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Det här är det första 
nyhetsbrevet till alla 
medlemmar i Svens-
ka Hundklubben i 
Södertälje (SHK). 
Tanken är att det ska 
utkomma den för-
sta i varje månad. Vi 
önskar givetvis att ni 
hör av er till redak-
tionen med tips och 
idéer om vad vi kan skriva om. Välkomna! 

Ny hemsida
Som du förhoppningsvis redan sett så har SHK i 
Södertälje lanserat en ny hemsida: svenskahund-
klubben.se/sodertalje. Vi hoppas att du tycker den 
är informativ, lättillgänglig och att du hittar vad du 
söker. Den främsta anledningen till att vi nu gjort 
bytet är att den tidigare hade alltför stora säker-
hetsbrister och den byggde inte på en välkänd och 
mer lättarbetad plattform som uppdateras när det 
kommer nya programvaror. Har du åsikter och idéer 
om vad vi ska ta upp på vår hemsida, hör av dig till 
adressen som finns här nedan. 

Händer i klubben
Den populära kursen 
Fria Hundar fortsätter 
med sin femte till sjun-
de träff under decem-
ber. Det är glädjande 
att så många valt att 
gå kursen med hund-
coachen Johan An-
dersson.

Vårens kurser
Håll utkik på hemsidan i början av januari. Då pre-
senteras vårterminens kursutbud och då är du väl-
kommen att anmäla dig.

HundCafé
Med början nästa år planeras ett HundCafé i klubb-
stugan i Bastmora. Hund och ägare hälsas då väl-
kommen på fika som passar både två- och fyrbenta 
individer. Kom och träffas, umgås, dela erfarenhet-
er och tips med varandra. Vid något tillfälle kan det 
även bli en föreläsning, presentation eller andra nyt-
tigheter. 
    Håll utkik på vår hemsida för mer information om 
tider eller läs nästa Månadsblad som skickas ut i 
början av januari. 

Bäst var-dag
Ett 40-tal instruktörer från 
SHK:s lokalklubbar hade 
samlats för ett heldagsse-
minarium med Maria Bran-
del. Temat var ”Bäst Var-
Dag” och handlade om 
vardagslydnad för valpar 
och vuxna hundar. 
   Maria Brandel är ut-
bildad instruktör och 
domare och har bland 
mycket annat tävlat 
på SM- och lands-
lagsnivå i spår, sök, lyd- 
nad och räddning. 
    Det hunden gör ofta blir den bra på. För en 
framgångsrik träning behöver du förstå hur hunden 
fungerar och tänker, skriver Maria Brandel i sin bok 
med samma namn som seminariet.
    – Hunden gör det som lönar sig. Lönar sig nå-
got gör hunden det oftare. Om det inte lönar sig gör 
hunden det mer sällan, säger hon.
    Dagen varvades med lättsam teori och många 
praktiska och konkreta övningar med ”inlånade” 
hundar från instruktörerna. Mixen blev både tänk-
värd, kul och stimulerande. 
    – Som instruktör är det viktigt att du är trovärdig i 
det du lär ut och det blir du genom att träna med din 
egen hund. Lika viktigt är det att du inte matar dina 
elever med precis allt du kan, välj istället ut det som 
du vill att hundarna ska göra. 
    Till exempel gå fint i koppel, komma på inkallning, 
vänta, uppträda fint vid hundmöten. Att skapa goda 
vanor i vardagen som hunden tjänar på att göra. 
    Att använda bra belöningar, leksaker, godis, mat, 
eller dig själv gör att hunden får bättre förutsättning-
ar att vilja göra som du säger. 
    – Ju fler saker du gör med din hund, desto närma-
re kommer du ditt mål, säger Maria Brandel. Alltså 
en hund som är bäst var-dag.

Läs mer på Marias hemsida: mariabrandel.se

Åtta instruktörer examinerades
Under året har åtta medlemmar från Södertälje 
och Uppsala lokalklubbar utbildats till instruktörer. 
Under avslutningsdagen fick alla presentera sina 
kursupplägg för att genomföra valp- och vardags-
lydnadskurser.
    Förutom ett brett kursutbud under året med inne-
håll som hundens kynne och etologi, problemlös-
ning, hundvård och beteende, knöts många per-



sonliga kontakter. Det fanns även tid för att dela 
med sig av idéer om hur man kan lägga upp kurser, 
genomföra nya utbildningar och att den personliga 
kontakten och lyhördheten mellan instruktör och 
kursdeltagare är betydelsefull.
    Kursen delades upp i sju utbildningsdagar där 
teori och praktik varvades. Den praktiska delen ge-
nomfördes i Uppsala och Södertälje samt en dag 
på hundcoachen Johan Anderssons gård utanför 

Linköping.  
    – Välkommen 
på kurs i vår, häl-
sar instruktörer-
na.
Gänget från Söder-
tälje fr v Nita Wall-
dau Wallin, Miriam 
Huttunen, Annica 
Ahlberg-Valdna, 
Lena Wiklund och 
Eva Sulalampi.

 Vill du hjälpa till?
Är du intresserad av att bidra med dina erfarenheter 
i klubben? Vad är du bra på som du vill dela med 
dig av? Till exempel idéer om vad vi kan göra för 
att locka fler medlemmar, hjälpa till med praktiska 
saker som att snickra, måla, baka eller har du be-
hörighet för elinstallationer? Vi behöver nya friska 
insatser på olika områden för att förbättra och ut-
veckla klubbens verksamhet. 
    På hemsidan finns ett formulär där du kan fylla 
i vad du kan och vill hjälpa till med. För klubben är 
det ovärderligt att få en sådan information. Om fler 
hjälps åt blir uppdragen både roligare och enklare 
att genomföra.

Under rubriken Sen Sist kommer Malin Väisänen 
att skriva i varje månadsblad om sig och sin hund-
resa. Mycket nöje!

Suki och jag, ett  
äventyr tillsammans
Jag heter Malin, 46 år och 

äger en finsk lapphundstik på två år vid namn 
Suki.

    Våra snart två år tillsammans har kantats av spän-
ning och har definitivt varit utmanande för oss båda.
    Nu backar jag bandet lite och tar oss tillbaka ca 1,5 
år i tiden till då Suki var cirka tre månader. Innan jag 
skaffade valpen, så läste jag på allt om hundar och 
jag menar verkligen allt. Jag trodde att jag förberett 
mig bra, men ack så jag bedrog mig.
    Valpkursen vid 3-5 mån gick bra, momenten snap-
pade hon upp snabbt och visade redan då intresse 
för små tricks. Trots en underbar ögonkontakt och 
arbetsglädje blev hon snabbt uttråkad och vad gjorde 
hon då, jo skällde. Det blev startskottet för vildbat-
tingen som snabbt fick smeknamnet El Diablo, mest 
på grund av hennes sylvassa pirayatänder, som hon 
gärna placerade lite varstans på familjens mjukdelar 
och fick alla i familjen att längta efter ett snabbt slut 
på busåldern.
    När väl valptänderna försvann så försvann också 
El Diablo, som dock dyker upp i samband med varje 
löp, något som vi fick erfara redan vid första löpet vid 
sex månader. Bitandet i sig jobbade vi bort på ett bra 
sätt, så nu är hon istället nästan överdrivet försiktig i 
munnen,vilket känns extra tryggt.
    Att vi skulle få en häftig resa genom livet tillsam-
mans hade jag på känn redan från start. Resan har 
bara börjat. Är du nyfiken på mer? Håll utkik efter 
nästa Månadsblad.
   Malin & Suki

El Diablo, numera känd som Suki.

Sen Sist

Julens faror
Julmat, choklad, nötter och paketsnören, visst hör detta julen till, men kan också vara farliga för våra hundar. Här en 
liten påminnelse:

Choklad: Choklad innehåller teobromin, ett ämne som hundar är känsliga för och som kan orsaka förgiftning. Julskinka och 
julmat: Se till att placera julskinkan på ett ställe där hunden inte kan komma åt den. För mycket skinka kan leda till saltförgift-
ning och ett besök hos veterinären för magpumpning. För mycket fet mat ger ofta kräkningar och diarréer, men en liten smakbit 
går bra. 
Russin: Det är russin i bröd, bullar och i glöggen. Vindruvor i alla former (russin, korinter) är farliga för hund och kan orsaka 
njurskador. Hur mycket som krävs varierar från individ till individ. Symptom kan vara kräkningar, diarré, buksmärtor och slöhet. 
Dessa symptom kommer som regel inom ca sex timmar. Efter 1-3 dygn kan njurskador tillstöta som till exempel visar sig ge-
nom att hunden kissar onormalt mycket, väldigt lite eller inte alls. Dödsfall har inträffat.
Nötter: Nötter är väldigt feta och kan ge bukspottkörtelinflammation. Macadamianötterna är farligast då de kan leda till neu-
rologiska problem.
Amaryllis: Hela växten är giftig. Orsakar kräkningar och diarré.
Hyacint: Framför allt löken är giftig. Orsakar kräkningar och diarré.
Julros: Hela växten är giftig. 
Julstjärna: Hela växten är giftig. Orsakar kräkningar och diarré. Symptomen är i de flesta fall lindriga.


