”Lucy” – Black Orange’s Trendsetter.

Susann och Håkan Olhage med några av kennelns Champions.
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Håkan Olhage med de vinstrika hundarna
Cody och Grace.

Att vara uppfödare och bedriva
avel innebär ett stort ansvar
Det har nog inte gått någon hundintresserad förbi att den sockersöta
rasen Pomeranian (eller pom och
pommar som de också kallas) har
toppat listorna över de mest populära
sällskapshundarna de senaste åren.
Hemma hos Susann och Håkan
Olhage i Hyssna bor det idag åtta
pommar. Här bedriver Håkan Olhage
sin välrenommerade uppfödning Black
Orange’s i mindre skala sedan 1993.

F

att bevara bra och rastypiska Pomeranians.
Vår kennel är relativt liten, vi vill kunna ge
kärlek och tid till alla våra hundar, därför har
vi aldrig många hundar samtidigt. Vi brukar
säga att det inte är mängden som gör det utan
kvalitén.

”Bonnie” – Black Orange’s Touch Of
Excellence.

örsta gången Susann kom i
kontakt med en Pomeranian var på
gatan i Finland 1993 och hon blev
omedelbart förälskad. Hennes första hund
på Kenneln hette Bessie som var en svart
importtik från England. 1995 födde Bessie
första kullen Pomeranian hemma hos Susann
som bestod av tre svarta valpar. Susann köpte
senare en orangefärgad tik och därav uppkom
namnet till kennel Black Orange´s.
– Vi har ett nära samarbete med Gunilla
Edgren på Kennel Tom Puss som är mentor
för oss. Hon är ett känt namn i kennelvärlden
och har fött upp över 100 champions genom
de 50 år som hon bedrivit avel. Det har blivit
flera pommar på Black Orange´s genom åren,
där flera av dem är champions och vunnit
prestigefyllda priser internationellt, säger
Susann.

Kort om Black Orange
4 2001 vann Susanns hane Best In Show
för den respekterade domaren Terry Thorn,
England, på den internationella hundutställningen i Tammerfors med över 5200
deltagande hundar.
4 2007 visade Susann fram Sunterra
Spontaneous Daystar till Top Pom i Sverige (han ligger i stamtavlan på alla hundar
som bor på kenneln idag)
4 2008 vann Black Orange’s Limited
Edition Jr World Winner titeln på Världsutställningen i Stockholm och därmed bästa
svenska Pomeranian på utställningen
4 2018 blev Black Orange’s When Quality Counts Årets avelstik i Norge
4 Kenneln har fött upp Champions, BIS
Winners, World Winners, Top Dog Winners och en filmstjärna.
4 Läs mer om Pomeranian och
Kennel Black Orange’s på hemsidan
www.blackoranges.se

Avlar endast friska rastypiska hundar
Att vara uppfödare och bedriva avel innebär
ett stort ansvar, poängterar Susann. Dels är
det hälsokrav som baseras på det program
man har för rasen som att bekämpa eventuell
ohälsa.

– Vi avlar endast i syfte att föda fram friska
hundar. En till två gånger per år finns det valpar till salu hos oss. Inte fler gånger, dels för
att det förekommer en viss problematik med
förlossningar i rasen och att vi inte har som
syfte att tjäna pengar på våra hundar utan

En stor hund i litet format
Trots sitt näpna nallebjörnsutseende är
Pomeranians en urhundsras som behöver lika
mycket uppfostran och disciplin som vilken
annan ras som helst. En hund är en levande
varelse med utvecklad intelligens som förtjänar ett gott liv med bra mat, fysisk aktivitet
och mental stimulans. Att skaffa en hund är
ett stort beslut som kommer att påverka livet
i många år framöver.
– Om man inte har möjlighet att ge
hunden det liv som den förtjänat är det
bättre att man väntar med sitt hundköp. Hos
Black Orange’s Kennel är det upp till två års
väntetid, där intresselistan på deras valpar
fylls på redan innan de är födda. Vi lägger
stor vikt vid personlig lämplighet för de som
är intresserade av att köpa en valp och har
ofta mycket kommunikation innan och även
efteråt med köparen. Ett krav är att man har
haft hund sedan tidigare och att man har för
avsikt att ge hunden ett livslångt och tryggt
hem. En liten pomeranianvalp som kommer
till sitt nya hem väger inte mer än ett kg och
har väldigt känslig benstomme och passar
därför inte att bo med barnfamiljer eller med
andra större hundar då de väldigt lätt skadar
sig första tiden.
Se upp för smuggelhundar
Många har sett den uppmärksammade

dokumentären om utländska smuggelhundar
uppfödda i ”valpfabriker ”med förfalskade
vaccinationer och stamtavlor som säljs vind
för våg på annonssajter på nätet.
I Sverige sköts registrering av valpar av
Svenska Kennelklubben, SKK. För att kunna
få en svensk stamtavla måste kullen registreras
hos SKK. Vilket är något man bör känna till
om man är valpköpare.

Representerar rasen på Tjolöholms slott
Rasen Pomeranian, tidigare kallad Dvärgspets
har också en stark historisk koppling till
Tjolöholms slott. Grevinnan Blanche Bonde
på Kennel Tjolö på Tjolöholms slott i Kungsbacka kommun, startade i början av 1900
talet uppfödning av rasen Pomeranian, på
den tiden kallad Dvärgspets. Grevinnan var
den första uppfödaren i Sverige att importera
rasen från England, hon födde framförallt
upp svarta dvärgspetsar. Grevinnan födde
upp flertalet champions och var mest framgångsrik med sina spetsar under 1920-talet.
Varje år arrangerar Tjolöholm Slott sin
årliga Skördefest, där Black Orange’s sedan år
2012 haft den stora äran att som enda kennel
få visa upp och representera rasen Pomeranian på Tjolöholm.
– Våra hundar är de enda som fått besöka
slottet inomhus och fotograferats tillsammans
med ”nutidens Grevinna Blanche Bonde”,
säger Susann avslutningsvis.
Sedan år 2007 driver paret den populära
hundbloggen Dog News, som är Sveriges
största hundblogg, med nyheter om hund,
som har upptill 210 000 besökare i månaden
och över 10 000 artiklar i arkivet! Hundnyheter varje dag från när och fjärran.
n
www.blackoranges.se

