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PR/Info har
ordet!

är Timrå Brukshundklubb´s medlemstidning, som ges ut fyra gånger per
år. Ansvariga för innehåll och layout
är PR/Info-sektorn, men vi behöver
bidrag från medlemmarna!
Allt material vill vi ha via e-post:
revir@timrabhk.com.
För att det ska fungera med layouten
vill vi att ni skickar ert material så
‖rent‖ som möjligt, d.v.s. text utan
krusiduller. Foton tar vi gärna emot,
skicka dem separat.
Vi förbehåller oss rätten att layouta
och även att censurera bidragen.
Manusstopp: 20 feb, 20 maj, 20
aug, 10 nov
Annonspriser:
Halvsida sv/v 1 nr: 200 kr
Halvsida färg 1nr: 300 kr
Helsida sv/v 1 nr: 300 kr
Helsida färg 1nr: 500 kr

N

u är hösten här, äntligen!
Värmen som satte stopp för
allt annat än bad och lata
dagar har försvunnit, och nu sprakar
snart naturen av höstens alla färger.
Jag njuter i alla fall av den kyliga luften….
Dessutom är ju hösten den tiden när
allt kör igång igen—
torsdagsträningarna på klubben, kurser—you name it! Själv ska jag vara
hjälpinstruktör på en av våra valpkurser, det ska blir jätteroligt!
Vår ambition är att det ska komma ut
ytterligare ett nummer av Revir
också, förhoppningsvis blir det ett
julnummer som är späckat med berättelser och inslag från er medlemmar!

Utgivare:
Timrå Brukshundklubb
Box 97
861 23 Timrå
Tel: 060-58 05 47
www.timrabhk.com
Bg 5553-0836 RUS (Utst., MH&MT)
Bg 5553-1404 Tävl., lydnad, bruks
Bg 313-4970 Medl.avg., kurser

Omslagsbild: Ömsikkas Odin,
fotograf Susanne Mohlin
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Att skaffa hund

A

lla hundraser är framtagna för att utföra en
uppgift; vakta, springa,
valla, jaga. Behovet av att utföra
en uppgift finns kvar hos dem
trots att människans behov av
hundens tjänster inte är lika
stora nu som förr i tiden. Människors okunskap i den egna hundens behov ligger ofta till grund
för problem.
En hund som inte blir aktiverad av sin
ägare, hittar på egna
uppgifter för att aktivera sig själv; biter
sönder soffan, jagar
bilar, skäller på främmande, rymmer osv.

dagen. Har ni råd med hunddagis? Kan
någon av er ha hunden med på jobbet
eller kan ni ordna med dagpassning?
Steg 2

Det är viktigt att kontakta en seriös upp-

födare som föder upp hundar som är
sunda och friska. Ta kontakt med rasklubben för den ras du vill ha så hjälper
de dig att hitta en seriös uppfödare.
En seriös uppfödare låter dig komma
hem och titta på
valparna och
träffa tiken. Oftast får man inte
träffa valpen innan den blivit
fyra veckor
gamla då de är
infektionskänsliga och valp och
tik behöver lugn
och ro.
En seriös uppfödare
är mån om att du är rätt köpare
och ställer därför frågor till dig; vad ni
ska göra tillsammans, om du tänker
tävla eller gå kurs och hur du bor.
En seriös uppfödare är också ansluten
till Svenska Kennelklubben och registrerar valparna innan leverans. Att
köpa en registrerad valp är lite dyrare
men ger dig helt andra garantier än att
köpa en som är oregistrerad.
Vid leverans av valpen ska du få:
• Kennelklubbens köpeavtal (skriftligt)

Steg 1
Innan man köper
hund är viktigt att
tänka på vad man är
beredd att ge sin
hund och vilken tid
man vill lägga ner.
Alla hundar kräver olika
mycket från dig som hundägare.
Vad tycker ni är roligt att göra? Om ni
är skogsmänniskor som gillar långpromenader kanske ni ska välja en lite
större hund som orkar hänga med
över stock och sten. Bor ni i stan och
saknar bil? Då ska ni ha en mindre
ras som går att ta med överallt.
Det är också viktigt att tänka på att
en hund inte kan lämnas ensam hela
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Att skaffa hund
som kan uppstå senare i hundens liv.
På valpkurs får man lära sig grundläggande saker som inkallning, sitt, nej
och att hunden fokuserar på dig som
ägare och inte allt annat som händer
runtomkring. Som ägare bättrar du på
ditt ledarskap som är viktigt för att
hunden ska respektera dig och göra
som du säger.
En hund oavsett ras behöver
motion och mental stimulans
varje dag. Det finns en
mängd roliga aktiviteter att
utöva där hunden får bådadera. Brukshundklubben erbjuder kurser i agility, spår,
sök, rapport, skydd, lydnad,
rallylydnad och mycket mycket mer. Läs mer om vad
Brukshundklubben har att
erbjuda på
www.brukshundklubben.se
Det finns också bra litteratur
man kan köpa för att lära sig
mer om hund. Fredrik Steens
bok ‖Hundcoachen‖ ger bra
vägledning i hur du skapar bästa förutsättningar för ett lyckligt hundliv.
Fredriks bok kan du köpa på Djurmagazinet. På www.sbkshopen.se hittar
du fler böcker om aktivering och hantering.

• Registreringsbevis i Svenska Kennelklubben - valpens identitetshandling
• Råd angående skötsel och utfodring
• Ev. filt eller leksak
• Valpen ska vara nybesiktigad (inom
7 dagar före leverans) med veterinärintyg i original
• Valpen ska
vara ID-märkt
• Valpen ska
vara avmaskad
• Valpen ska
vara vaccinerad mot
Parvo. Övriga
vaccinationer
ska göras av
ägaren när
valpen är ca
12 veckor
• Valpen ska
vara minst 8
veckor (först
då är valpen
fysiskt och socialt mogen att lämna
tik och kullsyskon).
Steg 3
När valpen väl kommit hem är det
upp till dig som hundägare att ge din
hund vad den behöver för att må bra
både vad gäller skötsel, motion och
mental stimulans. Genom att utbilda
dig tillsammans med din hund förebygger du många problem

‖taget från SBK´s hemsida‖
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Lycka til
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Brukslydnadshelg!

H

elgen 3-4 juli bjöds klubbens
brukstävlande ekipage på en
kurs i brukslydnad för Yvonne
Bäckström. Det var förväntansfulla förare som samlades på fredagkvällen för
att presentera sig och sin hund och vad
de

gillar stegen, även där var det bra
med många hjälpande händer. Vad
gör man när hunden inte vill ta apporten, eller hur får man den att
krypa lågt och inte för fort? Yvonne
visade även hur hon själv lär in moment med sin unga bordercollie-

Marianne och Edda tränar
apportering

ville gå igenom. Varje ekipage fick två
pass på plan för Yvonne under en dag,
den andra dagen fick man vara med
som publik. Det var en stor spridning på
momenten som valdes, allt från linförighet med störning, passar väldigt bra på
en kurs där det finns publik att tillgå, till
träning på stegen för en hund som inte

Salza tränar kryp
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hane Skoj. Vädret visade sig
från sin bästa sida, eller kanske
inte ur hundträningssynvinkel då
solen gassade rejält. På lördagkväll höll Yvonnes man Lars ett
uppskattat föredrag från sin tid
som hundförare inom kriminalvården, människan är sannerligen kreativ när det gäller att
gömma och laga till droger! Ett
stort tack till Helene som ordnade att Yvonne kom och till
Ulle som stod i köket. Det var
ett väldigt uppskattat initiativ
det tror jag alla deltagare instämmer i!

Text och foto: Jenny Ohlsson
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Vår styrelse, sektorer
och kommittéer
Ordförande
Ulf Ankarberg ....................................................................................
u.ankarberg@live.se .................................................. 070 - 625 10 42
Vice Ordf
Karin Arkmo Larsson .................................................. 060 - 10 10 52
karin.arkmolarsson@bahnhof.se ............................... 070 - 580 49 19
Sekreterare
Heléne Eliasson ........................................................... 060 - 58 04 48
heliasson@telia.com ................................................. 070 - 648 87 94
Kassör
Jeanette Åsén ............................................................. 090 - 695 79 18
jeanette.asen@telia.com ............................................ 070 - 214 41 02
Ledamot
Lena Unger ..................................................................... 060 - 460 68
................................................................................... 073 - 838 78 57
Suppleant
Jenny Olsson ......................................................................................
jennyohlsson72@hotmail.com .................................. 070 - 286 26 93
Suppleant
Ulle Liukkonen............................................................ 060 - 58 93 46
ulle_liukkonen@hotmail.com ................................... 070 - 285 93 58
Suppleant
Staffan Åsén ................................................................ 060 - 56 66 11
staffan.asen@telia.com ......................................................................
Webmaster
Stina Lange.................................................................. 060 - 61 16 04
stina.lange@hotmail.com .......................................... 070 - 185 35 25
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Vår styrelse, sektorer
och kommittéer
Tävlingssektorn
Kristina Enander ...................................................... 060 – 57 11 58
kristina.vallsten@telia.com ..................................... 070 – 312 32 62
RUS sektorn, mental/utställn
Margaretha Carlsson ................................................. 0692 – 100 80
fancymore@swipnet.se .......................................... 070 – 651 00 34
Utbildningssektorn
Heléne Eliasson ........................................................ 060 – 58 04 48
heliasson@telia.com .............................................. 070 – 648 87 94
Agilitysektorn
Maria Granberg ........................................................... 060 – 420 59
granberg.ekernas@telia.com .................................. 070 – 336 37 72
PR/Info
Karin Arkmo Larsson.................................................. 060 - 10 10 52
karin.arkmolarsson@bahnhof.se ............................... 070 - 580 49 19
Tjänstehundssektorn
Anna-Karin Nordin ................................................... 060 - 57 33 57
annakarin.nordin@telia.com ................................... 070 - 208 48 23
Draghundssektorn
Lars Davidsson .................................................................................
anneli.davidsson@comhem.se
.............. 070 – 209 63 06
Kök, förplägnad
Vakant, tag kontakt med styrelsen ....................................................
............................................................................................................
Stuga, ytterområden
Sören Persson ............................................................ 060 – 57 09 76
soren.persson5@comhem.se ................................... 070 – 371 29 99
Materialförvaltare
Peter Nyberg ........................................................... 070 – 748 66 33
nyberg_466@hotmail.com
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Timrå Veterinärmottagning
Leg. Vet. Yvonne Johansson
Öppettider:

Måndag, tisdag, torsdag och fredag 10 - 14
telefontid: 9 - 10.
Onsdag 13 -16 och 17 - 19 Telefontid: 12 –13
Södra Köpmangatan 9, Timrå
Telefon 060 - 58 05 25 Fax 060 - 58 01 58
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Efte

rlys

ning

!!

I Sundsvall – Timrå med omnejd finns det ett gäng Räddningshundar med förare. Dessa tränar såväl för nationella som
internationella insatser och är i ständigt behov av nya utmaningar för hundarna!
Har du tips om, äger själv eller känner till, något område, utom –
eller inomhus som skulle passa för räddningssök, ta kontakt med
oss!
Distriktsansvarig:
Karin Sjökvist
karin.sjoqvist@skola.sundsvall.se
Anna Holter
anna@wifsta.net
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Vaddå vänstervarv???

L

ördagen den 28 augusti var det utställningsträning på klubben
(Timrå BK)
gen och lät dessutom hunden visa en
massa konster. Envisades med att
hunden absolut skulle visas sittande
för det var han van vid.
Det sista som hände innan vi skildes
åt var att deltagarna fick berätta vad
Maria gjort för fel när hon visade
Bonus och det fick hon höra till punkt
minsann.
Det var en mycket trevlig heldag med
duktiga och engagerade deltagare.
Det kommer att gå bra för allihopa
när dom visar sin hund!
Och Maria är en fullfjädrad kursledare
som verkligen vet vad hon pratar om!
Var en lyckad och trevlig dag. Jag gör
gärna om det!

Åtta hundägare med sina hundar deltog.
Det var åtta olika raser, åtta olika storlekar och personligheter.
Dagen bestod av olika moment. Började
med presentation då alla presenterade
sig och sin hund.
Lite om de olika reglerna som finns i utställningsvärlden gicks igenom. Hur man
klär sig så man passar ihop med sin
hund.
Vilken klass man kan anmäla sin hund
till.
Vad man skall se upp med.
Praktiska övningar dels i grupp och dels
enskilt.
En jättegod lunch.
Fortsatt teoretisk genomgång och en
omgång praktiska övningar till med tips
om hur man bäst ställer upp och visar
sin hund. Alla hundar är ju olika och
skall visas på det sätt som presenterar
just den enskilda hunden bäst.
Näst sista punkten på dagen stod Maria
Molin för. Hon kom farande på kryckor in
i ringen.
Flexikoppel, reflexsele och scarf på hennes riesenhane Bonus.
Själv hade hon på sig en jacka med ett
kennelnamn på ryggen. Hon hoppade
direkt på och kramade mej som agerade
domare, högljutt pratande hela tiden om
vad roligt hon och jag hade haft, hur bra
det hade gått för hennes hund förra hel-

Barbro Coldenberg
Ett stort tack till Folksam som sponsrade
vår träningsdag!
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Agilitykurs med Annika Aller

M

ittpunkten veckan blev i år
kade både enkelt och självklart .
tyvärr rejält decimerad. EndTror ni att det satt som en smäck? Icke
ast agility- dagarna blev av.
sa Nicke.
Tisdag 29/6 startade en tre dagar lång
Dagarna innehöll därför många härliga
kurs med Annika Aller. Vi som fick förskratt när vi
månen att delta
‖klantade‖ till
var Marie med
det.
Ozzy, Maria med
Som tur är så är
Polly och Patrik,
våra hundar
Lotta med
smartare än oss
Brumma, Gudrun
och gjorde
med Aki och jag
snabbare framsjälv med Samson.
steg än sina
Två ekipage fick
ibland totalt förlämna återbud
virrade och mopga. sjukdom.
torikhämmade
Vår erfarenhet av
mattar.
Annika Aller, alltid lika glad!
agility var ganska
Det är i alla fall
blandad, allt från
länge sedan jag
nybörjare till ganska meriterad. Det
haft så roligt. Tror att jag kan tala för
funkade hur bra som helst eftersom vi
de andra också. Med mycket uppfick mycket bra hjälp och tips utifrån
muntran och positiv feedback från Anvåra egna förutsättningar.
nika så kände vi oss ändå som stora
Under de tre dagarna med Annika blev
talanger när dagarna led mot sitt slut.
vi drillade i bl.a. handling, starter, kontaktfältsövningar och
Något lärde vi oss i alla
hur vi stärker självförfall under kursen. Bevitroendet hos våra fyrset kom några dagar
benta tävlingspartners.
senare när vi alla utom
Allt detta är inte så enLotta och Brumma delkelt som det kanske
tog i agilitytävlingarna i
låter.
Härnösand. Vi lyckades
Vi lyssnade andäktigt på
placera oss alla fyra och
Annikas teoretiska och
ta pinnar.
praktiska instruktioner
Banvandring
För min del var det
och tyckte att det ver-
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Agilitykurs med Annika Aller
första officiella agilitytävlingen. Ska ärligt erkänna att jag kände mig barnsligt
stolt över min egen insats men framförallt över min älskling Samsons insats.
Han kan ju mellan varven komma på att
det finns andra roligare aktiviteter att
syssla med än hopp, tunnlar och en
massa balanshinder. Att lukta är en typisk sån aktivitet. Jag ser fram emot

Samson gjorde bra ifrån sig tyckte matte!

Maria och Polly
Marie och Ozzy tog till och med två
pinnar
nya utmaningar både på agilityplanen
och i kursform.
Vill avsluta med att sända ett stort tack
till Ulle och Anka som försåg oss utsvultna‖ kursare‖ med mat och fika under kursdagarna.

Text: Eva Eriksson
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Inbjudan till Klubbmästerskap i
Agility
Söndagen den 10/10 kl 11.00
Vi träffas som vanligt på agilityplan och hjälps åt att bygga bana.
Man kan anmäla sig till

Klubbmästerskap (ung klass 2)

Ungdomsmästare (samma bana som klubbmästerskap, men för deltagare under 17 år)

Debutantklass (för er som inte tävlat än, eller som tävlat väldigt lite.)
Anmälan görs på plats och kostar 30 kr/klass.
Vi kommer att ha en agilityklass och en hoppklass.
Vinner gör den som har det bästa resultatet sammanlagt.
Ekipage från andra klubbar får delta utom tävlan.
Efter tävlingen samlas vi och fikar (fika ingår i anm.avgiften) och planerar
nästa års aktiviteter.

Varmt välkomna!
Vid frågor kontakta Maria Granberg, tel 060/42059 eller maila granberg.ekernas@telia.com
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Nu har torsdagsträningarna
startat igen!
Skotträning för den som vill mellan kl 18.30 -19.00, därefter egen träning med följande ansvariga som gärna hjälper
dig o din hund:

Ansvariga under hösten:
23/9 Ulf Ankarberg & Gunilla Sjölund
30/9 Heléne Eliasson – Anka Olsson
7/10 Peter Hägglund – Lena Unger
14/10 Kent Åhman – Göran Näslund
21/10 Lilian Näslund – Anita Braxenholm
28/10 Anna Holter – Maria Molin
4/11 Karin Arkmo Larsson – Ulle Liukkonen
11/11 Hannah Andersson – Tomas Holmberg
18/11 Katarina Nyberg – Anna-Karin Nordin

Alla är hjärtligt välkomna, huvudsaken att du är medlem i
Brukshundklubben:
Gammal som ung
Ny som gammal i klubben
Du som bara tränar för ”skojs skull”
Du som tränar för att ev. tävla
Du som redan tävlar
Vi tränar tillsammans—tittar på
varandra, hjälper varandra och ger
tips & råd
Umgås & har trevligt
Kaffepannan är alltid redo! Välkommen!
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Simträning • Massage • Rehab • Friskvård • Vibrationsplatta

Timrå Djur och Natur har arbetat med rehablitering av hundar i 6
år. Jag samarbetar med Strömsholms djursjukhus där jag har
utbildat mig. Förutom träningsbassäng har vi också rehab, vibrationsplatta, friskvård och butik där du kan göra dina inköp till din
hund.
Mer information hittar du på www.timradjuronatur.se
Foder som jag säljer:
Precept
ANF
Lone Star
Klass
Barf

Öppettider (tidsbokning)
Onsdag
10-15
Torsdag 10-19
Fredag
10-15
Butiken mån - fre 10-17

Anki Pettersson-Certifierad fysioterapeut för smådjur
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Städlista

– en liten påminnelse om ni glömt vilka veckor ni ska städa  . . . . .
Vecka:

Namn:

14 & 40

Carina Östberg & Solveig Höglund

15 & 41

Karin Arkmo-Larsson & Stina Lange

16 & 42

Katarina Nyberg & Anna-Karin Nordin

17 & 43

Anki Pettersson & Kent Strandberg

18 & 44

Susanne Ekwurtzel & Anita Braxenholm

19 & 45

Marie Karlsson & Jenny Olsson

20 & 46

Lena Unger & Marie Unger

21 & 47

Linda Edlund & Emma Hansson

22 & 48

Olle Westberg & Eva Laggren

23 & 49

Berit & Kent Åhman

24 & 50

Anders Nyman och Bella Backlund

25 & 51

Åsa Alidasdotter & Maria Granberg

Dammsuga alt. sopa och skura golv, töm alla papperskorgar, torka
bänkar/bord/fönsterbrädor. Skura toaletter & tvättställ. Städa ihop tidningar/broschyrer mm. Titta till toaletterna mer än en gång då du har
städvecka om du har möjlighet.

/TACK,
stugsektorn
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KM i Bruks!

Vi gratulerar pristagarna i vårt KM i Lydnad!

1. Peter Nyberg, Nix
2. Susanne Mohlin, Opus
3. Marie Unger, Goofy
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Mums fillibabba!
Blodpuddingbitar
Skär blodpudding i små bitar och lägg dem på en plåt! Värm i ugnen i 100 grader
i ungefär en timme. De ska vara mjuka på utsidan men ge ett ―motstånd‖ när du
trycker på dem. Det är ett väldigt populärt godis som inte kladda i fickan!

Levergodis
Ta en rejäl bit lever, skär i småbitar och lägg i långpannan. Pudra över lite vitlökspulver. Låt leverbitarna torka i ugnen på ca 75 grader i minst 4 tim eller över
natten. Förvara det färdiga godiset i en burk med lock i kylen.

Sundsvalls Hundgym
Friskvård och rehab för hund
www.sundsvallshundgym.se

Water Treadmill

Vibrationsplatta

Water Treadmill

Kerstin Englund
Cert. Fysioterapeut Hund, dipl. Hundmassör
Södra Allén 5
852 39 Sundsvall
070-517 85 84
23

Jakt-träning

O

m man är aktiv i en bruksRufus, lika snäll och godmodig som
hundklubb men har en ickeRufus, tycka om att jobba och—ja,
aktiv hund,
listan kan göras
vad gör man då?? Jag
lång. Jag funderade
syftar naturligtvis på
och funderade… en
mitt hundliv med Rubrukshund låg väl
fus, vår älskade golnära till hands efdenkille som nu närtersom jag ville
mar sig den aktningsjobba med hunden,
värda åldern av åtta
men samtidigt tog
år. Han var ett enerdet emot någongiknippe när han var
stans. Vår felbeung (det kan alla som
dömning av vår
haft oss på lydnadsEtt gäng flattar tränar
förra hund låg och
kurer intyga) men
gnagde i bakhuvupassivitet
någonstans vände det och
det. Så var det en god
han blev lugnet och egensinnigheten
vän som sa: ‖Men du ska ju ha en
personifierad (hundifierad??). Men
flat!‖ och på den vägen är det!!
han är fortfarande vår älskade familFörra sommaren kom Mira in i våra
jemedlem och har en väldigt speciell
liv, en flatt-tik på 18 månader som
plats i våra hjärtan.
smälte in i våra liv som en ‖hand i en
Men åter till inledningsmeningen—vad
handske‖. Min tanke var ju att träna
gör man? Jo man skaffar en hund till,
lydnad och bruks och jag anmälde oss
som man tänker sig
till en lydnadskurs tämlijobba med, tävla med
gen omgående. Mira
och ha som en kär fahade redan en utmärkt
miljemedlem. Så gjorde
grund– och vardagslydvi också, men tyvärr
nad, nu skulle jag slipa
blev valet av hund fel
på tävlings-finishen! Men
och vi lämnade tillbaka
döm om min förvåning
vår brukshund till uppnär jag insåg att mitt
födaren när han var ett
energiknippe till hund
år.
inte passade särskilt bra
Avlämning—trut!
på lydnadsplan! Hon
Då uppstod nästa digjorde det hon skulle
lemma… Vilken sorts
helt OK, men utan speciell geist.
hund skulle vi ha egentligen? Den
skulle vara piggare och mer alert än
Miras f.d matte tränar jakt med sina
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Jakt-träning
glatt kastar sig i vattnet för att apportera en dummy, and eller trut.
Eller att göra ett sökfält med dummies eller fåglar i skogen, eller träna
linjetag och dirigering på en äng….
Att se dessa fantastiska hundar få
jobba med det som de är framavlade
för, det är helt fantastiskt! Naturligtvis kan man göra annat med sin
jakt/fågelhund också! Jag har spårat
en del med Mira och det är också en
sysselsättning som hon gillar skarpt.
Ibland lite för mycket…. Idag (läs 25
september) var jag med på en tävling om den ‖Heliga bucklan‖ som
SSRK ordnade. En tävling av mer
lekfull art där man samlade poäng
vid olika
stationer. Ett
av momenten var närsök, där
hundarna
skulle söka
och apportera så
många dummies som
möjligt på 5
minuter.
Ungefär
som en
uppletanderuta i brukset, fast utan fasta mått och vallning.

hundar, ganska naturligt eftersom
Vattenträning med dummy

hon har en flatt-kille och en irländsk
setter hemma numer. Att hon ville
lämna bort Mira berodde på personliga saker, men hon hade ju redan
hunnit träna henne
en hel del. Jag fick
hänga med henne
och Miras uppfödare på jaktträning
några gånger och
mer behövdes inte
förrän jag var fast.
Nu försöker jag
träna så mycket
som möjligt, och
det är såååå himla
roligt!!! En helt ny
värld som innebär
På jakt efter truten...
att stå i knähögt
vatten på myrliknande mark intill
en tjärn och glädjas åt sin hund som

Forts på nästa sida….. > > > >
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Jakt-träning, forts...
Mira gick ut bra och levererade snyggt
på lydnaden. Men som aktivering, abden första apporten. Skickade henne
solut!
igen och igen, men efter tredje inleveDet är dock jaktträningen som bitit sig
rerade dummiesen så stack hon iväg
fast hos mig nu. Var på ett jaktinternat
med nosen i backen—hon spårade
i Dalarna för
kompisen
några helger
Izac som gick
sen och det
före henne
gav än mer
på hans väg
blodad tand.
mot nästa
Siktet är namoment….
turligtvis inInkallningen
ställt på jaktfick upprepas
prov. Vi jobnågra gånger
bar mot det,
innan hon
jag och Mira.
lyssnade!
Men engageVägen till
manget på
nästa mobrukshundment gick
klubben lever
med nosen i
kvar till vissa
backen och
delar, även
det fortsatte Så här härligt kan det vara….
om jag inte
hon med
har en bruksgalant efhund!
tersom nästa moment var just—spår.
Då skulle man ju kunna tro att bruksText & foto: Karin Arkmo Larsson
spår skulle passa, men det styper nog
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Hmm, hur är
den rasen då?

Lagotto Romagnolo
och dess goda näsa har gjort den mycket effektiv vid tryffelsök. Rasens tidigare
jaktinstinkt har avlats bort varför den i
sitt nuvarande arbete inte blir distraherad av viltvittring.
Lagotto skall vara foglig, lättsam, entusiastisk, lättlärd
och mycket
tillgiven sin ägare. Den är en
mycket bra sällskapshund
som
också varnar vid misstanke
om inkräktare.

Lagotto romagnolo är en vattenhundsras med gamla anor som
apportör i det låglänta Commacchio och
i marskområdena runt Ravenna. Under
århundraden dränerades de
omfattande marklandsområdena
som så småningom blev
jordbruksmark. Det fick till
följd att förutsättningarna
även ändrades för lagotton.
Från att ha varit vattenapportör blev den en utmärkt
tryffelsökarhund i de öppna
låglandet och uppe på kullarna i Romagna.
Lagotto skall vara en liten
till medelstor hund, välproportionerlig
med robust konstruktion och ett rustikt
utseende. Den skall ha tät,
krulligt lockig päls av ullig struktur.
Lagotto har en naturlig fallenhet för sök

Hanhund: 43-48 cm, idealhöjd 46 cm
Tik: 41-46 cm, idealhöjd 43
cm
En avvikelse på +/- 1 cm

tolereras.
Hanhund: ca 13-16 kg
Tik: ca 11-14 kg

Källa: SKK.se
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