Pressmeddelande 2018-10-26.

Dansk-svensk gårdshund godkänns internationellt.

Nittiosju dansk-svenska gårdshundar kommer att bedömas den 3e november i
Messecenter Herning i Danmark. Syftet är att ge den svenska (och danska) nationella
hundrasen ett slutligt internationellt godkännande. De 97 hundarna är hanar och tikar
i alla åldrar, från de minsta valpar till veteraner. Hundarna och deras ägare kommer
från Sverige, Danmark, Norge och Tyskland. Bedömningen äger rum i hall F, ring 18
och startar kl. 09.00.
I slutet av 1980-talet samlade den danska och den svenska kennelklubben de små ”råttehundarna”,
då kända som ”skånsk terrier” i Sverige, för att kunna skapa en gemensam ras. De hundar som
mest liknade den gamla sydsvenska och danska nationella hundras som man spårat upp, fick
stambok och ett stort återetablerings- och avelsarbete påbörjades. Eftersom det fanns en population
både i Skåne och Danmark, blev både Sverige och Danmark hemland för rasen, som fick namnet
dansk-svensk gårdshund.
Den lilla pigga hunden har blivit mycket populär i hela Skandinavien. Numera finns det också
växande populationer i flera andra länder, bland annat Tyskland och USA.
År 2008 blev rasen interimistiskt godkänd av FCI (Fedération Cynologique Internationale). FCI är
paraplyorganisation för 94 länders kennelklubbar. Det är dock begränsade privilegier för en ras med
interimistisk status och det kan betraktas som ett slags prövotid. Efter att en hundras har varit
interimistiskt internationellt godkänd i 10 år, kan rasens hemländer ansöka om definitivt
godkännande, om rasen fortfarande existerar, och om man kan redogöra för populationens
utveckling.
Den 21a juni 2018 inlämnade den svenska och den danska rasklubben gemensamt underlaget för
den nödvändiga dokumentationen till de två ländernas kennelklubbar. Därefter ansökte den svenska
och den danska kennelklubben om det slutliga godkännandet av rasen hos FCI. Redan den 24e juli
meddelade FCI att man hade utsett två experter som ska bedöma rasen vid Dansk Kennelklubs
internationella utställning i Herning den 3e november.
De två experter som FCI har utsett till att bedöma de dansk-svenska gårdshundarna i Herning är
den svenske FCI domaren Karl Erik Johansson och den danske FCI-domaren och Dansk Kennel
Klub’s ordförande, Jørgen Hindse.
Vid detta tillfälle presenteras rasen, alla 97 anmälda dansk-svenska gårdshundar, i finalringen i
Herning Messecenter lördag den 3e november kl. 15.20-15-30. Under presentationen kommer de
två experterna berätta om sin bedömning av rasen, och vad deras slutliga besked till FCI blir.
Sverige har elva nationella raser och delar den tolfte, dansk-svensk gårdshund, med Danmark. Åtta
av de svenska raserna är godkända av FCI (Fedération Cynologique Internationale).

Kontakt för ytterligare information: Susanne Fagrell, Ordförande i Rasklubben för Dansk-svensk
Gårdshund, susanne@gardshund.com,
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Effektiv råttjägare efter ett uppdrag hos Rentokil skadedjursbekämpning.

