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Sommarträffen 2016

en ny ordförande. Mer om den nya styrelsen
kan man läsa i presentationerna som följer
efter den här artikeln.

Vi träffades på Sofielund i Sala
Vi var ungefär 20 hundar samt 40 tvåbeningar som träffades och umgicks både i hundhagen och runt grillarna på kvällen. Antalet
varierade lite från dag till dag eftersom alla
inte stannade hela helgen. Första dagen sattes klubbens nyinköpta staket upp så att vi
fick en hage där vi kunde ha hundarna lösa.
Det fungerade väldigt bra med det transportabla staketet. Vädret under helgen bjöd
på både sol och regn, och det var tur att vi
hade en stor samlingsplats under tak där vi
kunde ha olika aktiviteter.

Hur gick det då i tävlingarna?
I cockerpooracet startade de flesta av de närvarande hundarna. Racet går till så att ett
antal hundar står på en rad och hålls fast av
varsin ”släppare”. På given signal släpps hundarna och då gäller det för husse/matte som
står på en motsvarande rad längre bort att
locka till sig sin hund. Det gäller alltså inte
bara att hunden är snabb, den ska springa
över mållinjen hos sin ägare också. Vissa
hundar tyckte att det var roligare att springa
till åskådarna eller stanna hos ”släpparna”,
och det gör ju inget, men man vinner inget
pris på det. Vann gjorde Kasper med Winston som tvåa och Falkor som trea.

Förutom de sedvanliga tävlingarna och
promenaderna bjöds deltagarna i år på en
mängd prova-på-aktiviteter. Rallylydnad,
nosaktiviteter, lydnad, pälsvård och freestyle var några av aktiviteterna som visades
upp och där man fick prova om man ville.

I SM i höjdhopp för Cockerpooer får man
ungefär tre försök på sig att klara de olika
höjderna. Alla hundar tävlar tillsammans
oavsett storlek. En efter en slogs hundarna
ut tills vi till slut hade en vinnare i Falkor,

På kvällarna dukade vi långbord och tände
grillar. Hundar och människor umgicks
och träffade nya vänner. Klubbens årsmöte
hölls på lördagen och där valdes bland annat
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75 cm, på andra plats kom Wilma, 70 cm
och som trea kom Maya, 65 cm.

gorier, junior och senior (och då syftar det på
tvåbeningen och inte på hunden). I juniorklassen vann Joel med Elsa, och de var så
duktiga att de utsågs även till totalsegrare.
I seniorklassen segrade Kasper med Mezzi
som tvåa och Winston och Zelda på delad
tredjeplats.
/Helena L

I trixtävlingen ställde sex hundar upp. Trix
och konster av olika sorter visades upp, och
förhoppningsvis blev många inspirerade att
gå hem och lära in lite fler trix till nästa år.
Domarna delade uppp tävlingen i två kate-

Blandade aktiviteter från sommarträffen !
Du, som läsare får själv sätta ”passande
text” till dem!
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Bilden ovan visar Joel och
Elsa som vann trixtävlingen!
Många ville vara med på
olika aktiviteter.
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Styrelsen 2016/17

ordförande i föreningen.

Jag heter Madeleine Lindermann
och bor med min
lurvige cockerpoo
Winston, 4,5 år, i
Huddinge söder
om Stockholm.
Jag har ingått i
styrelsen i två år
och är i år ny som

Jag heter Helena
Bülow och min
uppgift är att
vara sekreterare i
föreningens styrelse. Jag är 43
år och bor i
Göteborg med
min familj som
består av min
sambo, mina tre barn, en katt, en ödla och
sist men inte minst vår Cockerpoo Elsa.
Elsa kom in i våra liv för ca 1,5 år sedan och
mycket som vi har gjort sedan dess har kretsat kring hund och Elsa.

Winston och jag gillar att gå långturer i skogen hemma på Södertörn och att busa och
bada på stränderna i Skåne. Tillsammans
har vi gått kurser i allt från kantarellsök till
agility, men det vi båda två gillar bäst är att
träna personspår och sök med våra brukshundklubbs-kompisar. I höst ska vi lära oss
viltspår, något jag ser mycket fram emot!

Vi har gått diverse kurser, certifierat Elsa
som Better Dog, tränat, tävlat, varit på
hundträffar osv. Jag vågar säga att alla i familjen tycker det är roligt även om det är jag
som är mest drivande. Även om vi har tränat
och tävlat en del så har det egentliga målet
varit att få en väl fungerande hund som kan
bli en naturlig del av familjen och enkelt
hänga med överallt. Det var också anledningen till att vi skaffade just en Cockerpoo.
De är glada, följsamma, och pigga i sitt sätt
och behändiga i sin storlek.

Det ska bli jättekul att fortsätta att utveckla
vår fina förening tillsammans med resten av
styrelsen. Att få fler medlemmar, fortsätta
arbetet för en sund och bra avel, jobba med
hundregistret, ge ut fler spännande nummer av cockerpoo-tidningen, få rull på alla
cockerpoo-träffar runtom i landet och att
vara närvarande i de dagliga diskussionerna
bland medlemmarna på Facebook och forum är exempel på vad styrelsen kommer
att fokusera på under det kommande året.

Vi har aldrig ångrat vårt val och det är med
stor glädje som jag nu engagerar mig i föreningen.

Årsmötet har beslutat att alla medlemmar ska få tidningen
i pappersformat från och med 2017 – årsavgiften för 2017
är satt till 275 kronor per familj.
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Solweig Byström
heter jag och är
matte till Saga, 8
år. Pensionär sedan ett antal år
och blev cockerpooägare samma
dag som jag slutade arbeta.

Jag heter Åsa
Lindqvist och har
ansvaret för föreningens medlemslista. Eftersom jag
bor i Skellefteå
är jag företrädare
för Norrland i
styrelsen.

Vi bor i ett litet samhälle som heter Fagersanna, i Västra Götaland, med sjön och skogen in på knuten. Cockerpoo blev för mig
ett perfekt val av hund. Hon hänger med
på det mesta, men finner sig också tillrätta
i soffhörnan. Sedan våren 2012 är jag kassör i föreningen.Min förhoppning är att det
aktiva arbetet med hälsa och avel fortsätter
som nu.

Jag har som ett av mina mål att starta träffar här uppe. Mezzi 4 år är min första hund.
Jag skaffade hund för att få en hobby och vi
tycker om att jobba tillsammans. Upplever
att cockerpoon är mycket arbetsvillig men
samtidigt ett kramvilligt sällskap.
Jag heter Johanna
Lindeberg och jag
är matte till Nessie
och Falkor – världens bästa hundar. Vi bor lite utanför Stockholm.
I sommar har vi
förutom att åka
till
cockerpooträffen i Sala bott i vår husvagn nära till skog
och sjö, jättemysigt. Jag har varit engagerad i
styrelsen sedan starten för 9 år sedan och haft
olika sysslor, det kommande året är jag vice
ordförande. Vi kanske ses på Stockholmsträffarna någon gång.

Jag heter Cecilia
Saxer och det här
är Iriz 3 år. Iriz
är min dotters
hund, men det
är ju så kul… så
jag får också vara
matte lite grann.
Det är hennes
”fel” att jag är här
i föreningen.
Iriz har haft en kull på 5 st underbara valpar
förra sommaren. Jisses det var kul. Jag bor
med man och 2 barn, en katt, en kanin och
4 st höns. Vi bor 3 mil norr om Stockholm.
Jag ser fram emot att vara med i styrelsen
och hjälpa till med föreningsarbetet. Jag
håller ordning på hälsointygen, avelshannar
och kullar samt uppdaterar hemsidan.

Jag heter Jane
Nord (men i FBgruppen heter jag
Wilma Nord). Jag
har suttit i styrelsen sedan föreningen startades
2007. Min uppgift i föreningen
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är valphänvisning och webshoppen, jag är
också involverad i föreningens register om
sjukdomar och svarar på avelsfrågor. Hundar har vi haft nästan hela livet, bara renrasiga men för 13 år sen så träffade jag min
första cockerpoo och blev käääääääär.

Leif Gustavsson
65 år, suppleant i
styrelsen och til�lika pensionär. Jag
bor ute på landet,
närmare bestämt i
Sorunda som ligger ca 5 mil söder
om Stockholm.

Wilma var min första cockerpoo, hon är nu
12,5 år (den vita på bilden), sen fick hon valpar och vi behöll svarta Majja som nu är 10
år, när hon sen fick valpar så behöll vi Lotta
som nu är 8 år. Sen har döttrarna varsin
cockerpoo efter Lotta och Majja, det är
Moa 4 år (inte med på bild) och Abby 3 år.
Helt underbart att kunna följa leden neråt,
numera så finns 6 generationer spridda över
landet från min Wilma.

Jag har tidigare haft två taxar dock utan att
vara jägare. När vi skulle ha ny hund efter
cirka 10 år utan, hade vi sedan lång tid haft
ögonen på Cockepoo. Bland annat genom
föreningen och 2015 var det dags att hämta
Kajsa4you i Falkenberg. Jag har varit på
ganska många träffar och träffat många
hundar och deras trevliga familjer. Jag ser nu
fram mot att hjälpa till i föreningsarbetet.

Jag heter Malin
Stenhede och är
suppleant i styrelsen. Jag kommer att ha hand
om vår förenings hund- och
valp-register. Jag
har vuxit upp
med hundar av den större sorten, som Dalmatiner, Bernersennen och Newfoundland och
min första egna hund var en Rottweiler. När
jag sedan träffade min man så bestämde vi oss
för en mindre ras som inte krävde fullt lika
mycket av oss som ägare. Vi började se oss runt
efter vilken ras som skulle få oss på ”fall” och
när vi hittade vår cockerpoo Cindie i Landskrona i juni 2013 var det bestämt. Efter 1 år
ville vi ha en tjej till så då kom vår underbara
Donna. Efter ett tag pratade vi med Donnas
uppfödare ang valpar och vi bestämde oss för
att undersöka Cindie och försöka para henne,
så i november 2015 kom det 7 små pälsbollar
som har fått nya underbara hem!

Jag heter Kristina
Holm, är suppleant och ny i styrelsen. Jag bor i
södra Stockholm
och har Fonzie
som
kommer
från Malmö. Han
är 6 månader i
september. Om
hur jag efter många vedermödor fick Fonzie
kan man läsa i förra numret av tidningen,
och om hur vår första tid som valpägare blev
kan man läsa på sid 12 i detta nummer. Kanske några känner igen hur roligt och spännande det är att äntligen få sin efterlängtade
hund? I föreningen ser jag fram emot att
få bidra i styrelsen, bland annat genom att
hjälpa till med vår klubbtidning.
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blev rädd och plötsligt blev hundar något
mycket läskigt. Jag visste emellertid att det
fanns något annat bakom fasaden. När min
son var 10 år började jag se mig om efter
en hund. Jag funderade över vilken ras som
skulle vara lämplig.

Del 1

Lite bakgrund
Mitt namn är Nina. Min familj och jag har
sedan 1 år och 2 månader haft vår älskade
Nova hos oss. Hon är en cockerpoo som är
50% cockerspaniel och 50% pudel.

Jag tittade massor på nätet och läste om raser. Så kom jag av en tillfällighet in på ett
par sidor som handlade om cockerpoo. Det
kändes helt plötsligt så rätt. Jag tog kontakt
med några personer som hade cockerpoohundar. Min man och jag åkte hem till
privatpersoner som vi inte kände bara för
att träffa deras hundar. Jag fastnade till slut
för Ryaåsens i Borås. Här föddes vår Nova,
26 mars 2015. Vi såg till att få komma och
hälsa på henne ofta för att vår son skulle få
vänja sig vid tanken. Det var lite jobbigt i
början. Men efter ett par träffar märktes en
förväntan och längtan i hans ögon. Vår dotter (då 9 år) levde samtidigt som i en dröm.
Den dagen vi berättade för henne om Nova
var nog den bästa dagen i hennes liv.

Tanken på en hund startade i samband med
att jag försökte hitta framgångsfaktorer för
min son som har aspergers syndrom.

Väl hemma med Nova säger vår son efter
några dagar: ”Att ha Nova är jättebra. Nu
har jag alltid en kompis att leka med.” Nu
var jag helt säker på att jag ville fortsätta mot
mitt mål att utbilda mig och Nova.

När han var liten älskade han djur. Det kändes på något sätt som att djuren drogs till
honom. Hundar framför allt. När han sedan var 7 år blev han jagad av en hund. Han
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jag en bred bas att stå på gällande hundträning, att vara terapihundsekipage, vardagslydnad, hundens språk samt inlärningsteori
för att kunna lära hunden olika konster och
terapihundsbeteenden. Jag kommer också
att skriva ett specialarbete inom ämnet
hund i vård och omsorg. Slutligen blir det
examen med certifiering. Hela utbildningen
beräknas ta ca ett år.

Lämplighetstest
Första steget för mig blev nu att hitta rätt
ställe att gå utbildningen. SVTH – Skandinaviska Vård- och Terapihundsföreningen
– har tre utbildare som de rekommenderar:
Svenska terapihundsskolan, Nyttohunden
samt Hundens hus. Med tanke på att Hundens hus bland annat finns i Göteborg där
jag bor, valde jag att kontakta dem.

Så här långt har jag varit på två utbildningsdagar. Jag har också hunnit med att läsa en
del litteratur. Det arbete som tar mest tid är
övningarna jag gör med Nova på hemmaplan. Vi övar då på vardagslydnad samt
några grundläggande moment som en terapihund ska kunna. Ett exempel är att kunna
lägga hakan i knät på en tredje part. Sedan
är det dags för nästa utbildningstillfälle.
Efter det är det dags att starta med prak-

När Nova var knappt ett år fick vi komma
på inprovning. Vid denna inprovning vill
man se att hunden har de egenskaper som
krävs för att kunna bli en bra terapihund.
Det är viktigt att hunden är lämpad för det
arbete den ska utföra, inte bara för att den
ska vara bra på det den gör utan också för
att den ska trivas i sitt arbete. Det man tittar efter är att hunden är glad och trevlig i
kontakt med okända människor, att hunden
tycker om och vill samarbeta samt att hunden är nyfiken på nya saker och händelser.
Nova klarade dessa tester på ett mycket bra
sätt. Jag fick också redan nu lite saker att
tänka på inför starten av utbildningen.

Utbildningens upplägg
När jag gått färdigt utbildningen blir Nova
och jag tillsammans ett terapihundsekipage
alternativt skolhundsekipage. Man säger
ekipage för att hund och förare blir utbildade som ett team. Inriktningen terapi- alternativt skolhund beror på vilken typ av
praktik man gör. Mitt mål är främst att utbilda oss till skolhundsekipage. Detta ligger
närmast till hands då jag är utbildad grundskollärare i botten. Jag hoppas emellertid på
att kunna göra tillräckligt med praktik för
att kunna bli certifierad inom båda inriktningarna. Utbildningen innehåller förutom
praktik flera heldagar på Hundens hus. Vi
ska också läsa en hel del litteratur. Här får

tiken. I nästa nummer av cockerpootidningen kommer ni att kunna fortsätta följa
Nova och mig på vägen mot målet att bli
skol- och terapihundsekipage. Jag hoppas
då kunna berätta lite mer om vad jag kan se
rent praktiskt i den vardagliga verksamheten. Det känns verkligen som att vi kommer
att kunna göra skillnad.
Ha det så bra till dess! Nova och Nina
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En valpägares första tid
tanken var ändå att sonen skulle ha valpen i
knät. Man kan väl inte sätta in en liten valp
ensam i bagageluckan? Vi hade en mjuk bur i
baksätet med luckan upptill öppen, handdukar och filt som luktade mamma, och även
kattens lilla säng. Det sistnämnda visade sig
vara en fullträff. Efter fem minuters hjärtskärande ylande ville Fonzie ligga i Lizzys
säng, och låg sedan där och sov under större
delen av resan. Alla handdukar och sonens
ombyteskläder behövdes inte. Några raster
blev det förstås, enda orosmomentet var att
selen som vi fått med var lite för stor, så vid
Brahehus var det nära att lilla Fonzie slet sig
på rastplatsen. Men det löste sig genom att
vi turades om att äta och att vakta honom.

Ni kanske minns mina vedermödor som
valpsökare, från förra numret av tidningen?
Sen följde ju tiden som nybliven hundägare.
Kan det passa att kalla bidraget för ”En valpägares vedermödor”? Nej, knappast. Jag kan
nog säga att vår första tid med Fonzie blev
lite lättare än väntat. Nu är ju inte det någon
måttstock på hur svårt eller enkelt det är att
bli med hundvalp, eftersom jag inte beskrivit
mina förväntningar. Men jag hade väntat att
det skulle bli ganska jobbigt. En valp som
inte är rumsren, som ska ut stup i ett, som
inte kan vara ensam en sekund, som man i
princip måste ha med sig in i badrummet, en
valp som biter i allt, tar ens skor osv.
Men nej, förväntningarna kom på skam.
Men om vi ska ta det från början, så hämtade vi alltså hem Fonzie från Malmö, och
hade en lång resa till Stockholm med en 8
veckor gammal valp. Hur skulle det gå? Vi
var i alla fall väl förberedda, åkte ner dagen
innan och kom till uppfödaren på morgonen. Då hade vi dagen på oss för resan. Vi
hade skaffat en riktigt bra hundbur, men

Vad behöver man då förbereda hemma innan valpen kommer? Ja, det råder det delade
meningar om. Många råd vi fick var att inte
köpa så mycket i förväg, utan vänta och se
vad som behövs. Men några saker vill man
ändå ha. Det är ju roligt att shoppa i djuraffärer när man ska bli hundägare! Vi hade
köpt sängar, filt, matskålar, koppel, leksaker, mat och godis, och från uppfödaren
sele, schampo och klotång. Det viktigaste
tyckte jag var sele, så att vi kunde rasta på
hemvägen och även gå ut direkt hemma.
Vi köpte även halsband, hade läst på om alla
råd om vilket som är bäst: sele eller halsband. Tänk så mycket råd det finns om allt!
Många råd är motsägelsefulla, man blir helt
förvirrad. Min egen tanke var att eftersom
Fonzie skulle vara med mig på jobbet så behövde han ett halsband att ha på sig där, och
sen tänkte jag att sele är nog bra för det är
skonsammare för kroppen än ett halsband

En liten kattsäng var mysig i bilen under resan hem.
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som skär in när man går på promenad. En
helt personlig och ovetenskaplig uppfattning. Det svåra med shoppandet var att vi
inte hade koll på storleken, varken på hals-

Allt annat var ju nytt. Vi var inställda på att
han behövde gå ut ofta. Jag hade jobbat hårt
med att bygga ett staket runt vår lilla tomt,
drygt en meter högt, efter råd i den förträffliga facebookgruppen. Eftersom Fonzie säkerligen skulle ut även på natten hade jag
bestämt mig för att sova på nedervåningen
första tiden, för att slippa gå i den branta,
knarrande trappan på natten. Allt var förberett med extrasäng utan ben och mörka gardiner för fönstren. Och så Fonzies lilla säng
bredvid min. Vi tänkte ju att han skulle sova
i sin egen säng och inte i min. Skulle det gå?
Skulle han hoppa upp? De flesta verkar ju
ha hunden i sängen. Gnälla på natten? Kissa
inne? Hur skulle man veta när han skulle
gå ut?

På promenad med valpsele.

band eller säng. Sängar verkar för övrigt ha
konstiga storlekar. Ett jättehopp från 50/60
cm till 80. Varför är ingen säng 70 cm? Vi
behövde ju ha minst två sängar, kanske tre,
fyra stycken? En hemma på nedervåningen,
kanske en på övervåningen, absolut en på
jobbet, och kanske en på landet? Vi slog till
på ett par stycken. Dom såg väldigt stora ut
när han kom hem, men blev ändå mysiga
och trivsamma med lite filtar. Särskilt en av
dem gillade han skarpt. Nu när Fonzie är
5 månader är han mer än dubbelt så stor,
så sängarna ser plötsligt helt lagom ut. Obegripligt att han nyss fick plats i den lilla kattsängen! Han vägde 2,5 kg när vi hämtade
honom, och nu över 6 kg! Var ska det sluta?
Skulle vi ha köpt sängar i storlek XL istället?

Det fick plats två i nya sängen första tiden, sen
knappt en…

Många frågor, men det gick riktigt bra.
Första natten stämde han upp en sång vid
4-tiden, det var tydligen en vana som syskonen haft. Men redan andra natten var det
borta. Vi gick ut på tomten en gång varje
natt de första veckorna. På nåt konstigt sätt
så visste Fonzie att han skulle kissa då, så det
gick väldigt snabbt, sen in och sova igen.
Han sov lugnt i sin egen säng hela natten,
men på morgonen ville han komma upp
till mig. Så då får han komma och gosa

När Fonzie kom in i sitt nya hem efter den
långa bilresan betedde han sig inte alls som
en katt. Kanske inte så konstigt, eftersom
han är en hund… Men vi som var vana vid
katt noterade ändå detta. Han sprang inte
in och undersökte hela huset systematiskt,
utan höll sig direkt till sonen som var hans
trygghet i livet efter dagen i bilens baksäte.
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lite, sover sen gärna ett tag till. En vana som
fortsatt, men jag är väldigt nöjd med att han
sover i sin egen säng, eller som han numera
föredrar, på golvet.
Det var väldigt bra att få sin valp på våren,
blev så enkelt att vara ute mycket. Så rumsrenhetsträningen gick fint. Några olyckor
skedde förstås inne, men han blev rumsren
väldigt snabbt. Så det mesta gick inledningsvis lättare än väntat, men annat blev
efterhand knepigare, som matkrångel och
vaktande.

På mattes jobb är det en staffe som bestämmer.
Lite läskigt i början, men nu är vi kompisar!

Den mest oväntade insikten var att en hundvalp kan och ska inte gå i branta trappor!
Det hade vi inte planerat för. Hur kunde vi
missa det? Kanske för att katten slängde sig
upp och ner hur vigt som helst redan från
kattungestadiet. Nu var goda råd dyra. Men
i boden hittade vi en träskiva som passade
att sätta nedanför trappan. Och sen en jättebra facebookgrupp i området: har nån en
barngrind som passar våra trappor? Svar ja,
inom en timme hade vi en grind att sätta
upptill. Sådär ja, Fonzie på nedervåningen!

men med en försiktig introduktion med ett
sakta närmande steg för steg under de första veckorna, så gick det hur bra som helst!
Möjligen blev staffen lite besviken när dom
äntligen fick träffas nos mot nos, då Fonzie
inte var mycket att brottas med. Lätt som
en vante, värdelös på dragkamp. Men lite
kul att springa med ändå. Och nu är dom
mycket goda vänner. Och lektionerna då?
Jo, på dagens första lektion deltog Fonzie
gärna. Möjligen påverkades elevernas uppmärksamhet något, men vad gjorde det?
Efter första rasten var det sedan vila under
skrivbordet i lärarrummet. Liten promenad
vid lunch, en lektion till och sen vila igen.
Han blev genast trygg i lärarrummet och låg
gärna kvar fast jag gick därifrån. Helt oväntat. Han var så duktig, hoppade liksom över
dagis och började i skolan direkt. Nu ska ju
tilläggas att detta är en väldigt liten skola,
bara 14 elever i hela skolan. Samt några får,
getter, grisar, kaniner etc. Ett kul ställe,
tycker Fonzie!

Sen var ju den stora frågan, hur skulle det
gå att ha med en liten valp på jobbet? Dessutom ett jobb där det fanns två andra, stora
hundar. Arbetsplatsen är en liten gymnasiesärskola som ligger ute på landet. Eleverna
läser programmet Skog, mark och djur, och
är vana vid olika slags djur, däribland personalens hundar, som blir väldigt ompysslade.
Men en liten cockerpoovalp tillsammans
med en Staffordshire bullterrier och en jättestor blandrashund? Och hur skulle Fonzie
bete sig i klassrummet när jag hade lektion?
Skulle det ens gå att ha nån lektion? Återigen, alla tvivel utan anledning, lilla Fonzie
älskade att vara i skolan, och alla där älskade
honom. Möjligen med undantag för staffen,

Några veckor på jobbet, sen blev det dags
för nåt riktigt trevligt; sommarlov! Bara in i
bilen en kort stund, och sedan en stor härlig tomt att springa på, fina grusvägar att
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Sommarlov är härligt, men flytväst är varmt!

Sommarens höjdpunkt var nog cockerpooträffen i
Sala. Så roligt, t.ex. att träffa syrran Lilo från Uppsala. Sommarträffen rekommenderas varmt till alla
nästa år, hälsar Fonzie. Men glöm inte att träna till
racet, man ska springa rakt fram, åt samma håll som
dom andra!

springa på, roliga stränder att springa på,
det enda konstiga var en varm, orangefärgad
väst man skulle ha på sig ibland, och sen ner
i en stor bullrig låda och skumpa fram innan man fick hoppa ur på några hala klippor
där man nästan halkade ner i vattnet varenda gång… Men på det stora hela, Fonzie

verkar nöjd med sin första tid hos nya familjen. Och husse och matte är jättenöjda med
sin första tid som valpägare!
Kristina Holm

Vicke är 3 år och vakthund…

Linus i svampkorgen…
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Galleriet – Sommarbilder!

Finaste älsklingen Blasie (5 mån) sommararbetar i trädgården.

Badkillen Swante – färdigbadad i Ripsandsviken, Alnö.

Ester trivs riktigt bra vid havet…

erpoo, mitt
Finare än så här blir det inte – Isa, en Cock
på sommarängen!
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Cezzie – åtta glas!

Cezzie – helt beredd hoppilandkalle!!

När jag har badat och ”Carmen” torkat mig – torr é jag då,
torr é jag då, säger kanske Swante efter badet…

Ester gillar blåbär – skarpt…
17

Trizzla hittade pinnen i vattendjungeln…

Fler blåbärsfreaks – Esther äter ur husses hand…

Snygga tjejen – Nahla på klipporna…

Milou i solnedgång på Frösakulls strand.
18

Kasper på ett av sommarens viktigaste bevakningsuppdrag…

Saga på rätt spår…
19

Blasie har en uppskattad lekstund med bästa hundkompisen Sune!

Kortisar…
Hej! Här några bilder från vår valp Peppers
första sommar hos oss. Lillmatte Debora
tycker att valpen Pepper också bör skydda
sina ögon. På sommarstället, Märsön i
Augusti.

sin bur under semestern. Lillhusse Isak gör
henne sällskap! Pepper älskar jordgubbar
och tar precis som Lillhusse och Lillmatte
gärna sin del av årets skörd, en junidag i
Linköping.
Martin & Mia Zetterlund

Hej! Här kommer en bild på vår Enzo, då ca
12 veckor. Bland det härligaste som finns på
semestern är att sitta ute och äta frukost, och
Enzo vill gärna sitta i mitt knä när jag läser
tidningen. Vår lilla mysstund innan resten
av familjen, matte Marie, Engla 12 år och
Vincent 10 år vaknar.

Campinglivet är gött! Pepper och Husse
Martin sträcker ut sig en stund medan barn
och fru badar på Kronocamping, Lidköping
– juli månad. Pepper har kommit att älska

Vi är så glada att Enzo nu finns i våra liv,
vi är hundägare för första gången och vi är
tacksamma för alla tips via Cockerpoo Sverige, då främst via Facebook.
Karl-Henrik Rognefjord
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Hej! Detta är Esther, som när bilderna
är tagna är drygt fyra månader gammal.
Hon är i Strömstad i familjens sommarstuga där jag (matte Maria) har tagit lite
bilder på vad vi har gjort tillsammans.
Esther är på den första bilden på väg ut i
båten till Koster. Esther tycker om att åka
båt och låg helst nära matte eller satt i fören.
Väl på strand på Koster kunde det se ut som
på bild nummer två, Esther älskar att gräva,
på stranden och i trädgården. Oftast la hon
sig väl tillrätta i skuggan efter att ha doppat
tassarna i vattnet. Bild tre är tagen utanför
vår badplats i Strömstad efter vår blåbärspromenad.
Maria Lundh
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Oscar ”in action” (foto: Arne Talving)
Fortfarande jättevåt!!

Milou – höglänt sommarbild.

Sotis på klipporna – vatten är fashinerande…
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Oscar ”in action” (foto: Arne Talving)

Ester på bryggan – bada??

Alice (3 år) tar en lur på bryggspetsen. Solvarmt, tjärat trä och en cockerpoo – kan de bli bättre?
23

Hundmisshandel…
tet på mig och hotade bl.a. med att när vi
möttes i framtiden så skulle jag backa j--t
långt, annars visste man inte vad som kunde
hända…

Jag anmälde en hundmisshandel, och det
fick tråkiga konsekvenser…
I mitten av januari i år stod jag på en trottoar och pratade med en bekant när jag såg
en man stå och piska en hund över ryggen.
Jag trodde inte mina ögon… men han fortsatte att piska sin Golden Retriever med
läderkopplet. Jag skrek högt: ”Vad gör du –
sluta!” men då drog han snabbt iväg med
hunden, åt motsatt håll.

Konstigt nog så var jag helt lugn och sansad under hela utskällningen, och sa inte ett
ljud. Jag var/är trygg med att jag gjort rätt i
att anmäla. Ingen misshandel ska tolereras,
men skadar man försvarslösa barn och djur
– då får man med mig att göra! Och jag har
inte backat när jag mött varken henne eller
honom efter detta!

Vi stod ca 20 meter ifrån så jag hann se att
det var en granne som bor i samma hus
som jag. Jag har tidigare sett både honom
och hans sambo vara mycket burdusa mot
hunden.

Däremot så är kvinnan väldigt barnslig
(hon är 47 år) och otrevlig. Mannen tittar bara argt på mig. När vi mötts så har
kvinnan skrikigt svordomar, kallat mig alla
möjliga namn med könsord, spottat åt mig,
följt efter mig och mumlat något ohörbart
och, flera gånger, sagt till hunden vid hennes sida: ”Kom nu Selma så ska vi gå hem
och misshandla och döda dig” Allt detta är
så patetiskt så jag bara ruskar på huvudet åt
henne när hon beter sig så.

Min bekant och jag bestämde oss för att polisanmäla mannen. Sådana människor bör
inte ha hund! Polisen tog emot vittnesmålen
via telefon men jag hade inga stora förhoppningar om att ärendet skulle gå vidare till
åtal. Domstolarna har ju så mycket att göra.
Efter två veckor ringde polisen upp och
ställde ytterligare några frågor, på uppmaning av åklagaren.

Det ”komiska” med hennes beteende är att
hon är terapeut och håller kurser i ”inre ledarskap” (som syftar till att ge en djupare
förståelse av dina egna tankar, känslor, val
och handlingar och hur de påverkar ditt förhållningssätt både till dig själv och till andra
människor.) Hoppsan!!!

I mitten av april månad ringde det på min
dörr en kväll och utanför stod mannen och
hans sambo. Han hade nu fått en kopia av
anmälan, från polisen, och delgetts misstanke om misshandeln.
Oj, oj, oj så arga de var… och kvinnan skrek
mest! Hon skulle minsann anmäla mig för
förtal eftersom jag, i polisförhöret, sagt att
även hon var mycket burdus mot hunden.
Hon viftade med pekfingret upp i ansik-

Den 9 juni hölls rättegången och min
bekant och jag själv vittnade om vad vi sett.
Domslut: ”Det finns ingen anledning att
ifrågasätta vittnenas uppgifter men Tings24

rätten anser ändå att det inte är ställt utom
rimligt tvivel att mannen i stället piskat sig
själv på benet, vilket han gett som förklaring
till händelsen. Åtalet ogillas.” Ja, så gick det!

gång komma ihåg att ta fram telefonen och
filma händelsen.
Då kan personen varken neka eller bortförklara och blir förhoppningsvis fälld för brott
mot djurskyddslagen enligt 36 § 1 st 1 p
djurskyddslagen (1988:534) och 5 § djurskyddslagen.
Laila

Men, trots trakasserier och ett ogillat åtal så
kommer jag absolut att även i framtiden anmäla den som misshandlar ett djur (eller ett
barn). Och om det händer så ska jag nästa

Ännu en verkligt fin sommarbild – Elsa spanar ut över vattnet…
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Cockerpoo-intervjun!
Vi gjorde en cockerpoo-intervju sommaren 2014
och nu hittade vi några intervjusvar som inte blivit publicerade tidigare, hoppas ni vill ta del av
dem även fast det gått nästan två år.
voff voff från Nessie o Falkor

Att leka med min frisbee, och när matte gömmer
saker, som jag ska hitta.
Krölle

1. Vilken är din roligaste lek?
Apport med mina leksaker och sök i skogen, speciellt när det är korv i slutburken. Ska börja på
nybörjar-agility nu.
Kajsa

På sommaren när mattes barnbarn är hos oss
o badar i stora barnpoolen. Då bråkar jag med
dem o springer runt på kanten o hoppar i när de
är i andra sidan o inte kan ta mig!
Molly

Söka godis!

Jag gillar att springa runt på en gräsmatta.. gärna
med en stor Ikea-råtta.
Coky

Bollar!

Bonzo

Springa efter bollar, eller dragkamp, gärna med
Julia…
Bettan

Dixie

Min roligaste lek är att knycka husses skor eller
tofflor och springa ut med dem på gräsmattan.
Det är roligt också att vara med mamma och jaga
bollar. Hon är jätteduktig på att ta lyra och och
lägga bollarna så att husse och matte kan ta dem
och kasta. Vi springer för att ta bollen. Oftast
vinner mamma men ibland tar jag bollen och
då springer jag bara iväg med den. Har mamma
tagit bollen så springer hon jättefort, då passar
jag på att nafsa henne i bakbenen så att jag ska
kunna ta bollen. Det är jättekul tycker jag , men
det tycker inte mamma.
Saga

Inomhus gillar jag att söka gömt hundgodis,
utomhus gillar jag bäst att springa i skogen!
Bertil
Jag tycker om att kasta min trasiga tennisboll till
mig själv och sen försöka fånga den. Om och om
igen. Jag brukar smita runt på baksidan så jag
får va ifred.
Wilma
Spela fotboll eller jaga pinnar, då är jag som lyckligast. När jag får springa det fortaste jag kan.
Selma

Slita o dra i pinnar som någon kastar…

Musli

Att dra i saker, jag har dragit sönder dom flesta
av mina leksaker, men det är rätt kul att någon
kastar bollar till mig också.
Ludde

Dragkamp är allra bäst – helst i mattes säng och
kul när hon gömmer leksaken under täcket så jag
får dyka in under och leta efter den.
Millie

Jaga nya kaninen Gunnar är kul, fast ibland
stannar han och lämnar små godiskulor till mig
då äter jag dom istället för att jaga Gunnar…
Gunnar verkar gilla mig, han springer inte så
ofta när jag försöker bli kaninjägare.
Abby

Jaga frisbee, helst i vattnet!
PimPim
Roligaste leken jag vet är att jagas! Helst ska jag
vara den som jagar. Det tycker jag är hur kul som
helst!
Doris

Ta-strumpor-leken funkar alltid. Fast den gillar
ju inte mattarna. Och min bästa leksak är min
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Jag jagar gärna fåglar – en gång råkade jag få tag
på en fågel men då blev matte arg. Jag blev mest
förvånad – och fågeln också. I sommar har jag
också jagat flugor – men de är hemskt snabba.
Millie

Pipen, en gris. Jättego att tugga på och så piper
den så skojigt. Bästa är när familjen sitter i soffan
och vill kolla på TVn, då brukar jag lägga Pipen
på deras fötter, eller knä eller nån annanstans på
dom så måste dom kasta iväg den. Funkar också
att dra med tassen i mattes arm när hon håller på
med de där ulliga trådarna och pinnarna hon har
i händerna. Hihi hon blir lite arg då! Kan hålla
på så i timmar – jätteskoj! Ibland gömmer dom
Pipen och det är ännu roligare. Jag är kung på att
hitta! Fast jag vet inte om dom egentligen vill att
jag ska hitta den…
Charlie

Jag försöker alltid på det mesta som rör sig men
antingen är linan för kort eller staketet i vägen så
dom kommer alltid undan.
PimPim
Jag jagar gärna sådant som springer men kommer sällan ifatt utan kommer tillbaka till oss.
Chilli

När matte kastar bollen och jag ska hämta den.
Kan hålla på i evigheter. Hon säger att hon tröttnar tillslut, det är lite tråkigt så då går jag och
lägger mig på min puff och suckar…
Milou
Kampleken.

Nä jag är ingen jägare. Jag bara råkar springa
där fåglarna är ibland… Det är jättekul å se dem
flyga iväg allihop! Hi hi hi… Men jag jagar dem
absolut inte, för det har matte sagt att jag inte
får… De bara råkar va där jag springer ju.
Doris

Billy

Nej, det tycker jag inte om!!

Jag älskar att ha dragkamp.
Ludde

Nä jag har inte fångat något och vid de tillfällen
jag jagat har jag slutat så fort jag inte ser matte eller husse. Jag vill inte att de ska gå hem utan mig.
Dixie

2. Är du en bra jägare? Vad brukar du jaga?
Har du lyckats fånga något?
Bara mina leksaker… önskar kanske att hinna
ikapp katterna…
Kajsa

Nej det är jag inte bra på! Försökte med en duva
en gång, men den flög iväg! Matte har en igelkotte, ”Ture” som kommer ibland, men den får jag
inte jaga för matte, men jag tar hans pannkakor
ibland o då blir matte arg på mig!
Molly

Jag gillar att jaga fåglar, fast jag har aldrig fångat
någon.
Bonzo
Jagar fåglar och nattfjärilar och löv när det blåser, enda fångsten är väl löv!
Bettan

Jag får inte jaga andra djur om det är det som
menas… jag håller mej till gosedjuren och där är
jag en mästare!
Coky

Nej, jag jagar bara katter, men jag vill dem inget
ont.
Bertil
Jaga? Jag? Nä!

Krölle

Har försökt jaga rådjur o harar men nu måste jag
gå på ”anti-jaktkurs”!!
Musli

Wilma

Ja jag är jättebra att jaga, men har hittills bara
fått tag på en groda. Annars har jag jagat bort
rådjuren på tomten, då blev matte jätterädd, att
jag skulle försvinna.
Ludde

Nej, jag är inte någon bra jägare och är inte alls
intresserad av jakt. Jag är däremot duktig på att
söka svamp i skogen. Jag gick på kantarellkurs
för några år sedan.
Selma
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tycker jag har så mycket tovor. När jag är nyklippt blir jag sprallig eftersom det blir mycket
svalare. När jag är nyklippt tycker alla att jag ser
ut som ett litet lamm. Husse tycker jag är som
sötast då medan de andra i familjen föredrar att
jag är långhårig.
Selma

Jägare?? Nä jag jagar bara bollen ibland, den
lyckas jag fånga, men jag får inte jaga andra djur
förutom kaninen Gunnar, men ibland jagar han
mig.
Abby
Skator är skoj. Värsta är att dom flyger så jag
hinner liksom aldrig med… Sen bor det en inkräktare i min trädgård! Taggig och rund, rätt så
konstig sak. Inte springer han heller! Bara ligger
där o fräser när jag tar fram värsta jägarrösten.
Rätt tråkig faktiskt. Och sen säger dom att jag
inte får gå nära för då skrämmer jag saken. HA!
Så han vet nog vem som bestämmer i alla fall!
Charlie

Jag klipps på en fin salong och blir jättesnygg!
Kortklippt är bäst, rakad nos gillar jag också.
Men sen får svansen vara lite busigt rufsig.
Millie
Jag tycker inte om när matte tar fram saxen och
borstarna. Då springer jag och gömmer mig.
Matte brukar klaga på min toviga päls och fråga
sig om den någonsin kommer bli bättre. Jag
tycker det gör ont när matte kammar ut tovorna.

Har försökt jaga våra höns, men inte lyckats
fånga någon.
Billy

Ludde

3. Vem brukar klippa din päls? Vilken frisyr
trivs du bäst i?

Jag gillar att vara kortklippt för det är skönt men
jag gillar inte att bli lämnad hos hundfrissan.
Men nu har jag haft tur länge för Matte älskar
när jag har mycket päls så då klipper hon mig
själv bara runt ögonen och så, hon tycker jag ser
så busig och söt ut då.
PimPim

Matte klipper min päls och husse sköter klorna,
de sköter det varje helg och jag somnar när matte
klipper mig både med sax och lite med trimmer,
skönt och jag blir fin, jobbigt när jag får tovor
och de ska redas ut/tas bort…
Kajsa

Pälsskötsel sköter en hundtrimmare. Matte ska
försöka lära sig hur man fixar det så vi inte behöver gå så ofta. Pälsen växer jättefort.
Chillie

Matte klipper mig. När jag har lite kortare päls.
Bonzo
En som är jätteduktig på att klippa pudlar, så den
frisyren blir det! Gillar inte det nå vidare! Fast det
brukar vara två pudelkillar med, så dom kan få
känna att jag är lite sur. Bara att jaga iväg dom!

Matte klipper mig. Det är så tråååååkigt att bli
klippt. Det tar ju sån tid! Så helst gillar jag när
mina krullar får växa fritt å stå åt alla håll. Fast
det är iofs rätt skönt att inte bli för varm på sommaren. Men säg inte det till matte, då ska det
säkert klippas ännu oftare.
Doris

Bettan
Matte klipper mig och jag tycker det är såå skönt.
När hon tar fram klippmaskinen hoppar jag själv
upp på bordet vi håller till på. Hon kan hålla på
i en timme och jag står helt stilla.
Bertil

Matte klipper med maskin.

Krölle

Det gör jag hos Ateljé Byrackan i Tvååker. Ibland
har matte försökt själv men det blir inte så bra
om jag ska vara ärlig.
Dixie

Matte brukar klippa mig men sist hjälpte lillmatte till. Jag tycker bäst om att ha ganska kort
päls så det inte blir för varmt och inte tovar sig i
armhålorna.
Wilma

Ibland har någon bekant till matte gjort det och
ibland på en hundsalong. När jag inte blir fullständigt rakad som efter jag fått mina pojkar och

Min matte klipper mig var tredje månad för hon
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var lite tovig i pälsen! Då tycker alla att jag ser så
rolig ut med smala ben!
Molly

Cockerpooträff i Göteborg
4 september 2016

Ibland klipper matte mej. Men ska jag klippas
ordentligt så klipper Susanne, vår förra granne,
mej… jag tycker inte om henne för hon vill alltid bestämma och kan vara lite hårdhänt.. är van
vid jättestora Grand danois… jag trivs i snagg på
sommaren…
Coky

En sensommardag med soligt väder och de
bästa förutsättningarna för våra hundar att
träffas. Här några ”vykort”!

Matte klipper mig med sax, skönt med kort päls
när det är varmt…
Musli
Hanna klipper mig, jag gillar att vara lurvig,
eftersom min päls var så vid födseln.
Ludde
Mattes kompis är hårfrissa för 2-beningar men
hon brukar klippa mig också.
Abby
Hon är så söt min frissa. Och ung, fattar liksom
hur jag tänker. Hon säger att jag är jätteduktig på att stå still. Har inte varit hos henne så
mycket, matte är rätt ok hon med. Jag får stå på
ett bord och så får jag massa godis när hon får
göra som hon vill. I våras var jag såå långhårig så
alla tyckte jag såg ut som en mini Afghan! Men
sen klippte min frissa bort allt långt så nu är jag
mycket snyggare, ser riktigt smal och atletisk ut
med lagom lång päls. Inte massa fluff. Och sen
var det så varmt ju med allt fluffet. Orkar leka
mer nu!
Charlie
Jag tycker att det är absolut skönast att ha så kort
hår på kroppen som möjligt. Men min matte
tycker att mina öron och svans skall vara fluffiga. Jag bryr mig inte. Alla säger jämt att jag är
söt så då är jag väl det.
Milou
Kim i Sjöbo. Som en Cockerpoo.

Billy

Fortsättningen på den här intervjun kommer i
nästa nummer (Nr 4 2016. Reds anm).
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Elsa spekulerar
Kan också berätta att lilla Sigrid har vuxit upp
och är en otrolig liten hund (säger matte). Hon
vaktar de nya valparna när mamma Majken
inte är nära. Hon leker och har kul med
småbusarna. Och med Göran leker hon
extra försiktigt. Göran gillar Sigrid och blir
sååå glad när han får leka med henne.
När jag var yngre kallades jag för polisen.
Jag gillade inte när andra hundar bråkade
med varandra. Då brukade jag gå emellan
för att avstyra det hela. Sigrid har ärvt denna
egenskap så nu kan jag slappna av. Matte är
lyrisk över hur duktig Sigrid är. Undrar hur
det ska gå för henne om ett tag. Hon ska gå
på kurs, nose work heter det tydligen, och så
ska hon lära sej hitta kantareller. Ja ja, vi får
väl se hur detta ska gå.

Hej !
Nu var det ett tag sedan jag skrev. Matte är
som vanligt glömsk och påminner mej inte
om att skriva. Men hur som helst, här kommer lite nyheter från mej.
Jag har blivit mormor igen. Ytterligare fem
små raringar föddes på midsommardagen.
4 hanar och 1 tik. Denna gång fick vi en
ovanlig liten plutt. En toy cockerpoo!

Hoppas sommaren varit bra för er alla och
ni som var på sommarträffen hade säkert
roligt, vi kunde inte åka då Majken hade
valpar. Hoppas vi kan komma nästa år. Puss
och kram från Elsa. (Skickar med en bild
på Göran.)

Så liten så matte höll på att oroa ihjäl sej över
att han var och är så liten. Hon stödmatade
honom dygnet runt i två veckor. I dag när
jag skriver är valparna snart sju veckor. Och
lille Göran, som plutten heter, väger lite över
1 kilo. Den störste valpen Cecil väger 3 kilo,
en riktig dunderklump.
Mattes yngsta barnbarn, Ella 10 år, var med
och assisterade när valparna föddes. Hon
var jätteduktig och torkade och värmde alla
små. Hon är en pärla den tjejen.
För övrigt har sommaren varit lugn och
skön. Vi njuter av lugnet och alla vilda djur
som går omkring utanför staketet.
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Kryss!!
DOSA

UTERUM

SES
KORTHUS

LITEN SPETS

ÄR PÅ
BENEN

KORSNING

HUGGA AV

GNAGER
PÅ
GÄRNA HUND

LANDTUNGA

JOLMIGA
DRYCKEN

STRÖM
LASTDJUR
MALT-DRYCK

DJURFOT

RESER ILSK
HUND

PAPPER
INTE ALLS
SNÄLLA
PÅ TOK
SÄTTER PÅ
BETE

SÅDAN KLAV
FINNS

BARR BUSKE

NÄSTAN
JÄMT

TILL SOPPAN

SMAKLIGA

INTE RÄTT

OCH

NAFSADE

BÖJER SIG FÖR
VIND

BANKTRÄD

HELIGA
LÖFTEN

OVÄNNER
ÄR SOM
….?
HUND
OCH

KORT
NUMMER

ÖRN-GOTT

VÅGAR

Njut av en intellektuell utmaning – skicka inte in till någon för det finns bara ett pris och det
är självbelåtenheten eller möjligen – jag vann över min partner/kompis!
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Kontaktpersoner
Vi från styrelsen ser gärna att du/ni ordnar
träffar på flera håll i landet. Anmäl dig själv
eller någon annan som kontaktperson för
träffar till styrelsen! Föreningen stöttar med
fika eller en mindre föreläsning i samband
med din träff. Det är bra att vi vet vem vi ska
kontakta. Skicka namn/namnen till info@
cockerpoosverige.se!

Cockerpoo Sveriges
Webshop

För att handla så kontaktar ni Jane Nord,
webshop@cockerpoosverige.se, eller ringer
0704-33 45 33 – Skriv namnet på dekalen
(t.ex. Dekal 1).

Hej, tog den här bilden på vår Linus när
han var 10 veckor och vi var på besök i mina
föräldrars stuga i Hyssna. Blev ingen svamp
men ändå en korg full!

Hanna Unger

Manusstopp Cockerpoos Klubbtidning!
10 november 2016!
Kontakta Jane Tel: 0704-33 45 33 eller
mejla: tidningen@cockerpoosverige.se

Om du har tips, frågor eller förslag angående träffar eller andra aktiviteter
kan du antingen e-posta info@cockerpoosverige.se eller ringa till 070-433 45 33

- föreningen för alla som gillar Cockerpoo!

