
Månadsbladet
Svenska Hundklubben Södertälje

Nr 4, 2 mars 2020

E-post: manadsbladet.sodertalje@svenskahundklubben.se

Lyckad satsning på HundCaféet
Fortsättning följer på HundCaféet! Den 15 mars öppnar vi klubbstugan 
igen kl 12-14. 
    Hittills fyra HundCaféer – alla mycket lyckade. Fullt med två- och fyrbe-
ningar, go’fika för alla sorter, våfflor och köttbullmackor är favoriterna. Och 
som en perfekt avslutning, några dagar före Fettisdagen bjöds på små 
delikata hembakta semlor.
   Seminarierna har varit populära, balansboll, introduktion av nosarbete 
och pröva-på rallylydnad. Förra veckan var temat relationsskapande mel-
lan hund och ägare. En filosofi som används av SHK för att skapa ett bra 
samarbete. 
  Nu gör vi ett uppehåll på två söndagar, då klubbstugan är uppbokad av 
andra aktiviteter. Men den 15 mars ses vi väl igen? Varmt välkomna! Marie Henriksson visade gymnas-

tikövningar på balansboll.

Succé för HundCaféet.

Ett av de glada köksgängen som servade alla med kaffe-
bröd,smörgåsar och våfflor. Fr v Lehni Olsson, Anki Lindlöf 
och Jessica Mann.

Utbildningsansvarige Jan-Lennart Andersson föreläste om 
hundhållning, ledarskap och relationsmodellen.



30 sekunder räckte för Flisan
Elisabeth Andersson med sin snart sexåriga Lagot-
to Romagnolo blev den första att ta hem Nosarbets-
testet i startklassen. På endast 30 sekunder nosade 
Flisan upp gömman med eukalyptus som låg i ett 
skrymsle under ett bord. 
    Hela 20 ekipage hade hörsammat inbjudan till att 
delta i nosarbetsprovet som 
genomfördes för första gång-
en inom SHK och i Södertäl-
je. Sex ekipage klarade start-
klass och nästa provomgång 
är den 12 mars. 
    – Jag har tränat och tävlat i 
nosarbete i drygt två år och är 
nu uppe på NW klass 2, berät-
tar Elisabeth Andersson. Hon 
och Flisan började med nos-
arbete för det var roligt och 
det är bland det bästa en hund kan göra, nämligen 
att använda sin nos. Att använda sin nos är det roli-
gaste min hund vet, säger hon. 

Olyckligt möte kan  
leda till slagsmål

– Eftersom jag alltid haft 
raser av kamphunds-
typ har mitt mål varit att 
vara förberedd på risksi-
tuationer som kan upp-
komma. Därför har jag 
utbildat mig och studerat 
raserna som hysteriskt 
fått så felaktig uppmärk-
samhet kring förmodad 

aggressivitet av icke-seriösa hundägare. 
    Etologen Iréne Westerholm som äger Hund- 
läroverket AB har mer än 20 års erfarenhet av 
hundhållning och hundutbildning. 2012 började Ire-
ne och Åsa Tova Bergh författa Kamphundsboken. 
    I mitten av februari höll Iréne föreläsning för en 
vetgirig publik på Svenska Hundklubben i Södertäl-
je på temat ”Hundslagsmål”. Ett ämne som alltid är 
lika aktuellt och kanske lite tabubelagt, säger hon. 
    – I dag har vi många hundar samlade på en betyd-
ligt mindre yta än tidigare. Kanske har vi dessutom 
fler okunniga ägare och det verkar bidra till fler kon-
flikter, säger hon. Min erfarenhet är att hundslags-
mål ofta uppstår med framsläppta, lösa hundar. 
    För många hundar blir en sådan situation oer-
hört pressande. Vissa visar underkastelse, med-
an andra vill försvara, visa status eller är räd-
da. Även ägarens agerande påverkar hunden. 
    – Det finns även juridiska aspekter på vem 
som orsakat skadan, fortsätter Iréne Wester-
holm. Tillsynslagar reglerar ersättning och Nöd-
värnsrätten förklarar det brottsliga angreppet.  
    Hur ska man då agera om ett slagsmål är på väg att 
uppstå? Före ett bett är rekommendationen om du är 
ensam att fixera på en hund och försiktigt dra ifrån.  

    – Hundar 
som inte ger 
allt i en konflikt 
ska man försö-
ka att överras-
ka med vatten, 
en filt eller ett 
högt ljud. Men 
var samtidigt 
medveten om 
att det finns en 
risk att trappa 
upp kampen. 
    Om hundarna 
har bitit sig fast 
är tillvägagångs-
sättet att fixera 
bakdelen och 
nacke och för-
söka bryta loss. 
    – Att tillfoga smärta är helt uteslutet. Inga sparkar, 
inga slag! Efter konflikten försöker man lugna ner 
stämningen, kontrollera skadorna och ta personupp-
gifter. Kontakta givetvis veterinär om det finns skador. 
    Det finns en hel del myter när det gäller hundslags-
mål. Några är:

•	 Det löser dom själva – låt dom göra upp.

•	 Valpar slåss inte.

•	 Våld löser allt: bänd bakbenen ifrån varan-
dra, vrid om testiklarna eller peta i ögonen.

•	 Tikar slåss inte med hanar. Tikar slåss värre 
än hanar.

    Repetera och var förberedd, hundslagsmål före-
kommer i din närhet!

Utmärkelser för 2019
I samband med Södertälje-klubbens årsmöte fick 
några medlemmar utmärkelser för väl genomförda 
prestationer och insatser under 2019. 

Årets Rookie gick till Marie Olsson (nedan) med 
Schäfern Crstelines Lai-
cie. Under året har eki-
paget nått högsta god-
kända poäng. 458 poäng 
i tre godkända tävlingar i 
i Rookieklass.

Årets 
Klass  
1-hund gick till Erika From (tv) 
med den Finska lapphunden 
Blackblossom MR Lotos med 
155,5 poäng i en godkänd täv-
ling.

Irene Westerholm.



Vill du hjälpa till?
Är du intresserad av att bidra med dina erfarenhet-
er 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 under kontakt kan du fylla i vad du 
kan och vill hjälpa till med. För klubben är det ovär-
derligt att få en sådan information. Om fler hjälps 
åt blir uppdragen både roligare och enklare att ge-
nomföra.

Årets Klass 2-hund gick till Anja 
Vervaart (th) med Miniature Ame-
rican Schepherd, Dalorogårdens 
Sweet Lillis. Ekipaget fick 448 po-
äng i två godkända tävlingar.

Årets spårhund gick till Lena 
Gustavsson 
(tv) och Border-
terriern Nisse, 
godkänt prov i 
Silverklass. Ekipaget har stått för 
den främsta spårprovsinsatsen 
under året.

Årets ut-
ställningshund gick till Ma-
rianne Ottinger (th) med den 
franskabulldogen Kathinka 
Karat iz palevyh buldogov. 
Ekipaget har meriterats mest 
under året.

Årets SHK:are i Södertäl-
je delades av 
Hans Andersson 
och Annica Ahl-
berg-Valdna (th)
med motiveringen: 
”För ert stora en-
gagemang i arbe-
tet med klubbens 
hemsida”.

Suki och jag, ett nytt kapitel
Något som jag missade att berätta i förra brevet var att 
Suki gjorde startspår i personsök och blev godkänd vid 
sitt andra provförsök. 
    Nu till år 2020 och ett nytt kapitel i vårt liv. En viss 
rädsla fanns hos mig inför nyårsfirandet då förra 

Sen Sist

årets fyrverkerier satte lite griller i huvudet på Suki. 
Inför nyår så körde jag ett videoklipp med fyrver-
kerier på Youtube inomhus och utomhus samt på 
promenaderna i förebyggande syfte och det verka-
de ge resultat. Nästan ingen oro alls på nyåret vid 
smällarna. Nu till årets stora nyhet.
     Flocken har utökats med en till finsk lapphund, 
Ninja åtta veckor, som vi hämtade hem på alla 
hjärtans dag. Suki blev lite ställd till en början av 
valpens ankomst, men redan första dagen så såg 
jag det jag önskat se, leklust och kamratskap. Vå-
ren kommer alltså att bjuda mig på ömma fingrar, 
enorma mängder bajspåsar,men förhoppningsvis 
också på lite sol och värme.  
    En valpkurs blir nog aktuell och säkerligen 
ett anlagsprov i viltspår för Suki, som har en 
grym nos. Till vardags har vi nu massor att trä-
na på, för både Ninja och Suki. Förutom rums-
renheten för Ninja, så kommer jag att lägga stor 
vikt på inkallningsövningar och väntaträning, 
då jag tror att det är två av fyra viktiga hörnste-
nar. Vi tränar vidare med trix o fix för Suki och lite 
nosework/specialsök. Läs mer i nästa månads-
blad, om jag har fingrar kvar som kan skriva dvs..  
    Malin, Suki & Ninja 


