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Vårens kurser i full gång
Ett tiotal återbud av 78 anmälda till SHK:s vårter-
min i Södertälje. Om det beror på Coronapandemin 
eller andra orsaker framgår inte men SHK har valt 
att genomföra kurserna och utbildningarna trots allt. 
Alla kurser bedrivs utomhus och alla bör vara fullt 
medvetna om att hålla avstånd och inte samlas i 
grupper. Fika och samlingar i klubbstugan rekom-
menderas inte.
    I höstas var 49 hundägare anmälda till olika kur-
ser. Kanske är det så att vårens utbud känns mer 
lockande med tanke på ljuset och värmen som är 
mer välkomnande än höstmörkret?
    Det är 28 olika hundraser som är represente-
rade i klubben. Övervägande del är blandraser (9). 
Därefter följer Labrador (4), Schäfer, Schnauzer och 
Finsk lapphund på delad plats (3). De följs bland 

annat av Amerikansk Cocker spaniel, Dobermann, 
Fransk bulldogg, Australien shepherd, m fl.
    Många av hundägarna kommer från områden 
utanför Södertälje som Nykvarn, Norsborg, Tumba, 
Järna, Enhörna, Huddinge och Stallarholmen. Det 
är mycket glädjande att så många har valt att gå 
med i SHK Södertälje.
    Rekommendationerna från myndigheterna gäller 
fortsatt och vi måste alla hjälpas åt att vara rädda 
om varandra. Det är allas vårt ansvar att förhindra 
spridning av covid -19. Glöm inte att tvätta händer-
na och håll avståndet mellan varandra. Men glöm 
inte bort att vara ute och njut av våren och försom-
maren tillsammans med din hund!

Mantrailing för spårsäkra hundar
Tio ekipage under ledning av en väl meriterad led-
are, Conny Åkerblom har för någon månad sedan 
startat Mantrailing-projektet. Det ska pågå under ett 
år inom SHK Södertälje med ett tio-tal träffar fram 
till i höst. 

Conny Åkerblom har en mycket bred bakgrund 
som instruktör i Försvarsmakten och Räddnings-
verket som nu är MSB samt många år som ”Ani-
mal Detection Specialist” vid Geneves internatio-
nella centrum för humanitär minröjning. Han har 
utbildat hundförare och hundar vid Försvarsmak-
ten, samt min- och röjningshundar i Kambodja, Af-
ghanistan, Angola och Mocambique, bland annat. 
Sedan 2012 är han Program Office och projektle-
dare inom MSB med specialitet för internationella 
fredsfrämjande insatser som rör global säkerhet.
    Mantrailing är att söka och spåra en person i 
varierande miljöer, kunna trotsa olika klimatpåver-
kan, från ett underlag till ett annat som kantas av 
aktiva och passiva störningar. Det är bl.a. så po-
lishundar utbildas. Alltså att kunna hitta personen 
eller spåret på olika underlag och där spåret ibland 
gör ett avbrott.
  – Det handlar till mycket stor del om att föraren 
ska bli duktig att kommunicera och läsa sin hund. 
Hunden ska arbeta noggrant, utan att ta sig fram 
för fort och klara att ta upp direktvittring eller söka 
upp spåret igen om det avbryts. Att kommunice-

En av  Conny Åkerbloms hundar, Shar Pei-tjejen  ”Don-
na” som är tio år.



ra med sin hund, belöna på rätt sätt vid exakt rätt 
tillfälle och lösa problem tillsammans är värdefulla 
egenskaper som tränas in.
    – Det här är ingen tävlingsform utan i det här 
fallet ett sätt att aktivera och ha roligt med sin 
hund, fortsätter Conny Åkerblom som nämner 
den belgiska vallhunden Malinois som en utmärkt 
mantrailing-hund. Den är snabb, lär fort och har 
en stark ”motor” i sig. Men egentligen är de flesta 
hundar möjliga att träna, det tar bara lite längre tid 
för föraren att förstå sin hunds signaler och egen-
skaper.
    Den första hemläxan för projektgruppen i SHK 
var att fundera på vad som är positivt och nega-
tivt med den egna hunden. En fråga att besvara i 
sammanhanget var: Vad har jag lyckats med i min 
hundträning och vad har kunnat varit bättre.
    Upplägget för det första halvåret av utbildningen 
är att träffas var fjortonde dag och förutom det ge-
nomföra två 24-timmarsövningar.
    Under den andra träffen fick förarna lägga och ta 
upp ett spår för att se ekipagens status. Hemläxan 
är så kallade mikrosök, parallellt med den vanliga 
spårträningen. Syftet med mikrosök är att hunden 
lär sig att noggrant söka efter mycket små föremål 
för att sedan utvecklas mot att följa en spårkärna i 
rätt tempo. Mikrosöket innebär för närvarande att 
hunden markerar en eller flera tändstickor, eller 
delar av tändstickor i en ruta som har olika stor yta.
    Det blir spännande att följa projektet under året.

 Vad är då Mantrailing?
Direkt översatt är det att ”följa en människa”. Målet 
är att hunden följer vittringen av en människa och 
inget annat än en specifik människa. I Mantrail-
ing har hunden enbart en uppgift, till skillnad mot 
vanliga spår där hundens största koncentration av 
vittring finns närmast spårläggarens fotsteg. Men i 
Mantrailing ska hunden följa spårläggarens vittring 
även om det innebär att hunden ibland befinner sig 
50 meter eller mer från spårläggarens fotsteg. För 
att hunden ska veta vilken vittring den ska följa an-
vänds en så kallad ”smeller”, oftast en kompress 
som innehåller spårläggarens vittring. 
    För hunden ska det inte spela någon roll om 
spåret går på hårt underlag eller på en äng. Spå-
rets ålder, längd och underlag spelar liten roll för 
en erfaren och motiverad hund. 
    Mantrailing är ett naturligt sätt för hunden att 
jaga ett byte, nämligen spårläggaren. Hundföra-
ren har inte någon möjlighet att veta exakt var vitt-
ringen från spårläggaren finns. Det enda verktyg 
hundföraren har är att läsa hundens kroppsspråk. 
             Källa: mantrailing.se

Fästingsäsongen är här
Fästingar kan sätta sig överallt på djuret. De gil-
lar att sitta framme vid ansiktet, bakom öronen, på 
halsen eller vid armhålorna. Där djuret inte själv 
kommer åt dem sitter de förstås längre. Ta därför 
för vana att undersöka din hund efter varje utevis-
telse. Borsta ur pälsen för att undvika att fästingar-

na inte följer med in och sätter sig på övriga famil-
jemedlemmar.
    Det finns olika former av receptfria och recept-
belagda fästingmedel för djur på apotek som kan 
förhindra fästingangrepp. Man kan välja mellan 
halsband, spot-on (droppas på huden mellan skul-
derbladen) och tabletter som tar med olika inter-
vall. Vissa preparat är receptfria och för andra be-
hövs recept.
    Det är viktigt att du tänker igenom de biverkning-
ar som finns. Hunden kan till exempel slicka i sig 
fästingdroppar från pälsen om man har givit det för 
långt bak på kroppen, eller från andra hundar som 
är nybehandlade och få i sig giftet. Om hunden blir 
dålig, duscha och schamponera pälsen och skölj 
noga. Blir din hund mycket dåligt, kontakta veteri-
när. Också fästinghalsband kan göra att hundar bli 
dåliga och vingliga.
                      Källa: Evidensia Djursjukvård AB

Spårprov 4 april 2020
I personspår får hunden använda sin fantastiska 
nos för att ta upp och följa ett spår som lagts av en 
för hunden okänd spårläggare. I personspår testas 
ekipagen i provform och erhåller godkänt eller icke 
godkänt omdöme och sedan i flera klasser: Start, 
Järn, Brons, Silver, Guld.

Startklass: Liselott Kristoffersson & Baltsar, 
Chodsky pes, AS12089, domare Kicki Samuels-
son, foto Lena Gustafsson.
Järnklass: Jennie Magnusson & Redspots jätten 
Jorm,, Welch springer spaniel, SE28554/2017, 
domare Kicki Samuelsson, foto Kicki Samuelssn.
Bronsklass: Sandra Jonsson & Elliot, blandras, 
380260043491853, domare Kirsten Johnson, foto 
Kicki Samuelsson
Startklass: Petra Stjärnfeldt & Red cherry’s Her-
kules, Schäfer, SE12431/2019, domare Kirsten 
Johnson, foto Kicki Samuelsson
Järnklass: Sten Hansson & Kronblommas 
Woglinde, Berner sennen, SE10436/2015, do-
mare Jan-Lennart Andersson, foto Jan-Lennart 
Andersson

Lyckliga spårprovseki-
page.



Ta hand om varandra, visa hänsyn 
mot de som är sköra, hjälp till med 
det du kan och följ mydigheternas 

råd! Vi ska klara oss ur detta!
På återseende! 
SHK Södertälje

Startklass: 
Lotta Roos & 
Wegas Cornelia 
captain Frisco, 
Norfolkterrier, 
SE53213/2016, 
domare Jan-Len-
nart Andersson, 
foto Jan-Lennart 
Andersson.
Nästa spårprov är 
den 30 maj i Söder-
tälje. Anmälan se-
nast 24 maj. Anmäl 
här: https://svenska-
hundklubben.se/prov-tavling/personspar/anmalan/

Suki & Ninja, sociala räddare 
i nöden
Ja, nu har ni fått träffa på Ninja, senaste tillskottet i 
familjen Väisänen. Ett charmtroll med skinn på nä-
san, en liten kaxig attityd samt energi till tusen.
    Att vi människor fått sätta vårt sociala liv på paus 
är ingenting våra fyrbenta vänner bryr sig om. De vill 
fortsätta aktiveras, utmanas och belönas. Tur är väl 
det, så att åtminstone vi som hundägare fortfarande 
har möjligheter till viss social verksamhet. Hemma 

hos oss är hundarna min räddning från social kol-
laps.
    De senaste fyra veckorna har Suki och Ninja (nu 
fyra månader) verkligen satt min ork på prov. Det 
har för mig varit gott om sömnlösa nätter och tor-
kande av golv. Högljutt bus är inget jag stormtrivs 
med men försöker stå ut ändå, de är ju så goa när 
de leker tillsammans.
    Liksom Suki är Ninja mycket lättlärd och hon 
gör nästan vad som helst för en godbit. Valpkursen 
på SHK med ledarna Nita och Lena som vi deltar 
på, är kalasbra. Lärorikt och matnyttigt för oss båda 
och Ninja gör ett toppenjobb fast hon är så ung.
    Utöver valpkursen har det blivit träning i vardags-
lydnad hemma samt spårträning i skogen. Siktar på 
ett anlagsprov i viltspår för Suki.
    Suki lever verkligen upp till uppdraget av att vara 
storasyster och lär Ninja allt hon kan, ja även att 
skälla dessvärre…
    Hon visar prov på stort tålamod när den lilla anfal-
ler med sylvassa tänder i rena rama Ninjaattacker.
    Tills nästa månad, håll er friska!
    Malin, Suki&Ninja

Ännu fler glada och nöjda spårprovsekipage.


