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puheenjohtajalta
Uudelta puheenjohtajalta
visesti vain ilmoittautumaan hallitukselle,
Suomen Bedlingtonkerhon syyskyllä teille puuhaa keksitään. Suunnitteilla
kokous valitsi allekirjoittaneen yhdistyksen
on ensi vuodelle kesäpäiviä ja jalostustarkasuudeksi puheenjohtajaksi. Monille varmasti
tusta, mutta siitä lisää myöhemmin.
heräsi heti kysymys: miksi ei bedlingtonharrastajaa puheenjohtajaksi? Joskus raskas
Tämä kesähän alkaa pian olla taputeltu ja
työ vaatii tekijänsä, eikä ehdolla ollut muielokuun aktiviteetit vaativat meiltä kaikilta
ta tarjokkaita. Olen jo vuosia ollut mukana
veronsa: on Terrierijärjestön erikoisnäyttelyä
bedlingtonterriereiden toiminnassa ja pääja sitten maailmannäyttely
määränä on yhHelsingissä. Bedlingtoneja
dessä
rodun
kun vapaaehtoisesti
on mukava määrä paikalharrastajien ja
työskenteleviä ei saada
la, katsotaan saadaanko 80
kasvattajien
koiran raja rikki… Yritämme
kanssa
saada
lisää mukaan, hiipuu
järjestää ulkomaisille vierailaikaan rodulle
toimintakin.
lemme jotain pientä purtakokonaan uusi
vaa ja mukavaa jutusteltua.
jalostuksen taTerrierirotujärjestöillä
on
voiteohjelma ja
yhteinen tiedotuspiste maailmannäyttelystuomarikoulutusmateriaali. Näissä minulla
sä, sinne kaivataan myös innokkaita bedon ehkä sellaista osaamista, jota yhdistys voi
lingtonasiantuntijoita, samoin STJ:n erikoishyödyntää ja nämä ovatkin tavoitteenani tälnäyttelyn pystytykseen ja purkuun.
lä puheenjohtajakaudella. Kausi tosin loppuu
jo syksyllä, mutta jos muita hyviä ehdokkaita
Meidän on oltava aktiivisia myös rotuei tule, niin olen sitoutunut jatkamaan tehtäjärjestömme suuntaan, tumput suorassa ei
vässä.
saada mitään aikaan. Ei myöskään siten, että
luetellaan tekemättömiä töitä. Ne tulevat
Kun väki vähenee, niin pidot paranee,
tehdyksi tekemällä, joten jokainen voi omasanotaan. Kennelmaailmassa tämä vanhan
aloitteisesti tarttua toimeen eikä aina oletkansan sanonta ei kylläkään päde, kun vataa, että joku muu tekee. Ajatustyötä on ihan
paaehtoisesti työskenteleviä ei saada lisää
kiva tehdä, mutta jonkun täytyy myös tehdä
mukaan, hiipuu toimintakin. Kerhomme jäne konkreettiset työt ja pistää aivojen lisäksi
senmäärä on tänä vuonna vähentynyt. Ositkädet ja jalat töihin. Luulisi, että aktiivisen
tain tämä johtuu siitä, että jäsenluettelosta
rotumme harrastajat pääsevät myös nojatuoon kylmän rauhallisesti poistettua henkilöt,
leistaan ylös silloin kun kerho tarvitsee apua.
joilta on jäsenmaksu jäänyt maksamatta –
Tämähän on yhteinen asiamme ja rotuyhdisjopa useampana vuonna. Valitettavasti myös
tys on kuitenkin rodulla oltava, muutenhan
jäsenmaksutiedot oli tänä keväänä vähän
putoaa koko rotu pois tästä kennelmaailman
vaikea tiedotteesta ja kerhon nettisivuilta
kartalta ja siihen ei saa tilannetta päästää.
löytää, mutta vaikka asiasta on kattavasti
tiedotettu, ei jäsenmäärä ole lähtenyt mihinMyös kaikenlainen torailu ja toisten
kään nousukiitoon. Eikä ehkä tarvitsekkaan,
suomiminen on kaiketi tätä päivää ja sosijos jäljelle jää se ydinjoukko, joka on aidosti
aalinen mediahan on siihen oiva ”apuväline”.
kiinnostunut rodusta ja yhdistyksestä. Ne,
Sellainen toiminta on kuitenkin kovin lyhytjotka kaipaavat lisää toimintaa, niin aktii4

puheenjohtajalta
näköistä ja voi pahimmillaan aiheuttaa kansainvälisen selkkauksen. Sellaisestakin on
runsaasti esimerkkejä koiramaailmassa. Jos
aiheettomasta pahan puhumisesta jää kiinni, voi sillä olla arvaamattomat seuraukset
tekijälle itselleen, ei hakkujen kohteelle. Joten yritettäisiinkö vähän tsempata tässäkin
asiassa?

jopa BIS-voitto, historiallinen sellainen, on
tämän vuoden saldo. Ja maailmannäyttelyssä jatkuu?
Ei sitten yhtään koirayhdistyksen puheenjohtajan palstaa, jos ei ilmoista pääse
puhumaan. Toteankin siis loppuun, että onpa
ilmoja pidellyt ja nyt kaikki viettämään Suomen suven ja keskikesän juhlaa. Maailmannäyttelyssä ja STJ:n erkkarissa tavataan!

Haluan myös käyttää tilaisuutta hyväkseni ja onnitella kaikkia näyttelyissä näin alkuvuoden aikana menestyneitä koiria omistajineen ja kasvattajineen! Ryhmävoittoja ja

-  Kirsi Sainio

Kuva Lasse Lond

						

Syyskokousviikonloppu!
Varaa jo nyt kalenteriisi 28.9.2014, jolloin pidetään toiminnallinen syyskokouspäivä.
Tarkempia lisätietoja kokouksesta kerhon internetsivuilta kesän aikana.
5

toimit tajalta
kesäinen tervehdys
toimituksesta!
Hieman olemme myöhässä aikataulusta ja tästä kakkoslehdestä tuli nyt hieman
ohuempi lehti, mutta toivottavasti seuraava
on jälleen tuhdimpi.
Kuva Lasse Lond

Vaikka vielä ei kovin kesäiset kelit ole
olleet, niin toivotaan että ne vielä tulisivat,
jotta jokainen pääsisi kuvailemaan koiriaan
ulos ja lähettämään kuvia tänne toimitukseen sitten. Itse en myöskään aina muista, että ketkä kaikki ovat kirjoittaneet
itsestään esittelyä enkä
siis välttämättä osaa ohjata esittelyhaastetta aina
oikealle henkilölle. Voi siis
ottaa rohkeasti minuun
päin yhteyttä, mikäli ei ole
päässyt esittelyä tekemään.
		 Itse olen juuri parhaillaan lomalla koirien kanssa
ja vaikkei kelit meitä hellikään niin on aivan mahtavaa kun saa vain olla. Koirat pääsivät mukaan niin
mökille kuin vaellusreissulle pohjoiseenkin. Turhaa
on epäillä koirien kunnon
kestävyyttä, kun näkee miten kevyesti koirat liikkuvat omaan puuskutukseen
nähden.
		 En varmaankaan ole
ainut, joka reissaa koiriensa kanssa, joten olisi todella kiva lukea tarinoita muidenkin reissuista. Kuvien
kera, tottakai!

Parempia loppukesän
kelejä toivoen,  
- Liisa
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Esittelyssä
Katja ja koodi
Teksti ja kuvat Katja Juonoja

Olen uusi bedlingtoninterrierin omistaja Jyväskylästä.
Perheeseeni kuuluu 3- ja 5-vuotiaat pojat, aviomies,
kilpikonna, 2 gerbiiliä ja tämän jutun päähenkilö,
koiranpentu Koodi (Notice Knockout).
8
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Koodi on syntynyt 10.3.2014. Koira on
ollut haaveeni lapsesta saakka, mutta yhden
perheenjäsenen astma esti koiranottamisen.
Eläimiä meillä oli kuitenkin aina, karvaisena
otuksena hevonen joka aikaisempien huonojen kokemustensa ja voimakkaan luonteensa
vuoksi vaati paljon aikaa, työtä ja kyyneliäkin jotta siitä saatiin taas mukava ja ennenkaikkea turvallinen harrastehevonen. Siksi
se myös opetti todella paljon eläimen käsittelytaitoja, joista on varmasti hyötyä myös
koiran kanssa.

rotuesittelyn loppuun ja tässä rodussahan
vaikuttivat yhdistyvän juuri ne ominaisuudet
joita koiralta toivoin. Ja tarkemmin katsottuna ruumiinrakenne muistuttaa vinttikoiraa!
Vinttikoirat ovat aina olleet lähellä sydäntäni, mutta arastelin kuitenkin ottaa vinttikoiraa ensimmäiseksi koiraksi lapsiperheeseen.
Kiinnostavia rotuja on paljon, mutta kaikissa
jokin asia mietitty. Rodun piti olla sopivan
kokoinen; ei liian suuri eikä pieni. Sen tulee
pysyä mukana reippailla kävely- ja hölkkälenkeillä. Ehdottomasti mahdollisimman terve,
ei pitkää listaa perinnöllisiä sairauksia. Ei
lyttykuonoa eikä säännönmukaisia keisarileikkauksia. Liikkumaan luotu rakenne.
Ei voimakasta vahti-tai paimennusviettiä,
hallittavissa oleva riistavietti. En halunnut
yliarvioida omia resurssejani, ei siis vaativaa
palveluskoiraa joka kärsii jos en ehdikään
treenata riittävästi. Toki koulutettavuuttakin pitäisi olla... Vaatimuksia siis riitti. Lähtökohtana oli luonnollisesti valita rotu joka

Koiraa suunnitellessamme rodun valinta tapahtui periaatteessa isännän toiveesta.
Jos se koira on hommattava, niin olisi edes
sellainen josta ei lähde karvaa suut ja silmät
täyteen.. Tältä pohjalta googlaillessani törmäsin sattumalta bedlingtoninterrieriin.
Ensin totesin että jaa, tämä on se rotu jonka
olen kuvan perusteella aina ohittanut koirakirjoja lukiessani. Päätin kuitenkin lukea
9
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eivät ne tuntuneet tässä elämän vaiheessa
yhtä hyviltä vaihtoehdoilta kuin bedlari. Halusin pennun mieluiten kesäksi, jotta sille
olisi riittävästi aikaa ja ulkoilu lasten ja pennun kanssa olisi helppoa. Siksipä kävin vielä
kaikki suomalaiset kasvattajat läpi ja kyselin
vinkkejä pentuvälityksestä. Sain ulkomaisten kasvattajien nimiä ja Ruotsi tuntui turvalliselta ja helpolta maalta kasvattajan etsimiseen, kun kielikin kääntyy.

sopisi mahdollisimman hyvin elämäämme, ja
jolle voisin ilman mahdottomia ponnisteluja
tarjota riittävästi aktiviteettia jotta koirakin
olisi onnellinen.
Bedlingtoninterrieristä luin sitten kaiken
mahdollisen mitä Google tarjosi ja vakuutuin
siitä että tähän rotuun kannattaa tutustua.
Pääsimme käymään kahden kasvattajan
luona tutustumassa koiriin livenä ja kyselemässä lisää. Heidän koiransa tavattuaan olin
varma että sellaisen haluan. Ystävällisiä ja
uteliaita, eivät kuitenkaan liian riehakkaita hössöttäjiä, eivätkä lainkaan epäluuloisia
vieraita ihmisiä kohtaan.

Ruotsin puolella pentuja oli useammallakin kasvattajalla, joista päädyin kennel Noticeen ja Ninna Odehagiin. Ninnallakin on
pienet lapset, pennut olisivat siis tottuneet
lapsiin valmiiksi, mikä olisi erittäin hyvä
asia. Ninna myi meille pennun mielellään ja
sitten vain odoteltiin että saadaa hakea poika kotiin. Laivamatka sujui hienosti ja Koodi
ihastutti kaikkia kovasti. Laivalle mennessä

Pentusuunnitelmat eivät aina toteudu
toivotulla tavalla, ja rupesi näyttämään siltä
että pentua ei lähiaikoina ole tulossa. Harkitsin vielä muutamaa vinttikoirarotua, mutta
10
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kuvaajat räpsivät Koodista kuvia ja siellähän
sen kuva erottui seinällä isona muiden matkustajien joukossa!

Ainakin Koodin pehmeän
turkin silittely on
terapeuttista ilman sen
kummempia kurssejakin.

Koodi on ollut huippupentu. Erittäin tasapainoinen koira joka oppii nopeasti eikä
hermostu helposti (ei se ole hermostunut
vielä mistään). Peseminen tai korvakarvojen
nyppiminen ei ole sen lempipuuhaa, mutta
Koodi toteaa nopeasti että tämä nyt vissiin
on vain kestettävä joten kestetään sitten.
Yhteiselo pennun ja lasten kanssa on mennyt paremmin kuin uskalsin odottaa. Koodi
ei ole valvottanut yhtenäkään yönä ja rupesi
nopeasti jopa pidättämään koko yön. Se on
sopeutunut hienosti autoiluun, lasten polkupyöräilyyn, yökyläilyihin mummoloissa
ym. Ainoa asia josta jatkuvasti saamme käydä keskustelua on punteissa roikkuminen...
Koodi ymmärsi kyllä nopeasti että jos istuu
nätisti saa kehuja ja ehkä herkunkin. Mutta
kun pieni terrierinpentu ei vain voi vastustaa
liikkuvia jalkoja ja liehuvia puntteja!
Koodi on ensisijaisesti perheenjäsen,
lapset ja hoitolapset saavat kasvaa yhdessä
koiran kanssa ja oppia miten eläimen kanssa ollaan. Yhtä tärkeä tehtävä Koodilla on
olla minun harrastuskaverini. Lenkkikaveri
ja mahdollisuus omaan aikaan lapseperheen
arjessa. Olemme käyneet pentujen ”leikkikoulussa” ja tällä hetkellä käymme pentujen
esikoulua. Tulemme varmasti käymään erilaisilla kursseilla etsimässä meille sopivinta
harrastusta ja lisäksi treenaillaan kotona yhteiselämän kannalta tärkeitä taitoja ja hauskoja temppuja mielen virkistykseksi. Yksi
haave on kouluttautua kasvatus-kuntoutuskoirakoksi, aika näyttää mitkä kaikki suunnitelmat toteutuvat. Ainakin Koodin pehmeän turkin silittely on terapeuttista ilman
sen kummempia kurssejakin. Mahdollisesti
meitä saattaa tulevaisuudessa nähdä myös
näyttelyissä. Uskon ja toivon että rotuvalinta
osui nappiin ja kiitän vielä kaikkia kasvattajia ja pentuvälittäjää jotka olette olleet suurena apuna siinä että kotonamme tassuttelee
Koodi!

Bedlington-esittelyt jatkuvat
seuraavassa numerossa.
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PERJANTAINA 8.8.
Tässä tila, johon rotujärjestöt
voivat sijoittaa omaa informaatiotaan. Tässä tila, johon
rotujärjestöt voivat sijoittaa
omaa informaatiotaan.
Tässä tila, johon rotujärjestöt
voivat sijoittaa omaa informaatiotaan. Tässä tila, johon
rotujärjestöt voivat sijoittaa
omaa informaatiotaan...

FCI 2 Pinserit, snautserit, molossityyppiset ja
sveitsinpaimenkoirat
FCI 4 Mäyräkoirat
FCI 8 Noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat

LAUANTAINA 9.8.
FCI 3
FCI 5
FCI 6
FCI 10

Terrierit
Pystykorvat ja alkukantaiset koirat
Ajavat ja jäljestävät koirat
Vinttikoirat

SUNNUNTAINA 10.8.
FCI 1 Lammas- ja karjakoirat
(paitsi sveitsinpaimenkoirat)
FCI 7 Kanakoirat
FCI 9 Seurakoirat ja kääpiökoirat
Best in Show
Tottelevaisuuskokeen maailmanmestaruuskilpailut
6.-8.8.2014
Koiratanssin maailmanmestaruuskilpailut
7.-8.8.2014

www.worlddogshow2014.fi
www.facebook.com/wds2014

Junior handlereiden maailmanmestaruuskilpailut
8.-10.8.2014
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RotuRace
Noviisina
RotuRacessa
Teksti Linnea Peurakoski

Kun Kuivasen Suvi ohimennen kysyi
liittyisimmekö RotuRacen bedlington-joukkueeseen, vastasin samoin tein kyllä. Mitään
hajua ei kyllä ollut, että mistä tässä asiassa on
kyse, mutta kun kerran kysyttiin niin mikä
ettei. Niinpä minusta ja Pölystä tuli päivän
toisen bedlingtonjoukkueen, Beduliinien,
neljäs jäsen.

oli 38. Ehdimme siis saapumisen jälkeen rauhassa ihmetellä vinttikoiraradan meininkiä,
pystyttää leirin ja lämmitellä koirien kanssa.
Varsin nopeasti sitten kuitenkin kuuluteltiin
valmistautumaan, joten sinne sitten mentiin.
Itse olin edelleen hieman pihalla siitä mitä pitäisi tehdä, mutta onneksi mukana oli konkareita neuvomassa.

RotuRace, jo kymmenes laatuaan, järjestettiin 7.-8.6. Hyvinkään vinttikoiraradalla. Midiluokan vuoro oli sunnuntaina, joten
silloin olimme paikalla myös me. Bedlingtoneita kärrättiin paikalle kahdella autolla:
paikalla oli yhteensä 9 lammasta, joista yksi
muodosti kannatusjoukon vesikoiran kanssa.

Ensimmäisten joukkuejäsenten juoksut
menivät ohi pidellessäni vuoroaan odottavien
hihnoja. Pölyn vuoron koittaessa pingoin kuitenkin maaliviivalle kannustamaan, mehän
olimme ensikertalaisina liikkeessä ja vieheen
kiinnostavuudesta ei ollut mitään hajua. Pölyn lähtö meni varsin hyvin, mutta sitten nuori mies huomasi kaikki kivat ihmiset aidalla ja
Mikäli joku muukin on kilpailun ideasta
poikkesi tervehtimään. Ilmeisesti tilanne oli
yhtä pihalla kuin minä, selitettäköön homlisäksi sen verran hämmentävä, että omistama tässä lyhyesti. Kilpailuun osallistutaan
jan huudot kaikuivat kuuroille korville ja Pöly
joukkueissa, jotka
juoksi takaisin lähkoostuvat neljästä
töviivalle. No, ei se
Mikäli
joku
muukin
on
samanrotuisesta
mitään, meikäläikilpailun ideasta yhtä pihalla nen juoksee radan
koirasta.
Koirat
juoksevat radalla
puoliväliin,
uusi
kuin minä, selitettäköön
80 m matkan vielähtö ja lopulta Pöly
homma tässä lyhyesti.
heen perässä tai
juoksee
ohitseni
ihmisen kannustavähän ennen maamana ja kutsujana.
liviivaa. Ilmeisesti
Joukkueelle lasketaan kaikkien juostua yhajanotto aloitettiin uudesta lähdöstä armolliteisaika, josta tiputetaan pois tiimin nopein
sesti uudelleen, sillä lopullinen aika oli 12,87
ja hitain juoksija. Lopullinen aika on siis toisekuntia. Ei huono ensikertalaiselta.
seksi ja kolmanneksi juosseiden aikojen summa.
Toinen joukkueemme Superlampaat juoksi numerolla 43. Joukkueessa oli mukana
Joukkueemme Beduliinien, jossa juoksienemmän konkareita, siinä juoksivat Wäivat Pöly, Iiris, Helmi ja Lenita, lähtönumero
nö, Kuura, Cinna ja Minttu. Hyvin pinkoi
14

Kuva Ainoleena Nagy

RotuRace

tämäkin joukkue. Ihan huipputuloksiin ei
kuulemma päästy, mutta jokainen koira tuli
joka tapauksessa hyvää vauhtia maaliin. Itse
toimin kiltisti hihnapitelijänä maaliviivan
tienoilla.

yksilöajan oli pinkonut kelpie Lasse (6,69 s)
ja tsempparipalkinnon sai yleisöä ahkerasti
moikkaillut snautseri Baleti (57,31 s).
Juoksusuoritusten jälkeen olikin hyvä
sitten istahtaa vielä hetkeksi alas ja popsia
raparperipiirakkaa puiden alla. Koiratkin alkoivat tässä vaiheessa olla sen verran rättejä, että tunnelma oli melkoisen rauhallinen.
Itse vein kotiin koiran, joka painui syötyään
samoin tein nukkumaan ja näki äänistä ja
liikkeistä päätellen hyviä juoksu-unia. RotuRaceen lähdemme mielellämme uudelleen,
jos tiimeihin tarvitaan vielä täytettä.

Joukkuetilastoissa Beduliinit sijoittuvat
sijalle 41 (aika 22,25 s) ja Superlampaat sijalle 45 (aika 26,1 s). Ykköspaikan vei tiimillinen kromfohrländereitä varsin huikean kuuloisella yhteisajalla 14,3 s. Bedlingtoneista
nopeimman ajan juoksi tänä vuonna Kuura,
7,5 sekuntia, ja sijoittui sillä yksilöaikojen
tilastoissa sijalle 30. Midiluokan parhaan
15

resumé på svenska
Resumé på svenska 2/2014
Från ordföranden

Få se om vi får fullt 80 Bedlingtons på plats...
Vi kommer att försöka orda något smått och
gott att äta för våra utländska gäster, samt
trevlig samvaro. På världsutställningen ordnar Terrierförbundet en info plats. Vi hoppas att aktiva Bedlington människor ställer
upp både på världsutställningens info plats,
samt att bygga upp och riva ner på STJ:s
utställning. Vi måste vara aktiva också mot
vårt rasförbund. Ogjorda arbeten blir gjorda
endast när vi kavlar upp ärmarna och tar itu
med uppgifterna. Vi kan inte tänka att någon
annan gör arbetet. Det är ofta roligt att vara
med och göra tankearbetet, men någon måste
också göra de konkreta uppgifterna och sätta fräs på både händer och fötter. Man skulle
tro att de aktiva människorna inom vår ras,
kommer upp ur soffan när föreningen behöver hjälp. Vi jobbar för ett gemensamt mål
och ett rasförbund måste vi ha, annars faller
rasen bort från kennelvärldens karta. Även
alla dumheter och struntprat om andra är väl
en del av dagens melodi och social medierna
är ett utmärkt ”medel”. Sådan verksamhet är
tyvärr väldigt kortsiktigt och kan i värsta fall
förorsaka internationella tvister. Den som
blir fast för ogrundat illapratande, kan råka
ut för oförutsägbara konsekvenser. Kan vi
inte kämpa också på den här fronten?

Jag blev vald till föreningens ordförande på höstmötet. Många frågade sig säkert, varför inte en Bedlingtonägare valdes
till ordförande? Ibland kräver ett tungt jobb
nya krafter, och därtill var det ingen annan
som ställde upp. Jag har varit med i Bedlington verksamheten under flera års tid. Mitt
mål är, att tillsammans med er som sysslar
med och föder upp Bedlingtons, få till stånd
ett nytt program för avling, samt ett skolnings material till domare. På den här fronten har jag kanske erfarenhet, som föreningen kan dra nytta av. Mitt ordförandeskap
tar slut redan i höst, men ifall inga andra bra
kandidater dyker upp, förbinder jag mig att
fortsätta som ordförande.
Enligt det gamla talesättet, sägs det att
festen blir bättre när gästerna blir färre.
Inom kennelverksamheten håller talesättet
inte sträck, eftersom verksamheten dör bort
utan frivilliga arbetare. Antalet medlemmar
i föreningen har minskat i år. Dels beror det
på att vi fällt bort de medlemmar som inte betalat medlemsavgiften – dels inte på flera år.
Tyvärr var det kanske aningen svårt att hitta
blanketten för medlemsavgiften i tidningen,
eller info på webplatsen. Men trots att vi informerat medlemmarna om medlemsavgiften, har antalet medlemmar inte ökat. Men
antalet medlemmar behöver heller inte öka,
ifall de som förblir som medlemmar arbetar
aktivt för föreningens bästa. De som önskar
mera verksamhet kan anmäla sig till styrelsen, vi hittar nog på program åt er. Till nästa
år planerar vi sommardagar och avelgranskningar, men mera om det senare.

Jag vill också ta tillfället till vara och gratulera till alla framgångar på vårens utställningar. Vi har sett grupp vinnare och en historisk BIS vinst. Visst fortsätter vi på samma
linje på världsutställningen?
Varje ordförarspalt kräver den obligatoriska delen om vädret. Jag konstaterar till
sist, att det varit fint väder och nu ska vi alla
njuta av sommaren och midsommar festligheter. Vi ses på världsutställningen och på
STJ:s ras special.

Den här sommarens program börjar vara
klart och händelserna i augusti kommer att
kräva mycket jobb: Terrierförbundets utställning samt världsutställningen i Helsingfors.

- Kirsi Sainio
16

resumé på svenska
Av chefredaktören
Vi är lite efter i tidtabellen och nummer två blev aningen tunn. Vi hoppas på ett
tjockare paket till nästa nummer. Fast vädret
inte ännu varit somrigt, så hoppas vi på sol
och värme och att alla kommer ut och tar fina
bilder på sina hundar. Skicka gärna bilder till
redaktionen. Jag kommer inte alltid ihåg vem
som redan presenterar sig, och kan därför
inte alltid föra utmaningen till rätt person.
Hör gärna av dig, om du inte ännu gjort en presentation av dig och din hund/dina hundar.
Jag och hundarna är nu på semester och
vi har det härligt, fast vädret inte är det bästa. Hundarna har varit med till stugan och på
fjällvandring. Det är onödigt att oroa sig för
hundarnas uthållighet, när man ser hur lätta
de är på foten jämfört med mina tunga andetag. Jag är knappast den enda som reser med
hundar. Det skulle vara trevligt att läsa om
andras resor. Med bilder förstås!
Med hopp om bättre väder,
- Liisa

Presentation av
Katja och Koodi

På sidan 6.

Jag kommer från Jyväskylä och är en
ny ägare av en Bedlingtons terrier. Vår familj
består av min man, våra 3- och 5-åriga pojkar, 2 gerbiler och vår hundvalp Koodi (Notice Knockout). Koodi föddes den 10.3.2014.
Jag har alltid drömt och en hundvalp, men
en familjemedlems astma stod i vägen för
att uppfylla drömmen. Vi har alltid haft djur,
bland annat en häst som krävde mycket tid,
arbete och tårar före hästen skolades till en
trevlig och fram för allt pålitlig kumpan. Hästen hade tidigare varit med om mindre trevliga händelser. Arbetet med hästen lärde mig
mycket om hur man handskas med djur, och

jag tror mig kunna dra nytta av kunskaperna
med hunden.
Vi hade många krav som skulle uppfyllas, när vi valde rasen. Hunden skulle först
och främst inte lossa hår. Då hittade jag Bedlingtons på google, dvs rasen jag alltid skippat när jag bläddrat i hundböcker. Jag valde
trots allt att läsa rasbeskrivningen, och kom
underfund om att rasen uppfyller alla mina
önskemål om egenskaper hos en hund. Och
hundens kroppsbyggnad påminner ju om en
whippet. Det fanns många intressanta raser,
men alltid fanns det något jag undrade över.
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vilka planer som förverkligas. Jag tror och
hoppas att valet av rasen var rätt och vill
tacka alla uppfödare och valpförmedlare som
hjälpt oss på vägen och att Koodi tassar omkring hemma hos oss.

Rasen skulle vara passligt stor, inte för liten
och inte för stor. Hunden skulle orka med raska promenader. Framförallt skulle rasen vara
så frisk som möjlig, och skulle inte få ha en
lång lista på ärftliga sjukdomar. Den skulle
inte få ha platt nos eller regelbundna kejsarsnitt. Kroppsbyggnaden skulle vara gjord för
att röra på sig. Den skulle inte få ha starkt
sinne för vakt eller vallning. Och sinnet för
att jaga skulle vara kontrollbart. Jag ville inte
överestimera mina resurser och ville därför
inte ha en vallhund, som blir lidande om jag
inte hinner träna med den tillräckligt. Dock
skulle det finnas utmaningar.... Listan på
krav var alltså lång.

Som novis på RotuRace
Jag tvekade inte en sekund, när Suvi
Kuivanen frågade om vi vill komma med i
Bedlington laget på RotuRace. Jag hade ingen
aning vad det var frågan om, men tänkte att
varför inte, när vi en gång blev frågade. Så
blev Pöly och jag den fjärde medlemmen i laget Beduliini.

Jag läste allt om Bedlingtons jag kom över
och blev övertygad om valet av ras. Efter att
ha besökt två uppfödare, var jag säker på min
sak. Men valpar föds inte alltid som planerat.
Efter att ha gått igenom alla finska uppfödare var det dags att fortsätta sökandet utomlands. Sverige kändes tryggt och lätt eftersom jag kan språket. Jag fastnade för kennel
Notice och Ninna Odehag. Ninna har små
barn, vilket betyder att valpen var van med
barn. Ninna sålde oss gärna en valp och sedan
var det dags att söka hem pojken. Båtresan
gick fint och Koodi charmade alla.

RotuRace, som ordnade för tionde gången
i rad, ordnades den 7–8.6. på Whippet banan
i Hyvinge. Midi klassen tävlade på söndagen
och då var även vi med. Vårt gäng bestod av
nio lamm, varav en Bedu grundande hejarklacken tillsammans med en vattenhund.
Om någon förstår lika lite av tävlingen
som jag förstår, så ska jag kort förklara vad
RotuRace går ut på. Det är en lagtävling och
varje lag består av fyra hundar av samma ras.
Hundarna springer 80 meter på banan, efter
ett byte eller med en människa som hejar
eller lockar på hunden. Lagets resultat räknas
på basis av alla lagmedlemmars tid, varav den
bästa och sämsta tiden fälls bort. Den slutliga tiden är summan av lagets näst bästa och
näst sämsta medlem.

Koodi har varit en toppen valp. Han är
balanserad och lär sig snabbt utan att bli nervös för någonting. Han tycker inte om att bli
tvättad eller när jag plockar hår från öronen,
men konstaterar snabbt att det hjälper inget
annat än att stå ut. Livet med valpen och barnen har gått över alla förväntningar. Koodi
har inte hållit oss vakna en ända natt och
han blev snabbt rumsren. Han har anpassat
sig bra till att åka i bil och besöka släktingar.
Det ända vi måste påpeka om är hans sätt att
hänga i byxbuntarna. Han kan inte motstå
ben som rör på sig och byxbuntar som flaxar.

I laget Beduliini sprang Pöly, Iiris, Helmi
och Lenita, med startnummer 38. Vi hade
alltså gott om tid att bekanta oss med området och ställa upp vårt läger, förutom att värma upp hundarna. Snart blev vi uppropade
och så var det action. Jag var ännu inte riktigt säker på vad jag skulle göra, men som tur
kunde de som varit med tidigare hjälpa mig.

Koodi är först och främst en familjemedlem, men vi kommer nog att delta på olika
kurser. Jag drömmer om att skola Koodi till
en rehabiliteringshund, men tiden får visa

När de första lagmedlemmarna sprang,
höll jag i kopplen på de som ännu väntade på
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tat. Själv stod jag nära mål linjen och väntade
med hundarnas koppel.

sin tur. När det var Pölys tur att springa fanns
jag vid mållinjen och hejade. Vi var ju med för
första gång och jag hade ingen aning om hur
intresserad Pöly var av bytet. Till en början
gick allt bra, men när Pöly såg människorna
vi sidan om banan gick han över och hälsade.
Pöly blev aningen förvirrad och sprang tillbaka till startområdet. Det gjorde inget, för vi
tog en nystart och då stod jag vid halva banan
och sprang före Pöly. Vår tid stod på 12,87 sekunder. Inte dåligt för en novis.

I lag tävlingen kom Beduliinit på 41 plats
och Superlampaat på 45 plats. Individuellt
var Kuura den snabbaste Bedlington på 7,5
sekunder och kom på 30. plats.
Efter tävlingen var det dags att ta det
lugnt en stund och äta rabarberpaj. Hundarna var också trötta, så stämningen var ganska lugn. Jag åkte hem med en hund som la sig
och sova och som på basis av ljud och rörelser
såg ljuva spring-drömmar. Vi deltar gärna på
nytt i RotuRace, om lagen behöver förstärkning.

Vårt andra lag, Superlampaat (Superlammen) startade med nummer 43. Laget bestod
av Wäinö, Kuura, Cinna och Minttu. Hundarna sprang fint, men nådde inte toppen resul-

Miia Granqvist
Karperö
puh. 040 5967 472

Suvi Kuivanen
HELSINKI
puh. 040 561 5178

Eila Nuutinen
JYSKÄ
puh. 0400 641 555

Maija Heikkonen
HELSINKI
puh. 050 544 2400

Toini Kärkkäinen
VAAJAKOSKI
puh. 044 355 3399

Sini Tuovinen
Helsinki
puh. 040 777 0464
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Trimmaajia

Palautusosoite:
Maria Nemeläinen
Savelantie 3 I 76
00720 HELSINKI

Kasvattajia
Ciliari’s

Heinäkengän

Taigalta

Mona Suominen
Rauhalantie 19 C
02440 LUOMA
puh. 040 840 9010
mona_suominen@hotmail.com
www.ciliaris.fi

Leenä Hytönen
Kurolahdentie 67
44260 Vihijärvi
puh. 050 384 5464
leena.hytonen@gmail.com

Saana Remula
Onkitie 2 E 21
90810 Kiviniemi
puh. 044 552 4117
saana.remula@gmail.com
www.bedlington.
kotisivukone.com

Cuenta’s

Lea Mäkinen-Pulkkinen
Joupinrinne 4 B 36
02760 ESPOO
puh. 050 463 9405
leleelias@hotmail.com

Suvi Kuivanen
Pihlajatie 5 B 15
00270 HELSINKI
puh. 040 561 5178
suvi.kuivanen@nic.fi
www.elisanet.fi/cuentas

Diteblue
Helena Lammenaho
Tasaajankatu 1 A 4
48900 KOTKA
puh. 040 590 9010
helena.lammenaho@gmail.com

Feelgoods
Kirsti ja Pauli Koskela
Jäkärläntie 8 K 61
00940 HELSINKI
puh. (09) 302 646

Le-leelia’s

Meripihkan
Riitta-Maija Liikanen
Lakkikalliontie 17
30100 FORSSA
puh. 050 584 4347
riitta-maija.liikanen@luukku.com
www.meripihkan.fi

Nachtwolken
Jatta Harjula
Viljavarastontie 18
61550 Orismala
puh. 046 885 8330
jattaharjula@gmail.com

Slioorin
Miia Granqvist
Backintie 7
65630 MUSTASAARI
puh. 040 596 7472
miia.granqvist@netikka.fi
www.slioorinkennel.fi

Tanzara
Eila Nuutinen
Savikkotie 8
40420 JYSKÄ
puh. 0400 641 555
tanzara@jippii.fi
www.tanzara.fi

Tinwelindon
Sini Tuovinen
Anna Korkeakangas
Tilanhoitajankaari 6 B 49
00790 HELSINKI
puh. 040 777 0464,
050 402 1852
kennel.tinwelindon@gmail.com
www.tinwelindon.
weebly.com

