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Nu i skrivande stund så är det full aktivitet med allt inför
utställningen på Tånga hed.
Det är väldigt roligt att det är så många hundar anmälda som
30st.
Nu när den tropiska sommaren lagt sig så laddar vi för en ny
jaktsäsong.

På mötet på Vätterleden på vårvintern 2017 diskuterades hur
PBGV-klubben skulle gå vidare efter all
turbulens som hade varit året dess innan. Många gemensamma
synpunkter lades fram.
Ett av de bärande önskemålen från deltagarna på Vätterleden var
att ta bort alla tävlingar av typ SM för PBGV och satsa mera på
medlemsträffar. Styrelsen har hörsammat bland annat denna
synpunkt och lägger de olika SM:n vilande för PBGV från och
med 2019 och tar bort rasklubbens bästa hundlistorna
omgående.

Vi har hitintills anordnat ett besök på Lerums djur-klinik, och
försökt anordna en familje- och viltspårsdag i nord Uppland.
Tyvärr fick det sist-nämnda evenemanget ställas in på grund av
att flera
anmälda deltagare hoppade av i sista stund. Vi har även ordnat
en träff där man kunde testa en rad olika grenar som rallylydnad,
nosework, agility mm men tyvärr blev den inte heller av.

Vi är väldigt tacksamma om det är någon aktivitet ni skulle vilja
att vi ordnar, så hör gärna av er till oss.
Är det Kommande evenemang kan du hitta på vår hemsida där vi
redovisar vad som händer.
www.bgv.se
Annelie/ordförande

 Vallebo´s Fantasi Doris väntar på sin tur

Avelskommittén för rasklubben Svenska Petit
Basset Griffon Vendeén

Denna gång vill jag ta upp vikten av att DNA testa våra
hundar för POAG.
Det har väl knappast undgått någon att vi numera kan testa
våra hundar mot just POAG som betyder Primary Open Angle
Glaucoma
Normalt bildas kammarvätskan i ögat bakom iris och cirkulerar
genom pupillen för att sedan rinna ut.
Om det blir stopp i avflödet, så stiger trycket i ögat vilket
gör att hornhinnan oftast blir grå och hunden blir röd i ögat.
Detta är mycket smärtsamt och kräver akut behandlig.
Hunden kan bli permanent blind, om man inte får ned trycket
med behandling inom några timmar.

När jag sitter och tittar på hanhundslistan som återfinns på
rasklubbens hemsida, så ser jag att det är många som INTE
är testade, detta innebär att en del hundar kan gå miste om
parningar, då en uppfödare med en tik som är testad Carrier
(bär på anlaget utan att utveckla sjukdomen) måste paras
med en testad Clear (fri) för att inte avkommorna ska riskera
att få sjukdomen.
Så jag vill uppmana alla Ni hanhundsägare som finns på
listan och som ännu inte testat er hund gör det NU.
Testet skickas efter från England via denna länk http://
www.ahtdnatesting.co.uk/ och kostar runt 500 kr
Om ni är osäkra hur Ni ska göra så hör av Er så hjälper vi till.

Vi uppmanar även till att inrapportera ifall din hund blir sjuk
i någon åkomma, om vi alla är öppna om det vi evt råkar ut
för, så kan det ju innebära att vi kan undvika vissa
kombinationer, som är mindre bra.

Med detta sagt så önskar jag Er alla en härlig höst med
många goa dagar i skogen, var rädd om din hund, håll den
torr och varm om du sätter in den i en kall bil efter en dag i
skogen.
Inge
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PBGV-Klubbens Off. utställning Tånga hed, Vårgårda 19/8
Domare. Mats Jonsson

Best In Show-Valp  Tabass  Greta-Stina

30 PBGV var anmälda till vår
rasspecial för domaren Mats
Jonsson. Domareaspirant var
Börje Johnsson, som vi hälsar
välkommen som ny domare på vår
ras.

Bis-1 Gullanabbas Svante samt Bir unghund
Bis-2 Väntans Rock'n Roll Raffa samt Bim unghund

BIR & BIS-Jakt  Good Choise  Calvados Petit Solage
BIM-Jakt  Ebouriffe Mellow Rose

BIR junior Around Don´t Be A Chicken

BIM-Veteran
Rainstone Astre

BIR -Veteran Around I´m What
Í m

Resultaten
BIR 1 Bhkl Gullanabbas Svante
2 Bhkl Around I´m What I´m

BIM 1 Btkl Väntans Rock´n Roll
Raffa
2 Btkl Väntans Qära Qerstin
3 Btkl Rainstone Astre
4 Btkl Around Don´t Be A Chicken
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Best In Show 1  Gullanabbas Svante

Best In Show 2
Väntans Rock´n Roll Raffa
Ck – 1 Btkl – BIM-Unghund – BIM

Best In Show 3
Around I´m What I´m
Ck – 2 Bhkl BIS-Veteran &

Best In Show 4
Around Don´t Be A Chicken
Ck – 4 Btkl – BIS-Junior

 Vallebo´s Fantasi Doris Mörka Skoks Elsa Jakobsson

Surround Come. Gold-Queen  Tilly  Trotter

 Ebouriffe Billie Bluch

Therese Corneliusson med hund
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Söndagen den 27 maj träffades jag Staffan Leijon och John Källberg
på parkeringen vid Tullgarns Slott i det vackra Sörmland, det var tredje
dagen av Swedish Game Fair. Vi skulle representera vår ras PBGV, i
Nordöstras monter.- PBGV hade varit representerade alla dagar tidigare-
. Vi John och jag hade med oss varsin ”lövhög”, Nicko 2 år och 4 mån.
och Ojsan 1  år och 8mån, två fantastiska petiter tycker vi om ägare till
dem. Vi lastade ur våra bilar och begav oss mot utställningsområdet,
men var fanns Nordöstras tält? Hjälp fick vi nästan omgående av en
annan utställare från Jaguargruppen som dessutom hade världens
bästa jakthund med sig, en PBGV, vad annars!
Tältet var uppsatt i ett perfekt läge, i en allé som gav bra skugga för
båda hundar och människor. Efter en stund dök en Artesien och en
Fauve upp med sina ägare, de skulle representera sina raser.
Utställningen startade klockan 9.00 och solen stod högt på himmeln
och inte ett moln syntes till, det skulle bli en varm dag.
 John och jag bestämde oss för att gå och titta på utställningen innan
alla besökare kom, den var stor, det stod tätt av tält och montrar. Det
fanns hur mycket jaktprylar som helst att se och ett stort antal andra
jakthundraser.
Nu började besökarna komma, många stannade till vid vårat tält,
naturligtvis bara för att se på våra ”lövhögar”- det tror jag som ägare
till en petit. Besökarna ställde många frågor till oss i tältet, allt ifrån
allergi, pälsvård till jaktduglighet m.m. En fråga som var ofta
återkommande var drevtiderna. Mitt intryck vad rör jakttiderna, var att
frågeställarna önskade hundar som drev runt timmen. En annan fråga
som uppkom flera gånger var hur våra petiter var att jaga vildsvin,
personligen avråder jag från det! Till min förvåning fick jag höra att
det hade man läst på Wikipedia, att petitena var vildsvinshundar –
vilket även jag numera tagit del av?! OK men då tror jag att man ska
jaga i pack, en jaktform som inte är tillåten i Sverige.
Vid 12-tiden samlades alla hundar på en plan för en jakthundsparad.
De olika raserna presenterades på ett mycket bra sätt. Bassarna
presenterades sist av alla och konferenciern framhöll särskilt petierna
med sina små kroppar och det otroliga grova klangfulla skallet, visst
har vi petitägare de bästa hundarna! En ängel i hemmet och en djävel
i skogen.
Det var en lyckad dag och jag och John sa, vi ställer gärna upp nästa
år igen!
Staffan Leijon

Med Petiter bland tält och slott.

Best In Show-Uppfödargrupp Kennel Ebouriffe

Verksamhetsplan för 2018
antagen av årsmötet

Via avelsrådet bistå med råd och värna rasens
fysiska, mentala och jaktliga egenskaper.
Hjälpa våra medlemmar med valphänvisning.
Aktivt arbeta för ett ökat antal medlemmar.
Arbeta för ett ökat intresse för drevprov.
Aktivt arbeta för att få fler medlemmar till styrelse,
kommittéer och redaktionen.
Anordna medlemsträffar runt om i landet.
Rekommendera att låta poag-testa våra hundar.
Utveckla hundens officiella organ.
I övrigt fortsätta som styrelsen tror gagnar
klubben.
Ett övergripande mål för klubbens arbete, som
ständigt gäller, är att verka för att Petit Basset
Griffon Vendéen följer fastställd rasstandard, som
har sitt ursprung i Frankrike och att rasen behåller
sina särdrag. Dit hör stor jaktlust och ett fantas-
tiskt temperament. En odåga i skogen och en
ängel i hemmet som det står i rasstandarden. I det
arbetet har klubben tagit fram Rasspecifika Avels
Strategier, kallad RAS, för vardera rasen.
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Grattis Svenska PBGV Klubben ni har fått
en Nordisk viltspårsgudinna!
-ISMANS DIANA –

Tack vare Dianas spårsäkerhet spårade hon rätt i den
nordiska regeldjungeln
Vi bor i Nordmaling, Västerbotten. Förutom mycket älg och rå
har vi en kronhjortstam med en avskjutning på över 120 djur
per år.
Diana som föddes i oktober 2016 tog sig ann sina första korta
viltspår på våren 2017 på högsta allvar. Hon jobbade
målmedvetet och trots STOR störning av vår katt ”Bubblan”,
som övervakade hennes arbete på mycket nära håll, behöll
Diana focus och med omåttligt stolthet hittar hon sin första
klöv.
Hösten 2017 gick Diana tre ”Öppenklass spår” med tre raka
1:or före hennes 1-årsdag.
Jaktsäsongen startade och Diana drev rå, hjort, hare och räv
under hösten. I slutet på november kom snön med besked
vilket gjorde jaktsäsongen kort. Under vårvintern, då
snömängden mätte 1,7 m, började vi träna Nosework för att
hålla igång ”noskonditionen”. Diana är även Sveriges första
Petit Basset Griffon Vendeén med godkänt doftprov.
Snön låg kvar i skog och mark och det dröjde en bra bit in i
maj innan vi kunde lägga det första viltspåret för säsongen.
Diana hade mognat ytterligare i sitt spårarbete, hon visade
stor spårsäkerhet och ett mycket fint tempo. Vi hade hört
mycket gott om det Norska Blodspåret och för att göra
spårarbetet mera intressant för henne började vi undersöka
det norska upplägget och dess regler. Diana tog sig an den
nya utmaningen med bland annat markering av sårlegor och
svårare terräng, berghällar, stora myrar och tätskog. I Norge
tränar man bara med blodmarkering, dvs ingen klöv dras med
i skogen. Vi kontaktade Nordland Dachshundklubb i Bodö
och kom med på deras ordinarie prov som hölls över
midsommarhelgen i natursköna och vilttäta Saltstraumen.
Första provdagen bjöd på regn och 15 m/s. En utter kom
gåendes förbi just innan spårstarten (ett störningsvilt vi ej
har tränat så mycket på….) Dianas spår gick uppför ett berg
och flackade sedan ut på berghällor med Atlanten
skummande nedanför och det blev för svårt för henne att
finna spåret i blåsten.
Domarkommentar:
”Ekvipasjen starter sporet i et nydelig tempo, men går tidlig
ut på ”tur”. prøven avbrytes etter 8 minutter ekvipasjen
hadde ikke dagsformen.”
Hem till husvagnen för att ladda om för nästa dags prov!
Dag två visade sig Norge från sin finaste sida, morgonen
bjöd på sol och vi fick njuta av de vackra fjällvyerna till
morgonkaffet. Även Diana var på ett strålande humör och
starten på dagen kändes lovande!

Domarkommentar:
”Tar sporet på en utmerket måte, løser alle vinkler
utmerket, sporer i noe høyt tempo. Ekvipasje markerer
sårleie. Finner sporslutt etter 26 min. Godkjent for
ettersøk”

Morgonbild över Saltstraumen Bodö

1:a pris och med det Norsk Viltspor Champion!
60 mil hemåt och en liten tanke börjar växa sig större……. Det
skulle ju vara skoj att ta en titt på de finska reglerna och träna
vidare…. Vi började söka information på nätet och lyssnade
runt bland viltspårsmänniskor för att finna information (Att
läsa och förstå de norska reglerna och finna information hade
ju gått hjälpligt men finska….) Efter några dagars sökande
och mailande så kom jag i kontakt med Lakeuden
Noutajakoirayhdistys ry. (Finska Retriverföreningen) De
skulle anordna sitt klubbmästerskap den 22 juli, en timmes
bilfärd öster om Vasa. Vi lämnade in en ansökan om att få
komma med på deras prov i ”Segerklass” och vi blev
antagen! Vi lade all focus på att träna in sårlegor när
sommarvärmen var som värst under juli, men som tur är har vi
ljusa sommarnätter med svalare luft!
Vi åkte över till Vasa (4,5 timmes färjefärd från Umeå) två
dagar innan provet för att vi skulle kunna lägga några korta
spår och hinna vistas i skog och mark, för att Diana skulle få
möjlighet att lukta av de nya dofterna. Även denna gång
hade vi med oss vädergudarna, dagen före provet rullar det
in ett åskoväder och äntligen kom det rikligt med regn och
temperaturen sjönk!
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Diana och Daniel tillsammans med domare Willy
Rudborg

Som i Norge fick vi ett varmt välkomnande av
arrangörsklubben. Vi var 17 ekipage som delades upp i
skottprovs grupper. I Finland har de gemensamt skottprov
där hundarna lämnas uppbundna vid olika träd, hundföraren
måste stå minst 15 meter ifrån, medan skytten går ytterligare
en bit bort och avfyrar skott. Domarna bedömer hundarnas
beteenden och det är viktigt att hunden inte visar rädsla.
Klarar inte hunden skottprovet får den ej gå ut i spårskogen.
Diana fick godkänt och var välkommen ut i spår!
Så började det långa nervpirriga väntandet på att få gå ut på
spår, vi lottades till spår nr 5 och först klockan 14.30 var det
Dianas tur. En av hennes många fina egenskaper är att hon är
jätteduktig på att ta det lugnt innan start, hon vet mycket väl
vad som väntar! Men hon tar det med ro och bränner ingen
energi i onödan.

Innan spårstart går domaren igenom provet och vad som
förväntas av hundföraren:
- Här får du bara hålla linan med en hand och den ska hållas i
linans slut.
- Du går ej prata med hunden.
- Vill du vattna hunden under spåret måste du ge tecken till
domaren och han ska ge sitt godkännande för det.
-Domaren går i axelhöjd med hundföraren hela provet.
-Vid spårslutet måste hundföraren invänta klartecken från
domaren att spåret är slut och att det är okey att berömma
hunden.
Det krävs med andra ord hög hundförardisciplin!
Efter 42 minuter kom de tillbaka till bilen; Diana stolt
bärandes/baxandes på en hel älgskank. Hon hade lyckats
med tre minuter till godo, men var egenskapspoängen
tillräckliga? För ett 1:a pris gäller det att få mellan 40-50
poäng. Då det äntligen blev dags för prisutdelning fick vår
Diana och Daniel sitt 1:a pris med fina kommentarer av
domaren.

”Väl markerad start. Diana spårar bra från början till slutet. På
första halvan av spåret tar ett par snabba viltspårmarkeringar.
Blodstoppet tar lite tid. Diana klarar sig till andra
spårsträckan. Slutet av andra spårsträckan tapp då spåret blir

lite svårt på ett vindigt ställe, försöker hitta vatten med
detsamma. Föraren får lov att ge vatten till hunden och
spårningen fortsätter genast. Sista vinkeln bra och Diana
markerar tre sårlegor på vägen. Direkt till klöv och stannar vid
den.
Utmärkt spårning, Bra samarbete mellan hund och förare”
Dianas 46 egenskapspoäng gav henne även en 5:e plats av
17 ekipage. Med oss hem fick vi det Finska Spårchampionatet
för jakthundar!

Sommaren har varit mycket rolig, spännande och utmanande
för både oss och Diana!

Ismans Diana får härmed den unika titeln i sin ras
Nordisk Viltspårchampion

1:a Gold-Queens Frejdiga Faxe –
Äg: Eva Petersson
2:a Smebäckens Xtrafina Gulleborg –
Äg: Robert Berndtsson
3:a Ustorpabyns Jonas  –
Äg: Jonas Alvarsson
4:a Inkdot’s Maxwell –
Äg: Sven-inge Andersson
5:a Lövhögens Nikolaj –
Äg: Staffan Leijon

Petit SM i viltspår Tyringe 1-2 September
Stort grattis till alla duktiga
ekipage!! Samt tack till Laila Dalhman för all
hjälp.


