetsplan fiir år 2003

. Ge ut fyra medlemstidningar

. Arbeta för en sund avel av våra raser

. Stötta den nybildade avelskommitten i deras arbete

. Vara aktiva när det gäller uppdaterandet av vår hemsida

. Genomföra två utställningar

. Fira Svk FtIRs 30-årsjubileum genom extra insatser vid specialutstäilningen

. Försäl_ining av Bingo Lotter

. Stödja genomförandet av vallningstester, mentalprov och andra aktiviteter
Genomföra minst ett medlemsmöte med extra inbjuden föreläsare

Sprida positiv information om Svk FUR och våra raser

Ha årsannons i Hundsport

Motion till Ärsmötet 9 mas 2003

Skutle vi\a atl FUR en gång (gåma två) varje år mogerar vallprov wh MH beskrivning i egen regi.

Vadgallervallprcvenha!dettaskett mersporadisktvadjagkunnatse.Efte!atthadortenlitrfråganiFurien harjag
förstått att valltesta sin hund år intressant för mänga,
Det år ju vallhundar vi håller på med så det borde ligga i vårt intresse att se vilka anlag som frms kvar.

Når vi Lommer till MH beskrimingu så kråvs för hud som uppnått 18 månader genomgången MH beskrining för att få

deltaga på brulstävling. Då våra raser börjar bli mer och mer lepresente.ade i dessa grenar och det är ett hårt tryck pä
arregörer av MH är det int€ lått för en hud av icke bruksras att komma med på dessa.
Våra raser lämpar sig viil för bruLsarb€te @h det blir också fler som vill arbete med dessa gTenar. Därlör vore det tili
hjålp lor våra raser att ha en (eil€r fler) egna MH b€skrivningar.

Bergshamra 2003-01-31

Med veidig hålsning
Maria Andersson
(Pui ågile)
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Völkomna lill

Svx FUR-SPEaTALEN 2OO3

Lördogen den 24 mai

Domore

Tomosz Borkowski, Polen
Specialen är otliciell

Medlemskop iSvk FUR erfordros
lnofficiellför volpor

Anmölning

Belolningsdog

Anmölningsovgifl

Senost 22 april

Senosf 30 opril

Volpkl 4-6, 6-9 mön .l25 
kr junkl

ukl, ökl, chkl22O kr och vetkl .l70 
kr.

OBS Gör endost oti onmölo I en kloss.
hund måste ho rott ålder dogen innon
utstöllningen

SKKs tre-sidigo onmölnlngsblonkefi
Sönds till: Rune lvorsson, Kostonjevögen
554 66 Jönköping, tel:036-13 t6 99

29 84 77-l

Äby Trovbono, Krono Comping
i Mölndol, strox söder om Göteborg.

Anmölon/Upplysningor
IB,

Postgironr

Plots

JUBILETJ

Anmölningsblonketl medföljer tidningen, behövs fler konloklo SKK

Svr FUR-SpEcurEN 2003

BARN MED HUND
Bam med hund komrner att
arrangeras.
Anmälan på plats.

rönsÄr;Nnrc
Du kan under dagen köpa kaffe
med dopp, hamburgare och dricka.

LOTTERI
En hel del fina saker kommer att
lottas ut.

PRISER
Du som aill skiinka till trtsttillningen.
Skicka inga priser.
Kontakta Solveig Bergkvist,
Ryttarevägen 48,430 31 Asa.
Vill du skiinka priser till Barn med
hund, agility eller en annan speciell
ras var våinlig ange detta.

Possa på
Vöstro KK Nolionello Utstöllning

söndogen den 26 moj

Anmölon pö PG 83 74731-1
eller över internet
www.beom just.nu

Sisto onm. den 14 opril
Mer info se Hundsport

Anmäian till Solveig senast den 1
mal.
(Vi kontnter .förbelfilla oss riitten att
sprida priserna inonr den rtts du uciljer).
Ange namn och telefonnurruner.

VANDRINGSPRISER
Du som erhöll vandringspris på
FUR-specialen 2000 skall
ovillkorligen återsända detta till
Solveig Bergkvist,
Ryttaregatan 48,430 31 Åsa,
74 dagar innan utställ-nrngen, om du
inte tiinker ställa ut.

övEnNarrNrNG
Stugot och camping finns på
utstäIlningsplatsen.
Krono Camping, tel031-87 88 84.
OBS! Vill du vara säker på att få
stuga nära ringarna ring i god tidl
Hotell finns 500 m från
utställningsplatsen.
IBIS Hotel, 037-67 96 30.

ll
T

i

FÅANCO^I

MOLNDAI,

,"r:Hl

Arldtifir
Gördrorg C 7 L,
Trdlåorg 3l{ Ln
MdBö 280lm
Stocuroh {90km
Odo ,2okm
}lrbogboi€ ?i7kl
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l4,i' Li,j "d5 #r#,'fi,t il-?#ttä. o,," *. *f Muur
Tommy Paremo . Palisandergatan 7'230 4O Bara

040-44 90 74 . skrifsmedjan@swipnet.se

Hej korrondor'lantaster!

Nu väntar vi på våren. val iir den? I sklivande
sekund har vi ca 20-30 cm snö ute.
Vad det är kul att hitta en komondor i en flhn.
Döm ulav rnin förvåning när vi en kväll satt och
tittade på 102 Daltnantinerna det var en
komondor med. Den är inte rned så länge men
tillräckligt att se och beundra.
Häronrdagen var det en puli med i en komedi-
serie som går ganska så sent på kviillarna. Del
var roligt att se en svar-t fulipälsad puli "i en
amerikansk serie". Det slutade med att Drew
tyckte att pulin var tovig och rakade ner
honom..-. Han viste inte att rasen var en snör-
hund.

Utställning i Göteborg i januari, där Nova blev
BlM. fick sitt andra Cert o Cacib. Agneta Borgs
Aristoteles "Kompis" blev BIR och tog sitt
första Cert och Cacib... Jattestort Grattis! Vi
saknade en Svk FUR monter, men förstår att det
är jobbigt.

Jag väntar ännu ett människobarn till juli, så
jag får ta det lugnt med utställningarna även
detta år. FUR i Mölndal i maj kommer minst 2
komondorer, så skåda och beskåda dessa härliga
hundar.

Utomlands så sker det lite på komondor-
fronten, jag har bra kontakt med en uppfödare i
Belgien.Tanken var att kanske åka dit och låna
en hane till Nova till hösten, ( Om hon är hd-fri,
jag har varit väldigt sen med att hd-röntga).
Mina planer blev lite ändrade nu när vi väntar
smått i sommar. Uppfödaren i Belgien skall
även ta en kull valpar på sin tik med fryst
sperma från USA, från en hane som har hennes
linjer i, hon använde även fryst sperma förra året
från USA. från en hane som hon själv hade fött
upp och exporterat till USA. det blev 5 valpar-
En tikvalp behöll hon själv.

Det kommer att finnas lite valpar utomlands,
även Finland planerar minst en kull valpar. Vi
får se hur det går med mina planer på
komondorvalpar. jag vill även köpa in en annan
tik, men frågan är från vem?
Novas uppfödare i Skottland planerar valpar på
Novas syster, hane är ej utsedd ännu. Men det
låter intressant. Jag hade tänkt att ta ett sabbatsår
från hundar och utställningar men det är mycket
svårt att hålla sig ifrån, speciellt när man har
ställt ut hundar varje år sedan 1985-

Jo är man hundtokig så orkar man.

Jag fick hdlomdagen veta att den australienska
komondorkenneln har lagt av, så nu finns det
ingen uppfödale på komondorer i Aus_tralien.

Crufts-utställningen har valit. l2 anmälda
komondorer var me<i. Äterigen blev den
Ungerska irnporttiken VI HARSAROK
PUSZTA JUCI AT V]LMOS- BIR.
ägare MRS J BODLE.
Bästa hane. 1\4ERROWDOWN ARISTARCUS.
ägare är KIM SEAR.
Nova & Harley syster var med och hon blev 2:a
i Postgrad-class (är en klass för de hundar sont
inte har något cefi ännu ).

Det kan inte finnas mer än ca I 7 st registrerade
komondorer kvar i Sverige. de är snabbt på
nedgående, det är synd. 2002 så blev det inga
komondorvalpar i Svelige. men vIl 2 importer'.

Det råder lite delade meningar om ndr den
första komondoren regislrerades i Svelige,
enligt SKKs hunddata så kom det in en hane
1979, född 8/1-19 med regnr Sl9814/79 Han
hette Sunpusztai Cinbi Bunko var från Ungern.
e - Ohegyi Olleusz u-Szentivani Örzse.
Den andra var en tik som var född21/9-19 nted
regnr 5277'13180. Csernatfalvi Ari, även hon
kom från Ungern. Efter dessa så kom det två
komondorer in 1983, en hane från Tyskland
född 24112-81. Bogancz Von Der Löwenburg.
Samt en tik från Finland född 2318-83 Kilvan
Abra, Abra blev också mor till den första
komondorkullen i Sverige 1986. Abras förfäder
ligger även i våra svenskfödda komondorer.

Om någon vet med sig om några tidigare
komondorer i Sverige så vore det jänetrevligt
om ni ville kontakta mig. Det kan ha funnits
komondorer i Sverige innan I 979, men de var
inte svenskregistrerade och de finns således inte
med i statistiken.

Via mail fick jag reda på att en tjej hade en
komondor i Göteborg- Stämmer inte "tänkte
jag" enligt mina noteringar.. Men det visade sig
snart att det var en svart "komondor" och svarta
komondorer finns inte. detta var en blandras
med'75 Vo komondor och 25 Vo rottweiler. Men
tänk den hade faktiskt snören sade hon.
Hemskt!!. Ni som känner till vart alla våra
komondorer i Sverige finns, tveka inte med att
kontakta mig.

Inga uppgifter om kullar eller veterinära
uppgifter finnes. Kanske att vi ses på FUR
specialen i maj.

Völ mbtt! Pia Liljedahl

Av 42 finska mudi vars höfter röntgats under
åren 1993-2002har 23 stycken, d v s

55 procent, lätt graden A. vilket innebär inga
tecken alls på höftledproblem. l3 stycken (31

procent) fick graden B, nästan normala
höfter. Fem hundar, tolv procent, fick graden
C, lättare höftledproblem och endast en hund,
två procent bedömdes vara något sämre och
tick graden D. ln-ea hundar flck graden E. dvs
svafa höftledsproblem.
Finska mudiägare har en bra samman-
ställning över tillståndet hos deras bestånd av
mudi. Från Maria Venhammar har jag fått en

sammanställning gjord av Terhi Multamäki
och Sanna Laine där det går klart att utlösa
förekomsten av t ex höftledsproblem. Inte
bara tiden och hur många som fick vilken
grad utan också exakt vilka hundar som

röntgats och vilken klassning respektive hund
fick.

Liknande sammanställningar har de gort på
flera amdra områden, t ex ögon, armbågar
och mentaltester. Värdefull information för
rasklubben och för seriösa uppfödare, vilket
jag förutsätter att vi alla är inom Svk FUR.
När man tittar genom statistiken, plus de

enskilda individerna, menarjag nog att finska
mudi är tämligen friska och mår ganska bra,
även mentalt.

På vilket sält Multamäki och Lainc tagir liam
uppgrlierna känner jag inte till. men tycker
nog att sådan inlbrmation bordc vara möjlig
att också få fram i Sverige, utan allt för
mycket slit. Det kanske kostar en mindre
slant plus arbetstiden. Belönin-qen är en bättre
överblick över rasens allmänna kondition och
status och åven användbar infbrmation i

avel sarbetet-

Så är snart den låååånga vintern slut. Vi får
känna lite värme, också utomhus och slipper
bylta på oss lagcr efter lager. Den långa och
kalla vintern har ändå sina förtjänster.
Naturen har fått en välförtjänt vila efter de
många varma och stressande vintrarna och så

säger jag som en bekant inom agilityvärlden
så riktigt påpekade.

"Om bara de äckliga fästingarna dör i drivor
av kylan så år det värt allt frysande!"

Ha det bra i vårvärmen (om den inte kommit
än, så kommer den, lita på det)

Hrilsar Tomnty och Zvizz

Veterindra resultat:
HD-resultat:
Jalalmos Vmos 514897/2001 grad B
Jakalmos Zsibo S14895/2001 grad A
Mog-Urs Mrs Mmon 524941/2000 grad A

I

J

16 FURIEN 1/2003 FURIEN 1i2OO3 17



Purr
Kerstin Myreback .Vdstsjö gård . 669 91 Deje

Tel 0552-201 10. kerstin.myreback@swipnet.se

En\\(s-Ernii H u. Viislsiii Frildings Frrrligr Fliekr A
Hö Crad C
'fik Vristsiö Krikon-Crca Sl.rlt,Ltll00lS. f 200006t1
c NV2000 SUCH NUCH Frlu Rr)ssrr Lnrrcs-lrnii H
u. Viislsrii Frödinrs Frrlica l-liekr A
HD Grrä B öcoi rre

Tik Åkerbv D"',i d"rot u,r 5'197 88/2000V. f 300009 I 7
e. SUCH Ärankm Dieser A u. SUCH FINUCH lNI-UCH
Brianda Na-Bo lnseftr-a H
HD Grad D '
I[; Åkerby Fcrlct Opus Sl7()77l20OIS, f. 10010501
c NORDTJCH INTLrCH Divincnrss Anrirul H
u. SUCH NUCH Roscnhlorl s Blauk Buone's A
HD Grrd C

Tik Bruksmarkens Di IR Giza 54'1404/2001V. f.
10010421 e. SUCH Ärankas Diprer A
u. SUCH FINUCH lN IUCH Båändu Ne-Bo Inscfcre H
HD Grad B Ögon ua

Hanhund Divineness ErOs 537994/985. f. 19980530
e. INTUCH NV9.1.95.96 NORDUCH Foxheads Picasso H
u. NORDUCH Divineness Aftodite H
HD Grad D

Hanhund Stinisårdens Dennis S.+8103/985. f. 19980816
e,NORDUCH IJNTUCH Adu Von Advenlinus H
u. SUCH NUCH Stinisårdens Csira H
HD Crrd A

Tik Stinisårdens Enva 548228/20005. f. 20{n0805
e.NORDIJCH IJNTLJCH AdU Von AdvcnIJnUS H
u. SUCH NUCH Stinisårdens Csira H
HD Crad A
Hanhund Västsiö Heinrold Hårfapre Sreel 546092/10005.
f. 200007 I 6 e. Vlstslö Dophe)aki A u.Viistsjö Curly Stecl
HD Crad B

Hanhund Xaida'z Ba-Li Iszos Ibsen S14947/2000. f.
20000315 e. SUCH NUCH Retközi -Baror Ari H
u. SUCH DUCH Xaida'z Gi-Xa Dicsös Lidi H
HD Grad C

Hanhund Arankas Gambler På-G SI,1424120005 A. f.
20000106 e. Diinsrs Khans Kun Laszlo H
u. Luna-s Desi"qnTo Arankas H
öpon ua

N"u mrd. alla kalenderbitare få lite efterrätt, men
den har ni ju redan avnjutit. För alla börjar väl i
årets första Furien art titta på Ärets Hundar.
Ärets Puli ståtar som vanligt med riktigt högl
siffror och har många tjusiga pulier efter sig. Det
är tjusigt, tjusigtl

Innan ni öppnade denna Furien hade ni givetvis
också slängt en liten titt i vår storasyster
Hundsport och registreringsstatistiken där.
Riktigt bra siffror, 80 registrerade under 2002!
Och åren närmast före 77 och 8l.

Så måste vi lägga ihop oss för att vara vlirre än
syssling pumi. eller tremänning som vi säger i
Viirmland. Deras 2002-siffra var inte mindre än
90, med 59 och 80 åren före. Så vi iir värda en
kanelbulle nu.

Kerstin Myreback

PuMr
Peter Johansson . Nöthult 102 . 451 92 Uddevalla
Tel. 0522-181 03 . forintens@delta.telenordia.se

Detta är l'iir tle riktiel kalenderbitarna.
Utdraset ur HundsDort lSnccial kom tvvärr
bort i"lörra DulisDalten. Det betvder ati här
kommcr slnåtl. sbtt och mindre"pott ur HS
Soccial nummei 4. men scdan' har bådc
nimmer -5 och nummcr 6 komrnit. De sista
tidni nglrna dessbiltre, sedan l'år vi
uppgifferna digitalt.

Ya lpk u lla r
Akirhv Anite Herlqren
:0010608. I lnnhrinJ. 4 tikr Fur Svrrr
c. Västsiö Frbirn fcrlin 5.156ll/t')S B
u. SUCH.NUCH.NV2000 Akerby .\rs Pocti. r S.rh5ubi S H

Xaida'2. Crina Karlsson
20Q20927, J hanr, I tikrr flirg Svirt
e. Äkerbv Bellum O Mnium S)b9+4/qcs A
u. Xaitla'z Be-Li lslennö-lzabclle S21848/1000V B

Bruksmarkens. Annette Isaksson
10020909, 4 hrnu, I tikr FIrecr Sran. vil. muskud frko
e SUCHNU( H Roscnhjonh's Bhck Csrdr N0q74-1i00S A
u. Brirndr Nr-Bo lma La Doutc S59-(l l/95V H

Xaida'z- Carina Karlsson
20020912. .l hur. 2 Iiku Fdrs Svrn
e.SUCH DKUCH Xaida z BoXaBatorCvcmcSl2870,955 H
u. SUCH DKUCH Västsjö Ernö-Zabrella 537349/995 A

Vä\rsiö, Kersrin o. Tore Mlreback
20Q21029. 2 hanu,4 tikuF:irBer Srart, mashd frko
e. Äkerbv Anricus Veritaris S3b5 I l/98S H
u. SUCH NUCH V5stsjö Frlippa Ferlin S4.s62l/9qS A

Västsiö. Kerstin o Tore Mvreback
2m2Ö927,1 hanhund, 2 ril<u F:ire Svrt
e. NV2000 SUCH NUCH Falu Rössza Envves-Ernö
S]0ö08/99MF H u. Väsrsjö lanr S47b27/2000S A
Emanuel Schmidt
20021010, .l hanr, I rik Fåirs Svill. Fato
e. SUCH DKUCH Luna CraTv Cornv Sl4.58l/94S H
u. Luna Jolly-Ciilane S40l69/2000V

Confettie's. Siv Eneman
20021025. I hanhuid. 2 tikr Fiirs Srarr
e. NORDUCH Mournebrake Fade's To Grav At Brooklr
S37660/2000MFA u. SUCH NUCH INTUCH västsjö
Enyves-Umbrella S37348/995 A
Månpsta's- Gunilla Culsson
200'025, 2hanu.2 tikil Fifger SvM, maskad fako
e. Västsiö Fabian Ferlin S456tl/99S B
u. Brukimarkens Lo-lr Czindra Sl.r299/2000V H

Undersökningsresultat
Hanhund Conleltie's Boreas 526330/2001S. f. 20010401
e. NORDUCH Fades to Grav At Brooki A
u. SUCH NUCH Divineness"Electra H
HD Grad A Ogon ua

Tik Bedecan Funnv Feher Baber S49303/2000V.
f. 20000804 e. SL-lCH NUCH Rerközi-Balor Ari H
u. SUCH Brianda Na-Bo lntrsia H
HD Grad B

Hanhund Bedeca Funnv Feher Bodor S49299/2(X[V. f.
20000804 e. SUCH NUCH Retközi-Bator Ati H
u. SUCH Brianda Na-Bo Intilsia H
HD Grad C

llk Västsiö KafoCsini S43198//200lMn f. 20000612
e. NV2000 SUCH NUCH Falu Rossza Envves-Ernö H
u. Viistsiö Frödinss Falisa Flickr A
HD Graä C

Hanhund Västsiö Kafo-Tisris S4:l I 96//200 I MF f.
20000612 e. NV2000 SUCH NUCH Fhlu Rossza

Som ni kanske har sett i Hundsportl-2/2002
där SKK rapponerade registrerings-
statistiken f'ör år 2003. För våran ras innebar

det hela 90st registreringar under året. Detta
är fördelat på l5st kullar hos 7st uppfödare. I
HS-Special har det även rapporterats HD
resultat. Av 24sI var 18st u.a.

Även ögonlysningsresultat har räpporterats

ett mindre antal; lOst. Synpunkter på detta

kan man och bör man ha. Några av mina
högst personliga åsikter är att det är alldeles

för hög andel anrnärkningar utav HD-
undersökta hundar. Också en synpunkt till
angående HD, dct vore bra om ller låter
undersöka sina jyckar. I dagsläget är det
knappt 40Vo av våra svenska pumi som har
känd HD-status.

Här år en sammanställning över våra
uppfödare och deras resultal sett över en

längre period.
Siftior för 2002

TAL.
STATUS PROV LYDNAD

KENNELNAMN OCH
ANTAL BEGISTRERADE
HUNDAR

akinnaz
bagarsjön's
bennaz'
borgarmarken's
cartier monzerat
eiJoszan
Iorinten's
kjellberget's
maktez
marieil de marque
pommerac
spjutlyckans
stalstugans
topamiz

HD-STATUS

ua

J

57

8

2

8
.16

1

37
11

1

34
117

120
21

26
5

I

7

115

15

10

24
17

a

42
41

12

6

7

1

36

8

1

11

5

0
'1 1

16

0

0

1

3

0

1

3

0

0

1

12

11

4

1

0

2

1

0

14

0

0

3

0

8

2

4

0

0

7

1

0

11

0

0

0

1

1

'15

23
?

3

0

b

0

0

4

0

0

1

0

4

3

1

1

0

4

1

0

0

1

0

0

0"t

I
I

Tabellen ovan är sammanställd på data från
SKK för de kennlar i Sverige som har

registrerat hundar senare än 1998-01-01.
Registreringssiffrorna sträcker sig fram till
HS-Special 612002, medan resultat för
lydnad/bruks/mentalprov är till och med
2002-12-31. Tabellen ska läsas enligt:
kennelnamn och antal registreringar; antal

hundar som har kiind HD-statust antal hundar
med HD-status A, B eller ua; antal hundar

med HD-anm; antal hundar med känd ögon-
status(u.a.); antal hundar som har CK
karaktärsprov eller MH; antal hunader som

har pris i lydnadsprov; hundar som har GK i
appellklas eller högre.

fortsänninc sid l0
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Äret Allrrundlurie blcv alltså Trol'a. Hon har

rrassor av tävlingstilllällen under året i både

lydnad. agility och utställnrng. Det är bara att

buga och gratulera! Överlämnancle av pris
och lbljebok kommer att ske på utställningen
i Girteborg i maj.

Crattis Martina och lycka till fiamgent.

Ny Standard ftir Pumi
I höstas tog SKK's standardkommitde och

stadfäste en ny upplaga av pumistandarden.

Tråkigt nog harjag inte sett den nya utgåvan

i färdigt skick. men jag har läst och sett FCI's
tyska (och även den engelska) variant som

den svenska översätts från. Jag vågar inte
komma med några detaljer, i fall det skulle
bli tokigt, men storleken kommer att justeras

uppåt, och även rygglinjens utseende lär vara

något f-örändrad. Det kommer att bli mera av

detta när SKK publicerar standarden.
Synpunkter på standarden önskasl Även i

Norge har ny standard börjat att gälla.

Rapporterade Valpkullu:

Akinnu I Annika Linddn
Födda: 2(fr20722.5hanr och 2tiku.
Fiirger i kullen: grå.

e. Bennaz' Uhf'e Jasz-Lu 5-44359/2000A
u Akinnaz Alizz S-55907/998

Akinnaz / Annika Lind6n
Födda: 20020909, ,5hanu och 2tikr.
Fdrger i kullen: grå.

e. Bennu' Uhfe Jasz-Lu 5-44359/2000A
u. Bennz' Knikza} Cwe-Djo S-19089/97H

Mriell de Mrque / Ingemuie Gradell
Födda: 20020728. 3hanr och 2tikr.
Fdrger i kullen: grå och svan.
e. Napos Ravasch S-33958/97H
u. Mriell de Muque Nippy Kippy O'yes S-14404/984

Rapponerade Vetrinära Resultat:

Bennz' Viljah Vhi-Csa

S-25791/2001. tik f.2001 03 I 7

e.Pommerac Csu 5-50610/97H
u.Bennz' Oh-Vhivan Celmle S- I 1960/98H
HD grad C

Bennaz Vilnrdr Vhi-Csr
S-15791/1001. rik l.lU)l 0:r I l
c.P0rnnrerac Csar S-5061 0/97H
u.Bennaz Oh-Vhivrn Celmle S-13960/98H
HD grad C

Eiloszan Arasz-Lucu
S--+9354/2fi)1. hane f.l00l 0826
e.Ki lvan Lovag De Marque S- I 877 I /97
u.N4uiell De Mrque Ozie Linle Lass 5-3886-l/988
HD grad B

Eifoszan Astr6-Arthur
S-,+9353/2001. hane f.20010826
e.Kilvan Lovag Dc Mtrque 3-)8111/91
u.Muiell De Muque Ozie Little Lass 5-18863/98B
HD grad A. Anros u.a

Kjel)berget s Nova G'ladiator
S- I 979712001. rik f.2001 0303
e.Pommerac Csr S-5061 0/97H
u.Bennaz Oh-Lalai Celmle S-13961/98H
HD grad B

Muiell De Mtrque Nrtly Krlr) O'.io)
s-14,102/98. fik f.19980r08
e.Kilvan Lovag De Mrque 5-18171191
u.Muiell De Mtrque Ecs-Csette S-14288/90H
HD grad C

Mriell De Mrque Rodeo Number
5-46326/2000. hane f .20000707
e.Maiell De Mrque Magic Impression S16368/97A
u.Bagasjön's Myt Mdells Ticodotts S-27374/98A
HD grad A

Spjutlyckm's Afrodite
S-48241 /2000. tik f20000801
e.Bennz' Pajtz ha-Logh S-32733/98
u.Borgmuken's Avon S-4-5948/97H

HD grad B

Bagtrsiön's Robban Av Musti
S-57 I 70/2000. hane f.2001 0l 9
e.Kaffoga Papzsak ER I 0662/998
u.Nina Vom Planetenhiigel S-l4l 8-5/99H

HD grad B

Kilvan Iay Bagasjö
s- t2026/97 H, rik f . 1 9960509
e.Somelyofalvi Pasztor METPM695/90*
u.Benedekhegyi-Pasztor Eber SF-46-587/94

ögon u.a

Mmiell De Muque Raw Nobility
5-.16328/2000. bme f.20000707
e.Mriell De Mrque Magic lmpression S16368/97A
u. Bagrsjön's Myt Mriells Ticodotter S-27 31 4198 A
ögon u.a

NOSKVALSTER HOS HUND

Noskvalster iir en parasit som Iever på
slemhinnan i näshålan och bihålor hos hund.
Parasiten beskrevs första gången I 940 i en
rapport fiån USA. Sedan dess har man hittat
noskvalster hos hundar i stort sett i hela
världen. Första gången man beskrev fynd av
noskvalster i Sverige var l9'71. Det är
frarnförallt i Sverige och Norge som man
anser att parasiten har någon större betydelse.

Noskvalster är synliga för blotta ögat. Honan,
som är störst, är 1,0 - 1,5 mm lång och 0.6
-0,9 mm bred. Färgen är gul och formen
oval. Den vuxna parasiten får fyra benpar
medan larven har tre. Livscykeln fu i stort
sett okänd. Troligen sprids kvalster vid
direktkontakt mellan hundar. Det iir också
tänkbart att indirekt smitta kan ske eftersom
noskvalster kan överleva relativt länge
utanför hunden.

Försök har visat att de överlever i tre veckor
i fuktig miljö, både i rumstemperatur (+20C)
och i kylskåpstemperatur (+6-8C). I torr
miljö dör de däremot inom ett dygn.
Kvalsterdjuren är förhållandevis snabba.
Rörelsehastigheten har uppmätts till ca 1cm
per sekund.

Vid obduktion kan man ibland hitta nos-
kvalster i hundens näshåla och bihålor. I
början av 70-talet obducerades 424 hundar
och man fann att ätta (2Va) var infekterade av
noskvalster. En senare undersökning, glord i
början av 90-talet, visade att 18 (24Vo) av 76
obducerade hundar var infekterade av
noskvalster. Det förefaller således som om
noskvalster har blivit vanligare hos svenska
hundar.

SYMFT|OM
Hundar med noskvalsterinfektion kan visa
många olika symptom från de övre andnings-
vägarna. T.ex. näsflöde, dåligt luktsinne,
nysningar, fnysningar, inåtvända dragningar,
huwdskakningar och klåda runt nospartiet.
Hundens allmäntillstånd år vanligen
opåverkat. lntensiteten i symptomen varierar
från hund till hund. Ibland kommer symp-
tomen i skov. Symptomen iir ospecifika och
kan alltså orsakas av andra lidanden, bland
annat infektioner och allergier.

DIAGNOS
ldag linns det inget enkelt och pålitligt sairr lrr
fastställa om en hund har noskvalster eller
inte. Om en hund har symptom som tyder på
noskvalsterinfektion. kan man söva den och
dels inspektera näshålan med endoskop, dels
spola näshålan för att se om kvalster kan
sköljas ut.
Hittar man kvalstcr är dragnosen klar, men
problem uppstår om inga kvalster hittas.
Detta kan bero på ått hunden faktiskt inte har
några noskvalster eller att man inte har
lyckats hitta dem. Problem med att slälla en
säker diagnos gör att man ofta väljer att
provbehandla, det vill säga, man behandlar
hunden som om den hade noskvalster- Om
symptomen försvinner så antar man att det
var det som var felet.
Forskning pågår dock med att man via ett
blodprov skall kunna se om hunden är
drabbad av noskvalster.

BEHANDLING
Trots att noskvalsterinfektion förefaller vara
vanlig bland svenska hundar finns det inget
preparat som är godkänt och registrerat f'ör
att använda som behandling. Edarenhets-
mässigt vet man dock att både lvomec vet.
och Interceptor vet. verkar ha bra efl'ekt mot
noskvalster.

IVOMEC
Ivomec är ett injektionspreparat som i

Sverige är godkänt för användning på nöt.
svin och ren. Preparatet används dock av
många svenska veterinärer även på hund.
Nackdelen är att vissa individer framförallt
inom vissa raser, år speciellt känsliga firr
Ivomec och dödsfall har inträffat efter
behandling.

INTERCEPIOR
Interceptor är ett preparat i tablettform som
finns tillgängligt för svenska veterinärer på
licens. Fördelen med Interceptor är att
preparatet kan ges till alla hundraser och att
biverkningar förefaller vara lindri ga.

Det största problemet när det gäller
noskvalster är svårigheten med att slälla en
säker diagnos. Många hundar behandlas
s:ikert i onödan och för säkerhets skull.

Artikeln ?ir tagen från Ljusdals BK
(Ansvri g Anna-Mria Söderberg)

Sammanställt av Vet. Lotta Gunnrsson

Peter

I

t'
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RETS Hurrro 2OO2

Svk FUR har nu fått fram Arets Hundar, en imponerande samling,
allt från de gamla ringrävarna till de lite yngre förmågorna.

Ett storl grattis till er alla!
Lycka även till under 2003

(Siffrorna inom parantes anger antalet utställningar om dessa är färre än fem)

RETS HUITID 2OO2

Ånrrs Puu
I

I

FORTS. ARETS PULI

Such Dkuch Xaida-z Gi-Xa Denever Robija
Uppf. Carina Karlsson
Ag. Carina Karlsson, Trelleborg 6 p (3)

Int Norduch DivinessDietorelle
Uppf. Åsa Engman
Ag. Srv Engman. Äkers Sryckebruk 5 p ( I )

Vdstsjö Johanna
Uppf. Kerstin Myreback
Ag Kerstin Myreback, Deje 5 p (f)

Int Norduch Västsjö Enyves Umbrella
Uppf. Kerstin Myr^eback
Ag. Siv Engman. Äkers Styckebruk 4 p (2)

Such Viistsjö Xaktuwarola
Uppf. Kerstin Myreback
Ag- Britta Staake, Kristinehamn a p (1)

Such Xaida'z Ad-Ax Fekcte-Csuli
Uppf. Carina Karlsson
Ag. Silvia Riex Divos. Knislinge 3 p (f )

Akerby Amicus Veritatis
Uppf. Anita Hedgren
Ag. Kerstin Myreback. Deje

Vdstsjö Krikon- Morcos
Uppf. Kerstin Myreback
Ag. Ann-Kristin Green

3p(r)

2p(t)

Such DKuch Vdstsjö Ernö-Zabrella
Uppf. Carina Karlsson
Ag. Carina Karlsson. Trelleborg I p (l)

Sucb DKuch Xaida'z Bo-Xa Bator Gvermec
Uppf. Carina Karlsson

Such Nuch DKuch
Norduch Ituch Intuch

SV-01 SV-02 NV-02 NordV-02
Arankas Action Full of Affection

Uppf. Ren6e Stencrantz
Äg. Hannele Nurmi, Rönnäng 67 p

Int Nord DKuch Åkerby Aurora Popularis
Uppf. Anita Hedgren
Äg. Siv Engman, Åkers Styckebruk 28 p

Norduch Rosenhjorth's Black Bishop
Uppf. trif Ragnar Hjort & Steinar Rosenberg
Äg. Lise-Lotte Teir, Tingstärie 22 p (4)

Such Stinigarden Enya
Uppf. Christine Kiszakiewicz
Äg. Marianne Karlman, Piteå 20p

Such Xaida'z Po-Di Eszes-Efraim
Uppf. Carina Karlsson
Äg. Jeanette Nilsson, Malmö 18 p

Such Nuch Rosenhjorth-s Black Csardas
Uppf. l-eif Ragnar Hjort & Steinar Rosenberg
Äg. Siv Engman, Åkers Styckebruk f7 p (4)

Bedecan Funny Feher Baber
Uppf. Nelli Zweigel
Äg. Nelli Zweigel, Åstorp f3 p (4)

Ånrrs Puwrr

Xaida'z Ca-Za Mistica Af Marmor
Uppf. Carina Karlsson
Äg. Carina Karlsson, Trelleborg 12p

Arankas Hot-Stuff Natty Dread
Uppf. Rende Stencrantz
Äg. Ren6e Stencrantz, Skepplanda lf p (2)

Norduch Xaida'z Axz6ss-Allonge
Uppf. Carina Karlsson
Äg. Carina Karlsson, Trelleborg 11 p

LP LP II Intuch Norduch
Kutya's Xagira-Xaida
Uppf. Signe Folkell
Äg. Carina Karlsson, Trelleborg 7 p

Viistsjö Filippa Ferlin
Uppf. Kerstin Myreback
Äg. Kerstin Myreback, Deje

Viistsjö Kafo-Tigris
Uppf. Kertin Myreback
Äg. Kerstin Myreback. Deje

Such Nuch DKuch Norduch Intuch
Kbhw-98 -99-00 Nordv-99 NV-00

SV-00 NV-02 Kilvan Larma a Mariell
Uppf. Soile Laitinen, Finland

Äg. Lena Johansson, Skärblacka 64 p

Multich KBI{V -9E WW-00
Mariell de Marque Jingo Feeling
Uppf. lngemarie Gradell
Äg. Ewa Johansson, Annerstad 39 p

Such Nuch Kjellbergets Flisa Hedenhiis
Uppf. Anneli Kjellberg
Äg. Marianne Karlman, Piteå 36 p

Nord V-fi) Such SV-01 SAgch Nord
V-02 Nuch Stafstugans Differens av Juno
Uppf. Marie Karlenius
Äg. Lena Carlsson, Uppsata 34p

Bagarsjöns Rina av Nina
Uppf. Inger Sviird
Äg Kristina l-eibel. Lidköping 26 p

Such Nuch DKuch Norduch
Mariell de Marque Playmate Mandrake
Uppf. lngemarie Gradell
Äg. Cathrine Söderlund, Gävle 26 p

Such Nuch DKuch Norduch
Kilvan Lany Bagarsjö
Uppf. Soile Laitinen f6 p (4)
Äg. Lena Johansson/lngemarie Gradell

Mariell de Marque Race Nature
Uppf. Ingemarie Gradell
Äg. Charlotte Holm, Åseda 14

Such Acantha-Troya
Uppf. Helena Lundkvist
Äg. Martina Ericsson, Malmö ff (3)

7p(2)

7P(2)
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RETS Huruo 2OOZ RETS Hurrro 2OO2
ÅnErs Vrrrnnru

Anrrs Muot

Such Donnerland Dolla'r
Uppf. Lipcsel Jånos

Ag. Anita o Roland Johansson, Lenhovda 3 I p

SV-01 SV-02 Jakalmo-s Vamos
Uppf. Lena Johnsson
Äg. Lena Johnsson, Strängniis 30 p (a)

LP I Norduch Finuch NordV-99
SV-01 NV-02 Jakalmo's Hajdina
Uppf. Lena Johnsson
Äg. Lena Johnsson, Striingnais 27 p

Such Nuch DKuch Idum Galna Gnista
Uppf. Anita och Roland Johansson 25 p
Äg. Anita och Roland Johansson, Lenhovda

Pumi
Multich KBHV -98 WW-00

Mariell de Marque Jingo Feeling
Uppf. Ingemarie Gradell

Äg. Ewa Johansson, Annerstad 213 p

Puli Such BennazThl-Isze
Uppf. Gill Norberg
Äg. Nelli Zweigel, Åstorp l6 p (2)

Puli LP LP II Intuch Norduch
Kutya's Xagira-Xaida
Uppf. Signe Folkell
Äg. Carina Karlsson. Trelleborg 12 p (4)

Puli Norduch Xaida'z Axzdss-Allonge
Uppf. Carina Karlsson
Äg. Carina Karlsson, Trelleborg

Puli Such DKuch Xaida'z Bo-Xa Bator Gvermec
Uppf. Carina Karlsson
Äg. Jeanette Nilsson, Malmö -s p (2)

Puli Such Nuch Stinigården Csira
Uppf. Christine Kiszakiewicz
Äg. Cahtrine Rönnqvist. Piteå 3 p (l)

Puli Such DKuch Våistsjö Ernö-Zabrella
Uppf. Kerstin Myreback
Äg. Carina Karlsson, Trelleborg f0 p (3)

T

fr

ARrrs LyotrtRosruRtE

rr p (4)

Pumi Such Slch Forintens's
Fina Fröken Smilla
Uppf. Peter Johansson

Äg Mari Samuelsson, Jönköping 125 p (304,5p)

Pumi Bennaz'I-iszton Ha-Lou
Uppf. Cill Norberg
Ag. Ewa Andersson, Vänniisby 125 p (302 p)

Pumi Such Acantha-TFoya
Uppf. Helena Lundkvist
Ag. Martina Ericsson. Malmö 32 p

I

I'
T

I

i
l

l

i

I

;

ARrrs KoruoruooR

SV 2002 Szentmikldsi K6ktavi Batyr
Uppf. Pdter.o Ilona Udvardi. Ungern

Äg. Lennart Abrahamsson, Råda 18 p (2)
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RETS HUrrrO 2002

Stinigårdens E-Type
Uppl'. Christine Kiszakiewicu
Äg. Cathrin Rönnqvist, Piteå

8,300 p

T

LI

Such DKuch Viistsjö Ernö-Zabrella
Uppf. K o T Myreback, Deje, Äg. Carina Karlsson. 4.930p

ARErs AttRourrropuwtt

l:a
Such Acantha-Troya t'Troyatt

Äg. Martina Ericsson 108p i
Ir
'l'

1

2:a Stafstugans Differens av Juno "Stisse"
/ Lena Carlsson 88p

3:a Forinten's Fina Fröken Smilla
/ Mari Samuelsson 7Op

STm FUR-fIrsTliLLNrNG
Finspång

Lördogen den 23 ougusti. 2003

Leif-Rognor Hjort, Norge

Anmölning/beloningsdog Senosi 28 juti

Mera inforntation komnter i FURIEN nunrnrcr 2 oclt
i ut s tc)l ln in g s kata I o g e n p å vå r j ub i t e unts ut s tcil I n in g

}IGOLOTTO
Lottpris

4Al-
Köp 

beun

Fönenrrucen enHÅllen 16-18 xRoruon pen sÅlo lorr

Kerstin Björkman *,"."r0..1*tt"1"?ur;:1[ 3e Göteborg . 03 ] -s4 66 63

MEDLEMMAR!!!!!!!
Om ni könner er monode ott jobbo för

vår förening och våro hundor,
hör ov er till volberedningen

U11,0372-301 09 Kerstin 8,031-54 66 63 Lena J, OtS2-2Ig 52
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PATELLA LUXATION
Grad l: Patella iir hypermobil. Dcn kan
lurcras ntanuellt rncn iitcrgår spontant
till normalt läge.

Grad 2: Patella kan luxcras iintingen
nranuellt eller spontant och är luxerad så

lrin-ee bcnet Llr brjit. Dcn åter-qår till
norrnalt lägc när benct stlacks.
Grad 3: Patella är ntestiidels luxcrad. Orn
ledcn sträcks kan dcn reponcras rnanucllt
rnen reluxerar när tran släpper den.
Crarl 4: Knäskålerr Lr ncrnranc.nl luxcrud.
Dcn kan inte reponcras manuellt.

I en artikel i HUNDSPORT nr4l1997
skrivcr Le-s.vet Docent Per-Olof
Gustafsson att knlskilcns unatomi
skiljer sig avsc.värt ntcllan olika raser,
vilket komplicerar bediimnin-{en av vad
som är normalt och inte. Framf'örallt _eör
detta risken lör överdiagnostisering stor.

Man kan skilja på tre typer av Patella
Luxation.

1. Kongenital ( medfödd)
2. Uppkommen under valp - och

unghundstiden.
3. Ses först i övre medelåldern.

* Palpation Undersökning nted hjcilp av
händerna.

Hur ser prognosen ftir Patella
Luxation ut?

1. Den medfödda är som regel
mycket grav och valpen får ofta
avlivas. Från det att valpen
reser sig för första gången har
den oftast svåra problem.

2. Patella Luxation hos den unga
hunden är vanligast. Den är så

gott som alltid operabel med
gott resultat.

Här nedan redovisas en santntanstiillning
av information sonr jag hittat då jag sökt
r'licr I'akta orn Patclla Luxution.

Vad är Patella Luxation?
Patella L.uxation innebär att kniiskiilcn
(patclla; kan f'örllyttas fl'ån sin normala
position antinsen utiit (lateral luxation)
e ller rnåt (medial luxation ). Det kan
t'örekonrnra på ett ben eller båda.

Vad beror Patella Luxation på?
Berit Wallin Håkansson skriver i Sund
Hundavel;
"Alternativa orsaker är utplaning av
knäskålen och /eller knäledens ledyta.
utplaning av lårbenets rullkamntar och
/eller eliergift i knäledens lcdband,
ledkapsel och omkringliggande musku-
latur. De primära förändringarna kan
orsakas av felaktig vinkel mellan lårben
och lårbenshals och/eller av onormal
riktning på lårbensaxeln. Förändringar i

lårbenet kan i sin tur orsakas av felaktig
mineral -och hormonomsättning."

Vilka är symtomen på Patella
Luxation?
I lindriga fall kan hunden vara helt
symptomfri. I gravare fall uppträder en
intermittent eller kronisk hälta och om
knäskålen är permanent luxerad får
hunden en typisk knäande gång.

Hur diagnostiseras Patella Luxation?
Patella Luxation diagnostiseras genom
palpatorisk undersökning* av knäleden.
Denna undersökning skall utföras av en
veterinär med specialkompetens i

hundens och kattens sjukdomar. Patella
Luxation graderas på en skala frän 14 .

Där 0 är normal.

i

3. Man tror att med åldern ljir-
slappade musklcr och ledband
torde vara orsaken till att Patella
hamnar på sned. Dessa 1äll är
tacksarnma att operera.

Vilka får Patella Luxation?
Patella Luxation är vanligast hos
dvärghundar (vikt < l0 kg), men fbre-
komnrer hos många raser. Raser som
in-eår i Svenska kennelklubbens gene-
tiska hälsoprogram för Patella Luxation
är; affenpinscher, llnsk spets ochjapansk
spets och med detta så registreras
undersökningsresultatet av dessa raser
ccntralt.
Andra raser som nämns i mina källor är t
ex papillon, phaldne, bichon l'ris6,
chihuahua och olika terrierraser m il.
Patella Luxation drabbar tikar oftare än

hanhundar. Vissa menar att detta kan
bero på honnonella orsaker.

Är Patella Luxation ärftliet?
Det torde finnas faktorer av genetisk
bakgrund som medverkar vid utveck-
lingen av Patella Luxation, men detta är
på intet sätt bevisat.
Det saknas goda genetiska studier.
Frekvensen varierar kraftigt mellan olika
raser och mellan olika familjer vilket
indikerar att sjukdomen är ärftlig och den
vanligen accepterade uppfattningen är att
arvsgången är polygen. Med polygen
menas att flera gener måste samverka för
att defekten skall nedärvas. Detta gör att
det är så svårt att få en klar bild över
arvsgången.

Hur ser det ut ftir våra ungerska raser?
Vad vi hitintills vet så har det före-
kommit några fall inom raserna puli och
pumi här i Sverige.
I Finland där pumi är den största av de

ungerska rascrna siiger "The Brceding
Coninrittee" att de känncr till ett fall
Patella Luxation på pumi. Varken i
Sverige eller Finland är Patella Luxation
något man undcrsöker rutinrrärsi-et. Med
det vi vet idag lår vi nog anse oss ganska
frirskonade lrån denna defekt, ntcn ja-u

vill samtidigt be er att om ni har något ni
vill delge oss i klubben ang Patella
Luxation så kontakta ert respektive
avelsråd. ni hittlrr edrcss och tclclbn-
nummer i början av tidnin-ecn. Ni är
också välkomna alt kontakta under-
tecknad.

Om ni vill l'ördjupa er en anin-e i ämnet
Patella Luxation så rekommendcrar jag
en websida sont OFA - Orthopedic
Foundation lbr Animal har ute på nätet.
Förutom Patella Luxation så kan man
även läsa om bl a Höfiledsdysplasi,
Arrnbågsdysplasi, Sköldkörtelfel oc^h

Hjärtfel på denna sida.

Sammanställt av:
Lena Johansson Nordsjövägen I 3

611 31 Skärblacka
Email punri@telia.ctxr (073--590 46 6l)

Källor:
Sund Hundavel, utgåva 2 mars-96
/Överveterinär Berit Wallin Håkansson
Artikel Hundsport nr 4 1991-
PATELLALUXATION
/Per-Olof Gustafsson Leg.Vet docent
SKK's Hemsida - http://www.skk.se/
Orthopedic Foundation for Animal
http://www.offa.org
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ATT IMPORTERA EN MUDI'TILL KANADA
Följande lext är en lijrkortad berättelse av

våra pcrsonliga erlurcnhetcr J\' rtl irnportcra
en mudivalp tiån Svcri-qe till Kanada.

Vi lärde känna rasen rnudi 1996 när en
medlem i vår hundklubb inrporterade de två
f'örsta mudisarna till Kanada. Vi blev väldigt
intresserade och irnponcrade av denna
ovanliga ras som visade sig ha stor talang i
agilrtyringen. Vi borjade samla fakta onr
denna fantasliska ras.

Mudin flnns inte mcd i thc Canadian Kennel
Club's (CKC) rasregister. Tillsarnmans med
andra nludiägare i Kanada fbrsöker vi nu få
med mudin i CKC:s rasregister. Kravet från
CKC är a1t ha trc luilständi-sa generationer. så
detta var viktigt under sökandet av
rnudikullar i Europa.

Sonrrnlrcn 2002 skulle vi importerat en
mudi från Ungern, men vi tvinsades tacka nej
då vi flck reda på att ntudin inte hade en
fullständi g tregenerationsstamtavla.
Vårt andra försök var hos en uppfödare i
Sverige. men på grund av växelkurser och
skilda ekonomiska systerr skulle valpen ha
blivit för dyr lör vår begränsade budget.

Maria Venharnmar informerade oss om att
en mudikull föddes den 22:e luni 2N2,
e Jakalmos Magos u Ringhells Ungerska D-
lndie. Uppfödaren var Agneta Ström i
Malmö, Sverige. Maria var så snäll att hon
personligen besökte valparna och rapport-
erade tillbaka till oss beträffande deras hälsa
och temperament. Vi var glada att få reda på
att stamtavlan var komplett och att vår valp
var utvald. Vi fick också reda på att vår valps
namn var Pontos, som betyder "korrekt" och
"precis" på ungerska.

När Agnetas semester tog slut i mitten av
augusti, hade hennes dotter Marie ansvaret
för alla valparnas omvårdnad under arbetstid.
Hon höll oss informerade via e-mail om deras
dagliga aktiviteter, speciellt Pontos förståsl

För att förbereda Pontos inför hans långa
resa till Kanada, hade valparna i en och en
halv månad innan rösan hela tiden tillgång till
transportburen som Pontos skulle aka i.

Det jobbigaste med Pontos resa till Kanada
var att arrangera flygresan, och allt runt
omkring. Både vi i Kanada och Agnetå och
Marie i Sverige fick hela tiden motstridiga
uppgifter om flygtider och mellanlandningar.
När allt slutligen var ordnat; hälsointyg etc.
flög Pontos, 12 veckor gammal, från

Ktrpcnhanrn till Frankflrt. Han påhtrrjadc
rcsan den l-3:e scptcmbcr och övernaltade vid
hundhotellet vid Frankl'urts llygplats.
Följande dag fortsalte han på sitt 9 timmars
ävr: ntyr till Calgary.
Vi var överlyckliga över att se Pontos frisk
och stark och glad i våra armar. Inorn en
tirnme elier hans ankornst jagade han tjärilar
och sprang i gräset i parken här.

Tack till er, Agneta och lt'larie. l'ör an Ponlos
har ett så trevligt terrlperitme nt och är så stolt,
precis sonr ni lovadc oss. Vi tror att han blcv
så tlcr li-u lltk varc dcn positrvir orncir ningclr
han växte upp i och dcn ypperliga sociali-
seringen han llck vara med om som valp.

Vi har två svarta labradorer sedan innan.
Teaka och Sienna, vilka tävlar i agility. Vi ar
båda aktiva i vår hundklubb. Calgary Agiliry
Associ ation ( lvww.calgaryaeility.com)

Vi ser fram ernot art börja träna agility med
Pontos och så srnåningom tävla me-rl hönom.
Det ska bli spännande att få visa upp en så
spännande ras fbr agilityvärlden som mest
dornineras av Border Collies.

Det finns för närvarande tre fämiljer,
inklusive oss, som äger mudi i Kanada.
Pontos är den 6:e kanadensiska mudi-
importen. Vi är inte bara glada att vi
importerade Pontos från Sverige, vi är
dessutom stolta eftersom Pontos kommer att
bli historisk. Så fort rasen mudi blir godkänd
av Kanadensiska Kennelklubben, kommer
han nämligen att bli den första registrerade
mudihanen i Kanada.

Vi ser fram emot att höra från mudiägare
från hela världen. Maila gärna till oss!!
Mailadressen hittar du nedan.
Titta även gärna in på vår hemsida lör mudi i
Kanada; www.mudi-ca Den är under
uppbyggnad, men det kommer mer och mer
där.

Med vönliga
fuilsningar

lsura InPietra
och
Phil Detillieux
Calgary, Alberta
Canada

Mailadress:
lapietra @ shaw.ca

Jag tir ubsolut ittgett oktiv jiigrtrc oclt tnina
kuttskalter ont jakt iir bu'a "sltritlda" skurar.
.lag har Irändt någr(t luutdur i "blodsltår"
och fiir liittge sedon deltagit i jaktprov tncd en
lånad labrado1 det tir allt. Diirentot hor jug
lärt ganska ntinga lundar au de inre, tm(ler
tftgra ontstiirtdighetea får jaga uttdra dju4
och .jag trii.ffar gattska ofta.jtigare oclt dcros
hurtdar i tttitt roll sont instn,:Ätör' på SBHKs
kurser. Att stiitrdigt söka tn'/tner krmskttp ont
lwttdrtr oclt lutndtri)rtirtg uv alla rle slag är ett
rnycket storl intres,se, rtch dcssutttnt ttågtl
nödviindigt för alt itte stogtlera. Sriletles har
.jag, getrotn trärittgskrunrats -[örsorg. blivit
prcruonerattt pfi ttterligare en ltwtdtidskrift.
Efter att ha lusltist rt'å nu.ntner av
JAKTHUNDEN upptäckte jag art detr irute-
höll rnångtt bra artiklar av ctllnttirtt irttresse,
oclr |yckle att den verkttde yiil ytird en
prenunleratiott: -1 l0:- för set nwnner/år.
054-7752520. Nedan följer ett artikel av
Peter Ekeströtn ur nr 2/2002.

RISK FÖR FARLIG SMITTSPRIDNING.
AIlt fler svenska hundar reser utomlands,
sedan karantänsbestämmelserna inom EU
slopades och den europeiska gemenskapen
öppnade famnen. I många fall handlar det
om familjesemestrar, men avelssamarbetet
över gränserna har också ökat stort.
Nu höjer forskare ett varningens finger.
Allt fler farliga sjukdomar dyker upp i
Sverige.

Vi måste bli medvetna om det mångfaldigt
större smittryck hundar är utsatta för, från
Danmark och söderut. Annars kan våra
hundar, och vi själva, drabbas hårt.
Tanken är att öppnare gränser i Europa ska
underläna allt som har med internationella
kontakter att göra. Få av oss tänker på att den
devisen också gäller smittsamma sjukdomar.
Vi människor är vanligtvis försiktiga när vi
reser söderut, vi är medvetna om risker med
mat. kranvatten och insekter.
Men hur försiktiga är vi med våra hundar?
- Svenskar har stor tilltro till svenska
myndigheter. Säger statens regelverk att vi
får resa ut med hunden när de krav på
vaccinationer Jordbruksverket ställer är

uppfyllda. tror vi atr ingct larligt viinrar. DL-r

lungeradc bra tidigare. när der var hetydligt
mer krångel nred in- och utl'örsel av hundar.
mcn idag scr verkligheten annorlunda ut.
sägcr Lena Englund, tilll-örordnad stats-
veterinär vid SVA, Statens Vetcrinär-
rnedicinska Anstalt.
De senaste årcn har svc-nska veterinärer ställt
diagnoser sonr ingcn ens tainkte på tidigarc.
Frärnst handlar det om olika sntittor sont
sprids via insekter och fästingar sorr llnns r

Sydeuropa.
-Ett exempel är leishrnanios, en liten cncellig
parasit som sprrds rned sandrr-ryggor. sont gcr
otäcka och obotliga konsekvenser. Den viir
tidi-eare helt okänd hos oss, liam tills nyligen,
2001 hade vi ett tiotal lall. Vi har också tätr in
hjärtrnask i iandet.
De små tal vi fbrtlarande rör oss med när dct
gäller de för svenska förhållande nya
smittorna, kan synas vara bagateller. Men det
är en villfarelse lrenar Englund.
- Riskerna är srlå, men konsekvenserna kan
vara allvarliga. Dels för den drabbade hunden
och dess ägare, men också för det totala
hälsoläget om vi tittar på lång sikt.
- Det som kännetecknar en smittsarn
sjukdom, är att den börjar i det lilla formatet
för att sedan, om vi inte agerar i tid, spridas
snabbt. Dessutom löper upplödare stora
risker, eftersom många smittor som är vanliga
söderut slår hårt mot dräktiga tikar och
valpar.

Ett av problemen med f'lera av sjukdomarna
är de långa inkubationstiderna. En hund som
till exempel får en insektsburen smitta i södra
Frankrike i juli, kanske inte visar symptom
fönän i december. För att inte tala om den
farliga dvärgbandmasken, egentligen en
smitta hos räven, som kan drabba människor.
lnkubationstiden hos människa kan vara så
lång som 15 år. De personer som insjuknar
varje år i Europa skildrar alltså smitrläget
bland rävarna för två decennier sedan.
Rävstammen har ökat i Europa sedan dess
och parasiten har spridit sig till nya områden.
Människan kan också smittas av ägg som kan
finnas i pälsen och i avföringen hos en
smittad hund. En sådan utveckling i Svenge
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skullc vara en rnänsklig oclr ekonontrsk
katastrof. och där1ör är dct väsentligt att
hundar sorn varit utanför Sverige verkligen
avmaskas. Preparatet ska innehålla
praiikvantel och ska gcs två gånger i sam-
band rned hemresan.
Forskarna har inte hittat dvärgbandmasken
hos svenska rävar. Men nåsra fall är
konstaterade i Danmark.

Alla nationella regler som finns i EU-
ländcrna håller på att harmoniseras. Med
andra ord kan man säga att vi försöker
kompromissa oss fram till något som ska
passa så många länder som möjligt. Men
regler är en sak - vanor, traditioner och
toleransnivåer är helt andra.
Avelssamarbetet mcd grannländerna söder
om Öresund blir allt större. Man tittar helt
naturligt utomlands fbr att bredda
avel sbaserna.

Den nya öppenheten har gjort att regler för
hundavel över gränserna inte är konsekventa.
Hundsperma som skickas från kontinenten är
mycket strikt kontrollerad, den hanteringen
är omgärdad av en mängd regler. Men att
skicka tiken till hanhunden, rakt in i en för
svenska smittförhållanden helr okänd miljö,
är en mycket enkel sak. Där är byråkratin
nedbantad till ett minimum.
- Vi kan få genetiska fördelar när avels-
baserna breddas, men vi löper också större
risker.
- I många länder härjar sjukdomar som inte
drabbar vuxna hundar så hårt, men som
förorsakar aborter eller försvagade och
dödsdömda valpar.
I England till exempel, visade en under-
sökning att mellan 80 och 90 procent av
hundama hade antikroppar mot herpesvirus,
något som är sällsynt i Sverige. En liknande
test visade att siffran i Holland är 30-40
procent.
-Herpes hos hund är ett knepigt virus. Den
vuxna hunden får bara lindriga symptom,
men nitu en dräktig tik smittas dör ofta hela
valpkullen.
Ju längre söderut i Europa vi kommel desto

vanligarc är det med srnitta via stickande
i nsekter och lästi n-qar.

- Det llnns inga vacciner mot den sortcns
snrittor. I stället gäller det atr skydda hunden
l'rån insekter och fästingar. Använd
insektshalsband (t ex Scalibor) eller
åtminstone något av de lästingrnedel vi börjat
vänja oss vid här hemrna. Men behandla
hunden innan resan börjar. Väl på plats kan
det vara 1'ör sent, säger Lena Englund.
För den som skickar sin tik lbr parning hos cn
kennel i ett annat EU-land, gllller det att ställa
så många liågor som möjligt. Se till att
hanhundens ägare kan 

-qe en tydlig bild av
hur smittläget är i kenneln och i området.
Och i samband med att det vaccinations-
programmet som gäller f'ör utlandsresa
börjar, tala med veterinärcn om allt farligt
som kan finnas i och omkring resrrålet. Vad
man ska vara uppmärksam på och lrur man
kan skydda hunden.

Många smittor sprids just genom parning.
Där krävs alltså extra försiktighet. När tiken
är hemma igen, bör man vara uppmårksam på
tecken på infektioner. Om något händer, om
den nyparade tiken inte blir dräktig, får feber
eller något annat, bör en erfaren veterinär
kopplas in.
- Om tiden kastar valparna, bör de
undersökas för att man ska kunna fastställa
orsaken. Annars kan smittan sprida sig långt
innan vi reagerar.

I Sverige, menar Englund, är vi dåliga på att
skilja mellan avelshundar och de övriga
hundarna i kenneln.
-l Sverige handlar det oftast om uppfcidning i
hemmiljö. Derra är inte självklart överallr; att
ta en av hundama till en stor utställning, för
att sedan släppa in den i flocken igen, där
kanske en valptik finns, är tradition här.
Bortsett fran att hundägaren bör ta reda på
vad som gåller i de områden resan går till,
finns det generella råd att ge: Iåt inte hunden
äta rått kött, äggulor eller den lokala butikens
tuggben. På detta sätt sprids sjukdomar som
salmonella. tuberkulos och den dödliga
aujeszky's sjukdom (falsk rabies).

- Och vrr liirsiktig i urngängct rncd andra
hundar. Lirspringande. tili syncs hcrrclösa.
hundar r siidra Europa blir rred stor
sannolikhct någon typ av smitta. Llndr,ik
också kennelmiljircr med unga hundar och
valpar. Slora rastgårdar är hcller intc att

rekomrncndera. Semestrande hundar biir
hellcr intc ges chansen att snoka pii
eödsclstackar. rota i sopor eller jaga -sorklr
och råttor. En hund på resa ska helt cnkelt
hållls urrdcr uppsikt. siigcr Lcna Englund.

HUNDS.IUKDONIAR I EUROPA :

. SN{ITTÄR (;ENOI,I DIREK'I
KON I'AKI' N{ED ANDRA HUNDAR:

RABIES. En diidlig virussjukdom. Kan
drabba dc 1'lcsta varnrblodiga djur. också
människan. Sprids med saliv via bett eller
saliv sorn når sår. Inkubationstiden kan vara
llera rnånader. Dödlig. Fiirekomrncr hos
nötkreatur och fär i många EU-länder, men
bara ett 20-tal fall hittas varje år hos hund och
katt. Räv är den viktigaste smittkällan, men
massvaccinering av rävar har minskat smittan
kraftigt. Sverige, Norge, Storbritannien och
Irland är fria från rabies. Men sjukdomen
ökar i Turkiet, Ryssland och Polen. Krav påt

vaccinering.

VALPSJUKA. Virussjukdom. Sprids genom
lufien eller via direktkontakt med smittade
hundar. Kan också spridas med urin flera
månader elier infektionen. Allvarlig, ibland
dödlig sjukdom. De hundar som får
neurologiska symptom (centrala nerv-
systemet är påverkat) går oftast inte att rädda.
Vanlig i hela Europa och vaccinationsskl,dd
är viktigt för att förhindra utbrott.

BRUCELLOS. Bakterie som kan ge abort
hos dräktiga tikar och infektion i bitestikel
hos hanhundar. Kan ibland ge inflammationer
i skelett och hjäma. Smittade hundar kan föra
smittan vidare i flera år. Sprids vid
betäckning, vid kontakt med aborterade
foster och kontakt med flytningar från
sminad tik. Förekommer i många länder, men
har inte påvisats i Sverige. Sjukdomen kan

orsakr svirra problcnr firr uppliidarc.
BrLrccllos kan också smitta till miinniska.
Vtr.[i)rsiktig t,id puntittg uy lurrtd utturtluttd:.

. SN,IITTAR UTAN DIRF]K]'
HUNDKONTAKT:

RÄVE^.S DVÄR(;BANDMASK. II u ndt-II
srniltas gcnom att iita upp surk, ntijss ttch

rndrl slttlrltlrg:rrf \()nl i sitt tur srnilllrl:
gcnorr att :ita rävens avliiring. Dcn r,urrru
nrlskcn. 1.5-4mrn låne, lcvcr i hundens tlrlt
och utsöndrar mikroskopiskt srrå ii_gc.

Hunden hlir intc- sjuk. Dr't farlica iir att iiggcn
sorn lirljcr nrcd hundcns c'licr rlvcns avf(irinr
ut också kan smitta rnrinniskan. Hos
rnänniskan utvecklas masken i lcl'ern. dt-n

sprider sig till andra organ och kan orsek.r
allvariig sjukdom. som är canccrliknanclc och
rnyckc't svår att bchandla. Maskäc,qen. sonr
rntc är synliga lbr ijgat. kan ocksir flDnus i

pälsen på srnittade djur. Hindra din hurtd [r[ttt
utt .jaga srnåsrta?are. Ayrnttsku alltid irmart
oc lt eft e r ltent re satt.

LEPTOSPIROS. Bakteriesjukdom. Sprids
bland annat genorn gnagares urrn.
Symptomen varierar, men ovaccineradc
hundar kan bli allvarligt sjuka och dö. Sprids
olia via l'örorenade vattensamlingar cllcr
diken. Kan också orsaka allvarlig sjukdom
hos människan. Vaccination ger skydd mot
allvarlig sjukdom, men också vaccinerade
hundar bör undvika misstänkt smittade
miljöer. Sällsynt i Sverige, men förekommer
i många andra EU-länder. Mt inte hwulen
bada i diken oclt pölar Vaccination ett krat,
in.för utlandresa.

HCC. Hundens smittsamma lever-
inflammation. Tåligt virus som kan överleva
länge i rumstemperatur. Utsöndras med urin.
nossekret och saliv. En del hundar insjuknar
med hög feber som leder till döden inom ett
dygn. HCC förekommer överallt där det llnns
hundar. De valpsjukevaccin som används i

Sverige är ofta kombinerat med skydd mot
HCC. Fall av sjukdomen förekommer i

Sverige. ALla hundar bör vaccineras mot
HCC regelbundet.
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PARVOVIRUS. Motståndskraftigt virus
sorn kan överleva länge itill exempcl
rastgårdar och inomhusmiljöer. Virus kan
finnas kvar långe i hundens päls, på skor och
kläder, vilket ökar risken för spridning. Kan
orsaka dödsfall hos ovaccinerade valpar i

kenncln utan att den hund som burit hern

smittan varit sjuk. Förekornmcr tjverallt där
det finns hundar. Vaccincttiott ett rnåste.

Undvik dessutottt ntisstrinkt förorenurle
rastgårdar.

. SMITTAR MED INSEKTER:

IUÄRTMASK. l0-30 cm lång rnask som
lever i hundens högra hjärthalva. Cer
allvarligt hjärtfel. Behandlingen går ut på att
döda masken, vilket kan ge livshotande
problem när den släpper från hjärtat och tbrs
ut i blodet. Sprids av stickmyggor. Belmndla
hurtden nted receptbelagda ltjärnnttsk-
tabletter vid resa till Medellnvsländenm oclt
Portugal.

LEISHMANIASIS (leishmanios). Orsakas
av en encellig parasit som sprids av bitande
sandmyggor. Sjukdomen kan nå njurarna och
leda till döden. Kan inte botas, men
symptomen kan eventuellt hållas i schack
med mediciner. Vaccin finns inte.
Förekommer i Medelhavsländerna och
Portugal. Finns inte i Sverige, men ses då och
då på importerade hundar. Undvik att rasta
hwtden i orltråden och vid tidpunkter då
sandmyggor är aktiva. Insektsbortstötande
lnlsband (Scalibor) kan ibland ordnas av
svensk yeterintir och annars vanligtvis köpas
på platsen.

BABESIOS. Blodparasit som lever i och
skadar de röda blodkropparna. Leder till
feber, blodbrisr och mjältförsroring.
Sjukdomen är svår att behandla och kan vara
dödlig. Smittan överförs av den bruna
hundfästingen. Finns i Stdeuropa. Använd
föstingmedel på hunden under resan.

BRUN HUNDFÄSTING. Finns i hela Syd-
och Mellaneuropa. I rumstemperatur kan

1ästingen lbröka sig i tuscntal rnycket snabbt.
de srnå fästingarna kan sprida sig övcrallt i ert
hus och vara mycket svåra att bli av med om
man får med dem hem. Denna ftisting har
ibland krövt lotalsanering a1, jaktstugor i
St,erige efter besök (' utliindska hundar.
l-iistingrnedel fi)re, under oclt efter resan iir
nödviindigt.

. SMITTAR MED FODER:

SALN{ONELLA. Ovanlig bakteriesmiua i

Sverige men förekommer eller är vanlig i de
flesta andra länder. Kan orsaka abort, diarr6.
kräkningar och f'ebertoppar. Kan finttas i tle
flesta foderntedel gjoda av kött,
okokt/oklorerat vatten och i råa ägg.
Undvik också lokalt producerade tuggben.

TUBERKULOS. Lungsjukdom. Stort
problem hos nötkreatur i många länder, dock
inte i Sverige. Kan drabba människa.
Smittrisken är stor. efiersom bakterierna
bland annat utsöndras med mjölk. Den
viktigaste smittvägen till hund, förutom
direktkontakt med ett smittat djur eller
människa, är via foder. Ce inte hunden
opastöriserad mjölk eller råil kön på resan.

AUJESZKY'S SJUKDOM. Virus som
förekommer hos svin, även vildsvin.
Sjukdomen är utrotad i Sverige. Kallas också
falsk rabies, eftersom symptomen är
liknande. Hos hund leder sjukdomen, efter att
den brutit ut, nästan allrid till döden inom 48
timmar. Smittan sprids via direktkontakt med
smittade djur eller genom att hunden äter
griskött, kanske vid besök på gödselstackar
utanför svinstall, där ibland döda gris-
kultingar grävts ned. Ge inte hunden okokt
svinkött och låt den inte gå Iös intill svinstall
utomLands.

Maria Venhammar

SVENSKA KENNELKLUBBEN
HU N DÄGARNAS RI KSORGAN ISATION

meddelande . Pressmeddelande . Pressn

Sc rä1.'

20-i.topp

2002 2001
3038 2 998

(,olde. r.r'ic\?r 2912 2 F1a

lab,ador,,1,i.\.r 2405 2 193

lanilh!,,d 1713 I 740

Tar. srra\håri! )291; I 247

il57 I 13i
Co(k.r sparicl I 151 !50
Ca\alil kirrr t|arles ll06 814

D,$er 1081 r t)98

L rselsk spri rs.i l06lJ 978

NorsI a]sin,nd.s'a !18'1 924
(Cralrurdl

lla,coåred,e,rie\.' !r6l 95ti
Sherla,rd sIecrdos 84 I 89!l
Border.ollle 74rJ 632

Pudel.d!.rs 639 601

Borderr€.ri€, 622 542

Calrnrerrier 603 509

Pudel,SIor 598 557

lrislr eoft.oar.d 582 605

Boxer 571 542

Totah åntal 52 799 49 808

Raser och 295 290

w.skk.se
Se även vär hemidä där

tidigile p.essmeddelanden

finns. Där finns också bilder

som hör till pressmedde-

lande för nedladdning

Spånga 03 02 07

Ny hundras för kung och fosterland
\iid etl statsbesok i Slovakien i brirjan n! april förra året fick kung Carl XVI Cusraf. Srenskr
Kennelklubbens hogste besk\ddare ta emot en Yalp a\,den slorakiska natlonalrasen slolerok!
ftopo!.Dernedblirklrngenena\defor{allåndetattagåette\entplara\rasenDenregtstrcrådp\
nånijgen for forsla gängen i S\prige under forra ärel. Lungen5 exernplar har dock alnu jr)te

hlrnnit bekaila sig nred sjila a a omgi\ ningar eflersont den fortfarande befinner sig r krr.illin.
Slor enskt' kopov är en jakthundsra5 fran 5lo|akien. dar deo år \ anligt förekornntande sont cil i
\ md€jakthund. Utanlbr sitt heniland förekoruner den nI ckel spasanrt. Rasen anses r'&a grnxnrl
ntenerkändesformelltforsrl963.Slovenskvkopovarenstölandeocbdrilandehund lrrtr)sr
specialiserad på \ ildsun. Det lr en ganska hardfor.jaktliuDd nten ar också en snall och troPpo
faniljehund Foro: David Dalron

Litoler slovenskl kopo\ har den danska las€n broholnter jnrrodlicerats i Sverige iiksorn en I
håalagslarianl och €n n\' storleks|diant a! podengo portUguås. Rasen jack russeil terrier Ilrr fr rn

nits i Sverige en långre tid och i en relatill slor nLt[lerä] nlen har fdrst sed3n 1 -larurar i 20t)2
kunnat registreras i Srenska Kenneklubben.

Bmholmr är en dansk ras nrd gånia anor Det rroderna a\.elsdbetet starlade i mif,en a\ I 800 taler
på godset Broholm på Ft,n. De stora och kostsanma hundarna ble\ med tiden intpopulara och
efter andra vitrldskrigpr rasen ansägs urdod. Under 70 lalet började Dansk Xennel Klub rekonsrrU
erå rasen med rasbeskrivningen från I 886 som grund. Rasen är fortfårande 5parsaml förekont
mande i heniandet och sålllsynt !tomlands. Broholmer beskri\'s sorn en stor och kraftlull hllnd
med lugnt och !anligi sinneiag och med goda \alrinsrinlirer Foto: David Dalron

Podengo porrugu6s finns i kombinatloner al tre storlekar (grande. lledio och pequeno) och
fråhnlag(kort,lång ochsträ\hilig).hdengoportuguås,cerdmo/pquercaensrrä\,håriguriidxa\
rasen. Podogoporluguds liso/mdio är en ny storleksYariant på koilhar Foto: David Dalton

Ja* rusdi terig :tr en ^ t,å \,trianter som utoecklades u så gott som s;rl:ma linjer Delt högre. nler
kvadratiskt b)ggdå varianten är numera kånd som parson russell terrier medaD den lågbenta ör

känd somjack russell terrier Parson russell terrier erkändes som egen ras i början a, 90 taler nredan
jack russell t€rrier börjat regisreras i SKK först 2002. lack russell terrier år en liten akii! och
sjilvs:iker hund som anses gå bra ihop nled hastar Foto: Måru Engelbrektson

3 OOO fler hundar registrerade
Antalet registrerade hundar 2002 ökade med cirka 6 procent eller närmee trerusen hundar
järfört med eet innan. Samanlagr ha 52 799 n1'a hunda registrerats avSvenska Kemelklubben
under 2002. \hnligast :r schåfern som ålerigen bler clen populaasre hundrasen malt i anlal
nyregistrerade hundd under 2002. Hela 3 038 schäfrar registrerades fö.ra året. Som god n åa. och
med endast dryga hundratalet färre regislrerade indi\ider Iinner vi golden retrierer fold ar

labrador retiever På fjdde plats kol-mer jamthunden. som är \.är popularaste nationalras ocli
största älghundsras. Den strä\,häriga nornialslora rilen, d\.åod for saviiljakr som sajlskap behåller
femteplatsen sedan förra åaet.

För mer information - kontakta Svenska Kennelklubben
PR-ansvarig Haro RosenbergTel:08-795 30 18,0705-83 83 32
E-post: hans.rosenberg@skk.se

Svenska lGnnelklubben Rinkebysvången 70 163 85 SPANGA
Tel 08-795 30 00 Fax 08-795 30 40 Hemsida ww.skk-3e
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AttNotts

xKennel Bnandax
PULI

Vi har bäddat valplådan. Svarta och vita
pulivalp ar vantas i april!

e. NoRDUcH Bfianda Hanniball
Suart, HD-ua, ögon ua, 12 cert. 4 CACIB

*
u. DKUCH sucH Black'n Blues'

Rock me baby - ('KT.ARAII
Svart, HD-A, dgon ua, 14 cert, 4 CACIB

Klaras forsta kull! Intresserad?

Bris Wilseus Dahlin & Nils Wilseus
Östraby 9184
242 97 Hörby

04Ls-40007
nils. wilseusähorby. mail. telia. com

_____1RADANNO
ursrÄttrutrucsrÄlr, vikt 12 kg (totterivinst) nytt, ejanvänt. Säljes Kr 900:-

bennaz_pumipuli@hotmail.com fel08-570227 33

AGIL"IryBLADET utser vorje å; bt o Ärets Nybörjore,
. " Årets Agitityhund soint ÅretJ rog i Svåilgd
I år var delungrore på ett por ov lörstaptokerno

Årets Nybörjare/Medium blev
pumin Troyo med löroren Mortino Eficsson

Årcls Loo/Medium blev
Gellelogel beslående av bt o-ltumin Levis, förare lrene Wernersson

och mudin Somba, lörcre Emmo Widdhl

tattisz Bnnn rraro xur.ro

/J u ru ronulruou Ncs- REsu LTAT

Boltisko hollen, Molmö l/3
Doniel Korlsson med puli Axzöss
l3-l7år4:o
Annico Kodsson med pulin Zobrello
9-12 år I:o
Bäda har dö kvola! lill finot på
S kån em äsle rckope n i novem ber-

NV2000 SUCH NUCh Folu-Rosszo Enyves-Emö
Äg. Kerstin & Tore Myrebock
Uppf. Lojos Gombos, Ungern

NUCH Vöstsjö lohonnq
ÄS/Uppf Kerstin & Tore Myrebock

VetpunGEN
PUMI
MARIELI DE MARSUE THEDDY PAZSTELT
Gösotider Molmö-volp 10/l 1 BIR-votp
Ag. Helen Olsson
Uppf. lngemorie Grodell

BENNAZ'AA-AHRMAZ VHI.CSA
Sv Newfoundlondklubben I I /t -03 BIM
Boxerklubben Sollentuno 6/2-03
BIR BIG-3
Äg. Annoleno Eriksson
Uppf. Gill Norberg

PUtI
Nordskönsko KK030222
XAIDA'Z GY.ZA OLTAIMAZ-OBETIX
BIR Grupp-3
Ag. Mori Wennergrund, Uppf.C, Korl
XAIDA'Z GY.ZA ORZHIDEA,OPHELIA BIM
Uppf/Äg Corino Korlsson
xAtDA'z GY-ZA oRszÄGos-otyMpuz Hp
Äg. Susonne Celin/Korlsson
XAIDA.Z OM.IZ PRIZMA-PAZCAL HP
Uppf/Äg Corino Korlsson
Syskonkloss 3:o i finolen

Syskönsko KK, Molmö lnt. 030322
XAIDA.Z GY-ZA ORZHIDEA-OPHEtIA BIR
Uppf/Äg Corino Korlsson
XAIDA'Z GY-ZA OSZIO-OZZY 8tM
Åg. lngelo Ekelund, Uppf. C. Korlsson

A PULI NAMED SANDOR
skilven ov Shoron Simon

Förlog Educolionol Publishing Compony, Conodo
En söt liten historio om en hundrödd flicko som blir botod ov pulin sondor, Lite

öventyr i ungdomsbokens vörld. en loltlöst bok pö engelsko.
Fino illustrotioner. Antol sidor 'i59, utgiven 19Bl .

ISBN: 0-7715-6272-l.
Kon hittos pö internet-bokhondeln: obdbooks.com

Aeww

*CHnuProNAT*

BIG o BIS-pESULTAT

NORDUCh Xqido'z Axz6ss-Allonge BIG-4
Uppf/Äg Corino Korlsson,
hondler Doniel Korlsson
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FÄSTINGAR. VARFÖR FINNS DEM? bestämt sedan lilns tid tillbaka att hon skullc
få b)i begraven hos sin mamma. ute i skogen
på mina föräldrars gård.

Hon var den bästa hund man kunde tänka sig.

Så till er hundägare: Testa era goa hundar
varje år. Så slipper ni det som jag och min

mamma råkadc ut lbr. Era hundars ltv år inte
värt dct öde som Jazz och Nedåt råkade ut ör.
Tänk er sjiilva med en fästingpurasrt.

Katrina 1 Kattiz) Karlenius

Jag har aldrig brytt mig om dessa små kryp
som suger blod. Usch äckligt an få dom på

sig och måste de sätta sig på hundarna? Men

mer än så har det inte varit inte förrän

mammas älsklingshund Nedåt blev sjuk.
Varför? Det fanns inget kvar av honom

inombords. Bara det trogna hjärtat till hans

tamilj. Han visade aldrig för oss att han hade

ont. Så en dag kunde han inte stå på benen.

Inte göra sina behov, mager och eländig var

han. Äta ville han inte och vi såg hur han led.

Det var bara att åka till Strömsholm. För mig
är Strömsholm en plats där man avlivar
hundarna. Så likaså denna gång. Vi sörjer.

Det är en familjemedlem. Det var min hund

också. Min. Hon som höll på att födas i mitt
knä för det ville Lolita, Jazz mamma.
Äntligen en egen hund igen efter min James

som dog i PNP.

Iazzhar följt mina fötter var jag Zin gått. Jag

led när jag reste till Schweiz ett år. När jag
kom tillbaka kände hon igen mig. Jag vara
rädd att hon inte skulle göra det. Hon har
varit vid min sida i alla år, vaktat mig och
redo att f'örsvara mig om det så behövdes. Så
jag har haft på tanke att utbilda henne till
skyddshund men det blev inte så för hon var
lite rädd. Hon var en trofast hund. Det var
familjen hon gillade och inga andra.
Jätteduktig på alla utställningar som jag
släpade henne på trots att hon avskydde andra
hundar. Hon älskade Agility. Hoppa hopprep
kunde hon också.

Sommaren 2001 testade vi henne för
fästingparasiter förjag tyckte att hon betedde
sig konstigt efter våran semester. Hon var
vresig, bäddade och gömde sig under allt.
Rädd för allt. Trött. Aggressiv mot andra,
hundar som människor. Det visade sig att hon
hade fästingparasiten Erlichia. Hon fick en

dos med medicin. Hon blev som valp på nytt,
jätteglad och pigg. Nu var allt frid och fniljd
igen. Men det varade inte länge. Hon började
bli orkeslös igen och nu morrade hon åt

tillhörde familjen.
Något var fel. Vi
trodde det var
hennes hjärta som

krånglade för hon

fick en långvarig förskylning. Och en hosta
som inte ville ge sig. Dagarna gick och det
blev veterinären igen. Usch. Honom tycker vi
inte om sa Jazz. Hon ville alltid nypa honom.

Nytt blodprov togs och efter två veckors
våntan på resultatet så blev svaret det jag
befarat. Ytterligare Erlichia. Hon hade så hög
skala så det gick inte att mäta högre, dit vi
skickade blodprovet. Den hade troligen
aldrig gått ur hennes kropp efter förra
behandlingen. Hon blev satt på medicin igen.
Men nu hade den ingen verkan. Inget hände

utan hon blev bara sämre och sämre. Då tog
jag det svåraste beslutet som jag gjort hitin-
tills. Jag bestämde mig för att hon skulle
slippa mediciner som hon troligen skulle få
ha resten av livet. Hon skulle få somna in.

Dagama gick. Jag tlinkte varje dag på hur hon
mådde. Hon orkade ju inte längre med våra
cykelturer som hon alltid älskat. Hon orkade
inte hämta sina bollar och leksaker längre.
Hon lekte bara några minuter, denna hund
som kunde hålla på i det oändliga. Hennes
syn och luktsinne blev sämre. Det var
troligen därför hon morrat åt alla. Hon såg

inte vem det var förrän man kom till henne
och klappade henne. Oss i familjen kände
hon igen som tur var. VåLran son Hampus 10

mån. kunde klappa, leka och gosa med henne
utan att hon sa ett ljud. Hon hade inte en

tendens att bli arg på honom.
Jag behövde en lång tids bearbetning före
hennes dödsdag. Jag kunde inte bara låta
henne avlivas. Den sista tiden fick hon precis
som hon ville, god mat, lugn och ro. Så

bestämde jag ett datum som jag var ledig från
jobbet.

Den sista dagen i hennes liv. Jag hade även

bekanta
vänner

och
som

uÄUDER s DNALENÅK

TESTA
VALLNINGSANLAG

I SKÅNE
den 28 juni

Maria Venhammar, Kågeröd
Pris 100:-

Bn förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp
Begränsat antal deltagare!

Vid intresse och mer info kontakta
Carina Karlsson

040-48 75 00 puli@home.se

KURS FOR VARA BARN
från 6 år och uppåt

Lär era familjemedlemmar
HUND OCH BARN alt umgås

och lörstå varandra rätt,
på ett positivt sätt

Plats: Dog Secuity, Arlöv, Malmö
Staft maj månad 2003

Kurslitteratur är "Lek och täna med valpen"
och det nya videon med "Skurl ihop med Svenska KK"

Antal sammankomster är fyra
2 x 40 min. med en liten fikapaus
Pris 100:- Begränsat antal platser

För mer lnfo kontakta Carina Karlsson
040-48 75 00 e-mail: puli@home.se
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IN MEMORIA}I

LP LP II
INTT]CH
NORDUCH
Kutyas Xagira-
Xaida "Saida"

Vår älskade Saida
ville se raketerna
från ovan nyårsafton
2002, hon var helt
som vanligt på

dagen, på kvällen
vinglade hon till lite
och försökte komma
till mig, sen tog det tio minuter så var hon
bofia, om det väl ska ske är detta ett
önsketänkande, att ens hund slipper lida och
får somna i ens famn på hemmaplan när hela
familjen är hemma.

Jag glömmer aldrig när vi tittade första
gången på puli, jag undrade vad i hela
vdrlden är detta?
Min man Roland "lurade" mig in i detta, han
kände till puli och så blev det lilla Saida.

Saida är vår stammoder för vår kennel, hon
ligger bakom det mesta vi har tagit fram
sedan kenneln kom till efter hennens första
kull valpar 1993.

Saida har varit en riktig allroundhund,
familjehund, aldrig något dåligt humör även
om hon kunde vara sur om man sa till på
skarpen, men det var sällan man behövde det
med Saida.

Hon var stöttepelaren i hundarnas rang-
ordning, när vi hade unghundar som var lite
ouppfostrade, höjdejag rösten lite för att säga
till dem så kom Saida som ett skott och sa till
dem, sen vågade äe inte göra det fler gånger.
Bråkade någon av de yngre så kom Saida och
stiillde sig mitt rnellan dem, fanns bara till,
hon hade sådan pondus.

När hon blev äldre så försökte de yngre braka
med henne, fast hon blev fort trött så höll hon
sin ställning åinda in i det sista, gav dem så de
teg och ingen vågade gå förbi Såida.

vÅR ALLROUNDPULI

Saida var lätt att ha med sig, även om hon var
mycket skällig så var hon en cool och
lätthanterlig hund.

Vi var ofta ute och rörde på oss. tält, husvagn,
campingstuga eller hotell, inga problem.

En sak hon absolut inte tyckte om var att
klippa klorna, hon var så kittlen.

En sak hon ålskade var att åka motorcykel
med sidovagn, hon hade en egen skinnluva,
så brukade Saida och hennes dotter Axz6ss
(även hon i skinnluva) få aka med, även om
vi bara gick förbi sidovagnen så hoppade
Saida gäma i. När vi körde iväg så hade de
sele fastkopplade och sen satt de bara och
njöt, sniffade i vinden.

Saida med skinnluva i sidvagnen

I utställningsringen trivdes hon, speciellt i
finalringen, ju mer de applåderade ju mer
sträckte hon på sig och "hiir kommer jag".
Hon t o m var med sista å'ret på flera ut-

ställningar och fick championkvalitd och
BlR-veteran, följde med på vår lilla semester-
tripp till Holland sommaren 2002, var med på
Världsutställningen i veteranklass och slog
en fem år yngre hane, kom i i finalringen och
blev uttagen i en semifinal sen behöll de två
andra, men det var strongt &iort av gamla
Saida 13 år. Hon gick även med bamen, allt
från Bam med Hund till Juniorhandling,
alltid lika duktig.

Som arbetande hund var hon underbar, vi höll
på med lydnad, agility och vallegenskapema

hadc hon till I l0o/r.

Lydnad blev hon uppf'lyttad i lydnadsklass
tre, vi hade rnånga roliga upptåg, Saida kunde
gå som en klocka eller så flippade hon så vi
fick I 00 poäng..........,
Speciellt en tävling i Landskrona kommer jag
ihåg, det varju klart spänning i tillvaron, man
visste aldrig vad hon skulle hitta på, ibland
mitt under fritt folj kunde hon glatt springa ut
till något utanför som verkade intressant sen

kom hon tillbaks och gick snyggt och prydligt
vid min sida..............e11er under plats-
liggande i grupp, fint la hon sig ner, sen går
man ut och vänder sig om. då har hon sakta
smugit sig efter och står mitt på plan och
undrar "varför går du ifrån mig???", jag vet
jag gör fel men jag vill vara hos dig. .. . .. .

Men i Landskrona hade vi flyt, allt gick
jättbra, till sist började publiken applådera,
NEJ! höllt jag på att skrika, alla som känner
Saida vet att så fort man applåderar så ska
man hjälpa till med att skälla, men hon var
tyst och vi fick kanonpoäng och kom l:a.
(bland alla brukshundar).

Agility var något Saida tyckte var jätteroligt
(även matte), Saida var med även når hon var
äldre, vi lyckade t o m placera oss i en

officiell tävling i Lund och fick rosett.
Vi var inte jättesnabba men hon var en säker
hund som sällan gjorde fel, sen var hon
väldigt iögonfallande med sin päls på alla håll
och kanter.

Vallning provade jag i många år att komma
med någonstans, till sist vid sex års ålder fick
hon visa vad hon gick för, trots sin ålder så

giorde hon efter konstens regler, vi gick lite
förberedande vallningskurs och fick ett
mycket gott betyg. "bordercollieägama" fick
inse att puli kan också.

Första mötet med får glömmer jag aldrig,
fåren hade klart aldrig sett en puli, de gick
sakta fram och skulle nosa på Saida........det
skulle de inte gjort, va, kom inte hit, det ärjag
som bestämmer, snälla Saida var som att
vända på en hand, tuff mot fåren, nåde dem,
hade hon fått skulle hon gått in till nötkreatur
också. men jag vågade aldrig testa.

Saida och matte Carina in action

Vi var med på en test med får där utbildade
vallningsinstruktörer var med och tittade, Jag
kunde se deras ogillande blickar när jag och
Saida gick in, -vad ska de åstadkomma????
Men Saida gjorde helt korrekt och deras
miner fick ett annat uttryck och de tappade
allt hakan, den hunden kanju! Roligtl

Karaktärstestad var hon med på utan
problem, försökte få med henne på mentaltest
ndr hon var ung, men det gick inte, var med
på gamla dagar, blev godkänd tack vare
skotten fast hon brydde inte sig mycket om
det andra.

Vi brukar ha rasmontrar. där var Saida en

klippa, fullpälsad gammal dam som älskade
folk.

Saida har haft 17 valpar varav l6 är i livet.
många av dem är även de veteraner, mycket
rastypiska, bra temperament och bra
höfledsstatus. Många av dem har varit i

utställningsringen med championat, även
hållit på med lite lydnad och agility och visat
vallningsegenskaper, en del av dem har i sin
tur fått avkommer som fört våLr kennel vidare.

Saida har gett oss en bra start på vår kennel.
även om hon var sjuk de sista åLren så visade
hon inget, hon hängde med på det mesta, hon
blev så ledsen om inte fick följa med,
leksakerna var hennes, speciellt hennes
gamla "bollik". Hon skulle först ut och kom
det någon så var det henne de skulle kela.
Syn, hörsel och lukt var helt okej även på

gamla dagar.
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Tjuv in i tlct sista. en liten sak sottt liantlc dcli
30 novernber. vi hade lire fblk och trångt i
kylen. så vi hade satt ute lite på trädgårds-
bordet. scn släppte vi ut Saida och några

andra hundar utan att tänka på vad som stod

där ute. så gick svtirmor ut, hmm det ligger en

massa tallrikar på marken.............tänkte jag
sopor med papptallrikar.....det ser ut som

porslin........nej våra rester till kvälls-
maten..........därav ungsbakad lök. stora bitar.
nej hur blir det med deras magar. Saida åt inte
sin vanliga mat på kvällen.........men deras

magar höll hela natten. helt otroli-gt.

Även kvarglömda mufflns på bordet, bara
Saida var inne, hade inte vi fyra, fem mufflns
kvar??? Saida???????.

Att lämna Saida i köket utan att sätta något
för skafferidörren, innan hade jag en

prydnadshandduk hängande på dörren, den
tog hon och drog upp dörren med, åven när
jag tog bort den så kunde man knixa till det så

dörren öpnades...........även grindar av olika
slag, med lite dragande hit och dit så ibland
fick hon upp dem..........

Vi vill tacka r'år iilskade Saida för alla dessa
år vi lått ihop med henne.

Hoppas Saida har det bra och träffat vår
gamla schäfer Debbie som uppfbstrade henne
när hon som liten valp kom hit till oss, de har
nog vars ett "bollik" och någon stor "stock"
och leker med, sen simmar de nog en tur i

vattnet tillsammans, som de giorde när de var
tillsammans i jordelivet.

Även träffar sin superpolare katten Gustina,
hon gick bort våren 2003, hon blev också 13

år. Som små så var de riktiga polare, busade,
bråkade, sov tillsammans. Nu ska Gustina
och Saida fä ligga tillsammans på en mycket
fin djurkyrkogård Elinelund, där vi kan göra
fint för dem och tänka tillbaks på allt roligt vi
haft tillsammans.

önskar
matte Carina & husse Roland

lillmatte Annica & Iillhusse Daniel
dottern Axzöss, sin högra sida Giggo

Hon1,e Zabrella Miszti Niue
kntten Tuui
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Föräldrar:
ader, namn
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iHD-status
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Valpar:

Anmälan till SvK FUR's Valphänvisning:

Komondor

Mudi

Puli

Pumi
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e. NUCh SUCh Rosenhjorts Csordos
u. Divineness Fhilippo (Irozq)

Föddo 030320
4 honor och I tik

Svorto

Iel. 0372-301 09, 070-650 l5 52

E-moil: etyronskennel@evervdov.com

Kennelnamn:

/Uppiodarens namnteckninq/



SN ALLA U PPF OD ARE! ! ! ! ! ! !
Kon ni inle höro ov er nör ni fött ero volpor såldo?

Om ni inle hör ov er om forlsotl förmedling,
plockor jog bort er nör volporno ör co. l2 veckor.

Valpförmedlare: Anilo

Ver-puÄnvrsuNcnN sKrcKAS TrLL

Anita Johansson
Långgatan 30

360 73 Lenhovda
Tel 4474-206 51

Mobil0733-70 l5 05

e-post: kennelidum @ telia.com
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orädda och myckel arbelsvilliga

For:

PÄsKoM-PAszToR Äneus'JUNIoR'
NHSB 2350166

(Nyirsegfio Notos - Erdös-Puszloi

Gubonc)
42,s CM

IO KG

HD=A
ögon = uo

Tövlor i ogility
Ulslöllning: ced

Mol:
SEA-ROCK HIP HOP HIHHULI 'PEPE'

547889/200 I (Szofogodoz Tizen-Otös
Szofogodos Negyven Hormos)

47 cm
14 kg

HD=B
ögon = uo
AD=uo

Knöledet = uo

Menroroesr,ivnins 
'*"Ig'J'!'j:'J.'i:fH ltuol*.,, och 4:o po konrokr.
I Finlond: tövlod i lydnod och spör.

I Sverige: oppellkloss spor/uppfl.
Utslöllning: chompion

KCNNCI MV''
Morio Venhommor Mellontorp 3790 SE-260 23 Kogeröd

Tel. 04.l8-807 27 mudimorio@telio.com



Championat Championat
NuchBagarcjöns Rutan av Nina SUCh Bagarejöns Rita av Nina

Född 20001019
Regnr S57l 77 I2OOO

e. Fin, S, DK, Est UCh, Esl. V-99
KBH-O1 Koffogo Popzsok
u. Nord FINUCh Nino vom
Plonetenhtigel

0l I I l0 Kongsberg CERT
020106 Drommen CERT
O2O8O2 Nesbyen CERT
021 I l0 Kongsberg CERT

[fppf, lnger Svörd
Ag. Ase Romtveil, Norge

Född 20001019
Regnr. S5717612000

e. Fin, S, DK, Est UCh, Esl. V-99 KBH-O1
Koffogo Popzsok
u. Nord FINUCh Nino vom Plonelenhrigel

or r 21 5 Ätusiö cERT
O2O427 VöKK CERT
O2O824 SvK FUR CERT
o212O8 Ärvsjö CERT

Uppf. lnger Svörd
Ag- Anito Svensson

BANOM MOCSKOS AFROD

EBUGATTA GOBE
METPT{68r /90

SOMLYOFALVI JUDIT FURGE
METP}IT 7 7 9

KAFFOGO FELHÖ
ilETPtttTt9/B/90

FICKO
IIETPMST 6 / B

CSELOTEPUSZTAI FOGLAR
HETtsIiII 6 6 4

VDHCH
BUJDOSO-UTI GALLER
VDHPMZ40 rOO

öSTRCH EUW-93
EBUGATTA KRISTALY
I'IETPMl046/91

BENEDEKHEGYI-PASZTOR BE!LA
METPT''I6 4 / S8

LISA VO}I PLANETENHUGEL
VDHFI.:Z4OI O3

HAVASPUSZTAi FRII'iAS
VDHPMZ4 OO 7 T

DAISY VOM PLANETENHUGEL
VDHPMZ4OCI3T

BANOH MOCSKOS AFROD

EAUGATTA GOBE
METPl,t6€1/90

SOHLYOFALVI JUDIT FURGE
METPMT 77 9

KAFFOGO FELHO
IIETPMTT'9/B/98

FICKO
METPM575 / B

CSELOTEPUSZTAI

VDHCH
BUJDOSO-UTI GALLER
VDHPPrZ40 1 00

4

öSTRCH EUlr-93
EBUGATTA KRISTALY
METPHTO46,/97

BELLA

LIsA VOH PLANETENHUGEL
VDHPHZ40l. O3

HAVASPUSZTAI PRIMAS
VDHPMZ4007 1

DAISY VOIi! FLANETENTiUGEL
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SUChDKUCh
Xaida' z P o-Dd Eszas-Efraim

Född i9980221
Regnr 54906'l/98

e. Aronkos Power Fullol Atlitude
u. SUCH DKUCh Xoidq'z Dicsös Lidi

O2O92l Bollerup, Donmork CERT

Qppf. Corino Korlsson
Ag. Jeonetle Nilsson

SUChDKUCh
Xaida' z Gi-XaDenevdr Rob[ia

Född 19960522
Regnr. 538297196

e. INTUCh NORDUCh
Briondo He-Bo Gigolo
u. [P l-P ll INTUCh NORDUCh
Kutyo's Xogiro-Xoido

020818 Hilleröd, Donmork CERI

Uppf/Äg Coilno Korlsson

ROSENHJORTH'S DA-CSU
NO8ZO7/90

HECTOR

INTUCH NORDUCH
RASTERHANN'S BONBON
s??L60/9L V

TIGI,IAS BASHSTREET BOY
s207t-zf87

SUCH
BOROZ-CSAK
st6927 / a5

SUCH NORDV-EZ
SZITTYA-I.IAGYAR MORZSA
ss4469 / 76

LP SLCH NORDUCH
TALTOS LEHA-LIDDI
s44935/78 H

SUCH INTUCH
ABDILLYA CPAL
557838/91

RASTERMAN'S ANTARKTIS EXPRESS OF AB
KCSB3 I Z3BY

RASTERI'IAN'S C'ROSALINDE OF ABDILLYA
KCO95536eOZ

NORDUCH
BRIANDA HE-BO GIGOLO
s42547 /93 v H

ROSENHJORTH'S DA-CSU HECTOR
NO8ZO7 / 90

INTUCH NORDUCH
RASTERMANN'S BONBON
322160/9t v

LP LPII NORDUCH
KUTYA'S XAGIRA-XAIDA
s38704/89 s H

TIGMAS BASHSTREET BOY
szoTtz/a7 H

SUCH
KUTYA'S ORZSIXA
s4 231 1 ,/ €€

ALIGVARI CSUTI
HETP L 2 0683

NUCH St,CH INTT'CH
ROSENHJORTHTS PIFCSA DAL
Nr9737 /87

BASÄTIALHI FURTöS
7UZL960/57

INTUCH DKUCH LUXCH
AHAZING-POLLY VON
PUZl8?O

VDHCH EUROPEANCH
ST LEONHARD

r,{0T0Rl{AY ROHEO OF BORGVAALE
KC R EGl 05878/75

RIBI S ZKE

CHERI
sl 6148/81

SUCH
KUTYAIS ORZSIKA
s+29'-'-lA6

ZAYDAH FEKETE
KCSB3234iiv

NBRDU; H

VILLE
s56+85 /19
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Championat
KenmelANNoNSER

PUMIPULI

Svarta, vita, maskad fak6
Arankas kennel
Rened Stencrantz. Skepplanda
Tel 0303-33 86 44
http ://welcome. to/arankas.puli
e-post arankas.puli @home.se

Svarta o maskad fakö
Kennel Viistsjö
Kerstin och Tore Myreback, Deje
Tel 0552-201 l0
http://vovve. neVvastsjo
e-mail : kerstin.myreback @swipnet.se

Svarta
Divineness kennel
Åsa Engman
Torshälla
Tel 016-34 34 90

Svartao vita, fak6
Confetties kennel
Siv Engman
Akers Styckebruk
Tel 0159-313 34
http ://www. al gonet. se/-spets
e-mail: spets @algonet.se

Svarta, vita, maskad fakö
Xaida'z kennel
Carina Karlsson, Trelleborg
TeVfax 040-48 75 00
www.surf.to/puli
e-mail: puli@home.se

Funny Farrns kennel
Lennart Abrahamsson,
Myra Station, Råda
Tel 0563-603 43. 07 0292881 4
http ://www. geocities.com/katavizs
e-mail : lennart.abrahamsson @minmail.net

Född 20010102
Regnr. 52l5l3/2002

e. Kirolytelki Zsivo'ni Somu
u. Szöcskepo'szlor Dolmo

020505 Skqro CERT

020528 Slenugnsund CERT

020810 Ronneby CERT

020824 SvK FUR CERT

020831 ölond CERT

020908 Sofiero CERT

021103 Vöxjö CERT

030105 Göteborg CERT

Uppf. LipcselJönos
Ag. Anito & Rolond Johonsson

SUCh Donnerland Dollai
Akinnaz kennel
Annika Linddn. Torsåker
0290-406 27
hem.spray.se /akinnaz
e-mail : akinnaz@ spray.se

Även puli
Bennaz'kennel
GillNorberg, Värmdö
Tel 08-570 221 33

Bagarsjöns kennel
Inger Svärd
Tel/fax 08-142 35 24

MUDI

Ruthborgs kennel
Tommy o Soile Paremo
Tel 040-44 90 14
mobil 070-75 12 950

MV'S
Maria Venhammar
0418-80121
mudimaria@telia.com

Kennel Idum
Anita & Roland Joahnsson
Tel.0414-20 651
kennelidum@telia.com

OBS!! Glöm inte betala er
kennelannons till nr 2-2OO3,
annars tas er annons bort

rr,ru7 4l lBr 9l
KIRÅI'Y?ELK! 

'JFPIltETHt, r598 / 8./97

KIRI,LYTELEI OR51
METttU I OZ9 /El./ 9 3

ITTNÅLYTELKI OXOS
HEIHUl4r.O/B/96

E+6Cft
I'lETtrlUI4OA./E/99

RIRTLYTEL}iI L1F5I
HETI{Ur 0 39 / B/ 95

JI{GCH

'IYIR536F IÅ AOREAS
ittTMUlS3l/96

KöV4GO-BTNCT BOGIN
I,IETI.IU'SE/ 93

ilYIRSåGFIi PEFGö

'{ET!{UI06{/93

YIRSTGFIA KAJLA
ETilUl36 I /A/ 95

UiIGCH
B3''IIY-GYöXGYE SUHAT{C
l,{ETrlUT LL/B/92

NYIRSEGFIå XEAhENC9
xFilUA2t/9t
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KNEPIG ALDER FOR
vÄSTERBOTTENSMUDIN

Niir Rcngo. viir Mudi, var cirka sjutton
månadcr htiqade dct hända saker. Dct kom
sakta smygandes så jag vet inte riktigt når det

böriadc. Han har ju kunnat vara iii,s på gårde n

under uppsikt utan stajrrc problcm. Men nu.
ickc. Han glömdc var tomtgränsen fanns. Det
var som om han aldrig hade vetat det. Sattc
full fart efter en bil och skällde sonr cn tok.
scdan kom han lullandes tillbaka som om
ingenting hänt, Detta hände ett par gånger
och jag var säker på att varjc gång var den
sista. Tur att vi bor i ett område utan
genomf-artstraf ik. Jag tyckte han var borta hur
länge som hclst, men det gick nog bara 30-45
sekunder. När han hittar vissa barn att utsAtta
lör denna behandling så ropar föräldrarna att
barnet ska stanna, för R"engo går aldrig nära
sin of-fer. När han hade fbrföljd och skällt ut
nog många grannar var det koppel hela tiden
som gällde, Tur att vi har väldigt snälla
grannar. Tack f'ör det.

Han kunde tidigare gå lös lite tbre mig och
möta människor som var ute mcd sina
hunclar. Då tinade han först på mig och jag sa

nej, då fbrtsatte han framåt som om ingen
annan tanns, under beröm f'örstås. Detta
tyckte jag var underbart skönt. Men nu var
den friden slut.

Jag brukar fika med en granne ganska ofia.
Och när vi går snett över vägen så kan Rengo
laktiskt gå fbt utan koppel, utan några som
helst problem, det har han gjort sedan han var
riktigt liten. Tills en dag. Matte fanns inte,
existerade inte överhuvudtaget. Full fart
längst ner på vägen, vände, förbi matte rusade
ett svart streck utan att noterna matte alls. Jag
insåg snabbt att här hjälper inga rop eller
något annat heller. Såjag gick helt sonika in.
Strecket for längst upp på vägen. vände där,
lbr att den här gången rusa över vår gård och
ner till elljusspåret. När han. tack och lov, inte
fann någon joggare att jaga och skälla på
sprang han hem igen. Denna lur tog inre
heller mer än 30-45 sekunder men det kändes
som en evighet. Han fick vänta en stund på
bron innan jag öppnade dörren. Vad gör man

e n sådan gling ? Intc \ !-t jag. Hclst vrll rr-ran ju
bara banna hundeliindct. Och det är ju sr,årt
fitr att intc säga omirjligt att dölja srna
upprivna känslor. Jag 1.örsirkte så gott jag
kundc men jag brydde mig inte så mycket om
honom på ett tag. Han hade ju ändå blivit
utestängd och det bordc viil c-scntligen räcka.
Man kan ju intc skälla på cn hund som
kommer. rrm rin cl'tcr crt hussprin,c.

Någon vccka senare birrjade han skälla
väldigt mycket mcn på vad vet jag inte än.
Han skällde i ungcfär en vecka helt obcfogat
enligt mitt tycke. Jag och husse letade orsaker
iiverallt hela tiden. men icke. Till slut
nonchalerade vi skallen totalt. Det -qick inte
att få tyst på honom. Han bara skällde. Hur
kul är det ? Och .1ag vägrar sätta det här
citronhalsbandet på en hund vars ras ska vara
skällig. Så det så.

Elter skållperioden kom aktivitetsperioden.
Vissa dagar händer ju väldigt mycket på alla
möjliga olika sätt, alla hans sinnen 1är det de
behöver. Andra dagar händer det lite mindre.
Det tycker.lag är helt okay och det har alltid
Rengo tyckt också, från första början har han
alltid anpassat sig efter vad vi gör. Men nu,
hyperaktiv hela tiden, leka, sprinea, sparka
boll, gräva i soffan och slå kullerbyttor där,
kasta saker upp i luften för att sedan jaga
dem, klättra på matte och husse och vill busa.
Vi försökte med allt vad våra förstånd kunde
uppbringa. Han flck nosa reda på saker, han
fick söka matte och husse både inne och ute.
Vi gosade. Han fick springa. Han fick trälTa
och leka med sina hundkompisar. Vi tränade
och lärde honom nya saker. Vad kan man mer
göra ? Vissa dagar var allt bara lugnt från vår
sida men inte från hans. Efter en dag när det
har hänt många nya saker och vi varit på flera
nya spännande ställen brukar han vara rått
nöjd. Men inte nu. Han kunde kuta som en
galning längst hela huset för att tvärstoppa i
soffan och sedan åt andra hållet, fram och
tillbaka. Detta anser jag knäppt. men sam-
tidigt vet jag ju att det är en Mudi. Hade vi
velat ha en okomplicerad hund kunde vi köpt
en Cocker Spaniel eller en Schäfer eller något
annat. Men vi ville verkligen ha en Mudi
håda två.

Lugnare nu ??

Nu när detta skrivs är Rengo 13 månader. och

verkar ha lugnat sig. men det litar jag inte
riktigt på efter alla irverraskningar han gett

oss. Han älskar att lära sig nya saker och gör

allt för att lyckas lista ut vad det är vi vill.
Han har lärt sig 

-uå 
dit man pckar. Ja,t kastar

ut godis i den 3-4 dm djupa snön utan att han

får se, sedan pekar jag dit ja-e kastat en godis

och det går fortare och fbrtare f'ör honom att

hitta dem. Dels lär han sig ju att se var ja.r

pekar, dels att nosa efter saker i snön.

Häromveckan jagade han postbilen längs
gatan, då gick jag in och efter en liten. liten
stund gick jag ut och ropade och då kom det

buset snabbt. Han har aldrig under hela sitt
liv brytt sig om postbilen förut. Hjälp. Två
grannar har han valt ut som skällobjekt och
ingen begriper varför det ärjust de två. Men
grannarna tycker om Rengo och tar det med
ro. Jag läser varenda hundbok som finns.
Men en Mudi är ju inte bara en hund.

Släktskapen, som måste finnas, med katt,
apa, bergsget och papegoja visar sig mycket
tydligt.

Han har nu varit lös lite grann hemma på

gården utan att speeda iväg. Missförstå mig
inte, naturligtvis far vi till ställen där han kan
vara lös. Däremot äter han bara hälfien av sin
mat många dagar. Och då riiknar jag in nästan
allt godis också. Men han är då pigg och
glad. Om än mycket morgonffött, som matte.
Husse tvingar ut honom tidigt på morgonen
men då går det segt och han vill bara in och
lägga sig igen. Sund hund tyckerjag.

Han är mycket gosig, med husse och matte
och ett par vänner, men de flesta bryr han sig
inte om när han väl hålsat. De blir ju
besvikna för de vill ju mysa lite med Rengo
men se det vill inte han. En ordentlig
gosstund varje morgon är självklart. Ar jag
och Rengo ensamma hemma får jag inte
stänga toadönen i lås. Han vill kunna titta in.
Stänger jag dörren så han inte får upp den

PIPER han utanför, piper som en liten mus
eller en gnisslande dön. Det är grannhunden
som låter så. Jag skulle vilja ha en annan
grannhund, en som låter som en hund ska låta
så han Iär sig det också.

Rengos fiirsta skoterlärd
Vi bor i Skellcftcr rrch har ahsoJut ingcn
användning iijr en skoter. rar skulle vr köra.
På en skotcrlcd som -lrilr iiirbi inte långt
hemiliån. fram och tillbaka. kul. eller.....
Men när vi liiljde några r'änncr upp till
Gautosjö. drygt 3() nils liird. då körde 1ag
snöskoter 1'ör trcdjc gångcn i rnitt Iiv, En av

dagarna lbr vi på skoterutlil,kt. Våra vänncr
satt på skotern, husse på kälken med ryggcn
mot skolern, jag lutade mig mot honom och
Rengo satt mellan mina ben och tittade bakåt.
Han reagerade bara litc -erann då kälken åkte
iväg med oss. Det var på hemvägen vi
verkligen visade våran oerlärenhet. Hussc
satte sig längst bak på kalken. med ansiktet
vänt MOT skotcrn. Jag fiamf'ör och Rengo
längst fram. De av er som har åkt skoterkälke
förut skrattar redan nu. lör övriga kan jag
fbrklara. Jag tänkte att Rengo skulle sitta
snällt som förra gången. Men när snön
sprutade på oss efier skotern var det inte ett
dugg roligt. Inte för någon av oss. Rengo
hade hela tiden kvar frambenen på kalken
men bakdelen kröp upp i mitt ansikte, där
ville jag inte ha den. Det slutade med att
Rengo stod och balanserade på frambenen
för bakdelen vägrade han då verkligen att
sätta ned. Jadå, innan vi var hemma i stugan
vred vi oss av skratt över denna dråpliga syn
både av hunden och av oss som var täckta av
snö.

Rengo fick sedan även sitta med husse
bakom skoterföraren och åka med på skotcrn
och det var en höjdare, det gillade han

verkligen. Nu har Rengo sagt till husse att
han vill ha en skoter att åka på. Men det tror
jag inte riktigt på. Skulle ni göra det? Jag

svarade att om det finns en skoter på

djuraffären kan jag tänka på saken. Snälla
djuraffärer, börja inte sälja snöskotrar.

Hundkompisar
Rengo får inte hälsa på alla hundar vi möter.
Jag lägger honom och går själv iiam till hund
och matte eller husse och pratar lite. Men han
har egna kompisar som han alltid fär leka
med.
Det fantastiska är hur han beter sig. En matte
till en stor Vorstehane tvckte att det !ar
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tråkigt att hon inte kunde promenera rtcd
någon som också hade hund cltersom hennes

hane började slåss rned alla. Jag kunde gärna

bli hennes promcnadkompis. iag sa
"varsågod" till Rengo. och rnnan han gått de

lre metrarna frarn till den stora Vorsten var

hundarna de bästa vånner. De busade och
hade hur kul som helst Vorstcmatten som

hade trott att jag var galen. bara gapade.

Rengo kornmer ijvcrcns med ALLA hundar
han får träfl'a^ utan undantag. Han visar srg

inte underlägsen utan snäll och ödtrjuk. Det
kan vara ilskna hundar^ rädda hundar. stora
våldsamma hundar. av bäg-te könen. Han
anpassar sig och lcker mycket fbrsikti-ct med
den lilla rädda hunden som inte vågar leka
med någon annan hund än Rengo.

När han leker mecl hundar som gillar pinnar.
så tar han en pinne i munnen och springcr
runt med den för att locka till lek och jakt.
Den hund som är kottefixerad -uör han på

samma sätt med. men med en kotte. Han
leker våldsamma brottningslekar med de
hundar som vill dct. Det mcst dråpliga var när
han Iätt en liten kusin, en smålandsstövare
som min syster skaffat. Det lilla knytet var ju
rädd för alli. allt, allt. Men samtidigt lite
nyfiken. R.engo demonstrerade sitt vänliga
sinnelag med att vända bort huvudet, men det
räckte inte, då vände han bakdelen till, rnen
Rengo har lite svårt att alltid veta var han har
den. Och den här gången blev det alla fel. Det
lilla knytet flög iväg av puffen och blev inte
mindre rädd efter det. Och Rengo som nog
inte riktigt förstod vad han ställt till med var
alldeles förtvivlad. Han lade sig ner och
lockade och frestade den lille. Men han var
noga med att inte gå så nära att knytet blev
rädd igen. Det tog faktiskt några timmar
innan de kunde leka, på valpens vis. mycket
försiktigt. Lilla Sigge försökte sig på att
klättra över Rengo, men, det går ju inte.
Naturligtvis ställer sig Rengo upp just då.
Och den lille rullade iväg som en boll.

Nu är valpen inget litet knyte mer och lekama
alltmer våldsamma. Det enda hår som lossnar
från Rengo utan borste år det andra hundar
sliter bort när de brottas. Då ligger det tussar
överallt. När den mycket yngre kusinen tog
tag i Rengos underkäke och försökte dra iväg

med hela Rengo eller bara unde rkiikc, jar r et

inte vilkct. Då skulle man hunnit ta cn bild.
Ren-uo hJmnades snabbt genom att slita i

Siggcs hängande ijron. De n'rest dråpliga
scener utspelar sig men man kan.1u inre gå

omkring med kameran varenda sckund. N4en
jas lovar att göra mitt båsta och försöka
skicka in cn sådan bild.

Ensam hemma och ftirändringar
Harjag sagt att Rengo är hclt fantastisk. Det
är han nämligen. På tusen sätt. Vr kan lägga
saker på hans r1'gg och skicka till varandra.
Att bära kiövleväska är hur normalt som
helst. Likaså llytr'äst. lor det har ni väl alla på

hundcn om ni åker båt. Jag tillät ingen båttur
innan alla hade f'lytväst. lör mig är det en

självklarhet och äve n f'ör Ren-eo.

Det har ju aldrig vant något problem med att
lämna honorn ensam. Vi kan lämna alli
mojli-gt gott på rumsbordet när vi går bort och
lämnar honom några timmar ensam. Han har
aldrig rört någonting annat än servetter, tre
pennor och att halvt radergummi under hela
sitt liv. Popcorn, chips, godis eller annat gott
på det låga rumsbordet rör han intc och vi har
aldrig behövt säga åt honom. Detta begriper
jag egentligen inte. Man hör ju om andra
hundar som åstadkommer de me st
akrobatiska manövrar för att komma över
någon go'bit" Rengo behöverju bara sträcka
lite på sig, men han gör det inte. Han älskar
popcorn när han blir bjuden så det är inte det
att han inlr t1r'ker om, Ä'uen när vi tappar
något gott på golvet rör han det inte utan
tillåtelse. Jag anar att han själv förstått aft det
är vårt, och inte hans om han inte blir bjuden.
Kan det bara vara så ? Ett litet problem
möjligen, när vi är hemma och det ringer på
dörren så skäller han. MEN är han ensam
hemma och det ringar på dörren är han tyst
????! ! ! Jag vill ju att han ska jaga iväg bovar
och vakta huset.

Han måste absolut vara med när man ändrar
något. För har jag bytt gardiner när varken
husse eller Rengo år hemma undersöker han
först själv, sedan leder han husse till gardinen
och säger ett dovt "voff'. Har Rengo inte
hängt med närjag flyttat saker talar han noga

om att han noterat flytten. Detta gäller minsta
lilla prydnsadssak. Det dova "vofl'et"

kommer alltid. Liksom när någon på gatan

satt ut en julkärve. bytt bil. har besijk av en

annan hil. elter någon annan lörändring. Är
han först ute med husse och senare med matte

så ser han till att vi bägge har upp-
märksammat lörändringen. Är tletta beteende

normalt för en Mudi? Är det bra eller dåligt?
Konstigt är det i alla fall. Han visar mycket
tydligt att han vet att han är en låg underhund

och vi är överhundar. Så jag tror inte att det
har med det att göra. Men jag kan ha l'el.

Framtid
Nu måste vi börja träna mer igen. Vi har varit
lite lata nog länge nu. Eller vi kanske har

tränat saker bakoiiam. Jag vet att i nuläget
klarar vi inte ens en appelltävling. Men han

kan springa och lägga sig i rutcn ulrn
problem. För att inte tala om slalom. Husse
har satt slalompinnar på en platta, så den

mesta träningen hilr skctt hentrna i köket. Det
är störningarna s()n) or ()rr ()ss.

Men det är ju bara ltt triina mer. Det är synd
att man blir lite becrinsad häruppe där vi har
snö. rnycket snö, Vr hor rritt mcllan Luleå
och Umeå. i Skelle ftcii. Det girr ju inte att gå

omkring i skogcn precis. Dct är att hålla sig
till gångvägar och eventuclla skoterspår, men
där kan det finnas l'artdårar. Så lite att skylla
på finns det ju. Men allt mirste I'å ta sin trd.
det blir nog bra. Vi får inte clömma att detta
är våran allra första hund överhuvudtagct.
Och han kan väldigt mycket ändå. En sak vi
måste börja med genast är handling. För jag
är en usel handler.
För nu har Rengo fyllt två år. Vi ska träna
själva och vara med på nå-eon inotficiell
utställning före vi försöker ta det srsta
certifikatet. Men jag är inte oroli-e. Jag vet att
det går bra.

Eva Luntlmark

Domarberättelser/årgång/ras Puti 1e84-1ee3

puti 1984-2000 lz.io "uo,- Pumi 1919-1985

pumi 1984-2uJ0 i2.50 60:- årtal 1986-1994

Komondor 1984-Z0m l8:50:- l5:- Mudi 1992-1993

Mudi 1984-2Xfr 18:50:- 15:- Komondor 1992-1993

250:- 200:-

125:- lff):-
25:- 20:-

-50:- 10:-

Så här
Sätt in det belopp du handlar för på SvK FURs postgiro 29 84ll-1 och ange på talongen

vad du bestziller. Alla priser är inkl frakt. När vi erhålllt betalning, kommer dina varor

med posten. Förfrågningar: Solveig Bergkvist 0340-65 l9 89.

HD-statistk rtris medhtri.t Raskompendie

FIJR-slnpen
beställer du fråi FUR-shopen

Puli, 1914-1985,
årgångar 1986-1993

Pumi 1984-1995
Mudi 1993
Komondor 7992

12:50- l0:-
12:50- 10:-

12:5O:.- l0:-
12:50. l0:-
12:50. l0:-

Pris 95:-/st

Rasregister
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UTSTA I. !.N I N GSRE SU I.TAT

-r-

MUDI

SMÄLAND-ÖLANDS KK,
vAx.io 021 103.
DOMARE: PER-ERIK WAtLlN.

DONNERLAND DOLLAR
52l 5l 3/20025. hone f0l 0l 02,
e,Kirolytelkl Zs vony Somu
u.Szöcskeposzior Dolmo Uppf
I ipcser Jonos. Lnge'r Ag. ? & A Jolonsso'
Löngq 30. 360 73 Lenhovdo.
I ökv 1ökk CK lbhkl Cert CACIB BIR

S DKUCH JAKALN/OS IMAGOS 525592/995, hone
f990315. e.S NUCFI Szofogodos Pircs u.LPl
NORDV99 NORDUCH Jokolmos Hotdino,. Uppf
Leno Johnsson, Tingstug 25, Ströngnös Ag:
Morie Ahlberg & Leno Johnsson. V Kolhuli 2030,
283 91 Osby,
lchkl CK 2bhkl R-CACIB

STOCKHOLMSMASSAN 02 I 2OB,

DOMARE; NILS MOLIN

RUTHSBORGS BTACK RUSH 520902/2002, hone
f020203. e.Poskom-Posztor Argus U.SUCH G-Volls
Bezz. Uppf: Tommy & Soile Poremo, Polisonderg
7. Boro. Ag: Sophio Hinnos, Lrndolsv 27b, 

,l35 
50

Tyresö.
ljunkv 2junkk

RUTHSBORGS BLACK SPY S2O90l/2002, hone
fl2A2A3. e.Poskom-Posztor Argus U.SUCH G-Volls
Bezz. Uppf: Tommy & Soile Poremo, Polisonderg
7. Boro, Ag: S Poremo. Polisanderg 7.23O 40
Boro.
ljunkv ljunkk HP

SVOl JAKATMOS VAMOS S 14894/01 S, hone
f0l 0l 25 e.FINUCH Seo-Rock Eri Epeli u.LP I
NORD FINUCH NORDVg9 SVOl Jokolmos
Hojdino, Uppf : Leng Johnsson, Tingstug. 25,
645 34 Sirongnös. Ag: densommo.
I ökv I ökk CK I bhkl Cert CACIB BIM

Jww-Or MoG-uR's MR LoTUs s46088/200r.
hone 10'l0724 e.S NUCH Szofogodos Piros
u.NORDV9B SV99 NORD INTUCH Ringhells
Ungersko Donko. Uppf: Evo Brouet Grönsinkov
t-, 310 2A, Osterförnebo. Ag: Anno Hjor'th,
Mottöv 39, 810 21 Gysinge.
I ökv 2ökk

JAKALMOS SAJKA S14890/01 S, tik fot 0t 25
e.Seo-Rock Eri Epell u.LPl NORDUCH NORDVg9
Jakolmos Hojdino, Uppf: Leno Johnsson,
Tingslug 25, 645 34 Siröngnös. Ag: Arlo
Korlenius. Husby Oppundo Korsbro,
640 33 Bettno,
I ökv lökk CK 3btkl Cert CACIB

MOG-UR-S MRS ALCHEMILLA 346089/200I, tiK
tO10724. e.S NUCH Szofogodos Piros u.
NORDV9S SV99 NORD INTUCH Ringhells
Ungersko Donko. Uppf: Evo Brouer, Grönsinkov
77. 814 20 Osterfornebo. Ag. Tino Eckersten.
FÖgelv 9. 175 64 Jörföilo.
I ökv 2ökk

NORDV 99 SV.OI tPI F NORDUCH JAKALMOS
HAJDINA 535510/965. tk f960513, e HUNCH
Csodobogor Mizörög u DK S CH SV 92 93
Wulconos Hgsto-Lo-Vis.lo. Uppf: L & A Johnsson,
Ströngnös Ag: L Johnsson, Tingstug 25, 645 34
Strongnös.
lchkl CK 2btk CACIB

EeCH NORD INIUCH SZOFOGADAS NOSZA
F lN I 04 1 8/99, l)k f 9Bl 229. e. Nyirsegf io Pentele
Szofogodos u.Szofogodas l.legyvenes Uppf:
Riitlo Hohtelo. Finlond. Ag: Anu lssokolnen & R

Hohtelo, lsokotu I I c. 90100 Oulu, Finlond
Deltor ej.

NV-98 F]NV-98 NORD INTUCH RINGHELLS
UNGERSKA TUNYA SI 30I 3/955, TlK f94I 220,
e.SV95.96 NORDV9S LPI NORD INTUCH
Szofogocjas Tizen Krlences u.S N INTUCH
Wulconos Ginwo-Gingerdo. Uppf: J Hellquist,
Vöstbyv 26, Hedesundo. Ag: Fvo Brouer
Grönsinkov 77, 8lA 20 Osterförnebo.
lvetkl CK I btkl BIR

VÄSTRA KK, SVENSKA MÄSSAN O3O.I05,
DOMARE: KENNETH EDH

DONNERLAND DOLTAR 52l 5l 3/20025, hone
f0l 0'1 02, e,Kirol,4elki Zsivony Somu
u.Szocskeposztor Dolmo, Uppf: Lipcsei Jonos,
Ungern. Ag R & A Johonsson, Longg 30,
360 73 Lenhovdo.
lökv I ökk CK I bhkl Cert CACIB BIR

SUCH WULCANOS JOJO JONANDO 365001i92S,
hone f921001. e.SUCH NUCH NV90 Puszto-
Emleke Cimboro u.SUCH Csodobogor Akics.
Uppf: I & H Wollin, Lenhovdo, Ag: Hoidi
Hollerström, Hjortmosseg 129, 461 5l Trollhötton.
I vetkl HP

JAKALMOS RINYA S14888/0,]S, tik f0l0l25 e,Seo-
Rock Eri Epeii u.LP1 NORDUCH NORDV99 SVO1
Jokolmos Hojdino. Uppf: Leno Johnsson,
Tingstug 25, 645 34 Sfröngnös. Ag: Heidi
Hollerström, Hjortmosseg 129, 46]1 5l Trollhö11on.
lökv lökk CK 2btkl Ced R-CACIB

NORDUCH IDUM GALNA GNIZTA S38662/99V, TiK

f990606 e.Jokolmos Gojlo u.Komoncspuszto Ari.
Uppf: Anito & Rolond Johonsson. LÖngg. 30.
360 73 Lenhovdo. Ag:
desommo.
I chkl CK lbtkl CACIB BIM

KOMONDOR

SMÅLAND.ÖLANDS KK,
VAXJO 02rr03,
DOMARE: HORST
KLIEBENSTEIN

SUCH ZOBRAKI FIFE FLYER
332075/0'l. hone fI l0l I5 e,Szontmiklosi
Koktoviiiborcofzobroki u.Zobroki Hihglond Spiril,
Uppf: Joqueline Ferrigon, Skottlond, Ag:
Morgon Slöti, Hogolundsg 32, 438 92 Hörrydo,
I chkl CK lbhkl CACIB BIM

ZOBRAKI COWDENBEATH CTOOTY
NoAA0060287. tik f0001 l5 e.Szentmiklosi Kektovi

Ttborc of Zobrok u.Zobrok Hlghland Spirit Uppf
Jocquline Ferngon. Skotlond Ag: Pio
Johonsson, Box 79, 438 22 Alingsös.
I ökv I ökk CK lbikl Cert CACIB BIR

STOCKHOTMSMÄSSAN O2'] 208,
DOMARE: NltS MOtIN

ARISTOTELES 546156/99, hone f990731, e,SUCH
Wulconos Filur u.Lumiturpos Birbono Uppf: .

Vendelo Olsson, Pinnmog. 14, Norrköplng Agt
Agneto Borg. Klosteröng 3. 463 7l Lödose
Deltor ei.

SUCH ZOBRAKI FIFE FLYER 532075/01. hone
fl l 0l l 5 e.Szontmiklosi Koktovitiborcofzobraki
u.Zobroki Hihglond Spirit, Uppf; Joqueline
Ferrigon, Skottlond. Ag; Morgon Slött,
Hogolundsg 32, 438 92 Hörrydo.
lchkl CK lbhki CACIB BIR

SZENTMIKLOSI KEKI'AVI BAIYU 329694I2OO2, tiK
fOl05l I e, HUCH Jozz De Lo Bodione Du
Costellos u.Selyemmojori Borisko. Uppf: Udvordi
Peter & llono, Ungern, Ag: Lennort
Abrohomsson. Myra stotion, 683 93 Rådo.
lökv lökk CK I btkl Cert CACIB BIM

ZOBRAKI COWDENBEATH CLOO]Y
NoAA0060287, tik f0001 l5 e.Szenimiklosi Kektovi
Tiborc of Zobroki u.Zobroki Highlond Spirit.
Uppf: Jocquline Ferrigon. Skotlond.
Ag: Pio Johonsson. Box 79 438 22 Alingsös.
1ökv 2ökk CK 4btkl R-CACIB

VÄSTRA KK, SVENSKA MÄSSAN O3OI05,
DOMARE: VINCENT O'BRIEN

ARISTOTELES 546156 /99, hone f99073 l,
e,SUCH Wulconos Filur u.Lumiturpos Birbono,
Uppf: Vendelo Olsson, Pinnmog. 14, Norrköping
Ag: Agneto Borg, Klosieröng 3, 46371 Lödöse.
I ökv lökk CK lbhkl Cert CACIB BIR

SUCH ZOBRAKI FIFE FLYER 532075/01, hone
fl l0l I 5 e.Szontmiklosi Koktovitiborcotuobroki
u,Zobroki Hihglond Spirit. Uppf: Joqueline
Ferrigon, Skottlond. Ag: Morgon Slöti,
Hogolundsg 32. 438 92 Hörrydo,
I chkl CK 2bhkl R-CACIB

ZOBRAKI COWDENBEATH CLOOry
NoAA0060287. tik f0001 l5 e.Szenfmiklosi Kektovi
Tiborc of Zobroki u.Zobroki Highlond Spirit
Uppf: Jocquline Ferrigon. Skotlond,
Ag: Pio Lononsson. Böx 79. 438 22 Alingsös,
I ökv 1ökk CK 1 btkl Cert CACIB BIM

PUMI

NORDSKÄNSKA KK,
HASSLEHOLMSGÄRDEN
2002-0s18
DOMARE: EtINA HAAPANIEMI

TOPAMIZ ACSAR 52IO7O/99, f
990214, Hone.

MARIETL DE MAI?QUE SPONTANUM ORCANUI"l
s)472412042. f
0l 1230, hone e Jeuw 97 Kbhlv-97 Such
Norduch Nopos Rovosch. u Nordv-99
Kbhv-98-99-00 Nv 0O Sv-OO nt& Norduch Kilvon
Lcrmo A MorielL. Uppf: lngemorie Grodell, Äby.
Ag. Hökon Johonsson, Tylö Fyrs Vög l,
4234.l Torslondo.
1 volpkl. Hp Bosio volp.

TOPAMIZ ASCAR 52'l070/99 f. 990214 hone
e. Vdhch Bujdoso- uii Goll6r.
u. Such Dkuch Nuch Intuch Ww-00 Aleno Uppf
Thomos Ohlsson, Veronico Koiser VöxJö
Ag. Evo Nilsson, Södro Rlngv. 39B. 35235 Vöxjö
I chkl Ck I bhkl CACIB BIM

LPI SUCH NUCH BORGARMARKEN-S P]RELLE
SA595l 197 f. 97081 3. hone
e, Kbhv-OO Such Dkuch Kilvon Lovog De
Morque. u. Such Borgornorken-s
Well- Spoken Copio. Uppt: Solveig Bergkvrst.
Aso. Ag. Annico Donrelsson Aflong.14ö,
58953 Llnköping.
2 chkl Ck 2 b,hkl r-CACIB

KBHV-98 NORDUCH INTUCH WW-OO MARIELL DE
MAROUE JINGO FEELING 523612/94 I,940219
hone. e, Norduch Moriell De Morque Hoppy
Doker. u. Sucn Nuch Moriell De li.lorque Ecs-
Csetle Uppf: lngemorie Grodell Aby Ag. Ewo
Johonsson. Ronle Lövöng. 3401 2 Annersroo
Delroger ej.

KJELLBERGET-S AGNES S5O37O/2OOI f. OI0829 TiK,

e. Corlier Monzerot Norfon, u, Such Pommeroc
Asto Först. Uppf: Anneli Kjellberg, Hormönger.
Ag. Corino Nymon, Lovisog.4U, 55474
Jönköping.
1 junkl I junkk Ck 4 btkl

MARIELL DE MAROUE NITry KITry O-YEA
S]4403/98 f, 980.l08 tik e. Kbhv-OO Such Dkuch
Kilvon Lovog De Morque, u. Such Nuch Moriell
De Morque Ecs- Csel-te. Uppf: lngemorie
Grodell, Trodo.möst.bost. HulisDruk
61690 Äby. A!. Densommo
I ökl 1 ökk Ck 1 btkl Cert CACIB BIR
Chompionot

TOPAMIZ CELON Sl7l84/2001 f. 010202 tik e.
Affe V Breugenels Dreven. u Such Dkuch Nucn
lntuch Ww{O AIeno Uppr; Tnorros Ohlsson
Veronico Korlsson Vöxlö. Ag. Thomos Ohlsson,
c/o Lundh. Lidhemsq. 5. 59830
Vimmerby.
r ökr 2ökk ck 3brkt

NORDV-99 KBHV-98-99-00 NV-00 sv-00
INT&NORDUCH KILVAN LARMA A MARIELL
518772/97 f. 960509 tik, e.Finuch Somlyofolvi
Posztor. u. Benedekhegyi- Poszfor Eber, Uppf:
Soile Loitinen, Finlond. Ag. Leno
Johonsson. Nordsjöv.13. 64131 Skörblocko.
lchkl Ck 2btkl r-CACIB

STOCKHOLMSMÄSSAN 2OO2-I 2{8
DOMARE: EVA EKSTAM

MARIELL DE MARQUE SPARTACUS OPPOS]T
514717/20A2, f,Ol 1230, hone. e. Jeuw-97 Kbhjv-
97 Such Norduch Nopos Rovosch u.
Nordv-99 Kbhv-98-99-00 Nv-00 Sv-00 Nv{2
lnt&Norduch Kilvon Lormo A Moriell. Uppf:

e. Ntch Buidoso- Uti GollÖt
u.SrcÄ ol-Gn t'luch htuch Ww{o Aleno
Uoöt, fnoÅos Ohlsson. Veronico Koiser. VöxlÖ
Ää"i'äXiil*iån"söäi" ningu 3eB, 3s23s vö;jö
I ökr r ökk

3å',åH?'^K'G'^5X#'# å Ö'Å{ 3SP 
2002 47't 4
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lnqerorre G-ooe Äoy. Ao Gi'te Fe s-rÖr.
Hådeg.7, 58721 Lrni<öping
Zrnk

BAGARSJÖN-S ROLLE AV MUSTI S57I 7I /2OOO f
001019 hone, e. Eech Such Flnucb Koffogo
Popzsok. U. Finuch Norduch Nino Vom
Plonelenhöger. Jppt: t.lger Svö'd.
Bo'.morov 100 Bv . '3547 -vresö. Ag.
Densommo,
lök lökk Ck lbhkl Cert CACIB BIM

BENNAZ' UHFE JASZ.LU S44359/2OOO f. OOOTOI,
hone. e. Bennoz Lucosz Ho-Lou. u, Bennoz-
J-ovmin- Dirikk. Uppf Gill Norberg, VörmdÖ.
Ag, lnger Severin, Drokflygorg 7 Bv,
I 2836 Skorpnöck.
I ökr 3ökk

.JWW-02 KBHV-02 TOPAMIZ CELFBRANT
Sl7182l2OAl,f.01A2A2 hone e, Affe V Breughels
Dreven, u. Ww-Ol Ww-02 Norduch lntuch Ww-
00 A,e1^o LJppf . Thomos Oi-lsson. Veron'co
Koiser. Aryd. Ag. Christer
Olsson, Vösterviksg 33. 57734 Hultsfred.
r ökr 2ökk

SUCF I-INUCH OLEG VOM PLANTTTNHUGEL
546322/2000, f.9908'] I hone. e, Bogorsjön-s Leo-
Plonet. u. Liso Vom.Plonetenhögel, Uppf. Udo
Morone. Tysklond. Ag. lnger SvÖrd,
Bollmorov.l00 Bv. 13547 Tyresö.
3chl

NORDV.gg SV-OI SAGCH SUCH STAFSTUGANS
DIFFERENS AVJUNO 541963/98, f, 9806'l9, hone
e. Such Kilvon Long. u. Stofsfugons Juno. Uppf.
Morie Korlenius, Husby. Ag. Leno Corlsson,
Eriksgot.2l. 7521 8 Uppsolo.
2chkl Ck 3bhkl.

NV.OO FINV-OO NORDUCH SZURKEBARAT KRAPEK
FinA2l77/99, f.99OAA2 hone e, Euw-93 Atch
Ebugotto Kristoly, u. Somlyofolvi Szidike.
Uppf. Veroniko Lönger Ungern. Ag. Eilo
Meisövoinio. Ruikkolontie 5. Fin-95230
Moksniemi Finlond,
lchkl Ck 2bhkl r-CACIB

SUCH STAFSTUGANS ENRICO CARUSO 557922/92
f.92O9O1, hone e. Such Buffo-Uffo. u.
Mysopon's Sol. Uppf. Morie Korlenius, Husby-
Qppundo Korsbro. 64033 Bettno.
Ag. Densommo
I vetkl Hp

SZURKEBARAT SPINE F|N228O9/02 f, OI IOOS tiK,
e. Euw-93 Atch Ebugotto Kristoly, u. Somlyofolvi
Szidike. Uppf. Veroniko Lönger. Ungern, Ag. Eilo
Meisövoinio, Ruikkolontre 5. Fin-95230
Moksniemi Finlond.
Deltoggr ej.

AKINNAZ ALIZ 555907/99 f. 99] 'l05, tik, e. Such
Bennoz' Gusz-Then, u. Such Bennoz-Knikzoh
Cwe-Djo. Uppf. Anniko Lind6n. Ovre Bergsv.l0
8l 396 Torsöker.
Deltoger ej

BAGARSJÖN-S NINYA AV EBBA 555537/98,
f.98'l028, tik. e. Finuch Mocskos Hover, u.
Bogorsjön's Ebbo. Uppf.

lnger Svörd. Bollmorov lOOBv,
13547 Tyresö Ag. Densomme
I ökt 2ökk

BAGARSJÖN-S PUFFSI SI739AI2AOA f. OOOI28, TiK,

e. Bogorsjön's Misty A Lo Tico, u. Such Dkuch
Borgormorken's Schell. Uppf. lnger
Svörd, Tyresö. Ag, Borbro Gusiovsson,
Tegelviksv. 4D, Lgh.35l, 59170 Mololo.
2ökl

BAGARSJÖN'S RITA AV NINA 55]I761200A, f ,

00.]019, tik, e. Eech Such Finuch Koffogo
Popzsok. u Finuch Norduch Nno VomPloneten-
Hugel. Uppf. lnger Svörd, Tyresö. Ag. Ani.lo
Svensson, Jokobsbergsv.9. 14792 Grödinge.
I ökl lökk Ck 2b,tkl Cert r-CACIB

EIFOSZAN AKAC-BERTHA 549357 /2001 , f, O'I0826,
1ik, e. Kbhv-OO Such Dkuch Kilvon Lovog De
l\y'orque. u. Such Dkuch Moriell De Morque Ozre
Little Loss. Uppf. Anne Sofie Honsen,
Göddsligen I l, 34337 Almhult. Ag. Densomme
2ökt

FINUCH NAPOS ANGELA Fin I 6l 66/99, t , 990224,
tik. e. Kbhv-94 Eech Such Dkuch Finuch lntuch
Nopos Elek, u, Such Dkuch Nuch Finuch
lntuch Moriell De Morque Hippo Djoyce. Uppf,
Eilo Kropsu, Finlond. Ag. Mori Koivulo.
Kulunpolkv,l3 Fin-38200 Vommolo, Finlond.
2ökt

STAFSTUGANS ELUSIVE SHADOW OF JUNO
548230/2000, f.000801. e. Bogorsjön-s Milou A'Lo
Tico, u. Stofsfugons Juno. Uppf.Morie Korlenius
Husby-Oppundo Korsbro, 64033 Bettno. Ag,
Densomme
2ökt

SUCH ACANTHA-TROYA S284I5/2OOO, f, OOO4O2,
tik, e. Jeuw-97 Kbhjv-97 Such Norduch Nopos
Rovosch, u. Such Moriell De Morque
Nippy Kippy O-yes. Uppf. Hgleno Lundqvist.
Jonos Korlsson. Norrköping Ag. Mortino Ericsson,
Möllevöngsgot,20C, 2l 420 Molmö.
Opl.chkl

SIJCH S LCH FORINTEN'S FINA FRÖKIN SMILLA
Sl 

']868/99, f,98'l231. tik. e. Such Moriell De
Morque Mongo lncredible. u. Lpl Such S Lch
Forinten's kloro Konon..Uppf. Peter o Therese
johonsson, Uddevollo, Ag. Mori Somuelsson,
Körrongsgot.22. 55633 Jönköping.
2chkl Ck 4btkl

NORDV-99 KBHV-98-99-OO NV-OO SV{O NV-02
INT&NORDUCH KILVAN LARMA A MARIELL
518772/97, f. 960509, tik, e, Finuch
Somlyofolvi PosztoI u. Benedekhegyi- Posztor
Eber, Uppf, Soile Loitinen,
Finlond. Ag. Leno Johonsson, Nordsjövög.13.
6173'l Skörblocko.
4chkl

SUCH DKUCH MARIELL DE MARQUE OZIE LIIILE
LASS 538863/98, f. 980526, e. Jeuw-97 Kbhiv-97
Such Norduch Nopos Rovosch. u. Moriell De
Morque Lpo Heort- Breoker. Uppf. lngemorie
Grodell. Aby, Ag. Anne- Sofie Honsen.
Göddstigen I '1, 

34337 Almhult.
R chkl

NORDUCH NAPOS BERTHA F N24941 IAA,
f.000502. tik. e. Koffogo Popzsok. u. Finuch
Nopos Ri^glo Jppf. Filo Kropsu .,nord
Ao. T-uloSuokos. Puuinnonkotu BC 2l .ir-90570
oltu. Fin ond
3chkl Ck r-btkl

sV-O.I NORDUCH INTUCH NAPOS ZÖLDIKE
Finl86l0/98, f.980307, tik, e. Nopos Rovosch. u.
Finv-9'] euw-9] Eech Such Dkuch Finuch
Norduch lntuch Nopos Diobel Uppf. Eilo
Kropsu, Flnlond. Ag. Vilpiino Kinnunen o Jukko
Tuohimo. hollikyydintie 8 A 36, Fin-903t 0 Outu
Finlond.
I chkl Ck I btkl CACIB BIR

WW-O] WW-02 NORDUCI INTUCH WW OO Aleno
562964194, f 941 I I 0. lik, e Such Bogorsjön's
Ebbe. u. Bello Nofle-s In']io Au-urrÄ ?ci;r Loot.
Roger Jononsson, !oi.o Ae l^o-nos Ot-lsso^.
Bille Nyodol 36043 Aryd
I vetkl Ck 3btkl

sucH BAGARSJÖI\',S OOttna s4t568/91, f.
9']0505. k. e. Sv-89 Nordv-8/ Norducn ntJCh Lo
Kilvon Primos Uppf. lnger Svörd. Ty'esö.
Ag. Heleno Rondquist, Concordiov.S. ,l2734

Skörholmen.
Deltoger ej,

UPPFÖDARE: 'NGER SVÄRD, -YREJÖ KFN\TL
BAGARSJON'S
I Uppfkl Hp Bösto uppf.grupp

VÄSTRA KK SVENSKA MÄSSAN 2OO3.OI,O5
DOMARE: MARIANNE BADEN

MARIELT DE MARQUE SPONTANUM ORCANUM
S\472O/2OO2 f.0l .l230, 

hone, e. Jeuw-97 Kbhjv-
97 Such Norduch Nopos Rovosch. u. Nordv-gg
Kbhv-98-99-00 Nv-O0 Sv-OO Nv-02 Int& Norduch
Kilvon Lo^rmo A Vloriell. Uppf. Ingemo'ie
Grodell, Aby. Ag. Hökon Johonsson.
Tylö Fyrs Vög 1, 42341 To.slo'rdo.
ljunkl ljunkk Hp

KBHV.OO SUCH DKUCH KILVAN LOVAG DE
MARQUE Sl877l 197 f. 960509. hone. e. Finuch
Somlyofolvi Poszlor, u. Benedekhegyi-Poszlor
Eber. Uppf. Soile Loitinen, Finlond, Ag.
lngemQrie Grodell. Trödg.möst. Bost, HultsDruk.
61690 Abv.
lchkl Ck lbhkl CACIB BIR

SUCH IV1ARIELL DE MARAUE RACER NATURE
546323/2000. t,O0O707, hone, e, Such Moriell De
Morque Mooic lmpression. u. Bogor-
siön'i Mvi M-oriells ticodotter' Uppf. lnoemorie
crodeil,'Äby. Äg.ghorlotte Holm. Osjöbol
Sondskoo. 36070 Asedo
2chkl Ck-2bhkl r-CACIB

KBHV-g8 NORDUCH INUCH WW-OO MARIELL DE
MAROIJF .IINGO FEELING 523612194, T,

940219.hone. e. Norduch Moriell De
Moroue HoDpy Djoker u. Such Nuch Morielt De
Moroue Ecs-Csette. Uppt lngemorie Grodelt.
Äoy.'Äg. Ewo Johonsson, Rönte Lövöng,
34012 Annersiod.
Delfoger ej.

SUCH STAFSTUGANS ENRICO CARUSO
557922192, t. 929901. hone. e. Such Buffo-Uffo.
.. Mysopo' s Sol LJppt. Morie Ko'lenius.
Husby-Oppurdo (orsbro. 54033 Betl^e.
Ag. densomme
lvelxl C< 3brkl BÖsto veteron

EIFOSZAN AKAC.BERTHA SA9357I2OO], f. OJ0826,
tik. e. Kbhv-Oo Such Dkuch kilvon Lovog De
Morque. u. S.rcn Dkuch Voriell De Morqle
Ozre Lill.e Loss. Jppf. Anne Sofie Honsen.
Göddslioen '1 34337 Alnhul'. Ag Denso^ Te
I ukl I ukk Ck 3btkl Cert

BAGARSJON',S PUFFST Sl 739412000, f. 000128. rik.
e Boqorsjön's V sry A'lo Tico. u. Such
DkuciBorgo'rno'ken s Schell Jopf. Inger
Svörd. Ty'esö Ag Borb'o Cusrovsson -
'Iegelviksv 4D tgh 35,l. 59170 \4oTolo.
I ökr I ökk

BORGARMARKEN'S DIEZEL 522930196, f, 960308.
tik, e. Such Vouhliwilpertti. u. Such
BorqormorLen-s Well-Spoken Upof . Solveio
Berg<v'st. Ry'loreuÖ9.48. 430c1 Äso Äg
Densomme
Deltoger ej

SJCH LCH FORI\IEN S I-INA I-RO(EN SMILLA
Sl I 868/99. f . 981 231 , tik. e. Such Moriett De
Morque Mongo lncredible, u. LPt Such S Lch
Forinten's (toro (onon. Uppf. -herese

Johonsson Peler Johonsson Lddevollo.Äg. Vor
!o1gelssg1, Kqrglgsg,2?, ss633 Jönköpi-9.
lchkl Ck lbtkl CACIB BIM

NORDV-g9 KBHV.9B-99-OO NV OO SV-OO NV-02
INT&NORDUCH KITVAN LARMA A MARIELL
518772/97, f. 960509, tik,e Finuch Somlyofotvi
Povlor. u. Benedekheqyi-Posz.or Eber. Uppf
So'le Loilinen Fi^,ond. Äg. Leno JohonssöÄ.
Nordsjöv 13, 6173'l Skörblocko,
2chkl Ck 2btkl r-CACIB

SUCH MARIETL DE MARQUE POETRY IN MOTION
520286/99. f 990208, lik, e. Kbhv-98 Norduch
lntuch Ww-00 Morrell De Moroue Jinoo Feelino.
u. Nordv-99 (bhv-98-99-00 Nv.oo sv-öo Nv-02"
ln+&Norduch K'lvon Lormo A Moriell. Upof
lngenlor'e Glqqql! Aby Ag Annico Röngbe'g
Skolgot.lö, 7l83l FrÖvi.
Delloger ej

UPPFÖDARE: GRADELL INGEMARIE, ÄBY,
KENNEL MARIE[t
DE MAROUE,
Deltoger ej.
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