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Vice ordförande
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175:-/år fullbetalande.
25:-/år hushållsmedlem
75:-/år junior under 18 år.
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100:- Förstagångsmedlem.
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Ledamöter
Kirsten S Bjørnson
Sloragrenda 2
N-1405 Langhus Norge
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Suppleanter
Marianne Bergius
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Bedlington Nytts redaktion
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Örjan Bohman redaktör

Janet Ekberg
Åragatan 24
254 54 Helsingborg
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Annonser (Priser: se sidan 3!)
Örjan Bohman

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: Birgit Wohlfahrt Viborgvej 113, Mollerup pr.
DK 8830 Tjele

+45 8665 2048
komtessa@mail.dk

Finland:

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

Norge:

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
Spikverksgatan 77
021 34 11 63
(Dataansvarig)
724 79 Västerås
orjan.bohman@se.abb.com
Valphänvisare
Kontakta styrelsen
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Ordförande har ordet
Hej Bedlingtonvänner!
Att ha fått förtroendet att vara ordförande har varit mycket stimulerande och gett
mig insikt i hur en rasklubb fungerar och vilka krav som ställs på en rasklubb.
Det har under året varit många frågor att ta ställning till och fördjupa sig i.
Rasspecifik Avelsstrategi, som är ett krav från SKK, kurvor, diagram, statistik,
insamling av information om Bedlingtonhundar, internationella
Bedlingtonkontakter kontakter och nya DNA-rön, klubbens hemsida, nya stadgar
etc. Ja, listan är lång på. Jag har också haft kontakt med andra rasklubbar och
med Svenska Terrierklubben. Jag kan med denna erfarenhet konstatera att vi
har all anledning att vara stolta över klubben och den ras som klubben
representerar.
Aktiviteten i klubben har varit livlig. Glädjande är att aktiviteter och tävlingar inom
agility, lydnad och spår engagerar allt fler. Resultaten visar att en
Bedlingtonterrier är en hund med många kvalitéer.
Den årliga klubbutställningen och Västeråsutställningen, båda förnämligt
arrangerade av Mååna Dans med Måånas familj och Inga &h Reijo Södergren
visar att även en liten klubb kan göra arrangemang som uppskattas både inom
och utom klubben.
Klubbtidningens kvalitet har förbättrats genom att den har helt gjorts i
datafilformat . Det innebär enklare framställning och bättre kvalitet på tidningen.
Vi har också lyckats reducera kostnaden för tidningen genom ett förnämligt
arbete av Reijo Södergren.
Sirpa Åhr har gjort ett storartat arbete med klubbens finanser och bokföring trots
ett besvärligt utgångsläge.
Marianne Bergius, styrelsens enda bedlingtonuppfödare, har bidragit med sina
kunskaper om uppfödning och lotsat oss genom hundklubbarnas irrgångar och
hjälpt med kontakter. Tack Marianne.
Men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Med de förslag som ställts på nya
stadgar hoppas jag på en ännu större öppenhet inom klubben och att förslaget
angående RAS skall bli en bra grund för det framtida arbetet med rasen så att
Bedlingtonterriern skall förbli en frisk och sund ras.
Slutligen vill jag tacka alla för det gångna året och önska er en riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År.
Örjan Bohman
Ordförande
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Välkommen till årsmötet 2004
Söndagen den 25 januari 2004 kl. 11:00
Plats:
Hulans och Bentzels samfäldighetslokal
Bentzels väg
Lerum
Se vägbeskrivning som bifogas tidningen.
Poströstning till personval får göras av medlem som bor minst
10 mil från den plats där årsmötet hålls.
Röstsedlarna skall vara
Marianne Bergius
Jutagårdsvägen 29
443 38 LERUM
tillhanda senast fredagen den 23 januari 2004.
Märk ditt kuvert med ”RÖSTSEDEL” så att det inte öppnas av
misstag före årsmötet.
För att en fullständig röstlängd skall kunna samanställas
uppmanas ni att betala medlemsavgiften för 2004 så att den finns
på klubbens konto senast 2004-01-16. Glöm inte att ange namn
så att vi vet vem eller vilka medlemsavgiften gäller. Röstsedeln
skall vara signerad av den röstande.
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Valberedningens förslag till funktionärer i SKBK för verksamhetsåret 2004
Ordförande:

Kenneth Ekberg

(1 år) nyval

Ledamöter:

Lena Hoppe
Ulla-Britt Börjesson
Birgitta Nilsson
Lasse B Jensen

(2 år) nyval
(2 år) nyval
(2 år) nyval
(1 år) fyllnadsval

Fyllnadsval

Kirsten S Bjørnsson och Janet Ekberg är valda t.o.m. 2004
Suppleant:

Eva Jonsson

(2 år) nyval

Marianne Bergius är vald t.o.m. 2004
Revisorer:

Anita Björk
Sten Persson

(1 år) nyval
(1 år) nyval

Revisor suppleant: Anki Bengtson
Hans-Ivar Byberg

(1 år) omval
(1 år) omval

Poströstning
Om du inte har möjlighet att närvara på årsmötet kan du sända in ditt förslag
eller valberedningens förslag med eller utan ändringar. Den du föreslår måste
vara medlem och tillfrågad..
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Olika paketlösningar inom

Webbsidor
Datorer och tillbehör
Reklamtryck

RmH Consult

önskar alla en riktigt

1.

God Jul & Gott Nytt År!

E-mail: rmh@rmh.nu | Hemsida: www.rmh.nu
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MOTIONER
Motion 1
Förslag till nya stadgar:
( Motionen är inlämnad av Örjan Bohman)

Inledning.
Rasklubben
Skandinaviska
Bedlingtonklubben
(SKBK)
ingår
som
medlemsorganisation i Svenska Terrierklubben (SvTeK). SKBK skall som sådan
arbeta för Svenska Kennelklubbens (SKK) och medlems-organisationernas
gemensamma mål med den i SKBK ingående rasen, Bedlington Terriern.
Utöver dessa stadgar gäller också Svenska Terrierklubbens stadgar samt i
tillämpliga delar stadgar för SKK och av SvTeK och av SKK utfärdade
bestämmelser och föreskrifter.
Rasklubbens stadgar skall fastställas av SvTeK.

§ 1 Mål
SKBK, som är en ideell förening, har som mål att inom ramen för SvTeK stadgar
tillvarata specifika intressen för rasen genom
att
väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda,
bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena Bedlingtonterrier
att
bevara och utveckla rasens specifika egenskaper
att
informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran,
utbildning och vård
att
bevaka och arbeta med frågor som har rasspecifikt intresse för
hundägaren och hundägandet
att
skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren
och hundägandet

§ 2 Verksamhet
För att nå uppsatt mål skall SKBK
1.
informera och sprida kunskap om klubbens mål, organisation och
arbetsformer
2.
informera om Bedlingtonterriern och dess användningsområden
3.
lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK och SvTeK
upprättade riktlinjer.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

aktivt följa den kynologiska utvecklingen för Bedlingtonterriern inom och
utom landet.
medverka till att informera och utbilda hundägare och hundar så att
bedlingtonterrierns rasspecifika egenskaper kan komma till användning.
anordna verksamhet i enlighet med SvTeKs direktiv.
stödja och medverka i SKKs och SvTeKs forskningsarbete
delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.
utgiva medlemspublikation
anordna och främja anordnandet av utställningar och andra för rasen
förenliga aktiviteter

§ 3 MEDLEMSKAP
Enskild person kan bli medlem i SKBK. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut
om medlemskap kan inom ett år upphävas av specialkubben eller SKK.
Klubbmötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt
sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.
Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att
betala föreskriven medlemsavgift eller är/blir utesluten ur någon del av SKKorganisationen i enlighet med SKK:s stadgar. Medlem som uteslutits kan inte
antas som medlem utan tillstyrkan från SKK:s Disciplinnämnd.
Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter.
Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar
han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen
inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och
försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller
trimning skall särskilt följa SKK:s bestämmelser i dessa avseenden och
underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.
Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som
ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av
organisationen anställningen avser.

§ 4 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie klubbmöte. Om flera personer i
samma hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel
medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av klubbmötet fastställd
familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer. Junior
under 18 år betalar fastställd juniormedlemsavgift. Till junior kan inte
familjemedlem knytas. Junior erhåller klubbens medlemsblad.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och
skyldigheter som helt betalande medlem.
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Medlemsavgiften skall betalas senast den 15 januari. För nya medlemmar
betalas medlemsavgift/12 x kvarvarande hela månader.

§ 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Med
mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna:
tiden från det klubbmöte, vid vilket val skett, till och med nästkommande
klubbmöte eller till och med det klubbmöte som mandatperioden avser.

§ 6 ORGANISATION
Klubbens angelägenheter handhas av klubbmöte och en av klubbmötet vald
styrelse. För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter
beslut av medlemmar inom ett lokalt område och efter godkännande av
klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens organisation och
arbetsformer.

§ 7 KLUBBMÖTE
Mom 1 Inledning.
Ordinarie klubbmöte skall hållas årligen före januari månads utgång.
Extra klubbmöte skall hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer
så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär
detta för uppgivet ändamål.
Om extra klubbmöte begärts skall detta hållas inom 60 dagar.
Kallelse till ordinarie eller extra klubbmöte skall utfärdas av styrelsen och delges
medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens
publikation eller på annat likvärdigt sätt.
Tid och plats för klubbmötet bestäms av styrelsen.
Mom 2 Dagordning.
Ordinarie klubbmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne
av styrelsens vice ordförande.
Klubbmöte avslutas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av
klubbmötets ordförande.
Vid ordinarie klubbmöte skall följande ärenden förekomma.
1.
Justering av röstlängden.
2.
Val av ordförande för mötet.
3.
Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden skall justera protokollet.
5.
Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Fastställande av dagordningen.
Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse
för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till
styrelsen.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget

12.

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §
8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

13.

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.

14.

Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.

15.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 - 15.

16.

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till klubbmötet eller som
senast 30 November anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende
skall vara skriftlig. Till ärendet skall styrelsen för behandling av klubbmöte
avge utlåtande och lämna förslag till beslut.
Väcks vid ordinarie klubbmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget
under punkt 17 kan, om klubbmötet så beslutar, ärendet tas upp till
behandling men inte till beslut.

Mom 3 Röstning.
Vid klubbmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år
under vilket han/hon fyller 16 år.
Poströstning till personval får göras av medlem som bor minst 10 mil från den
plats där årsmötet hålls.
Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid
val skall ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan
röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om mötet så beslutar.
Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal utom i fråga
där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid
lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av
tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall
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avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir
lika, avgörs ärendet genom lottning.
Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt och
den skrivna reservationen, behörigt undertecknad, skall vara inlämnad till
mötesordföranden och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.
Mom 4 Närvarorätt m m
Vid klubbmöte har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig, men ej
rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut
avvikande mening.
Ledamot och suppleant av SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen
utsedd person.
SKKs verkställande direktör.
Ledamot och suppleant i SvTeK.
Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för
annan medlem.
Mom 5 Motioner och ärenden.
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie klubbmöte skall
skriftligen avlämnas till styrelsen senast 30 November
Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till klubbmötet.
Väcks vid ordinarie klubbmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den
ordning som stadgas i 1:a stycket, kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till
behandling men inte till beslut.
Vid extra klubbmöte får till avgörande endast upptagas ärende som
angetts i kallelsen.

§ 8 STYRELSE
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av klubbmötet vald
styrelse.
Mom 1 Styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande, sex övriga ordinarie ledamöter samt två
suppleanter. Ordinarie klubbmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga
ledamöter för två år samt suppleanter för ett år. Suppleant tjänstgör i den
ordning röstetalet vid klubbmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av
klubbmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast väljas
den som är medlem i klubben.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare
och kassör. Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan
adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i
beslut.
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Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer
eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.
Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i
förening har rätt att teckna klubbens firma.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för
denne av vice ordföranden. Styrelsen skall sammanträde minst fyra gånger per
kalenderår. Vid sammanträde skall protokoll föras.
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av
ledamöterna deltager i sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening
som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening
som biträds av tjänstgörande ordförande.
Mom 2 Styrelsens åligganden
Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa och specialklubbens stadgar och i
SKKs stadgar bland annat

ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av specialklubben och SKK
upprättade riktlinjer

bereda ärenden som skall behandlas av klubbmötet

verkställa av klubbmötet fattade beslut

ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens

avge årsredovisning inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor till
ordinarie klubbmöte

senast tre veckor före ordinarie klubbmöte avlämna styrelsens
årsredovisning med balans- och resultaträkningar till revisorerna

upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod

avge yttrande över av specialklubben till klubben hänskjutna ärenden

följa de anvisningar som lämnas av specialklubben

senast en månad efter ordinarie klubbmöte lämna specialkubben uppgift
om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför
styrelsen

utse delegater till specialklubbens fullmäktigemöte i den ordning som
specialklubbens stadgar föreskriver.

§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens
angelägenheter skall årligen granskas av de av klubbmötet utsedda revisorerna.
Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas
tiden från det klubbmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie
klubbmötet. Klubbens räkenskaper skall tillsammans med förvaltningsberättelse
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överlämnas till revisorerna senast tre veckor före ordinarie klubbmöte.
Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före
ordinarie klubbmöte. Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens
sammanträden. När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få
närvara vid styrelsens sammanträden.

§ 10 VALBEREDNING
Av klubbmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt
skall ske vid ordinarie klubbmöte. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter
varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande skall vara ett
år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje
klubbmöte. Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att
närvara vid styrelsesammanträde. Sammankallande skall tillställas protokoll från
styrelsens sammanträden.

§ 11 PROTOKOLL
Protokoll skall föras vid klubbmöte samt vid styrelsens sammanträden.
Protokollen skall återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats
och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda
justeringsmän. Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar genom
publicering i klubbens tidning. Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 DISCIPLINÄRENDEN
För disciplinärenden och dess handläggning gäller SKKs stadgar.

§ 13 FORCE MAJEURE
Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom
arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i
leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra
evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig
att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.
Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats
för ej genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.
Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På
motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke
genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.
Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon
åsamkas på grund av ej genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald,
tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant
evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.
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§ 14 STADGEÄNDRING
Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 30 november inges till
styrelsen som däröver till klubbmötet avger yttrande. Beslut om ändring av
stadgarna fattas av klubbmötet. För sådant beslut krävs antingen att det biträds
av ¾ av antalet i beslutet deltagande mötesdeltagare vid ett ordinarie klubbmöte
eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra
följande klubbmöten varav minst ett skall vara ordinarie. Klubbens stadgar jämte
ändring av dessa skall fastställas av Svenska Terrierklubben.

§ 15 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN
Beslut att hos Svenska Terrierklubben begära få upphöra som rasklubb i
Svenska Terrierklubben fattas vid klubbmöte. För att beslut om upplösning skall
vara giltigt skall detta fattas av två på varandra följande klubbmöten, varav minst
ett ordinarie och på det senare klubbmötet ha biträtts av minst ¾ av de röstande.
Upplöses klubben som medlemsorganisation i Svenska Terrierklubben skall
klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till specialklubben att användas på sätt
som sista klubbmötet beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och
verksamhetsparagrafer 1 och 2.

Motion 2
Förslag på Rasspecifik Avelsstrategi för Bedlingtonterrier
( Motionen är inlämnad av Örjan Bohman)

1.

Bakgrund

Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001 beslutade att det för varje
hundras skall finnas en s.k. rasspecifik avelsstrategi. Skandinaviska
Bedlingtonklubben är ansvarig för att göra denna strategi för Bedlingtonterriern.

1.1

Bedlingtonterrierns historiska bakgrund och utveckling

Rasens kommer från norra England och gränstrakterna till Skottland. Den första
dokumenterade Bedlingtonterriern är från 1825 då Coate’s Phoebe parades med
Mr. Anderson’s hund Old Piper. Bedlingtonterrier är den ras som är bäst
dokumenterad med stamtavlor. Från början kallades rasen Northhumberland
eller Rothbury Terrier. 1840 började namnet Bedlington användas. Rasen växte
stadigt, men fram till 1873 fanns fortfarande hälften av alla registrerade hundar i
Northhumberland området.
The National Bedlington Terrier Club i England erkändes 1898. I USA
registrerades den första Bedlingtonterriern ”Ananias” 1886 och 1932 grundades
The Bedlington Club of America. I Sverige bildades Skandinaviska
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Bedlingtonklubben (SKBK) 1977 och är i dag den officiella rasklubben i Sverige.
SKBK har medlemmar från alla de nordiska länderna. Den Finska klubben
Suomen Bedlingtonkerho ry – Bedlingtonklubb i Finland RF bildades 1988.

1.2

Bedlingtonterriern i nuläget

Nuläget beskrivs genom:
- Registrerade kullar per år
- Kullarnas storlek
- Fördelning på kön i kullarna
- Andelen valpar med en eller två utländska föräldrar.
- Farfarsdiagram för att detektera "matadoravel".
- Formulär för DNA tolkning som också kan användas för beräkning av
inavelsgrad.
Hälsa
Den svenska Bedlingtonterriern i Sverige är en frisk och sund hund.
Koppartoxicos är den idag enda kända ärftliga sjukdom som finns i den svenska
bedlingtonpopulationen.
Globalt förekommer flera ärftliga sjukdomar inom rasen. Det är därför viktigt att
SKBK samlar information och kunskap om dessa sjukdomar.
(Anm. Av registererade valpar år 2003 har ca 17% en eller två utländska
föräldrar, genomsnittet för de tio senaste åren är 10,8%. Rasen är relativt liten
och importer är mycket viktiga för bevarandet av rasen.)
Funktion
Rasens ursprungliga funktion var att jaga. Förmågan att springa snabbt,
fattigmans kapplöpningshund, och att komma in i trånga utrymmen är därför
grundläggande. Bröstkorgens form, gör den lämpad att med framdelen liggande
på sidan gräva med frambenen samtidigt som bakdelen kan ligga platt med
benen åt sidorna eller rakt bakåt. Öronens storlek och placering förhindrar grus
och jord att komma in i örongångarna. Avvikelser från dessa och andra
egenskaper som är fastställda i rasstandarden påverkar rasens funktion
negativt.
Mentalitet
Mentalbeskrivning av bedlingtonrasen i Sverige förekommer men är inte vanlig.
Genetisk variation
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Rasen är att betrakta som liten. Import av hundar förekommer regelbundet
varför den genetiska variationen är på acceptabel nivå.
Exteriör
Exteriört är Bedlington stammen bra. Dock finns det anledning att titta på bettet
och på skelettets uppbyggnad vilket påverkar hundarnas rörelser och
svansföring.

1.3

Slutsatser, målinriktningar och prioriteringar för framtiden.

Mätbara mål
Följande mätvärden skall dokumenteras, utvärderas och årligen publiceras
i SKBKs tidning :
- antal kullar och registrerade valpar
- fördelning på kön i kullarna
- antalet valpar med en eller två utländska föräldrar
- inavelsgrad, räknad på fem generationer inklusive kullens skall beräknas för
samtliga registereade valpkullar. - Målsättning 2,5%. (SKK rekomendation)
- DNA tolkning före samtliga parningar - Målsättning 100% innan parning.
- Farfarsdiagram – Målsättning: Årlig uppdatering
- Mentaltest/beskrivning skall anpassas till rasen och testning skall fastställas.
Skall vara klart 2004.
- Kriterier för ”hanhundslista” skall fastställas.
- Statistik från AGRIA och andra försäkringsbolag skall inhämtas för utvärdering.
Dessa skall ej publiceras.
Styrelsen ansvarar för att ovanstående genomförs.
Tidplan
Resultaten skall redovisas på årsmötet och publicering skall ske årligen i BN Nr.
1. Ovanstående målsättningar skall var uppfyllda senast 2005 och sedan
redovisas årligen.
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Nu är jag här igen!
Vad jag minns bäst av det gångna året så är det rasspecialen i Sörsjön.
Det var första gången för matte, men jag har ju varit med förut, eller
hur Hanne ! Bara en massa bedlisar och bedlisfolk, görsköj tyckte matte
som lärde sig väldigt mycket. Och hade det inte varit för Hubert, Julia
och lilla Lisa’s matte så hade vi inte kommit dit alls. Vi fick faktiskt åka
med dem och bo i deras bobil ... häftigt alltså !!!
Det ska ju badas, fönas, klippas och putsas in i det sista, inte för att
jag tycker det är speciellt roligt, men jag låter matte hållas för hon
tycker det är görkul och hon vill sååå gärna lära sig klippa själv. Den här
gången fick vi hjälp med finputsningen, och det behövdes allt, tack
B-M ! Matte ägnade mycket tid åt att studera hur mina kompisar var
klippta, hur de iordningställdes inför ringentren, hur de visades upp och
hur domaren synade oss. Mycket intressant !!!
Matte som är novisen herself, blev inspirerad så pass att hon anmälde
mig, och klippte mig, helt och hållet själv till den internationella utställn.
i Töreboda 6 september. BIR, Hp och BIG3 blev resultatet !!!
Trots att matte klippte mig själv alltså ! Men jag vet ju hur bete o föra
mig, och att charma domaren var det inga problem med heller.
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I dessa vintriga dagar ser jag fram emot nästa sommar, nästa rasspecial.
Visst gillar jag snön … men jag älskar att bada.
Eftersom matte är bättre på att teckna än att fotografera så har jag
valt ut några skisser för att berätta om vårt äventyr. De här bilderna
är gjorda på datorn direkt så jag hoppas ni ser vad de föreställer i alla fall.

Ha det så gott och ta vara på varandra

Nora & co

19

20

IN MEMORIAM
En sann bedlingtonvän, Eeva – Liisa Harjula har gått ur tiden 10.08.2003
Eeva – Liisa blev 66-år. Hon ägde Fin&SCH Nachtwolken Feteasca f.
07.04.82 (Nachtwolken Barack Palinka& Kisapirtin Fancesca) och många
av hennes systers hundar fick plats i hennes hjärta under åren. Hon blev
drabbad av en svår sjukdom, men höll kontakt till sina vänner ända till
slut. Vi saknar hennes glada skratt och minns henne med värme.
Saknad av dotter, syskon och många vänner.
Insänt av Sirpa Raitanen

REGISTERINGAR I FINLAND 2002
Kennel Meripihkan
08.01.2002 äg.
( Ken-Bonie-Baby & Intch Finch Sch DKch V-97
Slioorin Joy Of Willow)
Meripihkan So You Say
blue
hane
Meripihkan Sing Joy Spring

blue

hane

Meripihkan She´s So High

blue

tik

Kennel Heinäkengän
äg. Leena Hytönen 28.02.2002
(Ken-Bonie-Baby & Tanzara Tinker Bell)
Heinäkengän Birbana
blue
tik
Heinäkengän Birkko
blue
tik
Heinäkengän Bertta
blue
tik
Heinäkengän Bömbeli
blue
tik
Heinäkengän Broofeltti
blue
hane
Heinäkengän Berluskooni
blue
hane
Heinäkengän Bavarotti
blue&tan hane
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Kennel Blå Skuggan
äg. Ann-Marie&Rolf Lyberg 28.09.2000
(Intch Finch S ch Lux ch V-00 Blå Skuggans Never Fear
&Intch Finch Dkch Sch Nch Jacky-Joyce v. Povera)
Blå Skuggans World Wide Winner

blue

hane

Kennel Isotop´s
äg. Ann-Marie&Malin Byberg 10.12.2001
(Isotop´s Message In a Bottle&Amch Chelsea´s Rhapsody
In Blue)
Isotop´s Anastasia
blue
tik

Rasmontern på Hund 2003 den 13 december i Stockholm.
Ett stort tack till Lise-Lotte, Bente, Anki, Sofia och Caterina för er insats
på utställningen.
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Följande arbetsordning beskriver styrelsens och övriga funktionärers
arbetsuppgifter. Detta dokument är fastställt av styrelsen 2002 och skall ge en
orientering av vad klubbens olika funktionärer och styrelsen förväntas göra.

Arbetsordning för förtroendevalda i SKBK.
1.

Allmänt

Klubbstyrelsen är i sin helhet ansvarig för all verksamhet även om de olika
styrelsefunktionärerna har förstahandsansvar inom olika områden. Särskilt
tillsatta arbetsgrupper för handläggning av vissa frågor ändrar inte heller något
härvidlag. Sådana arbetsgrupper är att betrakta som styrelsens
beredningsorgan och resultatet, allt efter frågans art, ligger till grund för
styrelsens slutliga ställningstagande.

1.1

Ledning

Ordförande är den som leder styrelsens arbete. Ordföranden kan dock inte
personligen handlägga alla förekommande ärenden och det är heller inte
önskvärt, utan denne måste i betydande utsträckning delegera och fördela
Genom fördelningen av arbetsuppgifterna, får också övriga funktionärer tillfälle
till engagemang genom praktiskt styrelsearbete. Ordföranden måste dock vara
den som både samordnar och på lämpligt sätt stödjer de olika funktionärerna i
de uppgifter de anförtros.

1.2

Arbetsfördelning

Vad gäller arbetsfördelningen inom styrelsen är det i många stycken självklart
vilka arbetsuppgifter som till exempel skall hanteras av sekreterare och kassör.
När det gäller styrelseledamöter utan särskild funktion kan det vara lämpligt att
dessa får vissa utredningsuppdrag för styrelsens räkning. Även detta för att få
vettig arbetsfördelning inom styrelsen.

1.3

Adjungering

För vissa frågor, oberoende av den totala arbetsbelastningen på styrelsen, kan
det vara bra att styrelsen till sig adjungerar medlemmar som bedöms ha
speciella förutsättningar att bereda en fråga. Om så sker måste beredningen ske
i intimt samråd med styrelsen och redovisas inför den.

1.4

Information

Här avses all information och kan delas in i tre huvudgrupper: 1. Information
internt till styrelse och övriga förtroendevalda. 2. Information särskilt riktar sig till
medlemmar.
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3. Information till personer med allmänt hundintresse och andra organisationer.
Det är angeläget att klubbstyrelsen ständigt överväger på vilka vägar och med
vilka hjälpmedel informationen skall kunna förbättras.
En mycket viktig information är den som ges till nya medlemmar. I samband
med att de anmälts som medlem, bör de erhålla en relativt utförlig information
om vad medlemskapet innebär.

2.
2.1

Ordförande.
Ansvar

Eftersom ordföranden, i vart fall moraliskt, har det övergripande ansvaret för
hela styrelsens verksamhet, måste denne ta del av snart sagt allt som händer
inom klubben. Även om handläggning av viss fråga sker av annan än
klubbordföranden måste denne förvissa sig om att den aktuella uppgiften
verkligen blir löst. Ordförande bör därför besitta god "allmänbildning" i frågor
som styrelsen har att handlägga. Brister i detaljkunnande kan avhjälpas av
klubbkolleger med speciella insikter i aktuell fråga.

2.2

Beredning

Ansvaret för att styrelsen kallas till sammanträde, liksom att klubben kallas till
årsmöte åvilar ordförande. Vid styrelsesammanträde bör ordföranden eftersträva
gemensam beredning av i princip alla ärenden. Genom den gemensamma
beredningen skapas de bästa förutsättningarna för riktiga beslut. Detta både i
frågor som slutligt avgörs av styrelsen eller sådana som styrelsen avser
förelägga årsmötet i form av förslag till stadgeändring.
Det konstitutionella rättesnöret för klubbens verksamhet är SKBK stadgar.
Ordföranden måste givetvis kunna dessa, liksom aktuella delar av SvTek
stadgar eftersom förenings-stadgarna i vissa fall styrs av dessa.
I fall där oklarhet råder beträffande tolkning av stadgar beslutar SKBK
styrelse om tolkning intill dess årsmötet slutligen fastställt vilken tolkning
som skall gälla

3.

Vice ordförande

Då vice ordförande skall vara beredd att vid förfall för ordförande ersätta denne,
gäller det som sägs under rubriken ordförande även för honom/henne. För att ett
sådant övertagande, temporärt eller tills vidare, skall fungera smidigt krävs det
att vice ordförande ständigt håller sig uppdaterad (hålls uppdaterad) om
verksamheten och dess utveckling.
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4.
4.1

Sekreteraren.
Korrespondens/expedition

Enligt gängse arbetsfördelning inom en styrelse, är det sekreteraren som har
förstahandsansvaret för klubbens korrespondens och expeditionsfunktion. Den
först nämnda uppgiften medför att sekreteraren skall vara ordföranden behjälplig
med att bevaka att styrelsens fattade beslut blir verkställda. Att skrivelser och
dylikt, såväl från enskilda medlemmar som från organisationer, verkligen blir
expedierade.

4.2

Protokollföring och justering

Till sekreterarens uppgifter hör också att föra protokoll vid
styrelsens sammanträden. Både för sekreterare och justerare
underlättas uppgifterna i hög grad om inte alltför lång tid förflyter
efter sammanträde förrän protokollet ligger klart för justering.
4.3

Diarium

För att inget skall glömmas bort för sekreteraren diarium i vilket noteras
remisser, skrivelser o d som åtgärdas. Där kan även noteras vidtagna åtgärder
med hänvisning till i styrelse- eller sammanträdesprotokoll angivna skrivelser
mm. Detta diarium skall kontinuerligt uppdateras och spridas till övriga styrelsen.

4.4

Typer av protokoll

Av förekommande typer av protokoll - beslutsprotokoll eller referatprotokoll torde beslutsprotokoll vara det vanligast förekommande. SKBK sekreterare
rekommenderas dock en blandning mellan de två typerna.

4.5

Arkivalier

Bland sekreterarens uppgifter kan också nämnas vården av klubbens arkivalier.
Det ankommer i första hand på denne att se till att protokollsböcker, viktigare
korrespondens o d inte försvinner.

5.
5.1

Kassören.
Uppgiften

Kassören skall, förutom att svara för klubbens budget, svara för klubbens in- och
utbetalningar och föra räkenskapsbok över dessa.

25

Dessutom svarar kassören för klubbens medlemsregister. Det är viktigt att
medlemmar som lämnar eller kommer till föreningen redovisas korrekt från
början.
Kassören skall inför varje styrelsemöte, till övriga i styrelsen, redovisa kassaoch medlemsläge. Kassören skall dessutom inför varje styrelsemöte,
tillsammans med ordförande, utarbeta en prognos för kvarvarande del av
verksamhetsåret.

6.

Tidningen.

Styrelsen ansvarar för att klubbens medlemspublikation produceras och
distribueras. Styrelsen utser inom sig eller bland medlemmarna personer som
sammanställer medlemspublikationen, arrangerar tryckning/kopiering och
distribuerar. Ordförande är ansvarig utgivare om inte styrelsen beslutat om
annan person.

7.

Klubbens hemsida

Styrelsen ansvarar för klubbens hemsida. Styrelsen utser inom sig eller bland
medlemmarna personer som sammanställer information som publiceras på
hemsidan. Styrelsen utser ansvarig(a) webmaster som utför publiceringar och
underhåll av hemsidan. Ordförande är ansvarig utgivare om inte styrelsen
beslutat om annan person.

8.
8.1

Revisorerna.
Val av revisorer

Enligt stadgarna skall årsmötet välja två revisorer. Dessa kan sägas vara
medlemmarnas vakande öga när det gäller hur styrelsen fullgör sina uppgifter i
enlighet med stadgarna och vad styrelsen i övrigt beslutar.

8.2

Uppgiften

Uppgiften innebär att såväl ekonomi som övrig förvaltning skall granskas,
exempelvis att de beslut som tagits vid styrelsesammanträden är effektuerade.

8.3

Handlingar

För att kunna fullgöra uppdraget måste revisorerna ha tillgång till föreningens
samtliga handlingar. Styrelsen är således skyldig att till dem överlämna samtliga
protokoll, räkenskapsböcker och övriga handlingar.
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8.4

Revisionens omfattning

Revisionsarbetet inom klubben omfattar tre avsnitt:

granskning av styrelsens förvaltning (förvaltningsrevision)

siffergranskning av räkenskaper, räkenskapsutdrag och bokslut

granskning av verksamhetsberättelsen
Förvaltningsrevision görs bland annat genom en granskning av styrelseprotokoll.
Granskningen skall omfatta dels en formell, dels en saklig granskning.
Genom den formella granskningen förvissar sig revisorerna om att protokollen
numrerats korrekt samt att de är justerade på sätt som föreningen bestämt.
Den sakliga granskningen omfattar genomgång av samtliga beslut enligt
protokollen. Därvid bör revisorerna bedöma besluten mot bakgrund av
stadgarna, samt att de i övrigt står i överensstämmelse med klubbens intressen.
Vidare bör de förvissa sig om att fattade beslut åtgärdats samt att inga
bordlagda frågor kvarstår.
Siffergranskningen omfattar genomgång av att bokföring samt underlag för den
är i ordning. Den skall även avse en kontroll av att större utbetalningar har stöd i
stadgar eller beslut, att alla in- och utbetalningar är styrkta med verifikationer.
Verksamhetsberättelsen skall också granskas av revisorerna avseende de
uppgifter styrelsen lämnat i den.
Revisorerna redovisar sitt uppdrag och förelägger årsmötet sina förslag genom
en revisionsberättelse.

9.
9.1

Avelskommittén.
Grunder

I Svenska Kennelklubbens avelspolicy står att läsa: ”Hundavel och därmed
hundrasers utveckling grundas på uppfödarens val av avelsdjur samt på den
användning som dessa får. Ärftlig variation är en förutsättning för hundraser och
deras möjlighet att anpassas till framtidens krav. Därför skall avel och utveckling
av rashundar vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Med hållbar menas att den
inte leder till brister avseende hälsa, mentalitet eller funktion eller tömmer rasen
på genetisk variation.”

9.2

Uppgift

Avelskommittén skall med Svenska Kennelklubbens avelspolicy och i
förekommande fall SKBK-stadgar som grund vara beredd att lämna stöd till
uppfödare så att dessa med sin uppfödning bidrar till en:
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”Rasutveckling som präglas av en målinriktad och långsiktig anpassning av
Bedlington-terriern till de krav som ställs på en exteriört och funktionellt bra
hund med god hälsa.”



”Låg andel av släktskapsparningar för att därmed minska risken för
inavelsstörning och att inte enskilda individer eller grupper av närbesläktade
individer överutnyttjas i aveln.”

Avelskommittén skall vid förfrågan vara beredd att:





Lämna förslag på lämpliga avelskombinationer eller lämna synpunkter där
uppfödare har eget förslag.
Bistå med svar på frågor angående parning, dräktighet och valpning.
Ge råd om skötsel och kosttillskott av/till dräktig tik.
Meddela nya SKK-bestämmelser

Sådant förslag, svar, råd eller sådana synpunkter skall:

Grunda sig på rasstandarden.

Grunda sig på tolkning av DNA- och biopsitest/leverprovsresultat
innefattande kontroll av tilltänkta föräldradjur och bakgrundshundars
testresultat angående koppartoxicos.

Grunda sig på kontroll av stamtavlor för fastställande av släktskap.
Avelskommittén skall som underlag för sitt arbete upprätta och ständigt hålla
en aktuell förteckning över hundar och deras DNA-tester, biopsi tester och
tolkningar av dessa resultat för att identifiera sjuka, anlagsfria eller anlagsbärare.
Denna information skall redovisas öppet för medlemmar och möjliga valpköpare
vid förfrågan.

9.3

Sammansättning

Avelskommittén skall bestå av minst tre personer. En av dessa bör väljas som
sammankallande och därmed ytterst ansvarig för arbetet.

10. Valphänvisare.
10.1 Uppgiften
Valphänvisning är en mycket grannlaga uppgift. Valphänvisarens uppgift är att
utifrån, av styrelsen/årsmötet, fastställd instruktion hänvisa presumtiva
valpköpare till uppfödare som uppfyller kraven för hänvisning.
Den person som åtagit sig detta uppdrag har förhoppningsvis goda kunskaper
om rasen i allmänhet men sysslar inte aktivt med uppfödning.
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Valphänvisaren skall föra protokoll på och rapportera till styrelsen om sina
kontakter med valpköpare och valpsäljare.

11. Valberedningen.
11.1 Uppgift och sammansättning
Valberedningen är det organ som skall förbereda och föreslå årsmötet den
kommande styrelsens sammansättning. Hur viktig den uppgiften är, framgår av
våra stadgar som säger att valberedningen skall väljas av årsmötet. Det är
lämpligt att valberedningen är allsidigt sammansatt.
En valberedning bör inte understiga tre personer varav en väljs som
sammankallande och därmed ytterst ansvarig för arbetet. Även om det inte alltid
är möjligt, är det bra om i vart fall någon i valberedningen vet vilka krav som
ställs på en styrelse.

11.2 Val av styrelse
När det gäller de olika funktionerna i styrelsen väljs ordföranden på ett år,
ledamöterna på två år och suppleanterna på ett år. Eftersträva också att bara
halva styrelsen ev. lämnar sina uppdrag varje år för kontinuitetens skull.
Ordföranden är som tidigare sagts den sammanhållande länken i föreningens
arbete och väljs av årsmötet.
Övriga styrelseledamöter väljs i grupp och det överlåts till den nya styrelsen att
konstituera sig, d.v.s. utse vice ordförande, sekreterare och kassör. Om inte så
görs och om man skall vara korrekt, krävs det ett extra årsmöte för att lösa val
av exempelvis en ny kassör. Konstitueringsprincipen hindrar dock inte
valberedningen från att snegla på vilka medlemmar som kan vara lämpliga i
olika funktioner. Ett exempel där detta kan vara lämpligt är vice ordförande.
Denne bör vara beredd att träda till om ordförande inte längre vill eller kanske
inte längre har klubbens förtroende.

11.3 Nominering
Nomineringsarbetet sätts igång i så god tid före årsmötet att alla medlemmar
känner till valberedningens förslag. Det kan gå till så att man lägger fast ett visst
datum när medlemmarna skall ha inkommit med sina förslag på kandidater. När
detta är klart samlas valberedningen för att bearbeta förslagen. Naturligtvis skall
de som förekommer på kandidatlistan vara tillfrågade om de är villiga att ta
uppdraget. Valberedningens slutliga förslag bör delges samtliga medlemmar
senast i samband med kallelsen till årsmötet.
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När man så kommer till årsmötet är det närmast självklart att någon ur
valberedningen föredrar förslagen.
Om det blir så att två kandidater i samband med votering erhåller lika många
röster, är det lotten som avgör vilken som skall väljas (gäller alltid vid personval).

12. Styrelsemöten.
12.1 Kallelse
Styrelsen fastställer efter gemensam beredning sammanträdesplan för året.
Kallelse till styrelsemöte anses ha skett i och med att samtliga
styrelsefunktionärer, skriftligt eller via e-post, delgivits denna plan. Med
styrelsefunktionär menas även suppleant.

12.2 Förberedelse
Ledamot som önskar få specifik fråga behandlad på kommande styrelsemöte
anmäler frågan till sekreteraren senast två (2) veckor före mötets genomförande.
Tillsammans med denna anmälan insändes, tillsammans med eventuellt skriftligt
underlag, beskrivning av syftet med frågan.
Fråga som anmäls senare hamnar under punkten ”övriga frågor” och riskerar
bordläggning till kommande möte då styrelseledamöterna inte haft rimlig tid att
sätta sig in i ärendet.
Sekreteraren sänder en (1) vecka före sammanträdet, tillsammans med
inkommet och eget material, ut aktuell dagordning till samtliga
styrelsefunktionärer. Normaldagordningen skall alltid innehålla en punkt med
rubriken: ”Godkännande av fattade beslut”.

12.3 Genomförande
Varje styrelseledamot, inklusive suppleanter, förväntas ha satt sig in i de frågor
som är föranmälda till mötet.
Ledamot som inte personligen kommer att delta bör ha tagit kontakt med
närvarande ledamot och via denne få möjlighet att påverka de beslut som tas.
P.g.a. den geografiska spridningen av styrelseledamöter finns ett behov av att
kunna hantera delar av styrelsearbetet via e-post. Om detta görs måste beslut
fattas med minst fyra deltagande ledamöter och protokollföras.

12.4 Övrigt
För att korta ner tiden mellan mötet och utsändning av protokoll sänder
sekreteraren efter genomläsning av ordföranden ut ett ojusterat protokoll. Viktigt
är att en tydlig anteckning om att det är ojusterat görs på protokollet. Detta
protokoll ersätts senare av det justerade protokollet.
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Foto: Andreas

Vinnande avelsgrupp på Skansen, Stockholm 1973.
Flamingos Jasmir med Irma Dovertie
Andra från vänster Andra från vänster Fåröstugans Lady Lollipop
Tredje
Fåröstugans Lucky Strike ”Ludde”
Fjärde
Fåröstugans Lord Layman
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Kennel Velvety
- Kenneln har blivit tilldelad Svenska Terrier Klubbens Uppfödarmedalj -

Önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År

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
Hemsida: http://welcome.to/velvety/
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Lure-Coursing i Ånnaboda
Söndagen den 12 oktober var det dags att få prova Lure-Coursing. Det är alltså
en simulerad harjakt efter en trasa som dras genom trissor med en tunn lina
över ett fält.

Foto: Martin Sahlin

Morgonen var kall och frostig och jättevacker. Jag tog med Thelma som aldrig
hade provat detta förut och hon värmde upp med att jaga en katt över några
tomter hemma i kvarteret medan jag skulle packa bilen. Hon insåg till slut att
katten var snabbare och att matte stod vid bilen och ropade, och hon vet ju att
det brukar hända trevliga saker när man åker iväg med den. Så iväg kom vi ,
Thelma och jag.
Jag har inte varit i Ånnaboda på ungefär 25 år, så det var inte mycket jag kände
igen. Men det är ett perfekt ställe att ha hundaktiviteter. Det är en
fritidsanläggning med camping, stugor, konferenslokaler, restaurang mm. Vi
hade hyrt ett ställe som kallas Dalen. Det låg nedanför restaurangen, så
gästerna hade bra koll på vad vi gjorde antar jag.
Vi var 19 bedlingtonägare med 16 deltagande hundar som samlades och 6 från
Vinthundklubben som hjälpte oss och ansvarade för träningen.
Mary-Anne Axelsson från Vinthundklubben berättade för oss hur det hela gick till
och drog lite regler och hur hundarna bedöms på tävling. Eftersom flera av oss
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aldrig hade sett lure-coursing förut, fick vi se några av deras hundar på banan.
Det var saluki och whippet och det var härligt att se deras iver när de visste vad
det var frågan om. Det var full fart på dem.
Eftersom det var första gången för de flesta av våra hundar fick de springa en
och en. På tävling springer hundarna parvis och bedöms efter bl.a. snabbhet
och fokusering på ”haren”.
Flera av våra hundar var väldigt duktiga och var väldigt sugna på ”haren”, några
tappade bort ”haren” i någon sväng utefter banan och fick hjälp att hitta den
igen. En del kunde inte alls fatta vad vi höll på med och hade inget intresse för
det hela utan gick iväg och nosade på annat, medan husse eller matte jobbade
för att få hunden intresserad.
Vi hade några valpar med också, de fick springa ungefär halva banan och de var
jätteduktiga.
De flesta av oss körde två race. När vi var klara fick vi se några fler vinthundar i
aktion. Sedan fick vi se ett whippetpar, för att se hur det går till på en riktig
tävling. De hade breda halsband i olika färger för att domaren skall se skillnad
på dem. Oj, vad sugna de var innan start. Ägarna hade fullt sjå att hålla dem.
Sen var det full fart, oj vad det gick. Det var kul att se.
Hur gick det då för Thelma? Jodå, hon var hur duktig som helst. Första loppet
sprang hon klockrent. I det andra snubblade hon till och slog en kullerbytta, då
tänkte jag att nu lägger hon av, men inte. Hon reste sig och for vidare i full fart.
Efter detta var det dags att gå upp till restaurangen där det var framdukat lunch
åt oss. Vi var nog alla lite småfrusna efter några timmar ute i det soliga men lite
blåsiga vädret, så det var jätteskönt att komma in en stund. God mat var det
också.
Mary-Anne önskade oss alla välkomna att vara med på deras träningar. Tid och
plats står på Vinthundklubbens hemsida. Jag kommer i alla fall att försöka vara
med någon gång. De brukar ha väldigt roligt också när de tränar. Med en stor
applåd tackade vi våra vänner från Vinthundklubben för att de hade ställt upp för
oss. Vi var alla överens om att
det hade varit en lyckad dag
och att det var väldigt roligt att
få prova på lure-coursing lite
grann. Några av oss tog
hundarna
och
gick
den
asfalterade 2,5 km-rundan runt
Ånnabodasjön innan vi åkte
hem. Vi kommer nog snart att
ses igen, kanske på någon lurecoursingträning.
Ha det så bra till dess.
Eva Jonsson
Foto: Martin Sahlin
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Rapport från SKBK.s klubbmästerskap i lydnad och agility på
Kristinehamns BK 9:e augusti 2003-08-12
Även i år hade vi tur med vädret. Solsken och varmt med en svag bris från sjön.
Synd att så få hade anmält sig. Få var anmälda från början och färre blev det
när en av hundarna blev sjuk dagarna före tävling och var tvungen att stryka sig
i både agility och lydnad. De flesta agilityekipage deltog i Kristinehamns BK:s
inofficiella agilitytävling som hölls samtidigt.
Några lyckades även placera sig riktigt bra där. Efter tävlingarna hade vi ett
bedlingtonrace.
Och, hör ni. Vi är väl fler nästa år eller hur?
Eva Jonsson

KLUBBMÄSTARE I LYDNAD 2003

SUCH TOOLBOX LYCKO STJÄRNA ”Quiza”
145 poäng
Ägare/Förare: Eva Jonsson, Kristinehamn
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2:a Fracas Genuine Love ”Enzo”

143 poäng

Ägare/Förare: Stina Ryttberg, Göteborg

KLUBBMÄSTARE I AGILITY 2003

Foto: Martin Sahlin

Fracas Genuine Love ”Enzo” med förare Stina Ryttberg/Martin Sahlin, Göteborg
Agilityklass:

10 fel + 1,45 tidsfel

Hoppklass:

0 fel + 5,70 tidsfel

2:a SUCH Toolbox Lycko Stjärna ”Quiza” Ägare/Förare Bo Jonsson,
Kristinehamn
Agilityklass:

10 fel + 16,39 tidsfel

Hoppklass:

0 fel + 8,61 tidsfel
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3:a Top Mix Out Of Question "Pärlan" Ägare/Förare Bo Jonsson,
Kristinehamn
Agilityklass:

15 fel + 17,78 tidsfel

Hoppklass:

Diskad pga överskriden maxtid

4:a Toolbox Big Choice ”Tess”, Ägare/Förare: Gullwi Wallroth, Skövde
Agilityklass: Diskad, klarade 7 hinder
Hoppklass: Diskad, klarade 10 hinder
5:a Top Mix Endless Love ”Thelma” Ägare/Förare: Bo Jonsson,
Kristinehamn
Agilityklass: Diskad, klarade 4 hinder
Hoppklass:

Diskad, klarade 7 hinder

6:a Toolbox Copycat ”Hila” Ägare/Förare: Gullwi Wallroth, Skövde
Agilityklass; Diskad, klarade 2 hinder
Hoppklass:

Diskad, klarade 4 hinder

BEDLINGTONRACE 75 meter

1:a Top Mix Endless Love ”Thelma”
2:a Top Mix Out Of Question ”Pärlan”
3:a Fracas Genuine Love ”Enzo”
4:a SUCH Toolbox LyckoStjärna ”Quiza”
5:a Toolbox Big Choice ”Tess”
6:a Toolbox Copycat ”Hila”
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8,23 sek. (32,8 km/tim)
9,57
sek
9,84
sek.
13,22
sek
18,15
sek.
38,37
sek

Resultatlista för årets allroundbedlington 2003
1. Quiza
2. Seven
3. Enzo
4. Alfa
5. Thelma
6. Pärlan
7. Tess
8. Hila

27,5
23
17,5
12
8
3
2
0,5

poäng
poäng
poäng
poäng
poäng
poäng
poäng
poäng

Foto: Martin Sahlin
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Hur kunde du ?
När jag var valp underhöll jag dig med mina egenheter och
fick dig att skratta. Du kallade mig ditt barn, och trots antalet
skor jag tuggade sönder och några totalförstörda kuddar blev
jag din allra bästa vän. När jag var "dum" hund, pekade du ditt finger mot mig
och frågade. "Hur kunde du?" men sedan veknade du och la mig på rygg och
gosade med mig. Det tog lite längre tid än väntat för mig att bli rumsren, för du
hade väldigt mycket att göra, men vi klarade av det tillsammans.
Jag kommer ihåg nätterna när jag låg tätt vid din sida och lyssnade på ditt
snarkande, lyssnade på dina lugna andetag och hemliga drömmar, och jag
tänkte att livet inte kan bli mer perfekt än så här. Vi gick långa promenader i
parkerna, åkte långa bilturer och stannade för att äta glass ( jag fick bara våfflan
för "glass är inte bra för hundar" sa du )
Jag tog långa tupplurar i solen då jag väntade på att du skulle
komma hem vid slutet av dagen. Så småningom började du
spendera mer tid på arbetet och du satsade på din karriär, och la mycket tid på
att leta efter en människovän. Jag väntade tålmodigt, tröstade ditt brustna hjärta
och förstod dina besvikelser, klagade aldrig på dåliga beslut. Jag viftade på
svansen och visade glädje då du kom hem, jag blev lycklig för din skull när du
blev kär.
Hon, numera din fru är inte en "hundmänniska", men trots det
välkomnade jag henne till vårt hem, visade henne tillit och lydde
henne. Jag var lycklig därför att du var lycklig. Sen kom
människobarnen, och jag delade din glädje och lycka. Jag var fascinerad över
deras små fingrar, hur dom luktade. Och jag ville ta hand om dem också. Det var
bara det att hon och du var oroliga att jag skulle skada dom, och jag tillbringade
mesta tiden förvisad till ett annat rum eller en hundbur. Åh, som jag ville älska
dom, men jag blev "fånge i kärleken".
När dom blev äldre blev jag deras vän. Dom hängde i min päls då de försökte
stå på egna ben, petade med fingrarna i mina ögon, undersökte mina öron, och
kysste mig på nosen. Jag älskade allt som hade med dom att göra och jag skulle
försvara dem med mitt liv om det så behövdes.
Jag smög ner i deras sängar om natten och lyssnade till deras
andetag och hemliga drömmar, och tillsammans väntade vi på
ljudet av din bil på uppfarten. Det hade varit tider då andra
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frågade om din hund, och du visade stolt det foto av mig som du bevarade i din
plånbok och berättade historier om mig. De senaste åren svarade du bara "ja"
och bytte sedan samtalsämne. Jag hade gått från att vara din hund till bara en
hund, och du undvek alla kostnader som hade med mig att göra.
Nu har du en ny karriärmöjlighet i en annan stad, och du och de
ska flytta till en lägenhet där husdjur inte är välkomna. Du har
tagit det rätta beslutet för din familj, men det fanns en tid då jag
var din enda familj. Jag var jätteglad över bilturen (precis som i början av vårt
förhållande) tills vi kom fram till djurhemmet. Det luktade hund och katt, rädsla
och hopplöshet.
Du skrev under ett papper och sade: "Jag vet att ni kommer att hitta ett fint hem
till henne.” De skakade sina huvuden och gav dig en ansträngd blick. De insåg
att för en medelålders hund, även med papper så är det nästan omöjligt.
Du var tvungen att ansträngt rycka din sons händer från min
päls medan han skrek: "Nej pappa, snälla!!!!!!" Låt de inte ta min
hund"!! Och du var orolig för honom, vilken hemsk erfarenhet du
precis gett honom angående lojalitet, vänskap och respekt för liv. Du gav mig en
avskedsklapp på huvudet, undvek mina ögon och artigt vägrade du ta mitt
halsband och koppel med dig. Du hade en tid att passa, och nu har jag en
också.
Efter att du gått sa de snälla flickorna att du säkert visste om att
du skulle behöva lämna bort mig för flera månader sen men att
du inte gjort några försök att hitta ett bra hem. De skakade sina
huvuden och sa: "Hur kunde du?"
De är så snälla mot oss som deras upptagna scheman tillåter. De matar oss,
naturligtvis, men jag tappade aptiten för flera dagar sedan. I början då någon
passerade min bur pirrade det i magen och jag tänkte, och hoppades att allt
detta bara var en ond dröm och att du kommit tillbaka för att hämta mig. Eller så
hoppades jag att det var någon som brydde sig, någon som kunde rädda mig.
När jag förstod att jag inte kunde konkurrera med den glädje de söta valparna
visade så gav jag upp och satte mig i ett hörn och väntade. Jag hörde fotsteg
från korridoren när hon kom till mig i slutet av dagen, och jag följde henne snällt
genom korridoren till ett annat rum.
Ett obehagligt tyst och tomt rum. Hon satte mig på ett bord och
smekte mina öron, och sa till mig att jag inte behövde oroa mig.
Mitt hjärta dunkade av förväntan och spänning för vad som
skulle hända, men det var också en känsla av lättnad. "Kärlekens fånge" hade
nu nått slutet. Jag var orolig för henne, sådan är min natur. Bördan vägde tungt
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för henne och det känner jag till på samma vis som jag kände till alla dina
sinnesstämningar.
Försiktigt band hon ett band runt mina framben samtidigt som en tår föll längs
hennes kind. Jag slickade hennes hand på samma vis som jag brukade trösta
dig för många år sedan. Vant stack hon in nålen i min åder.
När jag kände sticket och den kalla vätskan som for genom min
kropp, lade jag mig tröttsamt ner, såg in i hennes vänliga ögon
och mumlade "Hur kunde du"? Kanske förstod hon mitt
hundspråk för hon sa "Jag är så ledsen". Hon kramade mig och förklarade
snabbt att det var hennes jobb att se till att jag kom till en bättre plats, där jag
aldrig mer skulle bli ignorerad, slagen, övergiven eller behöva försvara mig. En
plats med mycket kärlek och ljus. Så väldigt annorlunda är den här platsen på
jorden. Och med den sista lilla kraften jag hade försökte jag visa henne genom
att vifta på svansen att mitt "Hur kunde du? "Inte var riktat mot henne. Det var
dig, min älskade husse jag tänkte på.
Jag glömmer dig aldrig och kommer att vänta på dig i all framtid. Måtte alla i ditt
liv fortsätta att visa dig lojalitet.
Till sist några ord från författaren
Fick "Hur kunde du?" dig att gråta när du läste det, som det
fick mig att göra när jag skrev det? Det är den sammansatta
historien om miljoner av "ägda" husdjur som dör varje år.
Hjälp oss att informera, på hemsidor, i tidningar, på djurgårdar och
veterinärklinikernas anslagstavlor. Tala om att det beslut man tar att skaffa ett
husdjur i familjen är ett viktigt beslut med ansvar för ett liv, att djur förtjänar vår
kärlek och omtanke, att finna ett nytt hem för vårt husdjur är vårt ansvar och om
vi behöver hjälp med omplacering finns goda råd och stöd att få hos olika
djurskyddsföreningar.
Att allt liv är värdefullt. Gör en insats för att stoppa dödandet och uppmuntra
steriliserings- och kastreringskampanjer i avsikt att förhindra oönskade djur.
-© Jim Willis.
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Information från Jordbruksverket

Nya regler för införsel av sällskapsdjur from 3 juli 2004
Nya regler för införsel av sällskapsdjur from 3 juli 2004
Genom Europaparlamentets och Rådets förordning 998/2003 har det beslutats
om djurhälsokrav vid förflyttning av sällskapsdjur inom EU och till EU. Nya regler
för införsel av sällskapsdjur till Sverige börjar därmed gälla fr.o.m. den 3 juli
2004. Flertalet av de nuvarande kraven kvarstår oförändrade.
Följande villkor ställs för införsel av hund och katt från EU-land fr.o.m. den 3 juli
2004 (mer information om anslutningsländernas status finns nedan):


ID-märkning med mikrochip eller en klart läslig tatuering,



vaccination mot rabies enligt vaccintillverkarens rekommendationer med
ett vaccin godkänt av WHO (vaccination behövs ej vid direktinförsel från
Storbritannien och Irland),



antikroppstest som utvisar minst 0,5 IE/ml rabiesantikroppar. Provet ska
tas tidigast 120 dagar och senast 365 dagar efter senaste
rabiesvaccination, d.v.s. med samma tidsfrister som i nuvarande regler
(antikroppstest behövs ej vid direktinförsel från Storbritannien och
Irland),



avmaskning mot dvärgbandmask (Echinococcus spp) utförd av veterinär
med ett prazikvantelhaltigt preparat inom tio dagar före införseln.
Pendlare mellan Sverige och Danmark kan även fortsättningsvis
använda fyraveckorsintyg,



dokumentation i form av ett pass där behörig veterinär noterar alla
nödvändiga åtgärder.

Följaktligen kommer följande införselkrav att försvinna: friskintyg, vaccination
mot leptospiros och valpsjuka samt registrering/tillstånd för registrerad importör.
Jordbruksverket rekommenderar dock att djuret vaccineras mot leptospiros och
valpsjuka för att förhindra att dessa sjukdomar förs in i Sverige.
Nedan förtydligas vad som gäller avseende ansökningar och avgifter i samband
med att de nya reglerna börjar gälla och kravet på registrering/tillstånd för
registrerad importör tas bort.
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- Om du ska föra in en hund eller katt till Sverige före den 3 juli 2004, så måste
du precis som tidigare ansöka hos Jordbruksverket och betala 400 kr för
handläggning.
- Om du ska föra in en hund eller katt till Sverige den 3 juli 2004 eller senare, så
behöver du inget tillstånd. Alla villkor måste dock vara uppfyllda.
- Om du ska resa ut ur Sverige före den 3 juli men återvända efter den 3 juli, så
behöver du inget tillstånd.
- Inbetalda ansökningsavgifter som tillhör ansökningar som inkommer till
Jordbruksverket efter den 31 december betalas inte i något fall tillbaka, inte ens
om de gäller ansökningar med begärt första giltighetsdatum den 3 juli eller
senare.
Alla detaljer i EU-förordningen är ännu inte fastställda och därför är
Jordbruksverkets föreskrifter ännu inte ändrade. Mer information om de nya
reglerna kommer kontinuerligt att publiceras på Jordbruksverkets webbplats.
Bland annat kommer inom kort mer information om införsel av övriga
sällskapsdjur från EU-land och införsel av sällskapsdjur från tredje land att
publiceras på webbplatsen. Där kommer du också att kunna läsa mera om
kraven för införsel från anslutningsländerna så snart anslutningsländernas
slutgiltiga rabiesstatus har fastställts av EU-kommissionen. Eftersom alla detaljer
inte är fastställda så kan denna information komma att kompletteras eller
ändras. Läs på vår webbplats för att hålla dig ständigt uppdaterad!

Foto: Martin Sahlin
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God Jul och Gott Nytt År önskas alla valpköpare och vänner.

Marrianne Bergius Jutagårdsvägen 29, 443 38 LERUM
Tel: 0302-107 00; Mob. 0707-340 083
E-post mariannebergius@swipnet.se
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Hälsningar från redaktionshunden Kenzo
Tur att det finns varma, mysiga sovplatser lite överallt, nu när november- rusket möter
en så fort man sticker ut nosen utanför dörren! Även jag som hund blir lite trött och vill
helst ta så korta promenader det bara går under denna mörka, blåsiga och regniga
period!
Annat blir det kanske när den omtalade första snön dalar ner, vilket blir en alldeles ny
upplevelse för mig! Jag är nämligen endast 8 månader gammal och har bara hört matte
tala om detta vita ludd som vintertid faller ner från himlen. Matte får det att låta som
något otroligt kul att få busa runt i!?
Ja, jag kanske ska presentera mig, jag är född Göteborgare, närmare bestämt i Lerum.
Vi var en syskonskara på fem valpar. Jag flyttade till Närkeslätten och staden Örebro när
jag var 8 veckor gammal.
Min Örebrofamilj döpte mig till Kenzo, för de tyckte jag var så stilig...
Jag arbetar deltid som redaktionshund, d.v.s jag hjälper matte på den tidning där hon
arbetar. Detta är jättekul, det kommer så mycket nya människor hela tiden som vill
gosa och busa runt med mig!
Inte underligt att man blir lite trött ibland...
Speciellt trött brukar jag vara dagen efter att matte och jag har varit på kurs. Min matte
läste en dag en annons om en Friskvårdskurs för hundar, och det var bara att hänga
på...
Tyckte nog att det lät ganska kul i början. Tänk att få träffa sju nya hundkompisar att
kunna busa med, i hela två timmar!
Men, ack så fel jag hade, något bus var det inte tal om. Vi skulle få lära oss att ligga fint i
mattes knä, eller vid hennes fötter i två timmar utan att bry oss om de andra
hundkompisarna! Första gången försökte jag allt att protestera en del, men fick snart
ge upp, det var ingen annan som fick busa heller! Låg istället fint som matte ville och
studerade noga de andra hundarna som bestod av flera olika raser i olika åldrar och
storlekar. Under tiden fick matte lyssna på en veterinär som höll föredrag om oss
hundar, om vårt ursprung och våra egenskaper. En hundpsykolog försökte även lära de
tvåbenta kursdeltagarna att förstå vårt språk!
Veterinären lärde också ut kloklippning, temperaturtagning och massage.
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Det var bara att snällt ställa upp som matte´s "försökshund"! Att vara "försökshund"
var inte så tokigt i detta fall, bara massagen gjorde hela kursen otroligt värdefull. Jag
njöt i fulla drag, och drömde om lyxiga hund-spa anläggningar...
Matte fick även lära sig hur jag ska kännas och bete mig när jag är helt frisk, så att hon
lättare ska förstå när något inte står rätt till! Hon fick prova att ta pulsen, kolla mina
tänder och öron och fick tips om pälsvård. Några enklare dressyrövningar ingick också i
kursen. Fullärd blir man väl aldrig, men detta var en otroligt bra början och jättekul
tyckte både jag och min matte!
Och till alla Er hundar som oroar sig för att gå till veterinären eller hundpsykologen kan
jag bara lugna er med att det inte finns något
att vara rädd för...
"Vov Vov" från Bedlingtonterriern Kenzo, 8 mån.
PS./ En riktigt
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT HUNDÅR ! /DS.

En mästare i viltspår
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Skandinaviska Bedlingtonklubben har fått sin första mästare i viltspår. I
slutet av november blev Seven, Isotop´s Message In A Bottle, 3 ½ år,
svensk viltspårchampion. Extra stolt kan matte, Ewa Pajuniemi från
Österbybruk känna sig, för Seven är den första Bedlington terriern i
Sverige och förmodligen också i Skandinavien som någonsin erövrat
titeln.

Bilden: I selen. Seven, Isotop´s Message In A Bottle, kan numera också
titulera sig svensk viltspårchampion.
Seven kan nu användas till eftersök av trafik- eller skottskadat vilt av både
polisen och jägare som måste ha tillgång till utbildad eftersökshund.
Det känns jättekul och självklart är jag lite stolt över Seven, säger Ewa.
Seven tycker det är jätteroligt att spåra och blir överlycklig när jag plockar
fram spårselen. Då vet han att han ska få jobba.
Championatet har Seven erövrat på rekordtid. Ewa berättar att de började
att träna först i september då hon lade det första spåret. Det blev några
fler spår innan det var dags för anlagsprovet i oktober där spårsträckan
var 600 meter och lagt med fyra vinklar. Maxtiden var satt till 30 minuter.
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- Det gick jättebra. Seven tog spåret på 14 minuter och fick högsta
möjliga poäng, säger Ewa och berättar att de därmed kvalificerade sig för
prov i öppen klass.
För att bli viltspårchampion måste en hund vara skottfast och klara tre
första pris i öppen klass för minst två olika domare. Det första provet
gjorde Seven den 3 november och det sista den 29 november då han
också kvalificerade sig för championatet.
Seven har gjort fyra prov, för en gång missade vi helt och hållet då han
tappade spåret i slutet vid fjärde vinkeln och gick bakspår ett par gånger
och vi fick bryta, berättar Ewa.
- Men det var i grevens tid innan snön kom som vi gjorde det sista
provet. Det måste vara barmark för att kunna avlägga prov, berättar hon
och förklarar att en hund annars lätt kan bli viltstörd eller börja spåra med
”synen”.
Ewa har alltid jobbat med sina tidigare hundar och varför inte också med
en Bedlington.
- Jag har gått några kurser på Brukshundklubben och då såg jag att
Seven var intresserad av att spåra. Viltspår är en gren där hunden kan
göra samhällsnytta och inte heller kräver så mycket, säger Ewa som tror
att Bedlington som ras är en utmärkt viltspårhund med sitt lugna
temperament.
Av domarna har Seven också fått utmärkt kritik; ”spårnoga, lugn och tyst.
En idealisk viltspårhund”.
- Det är jätteviktigt att en viltspårhund inte gnäller, gnyr eller skäller utan
tar sig fram lugnt och stilla för att inte stressa det skadade viltet som
kanske lagt sig ner, förklarar Ewa.
Nu har Seven titlarna svensk och finsk utställningschampion och svensk
viltspårschampion. Vilka utmaningar har du framåt för Seven?
- Jag har inte hunnit fundera så mycket på det än. Jag trodde att jag
skulle kunna ställa ut Seven i jakt/bruksklass när han nu fått titeln, men
det går inte. En Bedlington terrier måste ha grytprov. Så nu är det väl
bara att sikta på ett bruksprovschampionat, säger Ewa och skrattar.
- Men det är kul att jobba med Bedlington och visa att rasen är en
arbetshund och terrier i grund och botten, säger hon och uppmanar alla
Bedlingtonägare att aktivera sina hundar och visa framtassarna. För
jobba, det både kan och vill en Bedlington.
Lena Lidsell
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Utställningsresultat Sverige
Piteå 5/7 (2+1) Domare: Siv Jernhake
Klass
Namn
H UKL
Isotop's Bogart
H CHKL Isotop's Dandy
T CHKL Skybar Galactic Defender

Ägare
Resultat
Eva Johansson 1,1
Britta Gauffin
1 ck, BH-1 BIM cacib
Mimmi Naartijärvi 1 ck, BT-1 ck BIR cacib

Högsbo (Torsåker) (2+3) Domare: Siv Jernhake
Klass
Namn
Ägare
H CHKL Fracas Endless Love
Sirpa Åhr
H VETKL Toolbox Lycko Pelle
Eva Byberg
T JUNKL Fracas Now And Forever
U & R Fransson
T JUNKL Jewelbox Friendship Ring
E & M Byberg
T CHKL Fracas Kiss Me Kate
U & R Fransson

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

Åbo 4/10 (0+4) Domare: Petter Fodstad
Klass
Namn
T UKL
Top Crystal’s In The Summertime
T UKL
Opalens Ramina
T ÖKL
Blå Skuggans Blue Velvet
T CHKL Blå Skuggans Www.Blaskuggan.Com

Resultat
1,1 ck BT-3
1,2
1,1 ck BT-2 cert
1, ck BT-1 BIR

Ägare
Sofia Fagerholm
Sonja Olsson
Rita Jönsson
A-M & R Lyberg

Halstahammar 4-5/10 (4+3) Domare: Veli-Pekka Kumpimäki
Klass
Namn
Ägare
Resultat
H CHKL Isotop's Message In A Bottle
A-M & M Byberg 2 ck BH-4
H CHKL Honeymist Buddy Rich
U & R Fransson 1 ck BH-2
H VETKL Toolbox Lycko Pelle
Eva Byberg
1, ck BH-1 BIR
H VETKL Isotop's Touch Down
A-M Byberg (Rut Jonsson)
2 ck BH-3 cert
T JUNKL Fracas Now And Forever
U & R Fransson 1, 1 HP
T ÖKL
Top Mix Out Of Question
Eva Jonsson
1,1 ck BT-2 cert
T CHKL Fracas Kiss Me Kate
U & R Fransson 1, ck BT-1 BIM
Växjö 12/10 (3+4) Domare: Ellis G Hulme, Storbritannien
Klass
Namn
Ägare
H CHKL Opalens Quintus
SonjaOlsson
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Resultat
2

H CHKL
H VETKL
T UKL
T ÖKL
T CHKL

Blå Skuggans Web Master
S Eriksson
Blå Skuggans Keep An Eye On Me A-M & R Lyberg
Opalens Ramina
Sonja Olsson
Blå Skuggans Brown Biscuit
E Schröder
Blå Skuggans Www.Blaskuggan.Com A-M & R Lyberg

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

Hund 2003 13/12 (9+6) Domare: Perik Zsuzsanna, Ungern
Klass
Namn
Ägare
Resultat
H UKL
Isotop's Bugatti
Ninna Odenhag 1, 1 ck BH-R
H UKL
Opalens Ramses
Gloria Qvarnström 1, 2
H CHKL Blå Skuggans Web Master
S Eriksson
1, ck, BH-1 BIR
H CHKL Isotop's Message In A Bottle
A-M & M Byberg 3
H CHKL Toolbox Dalton
Ulrika Granberg Norling
4
H CHKL Velvety Out Of Sight
Bente Hasson
2, ck BH-4
H VETKL Blå Skuggans Never Fear
A-M & R Lyberg 1, ck BH-2
H VETKL Toolbox Lycko Pelle
Eva Byberg
3, ck
H VETKL Velvety Mawrick
Bente Hasson
2, ck BH-3
T JUNKL Jewelbox Friendship Ring
E & M Byberg
1,1 ck BT-2
T JUNKL Petite's Flexible Naiad
Ewa Pajuniemi 1, 2
T ÖKL
Skybar Dimensional Cataclysm
Hanne Winninge 1,1 ck BT-R
T ÖKL
Blå Skuggans Blue Velvet
Rita Jönsson
1,2 ck BT-3
T CHKL Blå Skuggans Www.Blaskuggan.Com A-M & R Lyberg 1, ck BT-1 BIM
T VETKL Blå Skuggans Human Touch
A-M & R Lyberg 1, ck BVET-2
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Vinstrikaste Bedlington i Sverige 2003
Placering

Namn

Kön

Poäng/Utst.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Blå Skuggans WWW Bla Skuggans Com
Blå Skuggans Never Fear
Toolbox Lycko Pelle
Tendency Of Celtic Odyssey
Blå Skuggans Web Master
Honeymist Buddy Rich
Jewelbox Friendship Ring
Top Crystal's Hey Good Looking
Fracas Kiss Me Kate
Toolbox Lycko Stjärna
Blå Skuggans Blue Velvet
Isotop's Bugatti
Isotop's Boccia
Top Crystal's Gonna Love You
Isotop's Message In A Bottle
Skybar Galactic Defender
Top Crystals In The Summertime
Skybar Supernova Expansion
Fracas Endless Love
Isotop's Battery
Opalens Ramina
Petite's Field Pansy
Top Crystal's Cinderella Rockafella
Velvety Out Of Sight
Frostabäckens Dante Boy
Opalens Ramses
Velvety Love Me Tender
Velvety Mawrick
Top Mix Out Of Question
Isotop's Bogart
Skybar Interstellar Overdrive
Fracas Harmony Queen
Fracas Perfect Timing
Blå Skuggans After Dark
Blå Skuggans Keep An Eye On Me
Blå Skuggans Rise'N'Shine
Toolbox Best Before
Blå Skuggans Human Touch
Isotop's Sensuella Isabella
Isotops Touch Down
Karman-Gias Mamsell
Top Mix Endless Love
Velvety Maximilian
Dodgewells Devon Dream
Fracas Now and Forever
Skybar Dimensional Cataclysm
Blå Skuggans Brown Biscuit
(Ej medlem från årets början 32p/5)

Tik
Hane
Hane
Tik
Hane
Hane
Tik
Tik
Tik
Tik
Tik
Hane
Tik
Tik
Hane
Tik
Tik
Tik
Hane
Hane
Tik
Tik
Tik
Hane
Hane
Hane
Tik
Hane
Tik
Hane
Tik
Tik
Tik
Hane
Hane
Hane
Hane
Tik
Tik
Tik
Tik
Tik
Hane
Tik
Tik
Tik
Hane

110p/5
85p/5
70p/5
68p/5
60p/5
58p/5
48p/5
42p/5
40p/5
35p/2
33p/5
33p/5
32p/5
30p/5
29p/5
28p/3
24p/4
21p/3
21p/4
16p/1
15p/4
15p/4
14p/1
13p/2
13p/2
11p/2
10p/2
9p/1
9p/2
8p/2
8p/2
7p/2
6p/1
5p/1
5p/1
5p/1
5p/1
4p/1
4p/1
4p/1
4p/1
4p/1
4p/1
3p/1
3p/1
2p/1
0p/0

13
14
15
16
17
18
20
21
23
24
26
27
28
30
32
33
34

38

44
46
47
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Danmark

Årsberetning for 2003
Kære Bedlington-venner, så er endnu et år gået rigtigt godt. Vi har ikke haft en
skovtur i år, men i stedet har vi haft et træf i Mollerup, hvor vi havde en dag med
meget godt vejr (næsten for varmt). Vi havde god hjælp med det praktiske fra
alle sider og vi har skrevet om det i sidste nr af TN *)
Nu mangler vi bare vor juleafslutning, som foregår på skue i Virklund den 29.
november, hvor vi alle medbringer noget godt til maven. Vi skriver lidt om dette i
næste nr., således, at de der ikke var med, også kan læse lidt om det.
Vores avlsrestriktion, som har været til afstemning blandt medlemmerne, går nu
videre til DTK og DKK til viderebehandling.Tilorientering stemte 7 for og ingen
imod forslaget, der viderefører den nuværende, indtil vi på et tidspunkt selv
ønsker at ændre den.
Vi håber stadig på, at I også selv skriver lidt i bladet, så vi også får lidt andre
historier om sjove episoder med hundene og gerne med fotos i farver.
Hilsen Birgit Wohlfahrt
Årskonkurrence

for 2003
Point

Udst.

Ejer

321

12

Jytte Fomsgaard,
Horsens

2. Komtessa’s Brown Only You My Love 223

13

B. & J. Wohlfahrt,
Mollerup

3. Komtessa’s Blue Penny

7

Jytte Fomsgaard

1. Stonegarth Salt´Peppa

87

4. Arlynn v. d. Kapoentjes

43

2

B. & J. Wohlfahrt

5. Komtessa’s Blue Sandra (hvalp)

14

2

B. & J. Wohlfahrt

6. Komtessa’s Brown Eicke

11

1

B. & J. Wohlfahrt

7. Komtessa’s BlueRollo (hvalp)

7

2

B. & J. Wohlfahrt

8. Komtessa’s BlueJosefine

1

1

Jytte Fomsgaard

Ialthar 10 Danske, 5 Svenske, 1 Norsk, 1 fransk og 1 Tysk hund deltaget på 14
udstillinger.
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Årets Danske Champions:
Komtessa’s Brown Only You My Love
Blå Skuggans Willow In Line

Ejer Cedric Jegou, Frankrig

Tendency of Celtic Odyssey

“

Opalens Quintus

”

A.-M. & R. Lyberg, Sverige
SonjaOlsson, Sverige

Årets Danske Klub Champion:
Komtessa’s Brown Only You My Love
Årets Internationale Champions
:
Stonegarth Salt´Peppa
Komtessa’s Brown Eicke
Københavns Vinder 2003:
Stonegarth Salt´Peppa
Blå Skuggans www.BlaSkuggan.Com

Ejer A.-M. & R. Lyberg, Sverige

Årets Senior:
Komtessa’s Brown Eicke
Årets Hvalp:
Komtessa’s BlueSandra (se foto)
Årets Opdrætsklasse:
Kennel Komtessa’s (se foto)
Kennel Povera’sVandrepræmie for Vinder på jyske udstillinger: Stonegarth Salt´Peppa
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RESULTATER FRA NORGE

2003.

UTSTILLING

SANDEFJORD HUNDEKLUBB, SANDEFJORD 19.01.2003.
DOMMER: Antonio Rojo, Spania.
Påmeldte: 2 + 1.
BIR – CERT
BIM – CERT
2BHK - CK

NV-02 BLÅ SKUGGANS BRIGHT’N BEAUTY (T)
Eier: Eva Oldermark, Magnor.
BLÅ SKUGGANS AFTER DARK(H)
Eier: Eva Oldermark, Magnor.
N UCH BLUE LIGHT ‘s APOLLON (H)
Eier: Laila Handelsby, Spikkestad.

NORSK DOBERMAN KLUB, SKEDSMOHALLEN, 08.02.2003.
DOMMER: Carl-Gunnar Stafberg, Sverige.
Påmeldte: 1 + 2.
BIR – CERT

NV-02 BLÅ SKUGGANS BRIGHT’N BEAUTY (T)
Eier: Eva Oldermark, Magnor.

NORSK BOXER KLUBB, EKEBERGHALLEN 15.02.2003.
DOMMER: Wenche Eikeseth, Norge.
Påmeldte: 1 + 3
HP
N UCH NORDUV-02 BLÅ SKUGGANS
AFTER DARK (H)
Eier: Eva Oldermark, Magnor
NORSK DOBBERMANN KLUBB, STANGEHALLEN, 26.04.2003.
DOMMER: Hickey, Frances.
Påmeldte: 1 +1.
BIR - CERT

NORDUV -02 Blå Skuggans After Dark (H)

NORSK ROTTWEILERKLUBB, STANGEHALLEN, 27.04.2003.
DOMMER: Baker, Maurice.
Påmeldte: 1 + 1.
BIR – CERT
BIM
AFTER DARK (H)

NV-02 BLÅ SKUGGANS BRIGHT’N BEAUTY (T)
Eier: Eva Oldermark, Magnor.
N UCH NORDUV-02 BLÅ SKUGGANS
Eier: Eva Oldermark, Magnor

NES HUNDEKLUBB, NES ROMERIKE 24.05.2003
DOMMER: Edith Hogg
Påmeldte: 1 + 2.
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BIR – CERT
BIM – CERT

ELIABO’s A I MANT (H)
Eier: Gro Østmo Granholt; Ski.
PETIT’S FLOWERING RUSH (T)
Eier: Marit Ones/Gro Østmo Granholt, Ski

NORSK WELSH CORGIE KLUBB, NES ROMERIKE, 25.05.2003.
DOMMER: LEELA RATNAM.
Påmeldte: 1 + 2.
BIR – CERT
BIM – CERT
2BTK – CK

ELIABO’s A I MANT (H)
Eier: Gro Østmo Granholt; Ski
NV 02 BLÅ SKUGGAN’s BRIGHT’N’BEATY (T)
Eier: Eva Oldermark, Magnor.
PETIT’S FLOWERING RUSH (T)
Eier: Marit Ones/Gro Østmo Granholt, Ski.

NORSK KENNEL KLUIB; DRAMMEN, 14.06.2003.
DOMMER: Marit Sunde, Norge.
Påmeldte: 5 + 2.
BIG 5 BIR – CERT – CACIB
2 BHK – CK

F G CH BLÅ SKUGGAN’s WILLOW IN THE LINE (H),
Eier: Cedric Jegou, Sverige
N UCH NORDUV-02 BLÅ SKUGGAN’s AFTER DARK (H)
Eier: Eva Oldermark,Magnor.

NORSK KENNEL KLUBB, TRONDHEIM 28.06.2003.
DOMMER: Paul Stanton, Sverige.
Påmeldte: 2 + 3.
BIG 3 - BIR- CK – CACIB
BIM – CERT

KARMAN-GIAS MAMSELL, (T)
Eier: Heidi Molund, Hell.
BE MY LOVER AV JAZZBYEN (H)
Eier; Geir Stian Vatland/ Heidi Molund, Hell.

NORSK TERRIER KLUB, TRONDHEIM 28.06.2003.
DOMMER: Bengt Nilsson, Sverige.
Påmeldte: 1 + 1.
BIR – CERT

ELIABO’s AURORE (T)
Eier: Anne Monica Solli, Hjelset.

MOSS OG OMEGN HUNDEBLUBB, MOSS, 26.07.2003.
DOMMER: Kealy, Susan.
Påmeldte: 2 + 2.
BIR – CERT
BIM – CK
2 BHK – CERT

PETIT’s FLOWERING RUSH (T)
Eier: Marit Ones, Gro Østmoe Granholt, Langhus.
N UCH NV-99 BORSALI’NOS PERITO(H)
Eier: Mona og Benedicte Fjeld, Skiptvet.
ELIABO’s A I MANT (H)
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Eier: Gro Østmoe Granholt, Ski
NORSK KENNEL KLUBB, OSLO, 16.08.2003.
DOMMER: Tast, Harry, Finland.
Påmeldte: 2 + 2.
BIR – CERT – CACIB
BIM – CK

S N UCH TOOLBOX LYCKO STJERNA (T)
Eier: Eva Jonsson, Kristinehamn.
N UCH NV-99 BORSALI’NOS PERITO (H)
Eier: Mona og Benedicte Fjeld, Skiptvet

NORSK TERRIER KLUBB, LIERHALLEN, 06.09.2003.
DOMMER: Heikkinen-Lehkonen, Paula.
Påmeldte: 1 + 7.
BIR – CERT

PETIT’s FLOWERING RUSH. (T)
Eier: Marit Ones og Gro Østmo Granholt.

BIM – CK

N UCH BLUE LIGHT’s APOLLO (H)
Eier: Laila Handelsby, Spikkestad.

2 BTK – CK – BIG 2 V

NORDV-94 N S UCH ISOTOP’s GOODWIN SHADOW (T)
Eier: Unni Bjørnbekk Evensen, Rykkin.

3 BTK – CK -

S UCH TOOLBOX LYCKO STJERNE (T)
Eier: Eva Johnsson, Kristinehamn, Sverige.

4 BTK – CK

NUCH NAH YOOH’s SHOOTING STAR (T)
Eier: Berit Hallan, Oslo.

NORSK BERNER SENNENHUNDEKLUBB, HAUGER, 07.09.2003.
DOMMER: Birgit Seloy, Danmark.
Påmeldte: 1 + 2.
BIR - CERT
2BTK – CK
BIM – CK

PETIT’s FLOWERING RUSH (T).
Eier: Marit Ones/Gro Østmo Granholt, Ski
BLÅ SKUGGAN’s BRIGHT’N’ BEAUTY (T)
Eva Oldermark, Magnor.
N UCH NORDUV 02 BLÅ SKUGGANS’s AFTER DARK (H)
Eier: Eva Oldermark, Magnor.

NORSK KENNEL KLUBB, FREDRIKSTAD, 27.09.2003.
DOMMER: Berit Foss, Norge.
Påmeldte: 2 + 3.
BIR – CK – CACIB
BIM - CERT

BLÅ SKUGGAN’S AFTER DARK (H)
Eier: Eva Oldermark, Mgnor.
ISOTOP’s ETNA (T)
Eier: Kirsten Sverdrup Bjørnson, Langhus.
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NORSK GRAND DANOIS KLUBB, SKEDSMO, 04.10.2003.
DOMMER: Nenne Runsten.
Påmeldte: 1 + 2.
5 BIG - BIR – CERT
BIM – CK
2BTK – CK

ISOTOP’s ETNA (T)
Eier: Kirsten Sverdrup Bjørnson, Langhus.
N UCH NORDUV-02 Blå Skuggans After Dark (H),
Eier: Eva Oldemark, Magnor.
BLÅ SKUGGAN’s BRIGHT’N’ BEAUTY (T)
Eva Oldermark, Magnor.

Debatt
Med tanke på den uppmärksamhet som förra numrets inlägg fick känns det
angeläget att fortsätta att föra debatt.
Jag vill skapa debatt om klubben och dess syfte. Efter två år i styrelsen har jag
kommit till slutsatsen att det verkar vara olika åsikter om vad klubben har för
syfte.
Klubbens målsättning är skrivna i klubbens stadgar.
Under §1 Mål gäller
att
skapa bästa möjliga förutsättningar för Bedlingtonterriern, ägaren till
och ägandet av Bedlingtonterrier, genom
att
väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och
exteriört fullgoda Bedlingtonterrier
att
informera och ge kunskap om rasen och dess vård, samt om hållandet
av hund
att
bevaka och arbeta med frågor som har ett betydande intresse för
rasen, ägaren till och ägande av rasen.
Jag tror inte att någon har något att invända mot dessa mål. Hur ser då
verkligheten ut? Uppfyller klubben dessa mål? Föresten vem är klubben? Jag
anser att klubben är alla vi som är medlemmar oavsett om vi är hundägare,
fodervärd, uppfödare eller som jag medlem utan hund.
Ni har på årsmötet utsett en styrelse. Men tro för den skull inte att styrelsen skall
eller kan uppfylla klubbens alla mål. Styrelserna har naturligtvis under alla år
gjort en värdefull insats för klubben och så har även många medlemmar gjort,
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som funktionärer eller på annat sätt. Men målen är något vi tillsammans måste
genomföra.
Klubben får inte bli ett verktyg för individen att uppnå egna mål. Klubben får
heller inte användas mot medlemmar, andra individer eller verksamheter. Allt för
många konflikter som påverkar klubben har inget med klubben att göra.
Avelsrådet avgick i förtid förra hösten och tre mycket kompetenta ledamöter i
styrelsen har just avgått ur styrelsen. Är det så vi vill att klubben skall fungera?
Vi har en bra klubb med en sund och frisk ras som vi alla tycker om och som är
vårt gemensamma intresse. Ändå så haglar anklagelserna runt om i klubben,
några vill inte ta del i klubbens verksamhet andra anser att de inte får ta del
o.s.v. En fungerande styrelse måste ha medlemmarnas stöd och kritik skall
framföras när det är befogat och där det finns anledning att kritisera. Obefogad
kritik skadar klubben mer än den person som kritiseras. Kritik mot klubben och
dess verksamhet skall ges till styrelsen! Styrelsen är ansvarig för att besvara
kritiken. Genom detta förfarande kan kritik bidra till att klubben blir bättre utan att
skada klubben i onödan.
Det är nu hög tid att vi alla hjälper till att uppfylla klubbens mål som förutom de
mål som anges i stadgarna även gäller RAS. (Rasspecifik Avels Strategi).
Din åsikt och dina ideer är viktiga. Framför dem till styrelsen!
Ditt bidrag till tidningen är ett bidrag till alla i klubben.
Örjan Bohman
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Grattis Ninna och Viktoria!
Det är alltid lika kul att se Bedlington på prispallarna vid utställningar
runt om i landet. Ännu roligare är det att se ungdomar vinna framgångar.
Vid Östsvenska Terrierklubbens officiella utställning i Hallstahammar i
oktober fanns i tävlingen juniorhandling två Bedlington i topp.
I konkurrens med ett 20-tal deltagare placerade sig två unga
representanter för klubben, Ninna Odehag, Surahammar och Viktoria
Lidsell, Västerås, båda 13 år, som tvåa respektive femma i slutfinalen.
Hoppas att vi får se fler ungdomar från klubben i utställningsringarna i
framtiden.
Vid samma utställning visade Ninna
Odehag tikvalpen Sippan, Fracas Blue
Nun som blev BIR-valp i klassen 4-6
månader.
Bilden:
BIR-valp blev även Rasmus, Isotop´s
Group leaderi hanhundsklassen 6-9
månader, visad av Viktoria Lidsell.
Båda valparna fick omdömet väl
visade av domaren Veli-Pekka
Kumpimäki från Finland.
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