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- Passiv medlem i Svenska Terrierklubben

Bedlington-Nytt önskar alla medlemmar

Glad Påsk

Skandinaviska Bedlingtonklubben – Passiv medlem i Svenska Terrierklubben
STYRELSE

Information

Ordförande
Kenneth Ekberg
Åragatan 24
254 54 Helsingborg
042-13 00 36
kenneth.ekberg@port.

Vice ordförande
Marianne Bergius
Jutagårdsvägen 29
443 38 Lerum
0302-107 00
m.bergius@telia.com

helsingborg.se
..

Medlemsavgift 2004
175:-/år fullbetalande.
25:-/år hushållsmedlem*
75:-/år junior under 18 år.
Uppge födelseår!
100:-Förstagångsmedlem.
*) hushållsmedlem kan endast knytas
till fullbetalande medlemskap.

Sekreterare
Birgitta Nilsson
Köpmannagatan 15
260 34 Mörarp
042-713 72
ol.nilsson@telia.com

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

Ledamöter
Kirsten S Bjørnson
Sloragrenda 2
NO-1404 Langhus, Norge
0047 648 616 50
kikkanbj@online.no

Suppleanter
Gerd Johansson
Oxledsvägen 5
433 67 Sävedalen
031- 26 60 08
gerd.johansson@comhem.se

Janet Ekberg
Åragatan 24
254 54 Helsingborg
042-13 00 36
kenneth.ekberg@port.
helsingborg.se

Eva Jonsson
Lisas Höjd 23
681 43 Kristinehamn
0550 – 804 76

Postgiro
Bankgiro

96 44 87-3
365-62 87

Bedlington Nytts redaktion
Kenneth Ekberg ansv. utgivare
Örjan Bohman redaktör
Annonser (Priser: se sidan 3!)

topmix@everyday.com

Ulla-Britt Börjesson
Lyckohörnsv. 7
262 91 Ängelholm
0431- 205 30
lennart.borjesson@spray.se

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
Finland:
Sirpa Raitanen Jakobstadsvägen 585 A
FIN-669 10 Socklot
Postgiro 800021 237 674 27
Norge:
Kirsten Bjørnson Sloragrenda 2
N-1404 Langhus
Postgiro 0537 28 60245
Valberedning
Karin Olsson
(sammankallande)
Reijo Södergren
Anki Bengtsson
Avelskommitté
Marianne Bergius
Carin Ripe
Catarina Romedahl
Valphänvisare
Lena Hoppe

Grågåsgat.4 A
412 62 Göteborg
Kaserng.3,
723 47 Västerås
Runöbacken 39
184 41 Åkersberga

+45 8665 2048
komtessa@mail.dk
00358 67 22 43 92
sirpa.raitanen@surfeu.fi
0047 64 86 16 50
kikkanbj@online.no

031 – 81 29 23
021 – 13 10 50
sodergren.reijo@telia.com

08 – 540 627 77

Jutagårsv. 29
443 38 Lerum
Tjureda,Sundäng
360 40 Rottne
Urdastigen 2
182 54 Djursholm

0302 – 107 00
m.bergius@telia.com
0470 – 931 21
sofia_ripe@hotmail.com
08 – 755 99 38
cromedahl@home.se

Ellagårdsv. 57
187 45 Täby

08 – 758 24 15
lena.hoppe@hotmail.com
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Ordförande har ordet
För att undvika ytterliggare spekulationer och frågor gällande klubbens årsmöte
i Lerum vill jag klargöra enligt följande,
Nej, det fanns ingen telefon i möteslokalen, vilket vid tidigare årsmöten varit
en praxis.
Ja, det saknades poströster vid påbörjandet av rösträkningen. Dessa hämtades,
men det visade att rösterna var av ringa värde då avsändarna var bland
mötesdeltagarna.
Ja, ett antal nya medlemmar deltog i mötet, vissa betalade medlemsavgiften
på ort och ställe.
Ja, tolkningen av § 6 i våra stadgar gällande rätten att få rösta debatterades,
mötesordförandens tolkning, att även för året nya medlemmar har rätt att rösta
fastlades. Deltagarna från Skåne var av avvikande mening.
Ja, det stämmer att merparten av mötesdeltagarna lämnade lokalen efter
val av styrelse.
Ja, det stämmer att en av mötesdeltagarna ville att SKBK skulle bli en genuin
svensk klubb.
Med detta förväntar jag mej att frågorna kring årsmötet nu har tydliggjorts.

Med vänlig hälsning
Kenneth Ekberg.
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::: Juniorredaktören :::
Jag heter Sofie Karman och
är Bedlington-Nytts nya
Juniorredaktör. Jag är 15 år
och mitt största intresse är
såklart HUNDAR!!!
Jag har såklart en
Bedlingtonterrier, hon heter
Fanny och är 7år (född: 7/9
1996). Fanny älskar att
vara ute och springa i
skogen. Fanny tycker också
om att vara på hundträffar
och träffa massor med olika
hundraser. Hon har några
som hon är kompis med lite
mer. Sen är hon såklart
kompis med Bedlingtongänget.

Fanny ställs inte ut, hon är
bara en sällskapshund. Vi
brukar träna lite Agility på
sommaren och det tycker hon
om. Vi kanske går på Agility
kurs någon gång. I skogen så
brukar hon lukta på allt och
om hon hittar ett spår så
följer hon det ett tag.

-----------------------------------------------------------------------------
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Det har inte hänt så mycket så vet inte
vad jag ska skriva om.
Alla fall så tävlade jag Juniorhandling på
Östsvenska Terrierklubbens utställning i
Sollentuna Badmintonhall den 6 mars.
Lånade då en Borderterrier som heter
Feliks. Det var första gången jag träffade
och visade Feliks. Feliks var snäll och lätt
att visa. Resultatet blev BIS-4
Juniorhandler. Det var min första
placering och jag blev jätte nöjd.
Foto ©: Trude Mathisen

Nu vet jag inte vad jag ska skriva men
besök gärna min hemsida som handlar
om Bedlingtons.
http://bedlington.homepage.nu.
/// Sofie och Fanny

beddiz@hotmail.com
http://bedlington.homepage.nu
__________________________
Alla foton på Fanny är Copyright Sofie
Karman
Nästa gång kommer jag att skriva om Lilla Sthlm och Champions of Champions
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Mark, Hugo, Ralth och Oscar
önskas lycka till i sina nya hem.

Tack Christina, Lina, Jenny och Gösta för att ni tar så väl hand
om våra härliga pojkar.
Carin och Cilla

Kennel Blue Flash
Carin Ripe, Sundäng, 360 40 Rottne, tel. 0470-931 21
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Nu blir det lättare att resa med hund.
Jordbruksverket har utfärdat nya regler från 2004-07-03
De nya reglerna ska börja tillämpas fr.o.m. den 3 juli 2004. Det är nu klart att
samma regler för införsel gäller för de nya anslutningsländerna som för alla
andra EU-länder. Beslut om vilka tredje länder som klassas som rabieslågriskländer har tagits. Så fort beslutet är publicerat på svenska kommer vi att länka
till det, tillsvidare hänvisar vi till den engelska bilagan till 998/03 som finns under
rubriken "Villkor för införsel av hund och katt från tredje land". Kraven på
karantän från Nordamerika upphör from 3 juli 2004.
Bakgrunden till den nya förordningen
Inom EU har man länge verkat för en gemensam lagstiftning avseende
hälsokrav för förflyttning av sällskapsdjur. Så länge skillnaderna mellan
medlemsstaternas rabiesstatus var stor, så var det omöjligt att enas om
gemensamma regler men när Sverige och Storbritannien slopade sina
karantänskrav för djur från EU så ändrades läget.
Förordningen antogs år 2003 och ska börja tillämpas fr.o.m. den 3 juli 2004. Du
kan läsa den här. Det finns dock flera punkter i förordningen som kräver
ytterligare beslut. Dessa fattas på expertmöten i Kommissionen som hålls
löpande en gång per månad. Man har t.ex. ännu inte fattat beslut om vissa intyg,
villkor för införsel av övriga djurslag från tredje land samt vilka länder som ska
klassas som lågriskländer.

Villkor för införsel av hund och katt från EU-land
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. Microchip av
ISO-standard bör väljas. Om du använder annat chip måste du själv föra
med dig en avläsare för ID-kontroll vid gränspassagen,



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
grundvaccination mot rabies, d.v.s. med samma tidsfrister som i

12

nuvarande regler (antikroppstest behövs ej vid direktinförsel från
Storbritannien och Irland). Endast laboratorier som EU godkänt får
anlitas . Om revaccination utförs enligt tillverkarens rekommendationer
krävs inte förnyat test därefter,


avmaskning mot dvärgbandmask (Echinococcus spp) utförd av
legitimerad veterinär i avsändarlandet 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 (se nedan för mer information).

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.
Pass för hund, katt och iller
För hundar, katter och illrar som ska resa inom EU eller återinföras till EU
kommer det fr.o.m. den 3 juli 2004 att krävas ett pass. Varje EU-medlemsstat
utformar pass på det egna språket och på engelska i enlighet med förlagan som
finns i beslut 2003/803/EC. Vid alla transporter mellan EU:s medlemsländer så
ska alltså hund, katt och iller åtföljas av ett pass.
Passen kommer i Sverige att produceras av Jordbruksverket som distribuerar
dem till landets veterinärer. Djurägarna kommer alltså att kunna skaffa passet
hos sin veterinär. Om ett svenskt djur har förts ut till annat EU-land och ska
stanna där till dess reglerna börjar tillämpas, måste passet utfärdas där - det kan
inte skickas efter från Sverige. På motsvarande sätt kommer ägarna till
utländska djur som befinner sig i Sverige att tvings skaffa svenska djurpass.
Passet har ännu inte producerats och kan därför inte utfärdas ännu. Det kommer
tidigast att finnas tillgängligt efter påsk. Vi kommer att meddela på denna sida
var och när landets veterinärer kan rekvirera pass.
Passet kommer att innehålla tillräckligt många sidor för att räcka under hela
djurets livstid. För att underlätta för djurägaren kommer det att ha plats för
noteringar av också andra vaccinationer och behandlingar än de som krävs för
att uppfylla villkoren för själva införseln.
Passet ska hanteras som en värdehandling. Om passet försvinner eller förstörs
kan veterinären inte återskapa informationen i det och ett nytt pass måste då
införskaffas. Hantera därför sällskapsdjurspasset med samma omsorg som ditt
eget pass!
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Villkor för införsel hund och katt till Sverige från Anslutningsländerna (Cypern, Estland,
Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern):
Den 1 maj 2004 blir de länder som räknas upp ovan medlemmar i EU. Under perioden 1 maj
till och med den 2 juli kommer därför nuvarande regler för införsel till Sverige av
sällskapsdjur från EU i enlighet med föreskrift SJVFS 1996: 52 att gälla också för införsel från
de nya medlemsstaterna. Du kan läsa mer om dessa villkor här.
Fr.o.m. den 3 juli 2004 ska den nya EG-förordningen tillämpas. Det är nu beslutat att samma
regler ska gälla för införsel från de nya medlemsstaterna som från övriga medlemsstater - läs
ovan under rubriken "Villkor för införsel av hund och katt från EU-land".
Villkor för införsel av hund och katt från tredje land fr.o.m. den 3 juli 2004
Den nya EG-förordningen delar in tredje länder i två olika kategorier, nämligen lågriskland
och högriskland. Indelningen beror på hur väl länderna uppfyller vissa krav på kontroll av
rabies samt hur rabiessituationen utvecklas inom landet och regionen. EU-kommissionen har
tyvärr endast färdigställt indelningen av några få länder ännu. De redovisas under respektive
rubrik nedan, tillsammans med de beslutade villkoren för införsel för respektive kategori.
I avvaktan på att det slutliga beslutet om hög-och lågrisktredjeländer publiceras på svenska
hänvisar vi till den engelskspråkiga bilagan till 998/03. Förtydligande till listan: Del B1 är de
territorium som tillhör EU-länder men inte ligger på det europeiska fastlandet. Del B2 är
EFTA-länder. Del C är tredje länder som klassats som lågriskland med avseende på rabies.
Vid införsel från tredje land får du fr.o.m. den 3 juli 2004 föra in sammanlagt högst fem
sällskapsdjur vid varje införseltillfälle. Från Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge,
San Marino, Schweiz och Vatikanstaten finns dock ingen begränsning av antalet djur.
Införsel från Norge
Norge har klassificerats som lågrisktredjeland. I EG-förordning 998/2003 anges dock att
införsel av hund och katt får ske fritt mellan Sverige och Norge också fr.o.m. den 3 juli 2004,
dvs. inga specifika krav kommer att ställas för direkt införsel till Sverige från Norge. Ska
djuret resa från Norge via annat EU-land till Sverige, så är inte införseln fri.
Villkor för införsel av hund och katt från lågrisktredjeländer fr.o.m. den 3 juli 2004
För att se vilka länder som är lågrisktredjeländer, klicka på länken i texten ovan "Villkor för
införsel av hund och katt från tredje land".



ID-märkning med mikrochip eller en klart läslig tatuering. Microchip av ISOstandard bör väljas. Om du använder annat chip måste du själv föra med dig en
avläsare för ID-kontroll vid gränspassagen,



vaccination mot rabies enligt vaccintillverkarens rekommendationer med ett vaccin
godkänt av WHO,



antikroppstest som utvisar minst 0,5 IE/ml rabiesantikroppar. Provet ska tas tidigast
120 dagar och senast 365 dagar efter senaste rabiesvaccination. Endast laboratorier
som EU godkänt får anlitas. Om revaccination utförs enligt tillverkarens
rekommendationer krävs inte förnyat test därefter,
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avmaskning mot dvärgbandmask (Echinococcus spp) utförd av legitimerad veterinär
i avsändarlandet med ett prazikvantelhaltigt preparat inom tio dagar före införseln,



dokumentationskrav i form av ett särskilt tredjelandsintyg som officiell veterinär i
avsändarlandet fyller i. Intyget har ännu inte utformats av EU-kommissionen och
finns därför inte tillgängligt ännu. Förutom intyget ska vaccinationsintyg och
blodprovssvar åtfölja djuret vid införseln. Intyget kommer att vara färdigt för
distribution efter påsk. Om du återinför ett djur som har ett pass så ska officiell
veterinär i avsändarlandet istället föra in ovanstående uppgifter i passet. Passet
ersätter då intyget.

Villkor för införsel av hund och katt från högrisktredjeländer (dvs alla de länder som inte
klassas som lågrisktredjeländer) fr.o.m. den 3 juli 2004:
För att se vilka länder som är högrisktredjeländer, klicka på länken i "Villkor för införsel av
hund och katt från tredje land". Karantänskraven för tex. Nordamerika blir inte kvar.



ID-märkning med mikrochip eller en klart läslig tatuering. Microchip av ISOstandard bör väljas. Om du använder annat chip måste du själv föra med dig en
avläsare för ID-kontroll vid gränspassagen,



avmaskning mot dvärgbandmask (Echinococcus spp) utförd av legitimerad veterinär
i avsändarlandet med ett prazikvantelhaltigt preparat inom tio dagar före införseln,



djuret ska sättas i en av Jordbruksverket godkänd karantän under en period om
minst 120 dagar. Efter karantäniseringen ska djuret hållas isolerat från andra djur
under 60 dagar,



någon sorts krav på dokumentation. Det är fortfarande inte fastställt vilken
dokumentation som kommer att krävas. Jordbruksverket informerar mer om detta
senare på denna webbplats.

För detaljerad information hänvisas till
Jordbruksverekt.
551 82 Jönköping
Telefon: 036-15 50 00 vx
Fax: 036-19 05 46
E-post: jordbruksverket@sjv.se
Hemsida

http://www.jordbruksverket.se
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Sista manusdag för Bedlington Nytt
2004 Nr 2
2004-06-27
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Nya medlemmar
hälsas välkomna till SKBK
Katarina & Daniel Andersson

Lerum

Tina & Mandus Andersson

Lerum

Christina Björkander

Kalmar

Tina Bohman

Västerås

Märta & Lars Forsberg

Göteborg

Anna-Lena Fred

Uppsala

Kristina Gellerstedt

Piteå

Poul & Tobias Glenstrup

Växjö

Jacob Hasson

Årsta

Barbro Hökfelt

Malmö

Marie Jacobsson-Mellblom

Örebro

Per Olof & Elisabeth Johansson

Torslanda

Pia-Lena Johansson

Anderstorp

Bodil Klasson

Boden

Maria Krantz & Göran Larsson

Göteborg

Ulrika Lindahl

Gualöv

Simon Sundqvist

Heby

Ulf Netzler & Marie Sjöberg

Göteborg

Per Olsson

Morgongåva

Laila & Gösta Spjut

Borlänge

Roy Svensson

Nödinge

Lena Westholm

Torslanda
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Utställningsresultat Sverige
Göteborg 15/2 (10+8) Domare: Alberto Velasco Spain
Klass
Namn
Ägare
H JUNKL Elvis-Presley
Ulrika Lindahl
H JUNKL Top Crystal's Jerry Lee Lewis
Gerd Johansson
H JUNKL Isotop's Groupleader
Lena Lidsell
H ÖKL
Isotop's Bugatti
Ninna Odenhag
H CHK
Blå Skuggans Web Master
Siv Eriksson
H CHK
Skybar Sheeperior
Paul Johansson
H CHK
Isotop's Battery
A-M & M Byberg
H CHK
Top Crystal's Blue Suede Shoes Lena Berqvist
H CHK
Obedient Oliver V Povera
Marianne Bergius
H VETK Blå Skuggans Keep An Eye On Me Ami & Rolf Lyberg
T UKL
Isotop's Dilba Expensive
Malin Byberg
T ÖKL
Top Crystal's Hey Good Looking Marianne Bergius
T ÖKL
T ÖKL
T ÖKL
T ÖKL
T CHK
T CHK

Resultat
1,3
1,2 ck
1,1 ck BH-4 cert
1,1 ck
2 ck, BH-3 rcacib
3 ck
1 ck BH-1 BIM cacib
5
4
1 ck BH-2
1,1 ck BT-5
1,1 ck BT-1 cert BIR
cacib
Petite's Field Pansy
Britt-Marie Thim
1, 5
Blå Skuggans Brown Biscuit
Elisabeth Schröder 1, 2 ck BT-3
Skybar Interstellar Overdrive
Linda Ljungdahl
1, 4
Skybar Sheepomania
Hanne Winninge 1, 3 ck
Blå Skuggans Www Bla Skuggan Com
Ami & Rolf Lyberg 1 ck BT-2 rcacib
Top Crystal's Cinderella Rockafella Marianne Bergius 2 ck BT-4

Sollentuna 6/3 (6+5) Domare: Ekaterina Senashenko
Klass
Namn
Ägare
Resultat
H JUNKL Isotop's Groupleader
Lena Lidsell
1,1 ck BH-5
H ÖKL
Isotop's Bugatti
Ninna Odenhag
1,1 ck BH-4 cert
H CHK
Isotop's Message In A Bottle
A-M & M Byberg 3 ck
H CHK
Isotop's Battery
A-M & M Byberg 2 ck BH-3
H CHK
Honeymist Buddy Rich
U & R Fransson
1 ck BH-1 BIR
H VETK Toolbox Lycko Pelle
Eva Byberg
1 ck BH-2
T JUKL Toolbox Free Falling
A-M & M Byberg 1,1 ck BT-1 cert BIM
T JUKL Toolbox Frisbee
1,2
T UKL
Fracas Now And Forever
Ulla Fransson
1,1 ck BT-2
T UKL
Dodgewells Devon Dream
Catarina Romedahl 2
T ÖKL
Petite's Flexible Naiad
Ewa Pajuniemi
2
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Danmark
Kære Bedlingtonvenner
Jytte og jeg ønsker jer alle et rigtigt godt Nytår, og det bedste for jer
og jeres hunde.
Vi ønsker også her fra Danmark, at I må få glæde af Jeres nye
bestyrelse, til gavn for alle medlemmer, og vi følger udviklingen hos jer.
Vi skal prøve at sende jer lidt i løbet af året, så I også kan følge med i,
hvad vi laver.
Der er jo ikke så meget at skrive om her i starten af det nye år, og
dog; vi har fået besked fra Dansk Kennel Klub via Dansk Terrier Klub, at
vi har fået vort ønske vedr. vor avlsrestriktionopfyldt om videreførelse af
den nuværende for de næste 2 år, således at vi får ro endnu 2 år og
måske endnu længere, da vi selv skal afgøre dette med DTK i slutningen
af 2005 om yderligere forlængelse. Det vil også kunne læses i
"Hunden".
En ting, som jeg har overset i skyndingen er, at det ikke mere er
nødvendigt, at indsende prøver til Landbohøjskolen af leveren fra de af
vore hunde, som er afgået ved døden til undersøgelse. Vi får jo nu
undersøgt vore hvalpe ved brug af det rigtige Gen og ikke som tidligere
med en markør.
Jeg har også skrevet tidligere, at vi får en kendt engelsk dommer i
Sunds i 2004. Vi skal meget gerne have så mange hunde som muligt, da
dommeren er Ken Bounden, som selv er opdrætter af Bedlington
Terrier, og som har skrevet bøger om Bedlington. Han er igangmed en
ny udgave af sit meget store værk, og vi er meget spændtom han kan
komme med noget nyt om racen i dette.
Vi har også holdt vor årlige julefrokost på DKK kreds-6's juleskue i
Virklund her i Jylland. Vi var jo "kun" et lille sluttet selskab (Jytte, Søren,
Nancy, Ingelise, Jørgen og undertegnede). Det er jo svært at samle flere
i sådan en lille flække her. Til trods for det havde vi en god dag, hvor
vore hunde gjorde god reklame for racen.
Jytte og Birgit
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BOGEN I VÄRMLAND 2004
Hej på Er!
Om ni vill, och kan så träffas vi 28/5 –30/5 (Pingsthelgen) .
Det finns 7 stycken stugor med 4 bäddar och 4 stycken stugor med 6
bäddar som stugbyn hyr ut till oss som har hundar.
Det finns toalett och dusch i varje stuga, täcke och kuddar.
Stugorna är väldigt rymliga. Köksutrustning finns också för en helg.
Hyra för stugorna är 700 kronor/stuga för två nätter
Mat får var och en plocka med sig, det finns ingen affär eller kiosk.
Är det någon som har förslag på aktiviteter, är det bra, det är svårt att
komma på något.
Bogen ligger 5mil från Arvika långt inne i skogen, men bara en liten bit
från norska gränsen.
Här får vi bo en hel helg utan alla våra mobiltelefoner, skönt !!!!!
Finns det intresse för att komma? Anmälan senast 15 april 2004.
Ring Anne-Beth och Tomas Person i Arvika
0570-201 72 eftermiddagar och kvällar.
E-post: anne-beth.persson@telia.com
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UTSTILLINGRESULTATER FRA NORGE 2003.
Norsk Japansk Spisshundklubb, Rakkestad 21.06.2003.
Dommer: Michael Forte, Irland.
Påmeldte: 3 + 2.
BIR –
2 BHK – CERT
3 BHK – CK
BIM- CERT
2 BTK – HP

CK N UCH NORDUV-02 BLÅ SKUGGAN’s AFTER DARK (H)
Eier: Eva Oldermark, Magnor.
PETIT’s FROSTED ORACHE (H)
Eier: Hilde Blegeberg, Kolbotn.
ELIABO’s A I MANT (H)
Eier: Gro Østmo Granholt, Ski.
NV-02 BLÅ SKUGGAN’s BRIGHT’N BEAUTY. (T)
Eier: Eva Oldermark, Magnor.
PETIT’s FLOWERING RUSH (T)
Eier: Gro Østmoe Granholt/Marit Ones

Norsk Japansk Spisshundklubb avd. Vest, Rakkestad 22.06.2003.
Dommer: Jose Monteriro Cabral, Portugal.
Påmeldte: 3 + 2.
BIR – CK
2 BHK –HP - CERT
1 BTK – HP

N UCH NORDUV-02 BLÅ SKUGGAN’s AFTER DARK
Eier: Eva Oldermark, Magnor.
PETIT’s FROSTED ORACHE
Eier: Hilde Blegeberg, Kolbotn.
PETIT’s FLOWERING RUSH (T)
Eier: Gro Østmoe Granholt/Marit Ones

Trøndelag Selskapshundklubb, Trondheim 30.08.2003.
Dommer: Jul Hamlot.
Påmeldte: 0 + 1.
BIR – CERT

ALICE AFTERGLOW AV JAZZBYEN (T)
Eier: Britt-Unni Raanes, Anne Soli, Hjelset.

Kongsberg Hundeklubb, Konsberg 09.11.2003.
Dommer: Lehkonen, Harri.
Påmeldte: 3 + 4.
BIR – CK
2 BHK – HP -CERT
BIM – HP - CERT
2 BTK - CK
3 BTK – HP - CK
4 BTK – HP - CK

N UCH NORDUV-02 BLÅ SKUGGAN’s AFTER DARK
Eier: Eva Oldermark, Magnor.
PETIT’s FROSTED ORACHE
Eier: Hilde Blegeberg, Kolbotn
TOP MIX QUIET SANDFLOWER
Eier: Gro Østmo Granholt, Ski.
NV-02 BLÅ SKUGGAN’s BRIGHT’N BEAUTY.
Eier: Eva Oldermark, Magnor.
ISOTOP’s ETNA
Eier: Kirsten S.Bjørnson, Langhus.
PETIT’s FLOWERING RUSH
Eier: Marit Ones/Gro Østmo Granholt, Ski.
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Norsk Kennel Klubb, Hamar, 22.11.2003.
Dommer: Wera Hubenthal.
Påmeldte: 8 + 9.
BIR- CERT – CACIB – NV-03
2 BHK – CK – RES.CACIB
3 BHK – CK
HP
BIM – CERT – NV- 03
2 BTK – CK – CACIB
HP
HP

S UCH ISOTOP’s BATTERY
Ann-Marie og Malin Byberg, Sverige.
S UCH KARMAN-GIAS MONSIEUR
Eier: Sigbritt Carlberg Berg, Sverige.
N UCH NORDUV-02 BLÅ SKUGGAN’s AFTER DARK
Eier: Eva Oldermark, Magnor.
PETIT’S FROSTED ORACHE
Eier: Hilde Blegeberg, Kolbotn
JEWELBOX FRIENDSHIP RING
Eva og Malin Byberg, Sverige
N UCH KARMAN-GIAS MAMSELL
Eier: Heidi Molund, Hell.
TOP MIX QUIET SANDFLOWER
Eier Gro Østmoe Granhol, Ski.
PETIT’S FLOWERING RUSH
Eier Gro Østmoe Granholt/ Marit Ones, Ski.

MESTVINNENDE BEDLINGTON I NORGE 2003:
1.

N UCH S UCH NORDUV-02 BLÅ SKUGGAN’s AFTER DARK (H)

54/5

2.

PETIT’s FLOWERING RUSH (T)

45/5

3.

NV-02 BLÅ SKUGGAN’s BRIGHT’N BEAUTY (T)

40/5

4.

N UCH KARMAN-GIAS MAMSELL (T)

28/2

5.

ELIABO A I MANT (H)

25/4

6.

ISOTOP’s ETNA (T)

23/3

7.

PETIT’s FROSTED ORACHE (H)

15/3

8.

N UCH NV-99 BORSALIN’NOS PERITO (H)

14/2

9.

TOP MIX QUIET SANDFLOWER (T)

9/1

10.

ISOTOP’s GOODWIN SHADOW (T)

9/1
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Ovanstående publicerades i Bedlington Nytt nr 1 1987
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VÄLKOMNA TILL
KLUBBMÄSTERSKAP I LYDNAD OCH AGILITY
på Eda Hundklubb (Charlottenberg)
lördagen den 4:e september
Som förut kör vi:
Lydnadsklass I
Anmälningsavgift 60:Agilityklass I och Hoppklass I
Vi lägger ihop resultaten från båda loppen.
Anmälningsavgift 60:Anmälan med hundens reg. namn, hemmanamn, födelsedata och
ägarens/förarens namn, adress och tel.nr. skickas till
Eva Jonsson
Lisas Höjd 23
681 43 Kristinehamn
E-mail: topmix@passagen.se
Anmälningsavgiften sätts in på SKBK:s PG 96 44 87 - 3
Sista anmälan 9:e augusti
Om vi hinner kör vi ett bedlingtonrace.
Anmälan till det sker på plats.

Upplysningar lämnas gärna av Eva 0550-804 76
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Opalens Orion Charlie

Flamengo tikar 1979
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Registerade 2003
Import
Född 2002-03-17
Tendency Of Celtic Odessey, tik, sand
e. Blå Skuggans Willow In The Line
u. Blå Skuggans Take A Chance On Me
Fracas
Ulla & Rolf Fransson, Ingarö
Kull född 2002-12-04
e. Fracas Viva Viktor
u. Fracas Kiss Me Kate
Fracas Now It's Time, hane, sand
Fracas Now Or Never, tik, sand
Fracas Now And Forever, tik, sand
Blå Skuggan
Ami & Rolf Lyberg, Stockaryd
Kull född 2002-12-12
e. Blue Light's Ares
u. Blå Skuggans April Sunshine
Blå Skuggans Circle Of Life, hane, lever
Blå Skuggans Contest For Europé, hane, lever
Blå Skuggans Classic Touch,hane, lever
Blå Skuggans Chasing Sunshine,tik, lever
Blå Skuggans Candle Light,tik, lever
Isotop
A-M & Malin Byberg
Kull född 2002-12-12
e. Toolbox Lycko Pelle
u. Isotop's Miss Moneypenny
Isotop's Elton, hane, blå
Isotop's Eliot, hane, blå
Isotop's Etna, tik, blå
Isotop's Electra, tik, blå
Kull född 2003-01-05
e. Toolbox Dalton
u. Isotop's Salome
Isotop's Fiona, tik, blå

Isotop's Felicia, tik, blå
Isotop's Flora, tik, blå
Top Mix
Eva Jonsson, Kristinehamn
Kull född 2003-01-06
e. Isotop's Battery
u. Toolbox Lycko Stjärna
Top Mix Quiet Sandman, hane, sand
Top Mix Quiet Sandflower, tik, sand
Top Mix Quiet Sanddust, tik, sand
Top Mix Quiet Sandstorm, tik, sand
Top Mix Quiet Sandcloud, tik, sand
Top Mix Quiet Sandcake, tik, sand
Toolbox
Eva Byberg, Uppsala
Kull född 2003-01-27
e. Isotop's Battery
u. Toolbox Wild Thing
Toolbox Freestyler, hane, blå
Toolbox Freeway, tik, blå
Toolbox Free Falling, tik, blå
Toolbox Frisbee, tik, blå
Blå Skuggan
Ami & Rolf Lyberg, Stockaryd
Kull född 2003-02-06
e. Blue Light's Ares
u. Blå Skuggans Piece Of Cake
Blå Skuggans Drive Thru, hane, blå
Blå Skuggans Dress For Success,
hane, blå
Blå Skuggans Diamonds Are Forever,
tik,lever
Blå Skuggans Diamonds In Your Eyes,
tik, lever
Blå Skuggans Dream Date, tik, lever
Top Mix
Eva Jonsson, Kristinehamn
Kull född 2003-03-13
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e. Isotop's Icarian Lad
u. Top Mix Out Of Question
Top Mix Playing Boy, hane, sand
Top Mix Pin Ball, tik, sand
Top Mix Paint Ball, tik, sand
Top Mix Power Ball, tik, sand
Isotop
A-M & Malin Byberg
Kull född 2003-03-24
e. Toolbox Candyman
u. Chelsea's Rhapsody In Blue
Isotop's Globetrotter. Hane, blå
Isotop's Gold-Digger, hane, blå
Isotop's Groupleader, hane, blå
Isotop's Guinness, hane, blå
Isotop's Gabriella, tik, blå
Top Crystal
Marianne Bergius
Kull född 2003-03-29
e. Blå Skuggans This Is The Way
u. Top Crystal's Fair & Tender
Top Crystal's Just In Time, hane, blå
Top Crystal's Just Another Jewel, hane, sand
Top Crystal's Jerry Lee Lewis, hane, sand
Top Crystal's Just For You, tik, lever
Top Crystal's Just You'n'me, tik, lever
Anne Brandel
Kull född 2003-04-26
e. Skybar Sheeperior
u. Goldie-Hawn
Tina-Turner, tik, blå
Julia-Roberts, tik, blå
Celine-Dion, tik, blå
Doris-Day, tik, blå
Elvis-Presley, hane, blå
Leo-Di-Caprio, hane, blå

Fracas
Ulla & Rolf Fransson, Ingarö
Kull född 2003-05-25
e. Honeymist Buddy Rich
u. Fracas Miss Dior
Fracas Bang-On, hane, blå
Fracas Be-All, hane, blå
Skybar
Hanne Winninge
Kull född 2003-05-21
e. Isotop's Battery
u. Skybar Sheepomania
Skybar Bitter Sweet, tik, blå
Fracas
Ulla & Rolf Fransson, Ingarö
Kull född 2003-06-05
e. Honeymist Buddy Rich
u. Fracas Perfect Timing
Fracas Blue Light, hane, blå
Fracas Blue News, hane, blå
Fracas Blue Nun, tik, blå
Velvety
Lise_Lotte Nilsson
Kull född 2003-06-16
e. Velvety Maximilian
u. Velvety Baby One More Time
Velvety As Good As New, hane, lever
Velvety Risk It All, hane, blå
Velvety The Name Of The Game,
hane, blå
Velvety Let The Music Speak, tik, blå
Skybar
Hanne Winninge
Kull född 2003-08-09
e. Opalens Quintus
u. Skybar Interstellar Overdrive
Skybar Completely Irresistable, hane,
blå
Toolbox
Eva Byberg, Uppsala
Kull född 2003-10-11
e. Isotop's Touch Down
u. Toolbox Wild Thing
Toolbox The Bachelor, hane, blå
Toolbox Batterys Not Include, hane,
blå
Toolbox Blind Date, tik, blå

Top Crystal
Marianne Bergius
Kull född 2003-05-17
e. Fracas Viva Viktor
u. Top Crystal's Blowing In The Wind
Top Crystal's Kiss Me Quick, tik, leverr
Top Crystal's Kiss Of Fire, tik, sand
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Brev från aveslrådet.
2004-03-14
Hej alla medlemmar!
Avsikten med Avelsrådet är att arbeta med framtida strategier för en sund avel.
Det är inte att vi ska ge pekpinnar till enskilda uppfödare. Var ni nu vissa av er
har fått det missförståndet ifrån? Genom EU och vår lagstiftning har vi massor
av frågor att arbeta med för att föra rasen in i framtiden på ett säkert sätt. Vi vill
inte se samma trend i Sverige såsom det har varit i Danmark (se artikel från
Danmark). I Holland får avelshanar endast användas två gånger. Vi vill verka för
en öppen avel med sunda individer och vår uppgift är att ta fram statistik till detta
samt förebygga med enkätundersökningar. Allt för att vi ska slippa förbud av
olika slag. Det finns krafter inom Europa som arbetar för att alla hundraser med
genetiskt defekter ska förbjudas. Vi har en stor fördel genom att vi har DNA
tolkningen. Därför gäller det att vi visar att vi alla arbetar öppet för en sund
bedlington terrier.
Att ge DNA tolkning för att eliminera risken för koppartoxicos så mycket som det
är möjligt är naturligtvis en del. En annan del är att räkna ut inavelsgraden på
kombinationer. Det är för att se trender och att helhetspopulationen inte ska bli
degenererad. Att procent tal kan vara högre än rekommendationer är ingenting
vi sätter oss till doms över. Vi vill däremot kunna se trender med tiden och i flera
generationer. Detta arbete ska ses i ett längre perspektiv en enstaka
kombinationer. Vi har full förståelse att enskilda uppfödare föredrar att linjeavla
eller tät test parning, eller använder en individ många gånger. Från rasen
synvinkel blir det olyckligt om alla uppfödare gör samma kombinationer utan att
vara medvetna om det. Det är även därför som det måste föras statistik på även
mor/far föräldrars avkommor (farfars diagram). Materialet kommer naturligtvis
publiceras så ni alla har det till hjälp. Detta är något som sker i många svenska
rasklubbar idag.
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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
bedlington populationen.
Globalt förekommer flera ärftliga sjukdomar inom rasen. Det är därför viktigt att
SKBK samlar information och kunskap om dessa sjukdomar och deras
ärftlighetsgång. (Anm. Av registrerade 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.)
Att ge DNA tolkning och beräknad inavelsgrad på 5 generationer är vad vi tycker
att upplysta valpköpare har rätt att få kunskap i. Alla kombinationer beräknas.
Men det är upp till uppfödaren att gå ut med uppgiften. Avelsrådet har inte för
avsikt att rekommendera kombinationer och dylikt. Den som tänker ta en kull har
förhoppningsvis så pass mycket insikt om vad den vill med sin avel och kontakt
med sin uppfödare eller andra inblandade i bedlington terriern. Vi kommer
däremot att handha ha en lista på hanhundar som alla som vill vara med på.
Detta görs genom att skicka en kopia på dna analys och stamtavla på hanen till
Marianne Bergius. Har hanen inte deltagit på officiell utställning bör det
medsändas testikelintyg. Kort får gärna medsändas. Vi kommer inte att ge några
rekommendationer om de hanar som finns på listan. Med tiden kanske vi även
kan publicera en hanhundskalender med bilder och stamtavlor (som även kan
ses som ett framtida historiskt dokument). Det är bra även om eventuella
framtida hanar finns med (lovande valpar). På listan kommer det att framgå hur
många valpar, som hanhunden har tidigare i Norden. Vår uppgift är inte att
rekommendera täckhundar. Vi måste däremot göra en reservation genom att vi
hoppas att alla kombinationer som görs, är godkända för valphänvisning. Det är
här kravet ligger om man ska se det som en rekommendation. Det är fritt fram
för alla uppfödare att använda de hundar de vill, med undantag för att få
valphänvisning där det finns krav.
Vill man ha inavelskoefficienten uträknad görs det på en eventuellt tilltänkt
kombination. Men det är inget som publiceras att det är den kombinationen. De
siffror som kommer fram blir publicerade för alla medlemmar. Det som
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publiceras är årets kullar på inavelskoefficienten; är den högsta inavelsgraden
och medelvärdet per år, så vi kan se trender genom åren. Vi publicerar inte
inavelskoefficienten på varje kull.
Styrkan i en ras ligger i att det finns olika familjer, typer och uppfödare.
Vi rekommenderar de lokala kennelklubbarna för utbildningsmöjligheter, men
hoppas att vi får möjlighet att ha någon form av samarrangemang med en annan
klubb där någon veterinär eller genetiker lyfter fram nya rön. När det gäller
kunskap är det så att vi alla måste sålla vad vi tror på eller inte. Det är därför inte
någons uppgift att sätta sig till doms över vad någon tror eller inte. Däremot
måste vi höja taket för omvärldens krav på oss. Svenska Kennelklubben har
krav på sig från omvärlden. Vi måste också ta de kraven till oss så vi jobbar för
sundhet och en frisk ras för många hundra år framåt.
Vi hoppas ni hjälper oss med det.
Varma hälsningar
AVELSRÅDET FÖR BEDLINGTON TERRIER
Skandinaviska Bedlingtonklubben

Marianne Bergius, Jutagårdsvägen 29, 443 38 Lerum, Sverige
E-post: m.bergius@telia.com
Tel: 0302 107 00 Fax: 0302

107 00 Mob: 0707 34 00 83

Carin Ripe, Tjureda, Sundäng, 360 40 Rottne, Sverige
Tel: 0470 931 21
Catarina Romedahl, Urdastigen 2, 182 54 Djursholm, Sverige
E-post: cromedahl@home.se

Tel: 08 755 99 38
http://www.skbk.just.nu
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En ursäkt

Britt-Marie Thims julannons kom av misstag inte med i förra
Bedlington Nytt viket vi beklagar och hoppas det skall fungera
bättre i fortsättningen.
Ovanstående bild från annonsen vill vi ändå ha med i
tidningen.
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SKBKs Hemsida
SKBKs hemsida har omarbetats för att få en bättre struktur vilket
förhoppningsvis gör det enklare att komma till den önskade sidan.
I huvudsak innehåller hemsidan samma information som tidigare men
viss komplettering har gjorts.
Förutom utökade länkar till sidor med information om rasen kommer
löpande information från avelsrådet angående RAS att publiceras.
Ett bildgalleri med plats för de bilder som ni vill dela med er av har införts.
Vissa korta video filmer från utställningar och andra aktiviteter kommer
att finnas länkade till hemsidan.
Besöksfrekvensen sedan den nya hemsidan lades ut på nätet har varit
hög med i genomsnitt 42 besökare per dag under mars månad.
De länge planerade engelska sidorna är på gång och jag hoppas att de
första sidorna kan läggas ut på nätet inom kort.
Förslag på förbättringar av hemsidan och material att publiceras
mottages tacksamt. Jag har redan ett antal förslag som jag bearbetar och
dessa publiceras så fort de blir färdiga.
SKBKs webmaster
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Skandinaviska Bedlingtonklubben
Inbjuder till inofficiell utställning för Bedlington terrier.
Söndagen den 8 augusti 2004 kl. 10:00 i Askersundstrakten
Exakt plats för utställningen är inte fastställd och kommer att
meddelas senare!
Domare: Dodo Sandahl
Anmälningstid:
Utgår måndagen den 12:e juli, då avgiften skall var tillgänglig på SKBKs konto.
För sent inkomna anmälningar och avgifter återsändes.
Anmälan skall göras på SKKs tresidiga blankett
Anmälan sänds till:
SKBKs sekreterare Birgitta Nilsson, Köpmannagatan 15, 260 34 Mörarp
Anmälningsavgifter:
Valpar:
4-6, 6-9 mån
125:Junior:
9-15 mån
180:Unghund
15-24 mån
180:Öppen klass
-24 mån
180:Champion
180:Veteraner
7år 150:Veteran som är anmäld i annan klass tävlar gratis i veteranklass.
Om samma ägare anmäler fler än två hundar betalas halva avgiften f.o.m tredje
hunden.
Anmälningsavgiften betalas till SKBK:
Postgiro
96 44 87-3
Bankgiro
365-6287
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Styrelsen söker personer som är villiga att
ansvara och/eller hjälpa till med årets
utställning.
V.g. kontakta SKBK ordförande
Kenneth Ekberg.
Tel.: 042-13 00 36
e-post kenneth.ekberg@port.

Alla bidrag till denna tidning välkomnas.
Dela med dig av dina kunskaper, idéer och historier.
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Skandinaviska Bedlingtonklubben
Inbjuder klubbens uppfödare till uppfödarträff.
Plats Stenungsund 22/5 alternativt 23/5
Träffen är tänkt att arrangeras i samband med utställningen i
Stenungsund.
För att styrelsen skall vet om detta är ett passande tillfälle ber vi er
att anmäla er till SKBKs sekreterare Birgitta Nilsson
senast den 15 april.

Birgitta Nilsson
Köpmannagatan 15
260 34 Mörarp
tel.. 042-713 72
e-post ol.nilsson@telia.com
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Hur man låter bli att gynna sin klubb.
1.

Kom inte till klubbmötena.

2.

Om du kommer, kom för sent.

3.

Om vädret inte passar dig, fundera inte på att gå.

4.

Om du går på mötet, kritisera arrangemanget, arrangörerna
och de andra medlemmarna.

5.

Åta dig aldrig ett uppdrag. Det är lättare kritisera än att göra
något själv.

6.

Bli stött om du inte blir invald i styrelsen. Om du blir invald, gå
aldrig på styrelsemötena.

7.

Om ordföranden ger dig ordet, säg att du inte har något att
säga. Efter mötet kan du säga hur man borde ha handlat.

8.

Gör aldrig något utom det nödvändigaste, men när andra
villigt och glatt erbjuder sig att hjälpa till, klaga på att det alltid
är ett kotteri som får göra allt.

9.

Vänta så länge som möjligt med att betala årsavgiften,
strunta helst i den.

10.

Skriv aldrig en rad för klubbens tidning.
Taget ur The Norwich Terrier Club och The Norfolk Club’s
Monthly Newsletter nr 54 1965.
Hämtat från Bedlington Nytt Nr 1 1988.
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Behaglig
Elegant
Djärv
Livlig
Intensiv
Nyfiken
Glad
Tillgiven
Ovanlig
Nöjsam
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