Vill Du bli medlem?

Välkommen till oss!

Som medlem i Rasklubben för dansk-svensk gårdshund får du bland
annat:
•

Delta på rasklubbens samt specialklubbens (Svenska gårds- och
vallhundsklubben) utställningar och övriga evenemang.

•

Tidningen Gårdshunden 4 gånger per år. I den kan du bland
annat läsa om styrelsens arbete, intressanta artiklar,
gårdshundar
som
fått
nya
titlar,
information
om
aktivitetsgruppernas träffar med mera.

Ta del av träningstips av en utbildad hundinstruktör, via en facebookgrupp
bara för medlemmar.
Enklaste sättet att bli medlem i rasklubben är att gå in och anmäla sig
digitalt, via klubbens hemsida http://gardshund.hemsida24.se Klubben/Bli
medlem. Där får du reda på aktuella medlemsavgifter och kan klicka dig
vidare i ett elektroniskt anmälningsformulär och betala avgiften direkt, via
det sätt som passar dig bäst.

Kontaktperson_______________________________
Kontaktperson_______________________________
Kontaktperson_______________________________
Kontaktperson_______________________________

Aktivitetsgrupp ___________________________

Detta är Rasklubben för dansk-svensk gårdshund

Den dansk-svenska gårdshunden

Rasklubben för dansk-svensk gårdshund (RDSG) är en klubb för alla som
är intresserade av rasen dansk-svensk gårdshund. Alla är välkomna,
oavsett ambitionsnivå eller intresse och är lika mycket värda som
medlemmar. Det gemensamma kittet är intresset för gårdshunden och
dess bevarande. Gårdshunden är en fin ras som vi skall vara stolta över.

Rasen erkändes 1987 i Sverige och Danmark under namnet dansk-svensk
gårdshund. Den har sedan gammalt funnits på lantgårdar i Danmark och
Sverige. Gårdshunden har använts bl.a som vakthund, råttfångare och
sällskap. År 2019 godkändes rasen internationellt av FCI – Fédération
Cynologique Internationale. Vilket betyder att rasen nu är berättigad att
tävla om internationellt certifikat.

RDSG, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för SGVK:s
stadgar, och Svenska Kennelklubbens grundregler, tillvarata specifika
intressen för rasen genom att:
•
•
•
•
•

Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda,
bruksmässigt och exteriört fullgoda rashundar.
Bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för
utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna.
Informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran,
utbildning och vård.
Bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för
hundägaren och hundägandet.
Skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och
hundägaren och hundägandet.

Klubben har ett antal aktivitetsgrupper runt om i landet som anordnar
promenader, ”prova-på-tillfällen”, kurser, inofficiella hundutställningar mm.
Fyra gånger per år kommer tidningen Gårdshunden ut. Varje år, i augusti,
anordnas en stor Rasspecial för alla medlemmar. Förutom officiell
utställning, där årets Gårdshund utses, anordnas det tävlingar i olika
hundsporter samt föreläsningar av olika slag.

Den dansk-svenska gårdshundens kynologiska ursprung är oklart. Troligen
har den sitt huvudsakliga ursprung i pinscherraserna. Gårdshunden är en
liten, pigg, frisk, sund och mångsidig familjehund som lätt anpassar sig i de
flesta situationer. Hundsporterna agility, freestyle, spår, lydnad, nose-work,
bruks och utställning lämpar sig bra som aktiviteter. Många tränar och
tävlar också viltspår. Än idag tjänstgör en del dansk-svenska gårdshundar
som råttjägare, men det stora flertalet är sällskapshundar.
Uppskattningsvis används ett dussintal hundar som aktiva jakthundar för
att korttidsdriva rådjur och annat mindre vilt, apportera och eftersöka.
Gårdshunden är generellt en frisk och sund ras med få hälsoproblem.
Gårdshunden tycker om att arbeta både fysiskt och mentalt, och den
kräver en del aktivering. Trots att rasen är liten i formatet och ser söt ut är
det alltså en ganska krävande hund.
Den behöver någon form av regelbunden stimulans för att må bra. Mellan
arbetspassen är den en riktig kelgris som gärna kryper upp i knät, ligger
nära intill och kopplar av. Gårdshunden tycker mycket om värme och ligger
ofta och kopplar av i solen. Det är en utpräglad väktare som omedelbart
slår larm om främlingar kommer in på dess hemområde I övrigt är den inte
en skällig ras. Mankhöjd för hanar är ca 34–37 cm och tikar är ca 32–35
cm. Den har mycket kroppsmassa. Kroppen är svagt rektangulär. Huvudet
är litet i förhållande till kroppen. Svansen är naturligt långt, halvlång eller
så kan hunden födas med stubbsvans. Pälsfärgen är övervägande vit med
en eller flera fläckar i olika färgkombinationer. Rasen är en del av det
svenska kulturarvet. Rasklubben arbetar aktivt för att bevara rasen som en
frisk, alert, duglig, vänlig och tillgänglig gårds- och sällskapshund med den,
sedan gammalt dokumenterade, rastypiska exteriören.

