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Den kvikke hvide
allerede i 1908 med henblik på renavl af
det hvide gen og en selvstændig race.

Vejen til Danmark

Ser man bort fra farven, ligner den hvide schweiziske hyrdehund
en gammeldags schæferhund. Pelsen, der ikke kræver megen pleje, skal være hvid – dog accepteres en svag cremefarve ned over
ryggen og omkring ørerne. Øjenomgivelser, snude, læber og negle
skal være velpigmenterede.

- Hvid schweizisk hyrdehund stammer
oprindelig fra Tyskland, fortæller Helle
Kristiansen, ejer af flere af slagsen og formand for Hvid Hyrdehund i Danmark.
-Historien fortæller, at en mand, Ritmeister Stefanitz, i Tyskland brugte en hvid
hyrdehund med opretstående ører og
tætliggende glat pels og en langhåret
brunmeleret hund bærende det sorte gen
til at fremavle den farvede schæferhund.
Derfor har der siden været født hvide og
langhårede schæferhunde. Disse har siden 1954 ikke kunne stambogsføres.
- USA fattede interesse for disse hvide
hunde og begyndte at importere dem
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Sidste år blev en
ny race anerkendt
af DKK’s moderorganisation, FCI:
hvid schweizisk
hyrdehund
■ Tekst og foto:
Wiegaarden/Tine Luther

- I 1974 blev den første hvide schæferhund (som de blev kaldt dengang)
importeret til Danmark. Det var en drægtig tæve med navn Duchess Rebecca of
Malae fra Hawaii, som fik et kuld hvalpe
på 5 stk., hvoraf de 3 gik i avlen. I 1977 fik
Rebecca endnu et kuld, hvoraf der blev
eksporteret hvalpe til Østrig og Schweiz.
- I 1979 så Hvid Schæferhundeklub
Danmark dagens lys. På dette tidspunkt
var der 22 registrerede hunde i Danmark.
Derefter blev der importeret en del hunde fra USA og Canada, så bestanden tæller vel i dag ca. 600 hunde, hvoraf en del
er registreret som hvid schæferhund i forskellige klubber, der ikke er anerkendt af
DKK. Grunden til at den oprindelige klub
blev splittet er, at en del af medlemmerne
ikke havde lyst til at følge de avlsrestriktioner, der var pålagt hundene for at sikre
en sund hunderace, så de valgte at gå
deres vej.
- I 1996 blev racen optaget i DKK under
navnet becaner (udledt af Rebeccas kælenavn), og 44 hunde blev overført til DKK
med en såkaldt x-stambog, hvor hundenes aner er blanke (forældredyrene er
ikke påført). I 1997 fik racen så endelig sit
navn hvid hyrdehund, der jo så i 2003
måtte have et “schweizisk” med. Grunden
til dette er, at racen skal have et oprindelsesland for at kunne blive godkendt af
DKK’s moderorganisation, FCI. I 2003
blev det til en foreløbig godkendelse;
først når hundene har tre generationer
påført deres stamtavle, bliver de endegyldigt godkendte. Før dette tidspunkt er
det heller ikke muligt at opnå internationale championtitler.
- Hvid schweizisk hyrdehund findes
med forskellig pelslængde. Inden racen
kom under FCI, var den langhårede variant bandlyst vidt omkring, men ifølge
standarden kan pelsen nu enten være
middellang eller lang. I Schweiz, Østrig,
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Der er registreret omkring 150 hvide
schweiziske hyrdehunde i DKK.

Tyskland og Holland findes mange langhårede, og der kommer flere og flere i
Danmark, men indtil 2003 var de ikke tilladte på DKK-udstillinger, så derfor var
der ingen interesse for dem.

Knytter sig stærkt
- Den hvide schweiziske hyrdehund er en
ret tilpasningsdygtig hund, som let finder
sig til rette med det liv, dens familie lever.
Selvom dens hyrdeinstinkter ikke er
enormt fremtrædende, mærker man alligevel, at der ligger hyrdehunde bag den.
For eksempel har den det bedst, når familien er samlet, og den kan overskue hele
situationen. Det er også en virkelig hengiven hund, der knytter sig meget til familien, og det er min oplevelse, at den har et
ekstremt behov for at være nær en
bestemt person. Denne person følger den
i tykt og tyndt.
- Som vagthund for familien har racen
en god præventiv effekt. Hvis der kom-

mer fremmede til døren, gør den, men så
snart man er inviteret indenfor, betragtes
man som en del af flokken.

Læser dig hele tiden
- I den hvide schweiziske hyrdehund har
vi en meget opmærksom hund. Den holder altid øje med, hvad der foregår
omkring den. Du kan være sikker på, at
den læser dig hele tiden og holder øje
med det mindste tegn fra dig på, at der
skal ske noget. Det er nemlig en ganske
arbejdsivrig hund. Faktisk er der på disse
punkter en lille temperamentsforskel
mellem de to pelsvarianter. Den korthårede vil gerne tilfredsstille dig, men den er
lidt mere tilbagelænet end den langhårede, og den kan godt finde sin begrænsning og gå hen at lægge sig. Den langhårede variant er som regel lidt mere obs.
Rejser du dig, gør den det stensikkert
også. Den er nok lidt mere livlig og kontaktsøgende og har et lidt større behov

for at vide, at det, den gør, er rigtigt. Den
er oppe på tæerne, når du er i gang med
noget.
- Indendørs er den hvide schweiziske
hyrdehund en rolig hund, du ikke mærker meget. Udendørs er der derimod
gang i den; her er den meget aktiv og
leger gerne. Vi har en lille flok af slagsen,
og de leger meget og livligt uanset alder.
De kan godt lide at udfolde sig fysisk,

Den hvide schweiziske hyrdehund er rolig indendørs, men ude er den ganske aktiv – og meget legesyg.
HUNDEN nr. 7/8 - August 2004
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. . . DEN KVIKKE HVIDE
Den hvide schweiziske hyrdehund går
fint i spænd med andre dyr.

og man skal regne med, at de kræver
deres daglige gåture.

Selvopdragende
- I forhold til den store håndfuld af andre
racer jeg har og har haft, er den hvide
schweiziske hyrdehund utrolig nem at
opdrage; den er nærmest “selvopdragende”, siger Helle Kristiansen. - Det er en
blød hund, så når man arbejder med den,
skal man tage hensyn til det. Råben og
skrigen duer ikke – så får man bare en
knækket hund. Men det er jo heller ikke
nødvendigt at hæve stemmen overfor en
så opmærksom, intelligent og lærevillig
hund, som de hvide schweiziske hyrdehunde er.
- I det hele taget synes jeg, at racen er
nem at have. Det er en meget omgængelig hund, som også er rar overfor andre
hunde. Vi har hundetræning hos os, hvor
et hold på omkring 25 hunde af forskellige racer kommer. Selv min voksne hanhund synes, det er helt fint at have dem
indenfor hegnet!

nysgerrige og gerne snuser sig frem til
emnerne.
- I USA, Canada og England bruger
man i vid udstrækning racen som servicehunde, men det har ikke rigtig bredt sig
til Danmark. Hundene siges ellers at være
gode til den slags arbejde, fordi de er
arbejdsvillige, trofaste, intelligente og
gode til at løse de opgaver, de stilles overfor. Ud af de 6-7 forskellige racer, jeg selv
kender til bunds, mener jeg klart, at den
hvide schweiziske hyrdehund er den mest
intelligente. Den kan selv regne ud, hvordan den skal løse tingene i løbet af et
splitsekund, forklarer Helle Kristiansen.

Fremtidsvisioner
- Vi står i øjeblikket med en utrolig sund
race, og der arbejdes hele tiden på at
bevare og styrke racens sundhed. Vi er
meget obs på, hvad der foregår avlsmæssigt rundt omkring – også i udlandet, for
at sikre os nyt blod i hundene. Heldigvis

Den hvide schweiziske hyrdehund er
meget venlig overfor andre hunde. Her
har den lille jack russell terrier fundet en
sand kammerat! (Foto: Helle Kristiansen)
er vore opdrættere i klubben meget seriøse. FCI-anerkendelsen betyder meget
lettere adgang til at importere avlsdyr,
således at der nu lettere kommer nye
hunde fra andre anerkendte klubber, der
kan indgå i avlen.
- I løbet af nogle år håber vi da også, at
mange flere får øjnene op for den hvide
schweiziske hyrdehunds mange kvaliteter,
og at de vil kunne ses brugt som servicehunde, hos politiet og som redningshunde. På den måde vil hundenes talenter
komme til udfoldelse, slutter Helle Kristiansen.
■
Se mere på www.hvidhyrdehund.dk

Forskellige funktioner
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- På vores breddegrader holdes den hvide
schweiziske hyrdehund primært som
familiehund. Nogle bruger dem til lydighed med gode resultater, og andre dyrker
agility, som de også er gode til i kraft af
deres adræthed og arbejdsvillighed. En
overgang havde Flyvevåbnet også nogle
stykker som vagthunde.
- Det amerikanske politi bruger eksemplarer af den hvide schweiziske hyrdehund til politihundearbejde, og en af
dem er blevet kåret som Årets Politihund
i New York. Racen har en vældig god
næse, og det danske politi har testet nogle stykker, for at se, om de kan anvendes
til politiarbejde i Danmark. Konklusionen var, at de vil egne sig bedst som narko- eller bombehunde, fordi de er meget

- De hvide schweiziske hyrdehunde sætter pris på de daglige gåture, siger Helle Kristiansen.
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