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Då var det dags för årets tredje nummer av Vita Svepet och årets andra i
pdf-format. Jag hoppas att ni medlemmar uppskattar fördelarna med detta
tidningsformat.
Jag tackar för insända texter och bilder
men hoppas att sidantalet kan öka framöver genom att du som medlem blir
aktivare. Jag har i dagsläget inte tackat
nej till något bidrag eller bilder och jag
väntar förhoppningsfullt varje dag på
att det ska plinga till i mejlboxen.

Innehåll
Då har vi avverkat sommaren och snart hela hösten.
Jag hoppas att alla har haft en skön sommar och njuter
av höstens fina färger.
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Som du märker håller vi på att arbeta om tidningen, vi är inte riktigt i hamn
ännu. Så under de kommande nummerna kommer vi fortsätta göra små justeringar för att förhoppningsvis göra tidningen – lite roligare, lite bättre.
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Rasspecialen
I år genomfördes rasspecialen i ett soligt och varmt Askersund. Domare var
Paul Stanton, ringsekreterare Sussie Sohlberg och Helene Rundquist. Jag vill å
klubbens vägnar tacka alla som ställde ut, klubbens funktionärer, ringsekreterare och domare.
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Utställningsgruppen, Annicka Barvestad och Elisabeth Söderström gjorde tillsammans med flera klubbmedlemmar hela arrangemanget till en riktigt trevlig
upplevelse. Vi hade dessutom rekord i antal deltagande hundar, 54 vita herdehundar var på plats. En helt magnifik syn. Nytt för i år var också domare Paul
Stantons specialpriser. Efter den officiella utställningen bedömdes ett antal
utvalda hundar i tre kategorier; bästa rörelser, bästa huvud/uttryck och bästa
pälskvalitet/färg. Ett mycket uppskattat initiativ.
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Utgivning 2011
Nästa nummer av Vita Svepet planeras
utkomma vecka 50.
Ansvarig utgivare
Anne-Christine Stareborn,
ordförande Vit Herdehundklubb
Redaktion
Maria Wägner och Åsa Ryning

Material skickas till
vitasvepet@vitherdehund.com
Artikelförfattarna är till fullo ansvariga för
inlämnat material. Redaktionen svarar inte
för insänt material eller beställt material.
www.vitherdehund.com

Du som är medlem berätta vad du vill
läsa om eller ännu hellre, skicka in
material till redaktionen. Berätta om
dig och din/dina hund/hundar. Varför
köpte du en vit herdehund och vad du
gör tillsammans med den? Berätta om
träning, tävling eller vardagssituationer. Eller varför inte ett grattis till någon
som har presterat med sin hund. Om du
känner att det är svårt att skriva, hör av
dig till redaktionen så skriver vi åt dig.
Redaktionen tar även tacksamt emot
bilder på vita herdehundar i alla möjliga och omöjliga situationer.
I första hand ska tidningen handla om
vit herdehund, men självklart är texter
med generella råd och tips också välkomna.
Om du som uppfödare vill läsa om dina
avkommor, be dina valpköpare bidra
med texter och bilder.
Du som är medlem skicka in material
till oss!
Maria Wägner
Redaktör

Klubbmästerskap på Öland
Charlotte Barvestad höll i trådarna vid årets klubbmästerskap. Även här ställde
flera medlemmar upp och hjälpte till med arrangemanget. Det tävlades i lydnad
men vi hade även tävlingar i Rallylydnad och Agility. Dessutom korades Bästa
allroundekipage.
Hjälp i rasmontern
Till sist vill jag slå ett slag för Stockholm Hundmässa som i år går av stapeln
den 10–11 december. Vi behöver hjälp med att bemanna vår rastorgsmonter.
Du som känner för att ställa upp är mer än välkommen att kontakta Elisabeth
Söderström, elisabeth@vitherdehund.com, 070-310 96 10.
Anne-Christine Stareborn
Ordförande
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Kulleborgs Ich-Hector och Kim Welser
i fint samarbete på planen. Ekipaget
vann klubbmästerskapets Rallylydnad
i stor stil.

Rallylydnad en gren för

ALLA
Rallylydnad har den vanliga familjehunden
i åtanke och betoningen ligger på glädje
och samarbete.
Text: Titti Benjaminsson Foto: Gunilla (stor bild), Johanna, Nadine

Målsättningen för träningen är att skapa en hund som
fungerar lika väl i hemmiljö tillsammans med familjen som
på offentliga platser eller tillsammans med andra hundar.
Teamet strävar efter smidighet och uppmärksamhet med
positiv utstrålning.
Tävlingsformen rally bjuder på variation och spänning med
inslag av traditionell lydnad och freestyle. En bana för Rallylydnad skall vara minst 15x20 meter, men en yta på 15x24
meter rekommenderas. Ett antal skyltar är utplacerade på
banan. På dessa skyltar står det vad man ska göra med hunden, vilket håll man skall svänga mm.
Du kan träna för att tävla men framför allt ska det vara riktigt kul. Det ger en enorm kontakt och följsamhet med din
hund. Passar alla!
Första oficiella tävlingen
Hörby BK var först ut med att arrangera den första officiella
rallylydnadstävlingen. Den 1 juli kl 00.01 startade de två
första ekipagen. Eftersom ingen då ännu hade tävlat officiellt
startade alla ekipage i nybörjarklass.
Börja träna rally
Ordet ”rally” i rallylydnad står för följsamhet och det är precis
vad du får när du tränar rally! Träningen kan man börja med
redan med sin valp. Det är grundläggande kommandon man
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lär hunden. Hunden ska kunna sitta, ligga, stå och följa med i
kopplet. Du får med hjälp av din kropp och röst visa och tala
om för hunden vad du vill att den ska göra.
Skillnader mellan rallylydnad och traditionell lydnad
Den stora skillnaden mellan dessa grenar är att du under
rallyn får tala obegränsat med din hund. Här finns det inget
som heter dubbelkommando och du får hela tiden berömma
din hund när den gör rätt! Tävlingsbanan ser olika ut från
gång till gång, men du vet vilka moment som kan ingå.
Tävling
Är du sugen på att tävla kan du gå in på www.sbktavling.
se och registrera ett konto. För att få tävla krävs det att du
är medlem i en SKK-ansluten klubb, till exempel SBK eller
annan rasklubb. Har du en blandras så måste denna ha en
tävlingslicens, mer info om detta finns på www.skk.se. Sedan
är det fritt fram att anmäla sig. Alla börjar i Nybörjarklass
och anmälan brukar gå ut ca 3–4 veckor innan tävlingsdatumet. Senast en vecka innan tävlingsdagen publiceras ett PM
med alla aktuella tider och vad du ska ha med dig.
På tävlingsdagen anmäler du dig i sekretariatet på den arrangerande klubben. Då får du samtidigt en banskiss över
dagens tävlingsbana. Innan det är dags för dig att gå ut på
banan samlas de tävlande för en gemensam banvandring,
domaren går med och förklarar banan. Efter detta har alla
tävlanden några minuter på sig att gå banan och försöka
memorera den så gott det går. När det börjar bli dags för ditt
startnummer är det bra att hålla sig nära banan och värma
upp hunden. När du blir inropad och kliver över bandet som
markerar tävlingsområdet så gäller det. Nu får du inte medvetet röra vid hunden, utan ska med hjälp av röst och kropp
leda den genom banan. Efter målskylten och det att du klivit
utanför bandet så är det hopp och lek och en massa belöning
som gäller!
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Regler
Alla tävlande börjar på 100 poäng, sedan får man avdrag
när något blir fel. Det finns olika grader av fel som ger olika
poängavdrag – 1, 3, 5 eller 10 poäng. Under 1 poäng hittar
man till exempel sträckt koppel, hunden nosar kortvarigt på
marken, sned sits (mer än 45 grader), bristande samarbete
och sen reaktion. 10 poängs avdrag får man om man gör en
övning fel eller om det finns stora brister i samarbetet.
Klasser
Alla börjar i Nybörjarklass där man har hunden kopplad och
utför en bana som är mellan 12 och 15 skyltar lång. För uppflyttning till nästa klass så krävs det att man får 70 poäng
eller mer (sk kvalificerande resultat) på 3 tävlingar eller 100
poäng på en tävling. När man fått tre kvalificerande resultat i
en klass tilldelas hunden diplom och en titel. I Nybörjarklass
är denna RLD N.
Nästa klass heter Fortsättningsklass. Den största skillnaden
i denna klass jämfört med Nybörjarklass är att man kör med
okopplad hund. Dessutom ökar svårighetsgraden med flera
nya skyltar. För uppflyttning krävs samma sak här, tre kvalificerande resultat eller 100 poäng.
Johanna Strömberg och Fixa var först med att ta diplom
i Nybörjarklass, RLD N.

Efter Fortsättningsklass kommer Avancerad klass, därefter
Mästarklass. Tre kvalificerande resultat i Mästarklass leder
till Rallylydnadschampion eller RLD M för blandraser.
Egna erfarenheter
Jag själv är rallylydnadsinstruktör och har hållt i flera kurser
med sammanlagt ca 40 deltagare. De som har äldre hunder
och tränat lite lydnad har inga som helst problem att klara
av en bana i Nybörjarklassen. För dessa har kursen mest
bestått av att lära sig skyltarna. Jag har även haft väldigt
många unga hundar och här ser man hur de växer tillsammans med sina förare. En fin relation skapas med en hund
som tycker att matte eller husse gör så mycket roliga saker.
Dessa hundar med förare får lära sig allt från momentinlärning till uthållighet och belöningsplacering. Av 40 kursare är
det fem stycken som nu startat officiellt och flera är på gång.

Nadine S Fasth och Saiko.

rallytips
• Träna kontakt, kontakt och kontakt!
• Träna med positiva metoder. Belöna
när hunden gör rätt, ignorera om det
blir fel.
• Tänk på att du får prata med hunden,
men tjata inte på den.
• Träna momenten på promenaderna.
• Ha roligt!
Regler finns på www.sbk.nu
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De första vita herdehundarna
Den 10:e september i år hade vi på Tibro BK dubbel rallylydnadstävling. Det var hela åtta vita herdehundar anmälda
till denna tävling, tyvärr kom inte alla till start. Johanna
Strömberg och Fixa lyckades ta sitt diplom i Nybörjarklass,
RLD N, som första vita herdehund. Johanna kör rallylydnad
eftersom hon tycker att det är en trevligare form av lydnad
som bygger på ett fint och härligt samarbete mellan förare
och hund. Hon är även rallylydnadsinstruktör och säger att
det är härligt att se förändring i relationen hos ekipagen hon
har på sina kurser.
Veckan efter tog Nadine S Fasth och Saiko sitt diplom som
första hane. Hon tänkte egentligen inte träna rallylydnad från början, det var en kompis till henne som tjatade.
– När jag väl fick lära mig och prova insåg jag hur roligt det
var! Rallyn handlar så mycket om glädje och samarbete så
jag tycker alla borde prova! Detta är något jag absolut kommer fortsätta med, jag är redo för nästa klass!

Multimästerskap
på Öland
I år hölls klubbmästerskapet på Öland, närmare bestämt
på Eriksöres camping. Den här gången var det inte bara
lydnad som stod på programmet utan även rallylydnad
och agility. Det korades även en allroundmästare.
Text: Gunilla Andersson Foto: Gunilla Andersson

Under många år har klubbmästerskap
hållits i lydnad, men i år när Charlotte
Barvestad stod för arrangemanget var
antal grenar utökat. Jätteroligt eftersom det blev en heldag med aktiviteter
som också lockade till att prova sådant
man kanske inte testat innan.
Lydnad först
Morgonen började med samling och
lottning för lydnadsekipagen. Domare
var Marie Grönkvist från Emmaboda.
Totalt startade fem ekipage, två i II:an

och tre som tävlade i I:an. När resultaten var sammaräknade stod Charlotte
Barvestad tillsammans med sin Cariña
som segrare.
Rallylydnad
Nästa gren på programmet var rallylydnad, eftersom det var första gången
för flera av ekipagen höll domare Berit
Henriksson en lite längre genomgång
av skyltarna under banvandringen. Sju
vita herdehundar kom till start i rallyt,
tillsammans med ett par ekipage med

annan ras – som tävlade om placeringarna men inte om klubbmästartiteln.
Kim Welser vann tillsammans med sin
Kulleborgs Hector.
Agility x 2
Efter en gemensam lunchfika var det
dags för agility, agilityklass och hoppklass. Ida Andersson som dömde satte
två bra banor. I agilityklass startade
fem vita herdehundar och ett gäng andra ekipage. Vann klassen gjorde kanske inte helt oväntat Ulla Karlsson med
Vergus Ana (Cemi). Säkert tog de sig
genom banan på den snabbaste tiden.
Hoppklass lockade ännu fler deltagare
och sju vita herdehundar startade. Men
diskningarna duggade tätt och bara tre
ekipage placerade sig. Ulla vann återigen med sin Cemi och kunde därmed
även kamma hem titeln som Bästa allroundekipage.
Tack Charlotte för ett jättefint arrangemang. Och till den som har hund och
ännu inte besökt Eriksöres camping –
gör det!
Fullständiga resultat finns på webben,
www.vitherdehund.com där finns även
en länk till fler bilder på Flickr.

’’

Jösses…
Cariña, vad
har du nu
ställt till
med?
Charlotte Barvestad överraskande
(enligt henne själv) med att bli årets
klubbmästare i lydnad tillsammans
med Fleet Wood Mac’s Cariña.
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Roxie är taggad och vill iväg.
I bakgrunden myser Ida med
lilla Ambaer.

Nya rutiner
för inmönstring
Sedan den 1 juli 2011 har Svenska Brukshundklubben
ansvar och beslutanderoll för inmönstring.
Hundägare som önskar inmönstra en vit schäfer eller
oregistrerad vit herdehund skall anmäla detta till
SBKs kansli på postadress:

Köpahund.se är Svenska Kennelklubbens nya webbplats för valpköpare och uppfödare. Här finns även en
mängd nyttig information inför hundköpet.

Svenska Brukshundklubben
att. Yvonne Brink
Box 4
23 21 Farsta

Utöver de generella registreringsbestämmelserna som
gäller alla raser gäller för vit herdehund:

Eller via e-post: yvonne.brink@brukshundklubben.se
En mönstringsansökan ska innehålla:
• Hundens namn och ålder (notera att hunden ska vid
mönstringstillfället ha uppnått sex månaders ålder)
• Stamtavla/släktled på hunden
• Föräldrarnas namn samt HD/AD status
• Ägarens namn samt kontaktuppgifter
• Uppfödarens namn samt kontaktuppgifter
• Anledning till att du vill mönstra in hunden

Enkätundersökning

• Föräldradjuren ska ha känd höftledsstatus (HD).
• Känd mental status.*
*) Känd mental status får alla hundar som har
startat på ett MH och där föraren inte själv bryter
beskrivningen. Bryter beskrivaren så har hunden
känd mental status.
I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat
av höftleder samt känd mental status föreligga före
parning.
Innan du beslutar dig för att para din tik, läs igenom
Svenska Kennelklubbens registreringsbestämmelser
för att förvissa dig om vad som gäller.

– en sista påminnelse

Hjälp i rasmontern?

Under sommaren och hösten har du kunnat fylla i
en hälsoenkät för vit herdehund. Snart är det dags
för sammanställning. Enkäten hittar du på:
www.vitherdehund.com/om-rasen/halsa

Även i år kommer Vit Herdehundklubb att ha rasmonter i samband med Stockholm Hundmässa den
10–11 december och även i år söker vi medlemmar
som vill hjälpa till med att bemanna montern.

Papperskopior skickas till:
Titti Benjaminsson, Brors Gata 5, 543 34 Tibro

Vi ser gärna att du som står där har inblick i rasen
och att du tycker om att informera besökarna om
vår fantastiska ras. Passen blir mellan två och tre
timmar, beroende på hur många som är intresserade.
Vi behöver två personer per pass och minst en social
hund, men gärna fler.

Vi tackar dig som fyllt i enkäten för ditt deltagande.

Valphänvisning
Klubbens valphänvisning hittar du på vår webbplats.
Listan uppdateras efterhand nya valpkullar anmäls.
De kullar som finns där uppfyller rasklubbens rekommendationer för val av avelsdjur. Mer information
finns på:
www.vitherdehund.com/uppfodare/valphanvisning
Du kan också kontakta vår valpförmedlare:
Agneta Johansson
agge@vitherdehund.com
070-783 25 69

Är du händig, då får du gärna hjälpa till med att både
bygga och riva montern.
För mer information kontakta Elisabeth Söderström,
telefon 070-310 96 10. Det går även bra att höra av sig
via e-post, elisabeth@vitherdehund.com.

Rådjursklöv i värmeböljan
Då var det dags för blodspår med valparna,
nja – de kanske inte räknas som valpar
längre. Roxie, Exci och Griffin har hunnit
bli åtta månader. Halvbrorsan Diesel är ju
faktiskt ett år.
Text: Helie Boman Foto: Lasse Kronfjäll

Ivriga hussar och mattar såg fram emot detta med stor spänning. När datumet närmade sig visade det sig bli en av sommarens hetaste dagar, vilket gjorde att vi flyttade spårningen
från dagtid till sena kvällen… Tack och lov att den ändå blev
av kände i alla fall jag när jag fick samtalet dagen innan.
Efter den sedvanliga leken och nosandet gav vi oss iväg med
nytillverkade spårsnitslar och vi såg riktigt proffsiga ut där
vi gick in i den helt fantastiska John Bauerskogen med snitslarna hängande runt halsen.
Kan ni tänka er vilken maffig syn det är med fem vita herdehundar som ivrigt ger sig in i skogen tillsammans med sina
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mattar och hussar? Det syntes tydligt på dem att de visste
att ”nu är något kul på gång”. Den här gången hade vi även
den tuffa lilla Amber med, en jack russelterrier. Henne hade
Roxies lillmatte Ida mer än gärna norpat med sig hem.
Då var det dags. Taggad som jag var anmälde jag mig frivilligt att lägga det första spåret. Efter diverse instruktioner;
håll blodflaskan i höger hand en bit ifrån kroppen, häng snitseln på vänster sida, släpa rådjursklöven i marken efter dig
och så vidare. OBS! Häng snöret som du drar rådjursklöven
med i trädet alternativt i en buske. Okej, tack, jag har förstått
och tagit det till mig… Nu köööör vi!
Sparkar upp en bra början för spåret, men glömmer markera
var det var,… Hallå hur tätt ska blodet droppas… Oj, klöven
fastnar ju överallt… Det går i alla fall framåt och NEJ var
hamnar jag nu? Mitt i ett ormbunksfält… Försöker droppa
blod under ormbunkarna, men ser inget! Har nog aldrig sett
ett liknande fält – kändes som i Trollkarlen från Oz, med
vallmofältet. Sen kom en stig mitt upp i allt och visst ja även
stegen borde räknas, så att jag vet ungefär hur långt jag gått.
Sedan hänger jag den mindre roliga rådjursklöven uppe i en
buske, en bit upp från marken. På vägen tillbaka möter jag en
dam på en häst som undrar ”vad håller ni på med egentligen”
och det enda jag kunde tänka på var ”varför skulle du komma
nu och förstöra Roxies spår?”.
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Sen var det dags för resten av flocken att lägga sina första
blodspår till Diesel, Exci och Griffin.

Nya införselregler

Roxie började sitt spår, matte hade redan glömt var början
var, men det fixade Roxie utan minsta problem. I blodspåret
märkte jag ett visst ändrat beteende hos hunden mot personspår.

Jordbruksverket har beslutat om nya regler för införsel
av hund från och med årsskiftet 2012. Ändringen innebär lättnader för antikroppskontroll, avmaskning och
karantän. Men grundkraven för id-märkning, rabiesvaccinering och pass eller intyg förblir oförändrade.

Svettigt att hänga med, men så ljuvligt att se sin hund jobba
på så bra och få använda de sinnen den har. Lite komiskt att
jag hängt rådjursklöven uppe i trädet, totalt emot instruktionen, men Roxie hittade klöven och tyckte den var riktigt
spännande men lite läskig. Det här är så spännande, alla
måste prova på spår eller snarare – ingen får låta bli!

Efter 1 januari 2012 måste hunden fortfarande vaccineras mot rabies enligt gällande bestämmelser, men
kravet på antikroppskontroll tas bort inom EU. Dagens
långa väntan på 120 dagar från grundvaccinering innan
provtagning för antikroppskontroll kan göras, ersätts
med krav på att resa får ske tidigast efter 21 dagar från
första vaccinationen. Från årsskiftet kan alltså hundar
från fyra månader tas in i Sverige från EU-länderna,
förutsatt att rabiesvaccinering gjordes vid tre månaders
ålder.

Sen la vi alla ett till spår, denna gång med vinkel för vår del.
Detta spår fick ligga ett tag medan vi fikade! Även myggen
höll sig i schack efter det att vi tvättat oss med myggservetter,
en mycket bra uppfinning. Det blev kaffe, saft och smashade
hallonmuffins. Sedan tog vi spåren en efter en och kvällen
avslutades med lite mer lek.
Nu ska vi träna inför anlagsprovet…

Även kraven för införsel från länder utanför EU ändras
vid årsskiftet. Dagens karantän ersätts med krav på
id-märkning med mikrochip, rabiesvaccinering, antikroppskontroll, väntan i 90 dagar och veterinärintyg.
Vid all id-märkning med mikrochip är det viktigt att tänka
på att använda så kallat ISO-chip, annars måste du ta
med egen scanner för avläsning.
Från 1 januari 2012 finns inte heller krav på att hunden
måste avmaskas mot dvärgbandmasken vid införsel till
Sverige. Men tänk på att kravet på avmaskning vid införsel kommer att gälla under hela 2011.
Kontrollera alltid med Jordbruksverket de aktuella
bestämmelser som gäller för införsel av hund till Sverige
innan du reser.
Källa: www.skk.se

Bragdhundar
efterlyses!
Svenska Kennelklubben efterlyser nu hundar som gjort
en riktig bragd under året. Allmänheten uppmanas att
skicka in bidrag till Årets Bragdhund 2011 senast den
15 november.
Bragderna kan vara av många olika slag; hundar som
räddar livet på någon, jagar brottslingar eller varnar vid
brand. Även mindre dramatiska insatser kan vara mycket
betydelsefulla. Hundar kan göra livsviktiga insatser, till
exempel som sällskap åt ensamma, sjuka eller gamla
människor – eller som bästa kamrater till barn. Helt
vardagliga bragder, som sker i det tysta och vanligtvis
inte får stora rubriker.
Alla hundar som inte är ”proffs” – det vill säga tjänstehundar – kan kandidera. Bragden ska ha utförts från den
15 november 2010 fram till sista anmälningsdagen som
är den 15 november 2011.
Läs mer på www.skk.se
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2011
Rasspecial

Askersund bjöd på stålande väder då den
årliga rasutställningen gick av stapeln.
Paul Stanton valde Tågabo Beyas till Best
in Show. Äger Beyas gör Malin Eriksson.
BIS-2 blev Sunnantorps Gimmie More,
ägare Magnus Eriksson.
Beyas blev även Bästa veteran. Bäst i
motsatt kön Dino von Selberg, Benite Edén.
Vita Svepet – 11

Bästa valpklass 4-6 månader
Bästa valp, Kulleborgs Kleiner-Amarone
Kulleborgs Kleine Champagine-Jive

Bästa valpklass 7-9 månader
Bästa valp, Snowpatrols Dacca By Gringo
Barvestad’s King Khafu at Giza

Domarens val – Bästa rörelser
Tågabo Beyas

Domarens val – Bästa huvud/uttryck
Sunnantorps Gimmie More

Bästa hanklass – placering 1-4
Sunnantorps Gimmie More
Sunnantorps Eifur Eskingur
Strandkungens Challenge
Dino vom Selberg

Bästa tikklass – placering 1-4
Tågabo Beyas
Asta
Barvestad’s Billie Jean
Bianca of Trebons Berger Blanc

Domarens val – Bästa pälskvalitet/färg
Sunnantorps Eifur Eskingur

Barn med hund – placering 1 och 2
Ida Boman med Sunnantorps Hotter Than Hell
Amanda Bergman-Keskitalo med Barvestad’s Dee-Dee
Domare: Camilla Hjerpe

Sammanlagt 54 hundar kom till start – 10 valpar,
21 hanar och 23 tikar. Vilket är rekord och en
ökning med åtta hundar jämfört med 2010.
Årets domare Paul Stanton, med lång erfarenhet av
att döma vit herdehund, var mycket noggrann i sin
bedömning. Med det stora antalet hundar att bedöma blev dagen lång, men vädret var fint och gräset
grönt så hela arrangemanget var som helhet väldigt
lyckat.
Önskas kopior på bilder som jag har tagit, hör av dig
till mig på fire56@telia.com.
Bästa avelsgrupp – Sunnantorps Eifur Eskingur
Sunnantorps Gimmie More, Sunnantorps Exciter,
Sunnantorps Torpedo Girl, Ny Hviddueholm’s Jackie Freja
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Bästa uppfödarklass – Sunnantorps
Sunnantorps Eifur Eskingur, Sunnantorps Gimmie More,
Sunnantorps Exciter, Sunnantorps Torpedo Girl

Parklass – placering 1 och 2
Strandkungens Challenge / Strandkungens Cinzia
Sunnantorps Eifur Eskingur / Sunnantorps Torpedo Girl

Lasse Kronfjäll

Fler bilder från rasspecialen finns på www.flickr.com/photos/vitherdehundklubb
Alla resultat hittar du på www.vitherdehund.com
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Hunden som fick ett
bilnamn
Vi, familj bestående av Åsa, Magnus, Fanny och Noak, har
i många år funderat på att skaffa hund, men med jobb
som kräver mycket tid av oss båda, har det inte fungerat.
Text: Åsa Stjärnquist Foto: Lasse Kronfjäll

När Magnus fick en sjukdom som
gjorde att han inte längre kunde jobba
heltid, blev det plötsligt möjligt.
Magnus och sonen Noak var väldigt
sugna på schäfer, men jag och dottern
Fanny var inte helt övertygade. Jag
mindes då att jag för flera år sedan
sett en vit schäfer som jag fastnat för.
Vi började googla och upptäckte då vit
herdehund, en ras som alla i familjen
föll för. Den skulle passa oss bättre än
en schäfer då den har mindre skärpa,
kamplust och hårdhet. Vi ville ändå ha
en utmaning, en hund att jobba med,
som kunde bli ett gemensamt intresse
för hela familjen. På Vit Herdehundklubbs hemsida hittade vi en kennel
som inom några månader skulle få
valpar. Vi kontaktade uppfödaren som
rekommenderade oss att ringa ägarna
till de kommande valparnas pappa.
Inte långt senare träffade vi honom och
vi blev helt förälskade. ’’En sån ska vi
ha!’’ Vi fick uppleva honom ’’in action’’
direkt, eftersom vi fick följa med i skogen
på ett viltspår. Detta var mycket spännande och roligt!
Noak, som då snart skulle fylla nio år,
hade inte förstått att detta var pappan
till vår blivande valp. Hans enda önskan
i födelsedagspresent var en hundvalp.
På Noaks födelsedag, precis en vecka
före nedkomsten, fick han en jättestor
present, nämligen en BIA-bädd. Det
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tog några sekunder innan polletten
trillade ner, att där skulle så småningom en liten kompis ligga. Nu började
en evighetslång väntan med mycket
googlande, lånande av hundböcker och
snack med hunderfarna kompisar. Förberedelserna började med att ’’valpsäkra’’ trädgården och hemmet. Inköp
av leksaker, skålar, filtar mm. När valparna var fyra veckor fick vi äntligen
träffa dem för första gången och vi ville
inte åka därifrån. När de var sex veckor
blev vi presenterade för ’’vår’’ valp. Mitt
i denna hög av valpar busade vår lille
krabat mest av alla, redan då! Julen
firades i Skåne utan att riktigt kunna
njuta eftersom vi längtade till hemresan då vi skulle stanna på vägen hem
och hämta hem vår lilla valp. Hemresan var lite nervös med en liten krabat som kanske skulle bli åksjuk och
ledsen. Lite gnäll var det i början, men
snart somnade han i knäet och sov hela
vägen till Bromma.
Den 27 december 2010 började vårt
nya liv! Plötsligt var det svårt att minnas hur livet utan hund var. Sonen Noak
hade tänkt ut namnet Griffin, eftersom
bilen, Saab Griffin, var vit med svarta
detaljer kunde det ju passa, så fick det
bli. Vi hade sett framför oss att rumsrenheten skulle bli en jobbig period
mitt i smällkalla vintern, men oj vad lätt
det gick. Ganska direkt hittade Griffin
ytterdörren, så var vi bara uppmärksam-

ma hände det inte så många olyckor.
Det visade sig snabbt att förutom
en underbar ny familjemedlem skulle
Griffin även bli en perfekt rehabilitering för Magnus, som nu fick något
annat att tänka på än krämpor och
mediciner.
När Griffin var fem månader ställde
vi ut honom för första gången, inomhus i Sollentuna. Eftersom det inte alls
fanns med i våra tankar att ställa ut,
var det mycket nervöst, men nybörjarturen var framme och det var första
och hittills enda kritiken med orden:
Välvisad. Sedan första gången har vi
tränat mer och känner oss säkrare för
varje gång. Följande utställningar har
vi följt med Griffins pappa och syskonen på, lite motvilligt, men när man
väl är där är det väldigt roligt, framförallt gemenskapen med gänget.

Griffin tränar viltspår
tillsammans med Magnus.
Vita Svepet – 15

Boktips!

Regler för certifikat
på utställning
Text: Maria Wägner

Sedan den nya utställningsreglerna som började gälla den 1
januari 2011 har det emellanåt rått förvirring i samband med
att cert och reservcert delats ut.

När hunden erhållit fyra CACIB-kort, under korrekta omständigheter och i enlighet med gällande regler, skickas dessa tillsammans med blankett om ansökan av Internationellt
Championat. Blanketten finns på SKK hemsida. FCI bekräftar inte CACIB som förslagits hund vilken:
• Redan tilldelats någon av titlarna IntUCh / C.I.B / C.I.E
av FCI.
• Saknar 3 generationer föräldradjur registrerad i av FCI
godkänd stambok.
Tilläggas ska också att vid Internationella utställningar är
det domaren som avgör om han/hon vill dela ut CACIB.

Det är hundägaren/handlern som har ansvaret att informera
om i fall att hunden är fullcertad. Det åligger alltså inte arrangören/ringsekreteraren att ha kontroll på detta.

Barec von der Hohensyburg
2002-08-31 – 2011-08-24
Efter en kort tids sjukdom så har Barec fått gått till de sälla jaktmarkerna.
Barec kom hit från Tyskland när han var ca 9 månader 2003. Då kom han
först till Manuela Schönherr och Fleet Wood Mac’s kennel där han gick i
avel. Barec var en av de hanar som var med och lade grunden för vit herdehund i Sverige. Barec lämnade efter sig 51 barn och av dem så har både
tikar och hanar gått vidare i avel.
När Barec hade gått klart i avel så flyttade han hem till Agneta Johansson
i Upplands Väsby.
Agneta ställde ut honom flera gånger och på sin meritlista har han Svenskt
utställningschampionat, 10 st BIR och Svensk Vinnare 2007. På världsutställning 2008 så kom han 4:a i championklassen.
Han fick alltid kritik som:
’’Hane som utstrålar självsäkerhet, vackert huvud bra pigment och bra
vinklar.’’
Man ser i dag avkommor som är väldigt lik Barec, hans speciella ögon och
hållning slår igenom.

Författare: Anders Hallgren och Marie Hansson
Förlag: Jycke-Tryck
Bandtyp: Inbunden
Antal sidor: 90
Pris: 124 kronor på www.adlibris.com
Att leta kantareller med hund är något som blivit
oerhört populärt. Vem vill inte finna mängder av
den guldgula dyrgripen? Och när man dessutom
kan ha nöjet att finna dem tillsammans med sin
hund! Prata om att förena nytta med nöje! Och inte
undra på att grannarna blir avundsjuka!
I boken står precis hur du ska gå till väga – och
det viktigaste av allt: Vilka fel du måste undvika
att göra.
Att lära din hund att finna och markera kantareller kan bli det bästa du någonsin gjort. Minst fyra
månader om året har du världens mest naturliga
aktivitet. Inget kan vara effektivare än en hundnos. Hunden hittar kantarellerna som växer under
löv, rötter och på andra ställen där du inte kan
se dem.
Det är en bra aktivering som minskar både anledning och tillfälle för hunden att hitta på bus.
Många problem föds ju bl a ur tristess. Sedan 1979
har författarna haft kurser i kantarellsök och hela
tiden fått bekräftat att alla hundar kan lära sig!
Omarbetad 2009 med ny layout och fantastiska
färgbilder.
Källa: www.adlibris.com

Översättning ny rasstandard
Saxat från SKK/StandK 4/2011. 2011-08-18
§ 72 Aktuella standarder
Konstaterade StandK att FCI publicerat reviderade
standarder för vit herdehund respektive dogo canario
som båda erkändes permanent vid FCI General
Assembly 4-5/7 2011.
Uppdrogs åt Renée Sporre-Willes att översätta standarden för vit herdehund.
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Den nya rasstandarden finns oöversatt (engelska)
att hämta på FCI:s webbplats:
www.fci.be/nomenclature.aspx

Så länge det i hanhund/tikkonkurrensen bara deltar fyra
hundar är det ingen katastrof om det blir fel. Det går ju att
rätta till i efterhand. Men om det deltar fler än fyra hundar i
respektive konkurrens och ett cert/reservcert delas ut felaktigt till den som kommit fyra i konkurrensen och det inte upptäcks innan bedömningen avslutats då blir det problem.
Det felaktigt utdelade certet eller reservcertet ska då delas
till den av domaren utsedd icke placerad hund och det går
ju inte om utställningen är avslutad och hundarna har åkt
därifrån.
Det är därför jätteviktigt att du som visar hunden har koll,
men även övriga deltagare som är berättigade till cert bör
också ha koll.
Vi en utställning informerade ägaren om att hennes hund var
fullcertat, ringsekreteraren missar då att ge certet till hunden som då var berättigad. Detta uppmärksammades dock
och hunden fick sitt cert. Nu var det en hund som placerades
fyra, så det hade ordnat sig ändå.
En vit herdehund anses som fullcertad när den tagit minst
tre cert, varav ett på SBK-utställning och ett efter två års
ålder. Det innebär att hund över två år ålder som inte tagit
cert vid SBK-utställning kan fortsätta att ta cert vid SKKutställingar.
För CACIB gäller följande:
CACIB kan föreslås till bästa hund i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass som är berättigad att tävla om CACIB.
Reserv-CACIB kan föreslås till näst bästa hund. Juniorer kan
ej tävla om CACIB.
Den som föreslås CACIB ska ta emot det oavsett om hunden
har stamtavla med tre led eller ej. Se till att få det CACIB-kort
som delas ut på utställningen undertecknat av domaren. SKK
registrerar och skickar in resultaten till FCI.
Är det ett giltigt CACIB, vilket FCI avgör, skickas ett speciellt
erkännande via ett ”CACIB-kort” hem till ägaren. I annat fall
går CACIB vidare till den hund som erhöll Reserv-CACIB,
nekas även denna hund CACIB delas inget CACIB ut.

Kommentar:
Fullständiga Utställnings- och championatbestämmelser
finns att beställa från Svenska Kennelklubben. De finns
även att ladda hem från www.skk.se. Reglerna finns också
på klubbens hemsida (sök på ’’utställningsregler’’).
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Medlemskap
Medlemskapet gäller ett år från och med betalningsdatum.
Det första året som du är medlem betalar du medlemsavgiften direkt till oss.
Det andra året får du en avi från Brukshundklubbens förbundskansli som hanterar din medlemsbetalning till VHK
fortsättningsvis.

Styrelsen 2011
Ordförande: Anne-Christine Stareborn
ordf@vitherdehund.com
Hovvägen 15, 177 58 Järfälla
070-717 21 30
Vice ordförande: Gunilla Andersson
gunilla@vitherdehund.com
Sekreterare: Camilla Åberg
sekr@vitherdehund.com
Bärvägen 6, 961 48 Boden
Kassör: Peter Andersson
kassa@vitherdehund.com
Ledamöter:
Annicka Barvestad, annicka@vitherdehund.com
Elisabeth Söderström, elisabeth@vitherdehund.com
Eva-Lena Strömberg, eva-lena@vitherdehund.com
Suppleanter:
Helena Holmström, helena@vitherdehund.com
Jessica Jacobsson, jessica@vitherdehund.com
Revisorer:
Anna Jenwall
Karin Bülow
Revisor suppleanter:
Patrik Mollbrink
Anette Hellström

Genom SBKs medlemssystem ’’Mina Sidor’’ kan du som
medlem ta del av och ändra dina kontaktuppgifter (kom
ihåg att hålla dem uppdaterade). Här skriver du också ut
ditt medlemsbevis.

Medlemsavgifter 2011

Nomineringsblankett
Valberedningen till handa senast 15 december
Nominering till (ange vilket uppdrag som avses):
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Klubbens PG: 480 59 50-5

Nominerad av:................................................................................................................................

Från utlandet IBAN: SE14 9500 0099 6026 4805 9505
BIC: NDEASESS.

Namn:........................................................................................................................................................

Ordinarie medlem 495:(VHK 195:- + förbundsavgift SBK 300:-)
För dig som inte har ett aktivt medlemskap i SBK. I och
med detta val blir du automatiskt med i SBK och får
därmed medverka i deras aktiviteter.
Ordinarie medlem 195:(VHK 195:-)
Du som har aktivt medlemskap i SBK, genom lokal brukshundklubb eller annan till SBK ansluten rasklubb.
Ungdomsmedlem 230:För dig mellan 7 och 25 år. Tecknas genom Sveriges
Hundungdom. Där måste du ange att du vill vara med i
Vit Herdehundklubb bland Svenska Brukshundklubbens
rasklubbar (notera att du inte kan välja både en rasklubb
och en lokal brukshundklubb).
Är du medlem i SHU och önskar vara medlem i ytterligare
specialklubb betalar du den lägre medlemsavgiften till den
klubben (förbundsavgiften till SBK är betald genom ditt
medlemskap i SHU).
Familjemedlem 100:(VHK 100:-)
Familjemedlem kopplad till fullbetalande medlem, ingen
förbundsavgift SBK.
Utlandsmedlem 665:(VHK 225:- + förbundsavgift SBK 440:-)

Motivering:.........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Uppgiftslämnare
Namn:........................................................................................................................................................
E-post: .....................................................................................................................................................
Telefon:....................................................................................................................................................
OBS! Den nominerade ska vara tillfrågad.
Skickas till
Charlotte Barvestad
Lötgatan 1
386 96 Färjestaden
charlotte@vitherdehund.com
070-848 09 72

Har du frågor angående medlemskap, hör du av dig till
medlemsinfo@vitherdehund.com
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Stort tack till våra sponsorer
vid årets rasspecial!

Din hund förtjänar det bästa – fryst färskfoder från Nordic

Vom og Hundemat Sverige
Hägerstens Allé 84
129 37 Hägersten
08-603 89 90
www.vomoghundemat.se

Nordic hundfoder
Byabacksvägen 31
271 95 Ystad
0411-611 55
www.nordichundfoder.com

Cenaturio
J.R.A Mark & Anläggning, Boden
ComputIT, Sweden
Natur & Kultur

Passa på att skicka dina
julhälsningar med nästa
nummer – material behöver
vi senast under vecka 48.

