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HISTORIK
De flesta raser har fått namn efter platsen 
dom kommer ifrån (Lakeland terrier, 
t.ex.) eller för den typ av arbete dom 
ska utföra som Fox Terrier. Vad gör då 
en man så speciell att hans namn är 
ihågkommet mer än hundra år efter hans 
död?  Jo, det är små vita terriers, nu kän-
da och älskade över hela världen.

Pastor John (Jack) Russell föddes den 21 
december 1795 i Belmont House, Dart-
mouth in South Devon och hade redan 
som mycket ung ett stort intresse för jakt 
och hundar.

Under hela sin skoltid försökte han kom-
binera sina studier med jakt, vilket inte 
alltid lyckades så bra. Med goda vänners 
hjälp kunde han hålla ett litet pack av 
Foxhounds men det var först vid sitt sista 
år som student han skaffade sin första 
terrier.

En morgon i maj 1819 på en promenad 
träffade han mjölkbudet som hade sin 
terrier med sig.

Hon var precis det han drömt om. Hon 
hette Trump och han köpte henne direkt. 
Det man funderat på i efterhand var om 
han, som alltid hade ont om pengar verk-
ligen köpte en hund vid första ögonkastet 

utan vetskap om dess bakgrund eller 
om det var ett planerat möte. Det får vi 
aldrig veta.

Trump hade tanfärgade fläckar över båda 
öronen och ögonen, sk. badgerteckning 
och vid svansroten en liten fläck, inte 
större än en penny. Därav angiven färg-
markering i rasstandarden idag.

Hugh Danziel författare till ”The Fox 
Terrier” försökte spåra linjerna bakom 
Trump, men med dåligt resultat. Han 
hittade mjölkbudets namn, men det enda 
någon kunde komma ihåg var att han var 
välkänd för kvaliteten på sina terriers.
Pastor Russell hade två passioner i livet, 
sitt kyrkliga arbete och rävjakt från 
hästryggen.

Den 30 maj 1826 gifte sig John Russell 
med Miss Penelope Incledon Bury, dotter 

till Admiral och Mrs Bury of Denning-
ton. Kort därefter flyttade de nygifta från 
South Moulton till Iddesleigh, där den 
unge John blev pastorsadjunkt. Några år 
senare gick flytten till byn Swymbridge 
där han fortsatte sitt pastorsvärv. Här 
kom han att stanna i nästan femtio år. 
Det är också härifrån han är mest känd, 
både som pastor och terrieruppfödare 
och det var  här de flesta valparna föddes. 
Penelope delade hans intresse både för 
rävjakt och jakthundsuppfödning. Hans 
trevliga och älskvärda uppträdande och 
hans duktiga terriers gjorde att ryktet 
spred sig och han blev inbjuden att jaga 
över andra markägares områden. Trots 
allt detta så var hans ekonomi en ständig 
källa till kompromisser. Hans knala 
pastorslön fick avgöra hur många hundar 
han hade råd att hålla och hur mycket 
han kunde jaga.

Pastor Russell var mycket aktiv inom 
hundsporten och en av grundarna till 
The Kennel Club 1873 där han var 
medlem till sin död tio år senare.  Han 
blev dock med tiden besviken över hur 
dåtidens uppfödare i The Kennel Club 
mer avlade på exteriöra detaljer än de 
jaktliga. Han dömde Fox Terriers bl.a. 
på The Kennel Club’s egen utställning 
på Crystal Palace  i juni 1874 med över 

HISTORIK forts>

Vacker med fart – en parson så klart!
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etthundrafemtio deltagare. Redan då var 
uppdelningen mellan showtypen och den 
gammaldags arbetande terriern tydlig. 
Han lär sorgset ha sagt: ”Jag ser sällan 
eller aldrig en riktig Fox Terrier nu för 
tiden”.

Själv hade han tydliga förväntningar på 
sina terriers. Han sade att en riktig Fox 
Terrier inte var avsedd att döda utan dess 
intelligens skulle alltid avhålla den från 
ett sådant brott.

Pastor Russell dog 28 april 1883, 88 år 
gammal.

Kyrkogården i Swymbridge var packad 
med mer än tusen människor vid hans 
begravning och kyrkan var fylld. Alla 
hade de kommit för att ta ett sista farväl 
av en man som var älskad och respekte-
rad i hela West Country.

Redan 1895 var det en grupp entusiaster 
som bildade the Parson Jack Russell 
Terrier Club med syfte att uppmuntra 
aveln av den gammaldags typen av North 
Devon Fox Terrier som haft en fram-
skjuten ställning genom Pastor Russells 
avel. En stor del i  arbetet att upprätthålla 
intresset för Pastor Russells terrier efter 
hans död hade terriermannen Arthur 
Heinemann född 1871.  

Pastor Russell och Heinemann kände 
dock aldrig varandra. Arthur Heine- 
mann skrev om standarden något 

och ställde bland annat större krav på 
skärpa hos hundarna som jakthundar, 
då grävlingjakten var på uppåtgående. 
Efter Heinemanns död 1930 fortsatte 
hans kennelhjälp Miss Annie Harris med 
uppfödningen och klubben var livaktig 
till efter andra världskriget.

Andra kända uppfödare från den tiden 
var Miss Alys Serell och Miss Augusta 
Guest. Miss Guest  mest berömda han-
hund var Old Tip, som vad man tror gick 
direkt tillbaka till pastor Russells hundar.

Under denna tiden spred sig rasen 
snabbt i England och många fick upp 
ögonen för den lilla käcka terriern. Det 
var också nu som karaktären av en egen 
ras började synas tydligt i rasen. The 
Kennel Club beskrev också rasen som en 
variant av foxterriern.

På 1980-talet återuppväckte fyra perso-
ner - Ruth Hussey-Wilford, John Creed, 
Vernon Bartlett och Pauline Hancock - 
The Parson Club i England. Syftet var att 
bevara och aktivt arbeta för att försöka få 
den högbenta ”Parson Jack Russell ter-
riern” godkänd som ras i kennelklubben. 
Med hjälp av rashistoria, dokument och 
handskrivna stamtavlor fördes en lång 
och målmedveten kamp för att övertyga 
The Kennel Club om att den högbenta 
varianten var den ursprungliga rasen och 
till sist fick man till ett möte. 1990 blev 
standarden antagen och Parson Jack Russell 
blev godkänd som ras i sitt hemland. FCI 

tog in rasen i rullorna 1991 och 1997 fick 
den certrättigheter i England.

1991 hade Svenska Kennelklubben en 
mönstring och fem jack russell blev 
godkända som parson jack russell. Året 
därpå, hösten 1992 hade Svenska Terrier-
klubben anordnat en domarkonferens 
då bland annat Frank och Jean Jackson 
var där och pratade om rasen. Tjugofyra 
hundar mönstrades in och vi hade en 
start på tjugonio hundar i rasen.

1993 bildades den svenska rasklubben 
med namnet Svenska Parson Jack Russell 
Terrier Klubben och 1996 får rasen i 
Sverige certrättigheter.

2001 ändrar FCI rasens namn till parson 
russell terrier och 2002 beslutar klubben 
att anta namnet Svenska Parson Russell 
Terrier Klubben.

Anja Månström

SVENSKA PARSON RUSSELL TERRIER KLUBBEN
Ordförande Anja Månström  
070-483 85 50

Sekreterare Marianne Fransson  
070-512 82 68

Kassör/medlemsansvarig Isabella Asp 
070-266 65 38

Avelskommittén Anna Käll 
070-525 49 22

Hela styrelsen nås på:  
styrelsen@parsonklubben.se

Hemsidan 
www.parsonklubben.se

Vill man bli medlem i Parsonklubben kontaktar man 
medlems ansvarig, Isabella Asp eller sätter in beloppet på 
klubbens plusgiro 799748-9

Helt pris 250:-/år 
Familjemedlem 100:-/år 
Skänkt medlemskap 50:-/år

CK-boken är ett arkiv över de parson som fått CK på utställ-
ning eller har arbetsmeriter. Varje hund presenteras med 
bild, titlar, hälsostatus, uppfödar- och ägarinformation, fakta 
och stamtavla med bilder.

Varje sommar anordnar Parsonklubben en rasspecial med 
domare från företrädesvis England.

I år hålls Parsonspecialen på Gålö havsbad den 25 – 27 augusti.
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GRYTTRÄNING OCH PROV

Parson är en ras som går att använda 
till väldigt mycket då det är en hund 
som verkligen älskar att arbeta, men det 
som den ursprungligen skapades för var 
grytarbete. Detta är viktigt att komma 
ihåg när vi avlar på våra hundar så vi 
behåller den ursprungliga mentaliteten 
som tillsammans med exteriören är det 
som är parson.

Idag förbereder många sina hundar inför 
jakten med att träna och göra prov 
i provgryt under ordnade former. Det 
är för att få en indikation på hundens 
intresse för rovvilt och för att se lämplig-
heten hos hunden. Även för den som inte 
jagar själv ger det en inblick i och för-
hoppningsvis en förståelse för vad man 
har för hund. För uppfödare är det även 
ur avelshänseende av intresse att se vad 
som nedärvs från avelsdjuren.
I Sverige är det grävling som det är tillåtet 
att träna på och hålla i hägn. Allt efter 
mycket tydliga och strikta regler.

På ett antal platser i landet finns det 
möjlighet att träna och göra prov med 
sin parson. Där finns också utbildade 
grytdomare som dömer hundarna i prov-
grytet på det som kallas grytanlagsprov 
(GA-prov). Då fyller domaren i ett fast-
ställt formulär om hur hunden arbetar 
mm. Hunden belönas sedan med kvalitet 
1, 2 eller 0. De hundar som får kvalitet 1 

får inte träna mer utan är klara för riktig 
jakt. De andra kan träna vidare och göra 
ett nytt prov.

När man sedan har börjat jaga med sin 
hund och tycker den fungerar bra kan 
man kontakta en domare och göra ett 
jaktprov ute i naturen. Det kan göras på 
såväl räv, grävling som mårdhund. Även 
där skrivs omdömen om hunden dels 
med en jaktberättelse och dels genom att 
domaren fyller i ett fastställt formulär 
om hur hunden arbetar. Genom ett 
poäng system får man fram en slutsumma 
som talar om vilket pris hunden får 1, 
2, 3 eller 0.  När hunden fått 1:a pris tre 
gånger och lägst good på en utställning 
kan man ansöka hos SKK om att få ett 
grytjaktchampionat registrerat.

För den som är intresserad finns mer 
info på skk.se.

Anja Månström

JAKT

I dag används parson russell terriern 
företrädesvis på räv och grävling men i 
olika delat av landet även på mård, mink 
och mårdhund. En del fungerar bra som 
kortdrivande och/eller stötande på klöv-
vilt och nu när vildsvinen breder ut sig 
över landet har det visat sig att det är ett 
vilt som mycket väl kan passa en parson.

Det är en glad och trevlig familjehund 
som kan koppla av i hemmet men även 
vässa klorna när det behövs och tack vare 

sin jaktlust och rovdjursskärpa tilltalar 
den många jägare.

Ursprungligen är den en rävsprängare 
men idag även uppskattad som förligga-
re på grävling då den kan vara oerhört 
uthållig och arbeta i många timmar utan 
att förtröttas. Det är en mycket alert 
hund som med stor entusiasm ger sig 
i kast med det som bjuds men den kan 
även lugnt och metodiskt ta sig an ett 
eftersök.

Rasens förta grytjaktchampion var Jackie 
som 2002 sprängde sin championräv.

Idag har rasen totalt 82 grytjaktchampio-
nat där 53 är sprängare och 16 förliggare. 
Några av dessa är dubbelchampionat. Sen 
provformen gjordes om 2012 kan man 
blanda arbetssätt och titeln är gemensam 
”Svensk grytjaktchampion” och där räknar 
vi i dagsläget in 13 championat.

Ytterligare ca. 116 hundar är grytmerite-
rade och dessutom har vi ca. 80 vilspår-
champions.

Två parson – båda tikar, har belönats 
med SKKs bruksavelspris.  

Det är Radagast Ancalime och Nado 
Shiz’s D’Aghlidour.

Tre kennlar har belönats med SKKs 
bruksuppfödarpris och det är kennel 
Radagast som fått det tre gånger - 2005, 
2007 och 2011, kennel Nado Shiz’s - 2007 
samt kennel Beachrunner's som fått det 
två gånger - 2012 och 2016.

Anja Månström

Radagast Ancalime 
den första parson att få bruksavelspris
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VILTSPÅR
Parson russell terrier är en aktiv hund 
med många användningsområden. Den 
är framavlad som en grythund vilket har 
gett hunden många goda egenskaper. Det 
är en intelligent, spänstig, självständig 
(på gott och ont) och skarp hund. Den 
är också utrustad med en mycket ”god” 
näsa vilket gör att den också passar som 
viltspårhund/eftersökshund. 

Viltspår/eftersök är ett viktigt område 
för hundträning då det enligt svensk lag 
ska finnas tillgång till eftersökshund vid 
jakt på klövvilt vanligtvis älg, rådjur och 
hjort. Hunden behöver inte vara med 
på själva jakten men ska kunna vara på 
plats inom två timmar och kunna spåra 
upp skadeskjutna djur. Viltspårhunden 
används också för eftersök på trafik- 
skadat vilt.

Hur gör man då om man vill träna sin 
hund för viltspår?  
Alla hundar är i grunden rovdjur som 
har en medfödd instinkt att följa spår. 
Detta gör att det inte är någon större 
svårighet att lära sin hund det vi kallar 
för viltspår. Den utrustning som behövs 
är en spårsele, snitselband och en klöv 
från vilt samt blod. Det som är viktigt 
här är att spårselen endast används vid 
träning och eftersök. Hunden lär sig 
snart vad det handlar om när spårselen 
kommer fram. Klöven finns ofta att köpa 
i en hundaffär om du inte känner någon 
jägare som kan ordna den saken.  
Blod köper du i livsmedelsbutiken. 

Vid första träningstillfället lägger du ett 
enkelt spår på kanske 100 meter. Ett en-
kelt spår har inga vinklar utan är någor-
lunda rakt. Du släpar klöven med hjälp 
av ett snöre och droppar blod med jämna 
mellanrum. Detta gör du med hjälp av en 
flaska eller en käpp med någon form av 
skumplast på änden. Snitsla hela tiden så 
du vet var spåret går om du behöver hjäl-
pa hunden. Vänta några timmar (2-6) så 
spåret hinner sätta sig. Det blir då något 
lättare för hunden att följa då doftmole-
kylerna sjunker ner till marken. Sätt din 
hund på spåret, säg sök och uppmuntra 
lågmält hela tiden. Det brukar inta vara 
några problem att få hunden att följa 
spåret. När spåret är klart och klöven 
hittad, ger du rejält med beröm. En viktig 
detalj är att du lägger spåret med vinden 
och inte mot vinden. Lägger du spåret 
mot vinden är risken stor att hunden 
spårar i vind och inte på markspåret.

Efter de inledande lätta spåren är det 
dags att öka på svårigheterna. Du spårar 
inte längre rakt utan lägger så kallade 
vinklar ca 90 grader från lagt spår. Du 
gör också bloduppehåll på ca 10-20 me-
ter då endast klöven ger vittring. 

För att veta att man fått en användbar 
hund kan man själv göra ett eget anlags-
test. Det spåret är 600 meter innehåller 
fyra vinklar och ett bloduppehåll. Spåret 
är 4-6 timmar gammalt. Klara hunden 
spåret på högst 30-40 min kan du gå 
vidare och försöka göra spårningen 

betydligt svårare.

 Som riktlinje för ett svårare spår kan 
man använda kriterierna som Svenska 
Kennelklubben har för ett spårprov i 
öppen klass. Det spåret skall vara mellan 
12-24 timmar gammalt innehålla fyra 
vinklar där ena vinkeln är sk återgång, 
man går tillbaka i samma spår ca 10 
meter därefter vinklar man. Spåret ska 
läggas i en sådan terräng som ett skadat 
djur uppsöker.  Klarar hunden detta själv 
under 40 minuter har du fått en mycket 
användbar hund. Är du som läser detta 
intresserad och gärna skulle vilja testa 
din hund på viltspår finns det mycket 
mer utförlig information både på nätet 
och i form av litteratur.

Hur är då en parson som viltspår- och 
eftersökshund? Jag kan bara relatera till 
min egen hund som har ett stort intresse 
för viltspår. Han är viltspårchampion 
och används också som eftersökshund 
främst på rådjur. Parson är som jag skrev 
tidigare oftast en skarp hund och det kan 
vara en fördel vid praktiska eftersök ifall 
det skadade djuret lämnar sin sårlega. 
Jag tror också att parson generellt spårar 
snabbt då det är en hund som vill fram 
och ingen fegis.

Är du intresserad av viltspår. Träna och 
starta din hund på spårprov. Det är spän-
nande både för hunden och dess ägare.

Björn Lilja
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AGILITY
Att parson russell terrier passar in i 
agilityvärlden råder det ingen tvekan om,  
2015 stod det tre stycken Parson russell 
terriers  på VM pallen, så visst finns det 
kapacitet till att få en hund i världsklass. 

I Sverige har vi flera ekipage som tävlar 
i de högsta klasserna och även deltagit i 
landslaget de senaste åren både i small 
och i medium.

Agility, handlar om fart, smidighet och 
att våga ta sig an utmaningar, då passar 
parsons rasegenskaper utmärkt.
Den största skillnaden på en terrier 
och andra förekommande raser inom 
agility är främst att en parson skall jobba 
självständigt i jakten och det blir ibland 

en utmaning att få den att jobba samspelt 
som agility kräver. Kan själv är vanligt 
förekommande så det gäller att med 
motivation, bra träning och list försöka 
få en parson att känna att det är roligare 
att jobba med dig än köra singelrace.
Parson har oftast mycket motor som du 
kan bygga på eller dämpa. I agilityn krävs 
mycket motor för att få bra fart, vilket 
gör att rasen står sig väl tidsmässigt i 
konkurrens.
En parson är ofta arbetsvillig så trä-
ningsmotivation brukar det finnas gott 
om vilket gör det kul att träna med dem, 
men man får absolut inte glömma att 
jobba med att koppla av därav att det är 
viktigt med en ”på och av”-knapp. När 
man hittat alla dessa nycklarna i träning-

en så har man en hund som alltid är att 
lita på oavsett om du är pigg eller trött, 
min erfarenhet av terrier är att de alltid 
ger 100 % det kan ibland vara svårt att 
hantera men väldigt roligt att jobba med 
och att titta på. 
Har du som läser någon gång tänkt 
tanken på att skaffa en parson för agility 
skicka då din fråga till Parsonklubbens 
styrelse så hjälper de dig att hitta en upp-
födare nära dig.

Katarina Johansson

MH OCH BPH
Fram till att BPH blev tillgängligt hade 
mellan år 2007 – 2016, 175 parson 
genomfört ett MH.

Mellan 2012 – 2016 har 33 ekipage 
deltagit i BPH.

Klubben arbetar aktivt för att informera 
om BPH och har det med i RAS-do-
kumentet. Vid senaste årsmötet hade  
AK bjudit in Ken Lundahl som en hel 
eftermiddag föreläste om ämnet.

Nu har Svenska Kennelklubben tagit 
fram ett BPH-uppfödardiplom för att 
premiera de uppfödare som både deltar 
på BPH med de egna hundarna och 
uppmuntrar valpköpare att gå BPH-ba-
nan med sina hundar. 

Har  man fött upp minst fem hundar 
som genomfört Svenska Kennelklubbens 
Beteende- och personlighetsbeskriv-
ning hund, kan man ansöka om ett 
BPH-uppfödardiplom – det är kost-
nadsfritt! 

För att tilldelas diplomet krävs att du 
har ett registrerat kennelnamn och att 
mellan fem och tio hundar av samma 
hundras från din uppfödning klarat 
genomförd BPH, med eller utan skott. 
Och har du många hundar som deltagit, 
kan du få flera BPH-uppfödardiplom.

Parsonklubbens första uppfödare att till-
delas diplomet är kennel Honeyfarms.

Anja Månström
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NOSE WORK
Det bästa som finns är att jobba med 
nosen tycker min Parson Bamsen 1,5 år. 
Det är en mycket bra fysisk och mental 
stimulans för våra aktiva hundar.  
Nose work innebär sökövningar som 
görs både inom- och utomhus. Hun-
den tränas att känna igen och markera 
olika doftämnen. Dofterna  kan vara 
placerade på olika höjder, underlag, i 

fordon och i lådor. Man börjar oftast 
med eukalyptusdoft på en liten sudd som 
läggs dold i exempelvis en liten kartong. 
Man placerar ut flera föremål, alla med 
doft. Ovanpå kartongerna lägger man 
en godisbit. När hunden förstått att den 
ska leta efter en speciell doft lägger man 
bara doften i några föremål utan godis. 
Så fort hunden markerar doften belönar 

man med godis. Det gick väldigt fort för 
Bamsen och hans kamrater att förstå vad 
de skulle göra. 
När hunden blivit säker på dofterna och 
söken kan man göra doftprov och börja 
tävla.

Eva Düringer

RALLYLYDNAD
Rallylydnad är en officiell tävlingsgren i 
Sverige. 
Genom glädje, kommunikation och sam-
arbete ska hund och förare ta sig igenom 
en rallylydnadsbana. Rally i namnet be-
tyder inte att det ska gå fort utan att föra-
re och hund ”kör” en bana tillsammans. 
En bana kan innehålla 15-20 moment, 
beroende på vilken klass man är i. 
Det finns fyra olika klasser, nybörjarklass, 
fortsättningsklass, avancerad klass samt 
mästarklass. Man flyttar upp i klasserna 
efterhand som man uppnått 3 kvalifi-
cerande resultat (olika poäng i de olika 
klasserna) I mästarklass tävlar man om 
ett championat, efter att man tagit tre 
certifikat på officiell tävling. 
Banorna ser olika ut varje gång. I nybör-
jarklass är hunden kopplad i de följande 

klasserna är hunden okopplad. Föraren 
får prata och berömma och får visa tyd-
ligt med kropp och händer, däremot inte 
ta i sin hund. 
Moment som bl.a. ”sitt”, ”ligg” ”stå” 
kombineras i olika utförande och alla 
moment kan utföras med hunden på 
både vänster och höger sida om föraren. 
Ekipaget startar med 100p, i takt med 
de fel som uppstår får man avdrag med 
1,3,5, eller 10p. 
Föraren behöver lära sig de olika skyltar na 
för att kunna träna momenten med sin 
hund. Man fortsätter sedan med korta 
enkla banor och försvårar undan för un-
dan. Ett lätt och trevligt sätt att lära rally 
är att gå kurs. 
Rallyn är till för alla hundar och raser. 
Stora som små. Unga som gamla. Rallyn 

är ett fantastiskt komplement till andra 
grenar.  
Jag har tränat och tävlat i rallylydnad 
sedan 2008. Fyra hundar har än så länge 
blivit rallylydnadsmästare. Fr.o.m. 2017 
finns det nu chans till ett championat för 
alla registrerade hundar. Oregistrerade 
hundar får titeln RLDM . 
Jag tävlar med mina två parsontjejer,  
Beachrunner's Pannacotta och Panna-
kottens Sköna Janis, båda tävlar i mästar- 
klass. Kotten blev, som första Parson russell 
terrier i SE, Rally-champion 2017. 
I Sverige finns uppskattningsvis 10–15 
Parson Russell-ekipage som tävlar i rally 
lydnad. 
 
Monica Persson
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UTSTÄLLNING
SPRTK anordnar två inofficiella utställ-
ningar om året dels Hågelby Utställningen 
som är öppen för alla raser och en ras-
special som endast är öppen för rasen 
och klubbens medlemmar. 

Årets Hågelbyutställning hålls i år den 
25 Maj.

Årets rasspecial kommer att gå av 
stapeln på Gålö 25 till 27 augusti med 
själva utställningen 26 augusti. Domare: 
Geoffrey Burnhill, UK. Mer information 
finns på klubbens hemsida,  
www.parsonklubben.se.

Under utställningsåret 2016 har rasen 
fått två nya CIB, Parsonalities Isabella 
Russelini ägd av Anette Fritzon och 
Sequidilla’s Kurt Coban ägd av Kristin 
Norman. Klubbens rasspecial 2016 blev 
vunnen av Majestetic Mei Paleur ägd av 
Anna Käll. Danscan’s Frederik slog i en 
ålder av 12 år till och blev BIR på Europa 
utställningen i Bryssel samt European 
Veteran Winner. 

På Svensk Vinnarutställningen i 
Stockholm blev Danscan’s Sissela BIR 
och Danscan’s Frederik BIM, bägge 
hundar ägda av Lene Nordström, detta 

för domare Svante Frisk som är en av 
SPRTK grundare. 

2017 har intill vidare bjudit på en ny CIB 
Fröken Fräkens Ebba Grön Åttahundra 
ägd av Anne Karlsson.

Fler och fler medlemmar deltager 
efterhand också på CRUFTS, i år var 
det 5 medlemmar som reste över till 
Birmingham och deltog med 4 hundar, 
dock utan att få några placeringar på 
någon av hundarna, men de stod sig rent 
kvalitetsmässigt bra av de 104 anmälda 
hundarna i rasen. 

Registrerade C.I.B 2011-2017,  
mars i SKK

2017
Fröken Fräkens Ebba Grön Åttahundra, tik

2016
Sequidilla’s Kurt Coban, hane
Parsonalities Isabella Russelini, tik

2015
Danscan’s Rosie, tik

2014
Nado Shiz’s Tundra Craftsman, hane 
Parsonalities Playground Music, tik

2013
Danscan’s Sissela, tik
Tocanias Golden Queen, tik

2011
Emblazy’s Illbatting, hane 2009?
Revefotens Wannabe White Russian, tik
Touchstone Wind From The East, hane

Utställningschampionat 
registrerade i klubbens CK-bok 
under 2016 och 2017

Tumbling Water SE UCH

Double Barrel’s Prime Altono SE UCH

Double Barrel’s Hanky Panky SE UCH, 
DK UCH, VD HCH, KfT CH

Cleeve Hill Montgomery NORD UCH, 
CY UCH, RO UCH

Cleeve Hill Mirabelle SE UCH, BE UCH  
Radagast Aldamir NORD UCh, EE UCH, 
FIN UCH, NO UCH, SE UCH

Top Pop’s Dogmatic SE UCH

Honeyfarms Kiowa SE UCH, FI UCH

Parsonalities All Is One SE UCH, DK UCH

Amaretto Mysia Zaglada  SE UCH, 
DK UCH, NO UCH, NORD UCH

Vinnare av Rasspecialen 2011–
2016

2016
BIS 1 Majestic Mei Paleur
Domare: Janine Dooner 

2015
BIS 1 Revefotens Lilo
Domare: Martin Baker

2014
Utställningen inställd

2013
BIS 1 Revefotens Little Spark
Domare: Steph Parry

2012
BIS 1 Rustic Russell P Belvedere 
Domare: Margaret Hooley

2011
BIS 1 Revefotens Second To None
Domare: Karen Rimmer

Danscan’s Frederik BIR på Europa  
utställningen i Bryssel samt European  

Veteran Winner

BIS-1 Majestic Mei Paleur och  
BIS-2 Danscan's Frederik

Danscan's Sissela och Danscan's Frederik BIR 
och BIM och svenska vinnare 2016
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Årets utställnings Parson 2011 till 2016

Slutställning 2016
1. Danscan’s Frederik  
2. Fröken Fräkens Ghert Fylking 
2. Majestic Mei Paleur

Slutställning 2015 
1. Danscan’s Frederik  
2. Emblazy’s Illbatting  
3. Fröken Fräkens Ebba Grön Åttahundra

Slutställning 2014
1. Danscan’s Rosie  
2. Nado Shiz’s Tundra Craftsman 
3. Danscan’s Frederik

Slutställning 2013
1. Danscan’s Sissela
2. Danscan’s Rosie
3. Touchstone Wind From The East

Slutställning 2012
1. Rustic Russell P Belvedere 
2. Danscan’s Sissela 
3. Danscan’s Frederik

Slutställning 2011
1.Danscan’s Frederik 
2.Rustic Russell P Belvedere  
3.Emblazy’s Illbatting

UTSTÄLLNING 

Fröken Fräkens Ghert Fylking Double Barrel's Wrinkler

Fröken Fräkens BIM och BIRBredehalls Lady Madonna BIM.

Fröken Fräkens GW Pärsson
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BILDGALLERI


