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"Vi kan umgås med alla!"

Vi önskar er alla en trevlig sommar!
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Skandinaviska Bedlingtonklubben – Passiv medlem i Svenska Terrierklubben
STYRELSE

Information

Ordförande
Örjan Bohman
Spikverksgatan 77
724 79 Västerås
021-34 11 63
orjan.bohman@se.abb.com

Vice ordförande
Lasse LB Jensen
Baggesvej 74
DK-3300 Fredriksvaerk
0045-47 72 06 76
bedlington@get2net.dk

Medlemsavgift 2004
175:-/år
fullbetalande.
25:-/år
hushållsmedlem
50:-/år
junior under 18 år.
Uppge födelseår!
100:år 1 för valpköpare

Sekreterare
Reijo Södergren
Kaserngatan 3
723 47 Västerås
021-13 10 50 / 0703 53 62 62
reijo.sodergren@home.se

Kassör
Sirpa Åhr
Långsjögränd 2,
740 30 Björklinge
018-370 286
ahr@tiscali.se

Postgiro
Bankgiro

Ledamöter
Kirsten S Bjørnson
Sloragrenda 2
N-1405 Langhus Norge
0047 648 616 50
kirsten@inpak.no

Suppleanter
Marianne Bergius
Jutagårdsvägen 29
443 38 Lerum
0302-107 00
mariannebergius@swipnet.se

96 44 87-3
365-62 87

Bedlington Nytts redaktion
Örjan Bohman
ansv. utgivare
Reijo Södergren redaktör
Mååna Dans
utställningar

Mååna Dans
Ökentorp, Årdala
640 34 Sparreholm
0157 310 66 / 0736 16 52 05
mogdans@spray.se
Janet Ekberg
Åragatan 24
254 54 Helsingborg
042-13 00 36
kenneth.ekberg@port.helsingborg.se

Annonser (Priser: se sidan 3!)
Örjan Bohman eller sekreterare

För mer information - Se klubbens hemsida.
WWW.skbk.just.nu
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Annonspriser

Kommers.

Medlem

Kommersiell medlem

Hel A5-sida
250:125.200:1/2 A5-sida
175:100:150:1/4 A5-sida
125:75:100:Foto 1/4 A5-sida
75:50:75:Insänt material återsändes ej, om inte frankerat kuvert bifogas.
Gäller ej kommersiell annons.
För riktighet i sak och innehåll, av införda artiklar, annonser och bilder, svarar
författaren eller annonsören själv till fullo.
Innehållets innebörd behöver ej delas av SKBKs styrelse.
Eftertryck helt eller delvis, utan särskilt tillstånd, är förbjudet. /SKBK
Övriga kontaktpersoner i Norden:
Danmark: Eiler Hack

0045 3 833 33 85
bedlis@sol.com

Finland:

00358 67 22 43 92
sirpa.raitanen@surefeu.fi

Norge:

Vestergårdsvej 33 1 th
DK 2400 Köpenhamn
Postgiro 914-8221
Sirpa Raitanen Jakobstadsvägen 585 A
FIN-669 10 Socklot
Postgiro 800021 237 674 27
Kirsten Bjørnson Sloragrenda 2
N-1405 Langhus
Postgiro 0537 28 60245

Valberedning
Ann-Marie Byberg

0047 64 86 16 50
kirsten@inpak.no

Blästergatan 16
748 32 Österbybruk

0295 200 91
ann-marie.byberg@swipnet.se

Helen Ericsson

Myrvägen 4 1 tr
743 94 Skyttorp

018 30 14 90

Birgitta Nilsson

Köpmannagatan 15
260 34 Mörarp

042 713 72
ol.nilsson@telia.com

Sammankallande

Avelskommitté
Avelskommitté saknas, och vi ser gärna att uppfödarna diskuterar detta.
Örjan Bohman
(Dataansvarig)
Valphänvisare
Mååna Dans

Spikverksgatan 77
724 79 Västerås

021 34 11 63
orjan.bohman@se.abb.com

Ökentorp, Årdala
640 34 Sparreholm

0157 310 66 / 0736 16 52 05
mogdans@spray.se
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Ordförande har ordet
Hej Bedlingtonvänner!
Hoppas ni har haft en skön midsommarhelg och att ni har en lång och
solig semester framför er.
Svenska Terrierklubbens jubileumsutställning som hölls i strålande sol i
Rosersberg norr om Stockholm. Ett fint arrangemang med många
deltagande hundar. Vi som var där fick också tillfälle att se när två
blivande bedlingtondomare, som gjorde domarprov för Lars Adeheimer
och Bengt Nilsson. Lars beskrev också för alla närvarande hur en
bedlington skall vara, hur den skall röra sig och vad som speciellt skall
beaktas vid bedömning av en bedlington. Tack Lars och Bengt för att vi
fick vara med.
I detta nummer av Bedlington Nytt kan ni läsa om Rasspecifik Avels
Strategi (RAS). Det är en uppgift som SKBK, som rasklubb, är skyldig att
genomföra och som fordrar att uppfödare och gärna även hundägare
deltar med information, åsikter och erfarenheter. Målsättningen är friska
och sunda hundar som är rastypiska enligt gällande rasstandard.
Jag vill passa på att önska alla välkomna till de aktiviteter som planeras
av klubben och hoppas att de skall vara givande.
Slutligen vill jag önska alla en fortsatt skön sommar.
Örjan Bohman
Ordförande
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Marrianne Bergius Jutagårdsvägen 29, 443 38 LERUM
Tel: 0302-107 00; Mob. 0707-340 083
E-post mariannebergius@swipnet.se
Hemsida: http://welcome.to/topcrystal
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I SKBK´s monter på Rosersbergsutställningen var antalet ringar 257st.
GRATTIS!
Ann-Marie Byberg Blästergatan 16, 748 32 Österbybruk,
som gissade på 223 st. Du får presentkort på en CD-skiva.

Alfas intryck från Rosersberg
Usch! - Nu skall jag bada igen! Matte skall sätta mig i en monter, så jag får offra mig för
rasens bästa. Jag slipper i alla fall springa omkring i en utställningsring. Jag ligger och
tittar på, när husse och matte packar bilen och husvagnen. Husvagn är det bästa jag vet!
Från bordet kan jag hålla koll åt alla håll, eftersom det finns fönster runt om.
Nu är det utställningsdags, men inte för mig som skall sitta i en monter. Matte borstar
och kammar mig ändå. Ibland önskar jag att jag var flintis som husse, men när matte är
klar, tycker jag egentligen att jag är ganska fin. Vi går bort till montern, som husse och
matte har gjort i ordning. Den ser ju riktigt hyfsad ut - och titta! - jag är också med på
någon bild! Personligen föredrar jag spår och agility mer än det här.
Undrar om jag gjorde någon nytta på Terrierklubbens 100-års jubileum? Jag skulle
säkert göra bättre reklam för rasen på en utställning, där alla raser är representerade. Det
är där man kollar in vad man vill ha för hund.
Jag vill tacka mina kompissar Fanny, Bruno och Zigge som också hjälpte till.
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Husse var parkeringsvakt, så honom såg jag inte mycket av under förmiddagen. Han
tyckte att de flesta var glada, och förstod att alla inte kan få plats närmast
utställningsplatsen. Man bör kanske tänka på att spara en del platser nära utställningen,
för de som har någon form av handikapp.
En sak som förvånar mig är att man bara klagar på hundbajs! Nu skulle ha sett vad
mycket annat skräp, som slängs på marken! Hundbajs fanns det nästan inte alls, annat än
de påsar, som hundägarna hade lagt vid bilarna när de åkte hem. De måste säkert ha haft
pyttesmå bilar, eftersom bajspåsarna inte fick plats. Nema problemas! - Bl. a. husse
samlade in dem dagen efter.
Nästa gång träffas vi på rasspecialen, för dit måste ni åka!
Hej då och ha det så bra!

Alfa
Juniorredaktören Ninna.
Året går fort, men nu är sommaren här så det är bara att njuta!
Vi har köpt en husvagn
som Zigge älskar att bo i..
Vi har bara varit ut två
gånger men roligt har det
varit. Första gången åkte
vi till Riddarhyttan och
Zigge var med. När vi
kom fram ställde vi
vagnen på plats och gick
in och åt en stor
smörgåstårta efter det tog
jag med mig Zigge för att
kolla runt lite, jag gick
ner mot vattnet och Zigge
som aldrig simmat kutade
mot vattnet men lekte
bara intill marken, han
vågade sig inte riktigt ut. Men blöt blev han! Många gånger men det var roligt tyckte han
allt. Efter att badat ett par gånger första dagen fick han bli omstoppad i filtar och ta det
lugnt ett tag, men sen så viftade svansen igen då skulle det lekas så jag tog med mig
Zigge ut och körde lite apport med en boll.
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Sen så gick vi in och Zigge fick ett grisöra som han älskar! Dagen efter så packade vi
ihop och åkte hem.. Efter några veckor så var det dags igen, då åkte vi till den vackra
staden Norberg och campade. Solen sken första dagen och när vi kom fram så åt vi lite
kykling sallad och sås.
Efter maten tog jag Zigge med
mig ner till vattnet så att Zigge
fick skutta lite i vattenkanten.
Mitt framför ögen på oss så kom
en stor svan, en hane. Han kom
helt plötsligt, inte ens Zigge han
se den förens den kom jätte nära
och ilsken var den, för vi stog på
hans revir. Det var en himla tur
att Zigge knappt hann se den för
då hade jag omöjligt fått Zigge
därifrån. Vi gick upp till
husvagnen igen och tog oss en
macka, sen gick vi och sov.
Dagen därpå gick vi upp och jag
tog Zigges koppel och gick ut med honom. Vi gick en sväng och så mötte vi tre stora
Golden Retriever som sprang lösa! Och deras matte hack ihäll och Zigge ville bara leka
med dom men så kom deras matte och tog tag i dom och gick därifrån, så jag tog Zigge
och gick ner till vattnet idag också. Och för första gången så simmade han, han hade
svårt med att simma i början men det lärde han sig snabbt, som tur var så var inte svanen
där och Zigge var i en lång spårlina utifall att svanen skulle komma. Vi gick tillbaka och
tog det lugnt att par timmar sen var det ut igen, Zigge fick sitta i lina och jag satt och
grillade kykling. Efter en god middag så körde vi hem. Vilka äventyr vi har haft under
dessa två gånger vi har varit ute med husvagnen och jag kan lova att Zigge älskar att bo i
husvagn!

Nästa gång kommer jag nog att skriva om Vadstena utställningen,
som är i fyra dagar. Zigge ska ställas ut alla fyra dagarna och jag
ska vara med i Juniorhandling första dagen.
Ha de’ Bra!
/Ninna & Zigge, Isotop’s Bugatti
http://hem.passagen.se/ziggeskoja/index.htm
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KENNEL FRACAS
BEDLINGTONTERRIER

Fracas Now And Forever 6 månader

Kenneln har tilldelats Svenska
Terrierklubbens uppfödarmedalj.
Vi avlar endast på
testade och friska föräldrar.

25 år med
Bedlington i topp.
Ulla o. Rolf Fransson
Återvall 2. 134 64 Ingarö
08-570 286 48 Mobil 070-419 86 39
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Nya medlemmar hälsas välkomna!
Andreas Nilsson, Djursholm
Anna Henriksson, Stocksund
Ann-Christin Lindberg, Moholm
Anne-Lie Granath-Öberg, Degerfors
Ann-Marie Glenstrop, Växjö
Berit Broström, Lindesberg
Carola Rask, Skellefteå
Catrine Andersson, Bollebygd
Charlotte Andersen, Malmö
Elisabeth Dahllöf, Solan
Gerd Johansson, Sävedalen
Jonas Coster, Strömstad
Katarina Ekegren, Stehag
Maj-Britt Bååt, Örebro
Maria Burström, Råneå
Maria Engström, Råneå
Maria Sonnestad, Sölvesborg
Marie-Louise Falkenberg, Malmö
Mia Pethrus, Stocksund
Per-Erik Bergström, Malå
Per-Olof Jakobsson, Kvänum
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Översättning av rasstandarden till svenska.
Följande text är ett förslag på översättning av rasstandarden för
Bedlingtonterriern.
Rasstandarden utarbetas av den engelska kennelklubben och fastställs av FCI
så att den gäller för samtliga länder anslutna till FCI. Detta innebär att den
svenska rasstandarden skall helt följa FCIs utgivna standard. Läs och begrunda.
Eventuella kommentarer kan sändas till klubbens sekreterare.

STANDARD FÖR BEDLINGTONTERRIER

Grupp 3

(Bedlington Terrier)

ORIGINALSTANDARD 1987-06-24
FCI-STANDARD 1998-03-12; engelska
SKKs STANDARDKOMMITTE 2003HEMLAND:

Storbritannien

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Numera sällskapshund.
FCI-KLASSIFIKATION:
Grupp 3, sektion 1

BAKGRUND/
ÄNDAMÅL:

I början av 1800-talet flyttade metallarbetare från
Staffordshire i England till trakterna norr om Newcastle. De
förde med sig hundar av lurcher-typ, vilka användes till allt från
kaninjakt till hundhetsning. Dessa korsades med gamla,
strävhåriga kortbenta terriers och rothburyterriern tog form.
Från denna har såväl dandie dinmont som bedlingtonterrier
utvecklats. Den användes som vakt-, jakt-, rått- och
kapplöpningshund.
Den första bedlingtonterriern föddes 1825 och rasen fanns
med på utställning första gången 1871, då två kullsyskon
ställdes ut. Den ena som bedlingtonterrier och den andra som
dandie dinmont
terrier. Vid förra sekelskiftet korsades whippet in i rasen vilket
förändrade bedlingtonterrierns utseende och temperament.
Rasen
blev elegant och vänligare till sinnelaget men behöll dock sitt
mod och stora självförtroende.
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Bedlingtonterriern är ingen utpräglad terrier och kan exteriört
inte jämföras med dessa. Den har ett vänligt och tilltalande
temperament, är fortfarande full av djärvhet, men visar ofta en
viss distans till främlingar.

HELHETSINTRYCK:
UPPFÖRANDE/
KARAKTÄR:

Bedlingtonterriern är en elegant, smidig och muskulös hund
utan tecken på vare sig förfining eller grovhet. Kroppen skall
vara något längre än den är hög
Rasen skall vara livlig och alert, full av självkänsla. Den är en
intelligent sällskapshund med stark jaktinstinkt. Till
temperamentet är bedlingtonterriern vänlig, tillgiven och
värdig, aldrig skygg eller nervös. I avspändhet är den mild
men full av mod om den blir uppretad.

HUVUD:

Huvudet skall vara päron- eller kilformat och uttrycket i vila är
milt och vänligt.

Skallparti:

Skallen skall vara smal men djup och rundad. Den skall vara
täckt av en riklig, nästan vit, silkelen hätta på hjässan.

Stop:

Stop får inte finnas, utan linjen från nackknöl till nosspets
skall vara rak och obruten.

Nostryffel:

Nostryffeln skall vara svart hos blå och blå och tantecknade
hundar. Den skall vara brun hos leverbruna och sandfärgade
hundar. Näsborrarna skall vara stora och väl markerade.

Nosparti:

Nospartiet skall vara väl utfyllt under ögonen.

Läppar:

Läpparna skall vara stramt åtliggande och inte nedhängande.

Käkar/tänder:

Saxbett med stora, kraftiga tänder. Käkarna skall vara långa
och avsmalnande.

Ögon:

Ögonen skall vara små, klara och djupliggande. Det idealiska
ögat ger intryck av att vara trekantigt. Hundar med blå
pälsfärg skall ha mörka ögon, hundar som är blå med
tantecken skall ha ljusare ögon med bärnstensfärg, medan
leverbruna och sandfärgade hundar skall ha ljust nötbruna
ögon.

Öron:

Öronen skall vara medelstora, avlånga, lågt ansatta och
hängande flata intill kinderna. De skall vara tunna och
sammetslika till strukturen och täckta av kort, fint hår med en
frans av vitaktigt, silkelent hår längst ut.
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HALS:

Halsen skall vara lång, avsmalnande, djup närmast kroppen.
Det får inte finnas någon tendens till överflödigt halsskinn.
Halsen skall ha god resning upp från skuldrorna och huvudet
skall bäras ganska högt.

KROPP:

Kroppen skall vara muskulös och påtagligt smidig.

Rygglinje:

Ryggen skall vara naturligt välvd över ländpartiet (karprygg),
vilket ger en markerat uppdragen buklinje.

Ländparti:

Ländparti skall vara välvt.

Bröstkorg:

Bröstkorgen skall vara djup, och nå till armbågen, ganska
bred med flata revben.

Svans:

Svansen skall vara medellång, tjock vid roten, avsmalnande
till en spets och elegant böjd. Den skall vara lågt ansatt och
får aldrig bäras över ryggen.

EXTREMITETER/
FRAMSTÄLL:
Skulderblad:

Skuldrorna skall vara flata och sluttande.

Underarm:

Frambenen skall vara raka och mellanrummet mellan dem
skall vara bredare vid bröstet än vid tassarna.

Mellanhand:

Mellanhanden skall vara lång, lätt sluttande och utan tecken
till svaghet.

Framtassar:

Framtassarna skall vara långa (hartass) med tjocka och väl
slutna trampdynor.

BAKSTÄLL:

Bakpartiet skall vara muskulöst och måttligt långt. Bakbenen
förefaller längre än frambenen.

Has:

Hasorna skall vara starka och lågt ansatta, varken inåt- eller
utåtvridna.

Baktassar:

Se framtassar

RÖRELSER:

Bedlingtonterriern kan galoppera i hög hastighet och skall
även ge intryck av att kunna göra det. Rörelserna är mycket
karakteristiska: ganska kort steg, lätta och spänstiga vid lägre
hastighet och svagt rullande när hunden når full fart.
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PÄLS:
Pälsstruktur:

Pälsen är mycket karakteristisk. Den skall vara tjock, till sin
struktur påminner pälsen om flossat lin. Den skall stå väl ut
från huden och får inte vara sträv. Den skall ha en påtaglig
tendens att tvinna sig, speciellt på huvudet och i ansiktet.

Färg:

Blå, leverbrun eller sandfärgad med eller utan tanteckning.
Mörkare pälsfärg föredras.

STORLEK/VIKT:
Mankhöjd:
Vikt:

Omkring 41 cm. En lätt variation nedåt för tikar och uppåt för
hanhundar är tillåten.
Ca 8 – 10 kg.

FEL:

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i
förhållande till graden av avvikelse.

NOTA BENE:

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har
anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa
och sundhet.

TESTIKLAR: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.

FCI-standard N°9 / 12. 03. 1998 / GB
BEDLINGTON TERRIER
ORIGIN: Great Britain.
DATE OF PUBLICATION OF THE ORIGINAL VALID STANDARD:
24.06.1987.
UTILIZATION: Terrier.
CLASSIFICATION F.C.I.: Group 3
Terriers.
Section 1
Large and medium-sized
Terriers.
Without working trial.
GENERAL APPEARANCE: A graceful, lithe, muscular dog, with no
signs of either weakness or coarseness. Whole head pear or wedgeshaped, and expression in repose mild and gentle.
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BEHAVIOUR / TEMPERAMENT: Spirited and game, full of confidence.
An intelligent companion with strong sporting instincts. Good-tempered,
having an affectionate nature, dignified, not shy or nervous. Mild in
repose but full of courage when roused.
HEAD: Covered with profuse silky topknot, which should be nearly white.
CRANIAL REGION:
Skull: Narrow, but deep and rounded.
Stop: There must be no stop : the line from occiput to nose-end straight
and unbroken.
FACIAL REGION:
Nose: Nostrils large and well defined. Blues and blue and tans must have
black noses, liver and sandies must have brown noses.
Muzzle: Well filled up beneath eyes.
Lips: Close fitting, without flew.
Jaw/Teeth: jaw long and tapering. Teeth large and strong. Scissors bite,
i.e. upper teeth closely overlapping the lower teeth and set square to the
jaws.
Eyes: Small, bright and deep set. Ideal eye has appearance of being
triangular. Blues have a dark eye; blue and tans have lighter eye with
amber lights, livers and sandies a light hazel eye.
Ears: Moderately sized, filbert-shaped, set on low, and hanging flat to
cheek. Thin and velvety in texture covered with short fine hair with fringe
of whitish silky hair at tip.
NECK: Long and tapering, deep base with no tendency to throatiness.
Springs well up from shoulders, and head carried rather high.
BODY: Muscular and markedly flexible. Body slightly greater in length
than height.
Back: has natural arch over loin.
Loin: Arched loin with curved topline immediately above loins.
Chest: Deep and fairly broad. Flat ribbed, deep through brisket, which
reaches to elbow.
Underline: Arched loin creating a definite tuck-up of underline.
TAIL: Moderate length, thick at root, tapering to a point and gracefully
curved. Set on low, never carried over back.
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LIMBS
FOREQUARTERS: Forelegs straight, wider apart at chest than at feet.
Shoulders: Flat and sloping.
Pasterns: Long and slightly sloping without weakness.
HINDQUARTERS: Muscular and moderate length. Hindlegs have
appearance of being longer than forelegs.
Hocks: Strong and well let down, turning neither in or out.
FEET: Long hare feet with thick and well closed-up pads.
GAIT / MOVEMENT: Capable of galloping at high speed and have
appearance of being able to do so. Action very distinctive, rather
mincing, light and springy in slower paces and slight rolls when in full
stride.
COAT
HAIR: Very distinctive. Thick and linty, standing well out from skin, but
not wiry. A distinct tendency to twist, particularly on head and face.
COLOUR: Blue, liver, or sandy with or without tan. Darker pigment to be
encouraged.
SIZE AND WEIGHT: Height about 41 cm (16 inches) at withers. This
allows for slight variation below in the case of a bitch and above in the
case of a dog. Weight between 8,2-10,4 kg (18 and 23 lbs).
FAULTS: Any departure from the foregoing points should be considered
a fault and the seriousness with which the fault should be regarded
should be in exact proportion to its degree.
N.B.: Male animals should have two apparently normal testicles fully
descended into the scrotum.
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SKANDINAVISKA BEDLINGTONTERRIERKLUBBEN
INBJUDER TILL
INOFFICIELL UTSTÄLLNING i
Curlinghallen ,Rocklunda ,Västerås
Alla raser från 4 månader.
Lördagen den 6 september

Domare:
Birgitta Hasselgren
Cindy Pettersson
Dodo Sandahl

grupp 2 3 och 9
grupp 6 7 och 8 (10)
grupp 1 4 och 5 (10)

Klasser : valp 4-6 ,6-9 mån jkl ,ukl , ökl ,chkl , vetkl
Juniorhandling och Barn med hund kommer att anordnas.
Anm.avgift Valp 100 kr och övriga 150 kr
insättes på pg 964487-3 SKBK .
Anmälan sändes till MÅÅNA DANS Ökentorp Årdala 640 34,
Sparreholm, på SKK:s 3sidiga blankett.
Sista anmälnings- och betaldag 2003-08-11.
Upplysningar: Mååna Dans 0157-31066 eller
Reijo Södergren 021-13 10 50 / 0703 53 62 62
Emailadresser - Se under styrelsen!

Välkomna till Skandinaviska Bedlingtonterrierklubben!
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SKBK ordnar MEDLEMSWEEKEND I
MARIANNELUND 17-19 oktober 2003
TILLFÄLLE FÖR DIG OCH DIN HUND
ATT UMGÅS MED ANDRA BEDLINGTONÄGARE!

Program
Samkväm på fredag kväll!
Lördag får vi lära oss hundens kroppsspråk, lydnadsövningar samt
träningstips. Det ordnas även möjlighet att prova på agility.
Hundpsykologen Lena Carlsson från Uppsala Hundcenter, är också
internationell agilitydomare och service- och signalhundsinstruktör, håller
i trådarna.
Söndag får du lära dig allmän hundvård av Marianne Bergius från kennel
Top Crystal och du kan även prova på spår med Inga Södergren.

Upplysning och anmälan till
Sirpa Åhr 018-370286 / ahr@tiscali.se eller
Mååna Dans 0157 310 66 / 0736 16 52 05
Pris: För medlem i SKBK 600 kr/person
och för icke medlem 790 kr/person.

Observera att det handlar nästan om helpension!
Vi ser framemot att träffa er och era hundar som ni är!
Anmälan senast 2003-09-18!
Hjärtligt välkomna!
SKBK’s styrelse
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Finska Bedlintonklubbens funktionärer
Information från Sirpa Raitanen, i Finland
FINSKA BEDLINGTONKLUBBENS STYRELSE ÄR 2003
Ordf.
till SKBK/Norden
Ritva Kohijoki
Lepistöntie 5
FIN-04500 JOKELA
FINLAND
Tel.mobil: 040-521 2645
e-mail: ritvak@evitech.fi
Sekreterare:
Oili Vitie
Helsinginkatu 10 A 34
FIN- 00500 HELSINKI
FINLAND
Tel. mobil: 040-523 9396
e-mail: vitie@welho.com
Vår kassör (ny)
Terrierorganisation)
Annika Kummala
Etelätie 1 A A 3
FIN-35800 MÄNTTÄ
FINLAND
Tel:mobil: 040-524 0545

Viceordf./ Redaktör för B-T och kontaktperson
Sirpa Raitanen
Jakobstadsvägen 585 A
FIN- 66900 NYKARLEBY
FINLAND
Tel: 003586 7224 392
e-mail: sirpa.raitanen@surfeu.fi
Natalia sitter i styrelsen och är vårt "öga" mot
Ryssland.
Natalia Lehtinen
Välenojankatu 11.as.2
FIN-05880 HYVINKÄÄ
FINLAND
Tel.mobil:
e-mail: natalia.lehtinen@mbnet.fi
Material för TERRILIFE: ( medl. för Finlands
Anni-Marjatta Harjula
Tarkkasentie 2 B 9
FIN-66400 LAIHIA
FINLAND
Tel.mobil: 040-8114091

OBS ! De flesta av oss talar också svenska.
Med i styrelsen är också: Sanna Raitanen, Anneli Raitanen och Jari Kohijoki.
Avelskommite´:
Ritva Kohijoki ordf.
Anni-Marjatta Harjula, medlem
Pirjo Lehtinen (utomstående sakkännare)
Hälsningar: Sirpa
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Hallå alla Bedlingtonvänner! - Lure-Coursing!
Är det några, som är intresserade av att få prova på Lure-Coursing?
Jag har haft kontakt med Vinthundsklubben, och även fått chansen att
prova på med våra Bedlington. Det var jättekul, tyckte både jag och
hundarna. Lure-Coursing är en simulerad harjakt över ett fält, gärna lite
kuperat. "Haren" består av en trasa i änden på en tråd som löper genom
trissor och svänger lite hit och dit över fältet. Det var väldigt härligt att se
hundarna få sträcka ut över fältet efter "haren".
Om vi vill, ställer Vinthundsklubben upp, så att fler av oss kan få prova
på det. Finns intresse, försöker jag hitta någon lämplig plats i närheten av
Kristinehamn-Örebro, som vi kan låna någon gång under hösten.
Hör av er så fort som möjligt till Eva Jonsson, Kristinenamn

Tel:0550 804 76 / topmix@passagen.se

Hur gammal är din hund?
Det första året av en hunds liv motsvarar ungefär människans första
femton år och de två första motsvarar ungefär tjugofyra människoår.
De följande åren motsvarar ungefär fyra människoår. Nedanstående
tabell visar en ungefärlig åldersjämförelse mellan hund- och människoår.
Hundens
ålder
5 år
6 år
7 år
10 år
12 år
15 år
20 år

Jämförelse hund- och människoår
0-10 kg
11-25 kg
26-45 kg
Människoår
36
37
40
40
42
45
44
47
50
56
60
66
64
69
77
76
83
93
96
105
120
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>45 kg
42
49
56
78
93
115
-

Kennel Velvety

- Kenneln har blivit tilldelad Svenska Terrier Klubbens Uppfödarmedalj -

Önskar alla en lång och skön sommar

Svenska Terrier Derbyt 2002
Sv 94 Sv 96 Nordisk Vinnare 99 Such Velvety Love Me tender
Bäst i Rasen , BIS 4
Domare Peter Green USA
Vackra friska Bedlington, alltid i topp!

Lise-Lotte Nilsson
Hjälmarsvägen 2, S-120 53 Årsta
(+46) 08-18 90 35, (+46) 08-81 69 09
Mobile (+46) 070-982 33 64
E-mail velvety@swipnet.se
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Rasspecifik Avels Strategi (RAS) för
Bedlingtonterrier
Bakgrund
Hundar och hundavel är numera utsatta för granskning från många håll. År 1987
presenterade Europarådet en konvention om hållandet av sällskapsdjur och inte
minst om avel av desamma. Här påpekades vikten av en sund och genetiskt
hållbar avel, d v s en avel som inte leder till defekta eller sjuka djur och som
bygger på långsiktighet. Frågor om avel av sällskapsdjur diskuteras kontinuerligt
inom rådet.
Svenska Kennelklubbens högsta beslutande organ, Kennelfullmäktige,
beslutade 2001 att det för varje hundras ska finnas en s k rasspecifik
avelsstrategi. Uppdraget att utforma strategin för Bedlingtonterriern lades på
Svenska Terrierklubben. Svenska Terrierklubben har delegerat ut arbetet till
Skandinaviska Bedlintonklubben (SKBK), som är den officiella rasklubb, även
om ansvaret för avelsstrategin kvarstår hos Svenska Terrierklubben.

Tidplan
Till år 2004 skall SKBK vara klart med sitt arbete.
En rasspecifik avelsstrategi är en handlingsplan för aveln inom rasen.
R A S bör beskriva rasens historiska bakgrund, utveckling samt nuläget men
även innehålla slutsatser, prioriteringar och mål för framtiden.
De övergripande målen för all hundavel finns i gälland stadgar, i R A S ska
målen för rasen utformas på ett konkret sätt, både kort och långsiktiga mål ska
formuleras. Ledstjärnan i detta arbeta är naturligtvis hundens välfärd och för oss
i Skandinaviska Bedlingtonklubben så konkret som Bedlingtonterriern hälsa och
välbefinnande.
Det är vi i rasklubben, vi tillsammans, som har den absolut bästa kunskapen om
rasen. Kanske inte samlad kunskap så det gäller att "samla ihop den" och se
arbetet med R A S som en kunskapsbank till nytta för Bedlingtonterriern och
dess ägare och uppfödare.
För Skandinaviska Bedlintonklubbens föreslås att arbeta med följande områden:
-

Rasens historiska bakgrund och utveckling.
En hel del finns dokumenterat men tillsammans kan vi säkert förbättra
detta ytterligare.
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-

Beskrivning av nuläget.
Det finns bra statistik på rasen som visar antalet registreringar,
fördelning på kön etc. AGRIA har utförlig information som visar rasen
jämförd med övriga raser när det gäller skadefrekvens. ”Farfarsdiagram”
som visar släktförhållande är också intressant att studera. Säkert finns
flera saker av intresse att studera som kan vara till nytta för rasen.

-

Av detta skall SKBK dra vissa slutsatser, och därefter fastställa
målinriktningar och prioriteringar för framtiden.
Samtliga områden ska belysas i perspektiven:

-

Hälsa
Funktion
Mentalitet
Genetisk variation
Exteriör

Detta blir Rasspecifik

Avels Strategi (RAS)
för Bedlingtonterrier .
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Bedlingtonuppfödare
inbjudes till avelskonferens.
Härmed inbjuds uppfödare till avelskonferens
lördagen den 13 sept 2003 kl. 11.00.
Anmälan inne senast 2003-08-26
Plats enl. senare, som anpassas till vilka uppfödare,
som anmäler sig.
Program:
10.30

Samling
-Val av konferensledare och sekreterare.

10.40-12.00

Öppen diskussion, för att få underlag till vad vi vill med rasen.

12:00-12.45

Lunch

12.45-14:15

- Nuläge
- Hur såg det ut tidigare?
- Framtiden?

14.15-15.15

Kaffe eller läsk

15.15-16.15

Sammanfattning

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen
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Utställningsresultat Sverige
Göteborg 5/1 (0+4) Domare Andrzej Kazmierski
Klass
Namn
Ägare
T JUNKL Opalens Ramina
S Olsson
T JUNKL Petite's Field Pansy
B-M Thim
T UKL
Blå Skuggans Brown Biscuit
E Schröder
T CHKL Blå Skuggans WWW Bla Skuggan Com
A-M & R Lyberg
Sollentuna 1/3 (6+2) Domare: Markku Kipinä
Klass
Namn
Ägare
H JUNKL Isotop's Bugatti
N Odenhag
H CHKL Blå Skuggans Web Master
S Eriksson
H ÖKL
Isotop's Message In A Bottle
A-M & M Byberg
H ÖKL
Toolbox Cliffhanger
J & K Breitholtz
H CHKL Honeymist Buddy Rich
U & R Fransson
H VETKL Toolbox Lycko Pelle
E Byberg
T JUNKL Isotop's Boccia
A-M &M Byberg
T ÖKL
Fracas Perfect Timing
U Fransson
Malmö 22/2 (2+6) Domare: Silvia Radnetter
Klass
Namn
Ägare
H UKL
Opalens Quintus
L Westholm
H CHKL Blå Skuggans Web Master
S Eriksson
T JUNKL Opalens Ramina
S Olsson
T UKL
Blå Skuggans Blue Velvet
A-S Klinteberg
T UKL
Blå Skuggans Brown Biscuit
E Schröder
T CHKL Blå Skuggans WWW Bla Skuggan Com
A-M & R Lyberg
T ÖKL
Skybar Sheepomania
H Winninge
T ÖKL
Fracas Harmony Queen
C Ripe
Älvssjö 19/4 (7+5) Domare: Karl-Erik Johansson
Klass
Namn
Ägare
H JUNKL Isotop's Bugatti
N Odenhag
H ÖKL
Blå Skuggans After Dark
E Oldemark
H CHKL Blå Skuggans Web Master
S Eriksson
H ÖKL
Isotop's Message In A Bottle
A-M & M Byberg
H ÖKL
Velvety Out Of Sight
B Hasson
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Resultat
1,2 ck, BT-4
1,1 ck, BT-3
1,1 ck, cert, r-cacib BT-2
1,1 ck, cert, r-cacib BT-1
BIR, BIG-4
Resultat
1,1
1 ck, BH-2
1,1
2
2 ck, BH-3
1 ck, BH-1, BIR
1,1
1,1 ck, BT-1, cert, BIM
Resultat
1,1 ck, BH-2, cert, r-cacib
1 ck, BH-1, BIM, cacib
1,1 ck, BT-4
1,1 ck, BT-2, cert, r-cacib
1,2 ck, BT-3
1 ck, BT-1, BIR, cacib
1,2
1,1 ck, BT-5
Resultat
1,1
1,1 ck BH-4, cert
2 ck, BH-3 r-cacib
1, 2 ck, BH-5
1,3

H CHKL
H VETKL
T JUNKL
T ÖKL
T CHKL

Honeymist Buddy Rich
U & R Fransson
Blå Skuggans Never Fear
A-M & R Lyberg
Isotop's Boccia
A-M &M Byberg
Blå Skuggans Bright'n'beauty
E Oldemark
Blå Skuggans WWW Bla Skuggan Com
A-M & R Lyberg
T CHKL Fracas Kiss Me Kate
U & R Fransson
T VETKL Velvety Love Me Tender
L-L Nilsson
Västerås 27/4 (5+5) Domare: Dan Eriksson
Klass
Namn
Ägare
H UKL
Isotop's Bugatti
N Odenhag
H UKL
Fracas Endless Love
S Åhr
H CHKL Blå Skuggans Web Master
S Eriksson
H CHKL Honeymist Buddy Rich
U & R Fransson
H ÖKL
Fracas Viva Viktor
S Persson
T JUNKL Top Crystal's In The Summertime S Fagerholm
T JUNKL Tendency Of Celtic Odessey
A-M & R Lyberg
T ÖKL
Top Crystal's Gonna Love You
S Fagerholm
T CHKL Blå Skuggans WWW Bla Skuggan Com
A-M & R Lyberg

1 ck, BH-1, BIM cacib
1 ck, BH-2
1,1 ck, BT-4
1,1
1 ck, BT-1, BIR, cacib
2 ck, BT-3, r-cacib
1 ck, BT-2
Resultat
1,2
1,1 ck, BH-3, cert
1 ck, BH-2, BIM, cacib
2 ck, BH-2, r-cacib
1,1
1,2
1,1
1,1 ck, BT-3, cert

1 ck, BT-1, BIR,
cacib, BIG-5
U & R Fransson 2 ck, BT-2, r-cacib

T CHKL Fracas Kiss Me Kate
Grästorp 3/5 (5+7) Domare: Marit Sunde
Klass
Namn
Ägare
H UKL
Petite's Fiddle Frittilary
H UKL
Opalens Quintus
L Westholm
H ÖKL
Blå Skuggans This Is The Way
A-M & R Lyberg
H VETKL Blå Skuggans Never Fear
A-M & R Lyberg
T JUNKL Top Crystal's In The Summertime S Fagerholm
T JUNKL Opalens Ramina
S Olsson
T JUNKL Top Crystal's Hey Good Looking M Bergius
T JUNKL Petite's Field Pansy
B-M Thim
T UKL
Blå Skuggans Blue Velvet
A-S Klinteberg
T CHKL Top Crystal's Gonna Love You
S Fagerholm
T CHKL Blå Skuggans WWW Bla Skuggan Com
A-M & R Lyberg
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Resultat
1,2
1,1
2
1 ck, BH-1, BIR, BIG, BIS
2
1,2
1,1 ck, BT-1, cert, BIM
1,1
2
2 ck, BT-3
1 ck, BT-2

Vårgårda 10/5 (2+3) Domare: Ferelith Somerfield
Klass
Namn
Ägare
Resultat
H JUNKL Top Crystal's In The Mood
P Svensson
2
H JUNKL Isotop's Bugatti
N Odenhag
1,1 ck, BH-1, cert, BIM
T JUNKL Top Crystal's Hey Good Looking M Bergius
1,2 ck, BT-2
T JUNKL Petite's Field Pansy
B-M Thim
1,3
T JUNKL Isotop's Boccia
A-M &M Byberg 1,1 ck, BT-1, cert, BIR
Piteå 10/5 (1+2) Domare: Matti Louso
Klass
Namn
Ägare
Resultat
H UKL
Isotop's Bogart
E Johansson
1,1 ck, BH-1, cert BIM
T ÖKL
Skybar Galactic Defender
M Naartijärvi
1,1 ck, BT-1, cert, BIR
T ÖKL
Skybar Sheepidity
E Öhman
1,2
Sjöbo 17/5 (1+2) Domare: Pia Lundberg
Klass
Namn
Ägare
Resultat
H
Skybar Aeon Stalker
J Melchert
T JUNKL Tendency Of Celtic Odessey
A-M & R Lyberg 1,1 ck, BT-1, BIG-3
T ÖKL
Skybar Interstellar Overdrive
H Winninge
1,1 ck, BT-2
Hässleholm 18/5 (3+3) Domare: Annika Ulltveit Moe
Klass
Namn
Ägare
Resultat
H ÖKL
Skybar Sheeperior
P Johansson
1,1 ck, BH-2, cert
H VETKL Blå Skuggans Never Fear
A-M & R Lyberg 1, ck, BH-1, BIM
H VETKL Isotop's Toblerone
2
T JUNKL Tendency Of Celtic Odessey
A-M & R Lyberg 1, 1 ck, BT-2, cert
T ÖKL
Skybar Interstellar Overdrive
H Winninge
1,1
T CHKL Blå Skuggans WWW Bla Skuggan Com
A-M & R Lyberg 1, ck, BT-1, BIR
Stenungsund 24/5 (1+2) Domare: Bengt Nilsson
Klass
Namn
Ägare
Resultat
H UKL
Opalens Ramses
G Qvarnström
1,1 ck, BH-1, cert,BIM
T UKL
Top Crystal's Hey Good Looking M Bergius
1,1 ck, BT-1, cert, BIR
T UKL
Petite's Field Pansy
1,2 ck, BT-2
Terrierklubbens Jubileumsutställning, Rosersberg 7/6 (8+5)
Domare: Kari Järvinen, Finland
Klass
Namn
Ägare
Resultat
H UKL
Fracas Endless Love
S Åhr
1,3
H ÖKL
Fracas Viva Viktor
S Persson
1,2
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H ÖKL
Velvety Out Of Sight
H CHKL Blå Skuggans Web Master
H CHKL Honeymist Buddy Rich
H VETKL Toolbox Lycko Pelle
H VETKL Velvety Mawrick
H VETKL Velvety Maximillian
T JUNKL Isotop's Coco Chanel
T JUNKL Jewelbox Friendship Ring
T JUNKL Isotop's Boccia
T CHKL Fracas Kiss Me Kate
T VETKL Velvety Love Me Tender
Vänersborg 7/6 (2+5) Domare:
Klass
Namn
H ÖKL Blå Skuggans Willow In The Line
H VETKL Blå Skuggans Never Fear
T JUNKL Top Crystal's Hey Good Looking

B Hasson
S Eriksson
U & R Fransson
E Byberg
B Hasso
B Hasso
B Nyman
A-M & M Byberg
A-M &M Byberg
U & R Fransson
L-L Nilsson

1,1 ck, BH-4, cert
1,1 ck, BH-3
1,1 ck, BH-1, BIR
1 ck, BH-2
3
2
1, 1
1,1 ck, BT-1
1,1 ck, BT-3
1,1 ck, BT-2
1,1 ck, BT-4

Ägare
C Jegou
A-M & R Lyberg
M Bergius

Resultat
1,1 ck, BH-2, cert, cacib
1 ck, BH-1, BIM, BIR-vet
1,1 ck, BT-1,BIR,cert,
cacib
1,1
1,2 ck, BT-4

T JUNKL Top Crystal's In The Summertime S Fagerholm
T JUNKL Petite's Field Pansy
B-M Thim
T CHKL Blå Skuggans WWW Bla Skuggan Com
A-M & R Lyberg
T CHKL Top Crystal's Gonna Love You
S Fagerholm
Österbybruk 8/6 (7+3) Domare: Grethe Bergendahl, Norge
Klass
Namn
Ägare
H UKL
Isotop's Bugatti
N Odenhag
H ÖKL
Fracas Endless Love
S Åhr
H ÖKL
Fracas Viva Viktor
S Persson
H ÖKL
Isotop's Message In A Bottle
A-M & M Byberg
H CHKL Blå Skuggans Web Master
S Eriksson
H CHKL Isotop's Battery
A-M & M Byberg
H VETKL Toolbox Lycko
E Byberg
T JKL
Isotop's Cream de la Cream
Å Berglind
T JKL
Isotop's Coco Chanel
B Nyman
T UKL
Isotop's Boccia
A-M & M Byberg
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1 ck, BT-2, r-cacib
2 ck, BT-3
Resultat
1,1 ck, BH-5
1,1 ck, BH-4, cert
1,3
1,2 ck
1,2 ck, BH-3, r-cacib
1,1 ck, BH-1, BIR, cacib
Pelle 1,1 ck, BH-2
1,1 hp
1,2 hp
1,1 ck, BT-1, BIM, cacib

* GLAD SOMMAR *
önskar

* Fanny *
Velvety Pina Colada
"Vill även säga Grattis till Hannibal som tog
sitt sista CERT och blev Champion i Rosersberg"

_______________________________________________________

* Fanny - Velvety Pina Colada *
Mail: beddiz@hotmail.com | Hemsida: http://bedlington.homepage.nu
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Agility
Quiza (Toolbox Lycko Stjärna) har varit ute och tävlat agility med Bo Jonsson
som förare, så jag tänkte redovisa lite resultat till hemsidan och tidningen.
Officiell tävling
Vadstena 26-27/4
Agilityklass I: 19:e plats med 13.70 fel
Hoppklass I: 16:e plats med 17.71 fel
Agilityklass I: 6:e plats med 0 fel
Hoppklass I: 4:e plats med 4,31 fel
Inofficiella tävlingar
Karlstad 29/3
Öppen agilityklass: 4:e plats med 24,09 fel
Öppen hoppklass: 5:e plats med 20,31 fel
Götene 17/5
Öppen agilityklass: 2:a med 4,06 fel
Öppen agilityklass: 4:a med 21,43 fel
Detta ger följande ställning på Årets Allroundbedlington 2003:
1. Quiza med 8 poäng
Blå Skuggans Right on Line, Alfa, Ägare Ínga Södergren
Inofficiell agilitytävling Västerås BK 030518
Hoppklass 1
Placering 5 av 11 starter
Vägran 1
Hinderfel 5
Tidsfel 2
Summa 7
Tävlar du med din hund skicka in resultat till sekreteraren. Har du någon bild, så skicka
gärna med den.!
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En dröm blir sann – en
bedlington
Dreamer kommer till Sverige i
slutet av sommaren och
flyttar från Dodgewells
whippetar hem till mina.
Dodgewells Devon Dream har
gjort det bra i England.
Debuterade och kvalificerade
sig för Crufts på första
utställningen; efter det har
hon bland annat vunnit puppy
group på Devon County Show,
reserve best puppy in show på
Exonian Canine Society och
även BPIB på Bath Champion
Här ovan står Haväng
Show & Royal Cornwall. Tack
Commandant Beaurepaire som
Bernadette McManus för att
tre veckors valp. Lilla
hon kommer hit!!
systern Haväng Reine des
Violettes flytter till
Dodgewells i början av nästa
år. Syskonen är efter Welstar
Solomon (GB Ch Welstar Red
Robin x GB Ch GB Ch
Bluestreak Bitter Sweet of
Welstar) och undan Norrtjärns
Melodi (Int Nord Sv-94
Hubbestad Going Dutch x Ch
Airescot Mazurka)
Catarina Romedahl
Urdastigen 2 182 54 Djursholm
tel 0046 (0)8 755 99 38
catarina@romedahl.nu
Dodgewells Devon Dream
http://www.thewhippet.info/br
e Bisbee Sultan of Swing at
eeder/havang/
Dodgewells (Jossolli Jet
Juni 2003
Setter x GB Ch Jossolli
Juliana by Bisbee) u.Boromire
Bandango at Dodgewells (GB Ch
Jossolli Jackpot x Certain
Flair)
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Hallå se hit!!
Vi behöver ha förslag och önskemål på
domare både till inofficiella och
officiella utställningar.
Dessa förslag kommer även att skickas
till SVTK och SKK.
Mail: mogdans@spray.se
Ring: 0157 310 66/ 0736 16 52 05
Skriv: Mååna Dans
Ökentorp, Årdala
640 34 Sparreholm
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Några funderingar från er sekreterare, delvis hämtat
från olika citat i hundtidningar!
Fråga inte vad klubben kan göra för dig, utan vad kan
du göra för den!
Låter kanske lite tokigt, men för att vi ska kunna
utvecklas som klubb, måste alla dra sitt strå till
stacken. Det finns säkert en uppgift för de flesta.
Funktionär, instruktörer, handledare, datakunniga,
medhjälpare i montraroch vid träffar m.m..
Eller varför inte skriva reportage till vår klubbtidning
och hemsida. Se till att påverka din klubb, så att vi får
en klubbkänsla, som får alla att trivas och känna sig
välkomna.
Klubben blir det vi medlemmar gör den till. Se till att
du tar ditt ansvar.
Styrelsen är bara ditt redskap och behöver allas stöd
och uppmuntran för att känna att den fungerar.
Konflikter med ett fåtal medlemmar, trots att vi jobbar
och älskar vår ideella hobby, hunden. Ibland frågar jag
mig, om vi är vuxna människor?
Beröm och uppskattning stimulerar. Avundsjuka,
konflikter och skvaller raserar engagemanget.
I stort sett ideellt arbete, kräver omgivningens
engagemang för att kunna lyckas. Det behövs eldsjälar
och arbetsmyror, som kan skapa visioner, och de, som
jobbar hårt i det tysta. Men alla behövs, för att vi ska
lyckas.
Reijo Södergren
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Bogenträfften 2003
I år var det 5-års jubileum för den här träffen. Det skulle firas på något vis, så de som
ville kunde beställa mat från Tvällens Värdshus www.tvallen.com. Däremot var inte
vädret det bästa. På fredagen när vi åkte till Bogen var det mulet och mestadels regn,
men man får försöka göra det bästa av det ändå.
Vid lunch när vi kommit fram installerade vi oss i vår stuga och så gick vi runt i alla
stugor och ställde en skål med hemmagjord marknadsgodis. Under eftermiddagen och
kvällen kom de övriga gästerna, sammanlagt 14 vuxna, 4 barn, 15 bedlington, 2 pumi
och 1 borderterrier. Vi tänder grillen och dukar långbord i vår stuga för ute regnar det.
Det blir trångt men trevligt. Det pratas om diverse, men naturligtvis mycket hund. Vi tog
fram några papper med olika problem så vi fick tänka till lite. Anne-Beth bjuder på
rabarberpaj med vaniljsås, vilket var uppskattat. Detta i stället för välkomstbål som
tidigare år.

Eva Jonsson kommer med en STOR fruktkorg till oss från alla deltagare. Den var
jättefin och god. TUSEN TACK ALLIHOP!
På lördagen när vi vaknar regnar det fortfarande men vi måste ju trotsa det på något vis.
Peder Forsberg och Tomas går en runda och hänger upp tipspromenads frågor och regnet
ökar men när det är tillbaka är övriga beredda att gå trots vädret. Vi hinner nog inte men
än ett par hundra meter så slutar det regna. Frågorna som Forsbergs har gjort var svåra
så det blev många gissningar och den som kunde mest var Maria Brunnsgård,
Kristinehamns, som vinner tipspromenaden. Tack familjen Forsberg för hjälpen med
tipspromenaden och fina priser.
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Nu när molnen lättat är det dags att gå in och fixa lite lunch (typiskt). Efter lunch kör vi
lite lekar, vi kastar bollar i en hink, hästskor runt en pinne och pilkastning, både tioringat
och dart. För att hundarna skulle få göra något mer än bara gå promenader, så ingick
även en enkel lydnad i lekarna. Det var sitt, ligg och inkallning, vilket inte är så lätt för
alla ändå, det beror på om man är den som brukar göra det med hunden eller inte.
Totalsegrare här blev Lars Lundqvist från Nyköping med hunden Vanessa. Det var i dart
han tog ett rejält skutt i poängtabellen.

Nu har vädret varit på vår sida så vi kunde genomföra dessa prestigefyllda tävlingar utan
regnkläder och på ett rättvist sätt. Vi tar inga risker utan dukar långbord i vår stuga igen
och inväntar leverans från värdshuset. Middagen består av vildsvinsmedaljong,
potatisgratäng, varma och kalla grönsaker, bröd och smör. Det ser mycket gott ut när
kocken kommer med detta, vilket var en riktig iakttagelse för det smakade också mycket
bra. Till detta drack var och en vad man ville, ett glas vin eller en kall öl. Vi har
prisutdelning för lekar tipspromenaden och Eva Jonsson har en gissningslek på
hundraser. Den vinner Kerstin Forsberg. Ulla Brunnsgård har frågor bland annat veckans
nöt och till kaffet har Ulla gjort en tidig Morsdags tårta. Det bjuds även på chockladkaka
och jordnötskakor.
Efter detta känns det som man behöver röra på sig, så vi tar en kvällspromenad och det
börjar regna igen. Hur det är så svälter vi inte när vi är här i Bogen. Söndag är det dags
att packa och städa stugan för att åka hem igen. Vi är några stycken som hinner med att
gå runt sjön och hälsa på de stora vildsvinen också. En helg går väldigt fort. Vi grillar
och äter lunch innan vi åker hem.
Tack allihop för i år och tidigare år, för det är ju deltagarna som gör träffen till
just en träff.
Anne-Beth och Tomas
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Ta hand om din hund!
Badglada hundar
Många hundar, även bedlington, gillar att ta sig ett bad i sommarvärmen. Råkar
detta bad ske i saltvatten, måste hunden duschas av efteråt med sötvatten. Saltet
torkar annars ut hundens hud. Se också till att hunden har tillgång till skugga på
stranden och vatten att dricka, som också är viktigt. Ta med kallt friskt vatten på
termos. Undvik att hunden dricker saltvatten, då detta kan ge saltförgiftning med
medföljande kräkningar.

Knott och myggor
Det finns inget speciellt medel för hundar mot knott och mygg. En del djurägare
ger vitlök eller använder myggmedel för människor. Om din hund ör allergisk
mot knott eller mygg, så är det bra att ha Kortison Betapred hemma att ge
hunden, om den får en reaktion.

Fästingar
Fästingar är ett otyg, som kan bli farligt för både människor och hundar. Om det
är milt väder, kan de dyka upp redan i januari månad och är sedan aktiva långt in
på hösten. Borrelia och Ehrlichia är två sjukdomar, som sprids via fästingar.
Bakterien kräks upp av den fastbitna fästningen då den sugit blod ca ett dygn,
varför det är viktigt att snabbt avlägsna fästingen från huden.
Symtomen på borrelia och ehrlichia är bl. a. feber, ledsmärtor, trötthet, mag- och
tarmproblem. Infektion med Ehrlichia kan också ge blodbrist och neurologiska
symtom. Båda sjukdomarna behandlas med antibiotika (t ex
Vibramyccin).Numera finns det receptfria preparat mot fästningar. Behandlingen
bör upprepas 1 gång/månad under hela fästingsäsongen. Medlen droppas på
hundens hud, mellan skulderbladen. De finns också i sprejlösning. Till hund kan
man använda preparaten Expot vet eller Frontline, vilka båda är receptfria. Även
om din hund fått medel mot fästingar bör du kontrollera den dagligen.
Om hunden fått en fästing - kläm inte på fästingen. Då utsöndrar den saliv som
sprider bakterier. Vänta inte heller på att den skall falla av av sig själv, då hinner
den nämligen föra smittan. Använd inte smör eller olja för att få fästingen att
släppa taget! En fästingplockare rekommenderas! Irritationen, där fästingen
suttit, tvättas med desinfektionsmedel och läker sedan fort.
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Skabb
Skabb behöver inte synas för blotta ögat, men misstänker mans skabb, t.e.x. om
hunden envist kliar sig, biter och naggar sig själv, kan veterinär ta skabbprov
eller blodprov, för att ställa diagnos. Skabb behandlas med tabletter eller
lösning, som veterinär skriver ut.

Orm
Under sommartid är det viktigt att se upp för huggormar, som finns i nästan hela
Sverige. Huggormen trivs i öppen och solig mark, och den tycker om att ligga
hoprullad och sola sig.
Huggormens gift kan slå ut både njur- och leverfunktion och påverka hjärtat.
Blir din hund biten - ta dig till en veterinär så snart som möjligt.
Bär din hund till bilen och till veterinären. Anledningen till detta är att giftet då
inte sprider sig lika fort i kroppen på hunden.
Ha alltid kortison hemma och i bilen. Ett snabbverkande kortison är Betapred,
som fås på recept. Betapred löses upp i vatten och ges till hunden direkt i
munnen.

Grodor, paddor
Om din hund biter i en padda så utsöndrar denna ett gift som gör hunden
illamående. Den kan också börja tugga fradga. Gifter är inte livshotande.

Getingstick - Ju fler desto allvarligare.
Ett getingstick i halsen eller huvudet kan bli allvarligt. Halsen kan svullna och
ge hunden andningssvårigheter. Blir hunden stungen på andra kroppsdelar bukar
den klara det ganska bra, men det kan bli lite svullet och hunden blir lite slö och
flåsig. Uppstår smärta kan denna lindras genom att man baddar stickstället med
kallt vatten.
Även här kan det vara bra att ha Betapred hemma, om hunden visar sig var
överkänslig mot getingstick. Om hunden blir biten av flera getingar bör veterinär
kontaktas.
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Sommarvärmen
En varm sommar kan vara en riktig plåga för hunden! Varje år dör hundar av
värmeslag, p.g.a. att de lämnats kvar i bilar. Värmen i bilen stiger mycket
snabbt, och en nervevad ruta hjälper föga. Glöm inte att solen flyttar på sig! En
bil som står i skuggan ena minuten, kan stå i gassande sol nästa minut. Lämna
alltså aldrig hunden i bilen under sommaren!
Ta med en termos med kallt vatten till hunden. Har du frysväska i bilen - ta
gärna med några frysblock, linda in frysblocket i en handduk och låt hunden
svalka sina tassar mot denna "kudde".

Brännskador
Även den mest väluppfostrade hund kan råka ut för en olycka i närheten av
utomhusgrillen. Om olyckan är framme, kyl det brända stället på hunden med
isbitar inlindade i en handduk. Har hunden fått ett allvarligare brännsår - åk till
veterinär.

Ben
När husse och matte ätit upp sin grillade kotlett, är det frestande att ge resterna
till hunden, som under hela måltiden suttit och följt varje tugga…. Men - inga
ben på "F"; fläsk, fågel, fisk och får, ska ges som hundben, då de flisar sig kan
fastna i matstrupe eller tarm med svåra skador som följd.

HEMAPOTEK
Mot fästingar, loppor och löss: Frontline, Expot vet
Mot ormbett: Betapred 0,5 mg, vattenlöslig kortison (½ tabl./kg
kroppsvikt upplöst i vatten)
Sårrengöring: Jodopax, Asol lösning
Bomull
Kompresser
Gasbinda
Fästingplockare
Klotång
Febertermometer
Sax
Siw Ö-DAX
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Ge bort en present! - Bjud på medlemskap i SKBK!

Du har väl anmält dig till rasutställningen
2003-07-27?
Vi har fått in 28 anmälningar 2003-07-06!

Kontakta snarast Mååna Dans 0157 310 66!

Sista manusdag för Bedlington Nytt
Nr 3
2003-08-15!!
Skaffa sponsorer till din klubb!
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