Uppfödarintervju

faktaruta:
Vi finns i Kalix i Norrbotten, startade 1984, hittills 35 kullar/282 valpar.
Tre delägare; Lena, Claes & Terese Sundquist
• A-provsmästare på FRKs A-Prov 2015
• Årets Flat Sverige 2008 och 2014
• Årets Agility Flat 2014
• Veteranmästare Flatmästerskapet Norge 2013
• Topshow Flat Finland 2010, 2011, 2012
• Flatmästare Norge 2010 • Årets Flat Finland 2008
• Första icke-engelskuppfödda tik som blivit Engelsk Show Champion
• Svenska Kennelklubbens Bruksavelspris
• Tre olika hundar med ägare BEST IN SHOW SKK INT/FKK INT
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Varför Flatcoated retriever?
Och första flatten

Jag, Lena är uppvuxen i en hundfamilj. Hemma fanns finsk spets, finsk
stövare och schäfer. När jag flyttade hemifrån ville jag ha en social, glad och
pigg hundras som kunde hänga med på
allt. På den tiden var det inte så lätt att
få tag på en flat. Ringde många samtal utan att få napp men fick svar på
många frågor och samtliga berättade
välvilligt om rasen. Till slut hamnade
jag hos Helen Forsbäck i Hortlax som
planerade leverfärgade valpar (och

jag som tänkt mig en svart). Jag åkte
dit och träffade Helen. Det var första
gången jag såg bruna. 1980 följde BeLike-Toffe hem med mig, så näpen och
söt, säkert inte den mest lovande valpen
i kullen. Det var många aktiva och rutinerade flatägare som tingat ur samma
kull. Redan på hemvägen bestämde jag
mig för att jag ska visa vem som är mest
aktiv i slutändan. Jag fick min hund
- men inte så mycket till möbler eller
annat man bör ha när man flyttat hemifrån. Däremot var jag snabbt fullutrustad med hundprylar som dummies,
apportkastare och viltfrys.
Strax efteråt kom Claes in i mitt
liv och min entusiasm för hund och
hundsport smittade. Inte så konstigt
med tanke på att han uppehöll sig i
målinriktad idrottsvärld. Våra första
flattar var alla leverfärgade och kom ur
Cinnamons och Gunhillslinjer, samtliga apporteringsglada och där kom vårt
stora intresse för att träna och jaga med
våra hundar samt ställa ut.
Hur började det?
kennelnamnet?

Att bli uppfödare var inte något
som var planerat utan det var nog mer
stundens ingivelse att prova. En dag
mötte vi en fin 11 månaders flathane,
som bodde i grannbyn. Några månader
senare dök denna hund upp på en gemensam träning, där han imponerade
stort. Efter att ha sett honom började
tankarna snurra om att prova på att

ha valpar. 1984 blev han pappa till vår
första kull. Han hette Gunhills Touch Of
Skyhawk och mamman var vår leverfärgade tik, My-Toffe-Dream. Åren gick
och flathanen från grannbyn kom att
samla på sig fina meriter samt bli far till
många duktiga och arbetsglada hundar
runt om i Sverige.
Vårt kennelnamn kommer också ur
den första tiken vi använde i avel.
Ju längre man håller på ju mer inser man hur lite man kan. Strävan att
lära sig mer finns där förutom den stora
passionen för vår fantastiska ras. Att gå
från idé till resultat. Att utvärdera. Att
vara med om parning-dräktighet och
valpning. Att se valparna bli personligheter och växa upp. Att känna igen positiva egenskaper hos hundar man fött
upp när man ser dem. Men även att
våga se och ta till sig det som är mindre
bra. Att alltid vilja göra något bättre. Så
länge det här finns hos oss och vi brinner för rasen kommer vi nog fortsätta.
Att vi fick med vår dotter Terese som
delägare är så himla kul, att hon inte
avskräcks av ett liv med hund. Hon är
en idéspruta och full av kreativitet.
De första hundarna?

Vi fick ingen rivstart med framgång
och titlar utan vi fick gå den hårda
och tuffa vägen. Vi fick se baksidan av
hundägandet med många fällda tårar.
Våra första hundar (My-Toffe-Dream
och Last-Of-Toffee) föll bort rätt fort
för avel för PRA. Sedan kom hundar

Toffedreams Ruby f. 2015

med HD resp. Coxa Vara. En tik som
vi använde i avel visade sig inte kunna
bära sina valpar tiden ut och valparna
dog en efter en. Givetvis provade vi
igen för vi trodde det var något tillfälligt. Men det visade sig än värre den
gången och valparna kom än tidigare
och ingen överlevde.
Att ha haft dessa motgångar är inget
vi lider idag av utan ser det som en nyttig lärdom för livet. Det har lärt oss: det
är lätt att vara hunduppfödare/hundägare i framgång. Det är i motgång det
prövas om man har orken och modet
att driva vidare mot sina mål. Bör även
nämnas att vi fick jättefin uppbackning av våra uppfödarkollegor och vi
känner stor tacksamhet för all hjälp
och support vi fått genom åren. Där
fick vi lärdomen att inte bränna samarbetspartners för det var hos dem vi fick
bästa hjälpen när det gick som tyngst
och kändes som mörkast.
1991 bestämde vi oss att ha hanhund istället för tik. Sommaren 1992
kom Almanza Fräck i Frack till oss. Att
välja valp ur för oss okända linjer var
inte lätt men vi fick god hjälp av Ragnhild. Vi fick en fantastisk stark arbetshund med tilltalande exteriör. Trots att
han själv gick bort i cancer relativt ung
så hann han producera många härliga
avkommor som fick fina framgångar på
både prov och utställning. Med tiden
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minst lämpat. En
av oss hårt involverad i en elitsatsande
idrottsförening och
den andra läste på
högskola samt att vi
hade två småbarn.
Tanken på att det
inte skulle gå fanns
aldrig utan vi anpassades utifrån vad livets tillfälligheter ger.
Undan O'Flanagan
Imposant behöll vi
INTUCH NORDUCH
SV-00 FINV-01 Toffedreams Stairway
To Heaven,
som

INT SE UCH FI UCH O'Flanagan Imposant.

kunde även vi ta till oss detta och glädja
oss när det visade sig att avkommorna
även blev långlivade.
1993 på våren fanns det två stycken
som inte hade gett upp tanken att vi
skulle ha tik. Det var vår veterinär och
hans assistent, Gunilla Berglund, Kennel Flatham’s. De tipsade om en omplaceringshund, som vi åkte och tittade på
- en ultrafeminin tik, glad och sprallig.
Efter några dummisar på andra sidan
vägen i skogen och några telefonsamtal
med hennes uppfödare Lena Hägglund
och Evalis Johansson flyttade tiken
hem till oss, 1,5 år gammal. INT SE UCH
FI UCH O'Flanagan Imposant blev vår
lycka och stora flaggskepp. Än idag blir
vi varma i hjärtat bara vid tanken på
denna hund. Hon var en talang utöver
det vanliga och blev vår prototyp på en
bra flat. Då är det inte hennes exteriöra förtjänster vi tänker på utan hennes
förmåga att fokusera och koncentrera
sig på sin uppgift. Detta gjorde henne
lättränad och samarbetsvillig. Med
hennes avkommor tog även vår uppfödning rejält fart.
Både Kakan och Fracke kom egentligen i en period i livet där det var som
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fick Bruksavelspris
på sina två kullar. I
hennes andra kull
med Comics Indian Crow föddes indiankullen, med bl.a. FI JCH NORD UCH
INT UCH SE JCH Toffedreams Willy-Nilly
Kickapoo och vår egen NORD UCH INT
UCH Toffedreams Micmac Pow-Pow.

Dessa två har producerat många duktiga och fina hundar.
Ur Kakans sista kull med Coalport
Country Man hade vi Isa, SE U(U)CH
Toffedreams Isle of Jura. Undan henne
gick vi vidare på dottern C.I.B NORDCH
Toffedreams Craigellachie som tillsammans med unge Withybed Texas
Ranger producerade vår N’Kull, FI UCH
Toffedreams Steady'n Ready, MultiCH
MultiV Toffedreams Scuff'N Puff och SE
U(U)CH Toffedreams Sail'N Tail.

Vi bestämde oss att köpa in
två tikar som vi trodde skulle
passa våra linjer. Från Kennel Comics, Charlotte Sundell, kom 2001 INT NORD
Ch Comics Summer Love till
oss. Valet av "Wanda" visade
sig bli ett lyckokast för oss.
En fantastiskt lättränad tik
i vacker förpackning. Hon
producerade många goda och
starka självklara arbetshundar

INT NORD UCH Comics Summer Love.

och på det en fin exteriör. Hennes avkommor har samlat ihop många fina
brukspoäng och gett vår kennel fina
utmärkelser, tex C.I.B NORD CH NORD
VV Toffedreams Hit And Run, FIN CH NO
UCH Toffedreams Summit, Toffedreams
Revolution, Toffedreams Blizzard, Toffedreams Tingeling, C.I.E SE U(U)CH FI
CH Toffedreams Village People.

2002 åkte vi till flygplatsen för att
hämta vår nästa tik, C.I.E NORD CH Almanza Seven Eleven, 5 månader gammal. Att köpa hund från ett foto kan
tyckas dåraktigt men hennes stamtavla
tilltalade oss och vi litade på Ragnhild att det var en lovande valp. Ur
flygburen steg en riktigt flott skönhet
med fantastisk typ. Hon förgyllde vår
vardag i över 10 års tid med sin härliga utstrålning. Älva blev mamma till
12 utställningschampions och flertalet
med någon form av arbetsmerit, t ex
C.I.E SE U(U)CH Toffedreams Smile In
Style, Toffedreams Ocean's Eleven. Den
kanske mest kända är MultiCH Multi-V
Toffedreams Seven From Heaven med

sina 6 CC’s i England.

MultiCH Multi-V Toffedreams Seven From Heaven.

Toffedreams Mix 'N Mingle.

Målsättning

Att föda upp friska hundar är viktigt. Utan god hälsa spelar det ingen
roll hur bra hunden är i alla andra avseenden. Mentaliteten är också en viktig bit. Hundar lever tillsammans med
sina familjer, och då är det viktigt att
vardagen fungerar. Det ska vara trivsamt att äga hund under alla dygnets
24 timmar. Det vill säga trevliga och
trygga hundar med förmåga att koppla
av eller på när så behövs. Vår ras har
en omfattande beskrivning när det gäller den mentala och exteriöra delen. Vi
vill försöka förvalta/utveckla rasen med
hela rasstandarden som vägvisare.
Hur tänker du/ni när du/ni
väljer valp?

Vi utgår från helhet, typ och balans. Se valpen i rörelser är viktigare
än snyggt uppställda. Är det ur egen
uppfödning försöker vi titta på hur
valparna gör och beter sig under hela

valptiden. Vi apporterar och ser
hur de reagerar
i dessa sammanhang.
Som uppfödare har man förmånen att vara
tillsammans med
valparna i åtta
veckor. Det ger
en hel del information men en
del hinner förändras med tiden under uppväxten. I
slutändan är egna känslan och hur stark
motivation man har till utveckling och
vilket jobb man är beredd att göra när
man fått hem sin valp. Det regnar inga
stjärnor från himlen, det räcker inte
med fina powerwalk och sporadisk
träning hur lovande valp man än åker
hem med. Däremot har vi sett många
blomma ut i full kraft tillsammans med
ägare som genom hög ambitionsnivå
påverkat med rätt mängd i matskålen,
rätt motion, regelbunden träning och
stimulans.
Vilka hundar finns hemma
nu?
C.I.E SE U(U)CH NO UCH Toffedreams
Mix’N Mingle (f 2011), Black Mica’s
Leave A Whisper (f 2014) och Toffedreams Ruby (f 2015) finns hos Terese.

Quills Noble Intentions.

Här hemma har vi nu SE U(U)CH
FICH Toffedreams Dreamteam (f 2004),
SE U(U)CH FICH O'Flanagan Håll Andan
(f 2007) Toffedreams Wallflower (f
2010), SE U(U)CH FICH Quills Noble Intentions (f 2011), Toffedreams Leading
Lady (f 2013) och Toffedreams Day Delivery (f 2014).
Framtiden

Vi har många unga hundar som ska
tränas och meriteras - där kommer vårt
fokus ligga. Mot slutet av februari blir
det några dagars fasanjakt i Finland.
När det gäller vår uppfödning så finns
det planer och idéer som man drömmer att få försöka förverkliga. Planer
som kanske får revideras i slutändan av
olika anledningar.
Under detta år blir det förhoppningsvis två kullar. 2017 har Terese
planer på att ha valpar undan sin Black
Mica's tik. Det är alltid spännande att
få kunskaper om linjer som inte är så
kända för oss. Tiken har en blandning
av engelska och skandinaviska linjer
som till stora delar blir nytt för oss.
Till sist

Toffedreams Leading Lady.

Vi vill tacka alla våra fantastiska
valpköpare ”som gör det möjligt”, d.v.s.
hälsoundersöker, tränar och försöker
meritera era hundar. Det är tack vare er
vi får tillgång till bred kunskap om vår
uppfödning. Sist men inte minst tack
till andra uppfödare och hanhundsägare som gjort våra planer genomförbara.
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