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Här kommer det andra nyhetsbrevet för med-
lemmar i Svenska Hundklubben i Södertälje 
(SHK). Hoppas ni har läst det första! Vi önskar 
givetvis att ni hör av er till redaktionen med tips 
och idéer om vad vi kan skriva om. Välkomna! 

Vårens kurser
Vår plan är att presentera vårterminens kursutbud 
första veckan i januari, så håll ögonen öppna och 
klicka in på vår hemsida: svenskahundklubben.se/
sodertalje. 

Missa inte HundCaféet!

Vad är det man säger: festligt, folkligt och fullsatt! 
Det hoppas vi på när vi öppnar HundCaféet den 2 
februari i SHK:s klubbstuga i Bastmora!
    Vi är några medlemmar som inbjuder två- och 
fyrbenta intresserade att ses under några trivsam-
ma söndagseftermiddagar med start kl 12.00. Alla 
är välkomna, både du som har hund och du som 
själv vill ha lite mysig samvaro med fika, kaffebröd 
eller goda mackor. 
    Vi vill stimulera hun-
deriet med utbyte av er-
farenheter men även då 
och då bjuda på aktivite-
ter som är aktuella. Den 
2 februari tänkte vi öpp-
na med någon aktivitet 
som startar vid 13-tiden. 
Mer info kommer senare 
i januari.
    Planen är att vi ses i HundCaféet varje söndag, kl 
12.00. Vi planerar att gå hundpromenader, visa hur 
nosarbete fungerar, hur rallytävlingar ordnas eller 
annat som ni vill veta eller se. Håll därför koll på vad 
som händer på söndagarna i februari, besök hem-
sidan och läs era medlemsmejl. Boka några timmar 
för gemenskap som utgår från våra hundar. Vi lovar 
inte bara fika: soppa, toast, varm korv eller våfflor 
kan också ingå i utbudet. Självklart finns det även 
något gott till hundarna. Eller vad sägs om päron-
kex, köttbullskakor och morotstuggisar.

Varmt välkomna!
SHK Södertälje

Vindlära viktigt i nosarbete
När påverkar vinden mest och gör det svårast att 
läsa hur min hund arbetar i spåret? Är det i med-, 
mot- eller sidvind? Det var en av frågorna som Siw 
Rüdén ställde i samband med kvällsföredraget på 
temat Vindlära. 
    Ett 40-tal medlemmar i Svenska Hundklubben Söder-
tälje samlades i klubblokalen i Bastmora när Siw Rüdén 
föreläste. Kvällens röda tråd visade hur viktigt det är att 
förstå och tolka vindens påverkan i allt nosarbete, framför 
allt utomhus i spår- och sökarbete. Men även hur hun-
den markerar föremål i spåret får stor betydelse för 
nosarbetet inomhus.
    Den övervägande delen gissade på sidvind, där-
efter medvind och det rätta svaret motvind fick minst 
antal röster. I motvind har doftområdet brett ut sig 
och hunden får svårare att ta upp spårkärnan.
    Siw Rüdén har mångårig kunskap och erfarenhet 
från Försvarets Hundtjänst och har utbildat och trä-
nat tjänstehundar, utbildat och dömt i Nose Work, 
bland mycket annat. Hon har även tränat minhundar 
i Bosnien. 
    Miljön både ute och inne hindrar vittring från att 
ta raka vägen fram. Vinden ändrar sig och påverkar 
spåret liksom kuperad terräng, stigar, gropar, kullar, 
regn och snö. Att lita på sin hund är viktigt i spårar-
bete oavsett miljöförändringar. 
    Ett annat råd är att inte belöna för mycket i spåret 
eller i nosarbetet inomhus. Belöningen för hunden 
är att följa spåret och hitta föremålen. Att belöna 
för mycket kan vara störande och det omedvetna 
kroppsspråket påverkar också hundens arbete.

    ─ Som förare kan du helt omedvetet leda hun-
den i den riktning som spåret går, säger Siw Rüdén 
och visar hur det praktiskt ser ut. För lite variation i 
nosarbetet kan också verka uttråkande för hunden.
    ─ Tänk nytt om det inte fungerar som du planerat 
och avbryt om det inte går som du tänkt. Genom att 
lära dig hundens beteende träffar du mer rätt i din 
träning. Jag arbetar fokuserat utifrån min erfaren-
het, säger hon. Och glöm inte att visa ödmjukhet för 
det du tänker träna med din hund.



    Föredraget var mycket inspirerande och Siw de-
lade med sig av sina många klokheter och erfaren-
heter. Vi som var med gick hem med ny kunskap 
och många fler insikter som från och med nu kan 
praktiseras i allt nosarbete.

Vård för vintertassar 
Visst är det härligt med 
vinter, men is, snö och 
vägsalt är inte snälla 
mot hundens vintertas-
sar. Ge din hund en or-
dentlig tassikyr så blir 
vinterpromenaderna 
ännu roligare.
  Så här tar du bäst 
hand om hundens vin-
tertassar så att ni båda får njuta av snön:
   Vägsalt är besvärligt för vintertassar och tramp-
dynor. Skölj av tassarna i ljummet vatten när ni gått 
på saltade vägar. Torka noga efteråt.
    Smörj in trampdynorna varje kväll för att före-
bygga sprickor. Försvarets hudsalva är en klassi-
ker som finns på Apoteket för ett par tior. Oliv- eller 
kallpressad rapsolja har också en läkande förmå-
ga och hjälper vintertassarna.
      Du kan också göra din egen tass-salva så 
här: Smält 45 gram bivax i vattenbad. Blanda i två 
dl kallpressad jungfruolja eller rapsolja och häll 
upp i en glasburk. Smörj in trampdynorna och lin-
da gärna en mjuk socka runt tassen som du fäster 
med textiltejp. Hunden kommer nog inte uppskatta 
det, men å andra sidan blir den glad av resultatet. 
    Kontrollera tassar och trampdynor varje dag. 
Håll klorna korta och klipp pälsen mellan tramp-
dynorna och du har en långhårig hund, så att det 
inte bildas isklumpar. Har den ändå fått isbollar i 
pälsen, så lös upp dem i ljummet vatten.
     Var vaksam på rödaktig missfärgning och irri-
tation på trampdynorna och mellan tårna. Det be-
ror på ytlig svampinfektion, som kan uppkomma 
om pälsen ständigt är fuktig. Fråga efter lämpligt 
botemedel på apoteket och kontakta veterinär om 
det inte hjälper.       Källa: Härliga Hund

Sen Sist

Ett STORT tack till våra sponsorer 2019!
Tack vare sponsorernas bidrag har vi under året kunnat vidareutbilda våra instruktörer inom olika om-
råden samt utöka antalet verksamheter inom klubben. Så ett STORT tack till Mandarin AB, BIM AB, 
Adams Stängsel AB, Sund Ekonomi, Studiefrämjandet samt Telge Hundcenter.  Styrelsen SHK Södertälje

Suki sommaren/
hösten 2018  
Suki och jag har 
tillbringat åtskilliga 
timmar vid fotbolls-
planer som sup-
portrar till EIF flickor 
05/06 vid träning och 
matcher. Det har va-
rit en mycket bra so-
cial träningsvariant 
för Suki. Vi reste till 
exempel med laget 
på en cup i Västerås 
och då bodde vi för 
första gången på 
hotell, där hundar var mer än välkomna. Suki 
charmade förstås både personalen, spelare och 
åskådare på cupen med sitt glada sinne.
    Nästan direkt efter cupen så bar det iväg igen 
på nya äventyr. Denna gång på en veckas kennel-
läger på Idre Fjäll som Pia Juhlin, uppfödare och 
ägare av Kennel Black Blossom anordnar årligen.      
    Ett läger som bjöd på massor av aktiviteter 
som Personspår, Föremålsök och Viltspår. Även 
rallylydnad och vardagslydnad ingick i program-
met samt en föreläsning med Ingrid Tapper.  
    Väl hemma efter lägret kom ju värmen som 
sög lite musten ur oss men vi återhämtade oss 
raskt och anmälde oss på hösten till en kurs i var-
dagslydnad på SHK. Kursledare var Marianne & 
Agneta och där fick vi lära oss massor, vi fick bra 
tips och råd kring koppelgång, inkallningsövning-
ar samt sitt/stanna kvar och mycket mera. Jag 
tror dock att kursledarna fick sig lite huvudbry, 
hur man tar sig an en ständigt skällande Suki. 
    Efter kursen kände jag mig redo att träna på 
att ha Suki lös på promenaderna, men oj vilket 
busfrö det visade sig att jag hade och jag fick be-
kymmer direkt. Mer om hur det gick, får ni läsa 
om i nästa nummer, så häng med vetja! 

Malin & Suki



SHK uppmärksammas i populär webbtidning
Webbtidningen Hundetablissemanget har uppmärksammat att SHK 

startar nosarbetsprov som en testverksamhet våren 2020. Det är tidningens 
reporter och fotograf, Sara Flodin som skriver om testet som är öppet för dem som 

vill tävla mot sig själva.
    Men inte nog med det, en länk i texten leder vidare till ett stort reportage om Svenska 
Hundklubben, dess historia, verksamhet och fördelarna med att vara en liten klubb med 
korta beslutsvägar. Artikelförfattaren tar även upp de olika prov som SHK arrangerar och 
som nu senast även kan göras inom nosarbete i olika klasser.
    Läs mer på: www.hundetablissemanget.se Bilderna är från reportaget i webbtidningen.

En till Svensk hundklubb

I nästa Månadsblad
Vi hoppas att det kom-
mer många på vårt första 
HundCafé som öppnar 
den 2 februari. Reporta-
ge utlovas därifrån, så 
därför kommer Månads-
bladet några dagar se-
nare.


