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Skyddsärmar
SKYDDSÄRMAR AV OLIKA SLAG

DOLDA SKYDDSÄRMAR

Man kan grovt indela skyddsärmar i 2 grupper, skyddsärmar med
bitkil och skyddsärmar utan bitkil. Skyddsärmar utan bitkil finns dels
som läderärm med överdrag och dels som mjuka tygärmar.
Till det svenska skyddet används en skyddsärm utan bitkil. Ärmen går
upp till axeln då man vill ha bett i överärmen. Svenskärmen är den
vanligaste ärmen för det svenska skyddet.
Skyddsärmar utan bitkil används till valpar (mjuka ärmar) och
till övningar där det inte skall bli underarmsbett, t ex modprov eller
lägre klass bevakning.
Till Schützhund I - II - III och IPO/BHP används skyddsärmar med
bitkil. Till tjänstehundar är detta också den vanligaste ärmen och även
till tävlingshundar för att förbättra betten. Dessa skyddsärmar används
för bett på underarmen och armen presenteras i midjehöjd och lodrätt
mot hunden. Detta är de effektivaste ärmarna för att uppnå fullbett.

För att kontrollera att tjänstehunden verkligen biter använder man
ofta en dold skyddsärm med vanliga kläder över. Det är inte ovanligt
att en skyddshund inte biter när det inte finns någon skyddsärm som
stimuli. Skall hunden användas som tjänstehund eller för personskydd
så måste man veta att den biter om det behövs. Vill inte hunden bita
så får man dra ett överdrag eller en handduk över jackan först och så
småningom ta bort denna. När hunden väl biter så får man prova i
olika miljöer, gärna pressande typ underjordiska garage, mörk
lagerlokal, enslig parkeringsplats och i hundens vanliga närmiljö.
Detta ger också en miljöstarkare hund med större självförtroende.
Dolda skyddsärmar finns mjuka och hårda i olika modeller. Den mest
sålda är 5133, dold mjuk skyddsärm. Mjuk dold skyddsärm i nylcot är
det mest realistiska, märks inte. Denna går effektivast att dölja under
kläderna och man kan ha elastiska armskydd under vid behov. Till
krokodiler är denna modellen för mjuk och man får ta hårda ärmar.
Dessa är så hårda att icke krokodiler ibland inte vill bita i dom eller
halkar loss.

SKYDDA DIN HUND FRÅN SKADOR
Det är tyvärr allt för vanligt att skyddshundar får ryggont och får
sluta att tävla eller tjänstgöra flera år för tidigt. 2 enkla regler
sätter stopp för detta:
1. Träna hunden i hetssele.
2. Värm upp hunden ordentligt!
REALISTISK TRÄNING FÖR TJÄNSTEHUNDAR

MJUKA SKYDDSÄRMAR
Mjuka ärmar finns i 2 olika material, tyg och jute. Jute är det
vanligaste materialet. Tygärmar är normalt tillverkade i nylcot (30%
nylon/70% bomull). Nylon eller polypropylen är billigare men förstör
hundarnas tänder. Därför har man övergått till nylcot.
Fördelen med tyg är att det blir mer realistiskt för tjänstehundarna att
bita i.
Skyddsärmar finns olika hårda. Man börjar med mycket mjuka ärmar
till valpar och unghundar och stegrar sedan hårdheten efter hand
betten blir hårdare. Det måste vara angenämt för hunden att bita så
man stegrar inte förrän man blir tvungen. Till många vuxna hundar
räcker en unghundsärm, ev med ett elastiskt armskydd under. Till
krokodiler måste man ha hårda, tjocka ärmar för att skydda
figuranten.

För att slippa få en övergång för hunden, från att bita i skyddsärm till
att bita i figurant (med dold ärm) så kan man träna med mjuka ärmar
och kombinationer med bitdräkt eller dold ärm redan från början. Det
finns valp och unghundsärmar i nylcot, ett bett i dessa är ganska likt
ett bett i påpälsad buse. Sedan finns DS skyddskärm i olika glada
färger för att se civil ut och för att kombinera med färggranna kläder.
Det finns skyddskläder i nylcot i glada färger som ser ut som
fritidskläder, både byxor och jackor. Dolda ärmar i nylcot kan man ha
utanpå kläderna och innanför kläderna. Tjockt stoppade bitdräkter
låter hunden bita var han vill på figuranten.
Kombinationsmöjligheterna med ärmar, jacka, bitdräkt, dold ärm där
figuranten ser vanlig ut och att stimuli från synlig skyddsärm saknas,
gör utbildningen enklare, säkrare och snabbare och säkerställer att
hunden biter när det gäller. En unghund som inte biter så hårt kan
provas i en tunn jacka med manchett under och redan från början lära
sig att bita figuranten i armen utan tvekan. När han biter hårdare så får
man komplettera med en mjuk nylcot dold ärm under och figuranten
ser fortfarande naturlig ut. Inga konstiga jätteärmar att bita i. Och
nylcot luktar som vanliga kläder, ingen jutelukt.
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Skyddsärmar
MJUKA SKYDDSÄRMAR
Mjuka skyddsärmar för det svenska skyddet. Tillverkade i nylcot, ett
material som är bitvänligt för hunden. För tjänstehunden är nylcot
som att bita i vanliga kläder, mer realistiskt. Nylcot är starkt och
kallas ibland för ”självläkande” då bitmärken kan försvinna över
natten. Dessa ärmar har vi produktutvecklat tillsammans med
världens ledande tillverkare av mjuka skyddsärmar. Polypropylen
fastnar mellan tänderna och försvårar släppandet. Man kan få

aggression i stället för bitglädje och det har hänt att hundar brutit
tänder i polypropylenärmar. Dessa problem är helt borta med
nylcotmaterialet. Nylcotärmarna är uppbyggda efter de senaste rönen
om hur man tillverkar en mjuk skyddsärm. Bästa stoppning och bästa
tyg har använts. Svenskärmen är uppbyggd enl standard med tillägg
av ett lager filt för att öka bitvänligheten.

DOG SECURITY SKYDDSÄRM
DS Skyddsärm

A

B

Detta är vår egen långa mjuka skyddsärm avsedd för det svenska skyddet.
Den klarar ganska hårda bett. Skall man ta krokodilbett så får man ha
arm-manschetter under. Ärmen är rörlig och behaglig att jobba med och
ger ett kraftigt skydd. Särskilt lämpad för yrkesfiguranter som annars
arbetar med Svenskärmen och går omkring med blåmärken för jämnan.
Tvärställt trähandtag inuti ärmen. Öppen i änden så att man kan hålla ett
spö vid modprov. Man kan sätta ett stygn nervid så hunden inte kan
komma in i ärmen men det ändå går att hålla ett spö. Vi råder alla som är
det minsta tveksamma att prova denna ärm. Ärmen finns ibland i blått,
gult, svart och rött för träning av tjänstehundar för att se mer realistiska
ut. Fästet för linan är mycket smartare, ärmen sitter bättre på
tävlingsfiguranten som dessutom slipper få skrapsår på halsen när hunden
smäller i på fasttagandet. Tillverkad i självläkande nylcot som håller
längre och är bitvänligt för hundarna. Ingen nylon mellan tänderna så att
hundar med blödande tandkött vägrar släppa för dom blir förbannade när
det gör ont i tandköttet eller tänderna. En underbar ärm att figurera i.
Denna ärm är vald av Nordiska Polishundunionen till tävlingsärm för
Nordiska Polishund Mästerskapen.
Det finns extra nylcotöverdrag till denna ärm. Det behövs inte men det
bästa är att ha ett överdrag på från början, då håller ärmen sig som ny
hela tiden. Det går också att sätta ett överdrag på en utbiten ärm så
fungerar den igen.

A
B

Art nr

Namn

438
1206/7

DS Skyddsärm med påsatt överdrag
Överdrag DS Skyddsärm

Pris
3.225:00
895:00

Använd vid Bruks SM och Polishunds SM

SVENSKÄRMEN

Svenskärmen i bitväv
Detta är en förbättrad variant av den vita madrassydda skyddsärmen som
ofta används vid SBK:s skyddstävlingar. Försedd med utdragbar bitrulle.
Vid träning av hårdbitande tjänstehundar måste underärmsmanchett
användas. Denna skyddsärm är tillverkad i nylcot (bitväv) som delar sig
när hunden biter, efteråt självläker hålen. Under nylcoten finns ett lager
bitvänlig filt. Allt detta är för hundens bästa så att den skall få ett
ordentligt tag utan att halka av och ärmen skall vara god att bita i. Den
vanliga svenskärmen i polypropylen slipar och sliter på hundens tänder,
emalj och tandkött, speciellt på snabba hundar.
Art nr

Namn

435
434

Svenskärmen, vit
Svenskärmen, svart
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Skyddsärmar
UNGHUNDSÄRM
Unghundsärm

A
D

A
B
D

Fabrikat Schweikert, Tyskland. Tillverkad i stoppat kromläder. Passar
både höger och vänster arm. För bett både på under- och överarm.
Unghundsärmen är mjuk och kan användas till alla hundar från
valp/unghund till vuxen hund (utom hundarna med 500-kilos betten).
Mycket bitvänlig och en bra ärm i början av bitutbildningen. Finns även i
extra mjukt utförande för att få igång bettovilliga hundar och valpar.
Överdraget av bitvänlig jute ingår i priset. Försedd med handtagsrem
inuti.

B

Art nr

Namn

Pris

5960
5965
5961

Unghundsärm med överdrag
Unghundsärm, helsydd, extra mjuk för valpar och unghundar
Juteöverdrag extra lång för Unghundsärm 5960

1.695:00
995:00
549:00

UNGHUNDSÄRM MED BITKIL
Valp- och unghundsärm med bitkil, extra mjuk
A

Fabrikat Schweikert, Tyskland. Unghundsärm med nederdel i jute och
överdel i plast. Avsedd för träning av bett i underärmen och förbättring av
bettet. Försedd med kilformad bitkil. Handtag inuti ärmen. Detta är den
mjukaste unghundsärmen med bitkil och mycket bitvänlig. Tåler inte så
hårda bett som Frabos och Gappays motsvarigheter, vilka kan användas
även till vuxna hundar med normalbett.
Detta är den mjukaste av alla unghundsärmar med bitkil. Bitkilen består
av att ”överdraget” är format som en kil, andra ärmar har en stoppad bitkil.
Denna är bitvänligast men tål inte hårda bett.

A

Art nr

Namn

5970-H
5970-V

Unghundsärm med bitkil, höger
Unghundsärm med bitkil, vänster

Pris
1.295:00
1.295:00

UNGHUNDSÄRM
Gappay Unghundsärm med bitkil
Fabrikat Gappay. Bitvänlig unghundsärm med bitkil. Används i början av
skyddsträningen och till unghundar. Bitkilen gör att hunden biter fullbett.
Om hunden inte biter fullt så ställer man ärmen lodrätt mot marken under
kampen. Då gör hunden ombett till fullbett och får inte vinna ärmen
förrän han har fullbett. Unghundsärmen är mellanmjuk och bitvänlig och
ger hunden en angenäm upplevelse av bettet. Längst ut på ärmen är
bikilen snedkapad för att man skall slippa bett ute vid handen och träna in
rätt bett från början.
Gappay unghundsärm tål ganska hårda bett och går att använda även till
de flesta vuxna hundar, utom krokodilerna. Lätt att röra sig i och en
mycket trevlig ärm av hög kvalitet. Det går att använda denna ärm på fel
sida, t ex en högerärm på vänster. Detta går inte med ärmar av andra
fabrikat.
Art nr

Namn

50002-H
50002-V

Unghundsärm höger
Unghundsärm vänster
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Skyddsärmar
UNGHUNDSÄRM MED BITKIL
Frabo Unghundsärm med bitkil
Fabrikat Frabo, Tyskland. Bitvänlig unghundsärm med bitkil. Används i
början av skyddsträningen och till unghundar. Bitkilen gör att hunden
biter fullbett. Om hunden inte biter fullt så ställer man ärmen lodrätt mot
marken under kampen. Då gör hunden ombett till fullbett och får inte
vinna ärmen förrän han har fullbett. Unghundsärmen är mjuk och
bitvänlig och ger hunden en angenäm upplevelse av bettet. Tål ganska
hårda bett och kan även användas till vuxna hundar, dock ej krokodiler.
Art nr

Namn

8-V

Unghundsärm, komplett, vänster

Pris
2.295:00

SCHWEIKERT SKYDDSÄRM MED BITKIL
Skyddsärm av stark plast
Fabrikat Schweikert, Tyskland. Stark och hållbar skyddsärm i plast. En
lätthanterlig ärm med mycket låg vikt. Försedd med extra stark och
perfekt centrerad kilformad bitkil i läder. Kilen pekar svagt nedåt och
passar hundens upphopp perfekt, andra ärmar har kilen helt vågrätt.
Handtag inuti ärmen. En mycket bra ärm för vuxna hundar och för att
träna upp bättre bett. Hård och inte lämplig som valparm och
unghundsärm i början av hundens bitutbildning. Överdrag i grovt jute.

B

A

A
B

Art nr

Namn

Pris

5982-V
5987

Skyddsärm stark med bitkil, plast, vänster. OBS! Överdrag ingår ej.
Överdrag extra starkt (lika starkt som Frabos)

2.195:00
495:00

ÖVERDRAG TILL SCHWEIKERT SKYDDSÄRM
Schweikert skyddsärm, överdrag
A

A

Fabrikat Schweikert, Tyskland.

Art nr

Namn

5985
5997

Juteöverdrag för Skyddsärm
Juteöverdrag, förlängt för skyddsärm Schweikert rund läderärm
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Skyddsärmar
ÖVERDRAG TILL FRABO SKYDDSÄRM
Frabo skyddsärm, överdrag
Fabrikat Frabo, Tyskland. Överdrag i grov engelsk juteväv. Passar till alla
Frabo Skyddsärmar.

C

Art nr

Namn

Pris

10AN

Överdrag till Frabo skyddsärm, passar till alla Frabo skyddsärmar

595:00

FRABO SKYDDSÄRM MED BITKIL
Frabo skyddsärm med bitkil
Fabrikat Frabo, Tyskland. Tillverkad i plast för lägsta vikt och för att vara
lätthanterlig och stark. Används främst till tjänstehundar och till
IPO/BHP-skyddet. Den kilformade bitkilen gör att hunden vill bita
fullbett, den är oangenäm att bita nafsbett i. Om hunden inte biter fullt så
ställer man ärmen lodrätt mot marken under kampen. Då gör hunden
ombett till fullbett och får inte vinna ärmen förrän han har fullbett.
OBS! Levereras utan överdrag.
Art nr

Namn

9-HK
9-VK

Frabo skyddsärm, höger, med platt bitkil
Frabo skyddsärm, vänster, med platt bitkil

Pris
2.995:00
2.995:00

DOLD HÅRD SKYDDSÄRM
Dold hård skyddsärm
Fabrikat Schweikert, Tyskland. Underdel av stenhårt kärnläder och
överdel av stoppat mjukläder. Försedd med handtag inuti, passar både
höger och vänster. Ger fullt skydd på underarmen, på överarmen endast
lätt stoppning. Endast för bett på underarmen. Vid inledande träning med
dold Skyddsärm brukar man börja med en mjukare arm än denna för att
vara bitvänlig mot hunden.
Denna skyddsärm går bara att använda till hundar som biter fullbett och
biter mycket hårt.
Art nr

Namn

5131

Dold skyddsärm av kärnläder, hård
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Skyddsärmar
DOLD MJUK SKYDDSÄRM
Dold mjuk skyddsärm
Fabrikat Schweikert, Tyskland. Den populäraste dolda skyddsärmen.
Tillverkad av kromläder och förstärkt med längsgående sulningsläder.
Mjukt fodrad. Går lika bra på höger och vänster arm.
Dold Skyddsärm mjuk stoppad skyddar även överarmen och är öppen vid
handen. Vid träning av polis- och väktarhundar kan figuranten hålla ett
tillhygge eller en knivatrapp i handen. Med överdrag kan denna ärm
användas som en vanlig skyddsärm och som dold skyddsärm.

Art nr

Namn

5133
5135

Dold skyddsärm, mjuk, stoppad
Överdrag för dold skyddsärm 5133

Pris
1.295:00
595:00

DOLD SKYDDSÄRM MED KARDBORRBAND

Dold skyddsärm med kardborrband
Fabrikat Schweikert, Tyskland. Mjuk dold skyddsärm med kardborrband.
Kardborrbanden kan ändras så att man kan ha ytterligare skydd under
ärmen och även figuranter med mycket grova armar kan använda den.
Till de flesta hundar. Biter hundarna hårt så tar man elastiska ärmskydd
under. Till riktigt hårdbitande hundar, ”krokodiler”, är denna ärm för
mjuk. Skyddar även överarmen och är sluten vid handen. Man kan inte
sticka ut fingrarna ur ärmen. Med överdrag kan denna ärm användas som
en vanlig skyddsärm och som dold skyddsärm.

A

B

C

A
B
C

Art nr

Namn

5134-V
5134-H
5135
302100

Dold skyddsärm med kardborrband, vänster
Dold skyddsärm med kardborrband, höger
Överdrag för dold skyddsärm med kardborrband
Dold skyddärm i nylcot, Frabo
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Skyddskläder
SKYDDSKLÄDER
Skyddsbyxa
Fabrikat Gappay. Skyddsbyxor i läder och syntet. Ger skydd om hunden
biter eller river figuranten av misstag. Skyddskläderna är inte avsedda för
bitövningar utan för att ge skydd mot vådabett och rivskador. Byxorna
har en elastisk rem på ryggen där man brukar placera belastningsstocken.

B

B

Art nr

Namn

Pris

50020M
50020L
50020XL
50020XXL

Skyddsbyxor, syntet, storlek M (small/medium)
Skyddsbyxor, syntet, storlek L (large)
Skyddsbyxor, syntet, storlek XL (extra large)
Skyddsbyxor, syntet, storlek XXL (extra-extra large)

1.995:00
1.995:00
1.995:00
1.995:00

Bitjacka och byxa
Bitjacka i nylcot från Holland av normal kvalitet. Detta ger en mycket
prisbillig jacka ofta använd i tjänstehundsträning. Ärmarna är försedda
med ett överdrag som kan bytas efter några år. Det behövs
ärmmanschetter under, som på alla bitjackor, för krokodilerna smäller
igenom även på denna tjocka jacka. Finns i olika färger, fråga gärna vad
som finns i lager. Detta är en bra jacka men våra andra jackor är bättre då
dom är lättare att röra sig i, dra in händerna i med mera.

Art nr
1200
1201

Namn
Bitjacka
Bitbyxa

Pris
5.999:00
5.999:00

FIGURANTTÄLT
Figuranttält
Fabrikat Schweikert, Tyskland. Mobilt gömställe vid skyddsträning så
att figuranten kan komma väck från från hunden snabbt och på så sätt
ge snabb vinst. Figuranten arbetar med hunden och kan därefter
blixtsnabbt försvinna ur hundens åsyn. Gör inlärningen enklare i
många fall, hunden kan skrämma bort figuranten snabbt, känna
situationstrygghet vid nya övningar osv. Figuranttältet är ypperligt att
träna in bevakning mot. Figuranttält ingår vid europeiska tävlingar i
skydd, 6 st vid uppsöket i Schützhund III (Elitklass).
Beställningsvara.
Art nr

Namn

7130

Figuranttält
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Munkorgar och figuranttält
Klassisk munkorgsträning sker i aggression. Hunden försöker bita i korgen.
Teorin är då att hunden inte skall ha en bitflärp att bita i för då får han utlopp
för aggressionsdriften genom att överföra den på bett i ett byte. I stället så skall
han vara kvar i aggressionen. Om stöten gör lite ont så blir många hundar ännu
mer förbannade och aggressionen ökar. Hunden har innan träning långsamt fått
vänja sig att gå med munkorgen på, munkorgstillvänjning. Detta kan vara nog
så svårt för de flesta hundar accepterar inte en korg runt nosen. Tillvänjningen
skall vara klar innan skyddsträningen börjar. Munkorgsarbetet är till för att se
att hunden biter även om figuranten inte har skyddsärm på som retning.
Munkorgsarbetet är mycket svårt och därför är munkorgen viktig.
Munkorgen måste vara hög nog för hunden att skälla i, så den kan öppna
munnen på vid gavel vid skallet utan att hindras av korgen. Hunden skall inte
kunna få av sig munkorgen och bita figuranten. När hunden slår in i figuranten
så skall det inte göra onödigt ont i korgen. Korgen skall provas ut och vid behov
skär man bort så att hunden inte slår i vid ögonen, ovanpå nosen eller vid halsen
när den stöter. En grund munkorg, som Polismunkorgen, slår sällan i hunden

och passar därför de flesta hundar. På en djup munkorg är passformen viktigare.
Skarpa kanter skall jämnas till.
Vanligen behövs inga mjuka dämpande material i en munkorg, lite smärta gör
bara hunden mer aggressiv. Men som problemlösning kan man behöva dämpa
islaget. Hunden kan ha lärt sig vika undan korgen för att det gjort ont vid en
rak stöt. Det kan också behövas dämpande material vid inlärning. Dämpande
material kan också behövas till obehagskänsliga hundar eller om man lär in
munkorgsarbetet genom bytesdriften i stället för under aggression. Munkorgen
skall anpassas individuellt till varje enskild hund och skall alltid provas.
Hunden skall kunna skälla och springa i munkorgen förutom att stöta. Det finns
många sätt att träna munkorgsarbete och träningen kan också ske i bytesdriften
(jaktkamplusten) med eller utan bitflärp i korgen. Träning kan ske i öppen korg
där hunden får bita figuranten i ärm eller bitkläder. Träning kan ske i lina och
expander. Alla träningsmetoderna behöver, för att få maximalt resultat, en
munkorg som passar till hunden.

TRÄNINGS- OCH TÄVLINGSMUNKORG
Tränings- och tävlingsmunkorg (Polishundmunkorg)
Svensk tränings- och tävlingsmunkorg. Mycket använd inom polisen
för träning och tävling. Munkorgsarbetet är för att se om hunden biter
på vanligt klädd person. Hunden får först vänja sig att ha munkorg på.
I skyddet hetsas hunden ordentligt i drift och får gärna stöta på
flyende figurant. Målet är att redan första stöten skall vara hård. Har
hunden bitit i bitjacka förut så är denna idealiskt i början av
munkorgsarbetet så att hunden stöter var som helst.
Art nr

Namn

110000
110010

Polis munkorg tik (storlek 10)
Polis munkorg tik (storlek 9)

Pris
495:00
495:00

VÄKTARHUNDMUNKORG
Väktarhundmunkorg

Art nr

Namn

7709
7710
8809
8811

Väktarhundmunkorg, storlek 9
Väktarhundmunkorg, storlek 10
Väktarhundmunkorg, Rottweiler, tik
Väktarhundmunkorg, Rottweiler, hane

Denna sydda munkorg är framtagen som tränings-och tävlingsmunkorg.
Munkorgsarbetet är för att se om hunden biter på vanligt klädd person.
Hunden får först vänja sig att ha munkorg på. I skyddet hetsas hunden
ordentligt i drift och får gärna stöta på flyende figurant. Målet är att
redan första stöten skall vara hård. Har hunden bitit i bitjacka förut så är
denna idealisk i början av munkorgsarbetet så att hunden stöter var som
helst. Denna munkorg är försedd med dämpande inlägg som kan bytas ut
eller tagas bort.
Pris
595:00
595:00
595:00
595:00

STÅLMUNKORG
Stålmunkorgar
Starka rejäla munkorgar i 3 mm rundstål. Marknadens starkaste
stålmunkorg då alla korsande rundstål är sammansvetsade
Stålmunkorgen är en för hunden trevligare korg att andas i. Detta för att
korgen släpper in mycket mer luft än en läderkorg. Mycket användbar
vid personsök med polis- och tjänstehundar. Vid sök efter sjuk eller
chockad person, som kan agera så att hunden går till angrepp i stället, är
denna munkorg det bästa alternativet.
Art nr

Namn

1000
1001
1020
1021
1030

Stålmunkorg, Schäfer hane
Stålmunkorg, Schäfer tik och Malinois hane
Stålmunkorg, Rottweiler hane
Stålmunkorg, Rottweiler, tik
Stålmunkorg, Malinois tik och Doberman hane
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Pris
249:00
249:00
249:00
249:00
249:00

10

Linor
EXPANDERLINA
Expanderlina
En expanderlina får aldrig gå sönder. Om en expanderlina går av kommer
den att slå in i hunden med stor kraft och skada hunden eller andra i
närheten. Därför är vår expanderlina flätad med ändarna långt från
hakarna och ger på så sätt dubbel säkerhet. Den enkla linan är både sydd
och limmad i ändarna. Linorna ger ungefär samma svikt. Expanderlinan
används för att förbättra bettet och och få mer kraft i angreppet. Vid all
expanderträning har hunden hetssele. Rätt använd ger expanderlinan
stora förbättringar. Expanderlinan behöver bara användas när betten eller
angreppen behöver förbättras. När hunden missat figuranten (som märkt
ut var han skall gå) några gånger i expanderlinan så brukar han stå på så
att nästa bett verkligen smäller i. Ibland räcker det med ett par sådana
lyckanden för att hunden skall få ett kraftfullt angrepp.
Bettförbättring brukar tränas under en period på 2-5 veckor med linan
fäst i en stolpe. Figuranten hetsar hunden i bytesdrift till stor intensitet
och föraren släpper hunden ända borta vid stolpen (angreppet stimuleras
samtidigt) mot figuranten som flyr baklänges till sitt märke (1 m från max
sträckning), där han tar bettet. Sedan går figuranten i hundens riktning så att
expandern slaknar och låter hunden vinna ärmen. Hunden kan också börja
jobba ute i expandern, olika figuranter gör på olika vis. Det är också vanligt
att en tredje (erfaren och samspelt) figurant agerar aktiv stolpe och håller i
änden på expandern. När hunden får vinna armen så måste expandern vara
slak, annars åker hunden gummiband. Med en expandervan och säker hund
som inte släpper kan föraren själv hålla i expandern och slacka linan innan
ärmvinst. Oftast slutar hundar med ombett vid expanderträning och betten
blir hårdare och all oro försvinner ur betten. Man belastar aldrig hunden
(för man vill inte ha försvar/aggression) vid expanderträning.
Munkorgsstötarna förbättras med svagt expandermotstånd, bara så att
hunden ökar kraften.

A

B

A
B

Art nr

Namn

Pris

2300E
87070

Expanderlina flätad 8 mm 3,5 m
Expanderlina enkel 12 mm, 3,5 m

875:00
395:00

LINOR
Linor för skyddshundträning

A

Denna hetslina uppfyller till 100% de 2 högsta kraven: ordentlig
ryckutjämning och en snabb och lättarbetad panikhake. Denna 10 mm
superstarka hetslina är försedd med en Forsheda nr 1
gummiryckutjämnare (som klarar båtar på flera ton). På denna hetslina
sitter den bästa panikhaken i rätt storlek.
Arbetslinan, som är 7 meter lång, är en typisk dansk fidus. Man tränar
med arbetslina och sele på långt avstånd. Hunden stöds genom linan men
får ändå arbeta självständigt. Detta är kraftigt uppbyggande på hundens
självförtroende samtidigt som det går att till viss del styra hunden.
Observera att arbetslinan är gjord av tätflätad båtlina som kostar ett antal
tior per meter för att erhålla riktig kvalitet.

A

Art nr

Namn

2295E
2305E

Hetslina 1,2 cm, 5,5 m
Arbetslina 7 m
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Pris
845:00
249:00
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Piskor och piskremmar m m
PISKOR MED MERA
Piskor och belastningsstockar

A
B
C
D

E

G
H

A
B
C
D
E
G
H
I

I

Från Frabo och Schweikert. Belastningsstocken är en läderklädd,
vadderad stock med spänst. Simulerar slag utan att göra ont eller skada
hunden. I europeiska skyddsprov ingår ”slagprov” på bitande skyddshund
med belastningsstock. Kallas ofta för softstock eller softstick. Det har
varit stor turbulens om softstocken då åskådare till hundträning trott att
man slår hunden med softstocken så att det gör ont. Softstocken är gjord
för att det inte skall göra ont, enklast provar man detta genom att slå sig
själv på skenbenet med softstocken. Det är ett belastningsprov på tävling,
hunden skall hålla kvar bettet trots att busen ”slår” den. På träning ”slår”
rutinerade figuranter dessutom oftast på hetsselen.
Piskorna används för att höja hundens angreppsvillighet (och inte till att
slå den). Piskorna används uteslutande för att höja hundens intensitet i
bytesdriften (jaktkampen) och inte i aggressionsträning. Piskan
underlättar figurantens arbete så att han inte behöver springa så mycket.
När figuranten smäller i marken med piskan så går skyddshunden (och
många andra hundar) i drift på sekunden. Finns i trä och plast. Extra
piskremmar och pisksnärtar finns att köpa till.

Art nr

Namn

Pris

50050
15CN
7093
7094
7095
7092
7091
15g
7090

Gappay Belastningsstock i läder, fjädrande, mjukstoppad
Frabo belastningsstock 60 cm
Piska, vadderad och fjädrande (belastningsstock med rem)
Piska i flätat/vridet trä 60 cm
Piska i flätat/vridet trä 50 cm
Piska av plast 60 cm
Piska av trä: 40 cm
Frabo piska med runt och rakt trähandtag 60 cm
Piska 75 cm i trä

375:00
375:00
495:00
295:00
295:00
195:00
225:00
250:00
225:00

PISKREMMAR AV LÄDER, PISKSNÄRTAR, KRYMPSLANG FÖR PISKOR
Piskremmar, pisksnärtar och krympslang

C
A

B
D
E

A
B
C
D
E

Art nr

Namn

2265E
2270E
70961
7096
7097

Kenjan piskrem av läder, 110 cm
Kenjan extra ände till pisksnärt
Schweikert Piskrem av läder 80 cm
Schweikert Piskrem av hampa 80 cm
Schweikert pisksnärt, 3 st (tunn)

Från Kenjan och Schweikert. Kenjan piskrem av läder, 110 cm lång
inklusive anslutningsbiten. Anslutningsbiten tar upp snärtbelastningen
mellan piskskaft och rem så att remmen håller. Remmen är av normal
läderkvalitet men längre än vanligt varför den kan kortas på piskor över
60 cm. Snärten är av speciellt material för att smälla högt på gräs. Extra
snärtar går att köpa till efter hand.
Krympslang krymper man utanpå träpiskan, antingen en liten bit där
piskan belastas hårdast eller över hela piskan. Piskor i vridet trä brukar
man krympa hela vägen. Piskan håller bättre och blir skyddad mot regn
och fukt. För att värma på krympslangen behövs en riktig värmepistol, en
hårtork ger för svag värme.
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Pris
85:00
19:00
65:00
69:00
13:00
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Kamprullar och bitstockar
KAMPRULLAR OCH BITSTOCKAR
Kamprullar och bitstockar

A

Från Frabo, Schweikert, Gappay och vår egen tillverkning. Kamprulle
för träning av jakt- och kamplust. Tillverkad av nylcot, försedd med
handtag. Redan från valpstadiet tränas valpens kamplust upp med
kamprullen. Kamprullen går ner i en sidoficka i byxor och är lätt att ha
med vid lydnadsträningen för att stimulera kontakt och intresse hos
hunden.
Den 25 cm långa bitstocken är försedd med ett handtag och är en
perfekt kampleksak. Den tjocka stocken får hunden att bita ordentliga
bett. Sedan är det lätt att gå över på den 50 cm långa bitstocken som har
handtag i varje ände. Träning där hunden får vinna bitstocken är en bra
början på bitövningarna. Bitstocken är nästan som en skyddsärm så
övergången blir lättare, då skyddsärmarna är av samma material, jute.
Innan skyddshunden får bita i skyddsärm skall den ha ett bra bett i bitstock.
Hetslädret används i början av skyddshundsutbildningen eller på
valpstadiet. Hundens kamplust, föremålsintresse och jaktlust tränas upp.
Hunden får kämpa om och vinna lädertrasan. Hundens självförtroende
och kamplust tränas upp vilket är till nytta för alla hundar.
Föremålsintresset ökar också varför trasan så småningom kan användas
vid lydnadsträning, spårträning/spårslut, sökträning, lydnadsrutan m m.
Boll med handtag kan användas vid lydnadsträning för att hunden skall
gå att titta upp på föraren. Hunden följer bollen och får kampa med den
ibland. Brister uppmärksamheten så kastar man bollen till höger och
hunden får hämta. Kamprullen kan användas på samma vis.

B

C

D

E

F

A
B
C
D
E

F

Art nr

Namn

50034
50035
50036
7087
70000005
50072
50072a
50072b
50030
50031
50033

Bitstock 5 x 50 cm i nylcot med 2 handtag
Bitstock 7 x 50 cm i jute med 2 handtag
Bitstock mjuk 7 x 50 cm i jute med 2 handtag, nylcot
Schweikert hetsläder
Boll med handtag: riktig brukskvalitet
Boll med snöre: 50 cm, knottrig. Gappay
Boll med snöre: 100 cm, slät bruksboll
Boll med snöre: 150 cm, slät bruksboll
Bitrulle i nylcot 5 x 21 cm
Bitrulle i nylcot 6 x 25 cm
Bitrulle i nylcot 7 x 25 cm
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Pris
125:00
145:00
145:00
195:00
69:00
75:00
79:00
85:00
49:00
64:00
79:00
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Hetshalsband och hetskoppel
HETSHALSBAND I LÄDER
Hetshalsband

A

Extra förstärkta, specialsydda hetshalsband i dubbelt läder. Om man inte
använder sele så är det viktigt att använda ett brett och starkt halsband
som fördelar trycket. Rostfria halskedjor (det enda som säkert håller i
kedjeväg) ger för stort tryck och sliter hårt på hunden. Dessa
hetshalsband håller för en hund som står på. Halsbandet måste hålla så att
hunden inte kan komma loss, kanske i ett moment när figuranten står utan
skyddsärm.

B

Det ärligaste mot hunden är att jobba skydd i sele. Hunden kan jobba fullt
utan snedbelastning av hals-, rygg-, och nackkotor. Hunden slits inte och
man får bättre kontroll över inlärningen. Det är alldeles för många
tjänstehundar som får sluta i förtid på grund av förstörd rygg.

C

Kenjan läderhalsband. Passar de flesta brukshundar, storlek 48 - 65 cm.
Snyggt och rejält i högsta kvalitet. Man kan sätta på en hetsförstärkning
framme vid halsen så att halsbandet får 65 mm bredd att fördela trycket
på vid skyddsträning. Mässingsfärgat beslag.
D

A
B
C
D

Hetsförstärkning för Kenjan läderhalsband 1530E. Träs på halsbandet och
hamnar då framme på halsen och fördelar trycket när man håller
skyddshunden som hetsas och drar för att komma fram till figuranten.
Hetsbiten är 25 cm lång och 6,5 cm bred.
Art nr

Namn

Pris

1530E
1545E
34
125
865
865a

Läderhalsband 3 x 65 cm
Hetsbit för 1530E
Frabo hetshalsband
DS Hetshalsband, 3 x 75 cm
Halsband m handtag, stort Schäferhane/Rottweiler
Halsband m handtag, medium

245:00
135:00
595:00
249:00
495:00
495:00

HETSKOPPEL
Hetskoppel
Hetskoppel i läder av superkvalitet. Detta hetskoppel är 225 cm långt, 18
mm brett och 5 mm tjockt. Hetskopplet är utan handtag. Detta gör att
man kan träna med hunden i koppel och därefter släppa kopplet utan risk
att handtaget fastnar. Vid träning i hetssele och arbetslina kopplas
lämpligen arbetslinan i selen och hetskopplet i halsbandet. Vid bettet
utlöser man arbetslinans panikhake och kan sedan fortsätta träningen med
hunden i hetskopplet och kan släppa detta om figuranten kräver det.
Art nr

Namn

Bredd

Pris

1155E

Hetskoppel 2,75 m, Kenjan

18 mm

450:00

HETSHALSBAND MED HANDTAG

Hetshalsband med handtag
65 cm långt och 5 cm brett halsband med handtag av 5 mm tjockt läder.
Används av såvär polis som väktare i tjänst. Perfekt även vid skyddsträning.
Färg: Brunt och Svart..
Art nr

Namn

150B
150S

Hetshalsband i läder med handtag, natur
Hetshalsband i läder med handtag, svart
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Pris
440:00
440:00
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Släpphalsband
SLÄPPHALSBAND (KALLAS OFTA KRÄKHALSBAND)

Dog Security´s Släpphalsband
Släpphalsband är ett alternativ till smärtpåverkan. Används sparsamt.
Fungerar trots att hunden är i drift eller stark positiv stress, t ex jättesugen på
att angripa under transport eller när hunden är i bett. Fungerar genom obehag,
att kräkreflexen hos hunden utlöses. Släpphalsbandet slutar med en ring. Vill
man inte ha denna ring så är det bara att såga av den, halsbandet fungerar lika
bra utan ring.
Släpphalsbandet kopplas högt upp på halsen på hunden, framför adamsäpplet.
Sedan drar man åt lätt (spänner ej) bara så att halsbandet stannar kvar på rätt
plats. Det är där framme på halsen som halsbandet utlöser kräkreflexen.
Halsbandet används främst vid 2 moment samt vid enstaka tillfällen i ett 3:e:

Släppande
Hunden har lärt sig bita och har ett bra bett. Hunden kan
anskällning/bevakning så den vet vad den skall göra när den släppt. Detta är
nödvändigt, kan inte hunden gå över i bevakning så kan vad som helst hända,
figurant kan bli biten, hunden bita om, inlärningen störs osv. Under
betträningen har figuranten under bettet, med den andra armen, belastat
hunden och tagit på hunden så att hunden är van vid rörelse från figurantens
fria arm, när hunden är i bett.
Hunden kommenderas loss, om den inte släpper så drar figuranten lätt i
halsbandet (inga ryck och ingen stor kraft). Kräkreflexen utlöses, hunden
spottar ut och avger ibland ett litet kräkläte. Figuranten lockar hunden i
bevakning.

Transport
Hunden har halsbandet på. När hunden avviker från sin plats så lyfter föraren
lätt i halsbandet rakt upp, hunden får en kräkreflex och går in på rätt position.

Lydnaden
Används ytterst sparsamt till finslipning av positionering i det fria följet med
mera.
Art nr

Namn

87900
87910
87920

Släpphalsband Small (Malinois)
Släpphalsband Medium (Schäfer)
Släpphalsband Large (Rottweiler)
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120:00
120:00
120:00
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Hetsselar
HETSSELAR
HETSSELAR (SKYDDSHUNDSSELAR)
Stoppad hetssele i starkt läder. Stark och bra hetssele av mycket hög kvalitet. Hund
som angriper högt i sträckt koppel och hanteras minsta fel av föraren kan falla på rygg
och skadas. Det är ärligare mot hunden att arbeta i hetssele vid bitövningarna. Hunden
kan också bindas upp i en arbetslina eller i en expanderlina. Hunden får lättare att
arbeta, hals- och nackkotor snedbelastas inte och inlärningen går bättre. Dessutom
undviker man onödiga skador på hunden. På så vis förlänger man den aktiva tiden
på tävlings- och tjänstehunden och skonar den från onödiga ryggsmärtor. Av
utrustningen är hetsselen en av de viktigaste för träningen. När figuranten står utan
skyddsärm och hetsar hunden eller går före med den oskyddade armen så inser man
varför hetsselen måste hålla och varför det inte duger med en vanlig spårsele. En
hetssele måste hålla för annars kan hunden komma loss och angripa figuranten,
kanske i ett ögonblick när han står utan skyddsärm.
Art nr

Namn

Pris

7755

DS Skyddshund III, inställbar, från schäfertik till Grand Danois

575:00

HETSSELAR
Hetssele
Filtfodrade hetsselar i stabilt läder. Starka och bra hetsselar av absolut
högsta kvalitet. Det är ärligare mot hunden att arbeta i hetssele vid
bitövningarna. Hunden kan också bindas upp i en arbetslina eller i en
expanderlina. Hunden får lättare att arbeta: hals- och nackkotor
snedbelastas inte och inlärningen går bättre. Dessutom undviker man
onödiga skador på hunden. På så vis förlänger man den aktiva tiden på
tävlings- och tjänstehunden och skonar den från onödiga ryggsmärtor.
Av utrustningen är hetsselen en av de viktigaste för träningen. När
figuranten står utan skyddsärm och hetsar hunden eller går före med den
oskyddade armen så inser man varför hetsselen måste hålla och varför det
inte duger med en vanlig spårsele. Frabo hetssele är ställbar till alla
hundar från Schäfer till stor Rottweiler.

A

En hetssele måste hålla för annars kan hunden komma loss och angripa
figuranten: kanske i ett ögonblick när han står utan skyddsärm.

A

Art nr

Namn

38a
2275E
2280E

Frabo hetssele
Kenjan hetssele, Standard
Kenjan hetssele, Universal
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Pris
1295:00
895:00
995:00
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Spårselar
SVENSK SPÅRSELE
Används av polis: militär: jägare och bruksfolk. Tillverkad i 5 cm bred
polyester: finns i olivgrön, orange, lila och vinröd. När hunden drar i
spåret så utjämnas trycket av de 5 cm breda banden. Selen kan också
användas vid cykelmotion.
Nu är alla spårselarna försedda med en snabbkoppling i plast. När selen är
inställd första gången så tar det 10 sekunder att sela på hunden - med
tumvantar på.
Selen är steglöst ställbar, en tumregel är att man skall få in 1 finger
mellan selen och hunden, hårdare skall den inte sitta.
Spårselen är svensktillverkad och används professionellt, bl a vid F 16
hundpluton och flygbasjägarskolan F 7.
Finns i 9 storlekar: 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90 och 100 cm. Mät Din hund
med ett måttband runt om vid bakersta revbenet (där det slutar under magen).
Jämförelsemått ca: 70 cm Schäfertik, 80 cm Schäferhane.
Art nr för de olika storlekarna står under respektive färg.

Produkt
Spårsele
Spårsele
Spårsele
Spårsele
Spårsele
Spårsele
Spårsele
Spårsele
Spårsele

Storlek
40 cm
45 cm
50 cm
55 cm
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm

Vinröd
66403
66455
66503
66553
66603
66703
66803
66903
66103

Lila Olivgrön
66401
88345
66451
88350
66501
88355
66551
88360
88365
66701
88370
66801
88375
66901
88380
66101
88382

Orange
88316
88310
88315
88320
88325
88330
88335
88340

Pris: 169:00)

Orange spårselar: syns extra bra på hunden och är lätta att finna
i skogen.
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Spårselar och inkallningslina
SPÅRSELAR FRÅN KENJAN M FL.
Böttcher spårsele och Kenjan drag- och spårsele
A

A

Böttcher spårsele med Kenjan förbättring. Böttcherselen kopplas icke
stryp med halskedjans ringar på undersidan av halsen. Kenjan har
ytterligare förbättrat detta genom att man även kopplar en kort styrning
mitt på halskedjan uppe på nacken. När Böttcherselen är på finns det en
ring under magen på hunden där spårlinan kopplas. När sedan hunden
spårar så trycks nosen ner mot marken till bekvämaste spårställning för
hunden. Används ofta vid spår inlärning för att förebygga senare problem
och komma rätt från början. Tillverkad i 18 mm brett och 5 mm tjockt
läder av superkvalitet.
Spår- och dragselen är en kvalitetssele i läder försedd med
snabbkoppling. Man ställer in selen en gång, sedan tar man på och klickar
i den på 15 sekunder med tumvantar på.

Art nr

Namn

Pris

1800E
1785E
110

Böttcher spårsele från Kenjan
Spårsele och dragsele, Kernjan, i läder med filt, snabbkoppling, medium
DS Böttcher spårsele

550:00
695:00
275:00

SPÅRSELAR
SPÅR OCH DRAGSELAR I BRUNT LÄDER
Spår- och dragselar tillverkade av 1:a sortering tyskt läder under svensk
kvalitetskontroll vilket ger en mycket prisvärd produkt
.
OBS: använd aldrig en spårsele som hetssele, den håller bara en tid..

A

A

Art nr

Namn

88385
88399

Spår & dragsele läder 75 cm
Spår & dragsele läder 105 cm

Pris
245:00
270:00

SPÅR- OCH INKALLNINGSLINA FÖR SMÅ HUNDAR
INKALLNINGSLINA FÖR SMÅ HUNDAR
En tunn (3,8 mm) plastad lina i 3 längder för inkallningsövningar vid
problemlösning av inkallning eller hund som avviker från platsliggning
etc. Mycket lätt lina för att vara så omärklig som möjligt och den fastnar
inte i granris. Lätt 5 grams karbinhake gör linan även lämpad som
spårlina för små jakt- och spårhundar.

Art nr

Namn

88424
88422
99421

Lättvikts 3,8 mm plastspårlina för små hundar, 15 meter
Lättvikts 3,8 mm plastspårlina för små hundar, 10 meter
Lättvikts 3,8 mm plastspårlina för små hundar, 7 meter
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Spårlinor
SPÅRLINA I MASSIV PLAST
DOG SECURITY SPÅRLINA I MASSIV PLAST
Med denna spårlina kan Du spåra utan handskar! Spårlinan fastnar inte i
skogen och är lätt att rulla ut och fungerar lika bra i kyla (innehåller
köldskyddsmedel). Den bästa spårlinan i skogen. Tillverkad i massiv
specialplast av samma sort som man gör fläktremmar av. Längd 15
meter för tävling i appelklass (10 meter ute) och högre klasser (där
längden behövs i upptagsrutan). För träning finns en 7 meters
träningslina. Elitspårare har oftast kort lina vid spårarbetet och tränar
med kort lina för att inte få en hund som gör för stora lovar över spåret.
Träningslinan förenklar denna träning.
Linan är försedd med en kärna av polypropylenlina för att bli starkare
och stummare.
Art nr

Namn

Pris

88392
88394
88396

Tävlingspårlina 15 meter i massiv 7 mm specialplast
Träningspårlina 7 meter i massiv 7 mm specialplast
Tävlingsspårlina 10 meter för IPO/BHP och Schützhund I, II, III

235:00
145:00
175:00

ORANGE SPÅRLINA
ORANGE SPÅRLINA I POLYETEN
Detta är en förbättrad version av den orange ”SBK-linan”. Det är en
Kardellflätad lina i polyeten. Vid längden 10 meter är linan dubbelt så
tjock under 10 cm så man vet när 10 meter gått ut. Sedan är den sista
metern också dubbelt så tjock. Då känner man när linan börjar ta slut och
det går lättare att hålla den.
Art nr

Namn

88397
88398

Orange spårlina 15 m/6 mm
Orange spårlina 15 m/8 mm

Pris
135:00
175:00

SPÅRLINOR I VÅFFELBAND
VÅFFELFLÄTAD SPÅRLINA
Spårlina i 25 mm brett våffelband. Mycket trevlig att spåra med och
dessutom tvättbar. Linan går att rulla ihop till en praktisk rulle som man
kan kasta ut till en rak lina före spårningen. 7-meterslinan rekommenderas till träning och yrkesmässig spårning.
Färgen är orange-gul-orange för bästa synlighet.
Art nr

Namn

88430

Våffelspårlina, 7 meters träningslina

Pris
125:00

ORIGINAL ELBOGEN SPÅRLINA
Vi är stolta att presentera original Elbogen spårlina. Uppfinnaren är också
upphovsman till den välkända orange spårlinan. Den introducerade han
redan på 60-talet och är idag ”SBK-standard”. Nu introducerar vi nästa
generation spårlina, Original Elbogen, som har både patent pending och
mönsterskydd pending skydd. Original Elbogen spårlinor säljes endast
genom oss.
• Efter 10 meter blir linan dubbelt så tjock under 10 cm (flyttbar löpare)
• Efter 13 meter blir linan dubbelt så tjock
• Efter 14 meter blir linan 3 gånger så tjock och lättare att hålla fast
Art nr Produkt

OBS! Ny färg oktober 2002
Fluoriserande gul

88390 Elbogens spårlina,
Fluoriserande gul 15 m x 6 mm enligt beskrivning
Pris 159:00
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Apporter

B
D

A

C

E

METALLAPPORTER AV ALUMINIUM
Dom flesta hundar har en medfödd lust att tugga på trä och pinnar, vissa hundar äter t.o.m. upp pinnar. På tävling
ger tugg på apporten poängneddrag. Därför är metallapporten (prova med en ölburk först) den bästa att börja
apporteringsträningen på, den är obehaglig att tugga på. Nu vägrar vissa hundar att bita i metallapporten i början
men om hunden biter i metallapporten så rekommenderas att börja träningen på denna redan som valplek. Vill
inte hunden så prova med en plastapport, den är inte lika god som trä att tugga på.

A
B

Art nr

Namn

88500
88501

Metall apport, stor 270 gram
Metall apport, liten 150 gram

Pris
325:00
275:00

TUNGAPPORTER AV JÄRN
Gummiskyddat bithandtag. Rejäl kvalitet. Hundar med svåra tuggproblem tränar man bara med tungapport. En
hund i Schäferstorlek behöver då ofta 4 kg:s apporten. Då måste hunden hålla apporten hårt för annars tappar
han den. Därför blir det omöjligt för hunden att tugga på tungapporten och det blir en vana att inte tugga, som
förhoppningsvis håller i sig använder träapporter.
C
D
E

88510
88511
88512

Tung apport, 1 kg
Tung apport, 2 kg
Tung apport, 4 kg
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Apporter och sökrullar
ANTITUGG
Antitugg
Anti Tuggapporten är en 650 grams apport i trä. I ena sidan finns en
järntyngd. Tuggar hunden på apporten så håller han på att tappa den med
den tunga sidan först. Hundar har en medfödd lust att tugga på trädbitar
och grenar. Apporter och spårapporter är av trä och goda att tugga på. Har
man sedan ökat apporteringslusten med lek och jakt så tuggar ofta
hunden på apporten. Oftast (95%) får man bort detta med
antituggapporten. Visa hundar får man träna med metallapport och
tungapport också. Fördelen med anti tuggapporten är att hunden måste
hålla fast för att inte tappa den. Anti tuggapporten har paraffin på
gavlarna för att hundarna skall hålla på rätt ställe och inte bita över
ändarna. Jag har sett fleråriga tuggproblem försvinna direkt, efter att
hunden tappat apporten en enda gång, med denna apport.
Det ingår i vår produktutveckling att inte bara själva komma på
lösningar utan att också leta upp de bästa grejorna i Sverige och
utomlands. Denna apporten är utvecklad i ett nordiskt grannland.
Art nr

Namn

Pris

40000007 Träapport antitugg med järn, 650 g

245:00

TRÄAPPORTER
170 mm

A

Träapporter
45 mm

A

Apporterna håller europeisk tävlingsstandard på vikter och mått. De
tunga apporterna har inbyggda vikter av metall. Till hund med stort
föremålsintresse kan man börja träna på en plastapport, för att undvika att
hunden tuggar på apporten. 2-kgs apporten blir sällan tuggad, den är för
tung. Olämplig till hopp - apport p g a tyngden.

Art nr

Namn

Längd

Pris

340000
340001
340002
340003
340004
340005

Träapport 150 gr
Träapport 250 gr
Träapport 400 gr, normalstorlek för schäfer, golden m fl
Träapport 650 gr
Träapport 1000 gr
Träapport 2000 gr

17 cm
20 cm
24 cm
29 cm
31 cm
31 cm

39:00
37:50
55:00
79:00
115:00
169:00

SÖKRULLAR
Sökrullar för sökarbete
Svenska sökrullar i 2 storlekar, för små och stora hundar. Kopplas i hundens
halsband, när hunden hittat figuranten biter han i sökrullen och återvänder till
hundföraren och visar på detta sätt att figuranten är funnen och skall påvisas.
Steglöst justerbar för rätt hänghöjd och lättare inlärning. Inga metallnitar i
rullen som kan förstöra tänder. Tillverkade på vårt eget sadelmakeri.

A

A

Art nr

Namn

88417
88416
88418

Sökrulle i läder med karbinhake, 14 cm
Sökrulle i läder med karbinhake, 8 cm
Sökrulle fast karbinhake, 13 cm, ej ställbar hänghöjd
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Ultraljudsvisselpipor och tjänstetecken
ULTRALJUDSVISSELPIPOR

A

A
B

B

Art nr

Namn

Pris

03-9900
03-9910

Ultraljudsvisselpipa justerbar
Ultraljudsvisselpipa Justerbar Delux

25:00
49:00

SBK-TJÄNSTETECKEN
TJÄNSTETECKEN FÖR ARBETANDE HUND
Tjänstetecken i dubbel bäverrnylon för arbetande tjänste- eller SBKhund. Försedd med säkerhetsspänne så att tjänstetecknet lossnar om
hunden fastnar i skogen.

Mått
Art nr

Namn

Pris

446
447
448
449
450

SBK-tjänstetecken 30 cm för mini raser
SBK-tjänstetecken 40 cm för små raser
SBK-tjänstetecken 52,5 cm för medelstora raser t ex Schäfer
SBK-tjänstetecken 62,5 cm för stora raser t ex Rottweiler, mastiffer
SBK-tjänstetecken 65 cm för jättestora raser t ex Berner Sennen

165:00
169:00
179:00
189:00
199:00

SBK-TJÄNSTETECKEN
TJÄNSTETECKEN FÖR ARBETANDE HUND
Skynkets bredd är 55 cm, passar till schäfer, golden etc, justerbar runt
bröstkorgen.

55 cm
Art nr

Namn

660

SBK-tjänstetecken vitt, storlek
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Dressyrlänk och runt koppel
DRESSYRLÄNK
OBS : se upp för olagliga
plagiat !

Dressyrlänken är produktutvecklad
och tillverkas i Sverige samt är
mönsterskyddad med mönsterregistrerings-nummer 64 587.

Dressyrlänk, svart, rund 6 mm
Dressyrlänken sliter inte päls som en kedja. Dressyrlänken blir
inte kall som metall och kyler därför inte ner hundens hals. Hundar
som leker och biter varandra över linan skadar inte tänderna.
Dressyrlänken är den perfekta dressyrlänken för lydnadsdressyr.
Detta är ett strypkoppel gjort av en 6 mm stum rund speciallina.
Länken är oerhört mycket snabbare än en strypkedja. Dessutom är
den helt tyst. Används professionellt. Smarta hundar överlistar
kedjorna, när dom hör rasslet så spänner dom musklerna.
Dressyrlänken är snabb, tyst och effektiv. Det räcker med mindre
kraft vid korrigeringarna av hunden. Kort sagt är dressyrlänken
överlägsen halskedjorna. Mät halsen med ett måttband och lägg till 35 cm. Produktutvecklad och tillverkad i Sverige.

Art nr

Namn

87810
87811
87830
87800
87801
87802
87803
87804
87805
87809

Dressyrlänk, 25 cm
Dressyrlänk, 27,5 cm
Dressyrlänk, 30 cm
Dressyrlänk, 32,5 cm
Dressyrlänk, 35 cmƒ
Dressyrlänk, 37,5 cm
Dressyrlänk, 40 cm
Dressyrlänk, 42,5 cm
Dressyrlänk, 45 cm
Dressyrlänk, 47,5 cm

87815
87819
87825
87829
87835
87839
87845
87849
87850
87859

Dressyrlänk, 50 cm
Dressyrlänk, 52,5 cm
Dressyrlänk, 55 cm
Dressyrlänk, 57,5 cm
Dressyrlänk, 60 cm
Dressyrlänk, 62,5 cm
Dressyrlänk, 65 cm
Dressyrlänk, 67,5 cm
Dressyrlänk, 70 cm
Dressyrlänk, 72,5 cm

87865
87877
87881
87882
87885
87887
87890
87892
87895

Dressyrlänk, 75 cm
Dressyrlänk, 77,5 cm
Dressyrlänk, 80 cm
Dressyrlänk, 82,5 cm
Dressyrlänk, 85 cm
Dressyrlänk, 87,5 cm
Dressyrlänk, 90 cm
Dressyrlänk, 92,5 cm
Dressyrlänk, 95 cm

Pris: 79:00

Den 14/5 2001 testade DN allt från kedjehalsband till selar.
Citat: ”Bäst i jämförselsen är det så kallade Dog Security-halsbandet”.

RUNT KOPPEL
Runt koppel
Ett mycket smidigt, starkt och stumt koppel i vår 6 mm dressyrlänkslina.
Denna lina är en High Tech lina som från början togs fram till försvaret.
Den tillverkas i polyester och består av 2 linor inuti varandra. När vi gör
en beställning på 5000 meter så står maskinen och flätar i 14 dagar, det är
en mycket avancerad lina. Linan tillverkas bara för 2 kunder, det är vi
och svenska flygvapnet. Det finns många linor med samma ytterflätning
som ser likadana ut men är någonting helt annat, vilket också återspeglas
i mycket lägre priser. Vi håller oss till den högsta kvaliteten och syr
denna i en specialbyggd robotsymaskin. Vi får använda en specialtråd
och kyla nålen med tryckluft, så tufft är materialet att sy i. Detta ger ett
stummare, smidigare, starkare koppel med längre livslängd. Färg: Svart.

Art nr

Namn

Längd

Pris

88452
88454

Runt koppel, 6 mm, svart
Runt koppel, 6 mm, svart

1,2 m
1,8 m

85:00
95:00
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Utställningskoppel och läderhalsband
UTSTÄLLNINGSKOPPEL
Utställningskoppel
Gjort i samma material som Dressyrlänken, finns i 2 olika längder.

Art nr

Namn

88456
88458

Utställningskoppel 60 cm
Utställningskoppel 80 cm

Pris
145:00
149:00

AGILITY TRÄNINGSKOPPEL
Agilty träningskoppel
Träningskoppel utan handtag för agility. Man kan släppa kopplet utan risk
att det fastnar någonstans Gjort i samma material som Dressyrlänken.

Art nr

Namn

87950

Agility träningskoppel 100 cm

Nettopris
65:00

+ moms = inkl moms
16:25

81:25

KOPPELDELARE
Koppeldelare
Koppeldelare gjort i samma material som Dressyrlänken och finns i 2
längder.
Med en koppeldelare kan man koppla ihop 2 hundar i ett koppel.
Art nr

Namn

87960
87963

Koppeldelare 20 cm
Koppeldelare 30 cm

Nettopris
149:00
149:00

+ moms = inkl moms
37:25
37:25

186:25
186:25

LÄDERSTRYP
Läderstryp
Kraftigt läderstryp i superkvalitet. 24 mm brett läderstryp sytt dubbelt av
5 mm läder som möts i mitten på baksidan. Detta smidiga läderstryp är
således 1 cm tjockt och praktiskt taget outslitligt.

Art nr

Namn

1575E
1580E
1585E
1590E
1595E

Läderstryp, 45 cm
Läderstryp, 50 cm
Läderstryp, 55 cm
Läderstryp, 60 cm
Läderstryp, 65 cm
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Stackel
STACKEL
STACKEL

A

C

Stackel används främst av yrkesfolk och är förbjudet inom SBK och i
Jordbruksverkets normgivande regler för hundhållning. En privatperson
har knappast behov av ett stackel. Ett stackel skall sitta tajt, det får inte
rulla runt på halsen. Trubbarna skall peka uppåt på vänster sida.
Stacklet används mestadels för att ge hunden en lätt smärtpåverkan för att
få hunden i drift. En lätt påverkan, som en luggning i pälsen, får en
ointresserad blivande skyddshund att gå igång mot figuranten. Samma
behandling kan få en hund i aktivitet i olika situationer, t ex
lydnadsträning med stora störningar. Stacklet används alltså inte
bestraffande i dessa situationer, utan aktivitetshöjande. Den vanligaste
användningen av stackel är vid bevakningen i skyddet. När hunden tittar
efter husse så drar figuranten i ett kort koppel utan handtag som är
kopplat på stacklet, bara nätt - som en luggning - och hunden blir
förbannad på figuranten och låter bli att titta bort under bevakningen.

B

För hårda tjänstehundar, som ignorerar vanliga strypkedjor, kan stacklet
behövas ibland. På denna typ av hundar kan stacklet behövas vid korta
lydnadspass. Tjänstehundar som vägrar att släppa kan behöva stackel
kopplat i en lina som sköts av en kunnig tredje person, så att inte hunden
förknippar obehaget med figurant eller förare. Det finns så hårda
tjänstehundar att inte ens stackel hjälper. Hundar med sådan anlag kan
man lära in bevakningen och släppandet på efter bytet men innan
försvaret/belastningståligheten har blivit för stor.

Ett stackel måste sitta tajt och kan ej
trädas över huvudet på hunden. Stacklet
måste knäppas på. Trubbarna skall peka
uppåt på vänster sida.

Stackel används ibland vid tänd- och släckövningar med skyddshund som
står på och vill angripa figuranten så fort denne visar sig. En sugen
skyddshund beter sig så om den inte fått fördel av att vara lugn (släckt)
innan den får stå på. Hunden kommenderas ligg/tyst, får ett ryck i stacklet
och när hunden ligger tyst så blir det pass på och figuranten drar hunden i
drift och den får äntligen lov att bita. Då obehaget följs av drift så kan det
vara ganska stort här för en bra figurant får igång hunden så att det glöms
på en gång. Därför får det inte gå många tänd och släck före själva bettet.
Behöver stackel användas endast någon enstaka gång så köper man ett
vanligt stackel. Rostfritt material använder man när stacklet skall hålla i
många år. Ett vanligt stackel mattas ut och trådarna rättas ut med tiden.

A
B
C

Art nr

Namn

50004 010 55
50045 010 55
50111 008 02
50510 000 55
50500 000 55

Stackel, förkromat
Stackel, rosfritt, starkt
Stackel, förkromat med snabbkoppling
Stackellänkar, rostfria 3,0 mm pr styck
Stackellänkar, rostfria 3,25 mm pr styck

Pris
65 cm
58 cm
53 cm
4 cm
4 cm

3,9 mm
3,25 mm
3,0 mm
3,0 mm
3,25 mm
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Halskedjor

Sveriges starkaste halskedja
LIVSTIDSKEDJAN I ROSTFRITT STÅL
Den bästa halskedja man kan köpa. Livstidskedjan är tillverkad i den
högsta kvalitet som finns, rostfritt syrafast stål. Länkarna har rätt
proportioner för halskedjor för att löpa lätt, slita så lite som möjligt på
pälsen samt gå att koppla om till icke stryp. Kedjan finns i 2
länkstorlekar, 22 mm lång/2,2 mm tjock och 32 mm lång/3 mm tjock.
Varje länk är manuellt TIG-svetsad. Båda kedjorna tål över 700 kgs
dragkraft. Det är 5 gånger mer än de vanligaste halskedjorna och mer
än vad 2 st av de bästa rostfria tyska kedjorna (3 mm gods) tål
tillsammans. TIG-svetsningen och den höga stålkvaliten i
kombination ger en kvalitetsprodukt utan motsvarighet. Vi lämnar
livstids garanti på kedjorna. För att slippa imitiationer så stämplas den
ena ringen på kedjan med 3 stjärnor.
Livstidskedjan har sålts under namnet Dankæden i Danmark i 23 år.
Under denna tid så har inte en enda kedja gått sönder!

Art nr

Produkt

321744
321846
321949
322052
322155
322258
322360
322463

L-kedjan 44 cm/32 mm
L-kedjan 46 cm/32 mm
L-kedjan 49 cm/32 mm
L-kedjan 52 cm/32 mm
L-kedjan 55 cm/32 mm
L-kedjan 58 cm/32 mm
L-kedjan 60 cm/32 mm
L-kedjan 63 cm/32 mm

Antal länkar

32 mm Längd i cm

Antal länkar

22 mm Längd i cm

Kedjorna väger nästan ingenting då de är tillverkade av rostfritt
syrafast stål. Enkla att sköta, bara diska dom i diskmaskinen.
Kedjan är standard för hundfolk i Danmark. Polisen i Danmark hade
tidigare flera incidenter där polishundarna slitit sönder halskedjan vid
demonstrationer och kommit lösa. Nu är det första en dansk polishund
får en äkta Dankæde (Livstidskedjan).
Vi rekomenderar dessutom Er att arbeta med bytessystem.
Valpköparen köper en kedja. När valpen växer så byter han till nästa
storlek för t ex 19:90. När valpen blir vuxen så får han nästa storlek.
Får Ni överskott av en viss storlek så bytar vi kostnadsfritt till Er ihop
med order. Erfarenhet från Danmark visar att kunden blir mycket
köptrogen, butiken där han köpt kedjan blir ”hans” butik. Och hela
bytesavgiften är ren vinst! Och Er kund har den bästa halskedja som
finns att få. Den kvalitetsgoodwillen kommer Er tillgodo.

Pris

Art nr

Produkt

Pris

199:00
199:00
199:00
199:00
199:00
199:00
199:00
199:00

322565
322668
222032
222236
222439
222642

L-kedjan 65 cm/32 mm
L-kedjan 68 cm/32 mm
L-kedjan 32 cm/22 mm
L-kedjan 36 cm/22 mm
L-kedjan 39 cm/22 mm
L-kedjan 42 cm/22 mm

17
44

18
46

19
49

20
52

21
55

22
58

23
60

24
63

25
65

26
68

20
32

22
36

24
39

26
42

28
45

30
49

32
52

34
55

36
58

38
62

199:00
199:00
225:00
225:00
225:00
225:00

Så här tolkar man art nr.
Ex: Art nr 321744
32 = Längden på en länk
17 = Antal länkar
44 = Längden i cm
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Halskedjor
A
G
G

B
C
D
E
F

SPRENGER HALSKEDJOR M M
Olika halskedjor från Sprenger i Tyskland. Känns igen på att det står H.S. Germany stansat i den ena ringen.
Hög kvalitet. En strypkedja skall precis gå att ta på hunden, annars blir det en för lång bit som rasslar och
varnar före ett ryck. Dressyrlänken i polypropylen är helt tyst och snabbare än kedjor. Kastkedjan är för att
slänga efter hund som går ur hand.

Art nr

Namn

A 51012 035
51012 040
B 50822 045
50822 050
50822 055
50922 050
F 51506 046
51566 063
51566 068
D 51604 054
51604 059
51604 063
51604 067
51604 072
E 51604 054 55
51604 059 55
51604 063 55
C 51620 050
G 58180 020
50803 045
50803 050
50803 060

Längd

Stryphalsband flat kedja, korta länkar, förkromad
Stryphalsband flat kedja, korta länkar, förkromad
Stryphalsband rund kedja, korta länkar, förkromad
Stryphalsband rund kedja, korta länkar, förkromad
Stryphalsband rund kedja, korta länkar, förkromad
Stryphalsband rund kedja, korta länkar, förkromad
Stryphalsband, långa raka länkar, förkromad
Stryphalsband, långa raka länkar, förkromad
Stryphalsband, långa raka länkar, förkromad
Stryphalsband, långa raka länkar, massiv mässing
Stryphalsband, långa raka länkar, massiv mässing
Stryphalsband, långa raka länkar, massiv mässing
Stryphalsband, långa raka länkar, massiv mässing
Stryphalsband, långa raka länkar, massiv mässing
Stryphalsband, långa raka länkar, rostfritt stål
Stryphalsband, långa raka länkar, rostfritt stål
Stryphalsband, långa raka länkar, rostfritt stål
Stryphalsband, halvlånga raka länkar, förkromad
Kastkedja
Stryphalsband smal rund kedja, korta länkar, förkromad
Stryphalsband smal rund kedja, korta länkar, förkromad
Stryphalsband smal rund kedja, korta länkar, förkromad

Tråd Ø

35 cm
40 cm
45 cm
50 cm
55 cm
50 cm
46 cm
63 cm
68 cm
54 cm
59 cm
63 cm
67 cm
72 cm
54 cm
59 cm
63 cm
50 cm
20 cm
45 cm
50 cm
60 cm

3,0 mm
3,0 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
3,4 mm
3,4 mm
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
3,4 mm
3,4 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,0 mm
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Pris
45:00
47:00
47:00
49:00
52:00
49:00
45:00
65:00
69:00
139:00
149:00
159:00
169:00
179:00
155:00
169:00
185:00
65:00
39:00
35:00
36:00
37:00
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Halsband
ELBOLITE SJÄLVLYSANDE HALSBAND (LJUSACKUMULERANDE)
ELBOLITE ljusackumulerande halsband - en självlysande världsnyhet från
Dog Security - patent pending nr 9500098-0.
Lysande halsband utan batterier. Skyddar hunden i trafiken. Om jakthunden fastnar i
skogen så släpper tryckknapparna alt resårbandet vidgar sig när han försöker komma loss.
Tillverkat i stark plastbelagd väv med filtbaksida och är elastiskt.
ELBOLITE laddas upp i dagsljus eller under lysrör eller lampa i 10 minuter
och lyser sedan i ca 1/2 timme. Det går också att ladda med helljuset eller
extraljusen på bilen. Efter den halva timmens sken går intensiteten ner till
1/4. Detta sken syns i totalt mörker i 3-4 timmar, i vanligt ”stadsmörker” syns
det inte alls.
ELBOLITE är försett med röda superreflexer. Dessa reflekterar vid minsta
ljusglimt vilket ytterligare förstärker synbarheten.
ELBOLITE gör det möjligt att uppnå lysande träningsresultat genom träning
i mörker. Då är hunden verkligt skärpt. Föraren kan se hunden men hunden
kan inte se föraren. Föraren blir en ofattbart allseende ledare för hunden då
han ser minsta fel. I vissa moment förbättras inlärningen dramatiskt
TIPS OCH RÅD VlD MÖRKERTRÄNING
Träning i mörker med ELBOLITE självlysande halsband ger ofta snabbare
och bättre framsteg och är ett strålande komplement till konventionella metoder.
En klart roligare träning som kan varieras i det oändliga, endast förarens fantasi
sätter gränserna!
Även en orutinerad förare kan uppnå lysande resultat.
LYDNADSDRESSYR I MÖRKER
Man får klart bättre kontakt med hunden, och uppnår snabbare framsteg i de
flesta momenten i fritt följ, då hunden ej kan se eventuella korrigeringar. Vid alla
former av fjärrkommando ser Du själv perfekt om det kan behövas något extra
skärpt kommando, exempelvis vid inkallning med ställande och läggande.
FÄLTARBETE DÅ SYNSINNET AVSKÄRMAS AV MÖRKRET
Med E L B O L I T E kan föraren avancera alla former av bruksmässig
träning och man behöver inte köra flera mil varje gång för att hitta lämplig
terräng, appelplanen vid klubbstugan eller en stor öppen äng fungerar perfekt
vid mörkerträning med Bevakningshundar, Spårhundar och tänk på vilken
fördel att kunna följa Sökhundens arbete och verkligen se om den följer förarens
tillrop och går framåt, höger osv eller gräver efter en kanin, eller lägger sig och
tar en siesta då den tror sig vara utom åsyn.
Spår- och sökhundar arbetar klart mera effektivt då dom inte störs av
distraherande synintryck. Detta ger snabbare och säkrare inlärning. Även
föraren utvecklas då han måste lita helt på sin spårhund i mörker.
Bevakningshundar som kanske inte markerar en figurant i rörelse tidigare än
80-100 meter i dagsljus, kan i mörker markera en kvist som knäckes på 200 400 meters avstånd.

A
A

Art nr

Namn

87880
87889
87883
87886

Elbolite halsband, 35 cm med tryckknappar
Elbolite halsband, 45 cm med resårband
Elbolite halsband, 55 cm med resårband
Elbolite halsband, 65 cm med resårband

Pris
55:00
55:00
89:00
125:00

LYSVÄV
Lysväv i löpmeter att sätta på kläder, uniformer, ridgrejor, nödutgångar med mera. Bredd 58 cm. Filtbaksida ingår ej i priset. Utveckling pågår
av fler produkter och användningsområden.
87888

Lysväv med 58 cm bredd, per löpmeter
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Koppel
VÄRLDENS STARKASTE LÄDERKOPPEL ?
Världens starkaste läderkoppel ?
Dessa koppel tillverkas i en läderkvalitet som garvas direkt för oss av ett
garveri som inom läderbranchens anses som världens troligen bästa. Vi
är den enda kunden som köper detta läder för koppeltillverkning.
Prova gärna en rem med några millimeters bredd. Den lyfter utan
vidare en 50-kgs vikt! Om remmen är utan jack och inte är smalare på
något ställe så lyfter den 100 kg eller mer.
Detta läder är 100% genomfärgat svart med en fin struktur på ytan.
Lädret är överfettat inuti men helt torrt på utsidan. Överfettningen ger ett
koppel som är mycket smidigt. Genom sin oerhörda styrka blir det nästan
ingen töjning alls i kopplet utan det blir mycket stumt.
Kopplen tillverkas för hand i vårt sadelmakeri i Malmö. Kanterna
rundas och kopplen flätas. På 18 mm koppel och poliskoppel säkras
flätningen med en mässingsnit. Ytan på lädret har en svag dekorativ
struktur och går att skilja från vanligt läder. Det längsta kopplet är 1,5
meter. För att få den starkaste biten av oxhuden så skärs hals och bak
bort så längre koppel kan vi inte tillverka.
Art nr

Namn

Längd

Bredd

Pris

8407018
8403018
8407012
8415012
8400018

VS koppel
VS koppelhandtag
VS koppel
VS koppel
VS Poliskoppel

70 cm
30 cm
70 cm
150 cm

18 mm
18 mm
12 mm
12 mm
18 mm

189:00
149:00
159:00
199:00
395:00

ALLROUND KOPPEL I LÄDER
All-round koppel
Detta läder garvas efter våra specifikationer av ett garveri i Europa,
denna kvaliteten gick inte att få här i Skandinavien.
Lädret är ett 4 mm (tjockt) överfettat oxläder i kvalitet prima.Ett bra
koppel till bra pris. Genom överfettning så tål dessa koppel regn och
rusk. Alla koppel är handgjorda på vårt sadelmakeri och försedda med
tyska karbinhakar samt en ring i handtaget. Ringen är bra att hänga upp
kopplet i, att förlänga kopplet i eller att koppla karbinhaken i så att man
kan hänga kopplet över axeln. Finns i svart och brunt. Ytan är exklusivt
matt som ser mycket finare ut än en högblankt. Matta överfettade koppel
blir nästan snyggare ju mer dom används.
Toppkvalitet till bra pris..
Svart

Namn

Längd

Bredd

Pris

820018
818018
815018
87518
85018
83018
820012
818012
815012
87512
85012
83012

AR-koppel
AR-koppel
AR-koppel
AR-koppel
AR-koppel
AR-koppelhandtag
AR-koppel
AR-koppel
AR-koppel
AR-koppel
AR-koppel
AR-koppelhandtag

200 cm
180 cm
150 cm
75 cm
50 cm
30 cm
200 cm
180 cm
150 cm
75 cm
50 cm
30 cm

18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm

259:00
149:00
139:00
179:00
159:00
85:00
209:00
125:00
110:00
159:00
139:00
75:00
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Koppel
POLISKOPPEL
Poliskoppel
Poliskoppel i läder av superkvalitet. Används av Danska rikspolisen och
vid många svenska och norska polisdistrikt och bevakningsföretag.
Ändarna är dubbelt flätade och därefter sydda. Mittelringen är sydd så att
den kan belastas åt båda hållen. Poliskopplet kan ställas in i flera olika
längder. Det kan kopplas runt magen så att man slipper hålla hunden. När
hunden är okopplad så kan man ta på kopplet som en polissele på
kroppen eller koppla haken med den lösa ringen och hänga det runt
halsen så det kommer ur vägen. Den lösa ringen är också utmärkt att
hänga upp kopplet i när det inte används. Ett tjänstekoppel utöver det
vanliga i 18 mm brett och 5 mm tjockt kvalitetsläder.

Art nr

Namn

10000005

Poliskoppel, 18 mm, Kenjan

Pris
475:00

JÄGARKOPPEL
Jägarkoppel
Detta koppel borde finnas i varje jägares ficka. Kopplet tar inte mer plats
än en snusdosa och väger 26 gram. Kopplet kan även användas till att
bära hem det fällda rådjuret. Kopplet är av kombityp med egen halslänk
vilken kan kopplas som stryp eller fast länk. Svensk kvalitet. Tillverkat i
svart lösflätad polypropylen för att vara ”lealöst” och gå att hantera hur
som helst.

Art nr

Namn

87190

Jägarkoppel 200 cm, bredd 6 mm

Pris
29:00

HANDGJORDA LÄDERKOPPEL
Handgjorda läderkoppel
Kraftiga koppel. Mycket arbete har lagts ner på dessa koppel. Kanterna är
rundade och färgade. Lädret är kraftigt, genomfärgat och överfettat, stumt
och starkt läder. Kopplen är flätade och sydda. Hakar i massiv mässing.

Art nr

Namn

Längd x bredd

3070
3100

Läderkoppel, svart
Läderkoppel, svart

70 cm x 18 mm
100 cm x 18 mm
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Pris
99:00
125:00
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Koppel
KOPPEL FRÅN KENJAN
Kenjan - koppel av superkvalitet
Brukskoppel tillverkas i 5 mm tjockt läder. Dubbel flätning i varje ända
som förseglats med en kraftig nit.
Dressyrkoppel i läder av superkvalitet. Dressyrkopplet är 70 cm kort
(minsta godkända EU-mått på tävling)
Utställningskoppel i 12 mm brett superläder.

Art nr

Namn

Bredd

Pris

1145E
1150E
1165E
1070E
1090E
1126E
1185E
1190E
1195E
1200E

Brukskoppel, 2 m, Kenjan
Brukskoppel, 2,5 m, Kenjan
Brukskoppel, 3 m, Kenjan
Dressyrkoppel, 70 cm, Kenjan
Dressyrkoppel, 70 cm, Kenjan
Dressyrkoppel, 100 cm, Kenjan
Utställningskoppel, 1,5 m. Kenjan
Utställningskoppel, 2,1 m. Kenjan
Långt smalt koppel, 2,5 m. Kenjan
Långt smalt koppel, 3 m. Kenjan

18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm

385:00
495:00
550:00
225:00
199:00
215:00
295:00
295:00
349:00
375:00

KORTA KOPPEL UTAN HANDTAG
Korta koppel utan handtag
Används vanligen hängande löst i stackel på skyddshund, kopplat framme
på hunden, nedåt mot marken. Vid bevakningsträning, när hunden tittar
efter husse, så ger figuranten ett lätt ryck, en väckare, i kopplet. Detta ger
en lätt smärtpåverkan på hunden som blir ilsken på figuranten och håller
ögonen på honom i stället för att titta efter sin förare.
Det finns figuranter som kör in släppandet på detta sättet, med ett hårt
ryck i kopplet. Det fodras mer än stor rutin för att hunden inte skall förstå
att det är figuranten som gör detta.
Art nr

Namn

8212030

Kort koppel utan handtag Dog Security

Pris
95:00

GÅ FINT SELE
GÅ FINT SELE
Detta är original Relax Walk selen från Eurodog. Det är en Gå Fint sele
med vilken man kan promenera bångstyriga hundar. Selen består av ett
halsband till vilket det är kopplat 2 linor som går mellan hundens
armhålor vid frambenen. Hunden tycker att det är obehagligt när denna
lina sträcks och slutar då att dra. Ett alternativ till ryck i strypkoppel.
Art nr

Namn

51101
51102
51104

Gå fint sele storlek S
Gå fint sele storlek M
Gå fint sele storlek XL

Pris
22-30 cm
30-42 cm
58-83 cm
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139:00
139:00
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Kammar, borstar och skålar
A
C
L
B

M
D

I
G
K

E

O

H

F

J

SPRENGER KAMMAR OCH BORSTAR M M
Olika produkter från Sprenger i Tyskland.

A
B
C
D

Art nr

Namnlängd

Pris

57020 000 01
57010 000 49
57504 000 55
57504 001 55

Karda, förnicklad med 2 tandningar, 100 x 20 mm
Karda, samma med rakt stabilt handtag
Sprenger klotång för små hundar
Sprenger klotång för stora hundar

69:00
79:00
95:00
119:00

KAMMAR OCH BORSTAR M M
Blandade färger.
E
F
G
H
I
J
K
L
M

270000
270002
270500
270010
270011
270012
270013
280700
03-2250
03-2260

Metallkam med plasthandrag, fin tandning
Metallkam med plasthandrag, grov tandning
Metallkam med plasthandrag, lopptandning (mycket tät)
Utställningskam Hindes i plast med metalltänder, superfin
Utställningskam Hindes i plast med metalltänder, fin
Utställningskam Hindes i plast med metalltänder, mellan
Utställningskam Hindes i plast med metalltänder, grov
Gummikarda/borste med handtag
Karda plasthandtag långa tänder
Karda plasthandtag korta tänder

A

B- C

39:00
39:00
49:00
89:00
87:00
85:00
83:00
29:00
79:00
75:0

C

MAT- OCH VATTENSKÅLAR
Skålar finns i plast och i rostfritt stål. Rostfritt stål är den högsta kvalitén och har obegränsad hållbarhet. Lätt
att hålla rent, kan inte få repor som maten fastnar i.

A
B
C
D

Art nr

Namn

260505
261203
261205
260510

Vattenskål Oasis automatic, självpåfyllande från 1,5 liters läskflaska
Rostfri skål storlek 2 liter
Rostfri skål storlek 3 liter
Non drip skål, spiller ej, plastskål med lock, bra i bilen, blandade färger
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Pris
59:00
45:00
63:00
59:00
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Tikskydd, fästingplockare och schampo
TIKSKYDD
Används inomhus när tiken löper för att skydda mattor, golv och
möbler från blodfläckar. En kvalitetsprodukt i vävt elastiskt material.
Kan maskintvättas i 30°C. Man använder vanliga Cleenex servetter
(bifogas) i tikskyddet och bytar flera gånger om dagen. När tiken
skall ut och rastas så tar man av tikskyddet. Detta är ett av
marknadens bästa tikskydd.

B

B

Art nr

Namn

Storlek

200100
200101
200102
200103

Tikskydd modell B nr. 0
Tikskydd modell B nr. 1
Tikskydd modell B nr. 2
Tikskydd modell B nr. 3

14-21 cm
22-30 cm
31-40 cm
41-50 cm

Pris
69:00
69:00
79:00
89:00

FÄSTINGPLOCKARE
A
FÄSTINGPLOCKARE

B

Fästingplockare med lassosnara lägger en snara kring fästingen som
sedan mycket lätt kan dras ut. En svensk uppfinning och troligen
marknadens bästa fästingplockare.
Fästingplockare i metall. Ta tag i fästingen och vrid loss den, åt vilket
håll är ovesäntligt. Fästingar skall alltid plockas bort, dom orsakar
sjukdomar.

Art nr
A
B

Namn

Pris

5760000000 Fästingpplockare med lassoögla (Bästa)
290700
Fästingplockare

139:00
39:00

SCHAMPO

Fyra Ess Hundschampo är ett milt schampo som inte irriterar ögon
eller luktsinne. PH-värdet är anpassat till hundens päls vilket ger naturlig
glans och luftighet. Innehåller pälskonditionering.

Art nr

Namn

8552
8554
8553

Fyra Ess Hundschampo 250 ml
Fyra Ess Hundschampo 1 l
Fyra Ess Hundschampo 5 l
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Pris
30:00
58:00
225:00

33

Omvårdnad
TASSALVA, TASSALETT OCH SÅRSPRAY
Hundsalva med läkande
effekt för hund och katt
Asfalt och andra underlag torkar ut hundens
trampdynor som blir spruckna och stela utan
elasticitet. Hundsalva och Tassolja har
läkande, bakteriedödande och uppmjukande
effekt. Användes vid småsår, klåda och
spruckna trampdynor. Användes innan Du
cyklar med Din hund så trampdynorna håller
sig smidiga och utan sprickor. Tassoljan är
lättare att använda än salvan. Även till hästar
har Tassoljan en stor läkande förmåga.
Sätt en liten klick salva i örat och låt den
smälta om hunden har öronirritation Skall
hunden ut i väta eller snö så använd salva
eller olja som skydd.
Art nr Produkt
7550

Före cykling med hund på asfalt skall
man alltid sätta på Hundsalva. Asfalt
torkar ut trampdynorna. Utan
Hundsalva blir trampdynorna
spruckna och stela.
Hundsalva är ett av de viktigaste
preparaten för Din hund. Ha alltid
Hundalva hemma.

Sårspray, desinficerande
och läkande
Sårspray sprutas på öppna sår och dödar
omedelbart alla bakterier. Sårspray färgar
inte av sig och svider inte. Vanligen
använder man Sårspray 1 – 3 ggr om dagen.
Man tar inget annat på efteråt utan lämnar
såret öppet.
Art nr Produkt
8810

Fyra Ess Sårspray 100 ml

Pris
51:00

Pris

Fyra Ess Hundsalva

49:00

Hundsalvan innehåller tjära och har läkande,
bakteriedödande och uppmjukande effekt.
Tjärdoften gör att djuren inte gärna vill slicka
på salvan. Användes vid småsår, klåda och
spruckna trampdynor. Använd tassalva innan
Du cyklar med Din hund så trampdynorna
håller sig smidiga och utan sprickor. Sätt en
liten klick salva i örat och låt den smälta om
hunden har öronirritation. Tjärsalvan är
insektsavvisande (tjärdoften). Tassalva är
viktigt för jakthundar som belastar sina
trampdynor hårt, vid snö är den nödvändig.
Det tar 5 minuter för salvan att tränga in,
under denna tid är det onödigt att låta hunden
gå på golvet. Sätt istället på salvan före
promenaden så att hunden kan gå in den
ordentligt.
Jakthundar sliter tassarna mycket hårt i
skog och mark. Värst är det på snö och skare.
Ofta blöder tassarna. Nagelbanden blir hårt
slitna, svullnar och gör ont och blir
inflammerade. Hunden slickar på tassar och
trampdynor så att dom inte kan läkas.
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Fodertillskott
VARFÖR GE HUNDEN GRODDOLJA?
Groddolja
Groddoljaär lättsmält och kan snabbt
tillgodogöras av djuret. Oljan i sig själv ger
energi utan kolhydrater och innehåller också
kolesterollösande substanser. Fettet ger
tarmen möjlighet att reglera tarmfloran.
Groddolja innehåller alla linol-, linolen- och
inocitolsyrorna (ibland kallas dessa
pälsvitamin). Vitaminer, fettsyror och
mineraler upptages snabbt vilket kan ses på
pälsen på 7 dagar. Huden slutar mjälla och
pälsen fäller betydligt mindre.
Pälsförbättringen syns först på huvud, hals
och bog, därefter i hela pälsens lyster.
Huden blir mer smidig och elastisk. Klådan
från svårsmälta proteiner, främst från foder
med hög proteinhalt (hunden kliar sig)
försvinner.

Klåda och hudbesvär hos
hundar
Klåda och hudbesvär har till 99% sitt
ursprung från svårsmält protein i hundmat
och rubbningar i proteinomsättningen.
Protein i kött, t ex komage eller kokt höns
(ca 50% protein) ger ingen klåda för detta
protein är lättsmält. I torrfoder finns ofta
svårsmält protein som fiskprotein (det allra
värsta) eller för mycket soyaprotein. Ofta är
det för mycket protein i torrfoder. Enligt vår
uppfattning räcker det med 20% protein. Det
räcker till och med för muskelbyggnad på en
kapplöpningshund. Ett hundfoder med för
högt proteininnehåll får fel balans mellan
kolhydrater och proteiner (vill man öka
vikten är det kolhydraterna som skall ökas).
Hundarnas muskler blir stela av
svårsmält protein. Vill man till varje pris
ändå tillföra mer protein skall detta göras
med lättsmält kött, t ex kokt höns.
För mycket svårsmält protein syns genast på
pälsen. Hunden får klåda och börjar klia sig,
framför allt på benen och i korset. Hunden
får mjäll och torr hud. Pälsen förlorar glans
och fäller. Hunden kan tappa hår och bli
hårlös på flera ställen och slickar sig på
benen. Det märks också på hundens avföring
som är för lös. Den skall vara fast eller hård.
På detta vis reglerar hunden själv tömningen
av analsäckarna. Groddolja stimulerar
proteinomsättningen och ökar på detta sätt
proteinets smältbarhet. Hunden kan lättare ta
upp och tillgodogöra sig proteinet.

E-vitaminerna i Groddoljan angriper de sk
Fria radikalerna som förstör celler och blod i
blodomloppet. E-vitaminer är nödvändiga för
hundens produktion av östrogen (tik) och
tostesteron (hane). E-vitamin är en antioxidant
som stärker immunförsvaret. E-vitaminet
effekt förstärks av C-vitamin och vice versa.
Lecitinet i Groddoljan stimulerar, genom sitt
cholin innehåll, inlärningsförmågan. Ni som
har internet rekommenderas att söka på Evitamin och särskilt läsa på smarbasics.com.
Där finns fakta om alla vitaminer, spårämnen
och mineraler.

Leder, skelett och muskler
Protein driver leder och skelett mer än
muskler. Får hunden för mycket protein så
växer skelett och leder för fort (broilereffekt).
Detta kan resultera i pålagringar på höfterna,
armbågarna och skört skelett. Samtidigt får
man ingen riktig muskelsättning på hunden.
Ge vuxenfoder + Groddolja till valpen från
8-12 veckors ålder. Det blir riktig
muskelsättning och ett starkt skelett utan
pålagringar. Hunden får allt den behöver.
Valpen får inte utfodras så att den blir fet, då
kan den växa för fort.

Kan man ge matolja i
stället?

Hur man ökar vikten på
sin hund
(och ger hårt arbetande hundar mer energi)
Börja med att öka matmängden. Hjälper inte
detta så behöver man inte ge
högproteinfoder. Det är inte proteinet som är
för lite, det är kallorierna från
kolhydrater/fett. Man ger torrfoder och
Groddolja som vanligt och kompletterar
med kolhydrater. Italiensk spagetti på riktigt
Durumvete (gulare färg, mer lättsmält) är
perfekt som kolhydrattillskott. 1 spagettiklo
med spagetti i maten är lagom till en
medelstor hund. Ett annat sätt är att ta
vattnet som blir över när man kokar potatis.
Potatisvattnet innehåller lättsmälta
kolhydrater (samt C-vitaminer m m). Häll
detta över torrfodret.
Hårt arbetande hundar som är för magra ger
man också kolhydrattillskott på detta vis.
Dessa hundar får helt enkelt för lite energi
och behöver mer kolhydrater. Några av
Sveriges framgångsrikaste
kapplöpningshundar utfodras på detta vis.
Hårt arbetande hundar behöver också extra
vitaminer och särskilt mycket B-vitaminer.
Draghundar behöver dessutom fetttillskott
och extra vatten. Ger man för mycket
kolhydrater så blir hunden för tjock.

Matolja (majs- soya- eller solrosolja) ger
fett och på detta sätt energi. Men matolja
innehåller för lite vitaminer (ofta inga Aoch D-vitaminer alls) och alla hundar
behöver de fettlösliga vitaminerna. Dessa
finns i Groddoljan och tas upp direkt av
hunden. Groddolja med vitaminer och
fettsyror stimulerar hundens näringsupptag
och ämnesomsättning. Lecitinet, som finns i
Groddolja men ej i matolja, stimulerar
proteinupptag och muskeluppbyggnad.
Bodybuilders äter lecitin för att dom kan
bygga upp sina muskler fortare då lecitinet
gör att musklerna återhämtar sig snabbare
efter träning och man kan träna igen efter en
dag när det annars hade behövts 3 dagar.
Matoljan är inte avsedd för detta och räcker
inte till, men fungerar bra som energigivare
samt ger ett visst vitamintillskott. OBS:
olivolja, kokosolja och palmolja fungerar
inte och ger olika typer av problem.
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Fodertillskott
GRODDOLJA
Groddolja med A-, D- och
E-vitamin
Kallpressad groddolja av högsta kvalitet.
Lättsmält så att djuret omedelbart kan
tillgodogöra sig vitaminer och nyttiga
ämnen. De viktigaste vitaminerna är A–, D–
och E–vitamin. Dessa är fettlösliga och går
från oljan direkt till organismen. Bra för
huden, blodet, blodkärlen, slemhinnorna och
immunförsvaret. Groddolja innehåller också
alla linol-, linolen- och inocitolsyrorna (ibland
kallas dessa pälsvitamin). Det syns på pälsen
på 5–7 dagar, klåda och mjäll försvinner.
Groddolja innehåller också lecitin som
stärker alla muskler (hjärtat också), lever
och njurar så att dessa fungerar på topp.
Lecitin gör att musklerna återhämtar sig
snabbare efter ansträngning. Dessutom är
lecitin mycket smakligt för hunden.
Groddolja skall ges till alla hundar för att
säkerställa hundens hälsa. Groddoljan gör
att hunden bättre kan tillgodogöra sig
proteiner och ökar prestationsförmågan.

Dosering GRODDOLJA:
Små hundar
Medelstora hundar
Stora hundar
Blandas i huvudmåltiden

1/2– 1 tesked
2 teskedar
3 teskedar
Art nr Produkt
85520
85530
85540
85545
85550

Pris

Groddolja 500 ml
Groddolja 1 liter
Groddolja 2,5 liter
Groddolja 5 liter
Groddolja 10 liter

69:00
95:00
199:00
375:00
695:00

Vilket preparat till vilken hund?
Groddolja ger man till alla
hundar. Allra viktigast är detta
under uppväxtåret. Öljäst ger
man till alla hårt arbetande hundar
som väktarhundar, jakthundar,
brukshundar, draghundar och
kapplöpningshundar (i
kombination med Groddolja).
Hårt arbetande hundar behöver

framför allt B-vitamintillskottet i
Öljäst.
Utställningshundar ger man
också Öljäst då det förbättrar
pigmenteringen och pälsglansen.
Mycket aktiva hundar behöver
också Öljäst då dom förbränner
mycket B-vitaminer. Blodpulver
ger man i första hand till hårt

arbetande hundar. Dessa hundar
ger man med fördel både
Groddolja, Öljäst och Blodpulver.
Denna kombination + bra mat är
det maximala man kan ge sin
hund. För bästa päls bytar man ut
öljästen mot Pälsvital, som
förutom att ge B-vitaminer m m
också stimulerar pälsväxten.
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Fodertillskott
KALKTILLSKOTT
Kalktillskott
Kalktillskott ger man till tikar i samband med valpningen och till växande
hundar för att säkerställa att skelett och tänder blir starka. Kalktillskott kan
också ges för att säkerställa att hunden får sitt kalkbehov. 1 tesked (5 ml)
ger 370 mg kalk. Lös helst upp kalktillskottet i varmt vatten och blanda i
maten.
Dosering: Till medelstor hund 20-25 kg: 1 tesked (5 ml) per dag.
Till tik: dubbel dos från parningen och hela diperioden. Ge gärna tiken
Groddolja samtidigt, det stärker immunförsvaret.
Tik med kalkbrist: 3 teskedar (15 ml) fördelat över 3 ggr 1 tesked per dag.
Till hundar med annan vikt ändras doseringen proportionellt.
Kalkbrist hos tikar bör förebyggas då akut kalkbrist leder till döden utan
behandling. Symtomen är feber, hässjande och dålig balans, dropp enda
botemedlet. Lång förlossning och många valpar kan leda till kalkbrist även
när tiken får kalktillskott = veterinären akut vid symtom,
Art nr Produkt

Pris

85582 Kalk, 1 kilo

245:00

MACROALGER FRÅN ISHAVET
Macroalger från ishavet
Mot klåda, eksem, håravfall, dålig päls, mag/tarmstörningar, mystiska
hältor, dåligt allmänntillstånd och kondition, dålig pigmentering m m.
Algerna blandas i maten.
Dessa problem beror oftast på brist på något ämne i kroppen. Genom vår
intensiva odling har vi utarmat åkerjorden så att vissa mineraler och
vitaminer saknas, vilka därför kommer att saknas i grödan och även i köttet
som vi och våra hundar äter.
Macroalgerna från ishavet ackumulerar över 100 st av naturens egna
mineraler, proteiner, vitaminer och spårämnen. T o m vitamin B 12, som
inte finns i någon växt på land, finns i algerna.
Detta är helt rena Ascophyllium Nodosum alger från ishavet av
hälsokostkvalitet. Tag gärna 1-2 kryddmått själv om dagen, detta är samma
produkt som pressas till tabletter och som i hälsokostbranchen kostar 30
gånger mer i pris.
Dosering: börja med 1 kryddmått morgon och kväll i en vecka. Har
djuret brist på någon mineral kan han få lite klåda i några dagar. Gå sedan
upp till full dosering:
Små hundar
Medelstora och stora hundar
Katter och kaniner och marsvin
Art nr

Namn

85501
85502
85504

Alger 400 gram
Alger 1 kg
Alger 2,2 kg

1 struken tesked per dag (3,5 ml)
2 strukna teskedar per dag (7 ml)
1/2 tesked per dag (2,5 ml)
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Fodertillskott
C-VITAMINER
Strands C-vitamin är ett patenterat kalciumaskorbat. Detta gör upptaget
av C-vitamin i kroppen effektivare. Kalciumaskorbat är syraneutralt och
underlättar också kroppens upptag av kalk. Kan ej överdoseras. Vi
rekommenderar denna typ av C-vitamin i stället för ascorbinsyra. Vill Ni
föra fler fabrikat så rekommenderar vi Ester-C 500 mg, som också
innehåller kalciumaskorbat och har lika stor verkningsgrad.
C-vitamin är livsviktig för hunden. C-vitamin stärker immunförsvaret
och underlättar näringsupptaget vilket ofta kan ses på bättre päls inom 1
månad. Mystiska ekzem och problem försvinner ibland med C-vitamin.
Många uppfödare ger erfarenhetsmässigt C-vitamin under uppväxtåret
mot höftledsfel. Effekten har inte bevisats vetenskapligt men forskning
pågår. I USA pågår försök där man ger äldre tjänstehundar med höfledsfel
mellan 500 mg och 2000 mg per dag. Det är också vanligt att ge tiken
C-vitaminer 2 veckor före valpning och under diperioden, ihop med kalk
och E-vitaminer.
Dosering: Till medelstora och stora hundar 0,75ml om dagen från 5
veckors ålder, viktigast första året. Små hundar halv dos. Till människa
0,75ml om dagen.

Art nr

Namn

85573
85571
85572

C-vitamin pulver, 90 gram
C-vitamin pulver, 200 gram
C-vitamin pulver, 600 gram

Pris
95:00
189:00
475:00

VITLÖKSPULVER
Kryddar maten så att den blir godare för hunden. Motverkar förkylningar
och infektioner. God effekt vid hosta, bronkit, astma, hals- och
magproblem. Vitlök innehåller allicin vilket är naturens eget antibiotika
mot virus och baciller. Hundar som äter vitlök har också mindre besvär
med fästingar och flugor. Mot mygg och knott finns det också en viss
effekt. Ger hunden ökad motståndskraft och förebygger onödiga
formsvackor. En ren naturprodukt som ökar hundens välbefinnande.
Hälsokostkvalitet, dvs högsta livsmedelskvalitet. Prova gärna i
matlagningen. Stor försäljning ger ett kanonpris, jämför med priset i
kryddhyllan.
Dosering: 1/2 - 1 mått (5-10 ml) till medelstora och stora hundar, små
hundar halv dos. Blandas i maten.
Under 1995 har vi använt vitlökspulver till alla tjänstehundarna i
hundgården. Under hela sommaren har flugorna låtit bli hundarna, dom
har inte en intresserat sig för hundbajset. Vi har inte haft en enda fästing,
ingen öron- näs eller halsinfektion och inga tarmstörningar. Vitlökspulver
är nu standard i vår egen utfodring.
Art nr

Namn

85590
85592
85595

Vitlökspulver 225 gram (0,5 liter)
Vitlökspulver 450 gram (1 liter)
Vitlökspulver 1 kg (2,5 liter)
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Fodertillskott
BLODPULVER
För hundens hälsa och kondition
1-2 matskedar om dagen strös över maten. Höjer hundens matlust
genom att krydda maten med blodsmak. Innehåller järn, 90% protein
och en mängd andra nyttigheter som t ex hemoglobin (röda
blodkroppar). Det starkaste och mest upptagbara järnpreparatet på
marknaden. Kan ej överdoseras. Håller hunden i form och säkerställer
järnbehovet. Rekommenderas särskilt för kapplöpnings- jakt- och
andra hårt arbetande hundar.
Blodpulvret är torkat blod där plasman (de vita blodkropparna) tagits
bort. Smältbarheten är 100%. Stimulerar bildandet av fler röda
blodkroppar, vilka ökar syresättningen, vilket påverkar muskulaturen
och ökar djurets styrka och kondition. Det tar 2-3 veckor innan det
börjar verka. Ofta får man en pälsförbättring på köpet. Blodpulver är
bra för alla hundar men används mest till hårt arbetande hundar.
Proteinet i blodpulvret är till 100% lättsmält.
Art nr Produkt
85661

Pris

Blodpulver 1 kg (ca 2 liter)

95:00

Mått
1 matsked ........ 15 ml
1 dessertsked .. 7,5 ml

1 tesked ............. 5 ml
1 kaffesked ..... 2,5 ml

ÖLJÄST
Öljäst är B-vitaminer i lättupptaglig form som går rakt ut i
organismen. En ren naturprodukt som fungerar bättre än om man tar
vitamin för vitamin och blandar pulver eller tabletter.
1 matsked om dagen till en medelstor hund, jakt och
kapplöpningshundar 3-dubbel dos. Kan överdoseras utan problem.
Stimulerar ämnesomsätningen och aptiten. Stärker nervsystemet och
rekommenderas till alla livliga hundar, dom förbränner extra mycket Bvitaminer. Håller musklerna smidiga och i trim. Motverkar stela
muskler, ger energi och B-vitaminer. Håller hunden i optimal kondition
samt förbättrar pälskvaliten. Eliminerar Coursing thirst” hos
kapplöpnings- och jakthundar. Mycket viktigt under jakten då
jakthunden belastas hårt.
Torkad öljäst av den högsta kvalitet som går att köpa.
Öljäst är den rikaste naturliga källan för B-vitaminer. Dessutom har
öljäst en hög koncentration av viktiga aminosyror och glutaminsyra.
Art nr Produkt
85650 Öljäst 1 kg (ca 1,5 liter)
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Fodertillskott och hundbajspåsar
BIOTIN
Biotin stimulerar växten av pälsen hos hund, häst och katt. Biotin
påskyndar pälsväxten men innehåller inget byggnadsmaterial för pälsen.
Vid torr och glanslös päls eller torr och mjällig hud så rekommenderas
Biotin + Groddolja med Lecitin.
Dosering: Pulvret bör ges en gång dagligen i fodret eller upplöst i vatten.
Kan ges året om.
Hundar:
Kroppsvikt
Skopmått
Små raser
2:5-6 kg
1/4-1/2
Melanstora raser
7-19 kg
1/2-2
Stora raser
20-39 kg
2-4
Mycket stora raser 40-70 kg
4-7
Katter
0:5-10 kg
1/5-1
Ingredienser: Druvsocker, Biotin (vitamin H)

1 skopmått Biotin =
5 gram

Art nr Produkt
85645 Biotin, 500 gram

Pris
135:00

HUNDBAJSPÅSAR

DOG SECURITY BAJSPÅSAR
En extra tjock bajspåse som tål betydligt mer än vanliga påsar. Den är svart till färgen och stor nog att
knyta. Dog Security Bajspåsar har 100 st per rulle till kanonpris.

Art nr

Namn

806215

Bajspåsar 100 st, Dog Security
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Leksaker

L

M

K

N

I
G
D
E

J

F
H

A
C

B

GUMMIBOLLAR OCH LEKSAKER AV MASSIVT GUMMI
Blandade färger. Gummibollar skall vara så stora att hunden inte kan sätta dom i halsen. Kastar man en massiv
boll med sin hund så skall detta göras längs marken så att bollen inte med kraft studsar upp mot hundens tänder.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Art nr

Namn

230301
230302
230303
230304
230306
230003
230004
230701
230702
230706
015520

Gummiboll nr 1, massiv
Gummiboll nr 2, massiv
Gummiboll nr 3, massiv
Gummiboll nr 4, massiv
Gummiboll nr 5, massiv
Gummiben medium nr 3, massivt
Gummiben stort nr 4, massivt
Gummiring liten, massiv
Gummiring stor (kampring), massiv
Flytande gummiring, femkantig
Flossy Boll

Pris
40 mm
50 mm
65 mm
72 mm
85 mm
125 mm
200 mm
90 mm
150 mm
150 mm

15:00
17:00
25:00
30:00
45:00
25:00
29:00
15:00
29:00
49:00
89:00

BOMULLSBEN
Bomullsben av olikfärgade sytrådar. En utmärkt tandrensare och leksak.
L
M
N

340030
340031
340032

Bomullsben av olikfärgade trådar, litet
Bomullsben av olikfärgade trådar, mellanstort
Bomullsben av olikfärgade trådar, stort

25 cm
30 cm
40 cm
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Böcker, Tälje-filt och bilbur

BÖCKER
Bra böcker om hundar och hundutbildning.
Studieplanerna är uppsatta i Studiecirkelform så att föreningar och klubbar kan erhålla studiecirkelstöd.
Boken 1574, Din hund som valp och unghund, rekommenderas till alla som skaffar hund.
Art nr

Namn

Författare

107
120
121
122
123
505
1574

Fågelhundens ABC & D
Studieplan Jakthundens fostran
Studieplan Valpfostran
Studieplan Etologi
Studieplan Lydnadsboken
Jakthundens grunddressyr, videofilm
Din hund som valp och unghund, kanonbra

Erik Wilsson

Erik Wilsson
Järverud

Pris
495:00
69:00
69:00
69:00
69:00
595:00
295:00

TÄLJE-FILTEN
Tälje skyddsfilt ar tilverkad helt av syntetiska material. Ovansidan
av slitstark velour, samma material som finns i bilklädslar,
mellanlager av Isolerande cellplast och undersidan består av smidig
nyloncharmeuse. Samtliga material är laminerade till en tjocklek av 6
mm.

Art nr Produkt

575-1

Tälje Bilfilt 44 x 119

Pris

775:00

BILBUR (VÄKTARBUR)
Väktarburen

Denna modell passar till Passat och Golf och de
flesta kombibilar.
Art nr

Namn

80100

Väktarbur, för utryckningsväktare

Marknadens bästa hundbur för väktare. Patent pending nr 9400174-0,
mönsterskydd nr 94-0146. Väktarburen har har i normalutförande 2 dörrar.
Hunden kan släppas ut genom bakluckan, genom bakdörren på förarsidan.
Utryckningsväktaren öppnar burens framdörr från förarplatsen och får sedan
snabbt ut hunden genom främre sidodörren, innan han hinner bli överfallen
eller bakluckan bli blockerad av framkörd bil. Väktarburen är försedd med
inbyggd störtbåge som klarar en svår krock. Även om bilen voltar flera varv
så håller buren. Väktarburen har hel botten och kanter runt om så att hundhår
och smuts stannar i buren. Mycket lätt att hålla rent i bilen och buren. För
Golf, Passat, Volvo m fl bilar. Längd 160 cm, bredd bak 60 cm, bredd fram 37
cm, höjd 70 cm. Används av ledande vaktbolag.
OBS! Leveransvillkor för väktarbur: Fritt Malmö
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Dekaler

EN FYRBENT KAMRAT
SCHÄFER SÅ KLART
SIBERIAN HUSKY DRAR SLÄDE
MED FART OCH GLÄDJE

EN RIKTIG HUND ÄR
EN ROTTWEILER
Bildekaler i siluett
Vita dekaler för utvändig montering. Vitt syns bäst och är snyggast på bilrutan. Dekalerna är klara att
montera, man tar bort skyddspapperet på baksidan. Sedan kan man klistra direkt på rutan eller bilen. Sätt på
dekalen och passa in den i placering vågrätt och lodrätt. Skrapa fast dekalen från mitten och utåt. Avlägsna
sedan försiktigt monteringspapperet genom att vika det 180 grader mot texten och dra bort det. Fler hundraser
kommer efter hand. Skicka gärna siluetter på andra raser till oss så kan vi tillverka dekaler på någon vecka.
Art nr
V1010
V1020
V1030
V1040
V1050
V1060
V1070
V1080
V1085
V1090
V1100
V1110
V1120
V1125
V1130
V1135
V1140
V1150
V1155
V1160
V1162
V1165
V1200
V1205
V1210
V1211
V1215
V1220
V1225

Text
En fyrbent kamrat, Schäfer så klart
En fyrbent kamrat, Rottweiler så klart
En fyrbent kamrat, Blandis så klart
En fyrbent kamrat, Schäfweiler så klart
En fyrbent kamrat, Schabrador så klart
En fyrbent kamrat, Golden Retriever så klart
En fyrbent kamrat, Boxer så klart
En fyrbent kamrat, Collie så klart
En fyrbent kamrat, Dalmatiner så klart
En fyrbent kamrat, Dobermann så klart
En fyrbent kamrat, Drever så klart
En fyrbent kamrat, Grand Danois så klart
En fyrbent kamrat, Labrador så klart
En fyrbent kamrat, Noffe så klart
En fyrbent kamrat, Pudel så klart
En fyrbent kamrat, Irlänsk setter så klart
En fyrbent kamrat, Schnauzer så klart
En fyrbent kamrat, Tax så klart
En fyrbent kamrat, Basset så klart
En fyrbent kamrat, Vorsteh så klart
En fyrbent kamrat, Weimaraner så klart
En fyrbent kamrat, Belgare så klart
En fyrbent kamrat, Tervuerense så klart
En fyrbent kamrat, Leonberger så klart
En fyrbent kamrat, Irländsk varghund så klart
En fyrbent kamrat, Havanais så klart
En fyrbent kamrat, Smålandsströvare så klart
En fyrbent kamrat, Kelpie så klart
En fyrbent kamrat, Flat coated retriever så klart

Art nr
V1240
V1243
V1245

Text
En fyrbent kamrat, Hovawart så klart
En fyrbent kamrat, Groendal så klart
En fyrbent kamrat, Malinois så klart

V1011
V1021
V1031
V1041
V1051
V1073
V1094

En riktig hund är en Schäfer
En riktig hund är en Rottweiler
En riktig hund är en Blandis
En riktig hund är en Schäfweiler
En riktig hund är en Schabrador
En riktig hund är en Bull Terrier
En riktig hund är en Dobermann

V1065
V1175
V1180
V1235

Brukshund i mini format, Borderterrier så klart
Brukshund med fart, Briard så klart
Brukshund med fart, Schäfer så klart
Brukshund med fart, Beauceron så klart

V1092
V1190
V1195

Skyddshund med fart, Dobermann så klart
Skyddshund med fart, Schäfer så klart
Skyddshund med fart, Rottweiler så klart

V1013
V1172
V1187
V1170
V1185
V1230
V1015
V1024

Bevakningshund med fart, Schäfer så klart
Drever & Tax, Jaktlycka till max
En draghund med fart, Husky så klart
En god jakt kamrat, Tax så klart
Siberian husky drar släde med fart och glädje
Malinois hundarnas Rolls Royce
Tjänstehund med fart, Schäfer så klart
Tjänstehund på väg, Rottweiler

Pris 99:00
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Brodyrmärken

BRODYRMÄRKEN
Värmes fast med strykjärn. Storlek ca 7 x 5 cm i
mycket tät brodyr. Brodyren ger märket en fin lyster,
ännu snyggare i verkligheten än på bild.
Fattas Din bruksras? Vi önskar foton på rastypiska
hundar av bruksraser för att göra fler märken. Hör
gärna av Dig om Du kan hjälpa oss.

A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5

Art nr

Namn

2010
2011
2020
2021
2042
2030
2040
2041
2050
2060
2070

Schäfer, helfigur
Schäfer, huvud
Rottweiler, helfigur
Rottweiler, huvud, m text
Champion
Tervueren
Cockerspaniel
Cockerspaniel
Drever
Pointer
Grand Danois

B6
C1
C2
C3
C4
C5
C6
D1
D2
D3
D4

Art nr

Namn

2080
2090
2100
2110
2121
2131
2141
2150
2170
2180
2190

Grosser Schweiz Dennen
Border Collie
Cav King Charles Spaniel
Golden Retriever
New Foundland
Pudel
Labrador
Boxer
Mops
Collie
Dobermann, kuperad

D5
D6
E1
E2
E3
E4
E5
E6
F1
F2
F3

Art nr

Namn

2191
2201
2211
2095
2097
2084

Dobermann, hängöron
SLUT
Berner Sennen
Katt, Perser
Katt, Korthårig
Häst, fux

2261
2271
2012
2262

Malinoi
Hovawart
Skyddshund med figurant
Malinois, helfigur

Pris 49:00)

Blötlägg märket 2-3 minuter, ställ in strykjärnet på bomull. Placera märket där det skall fästas, lägg en
tunn pressduk över. Pressa hårt i ca 30 sekunder, låt svalna ca 20 sekunder. Pressa återigen 20 sekunder
samtidigt som du för strykjärnet över märket. OBS: kan ej fästas direkt på nylonkläder.
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T-Shirts med hundmotiv
T-Shirts med hund- katt- och hästmotiv
samt Dinosauriemotiv
På http://www.hundtransfers.com köper Du kvalitets t-shirts
med hundmotiv. Vi har alla motiv från konstnären Robert Mays,
världens kanske bästa hundkonstnär.

Våra T-Shirts är i ljusgrå färg och finns i 7 storlekar:
9-11 år, 12-14 år, S, M, L, XL, XXL och motiven i färgtryck.
Trycket håller minst ett år om man vänder tröjan ut och in vid tvätt i
högst 40 grader. Inget blekmedel och ingen strykning. Vi har träffat
många kunder med 3 år gamla tröjor som fortfarande är fina!

T-Shirtsen kostar 129 kronor/st
OBS: T-Shirtsen kan endast beställas på Internet,
http://www.hundtransfers.com.
Betalning sker med kreditkort.
Det går inte att beställa T-Shirts på annat sätt än via Internet.

FT-805
Paint horse

FT-806
Fullblod

FT-807
Tre hästar
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Motiv till T-Shirt

FT-311
Afgahn

FT-371
Basenji

FT-303
Airedale Terrier

FT-322
Basset

FT-370
Berner Sennen

FT-335
Bichon frisé

FT-307
Bostonterrier

FT-367
Bouvier des flandres

FT-341
Akita

FT-348
Australian Shepherd

FT-325
Beagle

FT-373
Tervueren

FT-374
Blodhund

FT-301
Boxer
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FT-377
Borzoi

FT-404
Boxer- okuperad

46

Motiv till T-Shirt

FT-333
Breton

FT-332
Engelsk bulldog

FT-382
Fransk bulldog

FT-378
Bull Terrier-brindle

FT-368
Bulll Terrier-vit

FT-353
Cairnterrier

FT-402
Australian Cattle Dog

FT-352
Chesapeake

FT-315
Chiahuahua

FT-379
Kinesisk nakenhund/Powderpuff

FT-361
Cockerpoo

FT-329
Cockerspaniel-amerikansk

FT-316
Chow chow

FT-321
Cockerspaniel-svart

FT-403
Clumber Spaniel

FT-320
Collie
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Motiv till T-Shirt

FT-372
Bearded collie

FT-376
Border collie

FT-314
Dalmatiner

FT-337
Tax

FT-304
Dobermann - brun

FT-380
Dobermann - svart

FT-406
Dobermann - okuperad

FT-397
Fox Terrier - släthårig

FT-358
Fox Terrier - strävhårig

FT-313
Schäfer

FT-400
Vorsteh - strävhårig

FT-340
Grand danois

FT-407
Grand danois - okuperad

FT-359
Norsk älghund/gråhund
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FT-342
Vorsteh - korthårig

FT-302
Pyrenéer
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Motiv till T-Shirt

FT-386
Greyhound

FT-387
Italiensk Vinthund

FT-306
Siberian Husky

FT-347
Keeshond

FT-312
Lhasa apso

FT-388
Irländsk varghund

FT-331
Labrador - svart

FT-346
Alaskan Malamute

FT-317
Golden retriever

FT-385
Groendal

FT-300
Jack Russell Terrier

FT-330
Labrador - brun

FT-389
Japanese Chin

FT-308
Labrador - gul

FT-390
Malinois
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FT-319
Malteser
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Motiv till T-Shirt

FT-350
Mastiff

FT-354
Bull Mastiff

FT-369
Old english sheepdog

FT-391
Pettis Basseet Griffon Vendeen

FT-356
Papillon

FT-328
Dvärgspets

FT-336
Dvärg Pinscher

FT-364
Newfoundland

FT-309
Pekingese

FT-344
Welsh Corgi Pembroke

FT-323
Pudel - aprikos

FT-392
Portugisisk Vattenhund

FT-393
FT-310
FT-394
Rhodesian Ridgeback
Rottweiler
Saluki
FT-334
Mops
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Motiv till T-Shirt

FT-351
Samojed

FT-395
Schipperke

FT-338
Schnauzer - peppar och salt

FT-383
Schnauzer - svart

FT-405
Schnauzer - peppar och salt

FT-349
Skotsk Terrier

FT-381
Engelsk Setter

FT-384
Gordon Setter

FT-360
Irländsk Setter

FT-318
Shar-pei

FT-324
Shetland Sheepdog

FT-396
Shiba

FT-326
Shih Tzu

FT-357
Silky Terrier

FT-305
Springer Spaniel

FT-343
S:t Bernhard
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Motiv till T-Shirt

FT-363
American Staffordshire Terrier

FT-366
American ”Pitt Bull” Terrier

FT-355
Vizsla

FT-345
Weimaraner

FT-399
Whippet

FT-327
Yorkshireterrier

FT-900
Siames katt

FT-802
Appaloosa

FT-362
English Staffordshire Terrier

FT-365
Staffordshire Bull Terrier

FT-339
Westie

FT-398
Soft-coated Wheaton Terrier

FT-901
Grå Tabby

FT-803
Hoppning

FT-903
Långhårig Grå Tabby

FT-804
Arabisk fullblod
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