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D 
et tog två år. Men nu har 
äntligen en bergamascokull 
fötts i Skandinavien. Hind-

ren har varit många. Både pande-
min och BREXIT har satt käppar i 
hjulet. Men äntligen så blev det en 
kull på åtta valpar (sex hanar och 
två tikar) tisdagen 7 december. 
Mamma är Mella (Perfect Storm´s 
Rain) och pappa är Alfred 
(Tempeluddens Alfred Ravisson). 
Mella är till vardags placerad hos 
en fodervärd i Sverige (fodervärden 
råkar vara undertecknad) och Al-
fred bor i Skarpnäck med sin män-
niskofamilj. Ägare till kullen är Pia 
Storm Pedersen i Vejle, Danmark, 
som nu tar hand om sin fjärde ber-
gamascokull. Vi önskar alla lycka 
till och naturligtvis är vi glada över 
detta tillskott till bergamascoflock-
en. Förhopp-
ningsvis är 
detta början på 
en babyboom 
för rasen. Kul-
lar är plane-
rade både i 
Sverige och 
Norge. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Mella med sina valpar 

 
 
 
            Den stolte fadern 

(Katarina Hallefjord) 
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Fysträning – den viktigaste träningen?  

F 
ysträning eller friskvårdsträning, är ett toppenbra 
sätt att hjälpa hunden att få ett långt och friskt 
liv. Denna träning tycker de flesta hundar är rolig 

och den är lätt att lägga in på promenaden, vilket gör att 
den verkligen blir av. 
Friskvård gör vi när vi tränar våra hundar i styrka, ko-
ordination, balans, kroppskontroll och rörlighet. Vi 
hjälper hunden att kunna hantera sin kropp på ett bättre 
sätt för att undvika skador. En starkare kropp håller 
ihop bättre. Hunden får också en bättre proprioception 
vilket hjälper den att ha kontroll över sin kropp, hur 
den har sin kropp i förhållande till miljön med ett bra 
muskelminne. 
Det minskar skaderisken och samtidigt får vi en hund 
som mår bättre, den blir jämnstark i kroppen, vi hittar 
eventuella problem fort eftersom att vi känner mycket 
på hunden under träningen. En extra bonus i detta är att 
vi får en hund som får göra något de ofta gillar och det 
leder till en gladare hund med bättre självförtroende 
och förmodligen också en bättre relation till föraren.  
När de stabiliserande musklerna i kroppen är starka 
hjälper det hunden att minska trycket på leder, att hålla 
leder och ben på ett korrekt sätt vid rörelse, vilket själv-
klart är bra. 
Vi ökar förutsätt-
ningar till ett långt, 
skadefritt och friskt 
liv. Vi minskar 
också stressnivån 
hos hunden, som 
ofta ger en bättre 
mental hälsa. 
Dessutom är det 
fantastiskt roligt 
både för hunden 
och ägaren. 
 
 

Frambenen 
högre än bakbe-
nen 

Vad ska man tänka på? 
 
Använd sele på hunden så att du lätt kan stödja 
den vid behov. Var noga med säkerheten. Låt 
den inte hoppa för högt eller hoppa inte ner från 
högre än boghöjd utan hjälp. Locka inte upp 
hunden på varma eller hala underlag, låt inte 
hunden vara på ostadiga underlag på högre höjd 
innan den har lärt sig att hantera det. 
 
Tänk även på att träna på sådana platser som inte 
stör andra. Smutsiga tassar är inte så bra på bän-
kar eller liknande.   
 
Vad kan man göra? 
 
Balansera på stockar, stenar, murar, brädor eller 
liknande.  
Gå i blåbärsris, snö, vattenbrynet, myr eller 
andra platser där hunden behöver lyfta tassarna 
för att komma framåt.   
Hoppa över hinder. 
Gå slalom mellan dina ben eller stolpar. Detta är 
rörlighetsträning. 
Krypa under något, till exempel under en park-
bänk eller en stock, helst utan att hunden lägger 
bröstet i marken. Detta tränar bröstmusklerna, 
ryggmusklerna, lårens in- och utsida. 
Låt hunden stå på kanten av en altan, en stubbe 
eller bänk. Kanten ska vara rak så att om hunden 
står nära kommer den att knipa med tårna runt 
kanten. Detta tränar både tår och handlovar. 
 

Styrkeövning,  
sitta fint, detta 
börjar man 
väldigt försik-
tigt och låter 
hunden bara 
lätta från mar-
ken med fram-
tassarna alter-
nativt ger stöd 
med en arm 
innan de blivit 
starka i magen 
och ryggen. 
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Låt hunden stå med bakbenen på något och frambe-
nen i marken. Eller tvärtom. Den del hunden står på 
är den del som tränas. 
Låt hunden stå med framtassarna på något, till ex-
empel en pall eller en stubbe, locka sedan hunden 
att gå runt med bakbenen, frambenen ska vara så 
stilla som möjligt. Detta tränar kroppskontroll.  
Tanken är att hunden ska göra en annan rörelse med 
benen än den gör när den går på plan mark. Detta är 
muskelträning och proprioception. 
 
Titta i omgivningen där ni går promenad. Vad finns 
som ni kan använda i träningen?  
Var frikostig med belöning, gott godis, men inte för 
gott eftersom det kan göra att hunden har för bråt-
tom att utföra det du ber den om. All fysträning blir 
bättre om den utförs sakta och kontrollerat, det ger 
musklerna bättre träning. När man börjar med så-
dan här träning, kan hunden få träningsvärk, så 
börja försiktigt och trappa upp.  
 
Innan ni börjar med övningarna på promenaden, gå 
minst 15 minuter så att hunden blir varm i muskler-
na och kroppen. Starta upp träningspassen med en-
klare uppgifter för att göra det svårare när hunden 
börjat komma igång i kroppen och även i knoppen. 
Efter träningen är det bra att låta hunden skritta/gå 
en stund innan ni avslutar promenaden. Detta för att 
transportera bort slaggprodukter i kroppen.  
 

Vill du ha mer uppgifter 
till din hund att träna? Hör 
gärna av dig till mig!  
          
         (Ingela Andersson) 
 
 
 

Nya kompisar i SGVK 

D 
en 1 januari blir SGVK (Svenska Gårds- 

och vallhundsklubben) starkare, då FUR 

(Svenska klubben för ungerska rashun-

dar) kommer att ingå i klubben. De raser som till-

kommer är puli, mudi, pumi och komondor. Detta 

kommer förhoppningsvis att leda till att fler utställ-

ningar, som passar oss, kommer att anordnas. 

 

 

 

Kroppskontroll,  
hur kroppen förhål-
ler sig till underla-
get 

pumi 

mudi 

komondor 

puli 
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Om hunden rymmer 

 

A 
lla har väl varit med om att hunden smitit. 
Den kanske har blivit skrämd eller börjat 
jaga ett djur. Det är ett ögonblicks verk. 

Som tur är slutar det nästan alltid bra. Här följer 
lite bra tips vad man kan göra: (Det mesta är 
”lånat” från Bosses hundhjälp.) 

 

Någon hunden känner väl bör stanna kvar på plat-
sen den försvann ifrån, även om den försvann hem-
ifrån, då de ofta återvänder. Finns ingen där när de 
kommer tillbaka så sticker de igen. De återkommer 
oftast när det är tyst och lugnt, så stanna kvar hela 
natten om inte hunden är tillbaka innan. 

 

Måste man lämna platsen för en liten stund - lägg 
något där som luktar av ägaren och/eller hunden, 
såsom en filt eller klädesplagg. 

 

Anmäl till Polisen att hunden sprungit bort. 

 

Lägg ut efterlysning på din egen Facebook-
sida. Lägg in mobilnummer för snabb kontakt i ef-
terlysningen. Efterlys på lokala fb-sidor och infor-
mera och lappa omgivningen. Det är bra att vara 
föredd genom att ha ett bra foto på hunden tillgäng-
ligt. Också viktigt att i förväg gå med i de Fa-
cebookgrupper som finns, t.ex. Missing Dog, Bort-
sprungna djur, Bosses hundhjälp. 

 

Ropa inte hysteriskt efter hunden. Försök att prata 
med lugn, trygg röst, och använd era vanliga dag-
liga positiva fraser. Det ökar sannolikheten att den 
kommer om den är inom hörhåll. 

 

Ha gärna med en kompishund, som den tycker om, 
när ni letar. 

 

En skrämd hund kan gömma sig exempelvis under 
något. Leta noga på alla ställen den kan krupit un-
der eller in i. 

 

En hund som sitter fast eller är rädd, är oftast helt 
tyst. 

 

Använd ficklampa när ni letar. Ögonen reflekteras 
bra i mörker. 

 

Utomstående kan leta på ställen där hunden kan ha 
ramlat ner i och inte kan ta sig upp själv ifrån.  

Ägarna eller någon hunden känner ska INTE gå 
och söka vid bilväg, järnväg eller andra farliga 
ställen för hunden. Likaväl som ägaren letar efter 
hunden så kan hunden spåra ägaren Låt folk som 
den inte känner söka på de ställena. 

 

Be folk köra runt med bil och titta/spana efter den. 

 

Ser man hunden så jaga inte efter den. Ropa 
inte på den när ni åker runt. Om hunden hör 
ägaren, men ingen finns kvar när den kommer dit, 
så blir den ännu mera förvirrad. 

 

Ring Polisen varje dag och kolla om någon hittat 
hunden. 

 

Glöm inte att registrera dina ägaruppgifter på Jord-
bruksverket. Alla hundar som bor i Sverige ska 
enligt lag vara chippade/märkta och registre-
rade. Har ägaren missat det (eller tatueringen är 
otydlig) så ser inte Polisen/Veterinären vem som 
äger hunden. 

.  

 

 

 



 

 
 
 

Utställningar 2022 
 

D 
u vet väl om att, som medlem i BIS, kan du 
ställa ut din hund på SGVK:s utställningar utan 
att vara med i SKK. Kalendariet för 2022 års 

utställningar hittar du på www.sgvk.se. 
Årets första utställning är i Motala 13 februari. Då ska 
vi också ha vårt årsmöte så många bergamascon kom-
mer dit. 
Fördelen med att ställa ut på dessa utställningar är att de 
inte är jättestora, så man känner sig inte helt borta om 
man skulle 
vara nybör-
jare. Des-
sutom har 
man också 
anlitat domare 
som kan 
rasen. 
 
 
 

Rasklubben Bergamasco I Sverige 

(BIS) startade i april 2007. Den är en 

klubb för den alpina herdehundsrasen 

Pastore Bergamasco. Klubben syftar 

till att främja en sund avel och att öka 

intresset för rasen i Sverige. Man skall 

tillvarataga anslutna bergamascoäga-

res intresse i frågor om  rasen. 

Rasklubben BIS 

 

Orförande: Ingela Andersson 

Vice ordförande: Urban Dufva 

Sekreterare:  Katarina Hallefjord 

Kassör :  Hans Lindquist 

Avelsansvariga: Anita Lindqvist, Katarina 

Szabo 

Övriga ledamöter: Inger von Sivers, Magdalena 

Larsson 

E-post: info@bergamasco.se 

Ansv. Utg. för BIS-Bladet:  

Katarina Hallefjord 

Tel:  070-2783011 

Rebel coat– Heart of gold 

Vi finns på nätet: 
www.bergamasco.se 

Organisation 
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Ger du hunden julklappar? 

S 
venska djurägare gillar att 

skämma bort sina djur. 89 % ger 

sitt husdjur minst en julklapp. 

Mest generösa är hundägarna där 92 % 

ger sin hund en julklapp. Kattägare å 

andra sidan är något snålare - 86 %. De 

vanligaste julklapparna som djurägare 

ger är leksaker följt av godis samt bädd 

eller filt. Husdju-

ren deltar i julfi-

randet och ”ger” 

julklappar till sina 

tvåbenta vänner. 

Givmildast är 

hundar där 49 % 

ger bort en jul-

klapp, följt av ka-

nin och katt. Av husdjursägarna som sva-

rade att de brukar skicka julkort—64 %, 

svarade 56 % att de alltid inkluderar sitt 

husdjur i familjens julkort. 

(Undersökning från Arken Zoo) 


