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Utgivare
Jane Nord, Humlegränd 4a
179 60 Stenhamra
Tel 070 433 45 33

Hemsida
www.cockerpoosverige.se

E-post
tidningen@cockerpoosverige.se

Valpförmedling
valpar@cockerpoosverige.se

Webshop
webshop@cockerpoosverige.se

Medlemspriser
Medlemsavgiften för år 2017 är 275 kr per år oavsett 
antal familjemedlemmar i samma hushåll.

Plusgiro Betala med Swish

45 28 23-8 123 271 0523

Organisationsnummer
802438-8996

Fortsätt vara med och utveckla innehållet!
Skriv något i vår tidning!
Skicka bidragen till: tidningen@cockerpoosverige.se
Har du några fina bilder?
Skicka dem gärna till oss.

Omslagsbild: Kasper – vem har snott mina skidor?

Visst vill du läsa Cockerpoo-tidningen nästa år också?  
Betala då in avgiften 275 kr senast 31 dec 2016!

Plusgiro: 452823-8 eller Swish: 1232710523  
(Glöm inte att ange vem pengarna kommer från!)

Genom att betala in medlemsavgiften får du tidningen  
fyra gånger om året. Från 2017 kommer alla att få tidningen 
som papperstidning hem i brevlådan. Har du bytt postadress 
under året? Meddela till: tidningen@cockerpoosverige.se

Som medlem stöttar du också föreningens arbete för att  
cockerpooer ska vara fina och friska hundar. Föreningen 
arbetar för sund avel genom bland annat register, stamtavlor 
och avelsrekommendationer. Vi ordnar träffar runt om i landet 
där både fyrbenta och tvåbenta träffas och har trevligt tillsam-
mans. Vi ger ut medlemstidningen och har också Facebook-
gruppen Cockerpoo Sverige.

Nytt för 2017!!
Föreningsinformation
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Del 2

Hej igen! Här kommer fortsättning på min 
berättelse om Nova och mig och vår väg 
mot att bli terapi- och skolhundekipage. 

Moment för en terapihund
I förra delen berättade jag bland annat om 
bakgrund, lämplighetstest och utbildnin-
gens upplägg. Denna gång kommer jag att 
fokusera mer på det praktiska kring utbild-
ningen och berätta lite om praktiken som 
jag påbörjat. 

En terapihund ska kunna en mängd olika 
moment som sedan används under en ses-
sion. Bland annat ska hunden kunna lägga 
hakan i knät på tredje part. Detta görs ofta 
i samband med att hunden ska hälsa på per-
sonen. Denne får då möjlighet att känna 
hunden mot kroppen på ett lugnt och fint 
sätt. 

Andra moment hunden ska kunna är ap-
portering av olika föremål, några olika trix, 
positioneringar vid olika föremål och plat-
ser och att gå fint i koppel. Detta är saker 
som vi alla tränar på i vår vardag. Det som 
blir viktigt för en terapihund är att kunna 
göra dessa saker med tredje person. Att ta 
kommando från en främmande person är 

inte alltid lätt för en hund. Nova ska kunna 
hämta föremål till en främmande person, 
kunna hämta saker hos mig och ge till 
någon annan. 

En terapihund måste också kunna ligga stil-
la på en plats som föraren har bestämt. Här 
behöver man träna stabilitet. Jag har alltid 
en “pausmatta” med mig till Nova. Här är 
tanken att hon ska kunna ligga och koppla 
av oavsett vilken miljö vi är i. Detta är svårt 
och vi behöver träna mycket på detta. Nova, 
liksom säkert många andra cockerpooer, är 
en energisk liten tjej som ibland har svårt att 
koppla av i nya miljöer. Nova tycker att det 
är mycket roligare att vara aktiv och hitta på 
roliga saker, så detta är en utmaning för oss. 

En terapihund måste kunna bli hanterad av 
såväl sin förare som av tredje person. 

Praktiken
Praktiken har två delar. Den första delen är 
10 timmar och inriktad på en grupp. Den 
andra delen är 15 timmar och inriktad mot 
en enskild person. 

Får några veckor sedan började Nova och 
jag vår första del av praktiken. Vi är på en 
skola för barn med neuropsykiatriska funk-
tionshinder. Så här långt har vi varit där tre 
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gånger och träffat barn i åldern 9-13 år. Det 
känns helt fantastiskt. Barnen är så glada 
över att träffa Nova. 

Varje tillfälle blir från 20 minuter upp till en 
timme. Jag skriver praktikrapport efter varje 
tillfälle. Här skriver jag bland annat upp vad 
jag tänker med mitt besök, hur det blev och 
vad jag ska tänka på till nästa tillfälle. Även 
en riskanalys görs.

Vi sätter upp skyltar på dörrarna in till 
skolan inför varje besök så att barn och vux-
na vet att vi är där. Vid de tre första tillfäl-
lena har Nova och jag först mött barnen på 
skolgården. De barn som vill kommer fram 
och hälsar på Nova. Hon är glad och häl-
sar gärna. Det vi måste öva här är att hälsa 
lugnt och fint med en dutt i handen utan 
att hoppa. Detta går nu bra för det mesta. 
Barnen får hälsa en i taget. För vissa barn får 

jag berätta hur man hälsar bäst på Nova. Väl 
inne i skolan är det frivilligt att träffa Nova. 
Vid det senaste tillfället var det två barn 
som ville träffa henne. Vi var då inne i ett av 
fritidsrummen. Jag berättade för barnen om 
Nova och att hon faktiskt också går i skolan. 
Nova fick sedan öva på att apportera, olika 
för henne kända föremål, sin älsklingslek-
sak, en metallskål och en tennisboll. Det 
var kul att se att barnen kunde ge henne 
kommandot “sitt”, ”sitt kvar”, “hämta” och 
“tack” utan några problem. Hon kom och la 
sakerna så fint i deras händer. Jag gav också 
Nova ett föremål som jag bad henne lämna 
till ett av barnen. Jag märkte efter detta att 
Nova började bli törstig. Jag frågade ett barn 
om han visste varför hon hade börjat flåsa. 
“Hon är nog törstig”, sa han då. Nu fick 
han i uppgift att ge henne vatten. Hon var 
törstig.

Vid ett tillfälle hörde Nova ett okänt ljud 
utanför rummet och skällde då till. Jag 
märkte att barnen reagerade på detta. Vi 
pratade om att Nova reagerade för att hon 
inte visste vad det var som lät. Detta blev 
då en öppning till ett samtal med barnen 
om hur man reagerar på det som är okänt. 
Barnen började berätta för mig vad de var 
rädda för och hur det kändes. Det gäller att 
helat tiden ta tillfällena som ges i dessa sam-
manhang. Hunden öppnar ofta upp för bra 
samtal med barnen.

Slutligen fick barnen samarbeta genom att 
gömma Novas leksak någonstans bakom, 
mellan eller på sig. Jag höll för Novas ögon 
medan de gömde leksaken. Jag sa sedan 
“sök” och hon hittade leksaken och läm-
nade den till mig. Kul! Vi avslutade med ett 
hej då! Tack för att du läser om Novas och 
min resa. Förhoppningsvis ses vi igen i nästa 
nummer!

Nova och Nina 
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#livetmedernst
”Ska du verkligen skaffa dig hund? Blir du 
inte väldigt bunden då?” Jag blev lika för-
undrad varje gång jag fick den där reaktio-
nen. Det verkar som om väldigt många i 
min omgivning har som mål att kunna resa 
iväg. Att då äga en hund ses som ett stort 
hinder.  Mitt mål i livet är att trivas hemma. 
Att då äga en hund är en stor gåva. Så ser 
jag det. Ernst flyttade hem till oss i slutet 
av augusti i år. Han är en avbild av sin mor 
Twinnie4You, med svart vågig päls och vitt 
på haka och bröst. 

Familjen blev komplett med Ernst.

Namnet Ernst passar honom perfekt (även 
om hans ursprungliga namn Napoleon4You 
självklart också är perfekt för en sådan kej-
serligt vacker vovve). Vår familj består av 
min tolvåriga dotter, vår 13-åriga röda katt 

Skogman och så jag. En hund stod högst 
upp på vår gemensamma önskelista när dot-
terns pappa och jag bestämde oss för att gå 
skilda vägar. Han hade tyckt att det var för 
komplicerat med hund. Dottern och jag var 
av annan åsikt. Vi bor i ett rött hus på lan-
det och på många sätt och vis har livet blivit 
komplett i och med Ernst.

Mina vänner tyckte nog att jag var lite kne-
pig (då också), när jag för snart 20 år sedan 
lämnade en åtminstone medelstor stad och 
flyttade till vischan två mil utanför lilla 
Skara och dessutom till ett hus som då bara 
hade kallvatten och utedass.  Men livet blir 
inte bättre för att man är gift, bor i lägen-
het eller är fri att kunna resa som man vill. 
Nej, livet blir bättre för att man fattar beslut 
som gör att man kan leva som den man vill 
vara. För någon är det att vara gift, för en 
annan är det att bo i lägenhet, för en tredje 
att kunna resa som man vill. Och för många 
av oss är det att bo på landet och dessutom 
få leva med en hund. Jag har många vän-
ner runt om i landet, engagerar mig gärna i 
föreningslivet och gillar att ha ett rikt socialt 
liv. Säkert var det därför som skeptikerna i 
min omgivning ifrågasatte mig när jag sa att 
vi skulle köpa hund. Men för mig har det 
varit precis som när jag blev mamma, jag 
har fått ändra på en hel del rutiner i mitt liv 
och det har varit ett rent nöje. 

Jag brukar tänka att jag nog var mer bunden 
som gift än som hundägare. Ernst är med på 
det allra mesta; på jobbet, på gymmet, på 
promenader och på resor. Han bara hänger 
på, liksom, utan att fråga hur länge vi ska 
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vara borta eller fundera över om vädret verk-
ligen är det bästa att vara ute i. Dessutom 
är han omåttligt glad över att se mig, varje 
morgon, varje dag, varje gång jag varit på 
toaletten… Och han skäms inte över att visa 
det tydligt också, med hela sin kropp som 
rister så valppälsen gungar som ett rågfält i 
sensommarvinden. Tolvåringen har fått en 
lillebror att drilla och det gör hon med den 
äran. 

Ernst älskar att lära sig nya saker och det 
är nästan så att vi får prestationsångest. Jag 
menar, när det tar två minuter att lära in en 
”high five” och lika få att ta kommandot 
”kryp”… hur mycket skulle det inte gå att 
lära honom egentligen?! Vi har nu avklarat 
en valpkurs och ska just börja en i vardags-
lydnad. Det är så kul att jobba tillsammans 
och lycka att se dottern växa med sin upp-
gift. Det är väl katten som varit den minst 
imponerade av den nye familjemedlemmen, 
men inte ens han kan värja sig för Ernsts 
kärleksfulla öronslickningar. Numera ligger 
de i samma soffa och ganska nära varandra, 
så länge Ernst håller sig någorlunda lugn i 
alla fall.  

Vissa kvällar är jag helt mör när jag går och 
lägger mig, för visst har valptiden varit in-
tensiv. Men nu börjar det redan lugna sig. 
Fast vi har ju väldigt många utmaningar 
framför oss: att sluta hoppa till exempel. 
Och till sommaren blir det ännu mer spän-
nande, för då vill jag testa att ha Ernst med 
i kajaken. Tips på detta mottages tacksamt!  
Jag ser bara möjligheter med hundlivet och 
livet med Ernst!

Anna-Karin 

Ernst fick tidigt inse att stor del av sommaren  
tillbringas på bryggan.

Valpkurs är lika nyttigt för Ernst som för oss.  
High five på det!!
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Vi hade bestämt oss för att para Chilli och 
hade hittat en stilig, trevlig hane som heter 
Charlie. Vi hälsade på där på i början av året 
och de två lekte och busade.

Så var det dags för löp, vi åkte dit igen, båda 
var jättevilliga, men Chilli drog sig ur innan 
det var dags för införandet. Vi testade tre 
gånger med en dags mellanrum. Det visade 
sig sedan att hon hade en urinvägsinfektion. 
Kanske hade hon ont.

Vi ställde in oss på att göra ett nytt försök 
vid nästa löp. Veckorna gick och Chilli bör-
jade bete sig som om hon var skendräktig. 
Vi tog det säkra före det osäkra och beställ-
de tid för ultraljud. Det visade sig att hon 
hade två valpar i magen! Hur gick det till??

Då var det bara tre veckor kvar till förloss-
ning. Jag läste på så mycket jag kunde och 
frågade även  Lotta (Chillis uppfödare) en 
hel del. Ville vara väl förberedd då det var 
första gången för oss.

Hon skulle föda på en tisdag (preliminärda-
tum). Jag jobbade fredag och tänkte att även 
om dom kommer lite tidigare så hade vi ju 
helgen på oss. 

Vad händer då? Jo, jag får ett samtal på väg 
hem från jobbet att en valp redan har kom-
mit och maken var inte så förberedd. Som 
tur var så var han hemma då Chilli kom 
springande med en valp hängande utanför. 
Hon ville inte stanna utan sprang runt i 
lägenheten som en ”stolle”. Han fick tag i 
valpen med en handduk och den avnavlade 
sig själv.  

När Chilli fick valpar…
När jag kom en timme senare så var det 
dags för nästa valp. Den kom och blev av-
navlad av mig. Jag tänkte att Chilli skulle 
sköta detta som jag läst, men så blev det inte. 
Moderkakorna kom bägge två efter den sista 
valpen, Chilli var inte intresserad av dessa 
heller.

Sedan började ”cirkusen” för Chilli ville inte 
veta av valparna. Hon förstod ingenting och 
tyckte bara att de var skrämmande. Det 
blev samtal till veterinären och till Lotta, 
uppfödaren (vår klippa) och en tur till djur-
sjukhuset för att köpa ersättning. Lotta la ut 
en fråga på facebook om någon hade en tik 
som skulle kunna agera amma, om vi inte 
lyckades få Chilli att ta sig an sina valpar.

Jag tillbringade natten med att mata val-
parna varannan timme och dessemellan ha 
dem på bröstet under ett duntäcke. De över-
levde natten men jag förstod ju att det inte 
skulle gå att fortsätta så. På morgonen tog 
vi det drastiska beslutet att ”tvinga Chilli” 
att dia. Vi la till valparna och satt och höll 
henne och pratade lugnande och uppmunt-
rande med henne. Hon tyckte att det var 
riktigt otäckt och skakade i hela kroppen. 
Nästa mattillfälle började på samma sätt, 
men efter en liten stund så la Chilli sig bara 
ner, drog en lång suck och det verkade som 
”polletten” trillade ner.

Efter det så la vi valparna i korgen, hon gick 
och lade sig hos dem och därefter var allt frid 
och fröjd. Hon skötte dem exemplariskt.
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Flera hade hört av sig till Lotta och 
jag bad henne att tacka alla för deras 
engagemang och meddela att Chilli 
nu tagit sin an valparna på ett ut-
märkt sätt.

Det blev två svarta tikar som döp-
tes till Cessan och Stella av sina nya 
mattar. De har fått det jättebra och 
vi är så glada för det. Vi har hälsat 
på båda två i deras nya miljöer, och 
vi kommer också att ha en träff 
hemma hos oss med Chilli och hen-
nes två valpar. Det ska bli kul att se 
hur systrarna beter sig när de träffar 
varandra på sin födelseplats.

Elisabeth

Cessan och Stella har blivit 8 veckor.

Chilli med sina valpar när de är 6 dagar gamla.
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Notiser, med mera…
Hejsan! Vi tycker det är både mysigt och 
roligt att läsa cockerpootidningen, och nu 
har vi skickat in några egna bilder.  Leo är 
3,5 år och bor i Örgryte, Göteborg. Han är 
en busig liten hund, men är otroligt lättlärd.  
Han mår som bäst när hela familjen är hem-
ma, eller när han får leka med tennisbollar.  

Fastnat i en sackosäck, lite krångligt att ta sig upp så 
lika bra att ligga kvar. 

Sova på husses skor, det är mysigt det.  

Att promenera i skogen gör vi helst varje morgon, 
då är det poppis att hoppa upp på alla möjliga olika 
bänkar och stenar.  Men hur länge måste man vänta 
innan man får ta den där godbiten?

Hälsningar från mattarna  
Emma, Gunilla och Elin
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Nr 4 

Årgång 7  
December 2014

Klubbtidningen

COCKERPOO
      

Jackson 

önskar 

God Jul!

Tack för oss!
Vi kan nog säga att de senaste fyra åren varit 
lite omstörtande. Vi skaffade en cockerpoo 
som vi döpte till Kasper. Det var ett rejält 
arbete inför valet av ”ras”, och vi blev för-
tjusta, engagerade Cockerpooägare. 

Under de senaste tre åren har jag dessutom 
haft förtroendet att utforma och utveckla 
Cockerpootidningen. Förändringen från 
utskriven PDF till ”magasinkvalitet” har 
blivit väl mottagen. Nu lämnar jag över 
till nya krafter som kommer att göra tid-
ningen. Jag tackar för mig och hoppas att 
ni läsare varit nöjda med tidningen – jag 
önskar styrelsen lycka till i det fortsatta ar-
betet med tidningen .

Ett stort tack till alla som bidragit till 
Cockerpootidningens innehåll med artiklar 
bilder, korrekturläsning och synpunkter! 

Kasper och jag tackar för oss!
Mats Linder

Milton

Nr 1 Årgång 7  Mars 2014

Klubbtidningen

COCKERPOO      

Tipsa oss om bra platser och personer som vill hjälpa till!

Tipsa oss!

Styrels
en eft

erly
ser

friv
illig

a perso
ner

Om du har tips, frågor eller förslag angående sommarträffen
kan du antingen e-posta info@cockerpoosverige.se

eller ringa till 070-433 45 33

      - föreningen för alla som gillar Cockerpoo!

Stort tack till

Sofie Childs
På SkandiaMäklarna i Vasastan

som hjälper oss att printa ut  
Cockerpootidningen!

Kontaktpersoner
Vi från styrelsen ser gärna att ni ordnar 
träffar på flera håll i landet. Anmäl gärna 
en kontaktperson för träffarna till styrelsen. 
Föreningen kan sponsra fika eller en mindre 
föreläsning i samband med träffarna, och då 
är det bra om vi vet vem vi ska kontakta. 
Skicka namnet/namnen till info@cocker-
poosverige.se

Wilma 

Ahlgren

Nr 3 

Årgång 7  
September 2014

Klubbtidningen

COCKERPOO
      

Nr 2 Årgång 8  Juni 2015

Klubbtidningen

COCKERPOO      

Nico  
en liten cockerpoovalp…

Nr 3 Årgång 8  September 2015

Klubbtidningen

COCKERPOO      

Sotis
Vinnare i fototävlingen!

Nr 4 
Årgång 8  

December 2015

Klubbtidningen

COCKERPOO

Tjabo 
längtar till en vit jul!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!!
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!!

Glorias
valpar

Nr 2 
Årgång 7  

Juni 2014

Klubbtidningen

COCKERPOO      

Nr 3 
Årgång 9  

September 2016

Klubbtidningen

COCKERPOO

Iriz – schysst dopp…
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Bästa julklappen!
Inför jul är det säkert många som funde-
rar på julklappar till sina hundar. Har din 
cockerpoo för vana att slakta leksaker? Här 
kommer några tips från cockerpooägare!

• Ta en tennisboll och lägg in i en strumpa 
och knyt om på båda sidor. Då blir det en 
kampleksak som är rolig att apportera, att ska-
ka runt för att ”döda” etc. Men det som varit 
bäst och hållit i flera år är ett par foppatofflor. 

De är helt perfekta! Kan både bitas i, slängas 
omkring och bäras runt på, tycker Winston. 
(Rekommenderas bara till hundar som kan 
skilja på egna och andras skor! /Red.)

• Bollar i hårdgummi är bra, gärna med ett 
mjukt överdrag eller en godisboll, och mjukis- 
djur utan stoppning. (Överst nästa spalt)

• Man kan köpa mjukisdjur på loppis. Kos-
tar nästan ingenting och då gör det inte så 
mycket om de är döda efter kort tid.

• Iriz (krullis) med dottern Saga (slätis) sam-
sas om en populär Ikea-leksak som många 
pooer känner igen. 
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• Bollar är alltid bra! Särskilt favoritbollen 
som är lagom stor, hälsar Moa.

• Handdocka är en 
uppskattad leksak och 
bra skydd mot små 
valptänder…

• En sån här groda 
från animail.se hål-
ler länge och slutar 
aldrig pipa.

Apropå leksaker…
Hunney och Luvvey utvecklade snabbt en 
faiblesse för mord på leksaker. Allt som oftast 
vaknar jag i råttinnanmäte eller bollstrimlor. 
(Nej, de får inte ha leksaker i sängen. De får 
egentligen inte ens sova i sängen … men de är 
sluga små mördarhundar.) Jag har provat allt, 
och förlikat mig med tanken på att leksaker 
alldeles uppenbart är de perfekta mordoffren, 
det blir en näve Ikearåttor varje gång jag åker 
förbi. Billigt och bra, inga plastögon eller dy-
likt, och alltid lika uppskattade. Sen att de 
bara håller en vecka eller två – det får man 
leva med! Underbart är kort!! /Victoria

• Ikea har bra pris, kul design och hållbara, 
som Grisen Knorrig.

• Biltema har också billiga och väldigt upp-
skattade, dovt grymtande grisar, finns grå 
och rosa. Men så hållbara kanske dom inte 
är… det beror på hur många procent piraya 
din cockerpoo har.

• Det här leksaken från Arken Zoo ska vara 
svårtuggad. Svea ääälskar sin! Flera pooer 
har den som favoritleksak och intygar att 
den håller i månader, men Charlie lyckades 
ändå snabbt demolera sin…

• Min nalle från en vanlig leksaksaffär är 
jättefin och bra, hälsar Tweaka.



14

Nyår med hund…
Var kan man fira nyår om man har en hund 
som är rädd för fyrverkerier, och man vill 
undvika allt nyårssmällande? Jo, man kan ta 
in på ett flygplatshotell! I alla fall om man 
bokar ett år i förväg, för detta har blivit po-
pulärt. Runt flygplatser råder förbud mot 
fyrverkerier och smällare av flygtrafikskäl, 
något som både hotell- och hundägare upp-
täckt. 

Clarion Hotel vid Arlanda var först med 
konceptet för fyra år sedan, och förra året 
checkade 360 hundar och deras ägare in 
där. Hotellet har belönats med ett heders-
pris av organisationen Djurskyddet Sverige 
för sitt initiativ. Nu har trenden spridit sig så 
att fler hakat på, som Sturup Airport Hotel 
i Malmö. 

I Göteborg är det hotellet vid den numera 
tämligen övergivna flygplatsen Göteborg 
City Airport i Säve på Hisingen som bjuder 
in hundfamiljer på nyårssupé med övernatt-
ning. Trots att mycket flygtrafik flyttat från 
Säve till Landvetter gäller fyrverkeriförbu-
det kring flygplatsen på Hisingen.

Runt om i landet finns hotell som erbjuder 
ett lugnt nyårsfirande med hund. På många 
håll står också hundklubbar för smällarfria 
arrangemang i en tyst och avskild miljö.

Sedan några år finns också det så kallade 
Smällarupproret på Facebook som vill stop-
pa försäljning av fyrverkerier. Gruppen har 
över tiotusen medlemmar.  

Tips inför nyår
• Rasta hunden ordentligt dagen innan.

• Gå inte ut med hunden eller lämna den 
ensam hemma.

• Dra ner persiennerna, sätt på musik 
eller radio.

• Ge gärna hunden ett ben – att tugga är 
lugnande. Fyll t.ex. ett märgben med 
leverpastej och lägg i frysen. Det blir ett 
gott godis som håller hunden sysselsatt.

• Ignorera själv ljuden. Visa inget alls när 
hunden hör smällen, tittar upp på dig 
och frågar. Då signalerar du att smällar 
inte är farligt utan helt normalt.

• Umgås gärna med en helt skottfast 
hund på nyår. En valp eller en osäker 
hund tar gärna efter. 

• Ta bort all hundmat under nyår och ge 
en matbit eller köttbulle varje gång det 
smäller. 
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Träna i förväg
Besök platser med mycket ljud och gör dem 
trevliga med godis och lek. Då sätter hun-
den ihop ljud med positiva minnen. Om 
man har en skjutbana i närheten kan man 
promenera inom hörhåll och träna där.

Det finns nyårsljud på Youtube som man 
kan spela upp för hunden. Först på låg vo-

lym och sedan högre och högre, så kan man 
vänja honom. Sätt på ljudet och bete er som 
om ni sätter på vilken skiva som helst.

Skratta och mys tillsammans med hunden 
samtidigt som det är skott- och raketljud 
på filmen. Låtsas att ni blir jätteglada när 
det smäller. Ens egen inställning och attityd 
kring ljud påverkar hunden mycket.

Tips från Facebook-gruppen.

Man kan träna på fyrverkeri, framför allt ljuden, med t.ex. Youtube.
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Mezzi från Vittsjö inspekterar en lokal varningsskylt.

Vera blev överlycklig när första snön kom!

Vera, med gummianka i snöaction, då yr det ordentligt!

Mezzi vet att tomten är en synnerligen lömsk figur…

Snö är kul men fastnar i pälsen, tycker Fonzie.
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Ser ni Saga? Bland löven och utan tomte-luva…

Kommer ni ihåg Sotis (”omslagspojken” vid träskon), nu lite äldre, 

nyklippt och med ny jacka! Den ser lite stor ut…

Vera blev överlycklig när första snön kom!

Nahla i första snön!
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Nåja, vad är väl ett nyår på slottet?
Det kan vara dötrist, långtråkigt och alldeles, 
alldeles underbart, även för en cockerpoo.

För på Sveriges mest hundvänliga slott är 
hundar lika välkomna som människor. Den 
anrika entrédörren till Häringe Slott pryds 
av en illustrerad retropudel och en 
skylt med ”Woof, I am loved here”.

Nyår är speciellt uppskattat, ef-
tersom det råder fyrverkeriför-
bud på hela området runt slottet. 
Förra nyårsafton hade slottet ca 
hundra människogäster och 38 
hundgäster. Man skålar i cham-
pagne och släpper upp rislampor och 
det blir väldigt stämningsfullt utan fyr-
verkerier. Slottets ägare har själv hund, en 
labrador/dalmatinmix, som hamnade hos 
familjen efter att ha bott på hundhem. Flera 
som arbetar på hotellet har också hund.

– Här är nästan som ett hunddagis ibland, 
säger personalen.

Slottets hundgäster får vara med 
i matsalar, hotellrum och slotts-

salar, och de kan beställa läcker-
heter från en egen hundmeny. De 

kan välja mellan kötträtter och vegeta-
riska rätter, och till dessert serveras hund-
glass. Naturreservatet runt slottet passar bra 
för långa promenader. Häringe Slott ligger 
några mil söder om Stockholm.

Slottets historia
Redan år 1525 lät Gustav Vasa uppföra en 
flottbas här. År 1657 lät greve Gustav Horn 
uppföra den stenbyggnad som står här än 
idag, och många starka kvinnor, till exem-
pel Agneta Horn och Agneta Wrede, har 
styrt slottet efter det. Vissa av dem lyckades 
till och med trotsa samhället och gifta sig 
av kärlek! 

På 1930-talet renoverades och modernisera-
des slottet av tändsticksmiljonären Torsten 
Kreuger som lät installera kylskåp, bygga 
Sveriges första utomhuspool av olympiska 
mått (med en rutschkana från andra vå-
ningen), konstruera en bowlingbana och 
gräva en underjordisk tunnel mellan en av 

Hundar är välkomnai slottets salonger. Bra, tycker 
Winston, här med mattes mamma Helen.



19

flyglarna och huvudbyggnaden. Hit kom 
Greta Garbo, Elisabeth Taylor och många 
andra världsstjärnor för rekreation, mingel 
och glamourösa cocktailpartyn. 

När Torsten Kreuger senare åtalades för 
förskingring sålde han slottet till sin bekant 
Axel Wenner-Gren, grundaren av Electro-
lux, med hopp om att så småningom kunna 
köpa tillbaka det. Axel gav slottet till sin fru 
Marguerite med orden ”Häringe is yours, 
baby!”, utan en tanke på att ge tillbaka det 
till Kreuger. 

Paret Wenner-Gren fyllde Häringe med 
antika möbler, silverföremål, vapen och 
mattor, och slottsparken utsmyckades med 
statyer. Efter Axels död tömdes slottet på 
allt av värde. Kräftkungen Olle Hartwig 
köpte det tomt 1974, men lyckades genom 
idogt spårarbete återställa slottet i dess forna 
glans. 1999 köptes slottet av den hundäls-
kande Jenny Baker som äger det idag. 

Historiska hundar
Slottets historia är kantad av husdjur. Mar-
guerite Wenner-Gren var en stor djurvän 
och hade många hundar på slottet. Hon 
tog även med sig dessa vart hon än reste i 
världen, och det berättas att hon en gång 
skapade panik på Miamis flygplats genom 
att släppa lös sina 16 medföljande hundar. 
Kanske är det hennes djurvänliga anda 
och arv som har bidragit till att slottet är så 
hundvänligt än idag. 

Kristina 

Marguerite Wenner-Grens hundar finns begravda 
med personliga minnesstenar under en gran strax 
intill slottet.

Jenny såg hundarna Max och Chantal när hon var i 
Paris för att köpa fotokonst till sina hotell. Hon blev 
helt förälskad och ville absolut ta med dem hem, 
även om hon fick trängas på flygplanet med de tunga 
skulpturerna som om de var riktiga hundar. Nu trivs 
de väldigt bra på Häringe, där de får träffa hund-
kompisar varje dag, som till exempel Fonzie.
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Cockerpooträff i Uppsala
Sista lördagen i oktober träffades ca 15 hun-
dar med familjer i Röbo hundhage i Uppsa-
la. Solen sken och hundarna lekte och hade 
kul i det fina vädret, medan tvåbeningarna 
pratade och hade trevligt. Några intressera-
de utan hund passade också på att titta och 
ställa frågor om cockerpooer.

Ester valptränar. 

Ester, Maxi, Wilma och en otroligt söt röd fluffboll.
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Över 1000 hundar!!!
I oktober registrerades föreningens 1000:e 
hund! Det blev Alice, 7 månader. Hon kom-
mer från Cecilia och Janne Grähs i Ekeby. 
Mamman är engelsk cockerspaniel och pap-
pan är dvärgpudel. Idag är Alice 7 månader, 
väger 7,5 kg och är 36 cm hög, hennes färg 
är aprikos och vit. 

Alice beskrivs av sin matte Pernilla Dreipner 
som en gladlynt hund som älskar att hälsa 
på både människor och andra hundar. Hon 
gillar också att titta på tv, speciellt om det 
är djur med, då sitter hon på första parkett 
framför tv:n och tittar och skäller ibland på 
dem. 

Alice tycker om att gräva i trädgården ibland, 
gillar sovmorgnar och även att hänga över 
soffkanten och titta ut. Hon skäller aldrig 
när det knackar på dörren eller kommer nå-
gon i trädgården. Alice är en lättlärd hund 
men man får träna henne på olika saker. 
Hon är en riktigt trevlig familjehund som 
förgyller familjens vardag.

Alice (Mille)!!

Cisco den lugne jätten, Wilma, Scilla, Wilma och 
Ester.
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Hundägarens vardag
Hej! Jag heter Victoria 
och är med jämna mel-
lanrum stolt ägare av 
två ljuvliga hundkräk, 
nämligen Luvvey – 
cockerspaniel/lhasa 
apso/shih tzu – och 
Hunney – cockerpoo. 

Jag tänkte bjuda på en liten inblick i min 
hundägarvardag – så alla andra cockerpoo-
ägare i vårt avlånga land i lugn och ro kan 
luta sig tillbaka i vetskapen om att de inte 
håller på att bli vansinniga, hundägarlivet 
ska vara vettlöst ibland. 

Hunney, cockerpoo, till vänster och Luvvey, cocker-
tzulhap, till höger – enda skillnaden utseendemäs-
sigt är att Luvvey har väääldigt korta ben. Annars 
identiska.

Jag tror fullt och fast på att sprida sina gra-
cer. När jag känner att min lilla mamma le-
ver ett alldeles för bekymmersfritt liv kastar 
jag gärna ut ett hundkräk till henne. Nedan 
följer en sms-konversation som tydligt visar 
vem som bestämmer i min mammas som-
marstuga när Luvvey är på besök…

Mammas kommentarer är blå – mina vita.
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Morgonen efter ramlar detta sms in...

Stackars lilla mamman!!!

Hunney och Luvvey, de små juvelerna!!
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Vissa straffar Gud meddetsamma…
 

Igår vaknade jag som vanligt okristligt tidigt 
för att gå till den förbaskade grottekvarnen. 
Jag rafsar ihop alla mina knakande ben och 
armar, kravlar mig ur sängen – givetvis utan 
att störa tiokilosklossen Luvvey – som snar-
kar värre än en karl i sin favoritposition mel-
lan mina ben – vänder mig om och ser till 
min förvåning att det saknas en tiokiloskloss. 
Va? Har Svarta Apan* glömt bort att hon äls-
kar mig när hon sover? I vaket tillstånd äls-
kar hon allt och alla men när hon sover duger 
bara jag. Bestämmer mig genast för att få ett 
svartsjukeanfall och mörda den av pojkarna 
hon valt att sova hos… Då ser jag henne. 
Hon som kommer att döden dö innan da-
gen är över har krupit upp i min ljuvliga, lila 
sammetsdivan och draperat sig över kud-
darna i bästa prinsessan-på-ärten-imitation.  
 

Fnissar lite i mjugg, lutar mig fram för att 
lyfta ner henne – då morrar hundbusen åt 
mig! Oj, oj, oj, hon har ingen självbevarel-
sedrift alls. Jag upplyser henne vänligt men 
bestämt – med retliga pussar på hennes ena 
sammetslena öra – att jag äger allt som är 
Apan, varenda millimeter Apa tillhör mig 
och jag gör som jag vill med MIN Apa ... Gör 
sen mina morgonbestyr, klär mig, lyfter ner 
den andra tiokilosklossen från sängen, bär 
ut sagda kloss (hon är osedvanligt morgon-
trött, allt före klockan tolv är förkastligt ti-
digt), pular in oss i bilen och åker till jobbet. 
Väl på plats får Apans dåliga morgonhumör 
sin förklaring. Jag äger en löphäxa! Eftersom 
jag är en oerhört klok hundägare har jag en 
liten trosa även på jobbet så den åker genast 
på. Stackars lilla hundkräket! 

* Hunney kallas Svarta Apan, Luvvey kallas Kakan eller Sälen.
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Personlighetsförändringen är total. Res-
ten av arbetsdagen ligger hunden blick-
stilla. I en fåtölj. Under ett fårskinn…   
Historiens lilla moralkaka? Morra inte åt 
din matte – då blir du straffad med löp-
trosa!

Den hoppade faktiskt ner själv  
– jag looovar! 
Finns det nåt som är snabbare och mer 
tjuvaktigt än en hungrig hund? Där sitter 
jag i godan ro med mitt eftermiddagskaffe 
och smaskar på lite Digestivekex med 
smör och ost på – när pojkarna pockar 
på uppmärksamhet och tvingar ut mig i 

köket. När jag kommer tillbaka ... har mitt 
Digestivekex liksom av magi förflyttat sig 
bort från tallriken, blivit av med osten och 
fått hälften av smöret avslickat. 

 
Den sluga lilla Sälen försöker med all sin 
kraft förmedla att hon aaabsolut inte skulle 
göra nåt så oförskämt, hur vågar jag ens an-
tyda nåt liknande? Och just det där kexet 
var förresten ett Kamikazekex, det ville ta 
livet av sig! Det hoppade av tallriken allde-
les av sig självt! Och osten bara råååkade 
hamna i hennes mun…

Victoria
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Ludde, 12 år, älskar julen och alla julklappar.

Julhundar

Julhunden Inez – Ho, ho – God Jul!Falkor önskar God Jul! Högaktuell bild!!

Wilda4Yóu önskar God Jul!!
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Elsa tomtefilosoferar…

Jubileums-Alice, föreningens 1000:e hund, 
provar tomteluva.

Vadå Arne Weise eller Sanna Nielsen, Ester vill göra SVT-julen!!

Bella Notte! Men hur länge 
ska man vänta på frikadel-
lerna? Undrar Lady & Lufsen 
(Winston & Kajsa).

Elsa, Majken och Mollie i julig outfit…
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Kan NÅ’N förklara för MIG vad alla konstiga pa-ket kommer ifrån – precis vid min korg?! Och vem tusan har tagit in en gran!!?? Undrar Kasper…

Lilly önskar alla Cockerpoo-kompisar en riktigt God Jul

Svea i ett myller av juklappar – härligt!!

Zelda och Izor skickar ett julkort till alla cockerpooer…
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God Jul önskar Mollie!!

Elvis är på God Jul-humör! Asta är tomten!!

God Jul från Nessie!!

God Jul från Wilma & Myrra!! Milou älskar julen! Då får han ost, köttbul-
lar, leverpastej, skinka och annan god julmat 
– mums!!! 



30

Valpar på gång!

* dp = dvärgpudel, ec = engelsk cockerspaniel, ac = amerikansk cockerspaniel

Det här är Wilda4You som väntar valpar. 
Wilda är född 2012, hon är 32 cm hög, vä-
ger 7,2 kg och är mix cockerpoo (31,25% 
dp, 37,5 % ec, 31,25 % ac)*.  

Pappa till valpar-
na är Bruno. Han 
är född 2011, är 
36 cm hög, väger 
8 kg och är också 
mix cockerpoo 
(68,75 % dp, 25% 
ec, 6,25 % ac).

Wilda och Bruno 
är båda hälso-
testade utan an-

märkning med patellaundersökning och 
ögonlysning. De har en kull valpar som är 
födda i oktober 2015, så de kommande val-
parna har redan sex helsyskon. Valparna har 

blandningen hälften dvärgpudel och hälften 
spaniel (50 % dp, 31,25 % ec, 18,75 % ac). 

När Wilda är dräktig har hon ökad aptit, i 
vanliga fall är hon kräsen. Hon gillar inte 
undersökning med ultraljud, för hon vill inte 
ligga stilla på rygg. Så det var lite svårt att se 
hur många valpar det var i magen vid ultra-
ljudet. Wilda är ganska kramig i vanliga fall, 
men nu är hon ännu mer kramig och vill vara 
nära. Hon fattar nog att något är på gång!

Här väntar Wilda med sin matte Louise på 
ultraljud.

I Cockerpootidningen hoppas vi kunna 
följa Wildas valpar i kommande nummer, få 
veta hur det gick till när de föddes, se hur 
de utvecklas, om de blir lika varandra, sina 
tidigare syskon och sina föräldrar, och sedan 
följa dem till deras nya hem. Det finns lång 
kö till valparna redan före födseln. (Tid-
ningen förmedlar inga valpspekulanter, då 
rekommenderas föreningens uppfödarlista!)

God Jul! önskar Wilda4You
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Elsa filosoferar

Hej!
Snön kom tidigt i år. Matte plogar gångar åt 
oss i trädgården så att vi kan busa omkring. 
Vi både gillar snön och inte. Den fastnar ju 
så förbenat i pälsen. På mej och Mollie fast-
nar det mest. Majken och Sigrid är slätisar 
så där blir det inte så mycket som fastnar.

Jag skrev i förra numret att Sigrid skulle gå 
på nosework-kurs. Jodå, hon och Folke bör-
jade. Det gick bra och var roligt. Men ty-
piskt nog började Sigrid löpa så hon kunde 
inte gå klart. Men Folke fortsatte kursen ut. 
Han var jätteduktig och så ivrig att få leta 
upp eukalyptusdoften att han hade svårt att 
vänta på sin tur. Riktigt surt att Sigrid inte 
kunde gå klart. Både Sigrid och Folke är 
mina barnbarn, för er som inte vet.

Annars rullar livet på så sakteliga, och snart 
är det jul igen. Tiden går så fort, snart fyl-
ler jag 11 år. Ingen kan tro det, för jag är 
pigg som en mört, säger matte. Och jag får 
nog hålla med henne. Kanske blir jag fortare 
trött när vi springer i skogen, men annars 
känns det bra.

Matte köpte ett nytt koppel så hon kan gå 
ut med oss alla fyra samtidigt. Det kallas för 
virvelkoppel, och där kopplar hon mej, Mol-
lie och Sigrid. Jättebra då det inte trasslar sej 
hur mycket vi än vimsar runt. Majken får gå 
ensam i ett koppel. Så nu tränar vi på att gå 
ordentligt med detta koppel. Men folk tittar 
på oss när vi kommer hela gänget. 

Så kommer mina vanliga julvarningar: Pas-
sa er för att äta för mycket jul mat! Det är 
inte bra för oss. En liten smakbit är väl ok 
men som sagt, ta det försiktigt. Annars blir 
det ingen god jul.

Kram till er alla och hoppas tomten kom-
mer till er med någon bra paket.   

GOD JUL och 
GOTT NYTT ÅR!

 önskar Lotta, Elsa, Mollie, Majken  
och Sigrid 

Annonsera i Cockerpootidningen!
Under 2017 går det bra att annonsera 
i Cockerpootidningen. Du når då alla 
medlemmar i föreningen Cockerpoo 
Sverige. Annonspriser: helsida: 500 kr, 
halvsida: 300 kr, kvartssida: 200 kr. 
Boka annons och skicka den senast vid 
manusstopp för aktuellt nummer (nr 1: 
10 feb), till: 

tidningen@cockerpoosverige.se



Nästa nummer
Nästa nummer kommer bl.a. att handla om mat.

• Vilken sorts mat är bäst; torrfoder, våtfoder,  
färskfoder eller vår egen mat? 

• Vad är lämpligt och olämpligt för hundar att äta?

• Hur ofta och hur mycket äter våra pooer?

• Har du tips på tuggben och godis?

• Slänger din hund i sig maten blixtsnabbt? 

• Eller krånglar den och vill inte äta alls?

• När, var, vad och hur äter din hund?

Dela med dig av tips och erfarenheter kring mat, godis och din hunds matvanor!  
Skicka in textbidrag och bilder! Gör det snart så att det blir av,  
men senast den 10 februari! Maila till: tidningen@cockerpoosverige.se

Föreningen Cockerpoo Sverige har 10-årsjublieum 2017!  
Har du haft hund länge och varit med i föreningen länge,  
kanske ända sedan starten 2007? Hur var det då?  
Vad har hänt sedan dess? Hur arbetar föreningen idag?  
Skicka in textbidrag och bilder till 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

Cockerpoo Sveriges  
Webshop
Du hittar webshopen på  
www.cockerpoosverige.se 

JUBEL!
!


