Gladiatorerna Amazon & Hero

Här tränas det
lydnad & styrka

De har mycket gemensamt,
TV4-gladiatorerna Amazon
och Hero och deras åtta
amstaffar. De ser stora, starka
och tuffa ut. I själva verket är de
genomsnälla, mjuka och lekfulla.
text Hans karlsson foto patrik bergenstav

Stark matte & husse

gemenskap. Att ta
med flera hundar på
promenad ger bra
träning i samarbete
och lydnad.

Namn: Cecilia och Roddy Benjaminson
Ålder: 36 och 43 år
Yrke: Båda är behandlingsassistenter, Cecilia även
ekonomichef och hunduppfödare. Roddy föreläser.
Bor: Skara
Familj: Roddys söner Tim, 21 år, Lucas, 18 år,
Natta (bonusdotter), 22 år.

middagsvila.
Batterierna behöver laddas emellanåt. Sedan är
det dags att ge sig ut ut
och klättra, springa och
busa igen.

V

id dörren möts vi av
Ipod, en vältränad och ivrig american staffordshire terrier-hanne som
snabbt visar sig vara förtjust i att bli kliad
på magen. Bakom en grind till köket ligger
tiken Trilska och gnager på en benknota. Ett
snabbt ögonkast in i nästa rum och där står
Trubbel och undrar vem sjutton det är som
har kommit på besök nu. Och så håller det på.
Ute på gården finns ytterligare fem fullvuxna
amstaffar som håller Cecilia och Roddy Benjaminsson sysselsatta.
Det är Cecilia
som står för det
stora hundintresset i familjen. En
efter en har hon
plockat hem de
utställningsstjärnor hon hittat och
ovanför eldstaden i vardagsrummet står
prispokaler från otaliga tävlingar.
Roddy hänger mest med, avlastar och stöttar. Men han tycker om rutinen i vardagen
som hundarna ger.
– Vi åkte med när en kompis skulle skaffa
en valp. Roddy ville först inte att jag skulle
med eftersom han visste hur svag jag var.
Men vi fick löfte om att alla valparna var
bokade så det fanns ingen risk att jag kunde
få någon. När vi kom dit fastnade jag totalt
för det glada sociala uttryck som amstaff
har, att de är så folkkära. Det visade sig att

en av valparna skulle
till Tyskland, men uppfödaren ville helst att den
skulle stanna i Sverige om han hittade någon
som var intresserad av utställningar. Det
kunde jag bli, tänkte jag, och sedan började
jag tjata på Roddy, säger Cecilia.
”Snääälla” … Hon hade tjatat på sina föräldrar redan som liten då hon ville ha häst och
hund, men fick en katt, kanin och iller. När
hon flyttade ihop med Roddy fortsatte tjatet
om en egen hund, men han ville vänta tills de
hittade en lämplig
hund som behövde
omplaceras. Roddys omsorg om
utsatta djur överträffar det mesta.
När det har regnat
brukar han lyfta
bort maskar och
sniglar från vägen
till diket så att de inte ska bli överkörda.
Gräsmattan är alldeles knottrig efter sorkar som har grävt upp jordhögar, men han
vill inte jaga bort dem. Och när Roddy och
Cecilia väl skulle skaffa hund ville han att de
skulle ta hand en som hade farit illa.

”Jag fastnade
totalt för det glada
sociala uttryck
som amstaff har”

Styrka. Muskler finns det gott
om hos TV4-gladiatorerna
Hero och Amazon. Redan hos
de små, åtta veckor gamla,
krabaterna känns kraften i
tassar och ben.
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Först blev det en amerikansk bulldog,

sedan en amerikansk pitbullterrier och sedan
kom nästa och nästa och efter besöket hos
uppfödaren var det bara amstaff som gällde.
I dag bor det åtta hundar på gården och
de ska aktiveras. För Cecilia och Roddy
Valp nr 1 n 2012
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American staffordshire terrier
n Rasen kräver en fast hand
Lekful kamp. Fem valpar drar åt
olika håll. Som ägare till en amstaff
är det viktigt att inte blunda för
rasens kamphundsbakgrund.

hos sin ägare. Som person bör
du vara säker, beslutsam och
konsekvent. Amstaffen är uppmärksam och medveten om
vad som händer i omgivningen.
Den är nyfiken och snabb, stark
för sin storlek och har mycket
energi. Den mår bäst av att få
både mental stimulans och
motion. En understimulerad
amstaff är en amstaff som oftast
tar saken i egna tassar, och då
blir det sällan som du tänkt dig.
Den går inte och lufsar i vägens
riktning utan går från det ena

äventyret till det andra. Så passa
dig för att bli grå och tråkig i
amstaffens ögon. Trots att det
är en medelstor hund tar den en
del ”plats”, just för att den ofta
blir väldigt glad och ivrig. Den
är fysisk i kontakt med människor, pussar och hoppar och
upplevs av en del som ”bufflig”.
Den är mycket tillgiven mot
människor och det är en lojal
familjemedlem. Rasens stora
kärlek till människor och social
samvaro är en av dess främsta
karaktäristiska egenskaper.
Källa: Amstaffklubben

Förtjusande. En kull amstaffvalpar är svåra att stå emot.
Se till att vara väl påläst innan
du besöker en kennel.

Frälst. För Cecilia
är det bara amstaff
som gäller.
Bloggar. Cecilia njuter av sitt liv just nu. Läs mer på
http://ceciliabenjaminson.myshowroom.se.

är träning en naturlig del av vardagen och
det gäller även för hundarna, såväl lydnad
som styrka. I det stora husets källare finns
naturligtvis ett hundgym med löpband som
de älskar.
– För mig finns det ingen annan ras nu.
Hundarna är fantastiska. Visst, kan de vara
lite buffliga, men då måste man vara tuff tillbaka och framför allt konsekvent. Man ska
vara mjuk och fast på samma gång, annars
kan man få en jobbig hund eftrsom de är så
livliga och intresserade av omgivningen. Jag
tycker att det är synd att de har fått så dåligt
rykte, men samtidigt är de inte var mans
hund, säger Cecilia.

eget gladiatornamn. Den som har följt Cecilias blogg har fått se valparna öppna ögonen,
få färg på sina rosa nosar, ligga intrasslade i
en hög när de sover och till
slut bli stora nog för att få
nya familjer.
– Jag har haft tur. Helst
vill jag att mina valpar
kommer till en familj med
stadgade livsförhållanden
och att de blivande ägarna
har fasta jobb och gärna
barn. Jag har lyckats med det. De ska helst ha
haft hund förut, gärna liknande raser eftersom jag vet att man lätt gör nybörjarmisstag
med sin första hund.

”Rasen är
känd för att
vara väldigt
barnkär”

Sommaren 2010 kom tankarna på att starta

en egen kennel. Att Cecilia skulle ta huvudansvaret var klart och i januari 2012 passade
det in bland övriga åtaganden. Då var det
inga TV-inspelningar eller längre resor med
klädsponsorn på gång, och behandlingshemmet för ungdomar där både Cecilia och Roddy jobbar ligger bara sex mil bort. Mamma
AC födde därför tio småttingar, som ett helt
fotbollslag, i kallaste vintern. Det ställde lite
speciella krav på försiktig miljöträning av
valparna på grund av kylan och det blev mer
rengöring inomhus. Självklart har alla fått ett
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hundsblandraserna och att fel personer köper för att fel personer säljer.
Jag tror på att införa hundkörkort.
Sedan kan jag tycka
att man aldrig ska
lämna barn ensamma
med en hund oavsett
vilken ras det är och
jag kan se att många
små hundar inte uppfostras utan får bete
sig illa. Tyvärr blir
många småhundar överfallna just för
att de är kaxiga och ändå är det alltid
den stora överfallande hundens fel.
En gul lastbil från Posten rullar upp mot
gårdsplanen och ställer av en lastpall hundmat, säckar som staplats på varandra, vid
källaringången. Det går åt en hel del foder
med arton hundar på gården även om tio av
dem är små. Cecilia tittar ner på de pigga
valparna som ibland verkar sitta fast på
varandra och ibland sprider sig åt alla håll.
En efter en ska de nu flytta vidare.
– Jag har haft tur som träffade en bra
uppfödare som jag samarbetar med nu och
att Roddy vill dela allt det här med mig.
Sedan är jag perfektionist. Jag vill vara bäst
på allt jag gör. n

American staffordshire terrier är en kon-

troversiell ras. I Frankrike, Spanien, Australien hör den till de mest populära raserna
medan den är förbjuden i Danmark, Norge
och Tyskland. Samtidigt är den känd för att
vara väldigt barnkär. I USA kallas den för
”dog nanny”.
– Det är tråkigt när folk som inte har
träffat rasen påverkar andra. Vi har träffat
människor som inte har tyckt om rasen,
men som har svängt och blivit oskiljaktig
med sin amstaff hund. Problemet är kamp-

trygg famn. Roddy har fått händerna fulla. På
fritiden får han tampas med tio små gladiatorer
på hemmaplan.
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