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Riksordförandes ord

J

ag ser fram emot rollen som styrelseordförande
i Svenska Hundklubben. Vi kommer att jobba
med visioner, långa och kortsiktiga mål och
fortsätta jobbet med det ”smörgåsbord” som dukats
upp av den tidigare styrelsen. När vi kan mäta vårt
nedlagda arbete, fungerar det som en sporre och
vi kan också börja skapa den framtid vi vill ha i
Svenska Hundklubben.
Jag känner stor respekt för våra medlemmar,
funktionärer och instruktörer som lägger ner mycket tid och arbete på frivilliga insatser i klubben.
Det finns stora kunskaper och erfarenheter som jag
räknar med ska bidra till en ökad kännedom om
Svenska Hundklubben. Och den stora kunskap vi
har som utvecklar verksamheten, klubben och våra
hundar ska vi dela med oss av. Vi ska fortsätta att
må bra tillsammans och vara öppna för idéer och
nytänkande och förstås utveckla det som finns. Jag
ser fram emot min roll i Svenska Hundklubben.
Riksordförande Agneta Gilstig Forshell

Agneta med Mimmi. Foto: Ewa Nowicka

REDAKTIONEN HAR ORDET!

D

u läser just nu nummer två av Våra Hundar
som utkommer på webben. Jag, Annica
Ahlberg-Valdna har fått förtroendet att hålla
samman materialet som ska publiceras i tidningen.
Men det klarar jag inte på egen hand. Därför hoppas jag att vi kan samarbeta och att alla lokalklubbar bidrar med idéer, material och synpunkter som
gör vår tidning läsvärd och intressant.

Adressen till redaktionen är:
redaktionen@svenskahundklubben.se
Nr 3 utkommer augusti/september
(manusstopp 10 augusti)
Nr 4 utkommer i december
(manusstopp 10 november)
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Se hundens signaler och agera i tid
Under sju kyliga vinterkvällar har ett 30-tal medlemmar i Svenska Hundklubben i Södertälje tränat
vardagslydnad under ledning av hundcoachen
Johan Andersson. Johan etablerade sitt företag Fria
Hundar 2007 och har sedan dess inspirerat hundägare att öka samspelet mellan hund och ägare på
ett konkret sätt.

kurser i egen regi. Och sedan sju år tillbaka håller
han valp- och lydnadskurser under varumärket Fria
Hundar.
– Under åren har det blivit fler hundar i familjen
och kurserna har kompletterats med föreläsningar.
Målet med utbildningen i Södertälje är att hund
och ägare ska hitta de verktyg som fungerar i
vardagen. Att kolla på hundens signaler och agera i
tid, både med beröm, godis, använda sin kropp och
bromsa oönskat beteende.
– Jag vill hjälpa hundägare att hitta sin bästa
träningsmetod för sin egen hund. Att komma in
under skinnet på hunden. Mitt arbete handlar om
att se hunden och vem den är. Minst lika viktigt är
det att lära matte och husse att förstå sin hund, få
den att må så bra som möjligt och få hunden att
fungera i vardagen.
Det finns olika läror om tillvägagångssätt, dels att
berömma och bjuda på godis, dels med korrigeringar och tillrättavisningar. Johan förespråkar varken
det ena eller andra utan menar att kommunikation
som både handlar om att använda verktyg som
bromsar ett oönskat beteende tillsammans med
beröm är framgångsrikt. Utmaningen är att få det
att fungera när störningarna runt omkring hunden
blir påtagliga.
– Genom att läsa din hund och bryta dåligt
beteende i tid når vi resultat och det blir roligt att
promenera, leka och träna, säger Johan Andersson.
Alla hundar är inte kompisar med alla, men vi ska
kunna vara på samma plats utan att bråka.
Jenny Hedenby som tidigare var riksordförande
i Svenska Hundklubben säger att Johans metodik
mycket väl stämmer överens med att skapa en relation med sin hund och de tre roller som klubben
förespråkar: TSB-metoden som bygger på Trygghets-, Samarbets- och Bestämmanderollen. Det ger
en helhetssyn som är dynamisk, balanserad och
nyanserad om hur det är att arbeta med sin hund.
– Rollerna hänger samman och genom att til�lämpa dem får man en trygghet i kommunikationen med sin hund, säger Jenny Hedenby. Vi vill få
hundägare att förstå och uppmärksamma hundens
signaler i tid och det jobbar vi med även i våra
instruktörsutbildningar.
Se mer på friahundar.se

R

edan innan Johan Andersson köpte sin
första hund för 17 år sedan hade han bestämt
sig för att träna sin hund genom att nå ett
ömsesidigt samspel. För att lyckas krävs att vi som
människor lär oss förstå hundens språk.
– Den tiken som jag köpte var en blandras mellan schäfer och labrador och hon älskade att jaga
och bråka. Så det var en utmaning och jag började
gå lydnadskurser för att bättre förstå hur jag skulle
få Alva att bryta sin lust att jaga.
Johan Andersson har en filosofi som utgår från
att ha sina hundar lösa i så många situationer som
möjligt.
– Jag vill inte ha min bästa kompis bunden
och för att få bort Alvas beteende med att jaga så
började jag med att ha henne i lång lina. Att jag var
ihärdig och att
jag sökte upp situationer där det
fanns vilt gjorde
att jag lyckades få
bukt med hennes
dåliga beteende.
Men det tog flera
år.
När Alva var
drygt ett år
började Johan
att hjälpa sina
kurskamrater
utifrån sin filosofi
om att samspelet
mellan hund och
Johan Andersson driver sitt
ägare är viktigt.
företag Fria Hundar sedan sju år
Så småningom
tillbaka. Förutom praktisk träning
ledde det till att
håller han föredrag och förklarar
han började hålla
sin filosofi.
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Trots kyla och vintermörker var Johan Anderssons
lydnadskurser mycket uppskattade.

Hundmöten, promenader och annan lydnadsträning
övades under kursen. Foto: Miriam Huttunen

Nöjda deltagare
Utvärderingen av Johan Anderssons vardagslydnadskurs fick goda omdömen. De allra flesta
önskade fler kurser med honom, men då kanske
lite längre kurstid än en timme. Här är några synpunkter från några som deltagit.

behövde verktyg till sin fyrbenta vän.
– Med kursen har jag lärt mig att det alltid finns
hopp. Vi har haft det lite jobbigt med hundmöten
och med nya människor, säger hon.
För Katinka Evers med treåriga schnauzern
Festis lockade konceptet. Hon tycker att det var en
givande kurs där man med en gång blev medveten
om att det är jag som hundägare som måste vara
tydlig och konsekvent för att få det samarbete jag
vill han med min hund.
– Jag måste alltid vara tydlig och konsekvent.
Och om jag inte får någon reaktion hos min hund
beror det på att jag är för otydlig. Det var en sann
fröjd att se relationen mellan Johan och hans
hundar. Hans metoder fungerar uppenbarligen, och
hans hundar verkar må jättebra.
Underbart att ha hundars lek som ett moment på
kursen också!

M

aj-Britt Sandberg med Proppen, femårig
Irish Soft Coated Wheaten Terrier gick
kursen en gång tidigare för cirka två år

sedan.
– Då fick jag mycket bra hjälp av Johan och ville
därför gå en gång till, säger hon. Hon berömmer
kursen och Johan som är den bästa instruktör som
hon träffat. Att våga lita på min hund och mig själv,
det tar jag med mig som en lärdom från kursen.
Eva Lundgren har treåriga ”aussie” Zippo och
även hon har varit i kontakt med Johan privat. Hon
5
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Önskar ännu starkare samarbete
Nu axlar Agneta Gilstig Forshell ordförandeskapet
i Svenska Hundklubben för det kommande året.
Ett hundägarliv som gått från en dvärgpudel, en
bichon frise, den sötaste hunden i hundboken,
enligt Agnetas då 10-åriga dotter, och vidare till
Astrid, en cane corso, en av de första kullarna i
Sverige.

På det viset kom Mimmi in i Agnetas liv. En 2,9
kilo, pigg och kvick liten tik. Trots sin litenhet är
det en betydligt svårare uppgift att träna en så liten
hund, menar Agneta.
– Astrid hade långa ben och nådde upp till min
hand vilket underlättade vid kontaktträning. Den
här lilla är så nära marken vilket är en helt annan
sak när man ska berömma och skapa kontakt. En
hel del träning i soffan har det blivit.
Som styrelseordförande i Svenska Hundklubben kommer Agneta fortsätta att jobba med det
”smörgåsbord” som dukats upp av den tidigare
styrelsen. Vi kommer att jobba med visioner, långa
och kortsiktiga mål, berättar hon. När vi kan mäta
vårt nedlagda arbete, fungerar det som en sporre
och vi kan också börja skapa den framtid vi vill ha
i Svenska Hundklubben. Agneta tycker att det är
viktigt att jobba utifrån den gemenskap som det ger
att vara hundägare. Att odla intresset för hund och
hundägande som en enhet.
– Jag känner stor respekt för våra medlemmar
som lägger ner mycket tid och arbete på frivilliga
insatser i klubben. Det finns stora kunskaper och
erfarenheter som jag räknar med ska bidra till en
ökad kännedom om Svenska Hundklubben.
– Vi har så stor kunskap som utvecklar verksamheten, klubben och våra hundar. Det ska vi dela
med oss av, säger hon. Vi ska fortsätta att må bra
tillsammans och vara öppna för idéer och nytänkande och förstås utveckla det som finns. Jag ser
fram emot min roll i Svenska Hundklubben, säger
Agneta Gilstig Forshell.

– Men mitt hundliv började redan när jag var 13 år
och pappa kom hem med en mellanpudel. Dessförinnan somnade jag nästan varje kväll med en katt i
sängen. En ny hund kom in i Agneta Gilstig Forshells liv när hon var 27 år, en dvärgpudel som alltid
fanns med, till och med nedstoppad i ryggsäcken
på cykelutflykter.
– Jag började i Hundklubbens lokalavdelning i
Södertälje 2004 med Astrid. Vi gick valpkurs, sommarkurser, spår, sök och vi tränade blodspår. Min
tanke var att jag skulle använda henne i eftersök i
samband med att jag tog jägarexamen i mitten av
2000-talet.
I Södertäljes lokalavdelning jobbade Agneta i
styrelsen från 2004 och hjälpte till med övrigt där
det behövdes
– Det skulle aldrig bli någon mer hund efter
Astrid, det hade jag bestämt. Men när min bästa
vän bad mig följa med för att titta på hennes
kommande toypudel var det ju svårt att stå emot.
Efter några veckor ringde jag uppfödaren för att
höra om hon hade någon valp kvar. Suget efter en
hundkompis tog helt över. Jag tror att ni vet vad jag
menar.

Nya centralstyrelsen för Svenska Hundklubben 2018
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:
Suppleant:
Revisor:
Revisorsuppleant:
Valberedning:
Sammankallande:

Agneta Gilstig Forshell (fyllnadsval 1 år)
Anna-Lena Mann (nyval 2 år)
Zaima Erlandsson (omval 2 år)
Mona Johansson (nyval 2 år)
Gabriella Rönn Larsson (nyval 2 år)
Ingela Andersson (kvarstår 1 år)
Jeanette Johansson Wandell (fyllnadsval 1 år)
Frida Arnlund (nyval 2 år)
Tommy Holmertz (kvarstår 1 år)
Örjan Langborg (omval 1 år)
Bengt-Åke Lindhé (nyval 1 år)
Carina Mann
Susanne Ahlén
Jan-Lennart Andersson
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Hälften av våra hundar
är överviktiga
Övervikt drabbar inte bara människors hälsa, även
våra hundar blir allt fetare. Orsaken till fetma hos
hundar är till 90 procent att hunden får i sig för
mycket kalorier i förhållande till hur mycket den
förbrukar. Ämnesomsättningsfel eller kastrering kan
också påverka vikten.

hunden. Självklart är hundar
olika i sin byggnad och konstruktion beroende på ras eller
rasblandning men det betyder
inte att den ska vara fet.
Fetma är även en riskfaktor för hunden att
utveckla diabetes. I Uppsala pågår sedan 2005 ett
forskningsprojekt om hundar och diabetes och fler
forskningsprojekt väntar.
Mindre mat och mer motion för att undvika
fetma är alltså viktiga faktorer. Men om inte det
hjälper kan ett besök hos veterinären vara klokt.
Där görs en hälsokontroll för att utesluta fysiska
åkommor. Det är viktigt att hunden är fullt frisk
innan bantningen inleds. En målvikt sätts upp
och hunden vägs en gång i veckan och om allt går
som det ska är planen att hunden gått ner till sin
målvikt inom tre månader.
Men det krävs både uthållighet och disciplin
från husse och matte för att undvika de bedjande
ögonen som ber om mer mat. Tänk att du hjälper
hunden till ett längre och mer nyttigt liv.

U

nder sex veckor i mars och april har vi kunnat
följa fyra hundar med övervikt i TV under
rubriken Sveriges fetaste hundar. Hundcoachen Johan Andersson och veterinären Marie
Jury lär hussar och mattar hur de ska få sina hundar
i form.
Marie Jury säger i programmet att hon dagligen
möter överviktiga hundar i sitt jobb. Fetma är den
största och snabbast växande sjukdomen hos våra
husdjur. Femtio procent av våra hundar är överviktiga.
En bra tumregel är att man ska känna revbenen
utmed din hunds bröstkorg. Men revbenen ska inte
synas på en släthårig hund, då är det för mager.
Som med oss människor är rätt mat och rätt motion nyckeln. Ett torrfoder är ofta det bästa valet för

G

Källfakta: Agria Djurförsäkring

Hemmagjort hundgodis

odis som du gör själv uppskattas oftast mer
av hunden än det köpta. Det är både enkelt
och kul att göra och du vet precis vad det
innehåller. Det enklaste sättet är att torka livsmedel
i ugnen precis som det är. Tärna till exempel falukorv, skivbar leverpastej eller blodpudding och baka
i 100 graders ugnsvärme i cirka 20-40 minuter.
I boken ”Baka eget hundgodis” av Charlotte
Swanstein och Mia Fahrenholz (Ica Bokförlag)
finns många bra recept på hundgodis. Vad sägs
om leverpinnar med kycklinglever, vetegroddar,
solrosolja och rågmjöl? Eller morotstuggisar med
kokta morötter, hönsbuljong, havre- och kruskakli?
Favoriten för vår dvärgschnauzer är ändå köttfärskakor som förutom nötfärs även innehåller rapsolja,
persilja och majsmjöl.

Det välsmakande godiset är fyllt med nyttigheter
som ger energi och som även är en bra och populär
”ge-bort-gåva” till bästa hundkompisen.
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Vanligaste hundnamnen
Agria Djurförsäkring noterar att det är ett stort beslut att köpa valp. Nästan
lika stort är att fatta beslut om vad valpen ska heta. Här de tio vanligaste
hundnamnen:

Tikar

Hanar

1.

Molly

1.

Sigge

2.

Bella

2.

Charlie

3.

Wilma

3.

Ludde

4.

Doris

4.

Bamse

5.

Alice

5.

Hugo

6.

Sally

6.

Rocky

7.

Elsa

7.

Ozzy

8.

Stella

8.

Zorro

9.

Ronja

9.

Bosse

10.

Nova

10.

Leo

P

å Youtube finns många videoklipp
som laddats upp av användare som
vill visa något intressant, lärorikt
eller bara något som är kul. Man behöver
inte något konto för att titta på andras filmer. Sök gärna på hundlydnad tips om du
vill veta hur andra tipsar om hur man kan
lösa problem eller om du vill få inspiration
till olika övningar.

TIPS PÅ
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Pollenallergi kan även
drabba hundar
Med våren kommer också pollen. För allergiker är
det en tuff tid och i dag vet vi att också hundar kan
lida av pollenallergi.

att behandla med tabletter mot allergi om det är
en mindre hund och om inte problemen är allt
för stora. Man kan också prova att bada hunden
med ett klådstillande eller återfuktande medicinskt
schampo för att minska den del pollen som hunden
tar upp genom huden, säger hon.
I svåra fall brukar veterinären behöva sätta i
kortison under pollensäsongen. Den enda förebyggande sättet att komma åt problemet är att inte avla
på hundar med pollenallergi.
Om du misstänker att din hund är allergisk bör
du ta kontakt med din veterinär. För att ta reda på
om det är allergi måste veterinären göra en omfattande utredning av hunden. När det uteslutits att
hundens problem inte beror på parasiter, en infektion eller foder kan veterinären göra ett så kallat
pricktest eller ta ett särskilt blodprov på hunden.
Pricktestet visar vilken typ av pollen eller andra
luftburna ämnen hunden är allergisk mot.
– Att säkerställa vilken typ av pollen hunden reagerar på gör att det i vissa svåra fall går att vaccinera
mot allergin. I de fallen specialtillverkas ett vaccin
som kallas hyposensvaccin för just den hunden,
säger Lotta Möller.

P

ollenallergi hos hund är inte ett helt ovanligt
problem. Däremot är det många hussar och
mattar som inte vet att deras hundar lider
av pollenallergi. Lotta Möller, veterinär på Agria
Djurförsäkring, menar att pollenallergi definitivt
förekommer bland hundar.
– Ofta märker man symptomen genom att
hunden får klåda, rinniga ögon eller att de biter
och slickar på tassarna. De kan också bli snuviga,
förklarar hon.
Hon berättar att allergin är årstidsbunden precis
som hos människor.
– Även för hundar tar det ett tag att utveckla
allergin. Oftast debuterar luftburna allergier när
hunden är mellan ett och tre år gammal, berättar
Lotta.
Eftersom pollen finns överallt är det en allergi
som är svår att förebygga. Lotta har själv träffat på
ett antal hundar med problemet.
– Jag brukar rekommendera att man först provar

Källa: www.agria.se
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För lite motion kan öka
risken för rädslor
Alla vet vi att hundar kan utveckla olika typer av
rädslor och fobier. Inte sällan kan de göra livet riktigt jobbigt för både de fyrfota vännerna och deras
ägare. Exempel är “skotträdsla”, som kanske bättre
kan beskrivas som “buller-rädsla”.

och separationsångest. De här sambanden visar att
hundar påverkas på liknande sätt av sin livsstil som
många andra arter, inklusive människor – dåliga
tidiga erfarenheter, social isolering och brist på motion är välkända riskfaktorer för psykisk ohälsa, inte
minst hos oss själva.
Som i alla enkätbaserade studier finns många osäkerheter och sambanden måste prövas i fler studier,
helst under kontrollerade förhållanden. Men resultaten är såklart väldigt intressanta för alla oss som
är intresserade av hur hundars beteende påverkas av
deras olika erfarenheter.

N

u har finska forskare publicerat en stor
undersökning som belyser de samband som
finns mellan å ena sidan utvecklandet av
olika rädslor och å andra sidan omvärldsfaktorer i
hundens värld. Det berättar Per Jensen, professor i
etologi vid Linköpings universitet.
Totalt sett fick man in svar från över 3 200 hundägare från hela Finland, vilket gör undersökningen
oerhört representativ, skriver Per Jensen, professor
i etologi vid Linköpings universitet. Resultaten visade att tidiga erfarenheter hos valparna var mycket
viktiga: hundar med mindre socialisering och lägre
grad av omsorger från sin mamma hade
större risk att utveckla rädslor.
Det samband som gjorde
forskarna själva mest förvånade var att mindre daglig
motion kraftigt ökade
risken för “buller-rädsla”

Tiira, K., & Lohi, H. (2015). Early Life Experiences and Exercise Associate with Canine Anxieties.
PLoS ONE, 10(11), e0141907.
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0141907

Per Jensen med en av sina
hundar som ofta förekommer i hans böcker.
Foto: Örjan Karlsson
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NYA DOMARE UTSEDDA

SHK fick ett gäng nya domare 2018 utsedda under ledning av Carina Mann och Jenny Hedenby.
Från vänster: Marianne Brunnström, Åse Rönnblom Gustafsson,Yvonne Jagersten, Roy Sundbye,
Vibeke Wold Gjelsvik,Yngve Wold Gjelsvik och Gabriella Rönn Larsson.
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NYHETER

Bokhunden ökar
lusten att läsa

Helene Ehriander

I dag finns ett 25-tal auktoriserade team där
bokhundar med sina förare hjälper barn som har
svårigheter att läsa, skriva eller koncentrera sig på
sittskolarbete. Även många lokala hundklubbar har
hängt på och själva utbildat bokhundar, berättar
initiativtagaren Helene Ehriander.

H

on är lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet och inspirerades av liknande
aktiviteter i USA. I Sverige har utbildningen
fått stöd med medel från Allmänna Arvsfonden.
– Det var Linnéuniversitetet som startade projektet som pågick 2013-2016. Utbildningen som är en
ettårig diplomutbildning ställer höga krav på både
hund och hundförare, fortsätter Helene Ehriander.
Målet är att hunden med sitt lugn och intresse
lockar barn att nå en lugn läsmiljö.
– Bokhunden är en intresserad lyssnare, helt
kravlös och stimulerar barn att utveckla sitt läsande.
Hunden får inte somna utan måste vara aktiv och
styrs med handtecken från sin förare. Om barnet
tröttnar ska hunden puffa med nosen för att signalera att den vill höra mer.
Projektet har fått stor uppmärksamhet i media
och flera böcker har skrivits i ämnet. De som
utbildats med sina hundar är personer som satsat
både tid och kraft för att förbättra läs- och skrivförmågan hos barn. Alla som utbildats i projektet är
antingen bibliotekarier eller lärare som tränat med
sina hundar.
– Hundar är kravlösa och vinsten med bokhundarna är att barnen blir sedda och bekräftade, säger
Helene Ehriander.
Hon berättar om ett barn som haft läs- och skrivsvårigheter som hon kom i kontakt med för två år
sedan och som nu glädjestrålande berättar att hon
”läser böcker”.
– En viktig del i bokhundens arbete är att barnet
är intresserad av djur. Projektet som nu drivs i de
skolor som satsat, har visat vad djur kan göra med
oss.

– Det är viktigt att påpeka att det här inte är en
utpekande aktivitet som det ibland kan upplevas att
det är att gå till en specialpedagog. Bokhunden är
något positivt, en belöning och en stimulans. Det
är inte ovanligt att de barn som inte har svårigheter
att läsa eller skriva är lite avundsjuka och också vill
ha tillgång till en bokhund, säger Helene Ehriander.

LÄSTIPS
Bokhundens värld av Helene Ehriander,
Sabina Henriksson, Jeanette Bergenstav m.fl.
Musikantens Förlag, utgiven 2016-05.
Bokhunden: och en och annan läshund
av Helene Ehriander. BT Förlag, utgiven 2016-11.
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Lämna aldrig hunden
i en varm bil!
Nu kommer sommaren och med den faran för att
lämna hunden i en varm bild. Varje år läser vi om
tillbud och olyckor som inträffar när hundar lämnas
i bilar när solen skiner. Det enkla rådet är att aldrig
lämna en hund i en varm bil, den blir snabbt en
dödsfälla!

Temperatur i bilen
Klockan

V

arje år ser vi flämtande hundar i heta bilar på
parkeringsplatser vid affärscentra, badstränder, parker, butiker och caféer. Och varje år
är det hundar som inte klarar av påfrestningen utan
dör av värmen.
Tänk på att det är varmt ute även om inte solen
skiner från en klarblå himmel. Även om det är tidigt på dagen, molnigt ute och temperaturen aldrig
stiger över 25 grader kan det snabbt bli mycket
varmt i bilen. Hundar svettas inte som vi människor och blir lätt överhettade.

Temp ute,
grader

Väderlek

Temp i bilen,
grader

08.30

+22

sol

+23

09.30

+22

sol

+38

10.30

+25

sol

+47

11.30

+26

sol

+50

12.30

+27

sol

+52

13.30

+27

sol

+52

14.30

+28

sol

+50

Södertälje

Godkänt startspår
Det tog endast tre minuter så hade
Barvatorps Vegas hittat slutföremålet i sitt startspårprov. Spårdomaren
Jan-Lennart Andersson skriver bland
annat i sin bedömning att ”Ekipaget
torde ha stora möjligheter att klara
även de högre proven”. Grattis till
Ida Strömberg och Vegas.
Ida Strömberg med Vegas.
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Rapport från UBK

V

i har arrangerat en fortbildning för våra
rallylydnadsinstruktörer där Sofia Angleby
kom och gav oss nya kunskaper, tips och råd.
Mycket uppskattad kurs av deltagarna.
I april höll Annika Skoog en prova-på nosework
dag i Västerås, även denna dag blev lyckad och
uppskattad. Den här kursen kommer följas upp av
en instruktörsutbildning i höst. Glöm inte bort att
anmäla dig!
Den 26/5 erbjuder vi en prova på Rallymix som
Agneta Joelsson kommer att hålla i, i skrivande
stund är det ett fåtal anmälda men vi hoppas givetvis att fler ska anmäla sig. Rallymix är en väldigt
belönade gren vilket i alla fall våra hundar uppskattar!

Till hösten kommer vi arrangera en prova-på
viltspår samt instruktörsutbildning i viltspår, mer
information kommer.
En föreläsning ska vi hinna med i höst också,
Kent Svartberg kommer till Västerås och pratar
belöningsträning. Kent är en mycket uppskattad
hundtränare med lång och gedigen erfarenhet.
Hoppas många kommer ta chansen att komma på
föreläsningen. Mer information kommer, men boka
den 30/10 för detta än så länge!
Vi vill passa på att önska alla en superbra hundsommar!
UBK genom Ingela Andersson
Mail ingela4@gmail.com
Telefon 0708588888

Rapport från Svenska Hundklubbens
avdelning Västra Sörmland Närke
Vi i styrelsen i VSN vill börja med att tacka våra
fantastiska deltagare och funktionärer som hjälpte
till att göra vår utställning på långfredagen till ett
mycket trevligt evenemang! En bra bit över 120
ekipage deltog och stämningen var god och glad
från morgon till kväll. Vi vill även gratulera de ekipage som tog hem segrar och fina priser.

stor glädje hur våra deltagande ekipage utvecklas
med stormsteg. Dessutom ser vi med stor förväntan
fram mot sommaren och hösten! Under sommaren
kommer vi starta träningsgrupper i spår och lydnad
om intresset finns. Om du har frågor eller vill delta
är du välkommen att kontakta Ingela på ingela@
gmail.com eller 0708588888.
I augusti kommer vi även upprepa den lyckade
utställningen från föregående år. Den 4 augusti bjuder VSN till utställning. För mer information besök
svenskahundklubben.se eller våra sociala medier.
Givetvis kommer även våra veckokurser köras
under hösten. I mitten på augusti kommer rallylydnad, lydnad och valpkurs dra igång. Mer information hittar du på hemsidan och sociala medier.

U

nder den tidiga våren har vi även haft en spårkurs med Bula Kristoffersson. Även det här
var ett mycket lyckat evenemang med deltagare som fick med sig både glädje för spårträningen
och fickorna fulla med tips och tricks! Även här
sänder vi ut ett stort tack till samtliga inblandade.
Är du sugen på att gå en spårkurs med Bula? Då är
du välkommen till oss i VSN 11-12 augusti.
Vi har precis dragit igång våra kurser och ser med

Svenska hundklubben VSN
www.vsnshk.klubbsida.se
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Uppsalavdelningen

N

u är sommaren på väg tillbaka och klubben
fylls med aktiviteter. Alla våra kurser är nu
på gång och just nu väntar vi bara på att spår
och sökkurserna ska börja. Vi har en del att se fram
emot på klubben förutom den vanliga kursverksamheten. Vi har redan börjat vår sommarträning och
för er som inte varit med ännu är varmt välkomna.
Sommarträningarna annonseras på facebook. Under träningen sätter vi upp en rallylydnadsbana och
tränar på den eller tränar på annat som passar oss.
Dessutom brukar vi ha lite annan ”utmananade”
träning med mycket störningar. Dessutom fikar vi
och pratar hund. Vi tar 40 kronor för träningen.

Något annat vi har att se fram emot är vår banträning i rallylydnad där Sofia Angleby kommer
och ger feedback. 1 juni klockan 17 är tiden som
gäller. Se mer information på hemsidan. Bygget av
vår klubbstuga går framåt och nu kommer vi snart
äntligen kunna lyfta på presenningarna och bygga
klart på utsidan. Insidan är snart klar och vi väntar
på avlopp och vatten. Så håll utsikt efter ett datum
för invigning.
Ser fram emot att se er alla i sommar.
Agneta Joelsson
ordf SHK Uppsala

Lyckas med hundbilder
Att fotografera djur är ofta en utmaning, hunden
rör på sig och vill inte alltid sitta fint eller göra det
du vill för att få en bra bild. Däremot kan du få
fantastiska bilder med bara några små och enkla
åtgärder.

− Bra kamera/lins: Jag har fotograferat med
Sonys kameror i över tio år så jag säger Sonys
systemkameror. Mina mobilbilder tar jag med min
Samsung Galaxy S6. Och jag rekommenderar alla
som vill börja fotografera att investera i ett ljusstarkt objektiv. Det finns både bra och billiga på
Kjell & Comnpany.
− Lättare (nybörjar)redigering: Om du har
Photoshop så rekommenderar jag att kolla på
Youtube. Där finns jättebra råd och tips för bildredigering, helt gratis. Dessutom kan man redigera
med hjälp av gratisappar på telefon och på Instagram. Lycka till, hälsar Jenny Carlsson.

E

n som fotograferar mycket är Jenny Carlsson.
Redan som 13-åring började hon intressera
sig för att ta bilder och i dag jobbar hon med
sociala medier och allt vad det innebär.
− Man behöver absolut inte ha en dyr och ny
systemkamera, dagens mobilkameror är oftast jättebra, säger Jenny Carlsson som i dag är 26 år, bor
i Småland med sin man Christopher och deras två
bordercollies, Charlie och Chess.
Jenny ger några tips på har man kan öka sin
förmåga att ta bättre bilder på sina djur. För ytterligare inspiration rekommenderas besök på Jennys
Instagramkonto: @jennycarlsso
Vad bör man tänka på?
− Stirra dig inte blind på kameran, du behöver
inte den senaste superkameran. Fokusera istället på
ett bra och ljusstarkt objektiv. Rör dig – lägg dig
ner i gräset eller på golvet, gå ner till hundens nivå
så ska du se att det blir stor skillnad på dina bilder.
Tänk på bakgrunden, varifrån kommer ljuset? Vad
vill jag ha med och inte ha med i bilden? Belöna
alltid hunden! Det ska vara kul att fotografera och
bli fotograferad!

Jenny Carlsson med sina två bordercollies, Charlie och
Chess. Se mer på @jennycarlsso
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Domarens bedömningar
Domarens bedömning startar när hundarna
är placerade i en fin följd i ringen. Till att börja
med ser domaren att hunden är rastypisk
enligt hur domaren tolkar standarden. Under
tiden ska föraren/handlern fokusera på sin
hund så att den visar sig från sin allra bästa
sida.

Färger och tecken säger mycket om rasstandarden och domaren ser noga på pälskvalitet
och underhull.
Hundens psyke
Om hunden inte går med höjt huvud kan det
vara ett tecken på osäkerhet. Hundens psykiska
hälsa läses ofta av genom att hunden inte visar
ragg eller sträcker sig från domaren. Det kan
också ses på de stela skuldrorna, något som
inte har med psyket att göra.

D

ärefter ber domaren alla att sakta röra
sig i trav runt i ringen för att se vilken
hund som har de mest rastypiska rörelserna. Nästa moment är att domaren undersöker en och en genom att gå igenom hundens
anatomi (kropp). Domaren känner, ser och
kontrollerar så att inte pälsen döljer något.

Hundens rörelser
Domaren vill på nytt se hundens rörelser både
när den springer i ringen ensam och när den
rör sig från och till domaren. Här kan domaren se om hunden har fina rörelser i bakbenen
och att frambenen skrittar bra. Även om den
är kobent bak eller om den har fransk frambensrörelse. Domaren ser också om frambenen
inte slänger ut på sidan. Om det sker beror det
ofta på lösa skuldror, smalt bröst eller grunt
bröstdjup.
Roy Sundbye
exteriördomare SHK

Huvud
Domaren startar med att undersöka hundens
huvud för här finns de flesta rastypiska egenskaperna. Skallens form, nos, stop, färger och
tecken. Ögonens placering, färg och form.
Öronens placering, underkäke, tänder och
bett.
Alla hundraser ska ha öppna näsborrar så
att de kan andas utan ansträngning. Det är en
viktig del som domaren ser och beskriver (alla
hundar ska kunna andas ordentligt). Hundar
med underbett som är en del av rasstandarden
ska ha stängda läppar.
Kroppen
Kroppen består av huvud, nacke, manke, rygg,
länd, kryss och hals, bröst, buk (underlinje).
På kroppen sitter frambenen fästade i revbenen
med senor, muskler och brosk. Bakbenen sitter
fast i höftpartiet med senor och brosk. Här är
det domarens uppgift att se på hundens vinklar, fram och bak, tassar och klor. Alla hundar
ska ha fint markerad manke och nacken ska
bäras upp.
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Din hund vill
prata med dig
Tidigare trodde man att hundars minspel skiftade automatiskt
utifrån deras känslotillstånd. Men enligt nya rön använder de
medvetet olika ansiktsuttryck för att kommunicera med oss
människor.

M

an har länge vetat att hundar är duktiga på
att förstå människors ansiktsuttryck. Trots
de anatomiska skillnaderna kan hundar
tolka vårt minspel och utifrån det förstå hur vi
känner. Men nu tyder den senaste forskningen om
hundars kommunikation med människor på att
hundar dessutom aktivt använder ansiktsuttryck
för att kommunicera med människor. De gör helt
enkelt medvetna försök till kommunikation.
Studien gick till på så vis att hundarna sattes i en
situation där en godisbit visades för dem samtidigt

som en människa antingen stod vänd med ryggen
mot hunden eller med uppmärksamheten riktad
mot hunden. Samtidigt filmades hundens ansikte.
Slutsatsen man drog när man tittade på filmarna
var att hundarna reagerade olika beroende på om
de såg människans ansikte eller inte. När hundarna
kunde se människans ansikte så gjorde de många
fler olika ansiktsuttryck och ljud. Bland annat lyfte
de på ögonbrynen och visade tungan mer frekvent.
Mer om studien finns att läsa på Agrias hemsida.

Kastrera eller inte kastrera?
Det finns båda nackdelar och fördelar med att
kastrera, skriver Agria på sin webbsida. För hanhundar är det ett relativt enkelt ingrepp som brukar gå
fort att återhämta sig från, medan det för tikar är
ett mer omfattande ingrepp.

per dessa beteenden efter en kastration.
Men det finns också nackdelar med att kastrera.
För det första är det ett ingrepp som kräver att man
söver ner hunden – vilket alltid innebär en liten
risk. Annat att ta in i beräkningen är att en hane
som kastreras före puberteten utvecklar aldrig den
vuxna, okastrerade hundens muskelmassa. En kastrering kan också leda till urininkontinens. I vissa
fall kan dessutom en förändring av pälskvaliteten
ske hos kastrerade hundar.
I flera studier menar man att ämnesomsättningen
i vila är lägre än hos intakta djur vilket betyder att
de kastrerade hundarna har ett lägre energibehov.
Många gånger är hanhundens temperament
anledningen till att ägaren vill genomföra en
kastrering. I de allra flesta fall blir hanen lugnare
och könsdriften försvinner till stor del. Dock kan
exempelvis revirmarkering och aggressivitet finnas
kvar även efter kastreringen om den gjorts efter det
att hunden utvecklat det beteendet.

F

underar du på att kastrera din hund? Se då till
att läsa på ordentligt så du kan ta det beslut
som passar dig och din hund bäst. Det finns
nämligen både fördelar och nackdelar med att
kastrera.
Om din hund inte är ett potentiellt avelsdjur
eller en utställningshund finns det fördelar med att
kastrera. Till exempel minskar risken för juvertumörer hos tikar om man kastrerar tiken tidigt. På
samma sätt kan risken för prostataproblem minska
hos hanhundar.
Om du har en tik som har jobbiga löp eller en
hanhund som matvägrar eller ylar när tikarna i
grannskapet löper finns också en chans att du slip17

Brottsligt att inte hålla hunden kopplad –
hundägare döms sedan joggare bitits
Publicerad 2018-04-09

Foto: Frank Augstein/TT

Mannens hundar var okopplade och en av dem
bet en joggare i benet. Detta var så oaktsamt att
hundägaren inte bara ska betala skadestånd till den
hundbitna joggaren utan också böter för vållande
till kroppsskada. Det har hovrätten beslutat.

men nekar till brott eftersom han anser att han inte
har varit oaktsam. Han hade visserligen sett joggaren men händelseförloppet var så snabbt ”att han
inte hann reagera”.

M

Lokala ordningsföreskrifter
Nacka tingsrätt konstaterade att Nacka kommuns
lokala ordningsföreskrifter säger att hundar ska
vara kopplade och att detta ska läggas till grund för
bedömningen om en hundägare har varit oaktsam.
Enligt tingsrätten kunde mannen omöjligt ha
haft ”motsvarande kontroll” över hundarna när de
var okopplade eftersom han inte ens hade uppmärksammat joggaren förrän det var för sent att ge
hunden ett kommando.

annen åtalades vid Nacka tingsrätt för för
vållande till kroppsskada efter att hans
hund hade bitit en joggare. Åklagarens
gärningsbeslrivning löd:
”X (den tilltalade) har orsakat MÄ (joggaren)
sårskada som behövde sys, blånad och smärta i låret
genom att X hund bitit MÄ i låret flera gånger. X
begick gärningen av oaktsamhet. Oaktsamheten
bestod i att X hund var okoppplad och att han
saknade kontroll över hunden.”

Böter och skadestånd
Mannen dömdes därför för vållande till kroppsskada till 60 dagsböter à 120 kronor - alltså totalt
7 299 kronor och 9 000 kronor i skadestånd till
joggaren.
Hundägaren överklagade till Svea hovrätt som
dock fastställer tingsrättens dom.

Två okopplade hundar
Joggaren hade fått syn på mannen och hans två
okopplade hundar av rasen Weimaraner när hon
löptränade i ett skogsområde.
När hon närmade sig sprang hundarna emot
henne och den ena gick till attack genom att bita
henne i benet.
Hundägaren erkänner omständigheterna i sak

Källa Dagens Juridik
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Miljoner för friskare sällskapsdjur
Agria och SKK Forskningsfond delar årligen ut närmare åtta miljoner kronor till forskare i de nordiska
länderna. Bland projekten som fått pengar 2018
finns många intressanta studier för bättre djurhälsa,
nya vacciner och ny teknik inom veterinärmedicin.
Här finns också forskning kring hundens inflytande
på människors fysiska och psykiska hälsa.

debatterat hälsa – och ohälsa – hos trubbnosade
hundraser. Genom insamling av data och prover
från ett stort antal hundar ur dessa raser för att
på sikt minska benägenheten för luftvägsproblem
(BOAS). Man ska också identifiera vilka avelsdjur
som skulle kunna förbättra hälsan hos dessa raser
samt kartlägga de genetiska faktorerna. Ansvarig
forskare är seniorprofessor Åke Hedhammar vid
SLU.
Information om samtliga projekt finns på fondens webbplats www.hundforskning.se
Ansökningssystemet är öppet 1-30 april, för de
forskare som vill söka anslag för 2019.

E

tt antal projekt som pågått under flera år är
nu i slutfas; till exempel gentest för livmoderinflammation hos hundar, dvärgväxt hos
ragdoll samt Per Jensens forskning kring stress och
livsstil – hur hundar och deras ägare påverkas.
Forskningsfonden finansierar också under fyra
år en doktorandtjänst vid SLU som ska undersöka
knäledssjukdomar hos hund. Dessa sjukdomar
är vanliga och är smärtsamma för hundarna och
dyrbara för djurägarna.
Agria och SKK Forskningsfond stödjer också
organisationen International Partnership for dogs
(IPFD) med målsättning att sprida hälsoinitiativ
från hela världen via webbplatsen DogWellNet.
com. Organisationen arbetar dessutom med att
katalogisera information om genetiska tester och
samordna ett program för standardiserad testning.

Faktaruta
Agria Djurförsäkring och Svenska Kennelklubben
beslutade 2008 att samordna sina forskningsfonder för sällskapsdjur med gemensam administration, en gemensam forskningskommitté som
bedömer ansökningarna samt en gemensam styrgrupp för ledning av samarbetet. De fyra fonder
som fördjupat sitt samarbete är:
Agrias Forskningsfond avseende forskningsmedel för smådjur, Bertil Lagerblads forskningsfond,
Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens
Fond och Svenska Kennelklubbens forskningsfond.
Agria och SKK Forskningsfond är till för att
främja forskning om sällskapsdjur inom områden
som veterinärmedicin, genetik och etololgi men
även forskning om sällskapsdjurens psykiska,
sociala och ekonomiska betydelse.
Agrias forskningsmedel för hund och katt, cirka
7 miljoner kronor, placeras i forskningsfonden
som tillsammans med avkastningen från SKKs
fonder ger närmare åtta miljoner kronor årligen
för forskning.

Bland de nya projekten 2018 kan nämnas:
• Etologen Kenth Svartberg ska analysera data från
BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning
Hund) med målsättning att finna personlighetsdrag och utifrån denna analys utveckla en
affektbaserad modell för personlighet hos hund,
till gagn för såväl hund som hundägare.
• Vid Veterinärhögskolan i Oslo ska man studera
hundens inflytande på människors fysiska och
psykiska hälsa, under ledning av professor Frode
Lingaas. Man ska analysera sambandet mellan
hund och mänsklig hälsa, inklusive dödsorsak
med hjälp av databaser omfattande 50 000 människors livsstil, motion, rökning, hälsa/ohälsa och
hundhållning.
• En nordisk studie ska genomföras för att möjliggöra en förändring i anatomin hos trubbnosade
hundraser. Under de senaste åren har man

För mer information, kontakta:
Pekka Olson, ordförande i SKK och medlem i
fondens styrgrupp
Tel: 08-795 30 44, 076-30 40 986
E-post: pekka.olson@skk.se
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KOMMANDE TÄVLINGAR,
PROV, HUNDTEST OCH UTSTÄLLNINGAR
UTSTÄLLNINGAR 2018

LYDNADSTÄVLINGAR 2018

Datum

Utställningsplats

Datum

Plats

16 juni

Södertälje Bastmora (internationell)

21 juni

kvällstävling Södertälje

Torshälla inställd.

26 juli

Västerås-Häpplinge

9 augusti

kvällstävling Uppsala

25-26 augusti

Mälarcampingen Västerås

30 september

Södertälje

14 oktober

Eskilstuna-Torshälla

28 oktober

Uppsala

18 november

Södertälje inomhus

8 juli

Kontakta uk.ordf@svenskahundklubben.se

4 aug

Högsjö

11 aug

Strömstad

25-26

Västerås Mälarcampingen (internationell)

15 sep

Eskilstuna-Torshälla

29 sep

Åmål

11 nov

Surahammar (internationell)

ANMÄLAN
Görs via hemsidan www.svenskahundklubben.se där
även mer information om klasser och avgifter finns.

KALENDERN kan kompletteras och ändringar kan
ske, se hemsidan samt Svenska Hundklubben Utställning på facebook 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.

SPÅPROVSDAGAR 2018 – Fasta datum

INGA EFTERANMÄLNINGAR TAS EMOT.

Plats

11 augusti

Eskilstuna-Torshälla eller SödertäljeBastmora

16 september

Eskilstuna-Torshälla eller SödertäljeBastmora

Plats
Södertälje

27 oktober

Södertälje

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.

SKH HUNDTEST 2018
Datum

Datum
1 september

SÖKPROVSDAGAR 2018

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.

Datum

Plats

17 juni

Södertälje

21 oktober

Södertälje

27 oktober

Södertälje

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

1:a Anja Vervaart med American sheperd Dalarogårdens Sweet
Lillis med 154 poäng ej godkänd
2:a Yvonne Jagersten med Perro de aqua espanol Tusseberget Yes
med 129 poäng ej godkänd
Godkänd 185 poäng Max 260 poäng

SÖDERTÄLJE 2018-05-18
Startklass
Gunilla Törnqvist, Aviantrx’s Shameless,
domare Kicki Samuelsson

VÄSTERÅS 2018-05-13
Rookie
1:a Frida Arnlund Uppsala med Amerikansk bulldog Flamman’s
Dämonfeuer (Best) med godkända poäng 143,5 poång
2:a Fanny Törnblom Västerås med Schäfer, Nicolés Chilli Cora
Charm med 122 p och ej godkänd
3:e Marie Forsberg Västerås med Golden Ret, ZBeaworthy
Chill (Chilli) med 104 p och ej godkänd
Klass 2
1:a Yvonne Jagersten med Perro de aqua espanol. Tussebergets
Yes med 167,5 p och ej godkänd
Klass 3
1:a Fanny Törnblom med Schäfer Nicole’s Qwirra ( Elida) med
godkända poäng 243,5 poäng
Ett speciellt tack till Västerås lokalklubb för fina priser!

SÖKPROV
FÖREMÅLSSÖK
SÖDERTÄLJE 2018-04-19
Startklass
Förare: Ingrid Lindström, Försvarsmaktens Hessa

SÖDERTÄLJE 2018-04-19
Järnklass
Ingrid Lindström, Försvarsmaktens Hessa
LYDNADSTÄVLINGAR
SÖDERTÄLJE 2018-03-18 Inomhus
Rookie
1:a Jessica Mann med Perro de aqua espanol. Minnipys Price
Perfekt (Herrmann) med 129 poäng och godkänd och tog
därmed sin tredje godkända.
2:a Maria Jarosinski, Blandras, Bohun (Bobo) med 123,5 p ej
godkänd
3:a Ingrid Lindström med Schäfer FM Hessa med 83p ej
godkänd
127p är godkänd
Max 170 poäng
Klass 2
21

UTSTÄLLNINGAR
Grupp9
1. Chihuahua, Krumelurens Angel In Love.
Ägare: Lena Sundsrud
2. Cavalier king charles spaniel, Vinbergets BlackLabel.

NATIONELL UTSTÄLLNING TÖCKFORS
2018-03-10
Domare: Roy Sundbye
Valpshow
1. Rottweiler, Royal Editions Grace, Ägare: Mercedes och
Anitta Melye
2. Siberian husky, Okami’s Xlnt Shape Of Me, Ägare: Helena
Skoglund
3. Siberian husky, Okami’s Xactly My Taste, Ägare: Helena
Skoglund

NATIONELL UTSTÄLLNING KATRINEHOLM
2018-03-30
Domare: Carina Mann, Roy Sundbye, Jessica Mann
Valpshow
1. Terrier Brasileno, Sofalex Givseppe da Silva. Ägare: Sofia
Westgren
2. Chow chow, Commitement’s Hells Bells. Ägare: Åse Helland
3. Cocker spaniel, Amie. Ägare: Kerstin Lehto
4. Terrier Brasileno, Sofalex Gazolina da Silva.
Ägare: Inger Wigzell

Valpklass
Kromfohrländer, Fondador Bonny Be. Ägare: Anette Alvarsson
BARN MED HUND
Viktor 6 år med hunden Lykketrollet
MINIORHANDLING
Isabelle Nordenberg med Flatcoated retriever, Zero, 36p.

Valpklass
1. Mops, Skymbergets Alla Stina. Ägare: Therese Schmidt
2. Magyar Agar, Our Trooper Run To The Hills.
Ägare: Carina Sjöblom
3. Australien sheperd, Lundens Bellagotto Magic Mike.
Ägare: Kid Sjöö
4. Pudel, Chrikjell’s I Got You Babe. Ägare: Christina &Kjell
Sohlman

JUNIORHANDLING
Lina Anneli Nybakk med Golden retriever Lord, 36p.
Parklass
1.Lena Hartvigsen Berner senner
2.Trudy Colyn Vit Herdehund

BARN MED HUND
Vinga 3 år med Rottweiler Twix
Alva 9 år med mops Moloss Romany Rose
Daymon 8 år med Whippet Bianca
Alicia 7 år med Mops Stina

Bästa junior
1.Engelsk Springer spaniel, Elgentorp Explosive Gun powder
2.Siberian husky, Inner Vision Yuriy Gagarin. Ägare: Helena
Skoglund
3.Cocker spaniel, Winline’s Zylwia
4.Tax- Dvärg- Strävhårig Royal Doxie’s Drama Quee.
Ägare: Emmelie Bäckman & Anton Belmén

MINIORHANDLING
INGEN ANMÄLD
JUNIORHANDLING
INGA ANMÄLDA
Parklass
1. Madeleine Eriksson, Whippet
2. Jamie Isaksson, Mittelspitz
3. Ewelina Vesterlund, Amstaff
4. Lena Svensdotter, Nova scotia duck tolling retriever

GRUPPFINALER
Grupp1
1. Collie- Långhårig, Wicani Ebb and Flow.
Ägare: Merethe Edvardsen
2. Vit herdehund Erövrarens Coal Miner’s Daughter.
Ägare: Trudy Colijn
3. Schäfer ASK
Grupp2
1. Newfoundland, Bärenhjelm’s Br Zebulon Macahan.
Ägare: Gunnar Hilmersson
2. Berner senner, Bernerhuset’s ItuhaIsabel. Ägare: Lena/Andre
K. Hartvigsen/Ekelund
3. Leonberger, Leodal’s Exclusive Escalad. Ägare: Victoria Smith
4. Boxer, Winsers Comet. Ägare: Kjell Hammarström
Grupp5
1. Mittelspitz Escadril’s Ace Age Diego, Ägare: Beatrice Saxin
Grupp6
1. Dalmatiner, Odgårdens Bobby Dylan.
Ägare: Marianne Carlsson
Grupp8
1. Golden retriever, Gåttenborg’s Always Haven Fun.
Ägare: Toini Wang
2. Flatcoated retriever, Caci’s Zorro Need You.
Ägare: Alma Appelfeldt

Ägargrupp
1. Jamie Isaksson, Mittelspitz
Uppfödargrupp
1. American staffordshire terrier, Wild Thunderbolt’s
2. Nova scotia duck tollin retriever, Svendotters
Bästa junior
5. Weimaraner. Ägare: Jamie Isaksson
6. Rhodesian ridgeback. Ägare: Malin Hagsten
7. Dalmatiner. Ägare: Anne-Sophie Wallin
8. Whippet. Ägare: Marie Henriksson
Bästa Senior
1. Jack russel. Ägare: Lisbeth Pettersson
2. Fransk bulldog., Ägare: M &I Ottinger
3. Pudel- Stor. Ägare: Anna-Lena Ellasdotter
4. Nova scotia duck tollin retriever. Ägare: Lena Svensdotter
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Grupp7
1. Irländsk setter, East Meadows Sweet Dream.
Ägare: Malin Stenson

GRUPPFINALER
Grupp1
1. Australian, shepherd Dragonora Naga Nagini.
Ägare: Madeleine Rönnholm
2. Tysk Schäfer, Azlangården Omega Blixtra.
Ägare: Marie Henriksson

Grupp8
3. Golden retriever, Goldcliff She Is A Diamond.
Ägare: Johnny Larm
4. Flatcoated retriever, Caci’s Zorro Need You.
Ägare: Alma Appelfeldt
5. Nova scotia duck tollin Svendotters Magiska Malte.
Ägare: Lena Svensdotter

Grupp2
1. Grand danois, Black Giant You Talkin’ To Me,
Ägare: Carola Johansson
2. Mastiff, Thalion Hall Radagast. Ägare: Bente Halvorsen
3. Pinsher, Unforgettable Fast And Fabulous.
Ägare: Malin Eriksson
4. American bulldog- Bullytye Skymbergs Carlito Boss.
Ägare: Therese Schmidt

Grupp9
3. Bolognes, Meandi’s Classy Cara. Ägare: Madeleine Franzen
4. Cavalier king charles spaniel, Tulizane Arcturus.
Ägare: Denice Norlén
5. Fransk bulldog Lufsenburgs America The Beautiful.
Ägare: M&I Ottinger
6. Petit Brabancon, Bernerbergets Eric Forrester.
Ägare: Susanne Magnusson

Grupp3
1. Jack russell, Bumsingens Joey Tribbiani.
Ägare: Mattias Wahlström
2. American staffordshire terrier, Wild Thunderbolt’s Artemis.
Ägare: Ewelina Vesterlund
3. Yorkshireterrier, Steel Platinum Jurgita. Ägare: Elna Eriksson
4. Släthårig foxterrier, Jack-Daniels. Ägare: Susanne Spång

Grupp10
1. Whippet, Allettes w n’ w Royal Gala
2. Magyar agar, Vakvágta Látomás. Ägare: Carina Sjöblom

Grupp5
2. Mittelspitz, Moon Rocks You Tell Me. Ägare: Jamie Isaksson
3. Norsk lundehund, Moonheim Zackes Castor. Ägare: Malin
Rosén
4. Chow chow, Long Feng Linus Caldwell. Ägare: Charlotta
Andersson
5. Mexikansk nakenhund- mellan. Ägare: Karin Lackman

BEST IN SHOW
1. Rhodesian ridgeback, Stardust’s Jar Of Jamir.
Ägare: Katrin Eriksson
2. Bolognes, Meandi’s Classy Cara. Ägare: Madeleine Franzen
3. Whippet, Allettes w n’ w Royal Gala
4. Jack russell, Bumsingens Joey Tribbiani,
Ägare: Mattias Wahlström

Grupp6
1. Rhodesian ridgeback, Stardust’s Jar Of Jamir.
Ägare: Katrin Eriksson
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KLUBBINFORMATION
Svenska Hundklubbens Centralstyrelse
Riksordförande Agneta Gilstig Forshell		
Vice Riksordförande Anna-Lena Mann		
Rikssekreterare Jeanette Johansson Wandell		
Kassaförvaltare Zaima Erlandsson
0730 29 81 04
Ledamot Mona Johansson
Ledamot Ingela Andersson
Ledamot Gabriella Rönn Larsson
1e suppleant Tommy Holmertz
2e suppleant Frida Arnlund

riksordf@svenskahundklubben.se
vriksordf@svenskahundklubben.se
riks.sekr@svenskahundklubben.se
zerland.shk@gmail.com

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

Nya anmälningsavgifter:
MEDLEM 200:-/hund och start
ICKE MEDLEM 250:-/hund och start

Stambokföring:
Stambokförare
Gabriella Rönn Larsson, Björnvägen 43, 712 33 Hällefors
stambok@svenskahundklubben.se • 0760 52 37 20
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 52 37 20 eller via e-post
stambok.info@svenskahundklubben.se

HUNDTESTKOMMITTÉN

Sammankallande & hundtestansvarig:
Tommy Holmertz
Tel: 072-4488192
Mail: tommy.holmertz@telia.com
Anmälan till hundtest samt info - kontakta Tommy Holmertz.
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UTBILDNINGSKOMMITTÉN – UBK

Styrelsens sammansättning. Valda på årsmötet i mars 2018
Ordförande:
Tommy Eriksson
Vice ordförande: Miriam Huttunen
Kassör:
Jan-Lennart Andersson
Sekreterare:
Anita Waldau Wallin
Ledamöter:
Annica Ahlberg-Valdna, Annica Sandström,
Petra Nordkvist
1:e suppleant:
Kicki Samuelsson
2:e suppleant:
Daniel Sieradzki
Revisor:
Maj-Britt Sandberg
Revisorsuppleant: Lheni Olsson

Sammankallande: Ingela Andersson

Rapport från UBK
Vi har arrangerat en fortbildning för våra rallylydnadsinstruktörer där
Sofia Angleby kom och gav oss nya kunskaper, tips och råd. Mycket
uppskattad kurs av deltagarna.
I april höll Annika Skoog en prova-på nosework dag i Västerås, även
denna dag blev lyckad och uppskattad. Den här kursen kommer följas
upp av en instruktörsutbildning i höst. Glöm inte bort att anmäla dig!
Den 26/5 erbjuder vi en prova på Rallymix som Agneta Joelsson kommer att hålla i, i skrivande stund är det ett fåtal anmälda men vi hoppas
givetvis att fler ska anmäla sig. Rallymix är en väldigt belönade gren
vilket i alla fall våra hundar uppskattar!

Aktiviteter vi har under året ser du på vår hemsida
http://www.shksodertalje.hundpoolen.nu

Till hösten kommer vi arrangera en prova-på viltspår samt instruktörsutbildning i viltspår, mer information kommer.

Välkommen till vårt nya medlemsforum på Facebook:
Medlemsforum SHK Södertälje.

En föreläsning ska vi hinna med i höst också, Kent Svartberg kommer
till Västerås och pratar belöningsträning. Kent är en mycket uppskattad
hundtränare med lång och gedigen erfarenhet. Hoppas många kommer
ta chansen att komma på föreläsningen. Mer information kommer, men
boka den 30/10 för detta än så länge!

Du hittar också forumet när du besöker vår officiella sida på Facebook:
SHK Södertälje.
(www.facebook.com/SvenskaHundklubbenSodertalje/)
– I forumet kan du hitta träningskompisar, få tips och dela med dig av
bilder från hundlivet!

Var ute i god tid med din anmälan.

UBK söker fortfarande efter en person till som vill engagera sig i kommittén. Är du intresserad, hör av dig till undertecknad!

UPPSALA

Vi vill passa på att önska alla en superbra hundsommar!
UBK genom Ingela Andersson
Mail ingela4@gmail.com
Telefon 0708588888

www.shkuppsala.com
Ordförande:
Agneta Joelsson • 070-334 36 16 • agnetajoelsson@hotmail.com
Kurssamordnare:
Anita Lundquist • 070-345 28 50 kurs.shkuppsala@gmail.com
PG Uppsalaavdelningen: 81 45 60-9

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN – UK

Se senaste nytt på hemsidan och Uppsalaavdelningens Facebook-sida!
Nu är sommaren på väg tillbaka och klubben fylls med aktiviteter.
Alla våra kurser är nu på gång och just nu väntar vi bara på att spår
och sökkurserna ska börja. Vi har en del att se fram emot på klubben
förutom den vanliga kursverksamheten. Vi har redan börjat vår sommarträning och för er som inte varit med ännu är varmt välkomna.
Sommarträningarna annonseras på facebook. Under träningen sätter
vi upp en rallylydnadsbana och tränar på den eller tränar på annat som
passar oss. Dessutom brukar vi ha lite annan ”utmanande” träning med
mycket störningar. Dessutom fikar vi och pratar hund. Vi tar 40 kronor
för träningen.

Ansvarar för att organisera och genomföra de utställningar som centralstyrelsen beslutat om.
Sammankallande Gabriella Rönn Larsson
uk.ordf@svenskahundklubben.se
Sekreterare Frida Arnlund
Kassör Zaima Erlandsson
Utställningskansli Gabriella Rönn Larsson
Sekretariatsansvarig Beatrice Saxin
Kanslitelefonen Gabriella Rönn Larsson 0760 52 37 20

Något annat vi har att se fram emot är vår banträning i rallylydnad där
Sofia Angleby kommer och ger feedback. 1 juni klockan 17 är tiden
som gäller. Se mer information på hemsidan. Bygget av vår klubbstuga
går framåt och nu kommer vi snart äntligen kunna lyfta på presenningarna och bygga klart på utsidan. Insidan är snart klar och vi väntar på
avlopp och vatten. Så håll utsikt efter ett datum för invigning.
Ser fram emot att se er alla i sommar.

LOKALKLUBBARNA
ESKILSTUNA-TO§RSHÄLLA 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

Agneta Joelsson
ordf SHK Uppsala

SÖDERTÄLJE

VÄSTERÅS

Ordförande Tommy Eriksson
tealfons@gmail.com • Mobil: 070-5640223

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

Hemsida: www.shksodertalje.hundpoolen.nu
Facebook: SHK Södertälje medlemsforum
E-post: shk.sodertalje@gmail.com
Plusgiro 13 09 05-3
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Kurserna lider mot sitt slut och vi ser fram emot sommaren.
Ett läger är under planering i Höst, se mer information på fb och
hemsidan.
Höstens kurser kommer ut i medlemsbladet, hemsidan och på fb.
All övrig information kommer läggas ut via hemsida och vår fb grupp.

fersson. Även det här var ett mycket lyckat evenemang med deltagare
som fick med sig både glädje för spårträningen och fickorna fulla
med tips och tricks! Även här sänder vi ut ett stort tack till samtliga
inblandade. Är du sugen på att gå en spårkurs med Bula? Då är du
välkommen till oss i VSN 11-12 augusti.

Övriga funderingar maila ordförande: linnea77@live.se

Vi har precis dragit igång våra kurser och ser med stor glädje hur våra
deltagande ekipage utvecklas med stormsteg. Dessutom ser vi med stor
förväntan fram mot sommaren och hösten! Under sommaren kommer
vi starta träningsgrupper i spår och lydnad om intresset finns. Om
du har frågor eller vill delta är du välkommen att kontakta Ingela på
ingela@gmail.com eller 0708588888.

Vi i styrelsen vill passa på att önska våra medlemmar en riktig skön
sommar!
Vid pennan

Linnea Strandberg

I augusti kommer vi även upprepa den lyckade utställningen från
föregående år. Den 4 augusti bjuder VSN till utställning. För mer information besök svenskahundklubben.se eller våra sociala medier.

VÄSTRA SÖDERMANLAND OCH NÄRKE – VSN

Givetvis kommer även våra veckokurser köras under hösten. I mitten
på augusti kommer rallylydnad, lydnad och valpkurs dra igång. Mer
information hittar du på hemsidan och sociala medier.

Epost: Zerland.vsn@gmail.com
Tel: 0730298104
Facebook: Svenska Hundklubben VSN

Svenska hundklubben VSN
www.vsnshk.klubbsida.se

Vi i styrelsen i VSN vill börja med att tacka våra fantastiska deltagare
och funktionärer som hjälpte till att göra vår utställning på långfredagen till ett mycket trevligt evenemang! En bra bit över 120 ekipage
deltog och stämningen var god och glad från morgon till kväll. Vi vill
även gratulera de ekipage som tog hem segrar och fina priser.
Under den tidiga våren har vi även haft en spårkurs med Bula Kristof-

VÄRMLAND

Ordförande: Gabriella Rönn Larsson
E-post: ponnytravare@gmail.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SVERIGES
MEST POPULÄRASTE
HUNDRASER

Antal nyregistrerade
hundar 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hundraser
10 i topp
Källa: Jordbruksverket och Svenska Kennelklubben
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Labrador retriever
Tysk schäfer
Golden retriever
Jämthund
Shetland sheepdog
Cockerspaniel
Bichen havanais
Staffordshire bullterrier
Chihuahua, långhårig
Fransk bulldog
Labrador retriever
Jämthund
Golden retriever
Tysk schäferhund
Chihuahua, långhårig
Shetland sheepdog
Cocker spaniel
Cavalier King Charles spaniel
Border collie
Chihuahua, korthårig

2 654
2 378
1 996
1 973
954
906
904
862
858
827

Vad kommer du att göra tillsammans med
din hund i sommar? Vandra, bada, ställa ut,
tävla eller bara ”vara”. Oavsett vilka planer
du ha så finns det alltid situationer och
tillfällen som man vill fånga och föreviga.
Varför inte dela med dig av dina fina, roliga
och stimulerande stunder nu i sommar med
din hund till övriga medlemmar i SHK?
Skicka in din bild till redaktionen så
publicerar vi dem i nästa nummer av Våra
Hundar. Glöm inte att skicka med ditt och
hundens namn, var bilden är tagen och
av vem. Skriv gärna några meningar om
bilden, det är bara trevligt att läsa!

Trevlig sommar
önskar redaktionen
för Våra Hundar!

TRYGG HANTERING AV
DINA PERSONUPPGIFTER
Du har säkert under den senaste tiden blivit överöst med information från
alla möjliga företag och organisationer om den nya dataskyddsförordning.
Svenska Hundklubben vill inte vara sämre och vill tala om hur vi hanterar
dina personuppgifter som du anförtror oss genom ditt medlemskap i SHK.
Från och med 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen (DSF), på
engelska General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft och gäller som
lag i samtliga EU-länder. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen (Pul).
Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna.
Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för
dig när dina personuppgifter behandlas.
Din intigritet är viktig för oss och vi vill att du som medlem i SHK ska
känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vill du veta mer
om dina rättigheter och hur vi hanterar dina personuppgifter gå till
svenska hundklubben.se/personuppgifter
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