UPPFÖDARINTERVJU - först ut i denna runda av att presentera rasens uppfödare i
tidningen blev Markus Gisslén, kennel Shadeacre
När skaffade du din första Tibetanska Terrier?
- 1990 köpte jag min första tibbe!
Vilken var din första tibbe?
- Min första tibbe kallade jag för Climpen, han kom
ifrån Siv & Håkan Magnusson i Rödeby utanför
Karlskrona som hade kennel Ba-Lus. Han var
goldenfärgad och väldigt personlig och självständig.
Han blev svensk utställningschampion och innehavare
av titeln LP (Lydnadsprovsdiplom)
Hur kommer det sig att det blev just den rasen?
- Jag hade alltid drömt om att ha hund, men fick inte
för mina föräldrar. När mina bästa vänner letade hund
och funderade på olika raser fördjupade jag mig
tillsammans med dem i boken ”All världens hundar”
SE CH & LP Ba-Lus Clint. Foto: Andrea Björsell
av Åke Wintzell, mina vänner fastnade för Shetland
Sheepdog och jag fastnade för tibben - dels för utseendet, men även av beskrivningen och storleken.
Hur kommer det sig att du började med uppfödning ?
- I många år hade jag bara hanhundar själv. Jag hade mycket god kontakt med Climpens uppfödare, med
Eva Clementson (Khambas kennel), Lisbeth Hallström (kennel Witloof), Gun Markert (Mr Binks kennel), Britt
Nilsson (Allh-Taih’s kennel) Anki Slevin (Nivels kennel), Gunilla Klang (Kyang’s kennel), Lena Oredsson
(Brightly’s kennel), Paul Stanton (kennel Tintavon) m.fl - dessa erfarna uppfödare lärde mig mycket om
stamtavlor, sjukdomar, genetik, inavel/utavel/linjeavel samt historik och exteriör. Detta sporrade mig till att
lära mer! Jag brevväxlade med en uppfödare i USA som hette Winnie Wuesthoff (Su-Khyi kennel) och hon
delade med sig av sin kunskap. 1992 åkte
jag, 16 år gammal, över till England och
fick bo en sommar hos Pat & Mike
Tempest (kennel Alilah). Där fick jag lära
mig jättemycket om allt! Avel,
exteriörbedömning, hur man visar hund på
utställning, vad dom ansåg vara viktigast i
avel, hur man väljer valp, pälsvård - you
name it! Jag fick också följa med dom och
hälsa på olika uppfödare - mest minnesvärt
var besöket hos Valerie & Tony Hocking
(Tsering kennel) och jag fick träffa den då
17 år gamla tibben ”Rainbow of Lehlam” för mig är det ett historiskt ögonblick! Det
var så många som tog mig under sina
vingar, delade med sig av sin kunskap och
1993, CRUFTS, England..
erfarenhet. Jag förstod att uppfödning skulle
tas seriöst och att man måste göra sin hemläxa innan man börjar avla! Jag är alla dessa människor (och fler
som inte är nämnda) evigt tacksam!
När startade du din uppfödning?
- 2012 föddes min första ”kull” som bara hade en
överlevande valp, älskade ”Penny”

CZ, SE, NO, DK, FI, NORD CH, SE V-14, HE V-16, FI V-16
Shadeacre A Pretty Penny. Delägare Lillemor Bergkvist
Foto: Monia Wergård

Vad heter kenneln och varför?
- När jag ansökte om att registrera kennelnamn 1994 så var mitt förstahandsval ”Masterpiece” men det var
upptaget… mitt andrahandsval (som jag inte minns) var också taget, så det blev mitt tredjehandsval, ett
namn jag mest hittat på - Shadeacre. Det kommer sig från att jag och mina vänner som hade köpt Shetland
Sheepdog brukade gå till ett stort fält och träna lydnad, utställning och bara koppla av, fältet låg på ön
Senoren i Karlskrona skärgård där jag är uppväxt och var skuggat av en stor ek - därav namnet ”skuggfält” Shadeacre.
Vem/vilka har påverkat din uppfödning ?
- Här kan listan göras lång, men framförallt Pat Tempest (Alilah), Mark James & Glenn Davies (Waterley)
samt Gunilla Klang (Kyang’s).

När du parar en tik hur väljer du "rätt" hanhund?
- Jag vet vad jag själv gillar hos en tibbe, jag parar endast
en tik om jag tycker att hon håller hög standard och kvalité.
En bra avelstik är ovärderligt. Att hitta en hane för mig
innebär att jag letar efter en hanhund med samma styrkor
som min tik. Typ, rörelser, temperament, hälsa och
stamtavla. Alla har sina fel om man letar, och jag skulle
inte avla på någon individ med uppenbart stora fel i sin
exteriör, men det är inte felen som avgör för mig utan
styrkorna. Dubblar jag det jag gillar är chansen större att
se samma styrkor hos avkommorna. Jag linjeavlar ibland,
och då endast på individer jag vet mycket om och känner
till.

Hanhund som var i Sverige och tävlade
SE & DK CH Myrlea Under The Spell
Ägare; Gillian Marley & Philip Thirlwell, England

När du har en valpkull hur tar du ut bästa valpen?
- Typ, helhet och proportioner är självklart, avgörande är attityd,
balans och naturlig resning.
23 st med kennelnamnet Shadeacre har till dags dato erövrat
någon form av championtitel, vilket jag såklart är oerhört stolt
över, varav en av dessa är Engelsk Champion, vilket endast en
svenskfödd tibbe tidigare erövrat!
Vad ger du dina hundar för mat ?
- ACANA Pacifica blandat med CORE Ocean. Serveras två
gånger om dagen, torrt. Slukas i ett nafs, håller magarna i styr,
fast och fin avföring och otroligt bra pälsar och hud!
När du börjar med fast föda till dina valpar och vad ger du dom ?
- Blöter då upp EUKANUBA Puppy som jag mosar och blandar
med getmjölk. Enkelt och supersmaskigt!
Exporterad tik till England
GB CH Shadeacre Fly The Flag for Alilah
Ägare: Pat Tempest
Hur många kullar har du haft?
- 17 kullar till dags dato.

Hur många hundar har du importerat ?
- 9 st (1 från Frankrike, 1 från Tjeckien, 1 från Tyskland, 1 från
Finland och 5 från UK), men jag har också haft hundar från UK
här för avel och för att tävla, på begränsad tid, varav två av
dessa vunnit bästa hanhund på CRUFTS (Ch Alilahs Xtra Well
Dressed at Waterley & Ch Kybo Kickboxer)

Engelska importtiken "Siri" - SE, NO, DK, NORD CH, C.I.B, DK JV15, NO V-16, SE V-17, BENELUX V-18 Waterley Worththewait.
Bild från när hon blev BIG-3 på MyDog 2018 under finska domaren
Annukka Paloheimo.
Foto: Per Undén

Hur många hundar har du exporterat ?
- 36 stycken, i Norden, Europa, England & USA

FR CH & FR JCH Shadeacre Édition d'Amour
Ägare: Philippe Pierre, Frankrike

SE, DK, NO, FI, NORD CH, C.I.B Shadeacre Conquer
The World. Ägare: Svein Bjørnes & Morten Nordskov

Vad anser du vara de viktigaste som uppfödare att bevara i ditt avelsarbete ?
- Jag tycker att vårt absolut viktigaste arbete som uppfödare är att visa respekt för rasen! I så många år har
uppfödare och entusiaster jobbat för att bibehålla typen trots svårigheter som fanns förr med sjukdomar och
frågetecken kring arvsgång mm. Vi får inte snöa in på bara ett område - vi måste få rastyp, hälsa och
temperament att fungera ihop. Vi borde ta mer tillvara på den kunskap många erfarna uppfödare och
entusiaster besitter.

När började du ställa ut ?
- 1991, till en början mest små inofficiella, sedan länsklubbsutställningar. Jag tävlade även en hel del i Junior
Handling.

Tränar du dina hundar med andra aktiviteter?
- Jag önskar att svaret här skulle vara ja, men nej.
Dock så var min första tibbe duktig i lydnad, han
fick sittLP (Lydnadsprovsdiplom) på sina tre enda
lydnadstävlingar.

Bild från någon gammal tidning där Climpen tävlade i lydnad
Hur ofta badar du dina hundar ?
- Detta varierar beroende på hundens ålder, unga hundar i tovålderna badar jag oftare, ca var 10:de dag,
mina vuxna badar jag varannan, var tredje vecka, efter behov. Är det utställningssäsong så badas dom varje
vecka.
Vilka redskap använder du till dina hundar ?
- Jag använder en bra borste, en glestandad kam, tovutredningsspray men framför allt bra produkter i badet!
Jag jobbar ju också med pälsvårdsprodukter och pälsfrågor.
Har du några speciella trix?
- Föna och borsta alltid hunden torr efter badet, på så vis minskar du tovning. Massera aldrig in produkterna i
badet, dra istället fingrarna genom pälsen. Späd ut hundschampo och balsam! FRÅGA din uppfödare eller
fråga mig - som jobbar med det. Var noggrann, tovor försvinner inte av sig självt, en tova som knyter sig för
hårt kan jämföras med en brännskada mot huden! Klipp hellre ner om du inte är intresserad av pälsvård.
Har du några tips till dom som vill visa sin hund på utställning ?
- Träna, fråga, titta! Titta på bilder och lägg märke till hur hundarna står uppställda. Läs rasstandarden och
gör din tolkning av hur du tycker en rastypisk tibbe ska se ut. Försök efterlikna. FRÅGA!
Sedan är det en fråga om vad man vill uppnå.
Jag tyckte jag var duktig tills jag första gången ställde ut min Climpen på en länsklubbsutställning, jag minns
att det var i Ronneby… min fina Climpen, världens finaste, blev tvåa av två!!! Jag blev förbannad och tyckte
domaren var kass! När jag kom utanför ringen sa Lisbeth Hallström (Witloof) till mig ”Vad hade du väntat dig?
Ni såg ut som en säck potatis!” - där och då bestämde jag mig för att visa henne att jag kunde! Jag tränade,
frågade, tittade - och genom åren har jag även tävlat i SM i Junior Handling, är domare i sporten idag och
visat hundar till olika titlar - och fått visa hundar åt några av världens främsta inom rasen!

"Blondie" - SE, NO, DK, NORD CH
Shadeacre Glamour Gold And Glitz
Foto: Per Undén

Tik från england som var här och tävlade 2013 och blev det årets
TTS GULDTIBBE bl.a.GB, SE, NO, DK, FI, NORD
CH, C.I.B, SE V-13, NORD V-13 Kybo Pandamonium at Alilah

Hur tränar du dina valpar för utställning och vid vilken ålder?
- Jag tränar inte valpar för mycket, jag leker mest med dom, ger en godis när dom står som jag vill. Har dom
på bord regelbundet, men det rekommenderar jag alla att träna sin valp med, alltid bra!
Vilken färg föredrar du ?
- Jag säger alltid att en bra tibbe inte har någon färg, men jag får erkänna att en svart är otroligt vackert och
klassiskt.

Är det någon framgång i utställningsringen som du speciellt minns ?
- Ja, det får bli SKK Eslöv 2015.
Jag och familjen hade varit på semester i Grekland två veckor innan och när jag hämtade hundarna från
hundpensionatet så var hanen jag lånat in från UK
en enda stor tova! Jag satt i sammanlagt 12 timmar
och bara redde ut pälsen. Jag tänkte att han nu var
förstörd… Dessutom så låg min son på sjukhus då
han är hjärtsjuk, Jag minns att jag tänkte att jag
inte åker fastän jag hade anmält, men min
dåvarande make sa till mig att åka, att jag behövde
göra något kul… Jag åkte, han blev BIR i ett blåsigt
Eslöv. Ingen ville stanna kvar till gruppfinalerna för
vädret var så dåligt, jag stannade själv. Tänkte i
mitt stilla sinne att jag inte var klok… men fick plats
i ett tält hos några vänliga själar. Väl inne i gruppen
var det tuff konkurrens och jag var överraskad att
vara utplockad bland de sista 6 hundarna… han
vann! Han vann ta mig tusan gruppen!!!
Jag var så euforisk! Jag höll på att missa
uppsamlingen till BIS, jag kom in med andan i
halsen, domaren tittade på hunden, jag upplevde
honom som ganska ointresserad, men det var
samma domare som hade gjort honom till BIR så
jag tänkte att han redan visste hur hunden såg ut…
GB, SE, NO, DK, NORD, NL, BE CH, C.I.B, SE V-14, I
BIS tävlar ju vinnarna från grupp 1-10, många av
SE V-15, NORD V-15 Kybo Kickboxer, "Claude", när
dom andra vinnarna var riktiga storvinnare.
han vann BEST IN SHOW på SKK Eslöv 2015
Jag tappade hakan när det ropades ut i högtalarna
domaren Espen Engh från Norge.Foto: Per Undén
att BEST IN SHOW 1 var den tibetanska terriern!!!
Det har inte hänt många gånger i svensk historia att en tibbe vunnit BIS på en SKK utställning… det kommer
jag alltid att leva på!

