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Mitt möte med ”alpländaren”
Det började 1998 i och med att den första importen kom till Sverige. Stövarklubben fick
rasansvaret under en mycket kort period, men när det uppdagades att det här faktiskt rörde
sig om den tredje schweisshundrasen så fick Svenska Schweisshundklubben överta
rasansvaret. Vid den tidpunkten trodde vi inte att rasen skulle få någon större spridning
varför jag åtog mig uppgiften som avelsråd. Andra importen skedde 1999 och nästa inte
förrän 2002. De första kullarna föddes 1999 och 2000 efter de två första importerna, tredje
kullen dröjde till 2005. Med det lilla avelsmaterial som då fanns i Norden var vi tvungna att
söka täckhundar i utlandet och då framför allt Tyskland. Där hade man en väl inarbetad
organisation för avel så kontakterna måste ske mellan avelsråden i respektive land. Det var
alltså inte särskilt betungande som avelsråd, men 2011 skedde något som förändrade
situationen både för mig personligen men framför allt för rasen. Det började i Västsverige
och spred sig snabbt i södra och mellersta delarna av landet. Plötsligt var det 12-16 kullar
per år vilket medförde en ohållbar arbetsuppgift för mig, inte i fråga om avelsförfrågningar,
men allt skulle dock registreras för att inte helt tappa kontrollen. Lättnaden blev stor när jag
fick en ersättare som avelsråd, inte för att jag tappat intresset för rasen utan mer för att jag
helt enkelt inte orkade med det stora engagemang som nu krävdes för att avelsarbetet skulle
fungera framledes.
Jag måste ärligen erkänna att jag inte helt har kunnat släppa intresset för rasen, det är ju
en härlig och käck uppenbarelse med mycket utstrålning och mod. Det lilla jag eventuellt
kan bistå med gör jag nu utan press på arbetsinsats och det är bara roligt att få
uppskattning för det man kan bidra med. Jag tror rasen är på rätt väg nu och den har, tvärt
emot vad vi trodde från början, fått ett riktigt fotfäste i Sverige. Jag önskar innerligt att ADB
klubben med sitt rasansvar kommer att lyckas nå sina uppsatta mål med rasen. Jag känner
mig också hedrad att få ge namn till ett fint vandringspris.
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