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Riksordförandes ord
Den lilla klubben kan
göra stora saker

M

ånga frågar mig varför man ska vara
medlem i Svenska Hundklubben när det
finns flera andra hundklubbar? Mitt svar
är att vår klubb är en liten organisation som inte
bär på något tungt bagage. Vi är lättmanövrerade
och våra stora fördelar är att vi känner varandra, vi
har lätt att nå varandra och vi präglas av en trivsam
och lättsam atmosfär. Många av de människor jag
träffar på utställningar, tävlingar och utbildningar
nämner just det, att vi har en trevlig gemenskap.
Den ska vi vara rädda om och vårda. Jag tycker
också att vi som en mindre klubb har lättare att få
igenom förändringar och nytänkande.
Men vår litenhet möter även utmaningar. Vi måste
bli duktigare på att synas. Det kan vi göra genom

Agneta med Mimmi.
Foto: Ewa Nowicka

att ta fram och synliggöra de styrkor och den kompetens vi har som klubb. Hos oss finns så många
kunniga medlemmar och den kunskapen ska vi visa
upp och nyttja i olika sammanhang.
Det vi gör är uppskattat och värdefullt, samtidigt ska vi inte glömma bort att lyfta blicken och
utveckla vår verkamhet.
Agneta Gilstig Forshell

REDAKTIONEN HAR ORDET!

H

är kommer nummer fyra av Våra Hundar,
den här gången som tryckt tidning. Notera
även att varje nummer publiceras på den
centrala hemsidan. Det händer mycket i SHK,
bland annat har det varit många stora insatser och
aktiviteter sedan i höstas med att bygga den nya
centrala webbsidan. Den kommer att få ett modernare utseende och tydligare navigering som gör det
lättare att hitta aktuell information. Men framförallt blir den mycket säkrare. Planerad lansering är
vid årsskiftet, så håll ögonen öppna!
Det här är mitt tredje nummer som redaktör och
det är en trevlig och rolig uppgift att sammanställa

materialet som jag får av er och de artiklar jag själv
skriver. Jag hoppas att ni fortsätter att kontakta
redaktionen med idéer och förslag till artiklar.
Adressen är som vanligt:
redaktionen@svenskahundklubben.se

God Jul
&
Gott Nytt År!
Redaktionen
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Från noll till fyra på två år
Redan som barn ville Paul Hoffman ha hund. Men
allergin mot pälsdjur, gräs, björk och andra lövträd
gjorde det omöjligt. Klåda, svullna ögon och astma
innebar att husdjur med päls var uteslutna. Men
akvariefiskar gick bra, lite svåra att klappa och kela
med, men ändå.

avelshundar. Och Julius hämtades hem i november
2015.
Operation övertalning
– De två fann varandra genast och blev bästisar. Nu
fick de leva ett härligt hundliv tillsammans. Och vi
hade varsin hund att tävla med!
Men redan då började det gro en idé hos Paul om
att kanske bli uppfödare.
– Nu startade ytterligare en period av övertalning. Jag bearbetade Liz på alla tänkbara sätt innan
hon nappade, fortsätter Paul. Avgörandet kom när
jag fick bilder på en ledig svart tik från kenneln i
Italien. Cindy hämtade jag över dagen i mars 2016.
Hur gick mötet med hanhundarna? Efter en halvtimmes bekantskap, fräste Cindy plötsligt ifrån och
killarna studsade och vi själva hoppade upp i soffan.
Sedan dess är Cindy ”bossen” i den lilla flocken.
Fram tills nu har Liz gått flera utbildningar i
trimning och hur man uppför sig i utställningsringen. Efter många fina utmärkelser bestämde de
sig på allvar att starta en kennel med uppfödning.
Ansökan är klar och kenneln är Julius Ceasar.
– Jag ansvarar för Uppfödningssektionen och
min fru är ansvarig för Tävlings & Trimningssektionen, säger Paul med ett skratt. Jag har gått
uppfödarutbildning i SKK:s regi, vilket känns helt
nödvändigt. Samtidigt har Liz fortsatt att lära sig
ännu mer inom sitt område.
– Tillsammans har vi helt och hållet fastnat för
dessa härliga, livliga och älskvärda hundar.

A

llt detta ändrades i vuxen ålder. Året var 2012
och Paul Hoffman diagnostisticerades med
lymfom och skelettcancer. Behandlingen var
otroligt tuff och transplantationen av benmärg var
bara en del i förloppet om att bli frisk.
– Hela mitt immunförsvar slogs ut och fick sakta
byggas upp igen under ett års tid, berättar Paul
Hoffman när Våra Hundar träffar honom och hans
fru Liz i villan i Västerås. En helt overklig biverkning av behandlingen resulterade i att min allergi
försvann. Jag kunde äntligen köpa hunden som jag
önskat mig i så många år. En dvärgschnauzer.
– Jag lånade en dvärgschnauzer av en vän för att
verkligen försäkra mig om att jag inte längre var
allergisk mot pälsdjur. Var det verkligen möjligt?
Jo, så var det. Hur jag än försökte med lånehunden
Zigge kunde jag inte framkalla några allergiska
reaktioner.
Många samtal senare
Nästa steg blev att söka efter uppfödare som hade
dvärgschnauzervalpar. Det blev träff i Göteborg,
kennel Susanne Mac Links Kennel. Uppfödaren
var till en början tveksam att sälja sin kvarvarande
hane, men efter flera telefonsamtal från Paul kom
Ceasar hem till familjen Hoffman i november
2014. Och Ceasar blev den perfekta julklappen till
hans fru Liz. Det var kärlek vid första ögonkastet
för oss båda, berättar Paul.
– Nu började vi intressera oss för att ställa ut. Roligt och intressant, och man träffar nya människor
och utbytererfarenheter. Helt enkelt en livsstil.
Ganska snart börjar intresset öka om att skaffa
ytterligare en hund. Projekt övertalning tog vid och
eftersom Ceasar var Liz hund ville Paul ha en egen.
Av en slump fick de kontakt med Mia Ejerstad,
uppfödare i Italien med extremt hög klass på sina

Diina blev nummer fyra
Parets dotter, Wictoria arbetade under sommaren
i fjol hos uppfödaren i Italien och när pappa Paul
besökte henne tog det inte mer än en timme innan
han köpt dvärgschnauzer nummer fyra, Diina, en
fyra månader gammal salt och peppar-tik. Tävlingssektionen hemma i Västerås blev förstås helt tagen
på sängen och det blev Wictoria som fick övertyga
sin mamma om att det var sant. Om det skulle
kunna komma åska och blixtar ur en telefon så var
det här ett sådant tillfälle.
– Diina är raka motsatsen till Cindy och helt olik
de andra i sin personlighet. Det var inga problem
att introducera henne i flocken. Hennes entré
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Kontaktkontraktet av Eva Bodfäldt är en favorit när det
gäller att få svar på olika ”hundfrågor”.

Liz med Julius.

gjorde att harmonin och glädjen i flocken ökade
och balansen blev bättre, säger Paul.
Slutsatsen av denna resa som bara börjat är att
allt är möjligt. Att sjukdom kan vändas till något
positivt och ge nya möjligheter.
– Om man har turen på sin sida, vill säga. För
oss blev det en helt ny tillvaro, säger Paul och Liz
Hoffman.

Ceasar, den första hunden i kenneln som Paul Hoffman
köpte i Göteborg.

Cindy, minst men ledaren i flocken.
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Hundar i vård
och omsorg

D

et blir allt vanligare med så kallade vårdhundar på exempelvis äldreboenden. Hundar
kan bidra positivt på många olika sätt. Genom sin blotta närvaro sprider de ofta glädje bland
både boende och personal. Hundar kan också vara
delaktiga i olika typer av aktiviteter för att träna
bland annat sociala, kognitiva och fysiska färdigheter hos de boende.
När man ska arbeta med hundar inom vård och
omsorg finns det flera olika lagar och förordningar
som man måste ta hänsyn till. Socialstyrelsen har
därför, i samarbete med Arbetsmiljöverket, Folk-

hälsomyndigheten, Jordbruksverket och Statens
veterinärmedicinska anstalt, tagit fram en vägledning till gällande regelverk.
Flera intresseorganisationer och expertorgan har
tillsammans publicerat ett dokument, ”Hundar
i vård och omsorg – vägledning till praktiskt
arbete”. Det är tänkt som ett komplement till
myndigheternas dokument. Folkhälsomyndigheten
har också publicerat en rapport om effekterna av
vårdhund för äldre i särskilt boende.
Källa: www.sva.se

Värdefull rundresa lyfte många frågor
Ökad delaktighet, samarbete och transparens. Men
även många praktiska frågor diskuterades, bland
annat det svårhanterliga medlemsregistret och
avsaknad av internationellt samarbete.

hemsidan som riskerade att krascha eftersom säkerheten var i stort sett obefintlig. I samband med det
arbetet har andra funktioner setts över, bland annat
medlemsregistret som nu ska läggas i en databas
som även ska kunna användas vid anmälan till
utställningar, kurser, prov och lydnadstävlingar.
Agneta Gilstig Forshell berättade vidare om den
Mål- och visionsdag som hölls i mitten av augusti.
Alla lokalklubbars ordföranden var inbjudna.

F

rågorna och synpunkterna var många när riksordförande Agneta Gilstig Forshell och Våra
Hundars redaktör besökte lokalklubbarna
under hösten.
– Det är viktigt för oss att veta vad ni tänker, era
funderingar och tankar om samarbete i stort och
smått. Vad längtar ni efter, vad kan ni ge och vad
vill ni få? Så inledde Agneta Gilstig Forshell träffarna och syftet med rundresan.

Västerås
– Det är ett arbete som ska bakas ihop med det
profileringsarbete som inleddes med en workshop
den 29 oktober 2017. I år under hösten har vi
bland annat arbetat med att formulera vision, mål
och profil för Svenska Hundklubben, fortsätter
Agneta. Var är Svenska Hundklubben om tio år
och hur kom vi dit? Det är vår inriktning för det
arbetet.
I Västerås ligger medlemsantalet på cirka 120. En
fråga som ställdes gällde försäkringar. Ett gemensamt förhållningssätt efterlystes liksom en gemensam försäkringspolicy.

VSN
Några av styrelsemedlemmarna som deltog i
Vingåker-klubben berättade att det är svårt att fylla
kurserna efter att medlemmarna gått valp- och vardagslydnad. Klubben har ett 50-tal medlemmar.
Just diskussionerna kring medlemsregistret återkom hos flera av klubbarna. Riksordförande kunde
lugna styrelserna i den frågan.
-Sedan i somras har ett omfattande arbete pågått,
framför allt när det gäller att göra om den centrala

Eskilstuna/Torshälla
Klubben i Eskilstuna/Torshälla berättade att det
6
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eftersom den nuvarande har extremt stora säkerhetsproblem.
– Genom att förnya och förbättra vår webbsida
har vi goda möjligheter att visa vilka vi är, vad vi
vill och vart vi ska som klubb. Även våra lokala
sociala kanaler och vår tidning är viktiga redskap
i den resan. Genom att vara aktiva och agera som
draghjälp åt varandra är jag säker på att SHK blir
en starkare klubb som lockar fler att vilja vara med
oss.

råder hård konkurrens från privata hundklubbar,
trots betydligt dyrare kurs- och medlemsavgifter.
Det är en verklighet som alla klubbar återkom till.
Styrelsemedlemmarna som deltog på mötet uttryckte önskan om att man borde nyttja den expertis som finns i lokaklubbarna på ett mer effektivare
sätt än i dag. Klara riktlinjer för arbetet i kommittéerna efterlystes även.
–Vi måste bli bättre på att lyfta frågor enligt en
given struktur. Hur ser beslutsgången ut, tar CS
besluten eller återremitteras förslagen ut till kommittéerna, undrade de.
Uppsala
I Uppsala ordnades ”lill-invigning” av den nya
klubbstugan med tipspromenad och Öppet Hus
samtidigt som riksordförande och redaktören
besökte lokalklubben. Ett 30-tal medlemmar mötte
upp under gemytliga och trevliga former. Agneta
Gilstig Forshell gladde sig över det trevliga bemötandet och poängterade att det är en fördel att lära
känna varandra och att en ny klubbstuga känns
inspirerande.
– Vi ska värna om vår SHK-anda som präglas
just av en trevlig gemenskap där vi är måna om
våra hundar, sade hon. Att främja kontakten mellan
hund och ägare är något vi ska bli ännu tydligare på
och därför är vår verksamhet med kurser, utställningar och prov en viktig del i vårt hundägarskap.
Medlemmarna ställde flera frågor om varför
SHK har svårt att nå ut med sin klubbprofil och
sin verksamhet. En viktig kanal i sammanhanget är
den centrala hemsidan. Agneta berättade om det
omfattande jobb som pågår med att göra om den

Södertälje
Sist ut på höstturnén var Södertälje. Diskussionerna
var engagerade och många nya idéer kläcktes och
noterades. Att bättre nyttja de gemensamma resurserna, hjälpa varandra i lokalavdelningarna, utbyta
erfarenheter och kompetens, framfördes även i
Bastmora.
En trevlig ton och välkomnade atmosfär är bra
förutsättningarna för att få hundägare att vara
med i klubben. En idé som diskuterades var att
lokalklubbarna själva ska driva och ta ansvar för de
aktiviteter som i dag drivs av de olika kommittéerna. Resultatet skulle förmodligen innebära att fler
engagerade sig.
Något som även diskuterades var att arrangera
fler endagarskurser och att öppna upp klubbstugan
och träningsplanen för träffar på vissa teman under
perioden mellan höst- och vårkurserna. Redan idag
träffas ett gäng varje onsdag för att spåra tillsammans.
Många synpunkter och idéer har framförts under
höstens rundresa och CS ordförande och redaktören hälsar alla välkomna att höra av sig.

I Uppsala var det stor uppslutning på inbjudan om en
smyginvigning av den nya klubblokalen och medlemsträffen med riksordföranden och tidningsredaktören. Tipsrunda och öppet hus lockade ett 30-tal medlemmar.

Synlighet, samarbete, värdet av att ta emot nya medlemmar på ett välkomnande sätt var några frågor som
diskuterades under träffen.
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SHK testar SOS-hundar
Sedan 2015 har Svenska Hundklubben (SHK) och
Svenska Service- och Signalhundsförbundet (SoS)
ett samarbetsavtal om att lämplighetstesta privata
hundar inför utbildning till blivande assistanshundar
för deras ägare som har någon form av funktionsnedsättning.

Om ekipagen blir godkända väntar en individuell
träning i olika steg under 1 till 1,5 års tid, beroende
på vilka uppgifter hunden ska assistera sin förare
med. De som inte godkänns i det första testet har
möjlighet att pröva igen.
– Träningen tillsammans med instruktör tar
ungefär 40-50 timmar och deltagarna får räkna
med att lägga ner cirka 200 timmar av egen tid i
träningen av sin hund, fortsätter Ing-Britt. Därefter
väntar examen på internat under två dagar. Där får
deltagarna visa upp hur de agerar i olika moment
och i vardagliga situationer.
SoS-förbundet kvalitetssäkras och ackrediteras
enligt internationella krav och standards genom
Assistance Dogs International (ADI) som verifieras vart femte år. Mellan 50-60 assistanshundar
genomgår ett årligt prov så länge hunden är i tjänst.
– Vi genomför tester och utbildning av cirka 20
nya ekipage om året och de kommer sedan i tjänst
efter godkänd examen. Kostnaden för utbildningen
bekostas i de flesta fall av deltagarna själva, till skillnad från dem som ansöker om ledarhundar. Där
går staten in och subventionerar.
Hon berättar att alla raser kan vara lämpliga som
assistanshundar, utifrån den uppgift de ska genomföra. Man testar den hund man har i familjen för
att se om den passar till sin uppgift. Ansökan om
utbildning kan göras när hunden är mellan 1-3
år och ofta går en assistanshund i pension vid tioårsåldern.
Mer information finns på www.soshund.se eller
genom kansliet www.kansli@soshund.se

I

september hade fem ekipage anmälts till testet
som genomfördes på Svenska Hundklubbens
område i Södertälje.
Först ut var Karin med sin storpudel Moltas som
är tre år. Karin är rullstolsburen i sin permobil. Det
var inga problem när Tommy Holmertz, som är beskrivare och leder Svenska Hundklubben i Eskilstuna/Torshälla, hälsade på Moltas. Den uppflygande
figuren och den rasslande kedjan vållade inte heller
några problem. Han mer eller mindre ignorerade
dem och den mötande sparkcykeln var inte heller
särskilt intressant.
Däremot påverkade hundmötet Moltas mer. Han
skällde och visade mer humör än tidigare. Intresset
för andra hundar måste Karin arbeta bort och lägga
fokus på.
– I övrigt är hunden orädd, han är trygg, självständig och ägaren och hunden har en fin relation.
De har alla möjligheter till ett lyckligt liv tillsammans, säger Ingrid Tapper som är välkänd inom
hundkretsar, är etolog och har arbetat med hundar
sedan 1969. Hon är en av dem som medverkat och
utarbetat lämplighetstestet för SOS-förbundet.
Ekipaget godkändes och nu börjar den individuella träningen med hjälp av specialutbildad
instruktör för Karin och för Moltas i sin roll som
assistanshund.
Ing-Britt Fogelberg är instruktör och sitter med i
styrelsen i SOS-förbudet berättar att de utfört den
här typen av tester i 20 år. Till att börja med i egen
regi, men nu på senare år upphandlas utförandet
av hundklubbar som ställer upp med testbana,
beskrivare och figuranter. Hon är mycket nöjd med
SHK som genomför testerna både i Jönköping och
Södertälje.
– Det är flera delar i testet. Dels ett inomhustest
med bland annat ett hundmöte, dels ett bantest
med olika situationer och moment utomhus. Testet
avslutas med en lydnadsdel, berättar Ing-Britt
Fogelberg.

Fotnot: Karin heter egentligen något annat.

Den uppdykande figuren skrämde inte Moltas.
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Karin och storpudeln Moltas bekantar sig med Tommy Holmertz som är ordförande i SHK:s lokalavdelning Eskilstunas/Torshälla och beskrivare vid hundtester.

Ett samlingsbegrepp
Assistanshund är ett samlingsbegrepp
för servicehundar, signalhundar och medicinskt
alarmerande hundar, såsom diabeteshundar och
epilepsihundar, samt ledarhundar i Sverige.

ASSISTANSHUND

servicehund

signalhund

medicinskt
alarmerande hund

diabeteshund

ledarhund

epilepsihund

Moltas tyckte om den avslutande leken och ekipaget
godkändes för fortsatt individuell träning.
9
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Hundar känner av elakhet
Var uppmärksam när din hund verkar misstänksam
mot någon. Forskning visar nämligen att hundar
noga bevakar hur människor beter sig mot varandra – och undviker människor som är otrevliga
mot andra.

Liknande försök gjordes med hundar och deras
ägare. Hundägaren sattes i en situation där han/hon
behövde hjälp. Två personer fanns tillgängliga, varav den ena gav den hjälp som hundägaren behövde
och den andra personen vägrade tydligt och aktivt.
När sedan dessa två personer erbjöd hunden godis,
valde hunden oftare den hjälpsamma människan
och valde bort eller ignorerade den ohjälpsamma.
Däremot verkade hundarna inte bry sig om passivitet, det vill säga om människan bara lät bli att
hjälpa till.
Slutsatsen som forskarna kom fram till är att
hundar har förmåga att känna av människors inte
särskilt positiva beteenden och ogillar eller misstror
dem som uppenbart är otrevliga eller elaka mot
deras ägare.

V

ill du att hundar ska gilla dig? Se då till att
vara hjälpsam och trevlig mot dina medmänniskor när hundar finns i närheten. Ny
japansk forskning visar att hundar kan känna igen
elaka eller otrevliga människor.
Forskarna vid Kyoto University började med att
undersöka hur apor reagerade på olika mänskliga
beteenden och genomförde ett test för att se om
aporna föredrog vänliga och hjälpsamma människor som ställer upp för andra. Det visade sig att
aporna valde bort människor som aktivt valde att
inte ställa upp då en medmänniska behövde hjälp.

Källa: www.agria.se

Här ska bara hundägare få bo
tre våningar. Lägenheterna kommer att byggas
anpassade för husdjur, det vill säga ytskikt som är
lätta att torka av och fallsäkra altaner, bland annat.
Men inte nog med det! Hela kvarteret där huset är
planerat kommer att bli extra hundvänligt.

Danmark ser ut att vara först i världen med ett
nytt bostadstänk. Att bygga bostadshus där endast
hundägare är välkomna. Du får helt enkelt inte
flytta in om du inte har en hund. Det skriver Härliga Hund på sin webbplats.

O

m ett år står ett nytt trevåningshus färdigt för
inflyttning i danska Nordsjälland. Det finns
dock en hake för den som vill flytta in. Du
måste bo med en hund.
– Det är ett önskemål från några hyresgäster,
som har tröttnat på att det finns så många ställen
där man inte får ha hund, säger hyresvärden Niels
Martin Viuff.

Hundbad på gården
En stor hundrastgård är planerad, även ett hundbad
på gården. Tanken är att bygga in en gemenskap
mellan hyresgästerna, som ju har åtminstone en
gemensam nämnare – människans bästa vän.
– Vi vill gärna tillgodose hundägarnas behov.
Många är lite ensamma, säger Niels Martin Viuff
till Ritzau.

Hundvänligt
Huset, som kommer stå färdigt i staden Fredrikssund om bara ett år, består av 18 lägenheter i

När kommer detta att hända i Sverige?
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Skydda din hund mot kennelhostan
Smittsam kennelhosta
Eftersom kennelhosta är så smittsamt är det viktigt
att isolera hundar som uppvisar symtom. Det gäller
inte minst på kennlar, under hundtävlingar eller i
rastgårdar där många hundar vistas samtidigt.
– Smittan förs lätt vidare mellan matskålar, via
händer och kläder som fått saliv på sig från en sjuk
hund. Ett hunddagis som drabbats måste rengöras
ordentligt med desinfektionsmedel och sen stå tomt
minst en vecka för att inte smittan ska föras vidare,
säger Ylva Trygger.
Kennelhosta behöver normalt inte behandlas,
utom då hostan är så kraftig att hostdämpande
medicin ges. Däremot kan det uppstå följdsjukdomar, till exempel lunginflammation, som kan vara
livsfarligt för valpar och unga hundar.

Rinnande nos och hosta – känner du igen symtomen? Förkylningstiderna är här och för våra
fyrbenta vänner kan virus och bakterier leda till besvärande kennelhosta. Det är normalt sett inte en
farlig sjukdom utom för valpar och gamla hundar
som kan drabbas av följdsjukdomar.

P

å försäkringsbolaget Svedea ser man ett ökat
antal skadeanmälningar kopplade till kennelhosta. Det bekräftas av veterinär Ylva Trygger
som tipsar om hur du ska göra om din hund drabbats, men även hur du kan skydda den. Valpar är
särskilt utsatta.
Är egentligen ingen sjukdom
Kennelhosta är egentligen inte en sjukdom, utan ett
samlingsnamn på symtom som kan orsakas av flera
olika infektionsämnen. Symtomen är hostningar
och nysningar som normalt avtar efter en vecka
eller två, men kan hålla i sig längre i sällsynta fall.
Sjukdomen är extremt smittsam och har en inkubationstid på 4–5 dagar.
– Djurägaren upplever det ibland som om hunden satt något i halsen som den försöker få upp.
Hostattackerna varierar från milda till så kraftiga
att hunden drabbas av kväljningar eller kräkningar,
säger veterinär Ylva Trygger.

Finns vaccin
– Det finns vaccin mot kennelhosta, men det är
inte hundraprocentigt eftersom det är flera virus
och bakterier inblandade, avslutar Ylva Trygger.
– Hittills har vi framför allt uppmärksammat
flera fall i Mälardalen. Men eftersom kennelhosta
är så extremt smittsamt, tycker vi att det är på sin
plats att gå ut med den här informationen, säger
Odd Einar Bruem, chef för djurförsäkringar på
Svedea.
Källa: Härliga Hund

Tänkvärt i vinter
Skydda mot vinterkylan
Fler och fler har täcke på sin hund på vintern. Det
är säkert befogat på en liten och korthårig kropp.
Måttlig kyla (t ex 10 minusgrader) är nog inte
så farligt om man bara håller hunden i rörelse.
Hundens ömma punkt i kyla och snö är nog främst
tassarna. Precis som vi lätt fryser om fingrar och
tår. I sträng kyla kan öron förfrysa och hunden
kan få kramp i tassarna. Rådet är att klippa bort
päls under tassarna så att snön inte får fäste kring
trampdynorna. Det finns tassalva att köpa, men
Klövervaselin fungerar fint.

Varning för glykolspill
Börjar din hund plötsligt kräkas i vinter? Det kan
vara något värre än vanlig magsjuka. Hundar dras
till lukten av kylarglykol som bilägare fyller på
inför vinterkylan. Är olyckan framme kan din hund
slicka i sig spillet eftersom det smakar sött. Det är
livsfarligt. Så undvik parkeringsplatser, garageinfarter, bensinstationer där det kan finnas glykolspill på
marken. Uppsök genast veterinär och du misstänker förgiftning.
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rierar mellan olika chokladtyper men mörk choklad
är farligare än mjölkchoklad. Prognosen är oftast
god om man kommer på och behandlar förgiftningen inom några timmar. Om allvarliga symtom
har hunnit utvecklas är prognosen sämre.
Symtom som illamående, dregling, ökad törst
och oro som följs av kräkningar, diarre och
buksmärtor. Hunden verkar rastlös, andas snabbt
och får snabb, eventuellt oregelbunden, hjärtrytm.
Gången blir stel, vinglig och i svåra fall tillstöter
kramper och koma varefter hunden dör.
Om hunden har fått i sig skadliga doser choklad
eller om man är osäker på hur mycket den har ätit
bör man se till att hunden kräks och lämpligast är
att vända sig till en veterinär som kan ge en spruta
med ett medel som kallas apomorfin som framkallar kräkning inom ett par minuter efter att det
givits. Effekten är att hunden kräks upp all choklad
och allt annat hunden har ätit under de senaste 3-5
timmarna. När hunden slutat kräkas bör man ge
aktivt kol för att binda kvarvarande chokladrester i
tarmen.
Om hunden har ätit stora mängder choklad
eller visar symtom på förgiftning bör man låta den
stanna på djursjukhus för övervakning och dropp
och eventuell övervakning med EKG.
Så tänk att aldrig ha choklad liggande framme så
att din hund kan komma åt att äta.
Se upp med nötter och russin
Macadamianötter anses vara extra giftiga för hund.
Tänk också på att saltade nötter kan leda till saltförgiftning hos din hund. Symtom är minskad aptit,
kräkningar, blodig avföring, nedsatt leverfunktion,
diarré, magproblem, vinglighet, slöhet, förlamning
m.m.
Även russin och vindruvor kan orsaka akut njursvikt hos hund. Det saknar betydelse om druvorna
är med eller utan kärnor, vita, gröna eller röda. Den
exakta mekanismen bakom den toxiska effekten är
inte känd, inte heller varför vissa individer är känsliga för vindruvor/russin medan andra inte är det.
Minsta mängd som orsakat förgiftning hos hund
har varit fyra (!) vindruvor hos en hund med 8,2 kg
kroppsvikt och 2,4 g russin/kg kroppsvikt. Något
samband mellan intagen mängd och förgiftning hos
hund har inte konstaterats. I vissa fall har hunden
ätit betydligt större mängder utan att symtom har
konstaterats.

Choklad är giftigt
Att choklad är giftigt för hundar är kanske fortfarande en överraskning för många. Tyvärr vet inte
hundarna själva om det heller utan äter glatt upp
all choklad de kommer över. Speciellt vanligt är det
med denna typ av förgiftning kring jul och påsk.
Choklad innehåller xantinalkaloider som har en
stimulerande effekt på nervsystemet. Människor
känner sig uppiggade men hundar är mycket känsligare, vilket kan få dödliga konsekvenser när både
hjärna och hjärta blir överstimulerade.
En dödlig dos är ca 100-200 mg per kilo kroppsvikt, men redan doser på 20 mg/kilo kroppsvikt
kan ge förgiftningssymtom. Halten teobromin va-

Rådgör alltid med en veterinär om du är osäker om
vad din hund har fått i sig. Försök även beskriva
hur mycket och vad din hund har ätit.
12
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Invigning av nya klubbstugan i Uppsala

Ä

ntligen! Som vi jobbat med att få vår klubbstuga klar. April 2017 brann vår dåvarande
klubbstuga ned till grunden. Då började
snabbt jobbet med att bygga upp en ny stuga.
Många ideella timmar har lagts ner av medlemmarna i klubben och otroligt mycket sponsring har
vi fått från företag och medlemmar.
Byggmaterial, färg, köksutrustning, material till
grunden, bänkar, skåp och hundträningsutrustning
är en del av allt material vi fått. Nu har vi allt på
plats och har en klubbstuga.
Den fjärde november hade vi bestämt att slå
samman vår invigning med ett besök av centralstyrelsens ordförande och redaktören för Våra Hundar.
Vi tänkte att några kanske kommer men strax
före invigningen strömmade folk och hundar in.
Klubbstugan var full med gamla medlemmar, gäster

Solan var en som målade
stugan utomhus.

men även några helt nya hundar och förare som vi
kunde hälsa välkomna.
Men vi startade vår invigning ute på plan med
lite aktiviteter för hundar och förare. En aktivitetsbana med skyltar från rally-mix, samarbetsövningar,
underlagsträning, balansträning och följsamhetsövningar. Sedan fanns även en tipspromenad med
frågor om hundar som ex när dalmatinern får sina
prickar eller när hundskatten avskaffades. Även
bänkarna fylldes på med nya tassavtryck från hundar som inte tidigare blivit förevigade. På borden
har vi några härliga ordspråk i små ramar somt ex
En del morgnar när hunden tittar på mig, är jag glad
att den inte kan tala.
Nu när stugan är invigd ser vi fram emot att
lägga all kraft på att utveckla vår lokalklubb. Den
nya klubbstugan har dragit till sig både gamla och
nya medlemmar till klubben. Stort tack till alla som
bidragit till att vi nu har en ny stuga. Allt från utlåning av stegar, gardinsömnad, städhjälp, målning
och allt annat. Vi önskar verkligen alla välkomna
och hoppas vi tillsammans kan hitta möjligheter för
alla att ha kul med sin hund.
Text och bild: Agneta Joelsson

Även Ebbe var med och
målade.

Anette Ehrnst målar Caizas tass med hon är i husses,
Thomas Langes famn.

Samling i nya klubbstugan vid invigningen.
Alla fick inte plats på bild.
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Årets polishundar 2018
Tre svenska kriminalsökhundar
deltog tillsammans med sina
förare i sökandet efter kvarlevor
från den svenska journalisten
Kim Wall. Hundarnas markeringar ledde till att dykare kunde
hitta fler kroppsdelar, vilket fick
stor betydelse för utredningen.
Arbetet skedde under svåra
förhållanden, något som ställde
höga krav på såväl hundar som
förare.

I

det mycket uppmärksammade fallet med den svenska
journalisten Kim Wall
spelade tre svenska kriminalsökhundar en stor roll i sökande
efter kroppsdelar i Öresund.
Danska polisen har själva inga
kriminalsökhundar som kan söka
på vatten och bad därför om
hjälp från Sverige. De svenska
ekipagen deltog vid tre tillfällen
med sammanlagt över tio dagar
ute på sjön.
– Sökarbetet skedde mitt ute
på öppet hav i små öppna båtar
och vissa dagar kunde vi inte
gå ut på grund av hög sjö och
dåligt väder, berättar polisen
Lars-Göran Eriksson från region
Stockholm.
Utredare från den danska
polisen var med ute på båtarna
under arbetet och röjdykare
från militären deltog i vattnet.
Trots att man först inte hittade
något på botten där hundarna
markerade fortsatte sökandet.
Det var först efter att man anlitat
en oceanolog som kunde göra
beräkningar av hur doftämnena
fördes genom vattnet som man
började göra fynd, uppemot 800
m från de platser som hundarna
markerat.

För såväl hundar som förare
innebar sökandet hårt arbete
under dåliga väderförhållanden.
Hundarna blev nerblötta av
såväl vågstänk som regn och fick
ibland avlösa varandra för att
få komma i land och torka. För
de svenska ekipagen var det en
ny miljö att söka ute på öppna
havet, utan fasta riktmärken.
För sina insatser under året
och då främst för sina insatser i
Öresund tilldelas Ace, Ben och
Cross utmärkelsen Årets polishund 2018.
Årets polishund utses av en
jury med representanter från
Svenska Kennelklubben, Polisen
och Polisens Hundförarförbund.
De tre polishundarna Elderdale
Explorer ”Ben”, engelsk springerspaniel, Stenbury Yellow Sage
Of Shadowhale ”Ace”, labradorretriever, samt Wiking Chidob
Cross ”Cross”, tysk schäferhund
fick utmärkelsen.

Stenbury Yellow Sage Of Shadowdale
”Ace” – labrador retriever
Förare: Lars-Göran Eriksson, region
Stockholm

Ace är en femårig labrador retrieverhane vars främsta egenskap
som kriminalsökhund är en otrolig
arbetslust. Föraren berättar om att
han har en bra motor och har lätt
för att koncentrera sig, även i stökiga
miljöer.

Wiking Chidob Cross ”Cross”
– tysk schäferhund
Förare: Hans Norberg, region Mitt

Elderdale Explorer ”Ben”
– engelsk springer spaniel
Förare: Johan Esbjörnsson, region Syd

Ben är en nioårig engelsk springerspaniel som är duktig på att växla
mellan sök och markering och drivs
av en stark söklust. Dessutom är han
en snäll och go hund som är trevlig i
vardagen säger Johan Esbjörnsson.
14

Hans Norberg beskriver sexårige schäferhanen Cross som en
komplett hund med väldigt hög
arbetslust, högt temperament och
en förmåga att behålla koncentrationen i svåra miljöer.
Hans lyfter även fram nyfikenheten
och förmågan till att själv lösa uppgifter som framträdande egenskaper hos Cross. Han sammanfattar
hunden med tre ord: engagemang,
energi och koncentrationsförmåga.
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Vid åtta veckor är hunden som sötast
Nog kan valpar av alla de slag få oss att smälta och
visst lockar de fram alla faders- och moderskänslor
till ytan? En ny forskningsrapport tar fasta på just
det. Resultaten kan först synas vara helt självklara,
men när man betänker vad de egentligen betyder
i ett vidare biologiskt perspektiv är det egentligen
rätt märkvärdigt.

B

akgrunden är den här: en av de viktigaste
saker som skiljer hundar från deras förfäder
vargarna är den tid som tikarna tar hand om
avkomman. Hos vargar sköter tiken, och andra i
flocken, om valparna upp till ett år efter födelsen
och stannar kvar hos flocken i ytterligare ett år efter
det.
Hundar överger i stället sina valpar vid 8-10
veckors ålder. Det är ju den tid då vi normalt skiljer
dem från uppfödaren och tar dem till ett nytt hem,
men långt ifrån alla hundar i världen har den turen.
Bland de miljoner hundar som inte lever under
direkt människobeskydd dör uppemot 80 procent
av valparna inom rätt kort tid efter avvänjningen.
De som överlever är i stor utsträckning de som blir
adopterade och omhändertagna av människor.
Naridne Chersini och hennes kollegor hade
därför hypotesen att hundar har utvecklats så att de
är maximalt attraktiva för människor vid den tid då
modern överger dem, eftersom det ökar chansen att
de ska få mänsklig omvårdnad.
För att undersöka det använde forskarna bilder
av valpar från födelsen till sju månaders ålder. Alla
bilder var svart-vita och tagna ur samma vinkel.
Valparna kom från tre olika raser. Bilderna presenterades för 51 försökspersoner som ombads att
gradera hur söta och attraktiva de upplevde var och
en av dem.
Det visade sig att den högsta “söthetspoängen”
generellt gavs till hundar som var i avvänjningsålder. För Cane Corso-valpar låg toppen vid 6,3
veckors ålder, för Jack Russel vid 7,7 veckor och
för vit herdehund vid 8,3 veckor. Valpar yngre eller
äldre än det rankades generellt som mindre söta.
Det här kommer såklart inte som en överraskning för någon – alla vet hur oemotståndliga valpar

är i åttaveckorsåldern. Men forskarna menar att
anledningen till att vi tycker så är att de hundar
som utvecklat den här attraktiviteten vid precis den
här åldern haft större chans att överleva och lämna
sina gener vidare under domesticeringen. Så när
våra hjärtan smälter för den gulliga nyligen avvanda
valpen kan det helt enkelt bero på att de “manipulerar” vårt omvårdnadssystem för att få oss att ta
hand om dem.
Chersini, N., Hall, N.J., Wynne, C.D.L., 2018.
Dog Pups’ Attractiveness to Humans Peaks at
Weaning Age. Anthrozoös 31, 309–318. doi:10.1
080/08927936.2018.1455454
Källa: www.perjensen.com
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Disa på kurs hos SHK i Uppsala
Här berättar Disa, Cockerpooer om sin Rallykurs
hos SHK i Uppsala.

förare. Till sist pratade tjejen om olika skyltar och
vad de betyder. Lite skumt tyckte jag och sen blev
jag också lite trött av alla intryck och övningar.

R

allylydnad grundar sig på ett samarbete mellan hund och förare. Så en god allmänlydnad
behövs. Sen är glädjen viktig, man ska ha
roligt ihop.
Rallylydnad är en allmän hundsport där alla
hundar kan delta. Hund och förare genomför en
bana med skyltar som illustrerar olika moment som
ska utföras.
När man går banan så får föraren inte röra vid
hunden, men det är tillåtet att uppmuntra, ropa,
klappa i händerna eller på andra sätt att ”heja” på
hunden. Det är en rolig och utmärkt aktivitet för
den ”vanliga” familjehunden och hundsporten
kräver inga fysiska moment utan passar till hundar
och förare i alla åldrar.
Här är Disas berättelse:

Andra tillfället
Vi hade ju fått en hemläxa att träna på handtarget
så det fick vi börja med att visa upp. Jag blev godkänd. Sen fick vi prova på att gå en kortare bana
med en flera konstiga skyltar, Det är här ”kartläs
aren”, alltså matte kommer in i bilden. För hon
måste kunna läsa dem och sen tala om för mig hur
jag bäst ska kunna utföra momentet. Usch, det är
inte lätt när matte tramsar till det, men hon sa att
jag var duktig i varje fall och jag gjorde mitt bästa.
Tredje tillfället
I dag regnade det när vi skulle åka på kursen. Fy,
man blir blöt om tassarna och under magen. Tur
vi kunde träna inne i klubbstugan och övade på att
sitta fot, ingång vänster och höger, gå runt föraren.
Sen blev vi filmade av instruktörstjejen också. Det
är tur att jag gör mig så bra på bild. Därefter gick vi
igenom hur en tävlingsbana kan se ut och då blev
matte snurrig i huvudet av alla skyltar och moment.
Hon måste skärpa sig.

Första tillfället
När jag och matte kom till kursen så var det en
massa hundar och tvåbeningar där. En tjej som
kallade sig instruktör och matte sa att det var
viktigt att vi skulle lyssna på henne. Instruktören
bladdrade på om massor av olika saker, bland annat
handtarget. Handtarget är när jag ska nosa matte i
handen och sen får jag en godis. Haha, det var ju
inte så svårt. Sen fick vi träna på olika kontaktövningar. Viktigt är att matte aldrig får hålla kopplet
sträckt utan det ska hänga löst mellan hund och

16

NYHET ER
Fjärde sista tillfället
Upp till bevis. Nu fick vi prova på en träningstävling. Instruktörtjejen hade byggt en bana med 14
skyltar. Vi fick också ett utlåtande. Matte tyckte att
det var spännande, men jag tyckte att det luktade
speciellt gott vid skylt nummer 5, 6, 7 så där förlorade hon kontakten med mig. Hade nog gått en
hare där, sniff sniff. Men vid slalomskylten var jag
klockren och lika så mot slutet då vi skulle springa
och hålla lagom tempo.
Jag tyckte att kursen överlag var rolig. Det roliga
och lustiga med denna kurs var att vi var fyra cockerpooer, en cavapoo, en schäfer och en Beauceron.
Jag och matte har redan bestämt att vi ska hoppa
på fortsättningskursen framåt våren. Kan varmt re-

kommendera denna kurs till alla som gillar lydnad,
kontakt och glädje i sin träning.
Ingela Johansson med Disa som berättade.
Kort om rallylydnad
Rallylydnad började utvecklas under 2000-talet.
I Sverige blev det en officiell hundsport 1 juli
2011. Tävlingar är öppna för alla hundar som
fyllt 10 månader.
Det finns fyra olika tävlingsklasser, nybörjare
(koppel får används), fortsättning, avancerad och
mästarklasserna används inte koppel. För att
kunna gå upp i tävlingsklass krävs de att man får
kvalificerade resultat.

Nya dopningsregler vid
träning och tävling
Nu ändras tränings- och tävlingsregler för djur.
Regelverket kring dopning har setts över för att
skapa bättre förutsättningar för att skydda djuren
från att utsättas för lidande på grund av åtgärder
och behandlingar i samband med tävling eller träning för tävling.

behövt söka dispens hos Jordbruksverket men som
nu med det nya förslaget inte längre behöver det.
Vi förtydligar för denna grupp hundägare vilka
krav som ska vara uppfyllda för att hundens välfärd
inte ska äventyras, säger Alexandre Barchiesi på
Jordbruksverket.
Syftet med förändringarna är att skapa bättre
förutsättningar för branschen att fortsätta ta eget
ansvar för djurskyddet och dopningsfrågor inom
sina respektive discipliner. Det ska också förhindra
användandet av prestations¬höjande eller prestationssänkande åtgärder som bland annat kan
leda till att djuren an¬strängs hårdare än vad de är
tränade för, eller att de skadas på annat sätt.
Exempel på läkemedel, substanser och behandlingar som påverkar djurets prestationsförmåga och
temperament finns när det gäller häst- och hundsport på respektive organisationers webbplatser.
– Vi har kontinuerliga möten med sportorganisationerna där vi har möjlighet att få en bra insyn
i hur de arbetar med och fortsatt utvecklar sina
regelverk gällande dopning, avslutar Märta North.
Mer finns att läsa på Jordbruksverkets webb under Djurskydd för hundar vid träning och tävling.

– Vi bedömer att förslaget medför en stärkning av
djurskyddet samtidigt som det förenklar för djurägarna. De nya reglerna börjar gälla från och med 21
juni, säger Märta North på Jordbruksverket.
Revideringen av regelverket leder till förenklingar
för de som tränar och tävlar med djur. Bestämmelserna om dopning blir enklare och beskriver
nu tydligare effekten av dopning och otillbörliga
åtgärder på djuret.
Problem med aktuellhållning
Föreskrifternas dopningsregler ändras. Den tidigare
så kallade dopningsbilagan i föreskrifterna angav
bland annat vilka karenstider som gäller för olika
läkemedel. Problemet var att hålla den aktuell.
Forskningen har gått framåt och med det har nya
preparat tillkommit, vissa preparat har avregistrerats
och en del har bytt namn.
– Vi förenklar också för en grupp hundägare som

Källa: Jordbruksverket
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GULDCUP

FÖR ÅRETS UTSTÄLLARE
Alla som korats till BIR och BIM i SHK:s internationella utställningar har förutom titeln fått en guldbiljett som ger ekipagen rätt att ställa upp i slutfinalen
och bärga hem den åtråvärda nya vandringspokalen och titeln vinnare av Guldcupen.

G

abriella Rönn Larsson som är ordförande i
Utställningskommittén berättar att finalen
troligtvis blir i februari nästa år. Då inbjuds
alla som fått utmärkelserna BIR och BIM under
2017 att anmäla sig till den slutliga utställningsfinalen. Det rör sig om ett 100-tal ekipage.
– Vi planerar att ha en lite extra festlig inramning
av dagen, säger hon. Med lite större rosetter och
pokalutdelning. Utställningen blir en eftermiddag/
kvällsutställning med middag.
Danmark har visat intresse för att återknyta ett
nordiskt samarbete av de internationella utställningarna. Kanske kan ett sådant utbyte inledas
framöver.

Utbildning av exteriördomare
Svenska Hundklubbens utställningsverksamhet syftar till att främja en sund avel med hundar som är
anatomiskt och beteendemässigt friska. De riktlinjer som centralstyrelsen beslutat om ska följas av samtliga domare utan undantag. Det innebär att våra domare får en ändamålsenlig utbildning/träning för att
kunna uppfylla dessa krav.
Nu söker vi intresserade medlemmar till utbildning 2019. Vi välkomnar ansökningar från er som vill
arbeta ideellt och som är beredda att ge utbildningen den tid som är nödvändig.
Lämpliga meriter är en egen flerårig hunduppfödning, utställningserfarenhet och ringsekreterarutbildning och arbetat som ringsekreterare.
Bland dina personliga egenskaper vill vi se att du är stresstålig och uthållig, samt har god samarbetsförmåga. Du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, flerspråkighet, utöver engelska, är positivt.
Körkort och medlemskap i SHK är krav.
Utbildningen startar under våren 2019. Vi träffas under fyra helger för teori och praktik med olika
föreläsare samt tjänstgöring på utställningar. Helgerna är både lördag/söndag och förläggs till Bastmora i
Södertälje. Datum för helgerna: 2-3 mars, 6-7 april, 27-28 april samt 1-2 juni.
Skriv en rad om dig och dina erfarenheter i hundvärlden samt varför du vill bli exteriördomare.
Skicka din ansökan till uk.ordf@svenskahundklubben.se senast den 31 december 2018.
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KOMMANDE TÄVLINGAR,
PROV, HUNDTEST OCH UTSTÄLLNINGAR
UTSTÄLLNINGAR 2019
Datum

Utställningsplats

16 feb

Guldcupen, Vilsta sporthall, Eskilstuna

19 april

Katrineholm, nationell

11 maj

Häpplinge, nationell

18 maj

Karlstad, nationell

19 maj

Karlstad, internationell

29 juni

Södertälje, internationell

6 juli (prel)

Torshälla, nationell

31 aug1 sept

Västerås, MälarCamping, internationell
och lydnadstävling

28 sept

Södertälje, nationell

30 nov

Vilsta, Eskilstuna, internationell

ANMÄLAN
Anmälan till SHK Hundtest, Beteendeanalys för
sport- och 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).

KALENDERN. Hundklubbens kalender finns på centrala
hemsidan. Utställningskalendern kan kompletteras med
andra centrala engagemang. Se hemsidan.
Hundtest Lydnadstävlingar, Spårprovsdagar och Sökprovsdagar för 2019 är i skrivande stund ännu inte
fastlagda. Håll koll på de lokala hemsidornas kalendrar
som uppdateras när tidpunkterna för 2019 läggs fast.
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.
INGA EFTERANMÄLNINGAR TAS EMOT.
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Nationell utställning Töcksfors, 10 mars 2018
Domare: Roy Sundbye

Grupp6
1. Dalmatin, 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
Grupp9
1. Chihuahua, Krumelurens Angel In Love. Ägare: Lena Sundsrud, Cavalier King Spaniel, Vinbergets BlackLabel.

Valpshow
1. Rottviller, 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
Valpklass
Kromfohrländer, Fondador Bonny Be. Ägare Anette Alvarsson

Nationell utställning,
Katrineholm 30 mars 2018
Domare: Carina Mann, Roy Sundbye, Jessica Mann

BARN MED HUND
Viktor 6år med hunden Lykkerollet
MINIORHANDLING
Isabelle Nordenberg med flatcoated retriever, Zero, 36p.

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

JUNIORHANDLING
Lina Anneli Nybakk med golden retriever Lord, 36p.
Parklass
1. Lena Hartvigsen Berner Senner
2. Trudy Colyn Vit Herdehund
Bästa junior
1. Engelsk Springer Spanie, Elgentorp Explosive Gun powderl
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

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

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. New Foundland, 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

BARN MED HUND
Vinga 3 år med Rottweiler Tvix
Alva 9 år med mops Moloss Romany Rose
Daymon 8år med Whippet Bianca
Alicia 7år med Mops Stina
MINIORHANDLING
INGEN ANMÄLDA
JUNIORHANDLING
INGA ANMÄLDA
Parlkass
1. Madeleine Eriksson, Whippet
2. Jamie Isaksson, Mittelspitz
3. Ewelina Vesterlund, Amstaff
4. Lena Svensdotter, Nova scotia duck tolling retriever
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Denice Norlén
4. Fransk Bulldog Lufsenburgs America The Beautiful. Ägare
M&I Ottinger
5. Petit Brabancon, Bernerbergets Eric Forrester. Ägare Susanne
Magnusson
Grupp10
1. Whippet, Allettes w n´w Royal Gala
2. Magyar agar, Vakvágta Látomás. Ägare Carina Sjöblom

Ägargrupp
1. Jamie Isaksson, Mittelspitz
Uppfödargrupp
1. American Staffordshire Terrier, Wild Thunderbolt´s
2. Nova scotia duck tollin retriever, Svendotters
Bästa junior
5. Weimarane Ägare. Jamie Isaksson
6. Rhodesian Ridgeback Ägare. Malin Hagsten
7. Dalmatine. Ägare Anne-Sophie Wallin
8. Whippet. Ägare Marie Henriksson
Bästa Senior
1. Jack Russel, Ägare Lisbeth Pettersson
2. Franskbulldog, Ägare M &I Ottinger
3. Pudel- Stor, Ägare Anna-Lena Ellasdotter
4. Nova scotia duck tollin retriever, Ägare Lena Svensdotter

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

GRUPPFINALER
Grupp1
1. Australien, shepherd Dragonora Naga Nagini, Ägare Madeleine Rönnholm
2. Tysk Schäfer, Azlangården Omega Blixtra, Ägare Marie
Henriksson
Grupp2
1. Grand Danois, Black Giant You Talkin´To Me, Ägare Carola
Johansson
2. Mastiff, Thalion Hall Radagast. Ägare Bente Halvorsen
3. Pinsher, Unforgettablyp Fast And Fabulous, Ägare Malin
Eriksson
4. American Bulldog- Bullutyp Skymbergs Carlito Boss, Ägare
Therese Schmidt
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. Slärhårig Foxterrier, Jack-Daniels, Ägare Susanne Spång
Grupp5
2. Mittelspitz, Moon Rocks You Tell Me. Ägare Jamie Isaksson
3. Norsk Lundehund, Moonheim Zackes Castor. Ägare Malin
Rose´n
4. Chow chow, Long Feng Linus Caldwell. Ägare Charlotta
Andersson
5. Mexikansk Nakenhund- mellan. Ägare Karin Lackman
Grupp6
1. Rhodesian Ridgeback, Stardust´s Jar Of Jamir. Ägare Katrin
Eriksson
Grupp7
1. Irländsk Röd Setter, East Meadows Sweet Dream. Ägare
Malin Stenson
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
6. Labrador Re
Grupp9
2. Bolognes, Meandi´s Classy Cara. Ägare Madeleine Franzen
3. Cavalier King Chales Spaniel, Tulizane Arcturus. Ägare

NATIONELL UTSTÄLLNING HÄPPLINGE,
VÄSTERÅS, 5 maj
DOMARE: Valpar Yvonne Jagersten Vuxna Natalia Gachkova
och Åse Rönnblom Gustafsson
Sponsorer: Arken Zoo Erikslund, Dogtrix och Tuff-Tuff’s
presenter.
VALPSHOW 1 AUSTRALIAN SHEPHERD Triton Äg Maria
Sjöberg, Järfälla 2 FRANSK BULLDOGG Amy Winehouse
Äg Marianne Ottinger, Nykvarn 3 BELGISK VALLHUND/
MALINOIS Magma Chamer’s Ghost Äg Håkan Åkerhielm,
Västerås 4 COLLIE LÅNGÅHÅRIG Country Og Flove Golden Game Äg Carina Erslid, Bälinge
VALPKLASS
1 PERRO DE AQUA ESPANOL Bano Bahias Adella Ägare
Jenny Thoor Norberg.
2 MAGYAR AGAR Our Trooper Run To The Hills ss26083/18
Ägare Carina Sjöblom, Heby.
3 CHOW CHOW Long Feng Mme Crabbofix Ägare Lene
Shil, Enköping.
4 FRANSK BULLDOGG Lufsenburgs Tiger Man ss26071/17
Ägare Elin Franzén-Högström, Söderköping.
BARN MED HUND Zippo med chihuahua Sally Tuwa med
podenco ibicenco Gizmo Alice med australian shepherd Fake
MINIORHANDLING 1 Isabelle Nordenberg, 12 år, flat coated retriever 36 p 2 Kevin Rother, 11 år, whippet 30 p
JUNIORHANDLING Inga deltagare
PARKLASS VINNARE sanna Eriksson, podenco ibicenco
GENERATIONSKLASS VINNARE Birgit Lundström,
chihuahua
ÄGARGRUPP VINNARE Birgit Lundström, chihuahua
BÄSTA JUNIOR
1 WHIPPET PawsInMyDreams Padm’e-Amidal Ägare Linnea
Rother Örsundsbro.
2 FIELD SPANIEL Winterbourne Power Of Love Ägare Gerd
Andersson Västerås.
3 CHOW CHOW Sitze-Gou’s Evan Ägare Eva Kovac Enköping.
4 GOS D’ATURA CATALÁ Bozazzis Alizza Ägare Liselott
Henriksson Rimbo.
BÄSTA SENIOR
1 DVÄRGSCHNAUZER SweCh SkandCh IntCh BCh Tall21

2 RUSSKIY TOY LÅNGHÅR Gold Standard AF Magic Lady
Ägare Agneta Green Västerås.
3 BOLOGNESE SweJuniorCh Meandi’s Classy Cara Ägare
Madeleine Franzen Zinkgruvan.
4 FRANSK BULLDOGG Lufsenburgs The Wonder Of You
Ägare Marianne Ottinger Nykvarn.
GRUPP 10
1 WHIPPET Blazing Keys Aroundel Castle Ägare Linnéa
Rother Örsundsbro
2 AFGHANHUND SweCh Leejoy’s Fire Fox Ägare Susanne
Boy Torshälla
3 ITALIENSK VINTHUND Chininas Yarrows On The Yard
Ägare Carina Sjöblom Heby.
4 MAGYAR AGAR Vakvágta Látomás Ägare Carina Sjöblom
Heby.
BEST IN SHOW
1 TAX LÅNGHÅR, DVÄRG Knacky-Knave’s Peek-A-Boo
Ägare Ingemari Jansson Västerås
2 DALMATINER Lacillas Judy Garland Ägare Vera Anderson
Vallentuna.
3 WHIPPET Blazing Keys Aroundel Castle Ägare Linnéa
Rother Örsundsbro
4 JACK RUSSELL TERRIER STRÄVHÅR, >12 TUM
SweCh, SkandCh, IntCh, BCh, SiCh Bumsingens Joey Tribbiani Ägare Mattias Wahlström Eskilstuna

backehagens You Make My Happy Uppf/Ägare Anna Hosinsky
Enköping
2 BEARDED COLLIE SweCh SkandCh BCh SiCh SweSeniorCh Stand Out Winner Like You Grandpa Ägare Hasse
Svensson Västerås 3 SAMOJEDHUND Prince at Grange Ägare
Sabina Måsan Eskilstuna. 4 FRANSK BULLDOGG SweCh
SkandCh IntCh SweHCh BCh SiCh GCh RCh SaCh DCh
Birddogs Andre Taru Ägare Lena Johansson Enköping
GRUPP 1
BEARDED COLLIE 1 SweCh, SkandCh, BCh, SiCh,
SweSeniorCh Stand Out Winner Like You Grandpa Ägare
Hasse Svensson, Västerås 2 AUSTRALIAN SHEPHERD
Twinspired Call It Luck Ägare Kid Sjöö, Julita 3 SHETLAND
SHEEPDOG SweCh, SkandCh, BCh, SiCh Sheltieblue Thenightsblue Pacific Ägare Carina Erslid Bälinge.
GRUPP 2
1 AMERIKANSK BULLDOG - STANDARDTYP SweCh,
SkandCh Flamma’s Dämonfeuer Ägare Frida Arnlund, Alunda.
2 GRAND DANOIS Black Giant You Talkin’ To Me. Ägare
Carola Johansson, Södertälje.
3 AMERICAN BULLY - STANDARD Enemyline’s Blizz Ägare
Wian Ismail, Västerås
4 DVÄRGSCHNAUZER SweJuniorCh, SweCh Tallbackehagens Omas Prinzessin Uppf/Ägare Anna Hosinsky Enköping
GRUPP 3
1 JACK RUSSELL TERRIER STRÄVHÅR, >12 TUM
SweCh, SkandCh, IntCh, BCh, SiCh Bumsingens Joey Tribbiani Ägare Mattias Wahlström
Eskilstuna
2 MINIATYRBULLTERRIER SweCh Kaya Friendly Bulls
Ägare Malin Rosén, Tyresö
3 JACK RUSSELL TERRIER STRÄVHÅR, <12 TUM
SweCh, SweSeniorCh, SkandCh, IntCh Chrisun’s Berit Ägare
Lisbeth Pettersson Eskilstuna.
4 YORKSHIRETERRIER Steel Platium Jurgita Ägare Elena
Eriksson Södertälje
GRUPP 4
1 TAX LÅNGHÅR, DVÄRG Knacky-Knave’s Peek-A-Boo
Ägare Ingemari Jansson Västerås
GRUPP 5
1 NORSK LUNDEHUND Eriksro Frostiga Sigge-Snygg
Uppf/Ägare Anneli Rosenberg, Åland
2 CHOW CHOW SweCh, IntCh Long Feng Linus Caldwell
Ägare Charlotta Andersson Uppsala
3 EURASIER SweCh, SkandCh, IntCh, BCh Bonus Pop Up’s
Adin Ägare Margreth Johansson Eskilstuna.
4 BASENJI SweCh, BCh Orange Pips Darling Wallz With Me
Ägare Elisabet Selinus Valbo.
GRUPP 6
1 DALMATINER Lacillas Judy Garland Ägare Vera Anderson
Vallentuna.
GRUPP 7 Inga finaldeltagare
GRUPP 8
1 FLAT COATED RETRIEVER SweJuniorCh, SweCh,
SkandCh, BCh Caci’s Zorro Need You Ägare Alma Appelfeldt
Enköping.
2 KOOIKERHONDJE SweCh, SkandCh, BCh Miltassias
Cindy av Lykka . Ägare Sonja Höjvi Västerås
GRUPP 9
1 PAPILLON Böstabyn’s Flying Dusty Ägare Eva Sognevik
Vallentuna

NYA CHAMPIONAT UNDER DAGEN
JUNIORCHAMPION (SweJunCh) BULLTERRIER MINIATYR Terrigan Flashback Ägare Malin Rosén Tyresö
SVENSK CHAMPION (SweCh)
GRAND DANOIS Black Giant You Talkin’ To Me. Ägare Carola Johansson, Södertälje. RUSSKIY TOY LÅNGHÅR Gold
Standard AF Magic Lady Ägare Agneta Green 8 Västerås
SKANDINAVISK CHAMPION (SkCh) EURASIER SweCh
Lundvangs Katinka Ägare Ann-Sofi Andre Dalbovägen 7 76113
Riala.
BRONSCHAMPION (BCh) PINSCHER SweJuniorCh,
SweCh Unforgettablygp Fast and Fabulous Ägare Malin Eriksson Uppsala
SILVERCHAMPION (SiCh) FLAT COATED RETRIEVER
SweJuniorCh, SweCh, SkandCh, BCh Caci’s Zorro Need You
Ägare Alma Appelfeldt Enköping. BASENJI SweCh, BCh
Orange Pips Darling Wallz With Me Ägare Elisabet Selinus
Valbovägen 4 818 33 Valbo.
GULDCHAMPION (GCh) JACK RUSSELL TERRIER
STRÄVHÅR, >12 TUM SweCh, SkandCh, IntCh, BCh,
SiCh Bumsingens Joey Tribbiani Ägare Mattias Wahlström,
Eskilstuna
Resultat Karlstad 19 maj
JUNIORBIS
1 Engelsk Springer Spaniel Elgentorpets Explosive Gunpower
Äg:
2 Golden Retriever Poetry´s Wild´n Free Äg: Anneli Källström
3 Chow Chow Sitze-Gou´s Eavan Äg: Eva Kovac
4 American Bully KBK?s Dimebag AKA Easy
SENIORBIS
1 Fransk Bulldog Kathinka Karat iZ Palevy Buldogov Äg: M&I
Ottinger
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Anna Hosinsky
3. Fransk Bulldog KathinkaKarat iZ PalevyBuldogov Äg:
Marianne Ottinger
4. Petit Brabancon Fanny Äg: Marjaana Ruotsaari

GRUPPFINAL 1
1 Vit Herdehund Erövrarens Coal Miner´s Daughter Äg:
Trudy Colijn
GRUPPFINAL 2
1 Berner Sennenhund Zorro Z Berno Vega Äg: Lena/ Andre´K
Hartvigsen/ Ekelund
2 Olde English Bulldog Ostergaard Märtha Louisa Äg: Cynthia
Carpio

GRUPPFINALER
GRUPP 1
1 Shetland Sheepdog Sheltieblue Thenightsblue Pacific Äg:
Carina Erslid
2. Tysk Schäferhund Azlangården Omega Blixtra Äg: Marie
Henriksson

GRUPPFINAL 5
1 Samojedhund Deejasome Heta Linjen Äg: Kent Karlsson
2 Mittelspitz Escadril´s Ace Age Diego Äg: Beatrice Saxin
3. Pomeranian Arcadian´s Raven Is Bold And Fresh Äg:
Beatrice Saxin

GRUPP 2
1. American Bulldog-standard Flamma´s Dämonfeuer Äg:
Frida Arnlund
2. Grand Danois Universe Of Dane´s Hypatia Äg: Camilla
Tallberg
3. Dvärgschnauzer- peppar & salt Tallbackehagens Omas Prinzessin Äg: Anna Hosinsky
4. Pyrenéehund Fjordvokterens Happy Queen Äg: Ann-Maire
Peterson

GRUPPFINAL 6
1 Dalmatiner Emilio Äg: Marianne Carlsson
GRUPPFINAL 7
1 Irländsk Röd Setter East Meadows Sweet Dream Äg: Malin
Stenson
GRUPPFINAL 8
1 Flatcoated Retriever Caci´s Zorro Need You Äg: Alma Appelfeldt

GRUPP 3
1. Staffordshire Bullterrier Fairy Jänta´s Albin Äg: Jeanette
Johansson Wandell
2. Miniatyrbullterrier Kaya Friendly Bulls Äg: Malin Rosen
3. Borderterrier Fugatos Tristan Äg: Jan-Lennart Andersson
4. Cairnterrier Goldpenny´s Tullamore Drew Äg: Malin Rosén

GRUPPFINAL 9
1 Bolognese Meandi`s Classy Cara Äg: Madeleine Franzen
Lundberg
2 Cavalier King Charles Spaniel Tulizane Arcturus Äg: Denice
Norlén
3 Fransk bulldog Lufsenburgs The Wonder Of You Äg: M&I
Ottinger
4 Bichon Frise Franich All I Need Is love Äg: Madeleine Franzen Lundberg

GRUPP 5
1 Mittelspitz Escadril´s Ace Age Diego Äg: Beatrice Saxin
2. Norsk Lundehund Erikos Frostiga Sigge-Snygg Äg: Annelie
Rosenberg
3. Shiba Sutamuroko Rumiko Äg:
4. Pomeranian Arcadian´s Raven Is Bold And Fresh Äg: beatrice
Saxin

BIS FINAL
1 Berner Sennenhund Zorro Z Berno Vega Äg: Lena/Andre`K
Hartvigsen/Ekelund
2 Bolognese Meandi´s Classy Cara Äg: Madeleine Franzen
Lundberg
3 Irländsk Röd Setter East Meadows Sweet Dream Äg: Malin
Stenson
4 Samojedhund Deejasome Heta Linjen Äg: Kent Karlsson

GRUPP 6
1 Rhodesian Ridgeback Sabaku Inus Chibi Sheriff Äg: Desiree
Ofner
GRUPP 7
1. Irländsk Röd Setter Red Tails Jacksons Baltazar
Äg: Pia och Benny Hansen
GRUPP 8
1 Cocker Spaniel Westridge One Flew Over Äg: Margareta
Ivemyr
2. Golden Retriever Chamorels Flamethrower Äg: Susanne
Kroon
3. Perro De Aqua Espanol Tussebergets Yes Äg: Yvonne Jagersten

Resultat Södertälje 16 juni 2018
Domare: Piotr Sokolowski, Marina Pyshko och Jessica Mann
BIS JUNIORER
1 Irländsk Röd Setter Fairhaven Dancing on My Own Äg: Pia
och Benny Hansen
2 Engelsk Springer Spaniel Elgentorpets Explosive Gunpower
Äg: Liselott Thörn
3. Pomeranian Pekema´s Kira Äg. Åsa Johansson
4 Miniatyrbullterrier Size Matters Rattata Äg. Malin Rosén

GRUPP 9
1 Cavalier King Charles Spaniel Tulizane Arctutus Äg: Denise
Norlén
2. Pudel - stor Hawaii-Sun Äg: Carina Ahlin
3. Tibetansk Terrier Tazzjazz Dimonds Are Forever Äg. Margita Jonsson
4. Griffon Belge Cremetoppens Herkules Äg: Anneli Rosenberg

BIS SENIORER
1 Samojed Price At Grange Äg: Sabina Måsan
2. Dvärgschnauzer Tallbackhagens You Make My happy Äg:
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Lydnadstävling Eskilstuna 14 oktober 2018
Rookie
1:a Erika From med Black Blossom, Mr Lotos Finsk Lapphund,
med 126,5p, ej godkänd.
2:a Terese Hidefalk med True Hearts Golden Geisha, Rottweiler
113p, ej godkänd.
3:a Marie Olsson med Crestelines Lacie, Schäfer 95p, ej
godkänd.
4:a Ylva Larsson Manaca´s Somthings refreshing, Cocker spaniel, 90,5p, ej godkänd.
5:a Anita Walldau Wallin med Tingvell´s Come Across, 79p, ej
godkänd.
Klass 1
1:a Tommy Holmertz med Birkelands Kaliber, Schäfer 188p.
Godkänd. Tagit sitt 3 Godkända i klass 1, uppflyttad i klass 2.
2:a Annica Sandsröm med Clarblicks Sessa, Schäfer 160 p.
Godkänd. Tagit sitt 3 Godkända i klass 1, uppflyttad i klass 2.
3:a Jessica Mann med MinnipysPrince Peerfekt, Perro de aqua
espanol 142 p, ej godkänd
Klass 2
1:a Åse Rönnblom Gsson med Rowanblossom´s XP Ängsälva,
Flat coated retriever, 175p, ej godkänd.
2:a Yvonne Jagersten med Tussebergets Yes. Perro de aqua
espanol, 173p, ej godkänd.
3:a Anja Vervaat med Dalorogårdens Sweet Lillis, 152p, ej
godkänd.

GRUPP 10
1 Italiensk Vinthund Chininas Yarrows One The Yard Äg:
Carina Sjöblom
2. Whippet Allettes Melroy Sky Bright Avenger Äg: Marie
Henriksson
3. Magyat Agar Vakvagta Latomas Äg: Carina Sjöblom
BIS vinnare
1 Irländsk Röd Setter. Red Tails Jacksons Batazar
2. Mittelspitz. Escadril´s Ace Age Diego
3. Staffordshire Bullterrier. Fairy Jänta´s Albin
4. Shetland Sheepdog. Sheltieblue Thenightsblue Pacific
LYDNADSTÄVLINGAR
Lydnadstävling Södertälje 21 juni 2018
Rookie
• 1:a Frida Arnlund med Am. Bulldog Flammans Dämonfeuer
med 152,5 poäng, godkänd, Uppsala.
• 2:a Marie Olsson med Schäfer Crestlines Lacie med 113
poäng, Södertälje.
• 3:a Anita Walldua Wallin med Labbrador Tingvells Come
Across med 107 poäng, Södertälje.
Klass 1
• 1:a Jessica Mann med Perro de aqua espanol Minnipys Prince
Perfekt (Herrmann), med 198,5 p och godkänd, Södertälje.
Klass 2
• 1:a Yvonne Jagersten med Perro de aqua espanol, Tussebergets
Yes, med 214p och Godkänd, Södertälje.
• 2:a Anja Vervaat med Am. Shepherd, Dalorogårdes Sweet
Lillis, med 164,5p, Södertälje.

Lydnadstävling Södertälje 30 september 2018
Rookie
1;a Anita Wallin med Tingvell´s Crome Across (Troja) Labbrador med 117p Ej godkänd
2:a Maria Jarosinski med Bohun Blandras med 112p Ej
godkänd
3:a Marie Olsson med Crestelines Lacie Schäfer med 92,5p ej
godkänd
Klass 1
1:a Annica Sandström med Clarblick Sessa Schäfer med 191,5
p och Godkänd
2:a Jessica Mann med Minnepys Prince Perfekt (Herrmann)
Perro de aqua espanol med 160,5p Godkänd
3:a Stingy Frohm med Stingys Higway To Hell (Hellas) Blandras 121p Ej godkänd
Klass 2
1.a Yvonne jagersten med Tussebergets Yes Perro de aqua espanol med 181 p Ej godkänd
2:a Anja Vervaat med Dalorogårdens Sweet Lillis med130,5p
3:a Stingy Frohm med Zafer blandras med 110.5 p Ej godkänd

Lydnadstävling Uppsala 9 augusti 2018
• 1:a Frida Arnlund med Flamman´s Dämonfeuer (Best),
American Bulldog,
med godkända poäng 131 p och 3:e godkända, upplyttad i klass
1. Uppsala.
• 2:a Malin Wäppling med Dixie, Schäfer,
med 116 p, ej godkänd. Södertälje.
• 3:a Agneta Joelsson med Don’s Pink Cashmere (Sinus)
med 103,5 p, ej godkänd. Uppsala.
• 4:a Anette Ehrnst med Chrikjess´s Never forget to rock (Dio).
Stor pudel,
med 67 p, ej godkänd. Uppsala.
Klass 1
• 1:a Marianne Liljefors med Scilla. Blandras,
med 199 p, godkänd, Uppsala.
• 2:a Solvieg Rosén med Kvistgrans Yackpot (Ebbe),
med 177,5 p, godkänd, Uppsala.
• 3:a Kim Högberg med Backgammons Virgin Mary (Guinness), med 174,5 p, godkänd, Uppsala.
• 4:a Carina Nordin med Kavinya Dunder och Brak (Emmeth),
Shetland Sheepdog
med 159 p, godkänd, Uppsala.
• 5;a Annica Andersson med Buskottens Cinnamon Bund
(Cingo), Jack Russel, med 148 p, ej godkänd, Uppsala.
• 6:a Anette Ehernst med Chrikjell´s Wanna rock ( Lordi), Stor
pudel, med 103,5 p, ej godkänd, Uppsala.

Södertälje Startspår
Frida Arnlund med sin hund Best, Amerikansk bulldog klarade
Startspår den 18 augusti.
Startspår den 1 september: Susanne Mihlberg och Stella, Songbirds Cissie, domare Kari Ljung.

Festivaldagar
Tävlingar i lydnad: lördag, vanlig lydnad söndag, RM i lydnad,
vem som blir riksmästare i de olika klasserna. Vädret var blandat, ena stunden sol andra regn och blåst.
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Foto: Kicki Samuelsson

Lördagen den 25 augusti
Rookie
1a Frida Arnlund med Flamman´s Dämonfeuer (Best), American bulldog, med 161,5 p, godkänd.
2a Stina Helander med Genitas Golden Eye (Z), Shetland
sheepdog, med 149 p, godkänd
3a Fanny Törnblom med Nicol´s Chili Cora Charm, (Cora),
Schäfer, med 83 p
4a Marie Olsson med Crestlines Lacie schäfer, med 77,5p ej
godkänd
5a Marie Forsberg med Beaworthy Chili, Golden retriever, med
70,5p ej godkänd
6a Martina Thelander med Meet My Own Fouad Bachirou
(Cozmo), Australisk shepherd 46 p ej godkänd
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2:a Terese Hidefalk med True Hearts Golden Geisha, Rottweiler, 113 p, ej godkänd
3:a Marie Olsson med Crestelines Lacie, Schäfer, 95 p, ej
godkänd
4:a Ylva Larsson Manaca´s Somthings refreshing, Cockerspaniel, 90,5 p, ej godkänd
5:a Anita Walldau Wallin med Tingvell´s Come Across, Labrador, 79p, ej godkänd
Klass 1
1:a Tommy Holmertz med Birkelands Kaliber, Schäfer 188,
godkänd. Tagit sitt tredje godkända i klass 1 och uppflyttad i
klass 2.
2:a Annica Sandsröm ,Ed Extra kommando, Clarblicks Sessa,
Schäfer 160 p, godkänd. Tagit sitt tredje godkända i klass 1 och
uppflytta i klass 2.
3:a Jessica Mann med Minnipys Prince Peerfekt, Perro de aqua
espanol 142 p, ej godkänd
Klass 2
1:a Åse Rönnblom Gsson med Rowanblossom´s XP Ängsälva.
Flat coated retriever, 175 p, ej godkänd
2:a Yvonne Jagersten med Tussebergets Yes. Perro de aqua
espanol. 173 p, ej godkänd
3:a Anja Vervaart med Dalorogårdens Sweet Lillis, American
shepherd, 152 p, ej godkänd

Inga starter i klass 1
Klass 2
1a Anja Vervaart med Dalorogårdens Sweet Lillis, American
shepherd, med 148 p ej godkänd.
Klass 3
1a Fanny Törnblom med Nicole Qwirra ( Elida), Schäfer, med
226 p ej godkänd
Söndag 26 augusti, RM i lydnad
Rookie
1a Frida Arnlund med Flamman´s Dämonfeuer (Best) American bulldog med 158 p, godkänd
2a Fanny Törnblom med Nicole´s Chili Cora Charm, Schäfer
med 139 p, godkänd
3a Marie Olsson med Crestelines Lacie Schäfer, med 104,5 p
ej godkänd
4a Marie Forsberg med Beaworthy Chili, Golden retriever, med
86 p, ej godkänd
Klass 1
1a Jessica Mann med Minnepcys Price perfekt (Herrmann).
Perro de aqua espanol, med 142,5 p ej godkänd
2a Stina Helander med Genitas Golden Eye (Z) Shetland
sheepdog, med 128 p ej godkänd
Klass 2
1a Anja Vervaart med Dalorogårdens Sweet Lillis, American
shepherd med 156,5 p ej godkänd
2a Yvonne Jagersten med Tussebergets Yes, Perro de aqua espanol med 133p ej godkänd
Klass 3
1a Fanny Törnblom med Nicole Qwirra (Elida) Schäfer med
154 p ej godkänd
Rixmästare i rookie blev Frida Arnlund med Flamman’s
Damonfeuer (Best) med 158 poäng. Stort grattis!

VI var 11 startade i dag. Vi vill tacka Eskilstuna för en trevlig dag.
Resultaten från lydnadstävling i
Uppsala 28 oktober
Rookie
1:a Marie Svennberg, med Sally Blandras, 161,5 p, godkänd
2:a Agneta Joelsson med Dons Pink Cashmeere, Flat coatet
retriever, 135 p, godkänd
3:a Åsa Zetterqvist med Collydane´s Oh honey, Collie, 119 p,
godkänd
4:a Ing-Marie Skogehall med Dvärgpudel Maylinés Endless
Love, 104,5 p ej godkänd
5:a Anette Ehrnst med Chrikjells Never Forget to Rock, stor
Pudel, 82 p, ej godkänd
Klass 1
1:a Carina Nordin med Shetland sheepdog, Kavinya Dunder
Och Brak, 183,5 p, godkänd
2:a Anette Ehrnst med stor Pudel, Vhrikjells I Wanna Rock,
173,5 p, godkänd
3:a Annica Andersson med Jack russel, Buskottens Cinnamon
Bund. 162,6 p, godkänd
Klass 2
1:a Lotta Waldenstedt med Flat coatet retriever, Lopplådans
Gulliga Gul, 208 p och godkänd
Grattis alla duktiga ekipage.

Lydnadstävling i Södertälje den 30 september
Rookie
1;a Anita Wallin med Tingvell´s Crome Across (Troja) Labrador med 117 p, ej godkänd
2:a Maria Jarosinski med Bohun, Blandras med 112 p, ej
godkänd
3:a Marie Olsson med Crestelines Lacie, Schäfer med 92,5 p,
ej godkänd
Klass 1
1:a Annica Sandström med Clarblick Sessa, Schäfer med 191,5
p,godkänd
2:a Jessica Mann med Minnepys Prince Perfekt (Herrmann)
Perro de aqua espano,l med 160,5 p godkänd
3:a Stingy Frohm med Stingys Higway To Hell (Hellas), blandras 121 p, ej godkänd
Klass 2
1.a Yvonne Jagersten med Tussebergets Yes, Perro de aqua
espanol, med 181 p, ej godkänd
2:a Anja Vervaart med Dalorogårdens Sweet Lillis med 130,5 p
3:a Stingy Frohm med Zafer, blandras med 110,5 p, ej godkänd

Yvonne och Yes
Spårprov Södertälje
5 nov Personspår
Lena Gustavsson med Nisse Godkänt Järnspår
1 nov Personspår
Lena Gustavsson med Nisse Godkänt Startspår
27 okt Personspår
Gundan Åström med Sot Godkänt Startspår

Lydnadstävling i Eskilstuna 14 oktober
Rookie
1:a Erika From med Black Blossom Mr Lotos, Finsk lapphund
med 126,5 p, ej godkänd.
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Lisa Johansson med Mio Godkänt Startspår
Mari Olsson med Lacie Godkänt Startspår
Marie Hagman- Adrian med Adam Godkänt Startspår
Siv Svensson med Zeus Godkänt Startspår
Susanne Mihlberg med Stella Godkänt Järnspår
Anders Sundberg med Shadow Godkänt Järnspår
Ingrid Lindström med Hessa Godkänt Bronsspår
7 november Järnspår
Joakim Brunnström godkänd med Bounty. Spårdomare Yvonne
Jagersten.
Foto: Marianne Brunnsröm
7 nov Personspår
Anna-Lena Mann med Thea, godkänt Järnspår

10 nov Personspår
Helena Djurheden med Alma, godkänt Bronsspår
Gunilla och Matilda med Hjördis, godkänt Silverspår
Godkända i personsök 23 september Uppsala
Järn
Malin Åkerblom hunden Saxi
Carina Björsell hunden Doffen
Marie svenberg hunden Sally
Frida arnlund hunden Best
Start
Tessan Strandell hunden Klabbe
Malin frycklund hunden Bambi
Malin Åkerblom hunden Saxi
Gabriella seger hunden Eila
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KLUBBINFORMATION
Svenska Hundklubbens Centralstyrelse
Riksordförande Agneta Gilstig Forshell
Vice Riksordförande Anna-Lena Mann
Kassaförvaltare Zaima Erlandsson
Ledamot Jeanette Johansson Wandell
Ledamot Mona Johansson
Ledamot Ingela Andersson
Ledamot Gabriella Rönn Larsson
1e suppleant Tommy Holmertz
2e suppleant Frida Arnlund

ÅRSMÖTE
Huvudklubbens årsmöte är
den 14 april kl 12.00 i Strömsholm.
Varmt välkomna!
ASSOCIERADE KLUBBAR
Amerikanska bulldogklubben Sverige • Frida Arnlund • frida.arnlund@gmail.com

Uppmaning till kommittéer och lokalklubbar

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

FRÅN KOMMITTÉER & LOKALA KLUBBAR
ARBETSPROVSKOMMITTÉN – ApK
E-post apk.ordf@svenskahundklubben.se
Sammankallande Lennart Larsson

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

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

CENTRALA TÄVLINGSKOMMITTÉN – CTK
Sammankallande: Yvonne Jagersten
E-post ctk.ordf@svenskahundklubben.se
Anmäla till Lydnadstävlingar senast en vecka innan tävlingsdag. Betalning ska vara tillhanda senast dagen innan.
Medtag kvitto om betalning är gjord senare än fyra dagar
innan tävling.

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

Nya anmälningsavgifter: Medlem 200 kr/hund och start
inte medlem: 250 kr/hund och start
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HUNDTESTKOMMITTÉN
Sammankallande och hundtestansvarig:
Tommy Holmertz
Tel: 072-4488192
Mail: tommy.holmertz@telia.com
Anmälan till hundtest samt info kontakta Tommy Holmertz.

SÖDERTÄLJE
Hemsida: www.shksodertalje.hundpoolen.nu
Facebook: SHK Södertälje medlemsforum
E-post shk.sodertalje@gmail.com
Plusgiro 13 09 05-3
Styrelsens sammansättning 2018
Ordförande: Tommy Eriksson
Vice ordförande: Miriam Huttunen
Kassör: Jan-Lennart Andersson
Sekreterare: Anita Walldau-Wallin
Ledamöter: Annica Sandström, Petra Nordkvist och
Annica Ahlberg-Valdna
1:e suppleant: Kicki Samuelsson,
2:e suppleant: Daniel Sieradzki

UTBILDNINGSKOMMITTÉN – UBK
Sammankallande: Ingela Andersson
UBK arbetar för fullt med planeringen av BAS utbildning
som kommer att arrangeras under 2019! Vi jobbar på att få
till en riktigt bred, lärorik och givande utbildning.
Styrelseutbildning genomförs under november, vi kör i Södertälje för Södertälje och Uppsala lokalklubbar till att börja
med. Blir det bra fortsätter vi med övriga.

Årets aktiviteter är snart till ända. Tack till alla som gjort det
möjligt att genomföra klubbens verksamhet under året. Men
vi har fått nystart på Nosework och har kurser upptecknade
i månadsskiftet november-december. Mycket roligt tycker vi.

Under november planerar vi övriga centrala utbildningar
under 2019, har du några önskemål, hör av dig till någon
av oss!

Vi har stor uppslutning bland annat inom vårt ”näsarbete”
Ett exempel är det öppna spårarbetet ute vid Svartbro nästan
varje onsdag förmiddag. Fem till tio hundar med förare
och anhöriga kan det bli varje gång. Vi hjälper varandra att
läggar ut spår och sedan fikar vi tillsammans med massa prat
och minst en timme senare tar vi spåren. Efter spårningen
blir det förstås eftersnack så timmarna rinner iväg.

Bästa hälsningar UBK genom Ingela Andersson Ordförande,
telefon 0708588888.
Mail ubk.ordf@svenskahundklubben.se
UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN – UK
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

Hemsidan www.shksodertalje.hundpoolen.nu står inför
en omstrukturering, ett mycket spännande arbete, så jag ber
er att följa med vad som händer. Uppstår problem så arbetas
det hårt för att få det att fungera. Likadant är det med
centralklubbens hemsida. Kursverksamheten för våren 2019
håller precis på att planeras men hinner tyvärr inte komma
med i detta nummer. Håll utkik på vår hemsida och se vårt
spännande utbud.

LOKALKLUBBARNA
ESKILSTUNA-TORSHÄLLA
www.shkeskilstuna.se

ÅRSMÖTET 2019
hålls i klubbstugan lördag den 9 mars
klockan 14.00

Pg 477943-5
Facebook Svenska Hundklubbens Eskilstuna
Torshällaavdelning
Ordförande Tommy Holmertz
E-post tommy.holmertz@telia.com • Tel 0704-975329

Valberedningen för 2019. Carina Mann, sammankallande,
Yvonne Jagersten och Annica Rask.
Tommy Eriksson och Styrelsen

Härmed kallas alla lokalklubbens medlemmar
till årsmöte tisdagen den 5 februari 2019
klockan 19:00. Sedvanliga förhanlingar.
Klubben bjuder på fika.

UPPSALA
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

Valberedningen tar emot förslag på
intresserade som vill ingå i styrelsen!
Välkomna!
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Årsmöte
Söndag den 24 mars kl 13.00 i Häpplinge.
Vi bjuder på smörgåstårta.
Varmt välkomna!

ÅRSMÖTE
Önsdag 13 februari kl 18.30 i klubbstugan
Välkomna!

Linnea Strandberg – Ordförande Västerås

Vi har en klubbstuga. Tänk så skönt att få säga dessa ord.
Nu ska vi fortsätta jobba med att utveckla vår klubb för att
kunna erbjuda aktiviteter och kurser som passar alla våra
medlemmar. Vi har tack vare våra instruktörer och funktionärer genomfört sex kurser samt ett många träningstillfällen inom flera grenar denna höst. Vi har även fått två nya
domare i sök. Genomfört en lydnadstävling med flera nya
ekipage som provat på att tävla. Under vintern kommer vi
att ha tre kurser samt öppen träning. Så stort tack till er alla
som gör detta möjligt. Håll ögonen öppna för vi kommer
naturligtvis att ha nya kurser under våren. För att kunna
erbjuda en bra klubb behöver vi dina synpunkter och idéer
så hör gärna av er. Dessutom tar vi gärna emot nya personer
som vill engagera sig i vår klubb. Vi önskar er alla en riktigt
God Jul.

VÄSTRA SÖDERMANLAND OCH NÄRKE – VSN
ÅRSMÖTE
17/2 2019 kl 15.00 i Studiefrämjandets lokaler.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Vi bjuder på fika.
I skrivande stund sitter styrelsen med pannan i djupa veck,
svagt intresse från både styrelsemedlemmar och lokalklubbens medlemmar gör att klubbens framtid är lite svajig i
dagsläget.
Höstens kurser hade lågt deltagarantal, men flera nya medlemmar har tillkommit efter flytten till Österåker, Vingåker.
Som det ser ut nu, kommer vi kommer att erbjuda, träning i
ett ridhus vid några tillfällen under vintern. Hoppas på god
uppslutning!
Fortsättning följer...

Agneta Joelsson och styrelsen

VÄSTERÅS
www.shkvasteras.se
Facebook Svenska Hundklubben Västerås
Klubbområde Häpplinge N59*41,990 EO 16*43,000
Ordförande Västerås: Linnea Strandberg
linnea77@live.se
En föreläsning om skotträdda hundar genomfördes i
november i Västerås. Där tipsades om hur man kan göra på
nyårsafton. Kan jag som matte/husse göra något annorlunda
än vad vi gjort tidigare? Mer info kommer på hemsidan eller
Facebook.

Har du som medlem något att framföra till oss i styrelsen,
hur vi kan öka intresset, önskemål om kurser/föreläsningar,
vad du vill att vi ska göra för dig som medlem, kontakta
mig!
Telefon 0708588888
E-mail ingela4@gmail.com
Ingela Andersson, Ordförande SHK VSN
SHK VÄRMLAND
Det är vår nyaste klubb. För tillfället saknas hemsida men
uppdatering kommer!

Vi i Västerås kommer 2019 att anlita Studiefrämjandet
i Västmanland för att sköta våra kursanmälningar och
skicka ut kursbekräftelserna. Det kommer finnas länkar för
medlemmarna att följa där man anmäler sig på rätt kurs och
fylla i allt för att anmälan ska bli komplett. Det kommer
även finnas en e-postadress där man kan maila sina frågor
om kurser.
All information vad som händer i Västerås hittar du på
Facebook eller på hemsidan.

ÅRSMÖTET
är den 9 februari kl 13 på Studiefrämjandet,
Slottsgatan 13A, Örebro. Vi bjuder på kaffe och ser fram
emot att träffa våra medlemmar!
Varmt välkomna!
Gabriella Rönn Larsson
ordförande SHK Värmland
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God Jul
&
Gott Nytt År
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