Gillar du Cockerpoo?
Föreningen Cockerpoo Sverige ﬁnns för alla som är
intresserade av denna underbara blandras. Om du
funderar på att skaffa en cockerpoo, har en cockerpoo, är lite nyﬁken och vill lära dig mer, eller bara är
allmänt intresserad, välkommen att vara med! Då får
du en ﬁn tidning fyra gånger om året!
Föreningen ordnar träffar runt om i Sverige. Där kan
du träffa många trevliga cockerpooer och deras ägare.
På hemsidan www.cockerpoosverige.se ﬁnns massor
med information om föreningen, om träffar, uppfödare, valpar m.m. Föreningen har också en mycket
aktiv facebookgrupp där alla medlemmar delar tips
och erfarenheter, och visar bilder på sina pälsklingar!

Vad är en cockerpoo?
Cockerpoo är en blandrashund som man får
fram genom att korsa en cockerspaniel med
en pudel. Namnet är en sammansättning av
engelskans cocker och poodle.
Cockapoo, som den kallas på engelska, har
funnits i USA sedan 1950–60-talet. I Sverige
började den bli vanlig först på 1990-talet. Den
blev känd och efterfrågad på grund av sin underbara läggning, höga intelligens, nyﬁkenhet,
och hängivna lojalitet.

Indelning av cockerpooer
Amerikansk cockerpoo är en blandning
mellan amerikansk cockerspaniel och pudel,
engelsk cockerpoo en blandning mellan engelsk cockerspaniel och pudel. En blandning
där både amerikansk och engelsk cockerspaniel ingår tillsammans med pudel kallas
för mix cockerpoo. I den kan även ingå cavalier king charles spaniel.
Vanligtvis kallas alla blandningar för cockerpoo, oavsett mix eller andelen procent av
spaniel eller pudel. En blandning mellan
cavalier och pudel kallas cavapoo och ﬁnns
också med i Cockerpoo Sverige. Alla blandningar mellan pudel och spaniel (utom tibetansk spaniel) kan i dagligt tal kallas cockerpoo och välkomnas i föreningen.

Hur ser en cockerpoo ut?
Någon rasstandard ﬁnns inte. Cockerpooer
ﬁnns i alla möjliga färger och storlekar. Storleken varierar mellan 25–50 cm i mankhöjd.
De ﬂesta har en blandning med dvärgpudel,
men det kan också vara toypudel, mellanpudel
eller storpudel. Pälsen kan vara lockig, vågig
eller rak. Den kan vara mjuk eller lite strävare.
Eftersom cockerpoo inte är en ras så behöver
man inte tänka på att hundarna ska ha en viss
klippning eller ett särskilt utseende. Varje hund
får vara unik och ha sitt eget utseende och sin
egen personlighet. Vanligtvis fäller inte cockerpoon hår, men den raka pälsen fäller lite. Det
ﬁnns inga garanterat allergi- och luktfria hundar.
Många pälsallergiker klarar cockerpoo, men det
betyder inte att det fungerar för alla. Man måste
prova själv. Ett tips är att få vara hundvakt till
någon.

Hur är en cockerpoo?
En cockerpoo är en trevlig hund med bra temperament. Den beskrivs ofta som lagom stor,
lättlärd och intelligent och passar som familjehund, för agility, lydnadsträning och viltspår.
Med sina söta, uttrycksfulla ögon har cockerpoon en oemotståndlig uppsyn. Liksom alla
hundar kräver den förstås lite aktivering och
en vänlig och konsekvent uppfostran.

En cockerpoo kan ha krullig, vågig
eller slät päls.

Föreningen Cockerpoo Sverige arbetar inte för att
cockerpoon ska bli en egen ras, utan strävar efter en
sund typ som avlas efter hälsoundersökta individer
utan anmärkning.
Cockerpoo Sverige har funnits i tio år och arbetar för
en sund avel genom bland annat register, stamtavlor
och avelsrekommendationer, och att alla hundar på
föreningens uppfödarlista är hälsotestade. Genom att
gå med i föreningen stöttar du arbetet för att cockerpooer ska vara ﬁna och friska hundar!
Välkommen att gå in på hemsidan och bli medlem,
och att komma på våra träffar! Du kan också maila
till: info@cockerpoosverige.se

