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Klubbmästerskap i lydnad
Under en något kylig onsdagskväll avgjordes Klubb-
mästerskapet i lydnad i Bastmora. Sju ekipage kom 
till proven och deltog i tre av de fem klasserna. 
    Alla klasser utom Rookie innehåller åtta moment 
med olika svårighetsgrad och avslutas med ett hel-
hetsintryck. I Rookie är det några färre moment. 
Deltagarna får själva välja vilken klass de vill börja 
tävla i. Man behöver alltså inte ha godkänt resultat 
i en lägre klass för att få tävla i en högre. Men så 
snart den tävlande genomfört prov i en klass, har 
han/hon inte längre rätt att tävla i en lägre klass.
Resultaten under kvällen:
Rookie 
1. Petra Stjärnfeldt med Red Cherrys Herkules 
Schäfer 163,5 p och Klubbmästare i Rookie        
2. Mariana Majalainen med Camig Scooby, Border 
collie, 94 p
3. Siv Svensson med Svartgårdens Alborg, Schä-
fer, 66 p 

Klass 1

1. Jessica Johansson med Woho´s Lennart Schä-
fer 174,5 p och Klubbmästare i klass 1    
2. Kicki Samuelsson med Vilda Blandras 141 p 

Klass 2 
Ingen startande

Klass 3
1. Yvonne Jagersten med Tussebergets Yes, Per-
ro de aqua espanol,  246,5 p och Klubbmästare i 
klass 3     
    Nästa lydnadstävling är i Bastmora den 17 juni. 
Anmälan här: https://svenskahundklubben.se/
prov-tavling/tavlingslydnad/anmalan/
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Rookie-klassen. 



Många deltagare  
i lyckat Nosarbetsprojekt 

I våras inledde 
SHK i Södertälje 
”Projekt Nosar-
betstest”. Syftet 
är att stimule-
ra hundägare, 
att tillsammans 
med sin hund ut-
veckla hundens 
färdigheter i nos-
arbete genom 
lämplig stegring 
av svårigheter i 
fem klasser. 
    Sedan starten 
i februari i år har 
nästan 50-talet 
ekipage prövat 
sina färdigheter 
vid tre tillfällen.
Hela 20 har god-
känts, varav två 
flyttats upp till 
järnklass där det 

ena ekipaget klarade sitt första prov. 
     Proven har gått över förväntan säger Yvonne 
Jagersten som är sammanhållande. Varje ekipa-
ge har tio minuter på sig och startar på egen in-
dividuell tid. Därmed klaras rekommendationerna 
från Folkhälsomyndigheten om att inte träffas i 
grupper. Klarar man det första provet erhålls, för-
utom glädjen, en plakett. Klaras det andra provet 
får ekipaget diplom och rosett.
    Inför provet krävs förstås träning, var och var-
annan dag. Till att börja med måste hunden lära 
sig att känna igen dofter. Den första doften är eu-
kalyptus. Det gäller för hunden att lära sig att söka 
doften på olika ställen, såväl inne, ute, i behållare 
och på olika saker, i fordon och burkar. 
    När hunden skickas iväg för att söka gäller det 
att vara noggrann. Föraren/ägaren måste vara 
alert och kunna läsa sin hund när den markerar en 
gömma. Det gäller att inte ha för bråttom i början, 
berättar Yvonne. Svårighetsgraden ökar alltefter-
som och utmaningen blir allt roligare för hunden 
och för föraren. 
    I startklass letar hunden efter en gömma. I järn-
klass är det två gömmor som ska hittas. De fem 
klasserna är förutom start- och järnklass, bron-
sklass, silverklass och guldklass. Poäng delas ut 
vid korrekt markering, vid felmarkering blir det po-
ängavdrag.
    Projektet kommer att utvärderas i sommar/tidig 
höst. 

Arne gillar nosarbete
Femåriga Hovawarten Arne med matte Lena Dei-
ber tycker om specialsök och nosarbete. När SHK 
i Södertälje erbjöd provverksamhet i Nosarbete 
tvekade inte Lena att anmäla sig.

     – Jag tycker om helheten i sökarbete och jag gil-
lar människorna som är med. Alla hjälps åt och vi 
har det trevligt tillsammans. Jag har tränat och täv-
lat i lydnad tidigare med där finns inte samma anda 
som utmärker nosarbetet, säger hon och lägger till 
att Svenska Hundklubben har gjort ett fantastiskt 
bra upplägg på nosarbetet, fem stjärnor för det!
    Lena Deiber har varit med sedan starten i Nos-
arbetsprojektet. Den första gången gick det inte 
så bra. Troligtvis var det en löptik som satt i kö-
ket i klubbstugan. Det andra försöket gick betydligt 
bättre, medan det tredje, som hölls ute på altanen, 
inte klarades av inom tisdgränsen.
    – Arne är känslig för dofter och jag tror att han 
missade att hitta gömman för att det fanns så 
många andra dofter på altanen, säger Lena Deiber 
som främst deltar i Nosarbetsprojektet för att ha 
kul med sin hund. Och att det är en trevlig stäm-
ning. 
    Nästa försök är den 3 juni.

Lena Deiber belönar Arne när han hittat gömman.

Så fungerar hundens nos
Nosens fuktiga yta hjälper till att samla och lösa 
upp doftpartiklar och hunden kan använda varje 
näsborre enskilt för att lättare urskilja doftens käl-
la. Hundar andas in och ut via två olika luftvägar, 
det gör att hunden kan behålla doft även under ut-
andning. Där skiljer den sig från oss människor där 
doften försvinner tills vi andas in igen.
    Inuti hundens nos finns två håligheter som sepa-
reras av brosk. I håligheterna finns labyrintliknande 
benstrukturer, så kallade näsmusslor, täckta med 
slem. Slemmet inuti nosen fyller samma funktion 
som den fuktiga utsidan.  
    Från näsmusslorna transporteras doftämnen vi-
dare till hundens doftcentrum, det olfaktoriska sys-
temet. Där finns hela 220–300 miljoner doftrecep-
torer. Receptorer skickar sedan vidare information 
till luktloben i hundens hjärna som är ungefär fyra 
gånger så stor som människans.



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

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

Tur i oturen, bra att ha

Ja-ni, allting går inte alltid enligt planerna, eller hur?!
Valpkursen för Ninja och öppna spårträningarna, 
våra två aktiviteter gick i stöpet när något oväntat in-
träffade.

    Ninja fick kennelhosta, (trots vaccination). Ack 
så besvärligt och tråkigt allt blev. Vi missade två till-
fällen på valpkursen och dessutom fick vi inte träffa 
våra hundvänner.
    Precis när Ninja kryat på sig, så ådrog hon sig en 
urinvägsinfektion. Oj, panik!
    Tårarna kom, skymde min sikt när jag kl 02.45 
den 1 maj videochattade med en veterinär hos 
Firstvet för att få rådgivning.
    Rådet: hitta lokal veterinär redan samma dag! 
    Hur lätt skulle det bli, på en röd dag..?
    På morgonen kikade jag på kliniker med jouröp-
pet och såg med fasa i prislistorna. Svetten porlan-
de och mina sömndruckna ögon tårades, igen.
    Jag hade dock en fantastisk tur. Fick tag i en 
bekant (veterinär), som kunde tänka sig att göra 
hembesök redan samma dag.
    Lyckokänslan var obeskrivlig. Ninja fick medicin 
och redan till kvällen var hon mycket piggare och 
sitt vanliga jag igen.
    När den pärsen var över så väntade två veckors 
karantän i och med kennelhostan. Gissa om vi alla 
tre klättrat på väggarna.
    Nu är allt åter gott och vi har återgått till lek och 
bus med andra (hundar).
    Mitt nästa inlägg kommer att handla om hante-
ring av vardagsbekymmer!
    Mina hundar har inte respekt för mig, i alla fall 
inte Suki. Så hur ska jag lösa det?
    Följ med, se hur det går!
    Kram & nospuss, håll er friska!

Malin, Suki & Ninja

Sen Sist

Håll utkik på klubbens hemsida, planen är att publicera höstens 
kurser i slutet av juni. Du hittar kurserna och anmälningarna på 
www.svenskahundklubben.se/sodertalje


