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Bild omslag
Hund & ägare: Tussebergets Yes
med ägare Yvonne Jagersten.
Fotograf: Annica Sandström
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www.svenskahundklubben.se
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www.svenskahundklubben.se
Sökprov: endast online-anmälan
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Bild på sista sidan
Från försommarlägret på Sågarbo Herrgård,
omslag
Älvkarleby. Fotograf: Carina Björsell
Blandade bilder från sommaren.

Foto: Vanessa Pyshko, Lotta Andersson, Madeleine
Franzen Lundberg, Anna Blomfelt, Stingy Frohm.
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Riksordförandes ord

B

TreKronor, som bygger på
överskottshundar från Försvarsmaktens uppfödning – det är dock
osäker nu hur
den klubben utvecklas. Vi bör bidra så gott vi kan.
Inom Centralstyrelse bereds nu ett flertal intressanta frågor som
• Fråga om stadgeändring utifrån uppdrag från
årsmötet om att öppna CS för lokalklubbarnas
ordföranden
• Utveckla och effektivisera vår kommunikation
och beslutsprocess med stöd av digital teknik
• Nästa steg i samverkan med Service- och Signalhundsförbundet
• Fortsatt arbete med utveckling av organisationshandboken för SHK
• Profilering av SHK för att stärka rekrytering till
klubben och våra aktiviteter och utveckling av
klubbandan.

ästa vänner i Svenska Hundklubben!
Det är nu riktig försommar med massor
av goda möjligheter att vara ute i skog och
mark tillsammans med våra hundar. På våra klubbar är det full aktivitet med kurser, utställningar,
tävlingar och avslut av vårens verksamheter.
Jag önskar av hjärtat att ni alla medlemmar i
SHK haft en givande vårtermin med hundarna,
kompisar i verksamheterna och kollegor i olika
funktioner.
För min egen del fick jag vid årsmötet förtroendet att återigen vara SHK ordförande – efter ett
år då jag av hälsoskäl måste ta en paus. Nu är det
mycket bättre och jag ser fram mot att få bidra med
min energi, idéer och ledarskap. Svenska Hundklubben är en av mina stora glädjekällor.
Under förra året fick jag ändå möjlighet att
medverka i den del utvecklingsfrågor för SHK –
såsom utveckling av våra internationella nätverk
och medlemskap i ACW- Alianz Canin Wordwide.
Jag ser fram mot att det skall ge om ny inspiration
och intressanta utbyten med andra länders hundverksamhet.
Jag fick också bidra till utveckling av ett samarbete med AmBull-klubben och inleda en samarbetsdiskussion med den intressanta Hundklubben

Slutligen önskar jag er alla en härlig sommar tillsammans med hundar, familj och vänner
Anders Bruse

REDAKTIONEN HAR ORDET!
Redaktionen är väldigt nyfiken på att höra vad just Du tycker är roligt
och mest intressant att läsa. Maila gärna in tankar och bidrag till
redaktionen@svenskahundklubben.se
Vill Du vara med och skapa tidningen – hör av dig!
Redaktionen
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RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTE

SVENSKA HUNDKLUBBEN
NATIONELL UTSTÄLLNING
TORSHÄLLA 2015-07-04

Protokoll fört vid Svenska Hundkubbens årsmöte 2017-04-09
(Föreläsningssalen Navet, Specialistdjursjukhuset i Strömholm)
SHK - Svenska Hundklubben
MED HUNDEN I CENTRUM
SEDAN 1912
Varmt välkomna!

§1

Mötets öppnande
Mötet öppnas av centralstyrelsens ordförande Jenny Hedenby.

§2

Val av mötesordförande
Till mötesordförande väljs Kjell Ryman.

§3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare väljs Jan-Lennart Andersson.

§4

Kommentarer och tillägg:
• I första stycket sid 1 stryks avsnittet (årsmöte 2016 – årsmöte 2017)
• Avelskommittén har letts av Gabriella
Rönn Larsson
• SHK:s Hundtestgrupp har letts av
Tommy Holmertz
• Redaktionen för publikationen Våra Hundar har bestått av Jenny Hedenby, Tommy
Eriksson, Jonna Tärnqvist och Åse Rönnblom.
Årsmötet godkänner därefter att verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs med 38 närvarande
delegater (se bilaga 1).

§5

Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare tillika rösträknare väljs Thomas
Stääv och Anna Ryding

§6

Fastställande av dagordning
Den stadgeenliga dagordningen fastställs
(se bilaga 2).

§7

Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötets godkänner årsmötets utlysande i
tidningen Våra Hundar nr 2/3 2016.

§8

Verksamhetsberättelse med ekonomisk
redovisning
Mötesordförande tillsammans med mötessekreteraren redogör för verksamhetsberättelse
samt balans- och resultaträkning (se bilagorna 3, 4 och 5).

§9

Revisionsberättelse och fastställande av
balansräkning
Mötessekreteraren föredrar revisionsberättelsen (se bilaga 6), och balans- och resultaträkning fastställs av årsmötet.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående
styrelsen
Årsmötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
§ 11 Behandling av inkomna motioner och
styrelsens förslag
1 Två motioner från LK Eskilstuna/Torshälla
samt styrelsens yttrande över motionerna
(se bilagorna 7 och 8)
Beslut: Årsmötet beslutar att godkänna LK
Eskilstunas två motioner
2 Uppdrag åt centralstyrelsen från föregående
årsmöte
Centralstyrelsens förslag föredras för årsmötet (se bilaga 9).
4

Mötesordförande föreslår att centralstyrelsens uppdrag förlängs ett år, och att den nya
centralstyrelsen lägger fram ett nytt förslag
till nästkommande årsmöte.
Beslut: Årsmötet beslutar att uppdraget
förlängs med ett år (beslutet kompletteras
med Beslut 2 under § 12).

3 Val av vice ordförande
Beslut: Årsmötet beslutar att välja Jenny
Hedenby som vice ordförande för ett år.
4 Val av övriga ledamöter och ersättare
Beslut: Årsmötet beslutar, efter sluten
votering, att till övriga ledamöter välja
Susanne Ahlén och Ingela Andersson för två
år, Åse Rönnblom för ett år och till ersättare Tommy Holmertz för två år och Marie
Mattsson för ett år.

§ 12 Val av styrelse
1 Valberedningens samlade förslag
(se bilaga 10)
Valberedningen redogör för sitt samlade
förslag.
Beslut 1: Årsmötet beslutar att inte anta
valberedningens samlade förslag.

§ 13 Val av revisorer
Beslut: Årsmötet antar valberedningens
förslag att till ordinarie revisor och revisorssuppleant välja Örjan Langborg resp. Staffan
Ternby för verksamhetsåret 2017.

Därefter presenteras ett alternativt förslag
av ett antal delegater. I det förslaget föreslås Anders Bruse, som inte är närvarande
på mötet, som riksordförande. Oklarhet
föreligger rörande hans tillgänglighet, varför
årsmötet ajourneras sig medan frågan utreds.
Valberedningen meddelar att de fått besked
om att Anders Bruse ej var tillgänglig för val.
Efter telefonkontakt med Anders Bruse,
framkommer att han står till förfogande,
under förutsättning att årsmötet uttalar
sig positivt i frågan om centralstyrelsens
framtida utformning, innebärande bl.a. att
lokalklubbsordföranden ska ingå i den.
Vid återsamlingen ombeds årsmötet av
mötesordföranden att komplettera det tidigare fattade beslutet under § 11 Uppdrag åt
centralstyrelsen…
Beslut 2: Årsmötet beslutar, enligt mötesordförandes förslag, att den nyvalda Centralstyrelsens inriktning skall vara, att arbeta
för att lokalklubbsordföranden ska ingå i
den framtida centralstyrelsen

§ 14 Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 och 13
Beslut: Årsmötet beslutar om omedelbar
justering av punkterna 12 och 13
§ 15 Val av valberedning
Beslut: Årsmötet beslutar att till valberedning välja Anne-Marie Olsen, Gabriella
Rönn Larsson och Beatrice Saxin. Till sammankallande i valberedningen väljs AnneMarie Olsen.
§ 16 Mötet avslutas
Mötesordförande tackar närvarande för visat
intresse och avslutar mötet

2 Val av ordförande
Beslut: Årsmötet beslutar att välja
Anders Bruse som riksordförande för två år.
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• UTMÄRKELSER •
Årets Rookie-ekipage

Årets klass 1-ekipage

Tussebergets Yes (spansk vattenhund)
med förare Yvonne Jagersten

Ares med förare Daniel Sieradzki

Årets Rookie ekipage och Årets allroundhund, Yvonne
och Yes. Fotograf: Linnéa Strandberg

Årets klass 3-ekipage
Toyshops Starring Spiderman
(”Dexter”) med förare
Christer Sundholm

Årets klass-1 ekipage, Daniel och Ares, Fotograf: Linnéa
Strandberg

Årets spårhund
Kilhöjdens Push Around
(”Totte”) med förare Kjell
Olsson

Årets allroundhund
Tussebergets Yes (spansk
vattenhund) med förare
Yvonne Jagersten

Årets utställningshund 2016
Jack Russell SCh, SkCh, BCh Doguehills Cardhu
Ägare: Sara Kanehorn
Fransk Bulldogg JCH, SCh, SkCh
I Doll Anima Mea
Ägare: Tobias Schneider/Lena Johansson
Cocker Spaniel SCh Westridge One Flew Over
Ägare: Margareta Ivemyr

Årets Junior 2016
Samojedhund JCh Jämtdalens Yessica Simpson
Ägare: Simon Olsson
Mittelspitz JCh Mintgarden’s Falsterbo
Ägare: Gabriella Rönn Larsson
Dalmatiner Miss De’ Vils Grand Ole Opry
Ägare: Ann-Louise Linde

Årets Senior 2016
Dvärgschnauzer SeCh Skånela’s Ilska
Ägare: Anna Hosinsky
Whippet SCh Pompeca’s Heavenly
Honey Sapphire
Ägare: Marie Eriksson

Årets
mesta utställare 2016

Carina Erslid
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Fotograf:
Linnéa Strandberg
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Alianz
Canine
Worldwide

S

Veterinärassistenter, Vet. Medicinska assistenter och
hundinstruktörer, samt arrangerar olika seminarium.
För hundklubbens del gör detta att statusen
på våra internationella utställningar höjs och vi
kan anlita domare från Alianzen att döma på våra
utställningar.
Uppfödare i klubben kan registrera sitt kennelnamn även i Alianzen och få stamtavlor därifrån.
Det har även startats ett nordiskt samarbete med
Norge och Danmark, förhoppningsvis kommer
också Finland att gå med.

venska Hundklubben är numera medlem i
Alianz Canine Worldwild, ACW, vilket gör
att vi representerar Sverige i en världsomspännande organisation.
ACW har idag 95 medlemsländer fördelat på fem
kontinenter i Europa, USA samt Asien och organisationen växer stadigt. Huvudkontoret för ACW
ligger i Spanien, med avdelningskontor i Belgien
och Brasilien. Organisationen har sex heltidsanställda.
I Alianzen arbetar man för ett globalt samarbete
för avel och uppfödning, och vill stimulera till att
föda upp friska raser.
ACW står också för utställningar, vilket innebär
att vid internationella utställningar i medlemsländerna får man internationella CACIB och championat. ACW utbildar internationella domare som
finns att tillgå för alla medlemsländer.
Förutom utställningsverksamheten utbildar
ACW även hundfrisörer, vilket är stort utomlands
med tävlingar i grooming. Vidare utbildas också

Vill du läsa mer om Alianzen, Norges och Danmarks hundklubb se följande länkar:
www.alianzfederation.org
www.norgeshunder.no
Vid frågor:
alianznordic@svenskahundklubben.se

SHK festivalen på Mälarcampingen
Boka helgen den 26-27/8

Som vanligt träffas vi på fredagkvällen och grillar, de som vill! Ta med det ni vill äta och dricka!
På lördagkvällen äter vi middag tillsammans i restaurangen!
Det kommer finnas en kötträtt och en fiskrätt att välja mellan!
Mer info kommer på klubbarnas FB sidor, hemsidor och Svenska Hundklubben Utställning!
Föranmälan till: Susanne Ahlén ah_susanne@hotmail.com senast den 15/8
I anmälan meddela kött eller fisk!
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Från Lokalklubbarna/Kommittéerna

En helg i viltspårets tecken
• Rapporterat av Ingela Andersson genom Martina Andersson
• Fotograf: Bert Van Bruggen

H

elgen 18-19 mars samlades 18 glada hundar
med mattar och hussar för att gå en viltspårkurs för Per Bula Kristoffersson i Högsjö.
Det var en god blandning på hundraser; tollare,
terrier, taxar, schäfer, griffon bruxellois och min
egen lilla petit brabancon som var både yngsta och
minsta deltagaren. Förarnas erfarenhet av viltspår
var också allt från helt nybörjare till relativt erfarna.
Vi fick teori och en del prova-på praktik på
lördagen. Mycket bra tips om hur vi ska tänka runt
viltspårträning, hur vi tränar vidare hemma och hur
vi skulle sätta igång träningen med de av våra hundar som aldrig provat tidigare. Träningen gjordes
väldigt positiv för hundarna. Mycket godis och lek
med klövar.
Första spåret lades på fotbollsplanen, där hundarna utsattes för störningar redan i sina första
spårupplevelser.
På söndagen genomfördes två olika spår där
flera spår möttes. Riktiga svårigheter med andra
ord! Vi fick veta innan att det kommer bli svårt
för hundarna, även erfarna hundar kan ha svårt att
klara ”ringen” och ”blomman”. Det var nervöst att
starta spåret efter att vi lagt dem, men jag antar att
ni förstår hur härlig känslan var när hunden fixade
dem galant vilket nästan alla, för att inte skriva alla,
gjorde!
En otroligt givande och lärorik helg, både för den
nya viltspåraren och den erfarna!
Det kommer bli en uppföljare på kursen i höst.
Jag kommer gå, det bestämde jag direkt! Min lilla
petit brabancon på 6 månader tycker de här med
spår är väldigt spännande!
Hoppas det blir lika god uppslutning som den
här gången!

Viltspårkurs med
Per Bula Kristoffersson

Kursen kommer hållas i Högsjö, 12-13/8
klockan 10-15 båda dagarna.
Anmälan till Ingela Andersson
mailadress ingela4@gmail.com
telefon 0708588888

Kursen passar både nybörjare
och mer vana hundar. Vi får verktyg för att
träna våra hundar själva efter kursen.

Eventuella frågor besvaras också av Ingela.
Alla hälsas varmt välkomna!
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Försommarläger i Sågarbo

D

et var vinter när Uppsala först började planera ett försommarläger. Marie Svenberg var
utsedd som samordnare och efterlyste någon
som kunde hjälpa henne, vilket jag tog på mig.
Strax efter jul träffades vi för det första planeringsmötet. Efter en del letande hittade vi STÄLLET,
som hade det vi sökte; inte för långt bort, stugor
där man fick bo med hundar, samlingssal med storkök och framförallt bra skogar runt omkring.
Då vi kommit så långt och behövde instruktörer samordnade Uppsala lägret med Södertälje.

Jan-Lennart Andersson ställde som alltid upp som
spårinstruktör och i lägerkommittén. Hans fru,
Marianne Brunnström tog ensam på sig köksfunktionen, med löfte om hjälp från oss i lägerkommittén. Det blev några telefonmöten, men det stora
lasset med kontakt med de som äger Sågarbo och
deltagarna skötte Marie med den äran.
Så kom då äntligen Kristi Himmelsfärdshelgen –
och det perfekta försommarvädret med den.
Bara Marie hade varit där förut och rekognoserat,
så det var en nyfiken skara som kom till Sågarbo
10

Fotograf: Carina Björsell & Anita Lundquist

herrgård och stuguthyrning strax utanför Älvkarleby. Vi funktionärer kom några timmar före
kursstarten, så att vi kunde packa in matvarorna
i köket och gå och kolla hur skogarna såg ut och
skulle fördelas.
Det var ett förväntansfullt gäng på ett 20-tal
hundekipage som vid lunchtid samlades på parkeringen för sina första pass. Det var föremålssök med
Tommy Holmertz (som Södertälje lånat in från Eskilstuna), viltspår med Solveig Rosén och tävlingslydnad med Anita Lundquist, båda från Uppsala.

När deltagarna hade första träningspasset gick
Marie och jag och märkte upp sökrutan. JanLennart cyklade runt och hittade han som hade
nyckeln till bommen, så vi kunde köra längre upp i
skogen med bilarna. Sedan hjälpte vi Marianne att
steka ägg till en förstärkt lunchfika.
Efter fikat fick man flytta in i sina rum innan
nästa pass startade.
De flesta delade rum två och två. Hundarna fick
också bo på rummen. Alla hundar kände inte varann från början. Jag och min Berner Doffen delade
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sökgruppen ut i skogen på eftermiddagen, så jag ser
extra mycket fram emot hennes foton därifrån. Bra
att SHK får synas i ett sådant sammanhang också.
Lite egen tid fick man även som funktionär; På
fredag fm, då vi var lediga från instruktörssysslan
gav vi oss ut i sökskogen för att träna våra egna
hundar. En och annan promenad blev det för
Doffen och mig också.
På lördag morgon hände det som Doffen tyckte
var allra roligast! Han fick prova på något nyttviltspår! Så spännande! Han blev inte alls rädd för
blodstänken (vilket tydligen är ganska vanligt) och
spårade som om han aldrig gjort annat. Rådjursklöven vid slutet tuggade han gärna på! Andra spåret
for han iväg så snabbt att jag fick springa efter - och
han blev lite slarvig i vinklarna, men hittade snabbt
tillbaka till spåret.
Efter Morgonpasset på lördagen var det dags för
städning av stugorna innan vi tog pass två. De flesta
sökhundar var väldigt trötta då, så det blev inte så
många övningar per hund.
Sedan var det bara avslutning av lägret kvar.
Lunch och fotografering av de flesta på herrgårdens
trappa (en del hade bråttom hem). Alla funktionärer blev avtackade med en blomma!
När lägret var slut hann Doffen och jag äntligen
ta en promenad ner till badet. Vi mötte flera andra
som kommit på samma idé. Sista dagen var riktigt
varm, så hundarna gillade verkligen att svalka sig
innan den varma hemfärden.
Dagen efter lägret, en söndag, tyckte jag att det
var vilodag. De 64 000 stegen på tre dagar kändes
i min kropp, särskilt ryggen – men roligt hade det
varit!
Doffen höll inte riktigt med om det där med
vilodag – vadå det kan väl bjudas roliga saker varje
dag!
Inte varje dag, men snart vill jag åka på läger
igen!

med ”huliganen” storpudeln Lordi och hans matte
Anette. Det gick bra att dela av rummet med hjälp
av lite ommöblering, god vilja och kompostgaller.
Så blev det lugnare mellan hundarna. Doffen är en
försiktig kille som har svårt att förstå att ett litet
morr från en unghund inte betyder särskilt mycket.
Det hände för övrigt bara första kvällen, sedan var
det lugnt!
Vid 16 var det så dags för pass två. Då hade
Tommy sitt andra pass, personspår och Jan-Lennart
personspår ”ordning och reda”. Marie och jag hade
personsök. Äntligen fick vi ge oss ut i sökskogen för
att träna.
Vi i personsök hade en blandning av okända
nybörjare och de som tränat länge med oss. Det
var till stora delar samma människor hela lägret.
Vi började med några övningar för alla hundar och
blivande figuranter innan vi lärde folk att valla.
Därefter visade Marie och Sally hur ett sökslag kan
gå till, innan var och en fick träna på den nivå de
befann sig. Alla var så duktiga och lärde sig snart
även att vara figuranter till varandras hundar. Det
var särskilt roligt att se, för det är liksom tjusningen
med personsök – att engagera sig i varandras hundar!
Mellan sökpassen blev det en del missöden att ta
hand om: en kaffebryggare som svämmade över för
att ledningen frusit sönder och en diskmaskin som
svämmade över, för att någon trodde att ”det går
lika bra med Yes”. Det gör det inte!! Ett välstädat
köksgolv lämnade vi efter oss i alla fall!
Ängeln Kristin Hallqvist från Uppsala kom och
hoppade oplanerat in som extra förstärkning i
köket då. Det är sann SHK-anda!
Vi blev serverade frukost och god lunch. Middagen hade vi med och fixade själva, åt tillsammans
och hade trevligt på kvällarna. Fast all utevistelse tar
på krafterna så det var inte många som blev sena.
På fredagen kom en reporter/fotograf och
intervjuade och fotade oss. Sara Flodin heter hon
och har startat nättidningen Hundetablissemanget
(www.hundetablissemanget.se). Hon var med

Carina Björsell
Uppsala

Utställning och familjedag
Lördag 5/8 kommer vi att fira att VSN fyller 5 år i år!
Detta kommer ske
genom en familjedag och hundutställning i Högsjö!
Mer information om familjedagen kommer på hemsidan och Fb-sidan.
Välkommen med din anmälan till utställningen!
12

NYHET ER

Hur mår din hund i bilen under sommaren?
• Sammanställt av Tommy Eriksson

N

u när värmen kommer så tycker de allra
flesta att det är skönt till och med under
bilturen. Vi reglerar temperaturen i bilen
under gång så att det känns behagligt. Det blir fort
varmt i bilen när vi stannar till för att ta en kaffe
eller då vi tänkt att springa in en kortis i affären.
Ser du att hunden börjar flämta och ofta byta
plats så kan det vara tecken
på att det börjar bli för varmt och värmen stiger
fort.
Tänk på det när du stannar till för att ta en fika
eller tänkt ta en snabb runda för att handla något i
en affär.
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/
djur-och-natur/djurskydd/skotselr
Ad-for-dina-djur/Pages/hund-i-bil.aspx
Och läs på inför sommarens bilturer!

Förändring i temperatur under olika förhållanden
KLOCKAN

8:30
9:30
10:30
11:15
12:00
13:30

UTE-TEMP

FÖRHÅLLANDE

TEMP I BIL

14 ˚C
18 ˚C
20 ˚C
20 ˚C
22 ˚C
23 ˚C

Skugga
Skugga
Blandat
Sol
Sol
Sol

19 ˚C
38 ˚C
47 ˚C
58 ˚C
62 ˚C
85 ˚C

Värmeslag hos hund
• Av Jenny Hedenby

E

n bil kan snabbt bli varm och bildas till en
livshotande miljö för en instängd hund. Hundar kan inte svettas, och drabbas relativt lätt
av värmeslag. Det enda effektiva sätt de kan göra
sig av med överskottsvärme för att hålla en normal
kroppstemperatur är genom att hässja. I en varm
bil med hög luftfuktighet blir det närmare motsatt
effekt!
Värmeslag är en överhettning av kroppen och
en kroppstemperatur över 42° är akut livshotande.
Första symptomen på värmeslag är att hunden
hässjar, söker sig till vatten, försöker hitta svalare
platser att ligga på för att kontrollera och sänka
kroppstemperaturen. Därefter kan hunden börja
dregla, få torra och röda slemhinnor, hög puls, bli
orolig och förvirrad, få svårt att resa sig eller falla
ihop under promenad. I allvarliga fall blir hunden

uttorkad, vinglig, får andningssvårigheter samt
kräkningar och blodiga diarréer. Till slut hamnar
hunden i chock och cirkulatorisk kollaps.
Vid lättare former av värmeslag kan hunden bjudas kallt vatten, hållas i stillhet i svalare miljö, samt
kyla kroppen och tassar med svalt vatten. Viktigt
att undvika iskallt vatten då det kan ge motsatt
effekt genom att de små blodkärlen ute i kroppen drar ihop sig och den kylande effekten inne
i kroppen uteblir. Allvarliga och uttalade fall av
värmeslag ska alltid behandlas av veterinär!
Vad kan du göra om du ser en hund i bil
med misstänkt värmeslag?
1. Notera bilens registreringsnummer och klockslag
– kontakta polisen
2. I nödfall – krossa rutan
13
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Tips i sommar
• Sammanställt av Linnéa Strandberg

för geting- eller bistick och kan få en allergisk
reaktion på grund av sticken. Detta är dock mycket
ovanligt.
• Inspektera hunden.
• Rör det sig om enstaka eller många stick?
• Är hundens allmäntillstånd dåligt? Är den trött
och blek?
• Håll hunden under uppsikt den närmaste
timmen.
• Kontakta veterinär om hunden blir dålig.

Är din hund en riktig badtok? Då gäller det att
vara lite uppmärksam, låt inte hunden bada i vatten som ser smutsigt ut eller är grumligt av alger.
Risken finns att vattnet är giftigt hunden kan bli
allvarligt sjuk. Kolla algläget på www.smhi.se
Om du har en långhårig hund som badar mycket
finns det också risk för irriterad hud och fukteksem.
Håll koll! Om hunden badar i havet är det bra att
skölja av den i sötvatten efteråt. Hundar som badar
mycket kan också få vattensvans som är en inflammation i nerverna vid svansroten. Du märker det på
att hunden har ont och att svansen hänger rakt ner.

Skärsår
• Mindre skärsår som inte går igenom alla hudlager
kan lämnas utan åtgärd.
• Se till att hunden inte slickar på såret.
• Rengör såret med tvål och vatten.
• Använd krage för att hindra hunden att slicka.
• Kragar finns att köpa i djuraffär och hos
veterinär.
• Djupare sår bör sys för snabbare sårläkning. Är
du osäker på om såret ska sys kontakta veterinär
eller djursjukhus. Sår som ska sys bör komma till
veterinär för åtgärd inom sex timmar.

Planera bilturen om ni ska bila långt i sommar,
kolla ut lämpliga rastställe i förväg där ni kan stanna och låta hunden springa av sig. Glöm inte att ta
med vatten och vattenskål, om inte annat finns det
praktiska vattenflaskor, med inbyggd vattenskål,
att köpa. Om hunden åker i en bur i bakskuffen
så tänk på att det kan bli väldigt varmt där om
solen ligger på, och bilens ventilation kanske inte
når ända bak. Om ni ska resa långt med hunden i
bur frys en vattenskål i plast full med vatten så kan
hunden slicka i sig vätska utan att blöta ner buren
den ligger i. Dessutom räcker vattnet längre.

Visst ska hunden ha flytväst!
Vårsolen skiner och innan vi vet ordet av är det
semestertider. Vissa av oss tar med hela familjen,
två- som fyrbenta, på båtsemester. Vilken frihetskänsla att glida runt på böljan den blå under en
klarblå himmel!
Glöm inte flytvästen åt hunden och dig själv!

Insektsbett
Enstaka geting- och bistick ger nästan aldrig några
allvarliga reaktioner, även om en del hundar kan
klaga högljutt efter ett stick. Det brukar ge sig utan
åtgärd. Men vissa hundar är kraftigt överkänsliga
14
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Resa utomlands med hund
Innan du tar med din hund på resan är det en hel
del du bör tänka på för att förhindra att din hund
utsätts för smittrisker. Många smittsamma hundsjukdomar är mycket vanligare i andra länder än i
Sverige.

någon längre tid
utomhus i vårt
klimat, men trivs
utmärkt inomhus i hushåll
med hund. Om
fästingen förs in i Kontakta din veterinär i god tid
innan utlandsresan för att diskutera
ett hem, en kenvilka preventiva åtgärder som kan
nel eller motsvavara lämpliga för din hund.
rande krävs ofta
Foto: Helena Ohlsson/SVA
hjälp av saneringsfirma för att bli av med den ofta mycket stora
mängd fästingar som snabbt spritt sig.
Den bruna hundfästingen sprider också flera
allvarliga sjukdomar, som babesios, monocytär
ehrlichios och hepatozoonos.
Din veterinär kan hjälpa dig att finna lämpligt
förebyggande preparat för din hund. Behandlingen
bör påbörjas innan utresan. Behandlingen kompletteras med kontinuerlig kontroll av hundens päls
och hud under resan, så att eventuella fästingar
snabbt kan plockas bort från hunden.

A

nsvaret för skyddsåtgärder vilar helt på dig
som djurägare och det är en hel del du bör
tänka på för att minska risken för att din
hund utsätts för onödig smitta.
Information och regler om in- och utförsel av
hund mellan länder finns på Jordbruksverkets
webbplats med reseguide och införselregler.
Kontakta ambassaden för det land du ska resa till
för att få veta vad som gäller för att få ta med din
hund in i det land dit du ska resa.
Förebyggande åtgärder – resa utomlands
med hund
Avmaskning hund
Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis, är en bandmask som kan bäras och därmed
spridas av räv, hund och i sällsynta fall katt. Parasiten kan orsaka mycket allvarlig, svårbehandlad
sjukdom hos människa. En levertransplantation
kan vara nödvändig. Smitta sker via infekterade
djurs avföring. Djuren själva visar inga symtom,
och äggen är för små för att ses med blotta ögat.
Det kan räcka med att klappa en infekterad hund
för att få smitta (ägg som inte syns) på händerna.
Bandmasken dödas av substansen prazikvantel,
som ingår i vissa avmaskningsmedel. Fråga din
veterinär om vilka avmaskningsmedel som kan
användas.

Skydda hunden mot myggburna infektioner
Leishmanios, en mycket allvarlig parasitsjukdom
hos hund sprids med sandmyggor (fjärilsmyggor,
sandflies). Infektion leder hos de allra flesta hundar
till allvarlig, kronisk systemsjukdom som kräver
upprepad, eller livslång behandling. Det finns
ingen behandling som visats säkert bota hundar
från leishmanios.
Leishmania-infekterade hundar behöver inte
uppvisa symtom förrän lång tid (flera månader eller
till och med flera år) efter det att de infekterats via
ett myggbett. En rad olika symtom kan utvecklas,
bland annat kraftiga, livshotande blödningar från
nos, smärtsamma led- och muskelförändringar och
symtom orsakade av lever- och njurskador. Ofta har
hundarna också hudförändringar. Ögonsymtom,
anemi (”blodbrist”), avmagring och förlust av muskelmassa är andra exempel på vanliga symtom.
Smittan är mycket vanligt förekommande i ett
flertal områden i södra Europa. Det finns myggrepellerande preparat som har dokumenterad effekt
mot sandmyggor, hör med din veterinär om vad
som är lämpligt för din hund. Man kan dock inte
räkna med att preparaten skyddar fullständigt mot

Skydda hunden mot fästingar
Ju längre söderut i Europa man kommer desto
större är risken att den medförda hunden blir angripen av den bruna hundfästingen (Rhipicephalus
sanguineus). Hundars hud och päls kan snabbt bli
helt översållade av denna typ av fästing, man kan
till och med se fästingarna sitta i stora klasar på
huden.
Fästingarna hittas både i naturen och inomhus.
De är vanligt förekommande i till exempel kennelmiljö eller hittehundstallar. Fästingen överlever inte
15
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Jordbruksverkets webbplats. Blodprov kan utföras
för att kontrollera att hundens immunförsvar har
producerat skyddande antikroppar.

myggangrepp. Under kvällar och nätter då myggorna är som mest aktiva bör hunden därför också
skyddas mot myggangrepp med hjälp av myggnät,
eller genom inomhusvistelse.
Hjärtmask (Dirofilaria immitis) sprids till hund
med stickmyggor. Infektionen ses framförallt i
södra Europa. I vissa regioner är risken för smitta
till hund mycket stor. De vuxna maskarna bosätter
sig i kärl i hundens lungor och orsakar allvarliga
skador på lungor och hjärta. När masken väl är
vuxen är det ofta svårt att bota den smittade hunden. Infektionen kan dock förebyggas med hjälp av
mycket effektiva preparat som används regelbundet
till hundar i länder där risk för smitta finns. Be din
veterinär om hjälp med ordinering och recept.

Vaccination mot leptospiros
De flesta hundar som bara vistas i Sverige behöver
inte vaccineras mot leptospiros. För hundar som
ska ut och resa kan det, beroende på vart hunden
ska resa och i vilka miljöer hunden skall vistas, vara
aktuellt att rekommendera vaccination.
Vacciner mot leptospiros ger inte ett fullständigt
skydd mot infektion; ett mål med vaccination är att
ge hunden ett ökat skydd mot allvarliga sjukdomssymtom. Vaccinerna har en relativt kortvarig effekt,
och vaccination planeras därför ofta så att den
sker i lagom tid inför en resa. Precis som all annan
behandling och bedömning av hundens eventuella
sjukdom, så är det den behandlande veterinär som
har hand om den enskilda hunden vid djurkliniken
eller djursjukhuset som gör en bedömning avseende
vilka vaccinationer som bör ges, eller inte behövs.
Läkemedelsverket har utvärderat vaccin inregistrerat för den svenska marknaden, här kan du läsa
Läkemedelsverkets värdering av vaccinet (pdf ).

Vaccination – Resa utomlands med hund
Vaccination mot rabies
Rabies är en dödlig sjukdom hos både människor
och djur. En infekterad hund utgör inte bara en
omedelbar livsfara för både människor och djur,
den kan introducera smittan i svensk natur så att
smitta kvarstår och kan spridas över landet. Rabies
finns inte i Sverige idag men förkommer i många
andra länder i Europa.
Regler för in- och utförsel av hund finns på

http://www.sva.se/djurhalsa/hund/
resa-med-hund?lid=24996

• Sammanställt av Linnéa Strandberg

1. Förändrad gång
Att hunden börjar halta, använder ett ben mer
än de andra eller kanske inte sätter ner någon tass
ordentligt kan vara en indikation på att någonting
gör ont.

eller rinnande ögon, eller ovanligt små eller stora
pupiller, berättar också att något kan vara fel. Hundar som har ont tenderar också att blinka mycket.
5. Ändrat beteende
Om din vanligtvis vänliga, väluppfostrade hund
verkar grinig eller kanske till och med aggressiv kan
det vara ett tecken på smärta eller sjukdom.

2. Slöhet
Är din hund vanligen pigg och glad men plötsligt
verkar slö och ointresserad är det ett varningstecken
på att något inte är som det ska.

6. Annorlunda andning
Snabb, ytlig andning eller onormalt flämtande, när
det inte är varmt eller för att hunden ansträngt sig,
kan vara tecken på att den inte mår bra.

3. Minskad aptit
En matglad hund som inte vill äta? Då är det dags
att ringa veterinären.

7. Förändrad hållning
Om hunden kröker rygg, verkar stel eller hukar sig
är det något som inte står rätt till.

4. Annorlunda blick
Hundens ögon är inte bara till för att titta bedjande
på sin ägare för att få en munsbit. Blodsprängda
16
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Gott resistensläge
hos bakterier från svenska djur

Björn Bengtsson och Helle Unnerstad, båda SVA.
Foto: Märit Pringle/SVA

– I ett internationellt perspektiv är antibiotikaresistenta bakterier hos lantbruks- och sällskapsdjur
fortfarande ovanliga i Sverige. Det visar den nya
Swedres-Svarm-rapporten för 2016 som görs i
samarbete med Folkhälsomyndigheten, säger Björn
Bengtsson, chef för antibiotikasektionen vid Statens
veterinärmedicinska anstalt (SVA).

från sjuka grisar, som SVA rapporterade förra året,
syns inte under 2016. Däremot har resistens mot
tiamulin, hos bakterier som orsakar tarmsjukdomen
svindysenteri hos grisar, för första gången påvisats
i Sverige. SVA arbetar tillsammans med veterinärer
och uppfödare för att motverka spridning av de
tiamulinresistenta bakterierna.
– Svindysenteri är en allvarlig sjukdom hos grisar
men den smittar inte till människor. Sjukdomen är
ovanlig i Sverige men problematisk för de gårdar
som drabbas. Tyvärr finns det få antibiotika som
är verksamma mot sjukdomen, men tiamulin har
hittills alltid fungerat. Om tiamulinresistens sprids
kan det därför bli svårt att behandla grisarna, säger
laborator Helle Unnerstad, SVA.

B

akterier som orsakar sjukdom hos djur, liksom tarmbakterier från friska djur, är oftast
känsliga för de antibiotika som används
vid behandling i Sverige. Bakterier med så kallad
ESBL-resistens är också ovanliga hos svenska djur.
Ett undantag är kyckling där förekomsten är högre
men utan tendens till någon ökning. Bakterier med
den allvarligare resistenstypen ESBLCARBA har
dock inte hittats hos svenska djur, eller på svenskt
kött.
– Resistensläget är i huvudsak ännu gott här i
Sverige, men vi måste fortsätta att vara vaksamma
och fortlöpande övervaka situationen, säger Björn
Bengtsson.
Försäljningen av antibiotika för användning
till såväl lantbrukets djur som till sällskapsdjur är
fortsatt låg. Det minskar risken för utveckling och
spridning av resistens.

MRSA upptäckt hos getter
Under 2016 har MRSA av typen mecC isolerats
från flera getter och får från samma flock i en
djurpark.
– Det är den typ av MRSA som vi rapporterade
hos igelkottar 2015. Men det är oklart hur vanlig
denna MRSA-typ är hos andra djur och vi vill undersöka detta närmare, säger Helle Unnerstad.
http://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheterfran-sva/gott-resistenslage-hos-bakterier-fransvenska-djur

Resistens hos tarmbakterier från sjuka grisar
Den trend mot ökad resistens hos kolibakterier
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EKOLLON –
giftigt för
hundar
J

ag vill berätta om en hund som nyligen avled
efter att ha ätit ekollon. Det var en relativt liten
hundras, men i alla fall. Hundens njurar slutade
fungera.
Så här års är det mycket ekollon på marken. Vissa
hundar tycker att de är både roliga att leka med
och äta. Tyvärr innehåller ekollon tannin (garvsyra)
som i stora mängder är giftigt för hundar. Tannin är
frätande och orsakar mag- och tarminflammation.
Även lever och njurar blir påverkade.

arré. Det är inte heller ovanligt att hundar får feber.
Ju mindre hunden är, desto mindre mängd
ekollon behövs för att skadorna inte ska stanna vid
magsmärtor utan bli betydligt allvarligare.
Om du vistas i natur med mycket ekar, ha koll
på din hund eftersom ekarna just nu släpper sina
ekollon till marken.

Enligt giftinformationscentralen är de första symtomen på ekollonförgiftning att hunden blir trött och
slutar äta. Efter en tid kan hunden få förstoppning
som inom 2-10 dygn övergår i en tjärliknande di-

• Hundfysioterapeut/Hundmassör/Hundinstruktör/har läst 2-årig avancerad hund-sjukvård

Av Ann Bubère

• Sammanställt/inskickat av Tommy Eriksson
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KOMMANDE TÄVLINGAR,
PROV, HUNDTEST OCH UTSTÄLLNINGAR
UTSTÄLLNINGAR 2017

SPÅPROVSDAGAR 2017 – Fasta datum

Datum

Utställningsplats

Datum

Plats

17 juni

internationell Södertälje

2 september

Södertälje

8 juli

nationell Eskilstuna-Torshälla

10 september

Västerås

5 augusti

nationell Vingåker-Högsjö

28 oktober

Södertälje

26-27 augusti

SHK festival

23 september

nationell Södertälje

12 november

internationell Surahammar (OBS! Ej 11/11)

ANMÄLAN görs på www.svenskahundklubben.se
senast 14 dagar innan provdagen. AVGIFT betalas in till
pg 2156-8. Efter anmälan och inbetald avgift kommer
domare och provdeltagare överens om datum och plats
(förutom de som anmäler sig till spårprovsdag med fast
datum).

KALENDERN kan kompletteras och ändringar kan ske
– Se hemsidan för aktuell information eller eventuella
ändringar.
MER INFORMATION OM KLASSER OCH AVGIFTER
Anmälan görs via hemsidan www.svenskahundklubben.
se där även mer information om klasser och avgifter
finns. Frågor kan skickas till uk.ordf@svenskahundklubben.se, eller på kanslitelefonen 0760 52 37 20.

SÖKPROV 2017
PERSONSÖK

INGA EFTERANMÄLNINGAR TAS EMOT.

Datum

Plats

21 oktober

Eskilstuna

SKH HUNDTEST 2017

FÖREMÅLSSÖK

Datum

Plats

Datum

Plats

17 september

Eskilstuna-Torshälla

14 september

Västerås

ANMÄLAN
Anmälan till SHK Hundtest, Beteendeanalys för sportoch sällskapshund, görs via hemsidan www.svenskahundklubben.se, för frågor kontakta Tommy Holmertz
på 070-497 53 29 eller tommy.holmertz@telia.com.

ANMÄLAN görs på www.svenskahundklubben.se
senast 14 dagar innan provdagen, AVGIFT betalas in
till pg 2156-8. Vid flera anmälningar till personsök kan
provtillfällen arrangeras förutom de fasta dagarna efter
överenskommelse. Silver och guldsök i personsök planeras in efter kontakt med provdeltagare och ansvarig
för att arrangera prov (görs generellt inte vid de fasta
provdagarna).

LYDNADSTÄVLINGAR 2017
Datum

Plats

29 juni

Södertälje / Bastmora

26 augusti

Västerås Mälarcamping

27 augusti

RM Västerås Mälarcamping

16 september

Södertälje / Bastmora

7 oktober

Uppsala / Moralund

28 oktober

Eskilstuna / Torshälla

12 november

Västerås / Häpplinge

SENASTE NYTT finns på centrala hemsidan
www.svenskahundklubben.se, det kan förekomma
ändringar i datum mm.

ANMÄLAN
Görs via hemsidan www.svenskahundklubben.se där
även mer information om klasser och avgifter finns.
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SPÅRPROV
SÖDERTÄLJE
2017-05-05
Järnklass
Boel Ragnarsson-Olding & Basta,
domare Jan-Lennart Andersson

SÖDERTÄLJE 2017-04-08
Startklass
Therese Värme & Retro (Retro, schäfer), domare Helena
Djurheden
Ann-Christine Norman & Iren (Försvarsmaktens Iren, schäfer),
domare Kirsten Johnson
Birgitta Olofsson & Stelpa (blandras), domare Kirsten Johnson
Tommy Eriksson & Affe (Vitötollarens Ekk, tollare), domare
Helena Djurheden

Boel Ragnarsson-Olding
med Basta

Järnklass
Pia Edelsund & Össo (Iösso, schäfer), domare Helena Djurheden

SÖDERTÄLJE 2017-05-10
Startklass
Anita Walldau Wallin & Troja, domare Jan-Lennart Andersson
Cathrine Löfström & Zia, domare Jan-Lennart Andersson

Therese Värme med Retro
Ann-Christine Norman
med Iren

Anita Walldau Wallin
med Troja

Cathrine Löfström
med Zia

SÖDERTÄLJE 2017-06-14
Järnklass
Marie-Louise Clöwe & Jaffa, domare Jan-Lennart Andersson

Birgitta Olofsson med
Stelpa

Tommy Eriksson med Affe

Pia Edelsund
med Össo
Marie-Louise Clöwe med Jaffa
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SÖDERTÄLJE 2017-06-19
Järnklass
Birgitta Olofsson & Stelpa, domare Helena Djurheden
Anki Lindholm & Hiba, domare Helena Djurheden

FOTOGRAF: HELENA DJURHEDEN

UPPSALA
2017-05-21
Startklass
Domare Martina Larsson & Marianne Brunnström
Marie Svenberg & Sally (blandras)
Anita Lundquist & Ester (Berner Sennen)
Frida Arnlund & Best (American Bulldog)

Birgitta Olofsson med
Stelpa

FOTOGRAF: CARINA BJÖRSELL

Anki Lindholm med Hiba

Marie Svenberg med Sally

Anita Lundquist med Ester

SÖKPROV
PERSONSÖK
SÖDERTÄLJE 2017-05-06
Startklass
Domare Martina Larsson & Marianne Brunnström
Elisabet Halin & Guttabackens Queen Lovisa (dvärgschnauzer)
Piroska Forkman & Windedos Wizard (Australian Shepherd)

Frida Arnlund med Best

FOTOGRAF: PIROSKA FORKMAN

LYDNADSTÄVLINGAR
ESKILSTUNA-TORSHÄLLA
2017-06-10
Domare Micke Larsson
Tävlingsledare Tommy Holmertz

Elisabet Halin med Guttabackens Queen Lovisa

Rookie
Anette Ehrnst med Stor pudel Lordi 93.5p
Anette Ehrnst med Stor pudel Gizmo 100p
Pia Edelsund med Schäfer Oösso 134p Godkänd.

Piroska Forkman med
Windedos Wizard

Klass 1
Yvonne Hägersten med Petri de aqua Espanol Yes. 157p
Godkänd
Annika Andersson med Jack Russel Cingo med128 p
Inoff.info listar flest inofficiella*
utställningar i landet och finns förutom på
webben även som kostnadsfri Androidapp.
*mot FCI
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UTSTÄLLNINGAR
Resultat Nationell Utställning Västerås 20170507
Domare Elistabeth Wahlström, Annika jOhansson samt Gabriella Rönn Larsson.
Foto: Sanna Eriksson och Linnea Strandberg
Sponsorer: Arken Zoo (Sanna Eriksson), COOP Karlfeldtsplatsen, Tempo Ransta, Sweland, Tuff tuffs kennel, Royal Canin,
Landora Gazell

B Drivande Hundar
1 TAX STRÄVHÅR Jaktvet Leonina, Kim Sundèn
C Fågelhundar
1 KOOIKERHONDJE SweCh Miltassias Cindy av Lykka
ss25053/16, Sonja Höjvi
2 FLAT COATED RETRIEVER Kilhlhöjdens Push Around
ss25059/16 Alma Appelfeldt
3 GOLDEN RETRIEVER SweCh, SweACh, BCh, GCh
Combine Piccadilly , Birgitta Söderlund
4 LABRADOR RETRIEVER Fastidious Eddie The Eagle
ss25080/16, Jeanette Gustafsson

Valpshow
1 JACK RUSSELLTERRIER Jaga, Marie Fritz
2 SCHÄFER Trönderjyckens Valkyria, Malin Berntzen
3 TIBETANSK SPANIEL Nahmos JAG-DPON, Anna Ryding
4 DVÄRGPUDEL Citrinen’s Estonian Lady Margret, Gunilla
Matsson

D Brukshundar
1 DOBERMANN Pallatons Nitzina, Maria Lannestedt
2 AMERIKANSK BULLDOG STANDARD Flamma’s
Dämonfeuer ss25033/15, Frida Arnlund

Valpklass
1 WEIMARANER KORTHÅR Lockfågelns Steal The Show
Britt-Marie Strand
2 FRANSK BULLDOGG Märta-Maräng Lena JOhansson
3 BASSET HOUND Winter Angels Aurora Xantippa Blyckert
4 DANSK/SVENSK GÅRDSHUND (SKÅNSK TERRIER)
Sofalex Champagne Sofia WestergrenN Larsen

E Terrier
1 IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER Allta
Madra Hyacint For Hubban, Susanna Sundlin
2 FOXTERRIER SLÄTHÅR SweCh Jack-Daniels ss25081/16,
Susanne Spång
3 JACK RUSSELL TERRIER <12 TUM SweCh, SkandCh,
BCh Doguehill’s Cardhu ss25006/15, Sara Kanehorn

JUNIORHANDLING
MINIORHANDLING
Isabelle Nordenberg, flatcoated retriever 30 poäng

F Vinthundar
1 PODENCO IBICENCO KORTHÅR SweJunCh, SweCh
Yellow Eyes Poison ss24065/15, Sanna Eriksson
2 WHIPPET SweACh Pompeca’s Forever Love To Meide
ss25000/15, Marie Eriksson
3 SALUKI LÅNGHÅR Garamiyas Rostam, Pia Höggren
4 GREYHOUND Hitachi Adam ss26020/17, Sanna Eriksson

BARN MED HUND
Nemesis med Maggan, Bassethound
Ziippo med Inez, Chihuahua
Bästa Junior
1 BOLOGNESE Meandi’S Classy Cara, Madeleine Franzen
Lundberg
2 BERNER SENNENHUND Bernerhuset’s Ituha Isabell NHL
16/39267, Lena Hartvigsen o Andre K.Ekelund
3 WHIPPET Pompeca’s Close To Turmalin Quarry, Marie
Eriksson
4 CAVALIER KING CHARLES SPANIEL Glittertind Riley,
Paola Alfiero

G Sällskapshundar
1 BERNER SENNENHUND NCh Zorro Z Berno Vega NHL
16/39156, Lena Hartvigsen o Andre K.Ekelund
2 BEARDED COLLIE Stand Out Blue Devil, Hans Svensson
3 DANSK/SVENSK GÅRDSHUND (SKÅNSK TERRIER)
Frugans Finally A Flickan, Tarja Forslund
4 PINSCHER Unforgettablygp Fast and Fabulous ss25010/15,
Malin Eriksson

Bästa Senior
1 DVÄRGSCHNAUZER Skånela´s Ilska ss2503215, Anna
Hosinsky
2 BEARDED COLLIE SweCh, SkandCh, BCh Stand Out
Winner Like You Grandpa ss23975/12, Hans Svensson
3 WHIPPET G Girl Close To Mumma ss25071/16, Marie
Eriksson
4 TIBETANSK SPANIEL Mamaya´s Linus Caprice HVD
ss25066/16, Anna Ryding

H Dvärghundar
1 CHINESE CRESTED DOG NAKEN Dogtrix Jäktade Jolin,
Mia Ternvald
2 TIBETANSK SPANIEL Nalinas Juniper ss25067/16, Mats
Ryding
3 BICHON FRISE Franich Alli Need Is Love ss24078/15,
Madeleine Franzen Lundberg
4 RUSSKIY TOY LÅNGHÅR Gold Standard Af Magic Lady,
Agneta Green

Bästa Uppfödare
1 FRANSK BULLDOGG Lufsenburgs Marianne Ottinger
2 WHIPPET Pompeca’s Marie Eriksson

BEST IN SHOW
1 BERNER SENNENHUND Zorro Z Berno Vega NHL
16/39156
2 DOBERMANN Pallatons Nitzina
3 CHINESE CRESTED DOG NAKEN Dogtrix Jäktade Jolin
4 PODENCO IBICENCO KORTHÅR Yellow Eyes Poison
ss24065/15

Grupper
A Spetsar
1 VÄSTGÖTASPETS Fixan’s Najja Nektarin, Annika Skoog
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CHampionat
Svenskchampion
COCKER SPANIEL Accounts Oberon ss26004/16, Maria
Malm
BICHON FRISE Franich Angel of Heart ss25037/16, Madeleine Franzen Lundberg
FLAT COATED RETRIEVER Caci’s Zorro Need You
Ss25062/16, Alma Appelfeldt
LABRADOR RETRIEVER Fastidious Eddie The Eagle
ss25080/16, Jeanette Gustafsson
BERNER SENNENHUND Zorro Z Berno Vega NHL
16/39156, Lena Hartvigsen o Andre K.Ekelund

Arbetschampion
FLAT COATED RETRIEVER Kilhlhöjdens Push Around
ss25059/16 Kjell Olsson
Bronschampion
SHETLAND SHEEPDOG Black-Beauty ss25030/2015,
Carina Erslid
Silverchampion
JACK RUSSELL TERRIER <12 TUM Doguehill’s Cardhu
ss25006/15, Sara Kanehorn

UTSTÄLLNING
HÄPPLINGE
FOTOGRAF: LINNÉA STRANDBERG
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UTSTÄLLNING
HÄPPLINGE
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FOTOGRAF: LINNÉA STRANDBERG

3 GOLDEN RETRIEVER SweJuniorCh Rossmix Signe Til�lisch Birgitta Söderlund
4 FLAT COATED RETRIEVER SweJuniorCh, SweCh Caci’s
Zorro Need You Alma Appelfeldt

Resultat Interationell Utställning Södertälje
20170617
Domare Tim Taylor, Lisbeth Norhall (Norge) och Åse Rönnblom Gustafsson (A-ringen).
Sponsorer: Sveland, kennel Rowanblossom

D Brukshundar
1 SCHÄFER LÅNGHÅR Gråmanns Power Love Of Fame
2 SCHNAUZER, SVART Pinnsveins Festis

Valpshow
1 BICHON HAVANAIS Wiggo, Maria Nylander
2 TIBETANSK MASTIFF Dionysos to BodKhyi Brave n’Proud
3 AMERIKANSK BULLY Pure Passions Helga, Andreas Åberg
4 KOOIKERHONDJE Fosecos Tigu Kilkenny, Andrea Brönnegård

E Terrier
1 BORDERTERRIER SweACh Fugatos Tristan Jan-Lennart
Andersson
2 JACK RUSSELL TERRIER STRÄVHÅRIG <12 tum SweCh
Gullungens PimPim, Anna-Zara Bäck
3 FOXTERRIER SLÄTHÅR SweCh Jack-Daniels, Susanne Spång
4 FOXTERRIER STRÄVHÅR SweCh, IntCh, BCh Metallica,
Yvonne Lindahl Gustavsson

Valpklass
1 SCHIPPERKE Skeppsklockans Milly, Anita Dalman
2 WHIPPET Allettes Break The Spell, Marie Henriksson
3 TIBETANSK SPANIEL Nalinas Jag-Dpon, Anna Ryding
4 BOXER Hjälm’s Björn Borg, Milosz Dolecinski

F Vinthundar
1 WHIPPET Allettes Melroy Sky Bright Avenger, Marie Henriksson

JUNIORHANDLING
MINIORHANDLING
Isabelle Nordenberg, flatcoated retriever 34 poäng
Zedrica Englund, griffon bruxellois 30 poäng

G Sällskapshundar
1 PYRENEERHUND Fjorvokteren´s Happy Queen, AnneMarie Petersson
2 PINSCHER SweJuniorCh, SweCh Unforgettablygp Fast and
Fabulous, Malin Eriksson
3 PERRO DE AQUA ESPANOL SweJuniorCh SweCh
SkandCh SweACh BCh Tussberget’s Yes, Yvonne Jagersten

BARN MED HUND
Bästa Junior
1 STORPUDEL Hawii-Sun, Carina Ahlin
2 DVÄRGSCHNAUZER Hedenhös Eliott, Inger Hedman
3 BOXER Hjälm’s Alexander Ovechkin, Anna Andersson
4 BOLOGNESE Meandi’s Classy Vara, Madeleine Franzen
Lundberg

H Dvärghundar
1 CHINESE CRESTED DOG Bielka’s Tuvtåtel, Monica Petré
2 FRANSK BULLDOGG Lufsenburgs Tender Feeling,
3 DVÄRGSCHNAUZER SweJuniorCh Tallbackehagens Omas
Prinzessin, Anna Hosinsky
4 BICHON FRISE SweJuniorCh, SweCh Franich All I Need Is
Love, Madeleine Franzen Lundberg

Bästa Senior
1 SAMOJEDHUND Prince at Grange, Sabina Måsan
2 FRANSK BULLDOGG Kathinka Karat Iz Palevyh Buldogov
3 NORSK LUNDEHUND Eriksro Stojiga Sandy, Anneli Rosenberg
4 DVÄRGPINSCHER Geisha La Favorite, Magdalena Karlsson

BEST IN SHOW
1 WHIPPET Allettes Melroy Sky Bright Avenger
2 PYRENEERHUND Fjorvokteren´s Happy Queen
3 COCKER SPANIEL SweCh Westridge One Flew Over
4 CHOW CHOW SweCh, IntCh Long Feng Linus Caldwell

Bästa Uppfödare
1 WHIPPET Allettes
2 BOXER Hjälm’s Sara Hjälm
3 PETIT BRABANCON/GRIFFON BRUXELLOIS Kuröligans
4 NORSK LUNDEHUND Eriksro Anneli Rosenberg

CHampionat
Svenskchampion
NORSK LUNDEHUND Eriksro Sweet Sugar
GOLDEN RETRIEVER SweJuniorCh Rossmix Signe Tillisch
BORDERTERRIER SweACh Fugatos Tristan
WHIPPET Allettes Melroy Sky Bright Avenger
WHIPPET Allettes Melroy Sky Bright Avenger

Grupper
A Spetsar
1 CHOW CHOW SweCh, IntCh Long Feng Linus Caldwell,
Charlotta Andersson
2 EURASIER Lundvangs Katinka Ann-Sofi Andre
3 SweJuniorCh Jämtdalen’s Yessica Simpson, Simon Olsson
4 TYSK SPETS/MITTELSPITZ SweCh, SkandCh Moon
Rocks Just Do It, Jamie Isaksson

Arbetschampion
ENGELSK SPRINGER SPANIEL SweCh Wilmio’s Guns N’ Roses

B Drivande Hundar

SKANDINAVISK CHAMPION
FOXTERRIER STRÄVHÅR SweCh, IntCh, BCh Metallica

C Fågelhundar
1 COCKER SPANIEL SweCh Westridge One Flew Over
Margareta Ivemyr
2 ENGELSK SPRINGER SPANIEL SweCh Wilmio’s Guns N’
Roses Britty Andersson

Internationell champion
DVÄRGSCHNAUZER SweCh, SkandCh Tallbackehagens You
Make My Happy
JACK RUSSELL TERRIER STRÄVHÅRIG <12 tum SweCh,
SkandCh, BCh, SiCh Doguehill’s Cardhu
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KLUBBINFORMATION
Svenska Hundklubbens Centralstyrelse
Riksordförande Anders Bruse
070-287 76 30 riksordf@svenskahundklubben.se
Vice ordförande Jenny Hedenby
070-721 86 25 vriksordf@svenskahundklubben.se
Rikssekreterare Jan-Lennart Andersson
076 881 46 66 jan-lennart.andersson@sbbk.se alt.
		riks.sekr@svenskahundklubben.se
Kassaförvaltare Zaima Erlandsson
0730 29 81 04 zerland.shk@gmail.com
Ledamot Susanne Åhlén
Ledamot Ingela Andersson
Ledamot Åse Rönnblom Gustavsson
1e suppleant Tommy Holmertz
2e suppleant Marie Mattaaon
Kontaktperson för Vit Schäfer Siw Sundberg Siwans • siwan5822@hotmail.com
Kontaktperson för Jack Russell Terrier Riksordföranden
REGIONOMBUD

ASSOCIERADE KLUBBAR
Amerikanska bulldogklubben Sverige
Frida Arnlund • frida.arnlund@gmail.com

NORRBOTTEN OCH VÄSTERBOTTEN
Kontaktperson Siw Sundberg
Siwan5822@hotmail.com

Uppmaning till kommittéer och avdelningar

Glöm inte uppdatera Funktionärsregistret med aktuella uppgifter.
Meddela Jan-lennart Andersson vid ändringar.

FRÅN KOMMITTÉER & LOKALA KLUBBAR
ARBETSPROVSKOMMITTÉN – ApK

CENTRALA TÄVLINGSKOMMITTÉN – CTK

E-post apk.ordf@svenskahundklubben.se

Sammankallande: Yvonne Jagersten
E-post ctk.ordf@svenskahundklubben.se

Sammankallande Lennart Larsson

Anmäla till Lydnadstävlingar senast 1 vecka innan tävlingsdag. Betalning ska vara tillhanda senast dagen innan. Medtag kvitto om betalning
är gjord senare än 4 dagar innan tävling.

AVELSKOMMITTÉN – AK

Ansvarar för avelsregler, stambokföring, samt röntgen mm. En länk
mellan medlemmar/uppfödare och centralstyrelsen i dessa frågor.
E-post ak.ordf@svenskahundklubben.se
Stambokföring:
Stambokförare
Susanne Ahlén, Stationsvägen 12, 733 73 Ransta
För att erhålla stambok måste insända handlingar kompletteras med
kvitto på erlagd avgift. Önskas stambok inför utställning skall underlaget vara stambokföraren tillhanda senast 3 veckor innan utställningen.
Avgiften 250 kr betalas till SHKs plusgiro 2156-8.
Frågor besvaras på 0760 89 06 48 eller via e-post
stambok.info@svenskahundklubben.se

Nya anmälningsavgifter:
MEDLEM 200:-/hund och start
ICKE MEDLEM 250:-/hund och start
HUNDTESTKOMMITTÉN
Sammankallande & hundtestansvarig:
Tommy Holmertz • Tel: 070-497 53 29
Mail: tommy.holmertz@telia.com
Anmälan till hundtest samt info - kontakta Tommy Holmertz.
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UTBILDNINGSKOMMITTÉN – UBK

Ledamot: Anki Nyholm
Ledamot: Margreth Johansson
1e suppleant: Ulrica Dagson
2e suppleant: Bill Däckfors

Sammankallande: Ingela Andersson

Ansvarar för utbildning av instruktörer och i viss mån även av funktionärer, såväl grundutbildning av nya instruktörer som vidareutbildning
i specialinriktade grenar och fortbildning för att fortsatt utveckla och
inspirera aktiva instruktörer och funktionärer.

För kommande aktiviteter och höstens kurser – se hemsidan

SÖDERTÄLJE

Är du intresserad av utbildningsfrågor?
Utbildningskommittén är i behov av flera medlemmar som brinner för
utbildning.
Hör av dig om Du är intresserad av att delta i UBK!
info@svenskahundklubben.se

Hemsida: www.shksodertalje.hundpoolen.nu
Facebook: SHK Södertälje-medlemsforum
E-post: shk.sodertalje@gmail.com
Ordförande Tommy Eriksson tealfons@gmail.com Mobil: 0705640223
Postgiro 13 09 05-3

Väl mött!
Utbildningskommittén

Styrelsens sammansättning. Valda på årsmötet i mars 2017

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN – UK

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamöter
1:e suppleant
2:e suppleant

Ansvarar för att organisera och genomföra de utställningar som centralstyrelsen beslutat om.
Sammankallande Susanne Ahlén uk.ordf@svenskahundklubben.se
Sekreterare Frida Arnlund
Kassör Zaima Erlandsson
Utställningskansli Gabriella Rönn Larsson
Sekretariatsansvarig Beatrice Saxin
Anmälningar, katalog, diplom Åse Rönnblom Gustavsson
Funktionärer, sponsring Ingela Andersson, Birgit Lundström,
Kajsa Sundqvist, Marianne Brunnström

Tommy Eriksson
Kicki Samuelsson
Jan-Lennart Andersson
Annika Sandström
Petra Nordkvist
Miriam Huttunen och Anita Waldau Wallin
Kjell Olsson
Daniel Sieradzki

I skrivandes stund, mitten av maj, så lyser värmen med sin frånvaro. En
kylig vår vill jag mena. Förare med hund på kurs kanske någon gång har
huttrat lite.

Kanslitelefonen Gabriella Rönn Larsson 0760 52 37 20

När tidningen är klar för att läsas så är vårens kurser slut. MEN utställningsverksamheten i Svenska hundklubben pågår för fullt. Om du inte
själv tänker ställa ut din hund så åk gärna och titta.

Årets utställningssäsong har börjat bra med bra antal deltagare vid
både Västerås och Södertälje. Anmälningssiffran till Torshälla är också
mycket bra!
Trevligt att många nya utställare hittar till våra arrangemang.

Läs på centrala och lokala hemsidan för information så har du koll på
aktiviteter och annat av intresse och har du glömt att anmäla dig till någon
kurs så kolla om det finns plats för dig och din hund.

Regler nedskrivna och fastställda för alla Årets Vinnare. Kommer på
hemsidan inom kort.

Något på G!
Nu snickras det för fullt på vårt altandäck som håller på att få nytt tak.
Snart klart.
• Planerna för Aktiveringsplanen har tagit fart. Skiss finns och nu gäller
det att jobba vidare. Förmodligen blir det ett projekt över tid.
• Ta vara på sommaren och gläd din hund med lite extra aktiviteter
under semestern.

Vi provar lite fler klasser att anmäla till på plats vid våra Internationella
utställningar. Förutom Parklassen blir det också Tregenerationsklass och
Ägargrupp. I samtliga av dessa klasser utses endast en vinnare!
Nästa nationella utställning är Högsjö 5 augusti.
Sen vänta SHK-helgen på Mälarcampingen!
Välkomna
//Utställningskommitten

Tommy Eriksson, ordförande SHK Södertälje

LOKALKLUBBARNA

UPPSALA

www.shkuppsala.com
Ordförande: Agneta Joelsson agnetajoelsson@hotmail.com 070-334
36 16
Kassör: Margareta Wallin 018-42 59 92
Kurssamordnare: Anita Lundquist 070-345 28 50
E-mail: kurs.shkuppsala@gmail.com OBS – ny mail!
PG Uppsalaavdelningen: 81 45 60-9
Se senaste nytt på hemsidan och Uppsalaavdelningens
Facebook-sida!

ESKILSTUNA-TORSHÄLLA 80 ÅR 2017

www.shkeskilstuna.se
Pg 477943-5
Facebook Svenska Hundklubbens Eskilstuna Torshällaavdelning
Ordförande Tommy Holmertz
E-post tommy.holmertz@telia.com
Tel 0704-975329
Styrelsen 2017
Ordförande: Tommy Holmertz 0704-975329
Vice ordförande: Mikael Larsson
Sekreterare: Marie-Louise Arnell
Kassör: Åse Rönnblom Gustafsson
Ledamot: Susanne Höglund

Klubbhuset brann ner!
Natten till den 10 april började det brinna i klubbhuset i Moralund hela stugan brann ner till marken! Kvar låg endast plåten från taket i en
stor hög av aska… Många SHKare var ledsna och en å annan tår fälldes.
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VÄSTERÅS

Men sen samlades krafterna och arbetet pågår för fullt med att bygga
upp ett nytt klubbhus!

www.shkvasteras.se
Facebook Svenska Hundklubben Västerås
Ordförande: Lennart Larsson
Plusgiro 482 51 44-1
E-post: lennart.larsson@westraaros.se
Klubbområde Häpplinge N59*41,990 EO 16*43,000

Det var precis i vårens terminsstart så det första som gjordes var att
se till att kurserna kunde köras. Staketet till träningsplan lagades. En
fikaplats och toalett i all enkelhet ordnades. Finns det hjärterum finns
det stjärterum – eller hur? Kontakt med försäkringsbolag, kommunen,
byggritningar och byggmöten. Resterna av gamla klubbhuset är undanröjt. Arbetet pågår för fullt. Än är det mycket kvar att göra – och det
ska bli så spännande att se hur det nya klubbhuset kommer se ut!

Nu närmar vi sommaren och förhoppningsvis varma dagar som kan
vara jobbiga för både hund och matte/husse.
Höstens kurser kommer att presenteras i Allehunda, hemsidan och
facebook när de är tillsatta.
Tänk på att en del kurser blir snabbt fulla anmäl dig så fort du vet vilken kurs som passar dig och din hund. Ny mail adress för kursanmälan:
sofjoh79@hotmail.com

Vårterminen har trots detta rullat på för fullt med kurser, träning i
skogen och försommarläger. Det har varit valpar, lydnadskurser, rally,
personsök och viltspår med anlagsprov. En rolig och händelserik termin!
Vill du hjälpa till med något för att bygga upp klubbhuset igen?
Eller klippa lite gräs?

Utställningen 7/5 Häpplinge
Västeråsavdelningens nationella utställning den 7/5 var välordnad och
trevlig enligt utställarna. Det var sammanlagt 83 hundar som ställdes
ut! Vi toppade förra årets utställning med 3 stycken.
Domare var Gabriella Rönn Larsson i valpringen, Annika Johansson
och Elisabeth Wahlström dömde juniorer och vuxna hundar!
En norsk besökare hade vi, hon hade kört hela kvällen och halva natten
för att komma fram. Hennes hundar blev väl premierade och hon
tyckte att resan var väl värd! Hanhunden blev svensk champion!
Grattis till Lena Hartvig och alla andra utställare med vackra hundar
som blev premierade!

Hör av dig, till någon i styrelsen eller din instruktör.
Vi ser fram emot trevlig sommar-träning!
Välkomna till Moralund, Uppsala!
Vi finns nu också på instagram

Det var en väldigt blåsig dag men ibland kikade även solen fram och
värmde lite. Många härliga hundar var på plats och visade upp sig i
ringen. Vill även passa på att TACKA alla funktionärer som hjälpte till
att ställa i ordning inför utställningen och alla de som ställde upp och
arbetade denna dag. Tack även till UK som besvarande alla frågor då
det har tillkommit andra regler i utställningen. Ett tips är att man läser
igenom dessa, de finns på huvudklubbens hemsida under utställning.
Stort TACK till våra sponsorer! Arken Zoo (Sanna Eriksson ) COOP
Karlfeldtsplatsen, Tempo Ransta, Sweland, Tuff tuffs kennel ( Birgit
Lundström , Royal Canin! Landora Gazell.
Välkomna åter nästa år! Några kort ;-)
Medlemsdag 8/4
Den dagen var välbesökt och uppskattad av medlemmarna!
Aktiviteter som erbjöds var Agility, Personsök, Rallylydnad och
Föremålssök! Ansvariga instruktörer var Lennart Larsson, Anna-Lena
Hiltunen, Agneta Larsson och Susanne Ahlén! Alla medlemmar provade
på alla aktiviteter. Avdelningen bjöd på smarriga burgare som var
uppskattade!

Fotograf: Agneta Joelsson

Fotograf: Lennart Larsson och Agneta Larsson
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VÄSTRA SÖDERMANLAND OCH NÄRKE – VSN
Epost: Zerland.vsn@gmail.com
Tel: 0730298104
Facebook Svenska Hundklubben VSN

Under våren har vi haft kurs i rallylydnad, tre nybörjare och tre fortsättningsdeltagare. Zaima Erlandsson var vår ledare. Under de åtta gånger
kursen var tränade vi våra hundar i allt från att flytta sig runt på en
pall för att lära hundarna få med bakbenen i tvära svängar till att klara
banor. Vi tränade olika sätt att lära in skyltar och att få hundarna 100%
jag uppmärksamma på sin förare och övningarna.
Jag är övertygad om att alla deltagare lärt sig och sin hund mycket nytt.
Vi tre fortsättningsdeltagare börjar bli sugna på tävling, efter kursen,
”polletten har trillat ner” hos våra hundar, känns de som!
Så ett taggat rallylydnadsgäng längtar efter fortsättning på kursen i höst
och kommer träna duktigt under sommaren!
Vidare har vi även haft en grundkurs under våren, här fick varje deltagare berätta om var vi stod när vi började och vad vi hade som mål för
kursen, vilket var individuellt.
Allt från att få sin hund mer social samtidigt som de fanns en önskan
om bättre vardagslydnad till att kunna få grunder och verktyg för att
klara en rookie tävling.
Marie Mattsson var vår ledare. Trots att gruppen i början var väldigt
ojämn slutade vi efter åtta gånger med att samtliga hundar och förare
klarade rookie med mindre anmärkningar, förutom min hund som
inte tycker om det där med att stanna är nödvändigt. Men övning ger
färdighet även för oss.
Alla förare var nöjda med kursen, hoppas på en fortsättning på något
sätt under sommaren och ny kurs i höst.

Information om våra kurser
• Valpkurs inga förkunskaper
Mål: Att skapa en god plattform för hund och dess förare/familj för att
de ska kunna fungera tillsammans i vardagen.
• Vardagslydnad eller Grundkurs Inga förkunskaper
Mål: Att få hund och förare att fungera i vardagen/samhället.
Vi tränar sitt, ligg, stanna kvar, inkallning, gå fint i koppel. Kontakt,
hälsnings- och hyfsträning. Dessutom bil- och trafikvett, miljöträning
och hantering.

Vid pennan

Ingela Andersson
VSN

• Agility nybörjare krävs det att hunden är ett år eller över samt att
hunden gått en grundkurs eller vardagslydnad.
• Rallylydnad nybörjare inga förkunskaper
Rallylydnad fortsättning krävs det att man gått en Rallylydnad nybörjare eller motsvarande kunskaper hos förare och hund.
• Personspår Inga förkunskaper
Personsök bra om hunden kan komma på inkallning.
Föremålssök bra om man har en inkallning på sin hund och att hunden
har ett föremålsintresse.

Fotograf
Ingela Andersson

• Rookiekurs Inga förkunskaper
Mål: Att genom momenten följsamhet-presentation, platsläggande,
hopp över hinder, inkallning, hålla apport samt platsliggande med störning, ge föraren en god grund för fortsatt träning inom hundsport
• Lydnadsklass 1 bra om man har gått en Grundkurs eller motsvarande
kunskaper hos förare och hund.
• Lydnadsklass 2 bra om man har gått en lydnadsklass 1 eller motsvarande kunskaper hos förare och hund.
• Lydnadsklass 3 bra om man har gått en lydnadsklass 2 eller motsvarande kunskaper hos förare och hund.
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