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Domarbladets manusstopp: 15/3, 15/6, 15/9 samt 15/11.

Ordförandes rader.

Först vill jag beklaga att Bengt Nilsson – en sann vän och domarekollega – tragiskt lämnat oss.  Bengt gick 
bort i augusti. Han har gjort mycket för Svenska Domarföreningen – senast som föreningens revisor. En 
annan klubb som stod Bengt varmt om hjärtat var Svenska Terrierklubben. Privat arbetade Bengt inom poli-
sväsendet. SDF skänkte ett bidrag till Ulla & Bertils minnesfond och naturligtvis blommor till begravningen. 
Våra tankar går till Bengts närmaste.

En ny generation av domare är på väg in i hunderiet. Sex stycken ur årets preparandkurs har nu blivit god-
kända FCI-domare, fem av dessa har redan blivit medlemmar i föreningen. Välkomstbrev med medlemsnål 
och bildekal är på väg ut till dessa nya medlemmar.

På tal om medlemmar så kunde medlemsantalet vara lite starkare. Tror ni folk har tröttnat på föreningen 
eller bara glömt betala in medlemsavgiften? Vi måste hjälpas åt att påminna våra kollegor om detta så att 
medlemsantalet kan öka igen. Det kan nämnas att det alltid har varit bra mycket högre på hösten, kanske 
behöver folk få bättre rutiner för att komma ihåg att betala in sin medlemsavgift. När inte tidningen dyker 
upp brukar det ringa en ”klocka”.

I vårt grannland Norge planeras det nu för fullt, då de skall ha sin andra helgkonferens i januari nästa år. 
Konferensen där är på riksnivå och är inte en presentation av olika raser utan tar upp ämnen som rör do-
marvärvet och dess problem, intressanta gästföreläsare är inplanerat med detta i fokus. Finns det intresse 
att göra något liknande även i Sverige? Kan nämnas att vi har haft egen helgkonferens men detta har varit 
mer på lokalnivå och har handlat om enskilda rasers typ och säregenhet.

Ett tydligen hett ämne som kommer att diskuteras på denna konferens är hur man mäter mankhöjd på en 
hund. Det finns nämligen tre sätt att mäta mankhöjd på hundar. En samsyn på detta tycker vi är viktigt i 
Norden. SDF har väckt denna intressanta frågeställning hos SKK, frågan är nu anmäld på den generella do-
markonferensen som hålls 2018.

Vi i styrelsen har tänkt på att det finns ett behov av en sida med ”tips & råd ” på vår hemsida ”www.dogjud-
ges.com”. Mer information om detta kommer snart, det som denna sida skall handla om är allt ifrån inköp 
av flygbiljetter, visumhandlingar, försäkringar och dess certifikat, internationell legitimation och allt annat 
som är bra att tänka på. Även specifika saker att tänka på för olika länder. För att detta skall bli så bra som 
möjligt och hållas ”up to date” så krävs det att alla delger sin senaste information och erfarenhet till styrel-
sen.

Vi har också beslutat att föreningens fonder behöver ses över och moderniseras till en lagom säker risknivå. 
Vår bankkontakt har lovat att diskutera det med några med rätt kompetens för ämnet i styrelsen.

Lokalombuden har planerat många höstaktiviteter runt om i landet och vi i styrelsen uppskattar deras 
engagemang för medlemmarna. Hör av er om det finns intresse att starta någon ny lokalavdelning i någon 
landsända? Vi hjälper gärna till med att supporta detta. 

Till sommar och julfester vill jag också att vi skall tänka på våra äldre medlemmar som kanske inte är så ak-
tiva hunddomare längre. En lista har gått ut med bland annat vilka som är honnörsdomare, vi hoppas på att 
lokalombuden uppmärksammar denna lista.

Sist men inte minst tack för alla bidrag till vår tidning Domarbladet, nya bidrag välkomnast alltid.
Må nu gott och njut av höstens alla vackra färger.                                       Svante Frisk
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2016 års medlemsavgift 
Sätt in 200.- på PG 741991-4

IBAN SE85 9500 0099 6034 0741 9914

 
Svenska Domarföreningen  
 
Håll utkik efter dina lokala aktiviteter på: 
 
www.dogjudges.com

Domarkonferenser 
 
April 2017: 8-9, Svenska Stövarklubben 
 
Oktober2017:  21-22, Specialklubben för Bearded Collie, Specialklubben för Cavalier King 
Charles Spaniel, Svenska Shetland Sheepdogklubben och Svenska Klubben för Ungerska 
Raser 

November 2017: 24-25, Svenska Terrierklubben 
 
Februari 2018: 23, Rasklubben för Portugisisk Vattenhund, Svenska Barbetklubben, 
Svenska Lagotto Romagnoloklubben och Svenska Perro de Agua Espanol Klub 
 
Februari 2018: 24-25, Svenska Kennelklubben/CS arrangerar generell exteriördomarkon-
ferens

April 2018: 7-8, Svenska Isländsk Fårhundklubben och Svenska Lapphundsklubben

AKTIVITETSBIDRAG? 
Styrelsen vill påminna om att både den som är lokalombud och även andra som vill arrangera något i 
SDF:s regi, kan söka bidrag till aktiviteter. Tex föredrag av någon intressant person som är extra kunnig 
inom något ämne med hundanknytning.

Framsidan av Domarbladet föreställer: Tavla som finns på biblioteket på 
SKK

Nytt på SKK.SE 
www.skkplay.se 
Där kommer en ny film den 21 september.



 

Norsk Älghund Grå      av Anna Fors Ward 

Fick detta mail av min domarkollega Anna Törnlöv, som jag träffade i Lycksele på Svenska 
älghundklubbens domarkonferens 4-6 mars 2016.

”Hej!
Kul att ses i helgen och jätteintressant att höra dig berätta om de grå. Att höra någon som verkligen 
kan och tycker om en ras ger så mycket mer än att läsa ett ”platt” kompendium. Hoppas du har möj-
lighet att skiva om dem till Domarbladet så att fler får ta del av detta. Gärna om varför de skall se ut 
som de gör, rörelser och hur det är när de jobbar. Hälsningar Anna”

Eftersom jag precis som hon skriver verkligen brinner för denna ras, Norsk älghund grå 
eller gråhund som den var dagligen kallas, så skriver jag gärna några rader.

Jag är själv uppväxt med rasen. Min far, Lennart Olofsson från Hallen i Jämtland, åkte till 
Hönefoss i Norge 1965, samma år som jag föddes. Där köpte han en tikvalp av Arne Blom 
efter Bertil och Lösti som är två av Norges omtalade stamfäder.

Granta som tiken hette, och jag blev som syskon. Hon blev en mycket väl fungerande jakt-
hund och födde ett antal kullar, där jag liksom var en del av kullen. Det var här mitt stora 
hundintresse vaknade.

Min första gråhund
Jag fick min första egna gråhund, en hane med namnet Rapp, när jag var 12 år, 1977. Han 
hade Molstabergs Dacke och Noraskogs Milo i stamtavlan på morssidan och Bertil och 
Lösti på farssidan. Det var då de mest kända linjerna från Norsk och Svensk sida. Han blev 
jaktchampion när jag var 15 år. Jag måste ha varit den yngsta människan som gått jaktprov 
med egen hund på den tiden. Rapp var ingen skönhet, 2 ökl. klen benstomme, lite snipigt 
nosparti och mörk. De flesta gråhundarna med svenskt blod i sig var mörka i färgen då.

Efter Granta och Rapp har det blivit en hel del gråhundar för mig och min far i kenneln 
Sångbergets kennel: SEUCH SEJCH Nero, SEUCH SEJCH Sångbergets Gorm, SEUCH 
SEJCH Sångbergets Gojje, SEUCH SE JCH Sångbergets Iller, SEUCH SEJCH Axi, SEUCH 
SEJCH Sångbergets Strimma, J Trollelgens Granta för att nämna några. Och en hel del av-
kommor med goda resultat.

5
fortsättning

Två lovande val-
par med fin profil 
och könsprägel.
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fortsättning

Utmärkt hane med rätt hållning och attityd

Trevliga trygga hundar
 
Gråhunden är en trevlig hund om den får rätt fostran. Det är en hund som är självsäker 
och har ett stort mod. Därför ska man redan från valp fostra dem till den trevliga indi-
vid de ska bli som vuxen. Det är inte ovanligt att en 8 veckors valp försvarar sitt ben rätt 
rejält. Här gör många fel och tycker att det är gott ”gry” i valpen och skrattar åt dem. Då 
gäller det att visa redan här att det inte är OK. Hantera valpen ofta och mycket, gäller så-
klart alla valpar, men jag ser att det brister här hos vissa gråhundsägare. Eftersom de har 
en del mod (dådkraft) i sig så är det viktigt att lära dem vad den skall användas till och 
det är inte att försvara ben eller att morra vid tandvisning. Det är väldigt trevlig och trygg 
familjehundar men behöver så klart få utlopp för sin stora jaktlust.

Gråhundens rötter – Skandinaviens jaktspetsar
Gråhundens rötter hittar vi i forntidens nordliga jaktspetsar. Kynologerna började intres-
sera sig för den Nordiska spetsen i slutet på 1800-talet och möttes av en spretig samling 
av varierande typer och färger. Oredan bland varianterna var total och Norrmännen var 
snabb att ta ställning, vilket resulterade i att gråhundens första rasstandard fastställdes 
och stambok började föras efter bildandet av Norsk Dyrehundklubb 1899. Standarden har 
sedan fram till våra dagar reviderats ett antal gånger.

Nors elghund grå (NEG), gråhunden, räknas som Norges nationalras och pryder logoty-
pen för Norsk Kennel Klub. Tidigare var gråhunden den vanligaste älghunden i Norden, 
men har under 2000-talet tappat i popularitet till förmån för jämthunden i Sverige och 
Finland. I Norge är den fortfarande störst av älghundsraserna.
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Effektiva rörelser 
med utmärkt över-

linje. 

 
Det visade sig att det var tillfälligheter som gjorde att det blev en norsk ras. Det kunde 
lika gärna ha varit en svensk. Gråhunden är lika mycket Svensk som Norsk. Vid unions-
upplösningen skedde en förändring, som i princip innebar att Norge, på sätt och vis, la 
beslag på en i grunden Svensk hund.

Fram till 1898 bedömdes tre raser i samma utställningsring. Norsk älghund svart, norsk 
älghund grå och så jämthunden men därefter sorterades de ut i färg och de gråa dömdes 
för sig. 

Gamle Bamse Gram räknas som en av rasens stamfäder. Han köptes in från Ångerman-
land till Norge. I Norsk Jakthundstambok 1895 beskrivs han. ”Löshund av äkta svensk 
gråhundstyp. Utmärkt älghund duktig i upptaget och ihärdig i högsta grad vilka egen-
skaper han nedärver bra.” Gamle Bamse Gram finns i de flesta stamtavlor världen över. 
Han var en mycket bra löshund och den hunden fick stor betydelse för aveln av den grå 
älghunden i Norge. Gråhundarna förekom lika frekvent inom Sverige som i Norge och 
att det var politik med i spelet som avgjorde att det till sist blev en norsk ras. Vid uni-
onsbildningen var Norrmännen ute efter ikoner och Norsk elghund grå blev en sådan. 
Om gråhundens ursprung finns mer att läsa i boken ”Nordliga Jaktspetsar” av B.O 
Jahnsson och Rune B. Samuelsson samt i Norske Elghundklubbers Förbunds Jubileums-
skrift 1999.

Hur ska då en gråhund vara och se ut för att vara rastypisk?

Norsk Älghund grå, Gråhund, är en hund som skall vara modig, djärv och energisk för att klara sitt 
uppdrag att arbeta självständigt med älg under många timmars ståndskall. Den behöver också 
dådkraft (mod) för att gå ut på sökrundor och sedan hitta tillbaka till sin ägare.  Detta skall synas 
i utställningsringen. Den skall inte hässja, vara pipig eller backa vid hantering. Den får inte heller 
sakna resning eller ha en loj utstrålning. Sådana egenskaper sänker kvaliteten.  
 
NEG (Norsk elghund grå) är en kvadratisk hund även om tiken tillåts vara något längre.

fortsättning
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fortsättning

Kroppen ska vara kvadratisk och kompakt. Spänstig och reslig. Huvudet skall vara torrt och kil-
format. Stopet lätt markerat. Nospartiet skall vara jämt avsmalnande och ungefär lika långt som 
skallpartiet.
Skallen skall vara svagt välvt, kinderna flata, ögonen mörkt bruna och inte framträdande, öronen 
ska vara relativt små och upprättstående. 
 

Idealisk hållning, 
utstrålar rätt tempe-
rament, lagom bredd 
i bröstkorgen dess-
utom utmärkt svans 
o färg. En hund att 
spara i bakhuvudet!

Halsen skall ha god resning, vara medellång och kraftig. Halsskinn förekommer men 
är inte önskvärt. Överlinjen skall vara stark och rak.
Lågställda hundar är inte rastypiskt och det skall dra ner priset. Dvärgväxt förekom-
mer i rasen., men är inte vanlig. Dessa hundar har de karaktäristiska benen som är allt 
för korta vilket gör att proportionerna blir helt felaktiga. 

Älg i snö:i sådan här 
terräng är det själv-
klart att det krävs en 
välkonstruerad hund 
med rätt temperament 
och jaktlust för att 
orka i många timmar
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Gråhunden ska ha moderata vinklar och svansen skall vara väl rullad över ryggens mitt-
linje. Pälsen skall vara tät och riklig eftersom den skall klara regn och rusk. Färgen ska 
vara rent grå med ljusa seltecken och med mörk mask. Rörelserna skall vara lätta, effek-
tiva och parallella. 
I rasen förekommer det hundar med långa ryggar, hundar som är tunga och hundar 
med för klena benstommar. Detta är något ni skall se upp med. Likaså för stora öron och 
snipiga nospartier. 
Gråhunden skall ha ett komplett saxbett och det bör också vara kraftigt och välutvecklat. 
Tänder och bettet diskuteras på Konferensen och rasklubben i Sverige är mer restriktiv 
när det gäller bett och tandbortfall än hemlandet Norge. Ett önskemål från rasklubben är 
att avsaknad av andra tänder än P1:or skall vara prisnedsättande. 
NEG skall alltid mätas. För att kunna tilldelas CK bör den inte vara mer än 1 cm under 
eller 2 cm över idealhöjden, som för hanhundar är 52 cm och tikar 49 cm.
. 

 Utmärkta proportioner, hållning, svans

Tack för att jag fick dela med mig av en ras jag har kär

 Vackert tikhuvud i profil 
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Whippet – nycklar till en ras     Text: Magnus Hagstedt
 
 Att få prata om sin egen ras för kräsna domarkollegor kan vara både en utmaning och bli till 
något alldeels extra. Jag har gjort det om whippet tidigare, men då lite mer traditonellt och då 
följt standardtexten kring önskvärda skrivningar från början till slut. Den här gången ville jag 
göra på ett annorlunda sätt, och valde att plocka ut några enskilda egenskaper som tillsammans 
skapar en helheten kring ett ideal. Så gjorde jag också vid SDHK:s domarkonferens häromåret 
med inledningspresentationen för chihuahua. Eftersom jag fick fin feed-back för det kändes det 
nu rätt att prova samma upplägg även för whippet.
 
Det var verkligen kul att så många kollegor hade tagit sig tid att komma till SKK:s lokaler i Rin-
keby för att lyssna på mig och titta på alla utvalda bilder. De här träffarna runt omkring i landet 
är värdefulla tillfällen att både träffas och även lära mer om raser, oavsett om man dömer dem 
eller ej.
 
Jag valde att göra en bildkavalkad där jag valt ut bilder på hundar som på olika sätt visar ett 
ideal. Whippet är en ras som kanske mer än någon annan handlar om just helhet och balans 
kring linjespel, kraft och elegans. Någonstans på mitten ska det hela mötas och vara – lagom. 
För mycket eller för lite skapar obalans och det är där man som domare har att sortera sina 
intryck. Det engelska uttrycket ”symmetry of outline” handlar om just det – den balanserade 
helheten.
 
Gyllene snittet 

Utan att bli alltför teknisk (jag tror inte att man kan mäta sig fram till en formel för att uppskat-
ta kvalitet och ett önskvärt ideal). Hundarna bryr sig ju inte, men när det gäller whippet är det 
så med linjespelet att det definitivt påverkas av såväl humör, väderlek och underlag. Det finns 
whippet som ger ett intryck av idealisk balans i stående, för att stunden efter helt falla samman 
när de ska röra sig, och även raka motsatsen – att från en fantastisk form i rörelse bli något helt 
annat och helt oformligt i stående.
 
Jag har ofta haft anledning att förhålla mig till det ”gyllene snittet” i mitt arbete med trädgård 
och trädgårdshistoria. Det är ett begrepp som finns i naturen och har även stor betydelse inom 
konst och arkitektur. Utan att känna till eller ens förstå vad det handlar om kan man helt kort 
säga att det är när delarna i en given form är i (perfekt) balans till helheten. Det är det som upp-
fattas som ”vackert”. Har man tur finns den känslan även när man dömer hundar, helt säkert i 
alla fall whippet – och om det är något som stör ögat, ja, då är det just där som avvikelsen finns 
och det ”fel” som man skulle önska var i bättre harmoni med det önskvärda idealet.

Fortsättning
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Helhetens linjespel 

Inledningen med helhetsintrycket i standarden ger en bra bild att hålla i minnet när man ska 
tänka Whippet: ”Whippet skall vara en välbalanserad kombination av muskelkraft, styrka, ele-
gans och linjeskönhet. Rasen skall vara byggd för snabbhet och arbete. Alla former av överdrifter 
skall undvikas.” Även om det kanske låter bättre på engelska, det är ju trots allt en brittisk ras: 
”Balanced combination of muscular power and strength with elegance and grace of outline. 
Built for speed and work. All forms of exaggeration should be avoided.”
 
Här skulle jag också vilja citera den standard som gäller i USA, eftersom den på ett mer detalje-
rat sätt beskriver rasen. Men det är alltså en standard som inte gäller utanför USA. (Intressant 
att notera är att den standarden plockat flera av de bästa formuleringarna ur tidigare brittiska 
standardversioner när man har reviderat den!) ”A medium size sighthound giving the appea-
rance of elegance and fitness, denoting great speed, power and balance without coarseness. A 
true sporting hound that covers a maximum of distance with a minimum of lost motion. Should 
convey an impression of beautifully balanced muscular power and strength, combined with gre-
at elegance and grace of outline. Symmetry of outline, muscular development and powerful gait 
are the main considerations; the dog being built for speed and work, all forms of exaggeration 
should be avoided.”
 
Ett illustrerat raskompendium till den svenska standarden finns på Svenska Whippetklubbens 
sajt: www.whippetklubben.se/index.php/sv/om-rasen/raskompendium
 
Rasens kurvor och linjespel ska påverka hela hunden, helheten ska bygga på linjer som samspe-
lar och ”pratar med varandra” – den mjukt kurviga överlinjen, där det ska finnas en mjuk kurva 
över länden, behöver en matchande underlinje med djup bröstkorg och uppdragen buklinje för 
att helheten ska fungera. En whippet ska inte vara tubformad utan kurvor.
 
Detsamma gäller längd och linjespel från hals till has. Längden ska inte enbart sitta i kroppen 
utan pågå från en vackert kurvig hals med nacke (ett adelsmärke!), hals och en mjuk övergång 
över skuldra, rygg, längd, kors och bakställ.

fortsättning



I lägre tempo 

När allting stämmer förmedlar och förstärker hundens rörelser såväl konstruktion som linjespel. 
Låga rörelser med ett fritt steg som bär den kurviga helheten – en whippet som behåller sin hel-
het i rörelse är kanske inte så vanligt, men när det finns och händer, ja, det är lycka!
 
Ett av de stora problemen med att döma hundar idag är att allt ska gå så fort och snabbt. Det 
springs med de flesta raser, oavsett storlek och bakgrund, och helt utan anledning. Be utställar-
na sakta ner – den whippet som verkligen kan röra sig, gör det även om den får springa lite mer 
långsamt. Att det går fort och är fartfyllt säger ingenting om hundens anatomi eller fungerande 
konstruktion. 
 
Så här säger den svenska standarden om rörelserna. ”Rörelserna skall vara fullständigt fria. Från 
sidan sett skall hunden röra sig med ett långt, jämnt steg med bibehållen överlinje. Frambenen 
skall föras långt framåt, lågt över marken och bakbenen skall föras väl in under kroppen för att 
åstadkomma ett kraftfullt påskjut. Rörelserna får inte verka styltiga, höga, korta eller trippande. 
Hunden skall röra sig parallellt såväl fram som bak.”
 
Det där med storlek 

När man håller på med whippet får man ofta höra kommentarer om storleken. Den har natur-
ligtvis betydelse, men det är inte så att man kan mäta hem den bästa hunden, och standardens 
måttangivelser handlar om idealstorlek, inte om max/min-storlek. (Den amerikanska standarden 
har en över och en undre gräns, och hundar kan mätas ut och bli diskvalificerade. Men den stan-
darden gäller inte här i Sverige – här ska alltid den bästa whippeten också vara den som vinner, 
oavsett. Det fanns ett uttryck i tidigare standard som tyvärr är borta sedan den senaste revide-
ringen av standarden: ”Domaren ska iaktta urskillning och ej förkasta ett i övrigt gott exemplar.” 
En formulering som på många sätt också illustrerar den brittiska inställningen till att döma hun-
dar, långt från många FCI-länders upptagenhet med fel och diskvalificerande fel i standardtexter 
som ibland helt kan skymma ett önskat ideal till förmån vad man inte vill ha…
 
Päls och färg 

Man kan kanske tycka att pälsen inte spelar så stor roll hos en korthårig ras. Men på en del sätt 
kanske den egentligen är ännu viktigare. Som skydd, inte minst. Och en whippet ska ha päls, 
över hela kroppen. Nakna partier är inte vackert, och heller inte särskilt funktionellt. Standarden 
säger: ”Pälsen skall vara fin till strukturen, kort och tätt åtliggande.”
 
Färgen spelar absolut ingen roll, och en bra whippet kan aldrig ha en dålig färg eller fel teckning. 
Det är därför värdefullt att se igenom en brokigt tecknad hund eller en hund med starkt kontras-
terande färgnyanser. Standarden säger: ”Alla färger och färgkombinationer är tillåtna.” Ögonfärg 
kan och får matcha hundens färg, det är också en viktig detalj att känna till.
 
Här i Domarbladet finns det ju inte plats för alla de bilder på fina whippet som jag visade vid 
träffen i våras, men jag har valt en bild som på många sätt visar hur det kan se ut när det är som 
bäst – en hund med generöst linjerad helhet, som förmedlar kraft och elegans på ett utmärkt 
sätt. Det är en bild som man gärna kan spara på näthinnan.
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Aktiv rasmiljö 

Whippet har på många sätt haft en unik position bland vinthundarna i Sverige vad gäller uppfö-
dare som också är domare. Det gör att domarrollen är ganska avdramatiserad och att rasmiljön 
påverkas av att rasfolket är aktivt på flera plan. Ingen har heller tolkningsföreträde när det gäller 
vad som är rätt eller fel – det finns alltid någon annan att prata med om man vill ha in-put och 
feed-back kring rasen. Utnyttja den möjligheten om du har frågor och vill veta mer eller undrar 
över något som känns angeläget och viktigt!

Bengt Nilsson in memoriam.
Det var med sorg och bestörtning jag tog emot budet att gode vännen, domarekollegan och 
kamraten från Terrierklubben, Bengt, hastigt hade avlidit 13 augusti i en ålder av 77 år.
Bengt som var uppfödare sedan 70-talet med kennelnamnet Label, har haft flera fina welsh-
terrier och var mycket aktiv i Svenska Terrierklubben. Han tävlade med sina hundar och lärde 
sig trimma, gick vidare och utbildade sig till terrierdomare. Som sådan gjorde han sig populär 
genom sitt vänliga sätt och stora hjälpsamhet, i synnerhet mot nybörjare och andra som behöv-
de hans råd. Han var även involverad i bedlingtonterrierrasen genom dåvarande hustrun Ullas, 
senare Fransson, kennel Fracas. Han innehade olika styrelseposter i Terrierklubben ( bl.a. ord-
förande) och i Svenska Welshterrierklubben där har var en betydande kraft när klubben var ny. 
Han hade även uppdrag som revisor och ställde upp inte minst som administrativ och praktisk 
utställningsarrangör i ur och skur.
När jag var redaktör för Terrierposten var han en mycket uppskattad medhjälpare, som kunde 
lära mig en hel del om layout och redigering något som jag inte var så van vid då.
I det civila var Bengt polis och även om han inte alls var vid hundenheten anlitades han ibland 
när polisen gjorde ingripanden där svårhanterliga hundar var inblandade. Han var en riktig hund-
karl och kunde handskas med alla sorters hundar.
Under många år var han inblandad i Siv Ax-Österlunds framgångsrika skotteuppfödning Etiquette 
och trimmade skottar och andra terrier i deras hem i Hägersten och ibland på ett hundtrim.
Bengt var en sann vän och alltid beredd att ställa upp om hans hjälp behövdes, vare sig det gäll-
de någon privat eller någon hundklubb. Vi är många som saknar honom och vi minns hans lite 
fnissiga glada skratt från många trevliga fester när vi hundvänner samlades.
Våra tankar går till sambon Siv i denna svåra stund och till dottern Mååna och övriga familjen. Vi 
glömmer dig inte Bengt.
 
Siv Jernhake



Isländsk Fårhund       Av Edgar Andersen Stanton

Min mor Stefania Sigurdardottir har hållit på med rasen isländsk fårhund sedan innan jag föddes 
och är nu en av Islands mest framgångsrika uppfödare. Jag har alltid älskat rasen men det var när 
jag gav upp att träna dans, dittills mitt stora intresse, som jag på allvar började att träna valparna 
och ställa ut.
Det jag kan om dessa hundar har jag lärt mig från diskussioner  med min mor, Sigridur Peturdot-
tir, Paul och Torbjörn
 
Isländsk Fårhund (IF)härstammar från hundar som kom till Island med vikingar från Norge runt 
874 – 930 AD, rasen har gått igenom svåra tider sedan dess men håller på att blir större till anta-
let! 
1901 bliv det förbjudet att importera hundar till Island på grund av en valpsjukeepidemi som 
dödade mer än 70% av alla hundar på ön. År 1980 blev det åter tillåtet att importera hundar men 
de måste sitta i karantän i 4 månader. Idag är det mycket  lättare, det krävs bara 28 dagars karan-
tän. 
      Rasen höll på att dö ut vid mitten av nittonhundratalet men tack vare ett samarbete mellan 
Sigridur Petursdottir och den förmögne engelsmannen Mark Watson räddades den. Mark och 
Sigridur reste rund Island och samlade ihop hundar som såg rastypiska ut. Den välkända engelska 
all rounddomaren Jean Lanning spelade också en roll i rasens utveckling då hon ofta tog hand om 
Mark Watsons hundar som kom till England. Så omkring 1970 försvann helt plötsligt Mark Wat-
son och ingen på Island vet vart han tog vägen, men vi tror han åkte till London där han jobbade 
som affärsman. 
     1973 hölls den första utställningen på Island. Det var en inofficiell utställning eftersom Island 
inte var medlem av FCI. Av de 60 anmälda hundarna var 23 isländska fårhundar, domare var Jean 
Lanning och Sigridur’s hane ”Kolur” blev BIS.
     Sigridur Petursdottir var den som startade den Isländska kennelklubben 1969 tillsammans 
med några andra passionerade isländsk fårhundsmänniskor,  klubben blev medlem av FCI 1979 
och ingår också i NKU. 
 
     Isländsk Fårhund är en glad vallande spets som jobbar inte bara med får utan också med häs-
tar. Det finns många olika färger inom rasen liksom olika typer. Rasen har 4 kännetecken som är 
otroligt viktiga, de är : 
1. rektangulär kroppsform
2. uppmärksamma öron
3. livlig och högt ansatt svans
4. enkla eller dubbla sporrar 
    fram och bak
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Rasstandarden har jag inte tagit med här eftersom  det skulle ta för mycket plats men detta är 
mina kommentarer
 Huvudet skall vara triangelformat och i balans med kroppen. Det skall vara lagom bredd mellan 
öronen, för smal skalle kan påminna mer om shetland sheepdog. Stopet skall vara tydligt men får 
inte vara för djupt eller brant för det ger fel uttryck. Stopet får heller inte vara för flackt, då verkar 
ofta nospartiet lite för långt. Vi vill inte ha lös hud på kinderna eller läpparna. Huvudet skall ge ett 
rent utseende. Nospartiet skall vara brett och kraftigt. Nosparti och skalle får aldrig vara 50/50. 
Nospartiet får inte vara för kort heller. Vad som ofta följer med för långt nosparti är en svag un-
derkäke och för lite stop. Svag underkäke är något som många IF har.
     Svart pigment följer alla färger utom lever färgade IF, med leverbrun färg följer mörkt brunt pig-
ment och hos ljus leverfärg (cream) är det en aning ljusare.  Pigmentet skall alltid vara  så mörkt 
som möjligt, det gäller både svart och leverpigment.
     En IF skall ha saxbett, de får inte ha tångbett. Detta är inte en tysk ras där alla 42 tänder mås-
te sitta på plats, jag ser inte ett stort problem om en eller två premolarer eller  molarer saknas. 
Viktigast är att alla incisiver är på rätt plats, kraftiga tänder och brett ansatta. Såklart är det bra om 
hunden har alla 42 tänder.  Tänder och bettfel är inte ett stort problem i rasen, under- och över-
bett kan förekomma. Kinderna skall vara en aning ovalformade men aldrig utstående.
     Vi vill ha ett intelligent uttryck med mörka mandelformade ögon som är något snedställda men 
dock inte så snedställda som hos asiatiska spetsraser. När ögonen blir för runda ser de dumma ut 
och om de är ljusa också då stör det verkligen uttrycket. I rasstandarden används ordet ”cream” 
som betyder ljus lever eller på engelska ” diluted liver”. Leverbruna IF har något ljusare ögonfärg 
men de skall vara så mörka som möjligt, ljust leverfärgade IF  har ljusare ögon färg. Vissa Svarta ( 
tre – färgade) IF har lite för ljusa ögon, men samtidigt syns det såklart mera på mörkfärgade hun-
dar.  Ljus leverfärg är inte önskvärd hos de flesta uppfödare på Island, de föredrar brun lever färg.  
Öronen skall vara medelstora, placerade ganska högt på skallen och visa klockan 5 i 1, de får inte 
tippa framåt. Många IF har för stora öron eller öron som är för lågt ansatta. Om man skall jämfö-
ra för stora öron som är placerade bra med öron som är av fin storlek men är för lågt ansatta, då 
föredrar jag de som är bättre ansatta. Så finns det de som har för stora och lågt ansatta öron vilket 
verkligen stör uttrycket. 
Halsen skall vara medellång, muskulös och elegant. I stående är halsen högrest, men i rörelse hålls 
halsen lätt framåt, men alls inte lika mycket som på till exempel en border collie.
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      Isländsk fårhund är en rektangulär ras, vilket betyder att längden från bröstbenet till sitt-
bensknölarna är längre än mankhöjden. Bröstdjupet skall motsvara frambenens längt, 1:1.  När du 
har en IF med en stor päls, känn under magen för ibland ger en stor päls ett lågställt intryck. Trots 
att det är en rektangulär ras får de inte vara för långa.  När de blir för långa får de ibland en ”dip” i 
överlinjen som ofta är påverkad av en för lång länd. Är det bättre om de är för korta? Nej, för en IF 
som är för kort brukar ta kortare steg och de ser ofta för högställda ut. Det finns många lågställda 
IF men samtidigt finns det också  för högställda och med för grund kropp. En IF skall ha stark rygg 
och när du känner med handen ska det kännas stadigt. Överlinjen skall vara plan, den får aldrig 
vara sluttande vilket oftast beror på branta skuldror och övervinkling  bak. Korrekt rygg är en av 
mina käpphästar! Länden skall kännas stark, stadig och inte för lång. Korset är otroligt viktigt, ett 
brant kors minskar drivkraften och steglängden och ett plant kors kan också påverka rörelserna 
och ge ett kraftlöst steg. En IF med svagt kors är ofta för trång bak och kohasig. Ett starkt och 
riktigt kors är c:a 30 grader och  kommer oftast att ge hunden kraft och rätt längd i rörelserna bak. 
Många IF  har dåliga kors.  
Det är viktigt att de har en väl välvd bröstkorg, särskilt för att det är en ras som måste kunna jobba 
länge och en bra bröstkorg hjälper också till att behålla en kraftig kropp. Man skall absolut kunna  
känna förbröstet men det får inte vara för mycket heller, för det gör hunden för tung fram. Under-
linjen får inte vara för uppdragen efter-
som hunden skall ha en lång bröstkorg.

 
     Svansen skall vara högt ansatt och 
gå i en vacker ring som stängs över 
ryggen. De flesta IF svansar går i en ring men ligger en aning på sidan och det är helt ok. Vi har 
också svansar som inte är lika önskvärda. Till exempel när svansen sitter tätt på sidan. Denna typ 
av svans kan få hunden att se längre ut, jag kallar den ”banan svans”  Vår absolut minst önskvärda 
svans är när den dansar i luften och kanske berör ryggen då och då, den typen av svans skall verk-
ligen påverka vilket pris hunden får.
 
     Vi vill ha starka, parallella och muskulösa framben som är i balans med hunden. Om du tar din 
hand och håller om frambenet vid armbågen och drar din hand mot tassarna, skall du känna hur 
benstommen blir en aning tunnare mot tassen.
 Skuldrorna skall vara väl tillbakalagda och göra det möjligt för hunden att ta ett långt framsteg. 
Det finns många IF som är för upprätta i skuldrorna vilket  märks när de rör sig, överarmen skall 
vara lika lång och vinklad som skuldrorna.
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     Vi vill ha starka bakben med långa muskler, det är också viktigt att vinklingen bak är i balans 
med fronten. En IF med moderat vinkling fram och bak rör sig ofta bättre än en IF som är över-
vinklat bak. Tyvärr har vi för många som har svag vinkling fram och för mycket vinkling bak.  När 
en IF står skall hasen vara i en ungefär  rak linje med sittbenet, en IF som har mycket tempera-
ment ställer ofta bakbenen lite längre bak                         
     De flesta IF har en enkel sporre på båda frambenen, men det händer då och då att IF är föd-
da med dubbla sporrar på frambenen och det skall man vara glad för. Förr på Island ansågs IF 
som hade dubbla sporrar på alla tassar mer värdefulla för att de fick bättra grepp när de jobba-
de, man kunde faktiskt byta en ”alspori” ( IF som har en dubbel sporre på alla tassar fram och 
bak)  mot några får eller en häst.
    Sporrarna bak är en av de viktigaste detaljerna för en ISD. På baktassarna är dubbla sporrar 
mer önskvärda, men om du till exempel har en klass och den bästa hunden har en enkel sporre 
skall den hunden absolut vinna. Så länge som det finns en sporre på alla tassarna fram och bak 
då är det inget problem, men om det saknas en sporre på en tass eller fler då sänks priset och 
den IF kan aldrig vinna en klass eller bli Bir.
    IF är en ras som skall kunna att röra på sig på ett enkelt sett och här är mitt råd till er, när ni 
tittar på en IF som rör sig tänk på Island och försök att föreställa er hunden i den specifika  Is-
ländska naturen som har  ett mycket kuperat landskap.  En IF måste kunna klara jobbet där. Låt 
dem röra på sig mycket och kontrollera  vilka som rör sig på ett lätt och flytande sätt med bra 
drivkraft i steget. När en IF står skall han se ut som om  ”han äger marken” och stå stadigt, när 
han rör sig då flyter han framåt med ett smidigt och kraftfullt steg fram och bak. Om jag skall 
vara helt ärlig så finns inte så många som rör sig så särskilt bra från sidan.
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
      Det finns två varianter av pälsar, korthårigt och långhårig.
 Det är viktigt att veta att korthårig betyder inte ”slät”, det skall vara tydlig skillnad mellan ytter- 
och under- pälsen. De yttre hårstråna är grova och ligger tätt mot kroppen, underullen är såklart 
mjukare. De korthåriga har kortare hår på byxorna, svansen, förbröstet och fransarna på fram-
benen. På svansen står håret mer rakt upp jämfört med en långhårig där håret ligger på svan-
sen. Nota bene så finns inte många vackra korthåriga IF men de vackra som finns är verkligen 
vackra.
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   En långhårig IF har mer fransar, buskigare svans, längre ytterhår och mer underull. Det är väl-
digt viktigt att ytterpälsen känns grov och har bra längd, annars kan det bli för ullig päls och det 
händer när ytterhårstråna är för korta och svaga, då dominerar underullen. Pälsen skall vara rak 
och när du för handen mothårs skall hårstråna falla ner på samma plats, det här gäller dock inte 
om smutsiga pälsar. Pälsens kvalité kan bäst kännas när den är ren och fräsch, många IF pälsar 
ser mycket tråkiga ut och har ingen glans eller skönhet, gäller båda päls varianterna”
”Det finns många IF som har päls som verkar vara lite mitt emellan korthårig och långhårig, låt 
det inte förvirra er för mycket ! Bara tänk på pälsens struktur. För vissa IF kan det ta 2-4 år att få 
den rätta fylligheten i pälsen. Du ska inte döma rasen efter vem har största pälsen. Pälsens struk-
tur är viktigast”
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      Vita markeringar får inte dominera, tänk ungefär 70% färg mot 30% vitt. Det kan finnas vita 
markeringar på huvudet, benen, bröstet, halsen, svansen, magen och byxorna. Det finns IF som 
har vita fläckar på kroppen, det är tillåtet bara det vita inte dominerar. Det finns IF som har ” split 
face”, det är när hälften av ansiktet är vitt. Tyvärr blev det jättepopulärt för några år sen i Europa 
och USA och det har lett till problem  för att man började att para ihop hundar med ”split face” 
och det har hänt några gånger att IF med helt vitt huvud har fötts och även med blå ögon. 
Rasstandarden är inte så tydlig angående leverfärg och cream. Till att börja med är ”creme” förvir-
rande det borde heta ”ljus lever” eller på engelska ” diluted liver” som jag nämnde tidigare. Men 
i alla fall är  den mörkbruna leverfärgen mer önskvärd och den kan ha skuggningar av tan  eller 
ljusare brunt och vita tekningar. En anledning till att den mörkbruna färgen är mer önskvärd är att 
den färgen innehåller mer kvalité, finns bara i en variant och de brukar ha ett passande pigment. 
De ljust leverfärgade finns i så många olika nyanser . Fortfarande idag diskuteras hur den egentli-
gen skall se ut.
     En svart ISD måste vara trefärgad vilket innebär vita markeringar och tan som kan vara allt från 
ljust gulgrått till mörkt rött, tantecken finns ofta på ögonbrynen, kinderna, benen och hasorna.
 
 En svart mandel på gul eller röd hund är ett stort fel (påminner om schäfermarkering)  och väldigt  
rasotypiskt, en IF med den markeringen skall inte kunna att få en excellent men det händer att 
de blir bäst i rasen utomlands. Den markeringen har aldrig funnits på Island som vi vet om, bara 
utomlands.
  Var öppna mot olika färger och skuggningar av grått, mörkt rött, svart och mer. Den här rasen 
innebär en regnbåge av olika färger.
 
      FCI standarden angående storlek  har ingen max eller minimum höjd utan bara idealhöjd, 42 
cm. för tikar och 46 cm. för hanar. I början av ras standarden under helhetsintryck sägs ” Den skall 
vara något under medelstorlek” för mig betyder det att de inte skall gå över 50 cm i mankhöjd. 
Inom rasen pratar vi om + - 2 cm. som betyder att tikar kan vara 40-44 och hanar 44 – 48. Men 
tänk att en tik som är i rätt storlek är egentligen inte så stor och detsamma gäller om en hane i 
rätt storlek.
 Fel:
•         Solid svart mantel eller sadel på någon nyans av gulrött
”Enligt min mening skall en hund med ovannämnd teckning aldrig få mer än very good, eftersom 
färgen aldrig har funnits på Island och skall vara under allvarliga fel” 
 Allvarliga fel:
•         Gula ögon - ”Gula ögon är ett skönhets-
fel”
•         Runda, utstående ögon - ” Runda utstå-
ende ögon skulle vara ett stort hinder för en 
arbetande ras”
•         Avsaknad av sporrar på bakbenen - 
”Gäller på en eller bägge bakben”
 •         ”Jag tycker här också skall nämnas mju-
ka eller vippöron och svans som inte böjer sig 
mot ryggen eller bärs hängande ”
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RÖRELSER – alltid ett hett ämne   av Kenneth Edh

Ofta när jag är ute och dömer eller föreläser, kommer diskussionen om korrekta rörelser upp. 
Frågor som: Hur ska de bedömas? Varför ska det alltid gå så fort i ringen? Ingår rörelserna verkligen 
i rastypen? m.m.

Om jag börjar med det första frågetecknet – Hur ska de bedömas? Ja, alla rörelser ska naturligtvis 
vara sunda, men också typiska för en ras. Det innebär inte att de nödvändigtvis måste vara så långa 
och vägvinnande som möjligt. 

Det finns idag ofta en strävan mot att det ska vara stora och vägvinnande rörelser, även i raser som 
inte alls ska ha det. Många handlers idag, låt vara av okunskap eller överambition, springer ofta 
sönder rastypiska rörelser i olika raser. Det är då upp till oss domare att inte fega ur och underlåta 
att säga ifrån hur de ska vara. Det är faktiskt vi som har den möjligheten om vi bara tar komman-
dot i ringen! Säg helt enkelt ifrån när det inte är korrekt! Därmed har jag nog också lämnat er min 
uppfattning om det andra frågetecknet här ovan.

När det gäller frågan om rörelserna ska ingå i rastypen eller ej, så tror jag att uppfattningarna mån-
ga gånger går isär mellan domarna. Det är i varje fall min uppfattning att de ofta gör det. Det har 
jag också hävdat i olika diskussioner jag haft genom åren och vi har också diskuterat det inte minst 
på många av de senare preparandkurserna.  Då är vi alltså tillbaka till att rörelserna skall vara sun-
da, men också absolut rastypiska. Att de blir sådana har att göra med att inte bara rörelsemaskinen 
påverkar, utan också andra faktorer kommer in här. Naturligtvis den allmänna anatomin (vinklar, 
korsets lutning m.m.), men också substansen, mängden benstomme, benlängden, proportionerna 
höjd/längd osv. Raser som är inplacerade i samma rasgrupp behöver dock inte nödvändigtvis alltid 
ha samma typ av rörelser. För att mer utveckla vad jag menar och tänker, ska jag lämna exempel.
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Jag tar här först två raser ur grupp 1 – belgiska vallhundar och tysk schäferhund. Båda raserna 
är ursprungligen vallhundar, där man därför kan förvänta sig effektiva och energisnåla rörelser. 
Men dömer man dessa båda raser med samma ögon, så kommer man att komma helt fel på den 
ena eller andra av dem. Belgarna skall ju vara förhållandevis eleganta och högställda och gärna 
så kvadratiska som möjligt. Detta uppnås genom att bröstkorgen inte får bli för tung och djup och 
att kroppen är kort med relativt moderata vinklar fram och bak, för att de därigenom skall kunna 
rymmas i en kvadrat. En ras med denna konstruktion kan naturligtvis inte röra sig på samma vis 
som den mer långsträckta tyska schäferhunden med sina betydligt djupare vinklar. Inte heller 
den rasen vill man ju se djupställd och tung i bröstkorgen. Dessa, både likheter och skillnader, 
gör att hos belgaren, med sin konstruktion, det korrekta rörelseschemat är snabba och taktfasta 
rörelser, men därmed på inget sätt ineffektiva, medan hos schäfern, med sin mer långsträckta 
konstruktion, den får ett långt flytande travsteg i högre hastighet. Jämför man då belgaren med 
schäfern, utan att ha det rätta tänket, kommer ju belgarens rörelser till korta och framstår då som 
ineffektiva i jämförelse. Det gäller alltså för domaren att se med de rätta ögonen när man dömer 
olika typer av raser och rörelser, även om de har placering i samma grupp. Det är just detta som 
är korrekt rastyp och därför vill jag bestämt också hävda att rörelserna visst ingår i den samlade 
bilden av korrekt rastyp!

  
 

Andra typer av rörelser uppnås via andra faktorer. Ta t.ex. de raser som skall ha ett rullande 
rörelseschema, t.ex engelsk bulldogg och pekinges. Detta uppnås ofta genom att framdelen 
av hunden är både tyngre och bredare än bakdelen. På en pekinges t.ex., är rullande rörelser 
mycket typiska och eftersträvansvärda, men det är däremot absolut inte detsamma som att 
armbågarna är lösa/friställda och att hunden därigenom stöter sig framåt genom att vagga från 
sida till sida, likt ett skepp i full storm. De korrekta rörelserna kommer sig därav att överarmarna 
ligger väl anslutna mot den förhållandevis breda och djupa bröstkorgen och att mellanhänderna 
har en endast lätt utåtvriden böjning, vilket därigenom möjliggör att hunden med mjuka rörelser 
kan föra frambenen nedåt/framåt med gott stöd utefter bröstkorgen och därefter sätta ned 
tassen. Bakkroppen är också smalare över höfterna och lättare byggd baktill och benen  förs 
relativt tätt samman, vilket dock inte alls är samma sak som kohasighet.



22

I grupp 7 och 10 samt även delar av grupp 5, finns det raser som är utpräglade galoppörer. Vad 
är då typiskt för dem? Generellt kan man säga att de borde ha något moderatare vinklar än t.ex. 
hos utpräglade travare som finns i grupp 1. Korsen har också, i de flesta fall, mer lutning än hos 
travare. Eftersom dessa rasers naturliga gångart i snabbt tempo och arbete oftast är galoppen, så 
har de därför inte så mycket användning av mycket djupa vinklar och långa, svepande steg. Det 
kan faktiskt ibland rent av utgöra ett hinder, även om det för ögat kan se vackert ut. När de visas 
i utställningsringen görs ju detta alltid i trav, men egentligen är det ju ett inövat mönster – det 
naturliga vore ju galoppen när det ska gå snabbt.
  

   
 
Vad som däremot är intressant att se hos galoppörerna är muskelfyllda, starka bakställ att 
trycka ifrån med och en förmåga att snabbt komma upp i en vägvinnande galopp eller t.o.m. 
s.k.fyrsprång, dvs att alla fyra tassarna lämnar markkontakten under stegsekvensen. 
Vad beträffar vinthundarna i grupp 10, som kanske tillhör våra mest utpräglade galoppörer, så 
är ju denna stegsekvens extra viktig eftersom jakten pågår under en mycket kort och intensiv 
tidsrymd och också över en relativt kort sträcka. Även om vi, här i Sverige idag, inte får använda 
dessa raser till den typ av jakt de en gång skapades för, är det ändå viktigt att man som domare 
har en förståelse för och kännedom om detta jaktsätt när man ska döma dem i utställningsringen. 
Om inte – kan man då hamna i den situationen att man inte hittar fram till den korrekta rastypen, 
utan istället söker efter en annan och felaktig typ av hund som sin vinnare.
 

  
Ex. på fyrsprång hos greyhound och gepard
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The Modern-Day Fairy Tale: The Myth of Reach and Drive 

In the past, when breed type was more important than exaggeration, flash and showmanship, there was 
more understanding and acceptance of the varying trotting styles than there is today.
By Kathy Lorentzen | Posted: January 16, 2015 1 p.m. PST 137 584 

A correctly built and angulated, normal-legged dog such as this one has its legs correctly under 
its body for support, broad quarters with strong musculature, and a long, low side gait that is 
effortless and efficient. Illustrations by Marcia Schlehr.
 
Fortunate indeed are those in our sport who were taught by mentors who had a true foundation 
in animal husbandry and a real knowledge of working ability in their chosen breeds. Fifty years 
ago the separation between a dog that could easily perform its intended function and one that 
could do a lot of winning in the show ring was either nonexistent or quite slight. Dogs were often 
used for their created purpose during the week (hunting, herding, guarding, etc.), then bathed 
and brushed and taken to a dog show on the weekend. Breeding programs in many breeds were 
still based as much on function as they were on beauty. Dogs that could not perform the function 
for which their breed was originally created were not included in breeding programs. Working 
and winning went hand in hand.
Times have changed. Look around at dog shows today and you will see a myriad of dogs with 
structure so opposed to the requirements of their breed standard and trotting movement so 
artificially created by manipulative breeding that one must wonder how these oddly made dogs 
could ever actually go out and do a day’s work. In the quest to win, fanciers have in many cases 
changed the basic proportion and structure of their dogs away from the useful norm toward 
strange exaggerations with unbalanced angles and bone lengths that produce incorrect side ga-
its. The long reach and high lift and kick may be eye-catching, but it is incorrect and inefficient.
Yet so many people are captivated and fooled by this movement. ”Look at that dog cover 
ground,” is a commonly heard phrase outside a show ring. But is that dog really covering ground, 
or is it an illusion? Further, is that dog that people think is covering ground even required by its 
breed standard to do so?
 
Form Follows Function 

The original wild dogs (wolves) had to survive on their own. They had to be a jack-of-all-trades, 
able to track, hunt and efficiently kill their prey. They excelled in sustained locomotion, having 
the ability to trot for very long distances with tremendous endurance. There was never anything 
exaggerated about their trotting style. They covered the maximum amount of ground with the 
minimum amount of effort, keeping their heads somewhat forward for balance and their feet 
close to the ground through all phases of the trot. This easy, free, energy-conserving gait allowed 
them to travel for miles in their quest to survive. Fancy? No. Efficient? Yes.
When man domesticated wild dogs, he created breeds for a particular function, and the trotting 
styles of various breeds differed based upon the structure that was created by selection for a 
particular use. Dogs selected for bursts of speed, swimming, digging, etc., varied in the way they 
trotted based upon the proportion and structure that best allowed them to do their specialized 
work. Unfortunately (but necessarily) at dog shows, every breed is evaluated at the trot, but not 
all breeds were created to be capable of trotting in the same manner. In an era when breed type 
was more important than exaggeration, flash and showmanship, there was more understanding 
and acceptance of the varying trotting styles than there is today.



 
A correctly built and angulated, normal-legged dog such as this one has its legs   correctly un-
der its body for support, broad quarters with strong musculature, and a long, low side gait that 
is effortless and efficient. Illustrations by Marcia Schlehr.

Movement Is Not Universal 
 
Today there seems to be a quest for a universal style of trotting in many breeds, and dog 
breeders have changed some of the critical and fundamental characteristics of their dogs in an 
effort to create a trotting style that draws attention by its speed, animation and exaggeration, 
regardless of the fact that the animals being produced most likely would never be capable of 
performing their original function if asked to do so. While the majority of dogs produced in 
show breeding programs today are never required to perform outside the show ring, we as dog 
breeders should be charged with maintaining our breeds as they were originally intended by 
the people who created them and wrote their breed standards. It is not our job to change or 
”improve” our breeds. Yes, of course, there is always something about each individual dog that 
we would like to change or improve, but that is far different than setting out to change an entire 
breed into something that is basically a caricature.
There is much discussion today about ”tremendous reach and drive” (TRAD). So many seem to 
think that it is correct, and they want to produce it even in breeds whose standards distinctly 
describe a structure that won’t produce long stride at the trot. So in order to lengthen stride on 
a dog, its proportions are changed. Square breeds are all of a sudden longer than tall. Slightly 
longer than tall breeds are longer still, and the length of their legs is shortened. Breeds that are 
supposed to be ”well angulated” at the shoulder and the hip with a pelvic slope of 30 degrees 
off the horizontal (which gives them long, low-to-the-ground stride) are being bred with very 
open angles at both ends and pelvises that slope only 10 degrees. This sets the legs of the dog 
far out on each end and creates a side gait that is all high lift in the front and big kick up behind, 
and it’s all in the air. It is this lift and kick that fools so many people.

Fortsättning
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A dog with very open angles at both the shoulder and the hip stands with its legs far out on 
either end of its body, which does not lend correct support to the body. This dog will trot with 
a lot of lift and kick. While it may look like it is taking long strides, the feet are actually on the 
ground for only a short period during each step, which causes the dog to have to work much har-
der to move. Illustrations by Marcia Schlehr

How Dogs Move
Dogs that are vertical at both the shoulder and the hip do not stand with their legs correctly 
under their body for support. They do not have the proper width of their quarters (which produ-
ces strong musculature) that is created by correct angulation. Looking at the underline of a dog 
in a breed that should have good, balanced angulation and width of quarters is so educational. 
Well-angulated dogs will be short in underline from the elbow to the knee, while vertical ones 
will be much longer. The two dogs might measure exactly the same from breastbone to point 
of buttocks and withers to ground, yet their structure will be completely different, and their 
method of trotting will differ also. The properly angulated dog will swing freely from the shoulder 
blade and the hip with long, low, easy strides and no wasted effort, while the vertical dog will 
stiffly ”pop” from the elbow and the hip and lift the legs far too high off the ground on both ends, 
creating a gait that causes the dog a great deal of increased effort and gives it little to no endu-
rance. The higher the legs go up in the air, the farther they have to come back down to contact 
the ground. And feet only work when they are on the ground; they have no use when they are up 
in the air.
Long steps means long steps on the ground. Forward propulsion comes from the forceful ope-
ning of the hip, stifle and hock joints when the foot is on the ground. The front assembly of the 
dog carries the majority of its weight, and the front legs go out in front of the dog in motion to 
keep it from falling on its nose. Front legs do not reach out and ”pull the ground under the dog,” 
as I so often hear said. When the dog is trotting, these muscles cannot pull; they only push. And 
the front leg is used for forward propulsion only once the leg is perpendicular under the body. 
Feet that stay on the ground for a long period of each stride create a far more efficient, useful 
and enduring gait than a dog whose front and rear legs hit the ground and ”pop” right back up in 
the air. It might look fancy, but it is far from useful and demands great effort. Watching a dog that 
moves correctly should give you the impression of effortless balance and carriage, not struggle 
and hard work. But far too often today we see the hard-working dog rewarded over the correct 
one and then hear that the easy-moving dog wasn’t ”asking for the win.” Fortsättning
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Evaluate Natural Movement
An additional problem seen all too often today in combination with incorrect structure is the 
dreadful habit of dogs being shown on a very short, tight lead, with the head forced back over 
its shoulders and causing even more incorrect lift of the front legs. This method of handling 
can throw off even a well-made dog, so think of what it does to a dog lacking correct structure. 
Incorrectly made dogs most often have very poor foot timing anyway (a one, two, three, four 
beat rather than a two-beat trot), and having their heads held up and back only adds to their 
inefficiency. Dogs should always be allowed to put their head where they would carry it naturally 
in order for the judges to evaluate true gait, and judges should insist on dogs in their ring being 
gaited that way. If dogs fall apart when let down to navigate on their own, then they should not 
win.
It is my belief that these incorrect dogs do so much winning because so many judges do not first 
evaluate breed type. Instead, they fall into the pattern of rewarding the dog that can go around 
the ring the fastest and fanciest, regardless of the fact that it may totally lack many of the critical 
components of breed type required in its standard. Many years ago, Anne Rogers Clark wro-
te words that every judge should live by in the ring. She instructed judges to ”first choose the 
individuals in your ring with the best breed type, and then reward the soundest of those typey 
individuals.” If we could all strive to judge with that directive in mind, our breeds would be far 
better served in the long run.
 
From the January 2015 issue of Dogs in Review magazine. 
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En artikel som jag skrev i Svenska Shar Peiklubbens tidskrift ”Shar-peibladet” efter att jag dömt 
deras officiella rasspecial den 27 augusti 2016.

Få ni erbjudandet att döma denna utställning kan jag verkligen rekommendera denna. 

Shar Pei-Specialen 2016      av Svante Frisk

Mitt i sommarvärmen, den 27 augusti 2016, hade Svenska Shar Pei-klubben sin årliga officiella 
rasspecial på Jönköpings Brukshundsklubb. Det är en väldigt trevlig plats, lugn och avskild men 
ändå med alla bekvämligheter. 

Undertecknad hade fått den stora äran att döma denna special, vilket jag sett fram emot länge. 
Extra roligt var det för mig då jag har jobbat i Svenska Kennelklubbens kommitté för särskilda 
domaranvisningar, SRD-K. Där har vi givetvis diskuterat rasen och dess problem. Numera har 
Norden en samsyn gällande hur man skall tolka rasproblematiken utan att förlora rastyp. Detta är 
kanske den svåraste nöten att knäcka. Här vill jag ge er uppfödare beröm, då jag verkligen kan se 
att ni är på rätt väg. 

I ringen såg jag ingen hund med ”tight lip”, däremot såg jag några hundar med rinnande ögon 
och någon med olika stora ögonöppningar. En tik i championklass hade en väl stor kostym med 
rynkor och tilldelades därför VG i championklass. 

Den enda valp som deltog var född i Italien och hette Hanyng Shake Your Body. En mycket lovan-
de valp med fina proportioner, vackert huvud med sunda ögon och små fina öron. Baken var väl-
vinklad, men kunde ha haft en högre svansansättning. Annars en fin överlinje. Mycket bra kraft 
i benstommen. Tyvärr behöver denna valp få lite mer social- och ringträning, men jag tror att 
framtiden är lovande för denna valp. Jag valde dock att hålla HP-priset på grund av hans osäker-
het och ringa koppelvana. 

Vinnande hanhund i juniorklassen hette Ingrem Rey Caesar Say Pei Attention, en import från 
Ryssland. Denna hund tilldelades priset Excellent. Vackert huvud med fint nosparti, fina ögon och 
små öron, vacker nacke. Välvinklad både fram och bak, men lite rund i länden och med något låg 
svansansättning som följd. Han behöver bli lite fylligare fram i sin kropp, huden kunde också vara 
något mindre riklig.

BIR & BIM valp

Fortsättning
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Om vi går över till hanhundarnas unghundsklass, så vann Hels W 15 Hels JW 15 NORD JV-15 Pei 
Attention In Angel Dust We Trust. En hanhund som ger ett stort intryck, men är mycket välba-
lanserad. Allt passar ihop. Han kunde ha varit lite modigare vid sin första kontakt med domaren, 
men detta rättade snabbt till sig och vi blev kompisar. I övrigt passade denna hund väl in på 
rasstandarden och jag hade inget att klaga på; denna hund föll mig mycket i smaken. Han slutade 
för övrigt som 2-BH med CERT och BIS-2 i den inofficiella finalen. 

Ingen hanhund var anmäld i öppen klass, utan championklassen följde direkt efter unghundsklas-
sen. Tre hanar deltog och alla tre fick CK. Alla var av hög klass, väl upp till standarden, och det 
var bara små saker som skilde dem åt. På tredje plats hade jag hanhunden Multi Ch Pei Attention 
Apple Pie Crust, som var fin i rastyp men enligt mig kunde ha lite mer bredd i nospartiet, mer 
bredd i bröstbotten och mer typad överlinje. Han slutade som BH-4. På andra plats hade jag en 
engelsk importerad hanhund Multi Ch Deakie Please Pei Attention. Han var fin på alla sätt, men 
kunde ha lite mörkare ögon vilket störde uttrycket något. Han slutade som 3-BH och BIS-3.
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
      
Min vinnare i championklassen blev sedan totalt dagens bästa hanhund och BIR samt avslutade 
givetvis dagen med att bli BIS-1. Full av kvalitéer både vad det gällde huvud och uttryck, kraft-
fullhet, kropp och överlinje. Han kunde ha lite mer generös vinkel bak, annars var bröstkorg och 
frambenskonstruktion prima. Han fick också beröm för  att han hade lagom mycket hud i huvu-
det. När han tittade på mig, smalt jag av förtjusning.

Inga hanhundsveteraner deltog på grund av det mycket varma vädret. Jag vill ge 
en eloge till ägarna som sätter hundarnas välfärd i första rummet.
Nu till tikarna. En mycket lovande junior vid namn Pei Attention All horses in Th’Barn. Denna tik  
fick beröm för lagom rynkighet i huvudet. Vackert feminint huvud. Redan mycket stark överlinje. 
Helt enkelt en vacker tik, välutvecklad för sin ålder och med ett härligt temperament. Hon tillde-
lades CK och slutade som BT-2 och BIS-R.

BIR & BIM Vuxna
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Unghundsklassen var den klass som varierade mest i kvalitet. Vinnande hund här var Pei At-
tention Secret Angel. En välkroppad och kraftfull tik, välkonstruerad runt om. Hon får inte bli 
rynkigare i sitt skinn. Väldigt stark och tilltalande i sin helhet. 

I öppen klass deltog en tik med fin CK kvalitet, Pei Attention Summer Breeze. En något ädlare 
tik, men allt är balanserat. Hon kunde vara mer generöst vinklad och ha lite mer kropp. Vackra 
proportioner, fint huvud, typisk rygglinje. Använder sin kropp väl i rörelse och har ett härligt 
temperament.  Slutade som BT-3.

Fem tikar deltog i championklass och här kom min prövning som domare att placera dessa 
tikar. Det löste sig så småningom naturligt då enligt min bedömning inte alla tikarna höll sin 
CK-kvalité efter  granskning.  Det lägsta priset som här delades ut var till en tik med alltför stor 
kostym med mycket rynkor. På kritiken ska det stå att hon kunde ha mer päls under ögon, inte 
skinn som det nu står.  Några av championtikarna hade jag olika negativa saker att skriva om. 
Någon hade lite stora öron och kunde varit mer utfylld i bröstbotten. En kunde ha rakare fram-
ben, dessutom faller hon på fronten i rörelse. Ytterligare en annan kunde ha torrare ögon och 
mindre markerat stop, och visas i mindre gott hull. Vinnande tik Multi Ch Pei Attention Spark-
ling Lemon var utmärkt i sina proportioner: vackert huvud, mörka ögon, frisk hud som det inte 
får bli mer av, speciellt inte på huvudet. Mycket fint vinklad fram och bak. Utmärkt steg fram 
mot domaren. Härlig rygglinje både i muskelkondition och efter standardens önskemål. Mycket 
tilltalande temperament. En eloge till ägaren som håller denna tik i toppkondition. Hon slutade 
som BT-1 och BIM och som BIS-3 i finalen.

En uppfödargrupp deltog också sist på dagen. Individerna här var kraftfulla och ändå tydligt 
könspräglade. Mycket vackra huvuden och uttryck, fina rörelser och en härligt mättad röd färg. 
Som det står i kritiken och som jag skriver igen: ”Grattis till en fin uppfödning”.

Totalt sett var min upplevelse att hundarna var av bra kvalité. Jag vet att jag är sträng som 
domare när det gäller att dela ut CK, vilket jag bara gör till hundar som jag tycker verkligen 
förtjänar det. Därför tog jag mig också friheten att kritisera dessa hundar, då jag klart gillar och 
uppskattar dess rastyp mot standarden. 

Jag förstår hur mycket ni har arbetat med aveln av er ras. Här är därför några ord på vägen:

Ni har redan kommit mycket långt. Tänk på ögonproblematiken. Var också observanta på bred-
den i nospartiet; då menar jag inte mucinos, utan skelettet i nospartiet. Det avslöjar sig också i 
underkäkens bredd. Även bakbensvinklingen går att förbättra generellt.

Jag vill också passa på att tacka klubben för ett trevligt och för mig minnesvärt arrangemang. Jag 
njöt varje minut! Ett stort beröm vill jag också ge till mina två ringsekreterare Ingridh Björk-Ul-
tege och Tanja Taus för väl genomfört arbete.
Jag är säker på att nästa års Special blir lika lyckad och trevlig som denna.
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Airedale Terrier Gillet   50 år           av Pia Lundberg

På en vacker grön gräsmatta, vid Röstånga Gästgiveri, gick denna jubileumsutställning av stapeln.  
46 Airedales var anmälda, och jag hade äran att få döma dem.
Allt arrangemang var utmärkt ordnat. Lisbeth Svensson och styrelsen missade ingenting.
Det var härligt att möta nya o ”gamla” fans till rasen. Stämningen var på topp!!
Stor glädje  att Gunnel ”Coastguards ” Lindberg (nu 92 år) var på plats och vid god hälsa.
Sonija Johansson ” Malmängen”, skänkte en massa fina priser Tack! Du var saknad!!  
Prisbordet var imponerande!! Tack till Alla!
Saknad pg.a  hälsoskäl var Monica (o Börje) Gustavsson + Agneta Gröning.
 
Över till hundarna:
Best in Show gick till tiken Ch. Jokyl It´s My Party. Hon var bara bäst!!
Bästa hane vanns av C.I.B. Rabben´s Quaterback. Kort kompakt med utmärkt päls.
Bästa valp: Lisjös Gretchen, tyckte jag mycket om.
Bästa junior: Rabben´s Wonder Boy, stilig ung man.
Bästa veteran: Rabben´s Jessi, 8 år gammal, välgående, flott tik.
Bästa uppfödarklass: Kennel Aireforce en utmärkt grupp!!! Bäst av fem deltagande grupper.
Bästa avelsklass: Canis Sparkling Queen. En duktig mamma.
Två klasser som jag vill nämna är Unghundklassen respektive Championklassen tikar, hög kvalitet 
fantastiskt roligt!
Utställningsplatsen var fint pyntad med blombuketter. Jag fick en fantastisk rosbukett OCH en 
vacker skål från Orrefors TACK!!
På kvällen dukades upp för jubileums middag, vi var dryga 60 stycken som deltog, god mat och 
högt i tak!!
Till alla som ställde ut sina hundar, ett hjärtligt TACK!!
Utan ringsekreterare och fotografer, hade inte utställningen funkat eller blivit förevigad för fram-
tiden!!

Detta blir för mej ett minne för livet!
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Pudeln på utställning      av Birgitta Knöppel

Pudeln tyckte att det var mycket spännande. Hon skulle på hundutställning.  Hon  hade hört en 
del. Terriern tyckte att det var jättekul, man fick gå i ringen och äta godis och fick röda gulleband.
Den förstfödde terriersonen tyckte att det var pinsamt. Alla tittade och man måste stå på ett bord 
och då blev man svettig i hela kroppen. 

Mormodern (terrierns alltså) tyckte att det var fantastiskt för det fanns pipar på utställningar och 
man fick en varje gång man var där.
Pudeln kon alltså  till utställningen full av förväntningar. Först såg hon så mycket hundar, så myck-
et hundar. Så mycket hundar hade hon aldrig sett förut. Och där var en brun pudel, lika stor som 
pudeln själv, men anmäld i en annan storlek. DET var spännande. Sedan fick hon sitta i sin bur och 
ladda upp. Till slut kom då äntligen tillfället när buren öppnades. Nu tänkte pudeln NU.

Då började matten borsta. Och spreja - för detta hände för förfärligt länge sedan -  fast väldigt lite 
eftersom hon aldrig hade gjort något sådant förut. Eget hår inräknat. Till slut fick då äntligen pu-
deln gå in i ringen. Där var hon i ensamt majestät. Pudeln förstod genast att de andra inte vågade 
gå in. Det gjorde underverk för pudelns ego. Som om det skulle behövas replikerade terriern.
Pudeln vann också röda gullband och inbjöds att gå in senare på dagen och tävla igen. Två tävling-
ar till priset av en!

Mellantiden tillbringade pudeln med att rasta av sig. För första gången i sitt unga liv fick hon inte 
gå där hon ville utan måste tänka på att inte bli blöt om fötterna. Inte ens detta kunde dämpa den 
glada pudeln. Efter det gick pudeln och tittade på alla saker mattar kunde köpa till sina hundar. 
Pudeln krävde SMACKOS. Inte för att hon någonsin smakat sådant, men de luktade så gott. Och 
om inte annat kunde pudeln få extrapoäng och säga att hon tänkt på terriern som var hemma. 
Terriern äter ju allt – i alla fall allt som matten har bjudit henne och så förstås en hel del som mat-
ten aldrig skulle komma på tanken att bjuda henne. Men smackos var gott, jättegott.

Sedan såg pudeln halsband i form av snusnäsdukar. En sådan ville hon ha fast militärmönstrad. 
Det tyckte pudeln skulle passa hennes image perfekt. Det tyckte inte matten. Dessutom fanns de 
inte i hennes ringa storlek. De minsta kunde pudeln inte ens använda som skärp. Med en smackos 
som lockbete lyckades matten lura bort sin lilla pudel från mammons fröjder.

Så småningom skulle pudeln få gå i ringen igen. Spänningen var på topp och pudeln smackos-strå-
lade. Och åkte ut. Det tyckte pudeln var snopet. Hon hade sett fram emot att dingla med många 
vackra kokarder framför näsan på den avundsjuka terriern.

Matten talade dock om för henne att hon hade varit jätteduktig och mycket vacker. Efter den för-
sta bittra besvikelsen hämtade pudeln sig snabbt. Och tittade stolt på den fina kokarden hon fått 
första gången hon varit i ringen. Det var minsann mer än terriern kunde skryta med, en kokard på 
varje utställning!

Matten är böjd att hålla med terriern, pudelns ego är tämligen stort. Kan det bero på att både 
matten och terriern är färdiga att försvara henne till sista blodsdroppen om så behövs?
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Intressanta sidor på nätet: 
http://dogwellnet.com/

Hundvänliga caféer, barer och restauranger:
 
Stockholm: 
http://www.hundvanliga-stockholm.se/index.php/category/hundvanliga-cafeer/

Göteborg: 
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1563823-lista-har-ar-hundar-valkomna-i-goteborg

Malmö: 
https://www.facebook.com/CafeKnus

Flera förslag välkomnas - även andra orter, tas tacksamt emot.

Vad säger lagen om hundars medverkan i miljöer där mat/dryck serveras ? 

Enligt förordning (EG) 852/2004 bilaga II är livsmedelsföretagare skyldiga att ha rutiner för att 
förhindra att tamdjur får tillträde till platser där livsmedel bereds, hanteras eller lagras. 

Djur får alltså inte vistas i kök eller andra utrymmen där mat hanteras. Om hundar får vistas i 
serveringsdelen av en restaurang avgörs, ur livsmedelshygienisk synpunkt, först och främst av 
den som driver företaget. Om det går bra eller inte beror bland annat på serveringens utform-
ning och placering i förhållande till köket. 
Det inspektören då tar ställning till är huruvida det finns risk för att livsmedel kan kontamine-
ras (”smittas”) på ett sådant sätt att det medför osäkra livsmedel.
Hundar får inte vistas i livsmedelslokal där livsmedel hanteras, alltså tillagas eller bereds. 
Intressant att känna till är att serveringsdelen på restauranger numera kan vara tillgängliga 
för hundar – under förutsättning att restaurangens ägare accepterar att du tar med din hund. 
Det är alltså ägaren som avgör om det är ok eller inte. Detta gäller oavsett om det rör sig om en 
restaurang eller ett kafé eller om gästerna sitter inomhus eller utomhus.
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