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Nu är sommaren här pyrrevänner, och en intensiv vår
har passerat för många. I mars hade vi vårt årsmöte i
Malmö. Vi önskar de nytillkomna styrelsemedlemmarna
varmt välkomna! Det är inspirerande att vara en aktiv
del i vår förening. Vi är ca 470 pyrenéerägare med ca
550 hundar i Sverige, de flesta i södra halvan av landet.
Genom vår tidskrift och sociala medier, kan vi ändå ha
kontakt och dela med oss av de olika förhållanden som
vi har med våra pyrrar.
Det är uppskattat bland både okända och kända ägare
när någon initierar promenader och umgänge, även om
det inte blir ofta. Speciellt kul för de som inte ställer ut
sina hundar. Då kan vi också genom trevligt bemötande
värva fler till föreningen.
I detta nummer fortsätter vi bl.a. med uppfödarerfarenheter och om emotioner.
En viktig domarkonferens skall avhållas mot hösten, där
rasens ideal skall presenteras och utifrån föreningens
RAS- arbete (Rasspecifika Avelsstrategier), få domare att
sträva mot den beskrivna målsättningen.
En viktig medarbetare, som arbetar i det tysta med att
hitta alla resultat och räkna ihop det, till Årets Hundlista, är Anna Holst. Varmt Tack Anna, många vill ha den
listan. Senare i sommar sluter många upp i Norje Boke
på utställningen. Alla varmt välkomna både utställare
och icke utställare. Så roligt att träffas och se alla härliga
representanter för rasen.
Gunilla och Karin
Framsidan: Focus

Baksidan: Focus & Java
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ÅRSMÖTE
19 mars hölls Pyrenéersällskapets årsmöte i Arlöv, Malmö och en liten skara medlemmar
deltog. Efter årsmötet bjöds det på smörgåstårta och kaffe 
Årsmöteshandlingarna finns att läsa i sin helhet på hemsidan: pyreneersallskapet.se

3

Vi hälsar de nya styrelsemedlemmarna välkomna och här presenterar de sig. Vi övriga
finns presenterade i Patou nr 2 2015
Nina Danielson heter jag är 25 år gammal och kommer ursprungligen från Borås. För
drygt nio år sedan gick flyttlasset ner till Skåne och här har jag blivit kvar sedan dess. För
tillfället arbetar jag på en förskola men drömmer om att vidga mina vyer.
Hund har funnits i hemmet sedan barnsben och
idag finns det tre hundar i hemmet. Två
Hovawarthanar (11 och 6 år gamla) samt Pyrenéerhanen Eros (3 år). Pyrenéerhunden har alltid
fascinerat mig och jag drömde länge om en egen. I
början på 2012 togs beslutet att familjen skulle
utökas med ytterligare en fyrbent medlem. Jag
sökte länge och noga tills jag hittade uppfödarna
som jag önskade köpa valp ifrån och den 1 maj
2013 flyttade han hem, killen som får mitt hjärta
att slå dubbelslag.
Med mina två Hovawart har jag alltid varit aktiv
och provat på det mesta. De båda är bla utbildade försvarsmaktshundar. Utställning är
något som jag sysslat med tidigare, men det är sedan Eros kom in i familjen som intresset
satt fart på riktigt. Nu tävlar vi aktivt och har ständigt nya drömmar som vi hoppas kunna
uppfylla.
Agnetha Karlsson heter jag och bor med min man Tobbe och våra två pyrre-killar, halvbröderna Valle och Baloo i Arboga. Har två ”utflugna” barn och ett litet barnbarn. Jobbar
som undersköterska på ett äldreboende.
Vi köpte vår första pyrre 1996 och blev genast fast
för rasen. Enda gången vi varit utan hund sedan
dess är den tid vi väntat på ny valp.
Hos oss är våra hundar en stor del av familjen och
de är med oss överallt. Vårt intresse för att vara
ute i naturen delas så klart med glädje av hundarna. De funkar alldeles utmärkt med familjens
andra djur som är en katt och två islandshästar.
Ridningen är ett stort intresse som jag delar med
min dotter.
Jag gillar att åka på en och annan utställning och träffa andra pyrrar och deras familjer!
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www.sbhk.se

Välkomna till SBHK's Officiella Utställning
söndagen den 7 augusti i Norje Boke 2016
Sista anmälnings- och betalningsdag till ordinarie pris är den 28 juni 2016
Medlemskap i någon av SBHKs rasklubbar krävs för svenska utställare,
ej för att ställa ut i valpklass 4-6, 6-9 mån
Domare: Jörgen Hindse, Danmark – Alla raser
Anmälan senast:

t.o.m 28 juni

28 juni – 11 juli

Valpar 4-6 , 6-9 mån

175 SEK

225 SEK

Juniorklass 9-18 mån

295 SEK

345 SEK

Unghundsklass 15-24 mån

295 SEK

345 SEK

Öppen klass från 15 mån

295 SEK

345 SEK

Champion klass

295 SEK

345 SEK

Veteranklass från 8 år

215 SEK

265 SEK

Från och med 3:e fullbetalande vuxna hund, (gäller ej veteran) med samma ägare, lämnas 50% rabatt på gällande anmälningsavgift.

Ej erlagd anmälningsavgift faktureras då anmälan är bindande.
Juniorhandling/Barn-med-hund samt Par-klass arrangeras, anmälan sker på plats.

Anmälan samt avgift måste vara poststämplad senast den 28 juni alt. 11 juli 2016
till SBHK’s PG 425 79 80-5, IBAN: SE70 9500 0099 6042 4257 9805, BIC: NDEASESS
Utställare från utlandet ska fr.o.m. 2015 betala anmälningsavgiften till PG
Ange utställning, namn och reg.nr.
Anmälan kan göras på SKK's blankett och sändes till:
Carina Nilsson Bolerum 2, 578 92 Aneby
Tfn: 0725-889 594 eller via SBHK´s hemsida: www.sbhk.se
Anmälningsblanketten på hemsidan kan mailas till anm@sbhk.se och behöver då ej vara undertecknad eller innehålla medlemsnummer. Glöm ej att ange rasklubbstillhörighet!
Information kan fås av Carina, tfn: 0725-889 594, Susanne, tfn: 0708-341312 eller via hemsidan.

Ev. ändringar kan ske – se SBHKs hemsida för aktuell information
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Pyrenéersällskapet välkomnar till

NORJE BOKE 2016
Nu är det snart dags för den traditionsenliga utställningshelgen med trevliga pyrrar och deras härliga ägare. Som vanligt bjuder Pyrenéersällskapet
in till en gemytlig middag på lördagskvällen, och där är alltid stämningen
på topp. Det ökända lotteriet kommer att vara fulladdat med fantastiska
priser!
Många av oss som är på plats under denna helg är verkliga fantaster,
detta är helgen vi ser fram emot under hela året och vi kommer därför redan i början på veckan. Så se till att i god tid planera för din Norje Bokevecka!
Information om boende på campingen finns på
www.norjebokecamping.com
Information om SBHKs utställningar hittar Ni på www.sbhk.se. Där finns
även anmälningsblanketten som ni kan använda för att anmäla till båda
dagarna. Vänligen observera att SBHKs utställningar betalas till SBHK
och PYS utställning betalas till PYS (PG 441 17 04-2).

Hjärtligt välkomna!
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Pyrenéersällskapet välkomnar till

NORJE BOKE 2016
Lördag 6/8: officiell rasspecial för pyrenéerhund
Söndag 7/8: officiell SBHK-utställning
Domare 6 augusti: Elina Haapaniemi, Finland
Domare 7 augusti: Jörgen
Hindse, Danmark
Information om boende: www.norjebokecamping.com
Information om middag på lördagen: www.pyreneersallskapet.se
Pyrenéersällskapet önskar alla hjärtligt välkomna till årets rasspecial på Norje Boke
Camping utanför Sölvesborg i Blekinge. Medlemskap krävs för svenska utställare i officiella klasser, dock ej för att ställa ut i valpklass 4-6 mån och 6-9 månader.
Klasser & anmälningsavgift

t.o.m 28 juni

29 juni-11 juli

Valpar 4-6 , 6-9 mån

175 SEK

250 SEK

Juniorklass 9-18 mån

295 SEK

370 SEK

Unghundsklass 15-24 mån

295 SEK

370 SEK

Öppen klass från 15 mån

295 SEK

370 SEK

Championklass

295 SEK

370 SEK

Veteranklass från 8 år

215 SEK

290 SEK

Från och med 3:e fullbetalande vuxna hund (ej veteran) med samma ägare lämnas 50% rabatt på ordinarie anmälningsavgift.

Sista anmälnings- och betalningsdag är den 11 juli
Barn med hund och Parklass kommer att anordnas, anmälan sker på plats.

Anmälan samt betalning måste vara poststämplad senast 11 juli 2016. Betalning sker
till Pyrenéersällskapets PG 441 17 04-2 (ange utställning, namn och regnr). IBAN: SE98
9500 0099 6042 4411 7042 BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Ej erlagd anmälningsavgift kommer att faktureras då anmälan är bindande.
Anmälan kan göras på SKKs blankett och sändes till Carina Nilsson, Bolerum 2,
57892 Aneby eller via www.sbhk.se. Anmälningsblanketten på hemsidan kan mejlas
till anm@sbhk.se och behöver då ej vara undertecknad eller innehålla medlemsnummer.
Information kan fås av Carina: 072-588 95 94 och Lene: 0768-13 66 33 eller via hemsidan www.pyreneersallskapet.se (här meddelas eventuella förändringar)
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VAD ÄR DOGPARKOUR?
Jag (Jessica) är nu färdig utbildad diplomerad instruktör i Dogparkour och certifierad
personlig tränare för hund. I detta nummer av Patou ger jag er lite information och inspiration till träning i Dogparkour!
Parkouren har sitt ursprung från Frankrike och är
egentligen en sport som är skapad för människor.
Dogparkour är parkour för hundar och går ut på att
låta hunden hoppa upp/kliva upp på föremål, krypa
under, över och igenom olika hinder. Balansera genom
och förflyta sig, sitta ligga eller stå på exempelvis på en
bänk eller en stock. Vid träning av dogparkour använder vi oss av föremål som finns i omgivningen och det
kan vara en parkbänk, betongsuggor, murar, stenar,
trappor, lyktstolpar, staket... ja listan kan göras lång.
Det är bara fantasin som begränsar dig.
Det som är viktigt att tänka på vid denna typ av träning
är säkerheten och därför förespråkar jag att använda
sele. Dels för att kunna stötta hunden vid obalans men
även att kunna bromsa hunden. Skulle hunden fastna i ett halsband kan det gå illa. Denna
typ av träning går att anpassa till alla hundar - stora som små, unga som gamla, nybörjare
som erfarna samt till hundar som är under rehabilitering.
Dogparkourträning bidrar till en förstärkt kontakt och relation mellan hundägare och
hunden. Det medför en stärkt
kroppskontroll då hunden får
träna på att styra sin kropp från
nos till svans. Hunden bygger upp
en kroppskontroll som gör den
medveten om att den har en bakdel och en framdel, genom att
träna på att tänka på vart hunden
placerar sina fyra tassar under
utförandet.
Som hundägare kan man nyttja
denna typ av träning i olika sammanhang som exempelvis vid
osäkerhet i specifika situationer/miljöer, hundaggressivitet vid
hundmöten, jakt efter bilar eller
cyklister, ljudrädsla etc. Har du ingen erfarenhet av dogparkourträning rekommenderar
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jag att söka stöd och råd hos en instruktör i Dogparkour för att få hjälp hur du ska gå tillväga.
Vid dogparkourträning föredrar jag att träna utefter positiv förstärkning. Ge belöning och
beröm hunden i rätt ögonblick. Gör hunden "fel" utifrån din instruktion säg inte nej och
bestraffa den, utan gör om och gör rätt. Inlärningen i dogparkour sker stegvis och hundägaren bör med fördel ligga stegen före och analysera hundens signaler och tolkningar under träningen.
När jag började träna dogparkor med Hicko upptäckte jag en träningslust hos honom. Det
är en organiserad och strukturerad träning med fokus på säkerhet. MEN vi lägger inte någon energi på hur Hicko utför momenten så länge han har god teknik och bygger upp
kroppen på ett sunt sätt. Träningen sker med glädje både för fyrbenta och tvåbenta :)

Jessica Svensson
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VEM ÄR HUNDEN?
En erfaren och kunnig hundmänniska utvecklar ett ”öga” när man ser en hund några minuter och skapar sig en bild av hunden. Utifrån detta kan hundägaren få hjälp att utveckla
sin hund. Ta med en erfaren instruktör till hjälp att leda övningarna. Till sin hjälp kan
man ha ett antal rubriker att ta hjälp av när man observerar hunden. Det finns inget facit
för vad som är rätt. Genom att diskutera utvecklar man succesivt kunskaper. Man ser
egenskaperna som axlar lite/låg – mycket/ hög). (Rubrikerna formulerade av Curt Blixt
och Kent Svartberg)
Det är en trevlig och lärorik aktivitet att samlas några stycken med hundar och observera
hundarnas personlighet för att lära mer. Hundarna skall observeras en och en, så koppla
bort föraren och relationen mellan förare och hund.
Socialitet - Det är lätthet/ vilja att bilda nya tillfälliga grupper. (hundar och /eller människor) Vill knyta nya bekantskaper, Gillar att umgås med människor och hundar.
Social självkänsla - Självförtroende i social situation ( motsatsen social ängslighet) Trygg i
hälsningssituation. Stabil i möten med människor och hundar. Några deltagare ställer sig
utan hundar i en lätt bågform, sen låter föraren hunden utan påverkan passera gruppen
och ser hur den vill ha kontakten med dessa.
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Förighet- Samarbetsintresse, lyhördhet, vilja att engagera sig i förarens aktiviteter.
Leklust -Kollar dess lekfullhet i allmänhet. Glad attityd till livet? Svarar den på lekinviter.
Aggressivitet - Hur lätt har hunden att bli arg i olika situationer (olika hundar tar fram
aggressivitet i olika situationer) Man lyssnar med ägaren vad den ev. upplevt.
Konflikttålighet - Förmåga att klara motstridiga känslor/motivationer. Vill ha men hindras
att nå. Kan sortera mellan två positiva saker samtidigt. Klara av att jobba trots obehag i
närheten. Motsatsen är frustation och stressbeteende.
Hanteringsvana - Förmåga hos hunden att klara/acceptera att bli fysiskt hanterad av en
okänd person. (Bli borstad, Lätt fasthållen t.ex.)
Dominans - Lust att hävda sig, ta befälet. Visar sig oftast vid fysiska och utmanande korrigeringar. Inte resursförsvar som visar sig vid matskål. Även detta får ägaren berätta ev
upplevelser om.
Aktivitetsnivå - Energisk , myror i fötterna, reaktiv på retningar/ alternativ motsatsen.
Miljökänslighet - Hundens allmänna ängslighet i nya miljöer.( motsats självsäkerhet) Och
förmåga till anpassning till nya miljöer.
Matintresse - Hundens intresse för mat och godis.
Utifrån det som framkommit genom beskrivningen, gör man en tolkning av hunden. Vilka
svagheter och styrkor utläser man i hundens uppträdande. Vad kan det bero på? Önskar
man förändra något? Kan någonting bero på livssituationen? Hur påverkar det hunden i
inlärningssituationer? Vad blir viktigt att tänka på fortsättningsvis? Vill man förändra något och hur skall det då påverkas? Allt detta kan bli givande diskussioner och i bästa fall
bra vägledning för ägaren.
Gunilla
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UPPFÖDARTANKAR OCH ERFARENHETER
Det är mycket viktigt att valpen får en bra harmonisk och positiv uppväxt. Tiken är den
viktigaste delen i den unga valpens liv. Hennes uppgift förutom att vara valpens stora
trygghet under tiden hos uppfödaren är att tillfredsställa valpens viktigaste behov vid de
olika utvecklingsstadierna i dennes liv. I början är prioriteten mat, värme och omvårdnad
för de unga valparna, men när de börjat bli avvanda från tiken så är det dags för tiken att
förbereda sina valpar för framtiden.
Uppfostran och hundspråk
Valparna behöver lära sig att uppföra sig, det ligger inte i blodet hur man ska uppföra sig.
Det är viktigt att de lär sig respekt och att visa undergivenhet i viss mån. Tiken är absolut
den bästa läraren i alla
lägen. Det är väldigt viktigt att tiken umgås
mycket med sina valpar
även om de är avvanda.
De leker med varandra
och det går riktigt hårt till
iblnd och det är helt ok.
Tiken utmanar valparna
och säger bestämt ifrån
om de inte uppför sig.
Detta spel är väldigt intressant för uppfödaren
att betrakta och av yttersta vikt för valparnas
möjlighet att uppföra sig i framtiden, speciellt i möten med andra hundar. Att skilja tiken
för tidigt från sina valpar eller av olika orsaker inte låta tiken umgås med sina valpar kan
ge dem störningar i sitt sociala spel.
Socialisering
Valparna behöver också socialiseras de sista veckorna hos uppfödaren. Socialisering i
denna ålder innebär för valparna att vänja sig med olika miljöer och ljud som att var med
i köket, vara ute på tomten, möta olika ljud tex dammsugare. Viktigta är även möten med
olika människor stora som små. Att ha möjlighet att låta valpar umgås med barn är ett
stort plus då barn har ett annat rörelsemönster än vuxna och överraskar valpar med sin
impulsivitet. Att skaffa sig en valp som suttit ute i ett uthus utan kontakt med varken
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olika miljöer, ljud eller människor är inget som kommer ge er en trygg och säker valp.
Glada trygga välkomnande svansviftande valpar är ett gott tecken på att alla viktiga delar
i dess uppväxt har fungerat som de ska.
Tips vid köp av valp!
Läs på om rasen, att köpa en pyrenéerhund dvs en herdehund är ett stort beslut. Förutom att de blir väldigt stora så är det en självständig, egensinnig ras som kan ge sin familj
flertalet utmaningar under uppväxten.
Välj uppfödare noggrant, besök gärna flera. Man bör känna förtroende för uppfödaren,
man skall kunna ha kontakt med dem under flera år för stöd och information om man
känner det behövs.
Träffa föräldradjuren om möjligt (pappan kan ju ibland vara långt borta) föräldradjuren
kommer påverka din valp genom nedärvning av deras gener, dock skall man inte underskatta valpens uppväxtmiljö och eran egen uppfostran för att forma den hund ni har
hemma och skall leva med. Det är inte uppfödarens fel om tex hunden ligger i soffan 
Lyssna på uppfödaren, hen har studerat valparna i timmar. Låt dem välja eller råda er i
ert val av valp för att få den om passar bäst i er familj. Just den valp som är aktiv och kontaktsökande när ni är på besök kan vara den som sov innan ni kom och viceversa. Det är
svårt om man inte är väldigt van att plocka ut en valp ur en kull och att bilda sig en uppfattning om dem genom ett ca 1 timmes långt besök.
Välj inte valp bara på utseende eller alla meriter som föräldradjuren har även om man är
intresserad av utställning. Utställning är få minuter i ert liv med er hund så huvudvikten
vid ert val av valp bör vara häls och mentalitet. Det är viktigare med en väl fungerande,
trevlig och frisk familjemedlem än rosetter i utställningsringen.
Carina Lindborg
Lagelius, Kennel
Wonderwhite´s
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MER UPPFÖDARTANKAR…
De allra flesta upplevelser som jag haft efter det att jag startade med uppfödning av Pyrenéerhund har varit mycket positiva. Det finns negativa och lite märkliga händelser
också och det är om de som jag tänker berätta. Min första kull föddes i april 1977. Det
finns händelser efter den kullen också som jag berättat om i ett tidigt nummer av Patou.
På 80-talet ringde en kvinna till mig som ville att hennes tvillingsöner skulle få komma för
att titta på hundarna. Jag uppskattade dem till ca 12 år gamla. De kom med flyg till Arlanda där jag hämtade dem. Från min ort där jag bodde då var det ca 7 mil. Jag bjöd dem
på ngt ätbart eftersom det var några timmar innan de skulle åka tillbaka. Naturligtvis
handlade det bara om att titta eftersom en köpare måste vara myndig. Bröderna hade
inte samma önskemål om ras och det blev en Berner Sennen.
Under 90-talet fick jag ett brev från Thailand närmare bestämt från Bangkok. Det var en
man som sett min hane ”Sven” på bild. Jag ringde till en domare som jag kände för att ta
reda på hur hundarna har det i Thailand. Hon hänvisade mig till en annan domare som
sålt hundar dit. Hans hundar hade det bra och han kände till min spekulant eftersom han
rest runt med mannens privatchaufför. Det var en mycket förmögen man som hade ca
200 hundar av olika raser. Det var rent och snyggt men personalen som skötte hundarna
var inga hundmänniskor utan arbetade endast för sitt levebröd. Den infon räckte för mig.
Inget valpköp från Sayot’s.
Under samma tid dvs under 1996 fick jag ett samtal från en forskargrupp i Norge. De
hade ett projekt som skulle pågå i 2 år. Jag fick ett kompendium som visade vad det
skulle handla om. Hundarna skulle bli duktiga fårväktare. Det var bara det att de fick inte
vara över 6 veckor gamla. Inte skulle jag lämna ut så unga valpar dessutom är det inte
tillåtet. Jag frågade vad som skulle hända efter 2 år men det kunde hon inte svara på. Nej
det blev ingen försäljning nu heller.
Det händer att 90-åringar ringer också och vill köpa valp, men då frågar jag alltid om de
bor på en gård med barn eller barnbarn. Nej släkten vill att de skall skaffa katt i stället
och jag håller med om detta.
En 16-åring ringde och ville köpa valp. Hon berättade att hennes 30-årige sambo satt i
rullstol. Hon svor över sina föräldrar under hela samtalet. Nej det blev inget köp då heller.
För många år sedan kom en man hem med sin redlöst berusade hustru och ca 10-åriga
dotter och ville köpa en perserkatt. Mannen var helt nykter men kvinnan ragglade om-
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kring och man fick inte ett vettigt ord ur henne. För dotterns skull ville jag inte säga något
men jag skrev ett brev till dem och avböjde.
Detta är några av de händelser som jag upplevt under mina 40 år. Som sagt de flesta
människor är jättebra och väl unnade en valp från Sayot’s
Maud Söderberg

ÅRETS HUND 2016
Årets Hund är den officiella listan på Sveriges mestvinnande pyrenéerhundar. Pyrenéersällskapet anordnar tävlingen och endast hundar ägda av medlemmar i klubben är med
i det officiella resultatet och får pris på årsmötet 2017. (Listan uppdaterad tom Lidköping
160507)
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Bam-Bellas Istella Brilliant

16
15
14
14
8
7
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vi'skaly's My Way Or No Way
Vi’skaly’s Mumin
Abel
Vi’skaly’s Harlem Shake
Vi’skaly’s Kalle Kawazaki
Bam-Bellas High Flying Victory
Wonderwhite’s White Legend
Vi’skaly’s Sniff
Vi’skaly’s Ti-Ti-Oo

34
29
26
22
20
11
8
2
2
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I Juni blir det äntligen valpar på Campavik’s : )
Pyr Blanc Patron Blossom ”Greta”
SE UCH DK UCH
x

Vi’Skaly’s Harlem Shake ”Eros"
DE UCH, KBHV-15, DK V-15, EUW-15, NORD V-15, NORD & FI UCH, SE JV-13, SE V 13-14
Cruft’s W-15-16

En kombination där båda två är trevliga, sunda, stabila och mentalt starka..
Vi ser med spänning fram emot att få följa dessa valpar och ge dom bästa möjliga start i
livet.

.

På www.campaviks.se finns det mer att läsa om valparna..
Kontakta oss gärna vid intresse!
Camilla Sjögren & Per-Arne Fredriksson
info@campaviks.se
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HUR TALAR VI OM BEGREPPET STRESS?
Stress har blivit ett ord som används på olika sätt. Jag känner mig stressad - sägs ofta när
vi känner en nervös spänning. En modern definition på stress är – det tillstånd en individ
hamnar i då den trots att den försökte, inte kan hantera en belastning -. Det visar sig dels
i kroppens sätt att inta larmberedskap mot omgivningen, med spända muskler, ökad puls
och andhämtning, mental koncentration, och hunden ökar också reaktionsförmågan mot
alla retningar i omgivningen. Stress gör kroppen redo för fysisk aktivitet och stresshormoner t.ex. adrenalin och endorfiner, leds ut i kroppen. Dessa reaktioner har haft en viktig evolutionär uppgift för både människor och djurs möjlighet att överleva i naturen.
Men det är inte ett önskvärt tillstånd om det återkommer ofta eller blir långvarigt.
Hundars reaktion på stress beror på är beroende av tre olika faktorer: hundens grundstressnivå, hundens stresskänslighet och hundens förmåga att minska eller att avreagera
sin stress. Alla hundar blir stressade i vissa situationer. Beror också på rasens ursprungliga användningsområde. Om ett hot är för långt eller om det upprepas ofta inträder
stress. Det är tid till återhämtning som är viktigt. Det viktiga är att som hundägare att se
hur den beter sig när den blir stressad.
Hundar har ett behov av att bete sig. Jaga, vakta, springa, gräva och lära sig saker. Beteenden hos hundar har ju en biologisk orsak och uppdelas i olika funktioner som är viktiga
för deras överlevnad. Vid inlärning påverkar vi i huvudsak fyra funktioner. Flockfunktion –
som reglerar handlingar för att hunden skall kunna samarbeta och hålla samman i en
flock. Jaktfunktionen -som samordnar jakthandlingar som leder till uppsökande och fångande av byte. Undersökningsfunktionen/ nyfikenhet – som hunden utför för att hålla reda
på vad som händer i omgivningen. Oftast utlöses ingen sluthandling. Försvarsfunktionen som reglerar de handlingar som utlöser försvar av det som är angeläget för hunden.
Dessa egenskaper har stor arvbarhet.
Får hunden inte utlopp för sina naturliga beteenden, som bl.a. innebär regelbunden rörelsemöjlighet och aktivitet, till koncentration, då kan det leda till att de blir stressade.
Arbetande hundar måste kunna koncentrera sig, vilket innebär stor motivation med låg
stressnivå, de reagerar inte på störningar – alltså de som är ovidkommande för sin uppgift.
Hur kan vi se om hunden är stressad? Den kan reagera med fight/ flight men en annan
reaktion kan vara passivitet, vilket är svårare att avläsa. Det kan misstolkas, då hunden
kanske uppfattas som ”lugn”, den går med sänkt kropp ryggen sjunker ihop på mitten.
Huvudet riktat mot hotet men tittar lite vid sidan om det som är farligt. Öronen blir
slappa. Släpper hunden blicken på det som skrämmer och vill springa, ja då är det flykt.
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Om hunden håller kvar blicken på det otäcka, men ökar avståndet då gör den helt enkelt
en undanmanöver till det den känner olust inför.
Det går inte att direkt förändra hundens stressnivå. Vill man det, då måste vi ge hunden
ändamålsenliga förväntningar. Det som är ett hot för en individ kan upplevas som ofarligt för en annan. Om en hund inte kan ta kontakt med sin ägare, då får man börja med
övningar i känd, trygg miljö där man tränar in kontakt med en känd signal till hunden, så
den tittat på föraren ge varierande belöningar och med ett trivsamt tonfall ber hunden
utföra det man vill. Sedan hjälpa hunden att förstå sin omgivning. Miljöträna så att den
klarar olika miljöer, händelser som folksamlingar, olika platser, plötsliga ljud, att vara ensam hemma, möten med andra djur och händelser. Också viktigt att kunna koppla av.
Känslor är ofta smittsamma mellan individer i en grupp.
Några olika uttryck för stress är:
Stereotypi: är ett avvikande beteende som inte verkar ha någon funktion, och fyller stor
del av tiden. T ex, snurra runt sin egen kropp åt ett håll, gång på gång. Kan ses hos hundgårdshundar. Ihållande skällande utan anledning (blir tyvärr självbelönande) Alltså ostimulerande miljö.
Tomgångshandling: Djur
som inte kan utföra en
del av sitt naturliga beteende kan utföra dem
ändå på grund av sitt inre
behov. Ett enkelt exempel, en skendräktig tiks
beteende, bäddar och
kan ta dockor till sig istället för valpar.
Konfliktbeteenden som
överslagshandlingar.
Ett beteende som för situationen inte är ändamålsenligt. En hund som
skall apportera kanske
”tar till” en gäspning eller
börjar klia sig i istället. En
nervös spänning som vill få utlopp för att kort därefter göra det den ska.
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Omriktat beteende
Om hunden blir upphetsad och arg på en annan hund, men inte kommer åt den andre för
att den är kopplad, och föraren tar ett överrumplande tag i den. Då kan den bita sin ägare
i upphetsningen, den gör ”rätt handling men mot fel objekt”.
Pendlande beteenden
En hund som är både arg och rädd, kan springa nästan ända fram och skälla för att
skrämma bort det. Men just
när den kommer fram, då flyr
hunden istället. Den kan inte
välja mellan flykt och försvar.
Aktuell forskning beträffande
hundens och människans
samverkan, visar att ju mer
empati man har för en hund,
desto mindre aggressivitet
visar hunden. De människor
som är dåliga på att tolka
mänskligt kroppsspråk är
också dåliga på att tolka hundars signaler – och att själv
ge signaler som hunden förstår. Sådan brist, kan istället
skapa större stress hos hundar. Förmågan att tolka hundens beteende och signaler
beror på hur empatisk man
är mot djur i allmänhet, inte
enbart mot hundar.

Mina källor: Etolog Ingrid Tapper, Erik Wilsson fil dr i etologi, Björn Forkman professor i
Etologi.
Gunilla
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VALPHÄNVISNING
Planerade valpkullar
i juni väntar kennel Campavik´s en kull valpar efter
Pyr Blanc Patron Blossom x Vi´skaly´s Harlem Shake

Camilla Sjögren & Per-Arne Fredriksson
www.campaviks.se
info@campaviks.se
0728-798927
***

I juni väntar även kennel Joquibaz en kull valpar efter
Joquibaz Miss goody two shoes x Varjomäen Eemeli

Jessica Persson & Johan Olsson
www.joquibaz.se
joquibaz2013@outlook.com

Pyrenéersällskapet vill att köpet av pyrre ska vara en härlig upplevelse och där du som
valpköpare känner dig trygg hela vägen. Vi hänvisar endast valpar från uppfödare som är
anslutna till klubben och som följer våra och SKKs regler för avel, men vi är självklart behjälpliga vid frågor om valpar och pyrrar i allmänhet.
Vår valphänvisare Li Samuelsson svarar mer än gärna på dina frågor. Tveka inte att höra
av dig till henne. Du når henne på: li_sa68@hotmail.com, 0322-191 81, 0709-37 33 48
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PATOU (issn 0349-7909)
Redaktörer: Karin Nilsson, karinnilsson33@hotmail.com Gunilla Jämte, gunilla_jamte@hotmail.com Ingemar Jämte, ingemarjamte@hotmail.com
PATOU utkommer med 4 nr/år. Sista manusdag inför nr 3 2016 är 30 Augustl Författaren till insänt material ansvarar för innehållet. Redaktören förbehåller sig rätten att redigera, korta eller refusera material.
Medlemsavgift för medlemmar i Sverige: Hel familj 300 SEK & enskild medlem 275 SEK.
Medlemsavgift för medlemmar i utland: Hel familj 300 SEK & enskild medlem 275 SEK.
Inbetalningar till PYS: PG 441 17 04-2 (märk tydligt vad betalningen avser)
Annonser icke medlemmar: Helsida - 400 SEK/nr (1400/år) och halvsida - 300 SEK/nr (1000 SEK/år).
Annonser medlemmar: Helsida 150 SEK/nr (500/år) och halvsida 100 SEK/nr (300 SEK/år).
Internationella magasinet: tidskrift på engelska som utkommer mer 4 nr/år (redaktör Mrs J Stannard). Vill du
prenumerera eller bidra med material å Sveriges vägnar? Kontakta PYS korrespondent Pernilla Sandström (pernillasandstroem@hotmail.com)

PYS-artiklar
Det finns fler artiklar att se på hemsidan! Är du intresserad av att köpa PYS-artiklar?
Kontakta Louise Johansson på louise.sorgarden@telia.com

Brevpapper med kuvert
40 SEK/ 20 st

Bästa kardan 85 SEK

Tygmärke 30 SEK

RASBOK 2013 – du har väl införskaffat ett exemplar?
Om inte, så kan du beställa den genom att skicka namn, adress och antal till:
louise.sorgarden@telia.com
Pris: 300 :Inbetalning sker till Pyrenéersällskapets postgiro 441 17 04 - 2
märk betalningen med rasbok + namn !
Frakt tillkommer (en bok 49 kr, 2-3 böcker 75 kr)
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LISTA ÖVER PYRREKENNLAR
Sayot’s

Björnuddens

Maud Söderberg
BACKARYD

Björrn Holst
VÄTÖ
bjorn.holst@gmail.com

sayots.pyreneer@gmail.com
www.pyreneerhunden.se

Bam-Bellas

Vi’skaly’s

Julie Henriksson
HAGFORS
kontakt@bambellas.se

Ingela Mattisson och Pernilla Sandström,
LÖBERÖD

www.bambellas.se

viskalys@telia.com / pernillasandstroem@hotmail.com

Campavik’s
Camilla Sjögren & Per-Arne Fredriksson
ÄSPERÖD
camilla@campaviks.se
www.campaviks.se

Joquibaz

www.viskalys.com

Kyrkbergets
Anette Törresvoll
STORVIK
www.kyrkbergets.se

Jessica Persson
ANDERSLÖV
joquibaz@telia.com
www.joquibaz.se

Saknas ert kennelnamn här?
Då har ni nog glömt att betala för kennelhänvisning 2016
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