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Saknade fler sommarbilder
STORT TACK till Christoffer Frances som är en av  
dem som hörsammat mejlet till medlemmarna där 
Månadsbladet önskade sommarbilder på era hun-
dar. Vi hade gärna sett att många fler hört av sig, 
men det är ju ibland så att minnet är kort. Detta 
föranleder redaktionen att fråga vad ni medlem-
mar vill läsa. Kom med synpunkter på innehållet. 
Bladet är till för er!

Ryktet säger
Psst: Har ni hört rykten om att det kanske finns 
planer på en hundhall i Bastmora? Vad skulle det 
innebära för SHK? Hör av er - ta chansen tyck till!!!!

På resande tassar
En vecka i Idrefjäll blev årets semester/träningslä-
ger för mig och vovvarna. Kennel Black Blossom 
anordnar varje år ett läger där vi samlas alla med 
våra finska glapphundar, förlåt Lapphundar och 
har det trevligt med diverse aktiviteter.
   Under veckan erbjöds vi träning i personspår, 

Här är det Ulva och Pluto som leker på sandstranden på Vit 
Sand i Tiveden.

föremålssök, lydnad, vardagslydnad/miljöträning, 
viltspår och Trick Dog. Fantastiska instruktörer i 
alla kategorier har guidat oss under alla pass och 
gett oss motivation och inspiration. 
    Veckan avslutades med en rolig individuell täv-
ling (övningar plockade ur veckans kursutbud, fö-
remålssök, trick och lydnad) för tolv ekipage, där 
Ninja 6,5 månader knep en andraplats. Etta blev 
elvaåriga Imse.       
    Många goda råd, tips och idéer tog vi med oss 
hem från lägret och nu är vi peppade för framtiden.
Suki och Ninjas favoriter är viltspår och Trick Dog. 
Siktet är nu inställt på att på sikt bli Champion.

På återhörande!
Malin, Suki och Ninja

Sensommarlägret 2020
Glöm inte att anmäla dig till en härlig helg med 
hundträning på sensommarlägret på Assö vid Bar-
nens Ö den 11-13 september. Helgen utlovar inte 
bara en härlig och vacker träningsmiljö, god mat 
och rikligt med tillfällen till träning, utan också sto-
ra möjligheter att möta och lära känna människor, 
som delar ett gemensamt intresse – nämligen 
hund!
    Vi följer Folkhälsomyndighetens regel om att 
inte överskrida 50 personer och vi följer deras öv-
riga riktlinjer. Är du symtomfri från luftvägsinfek-
tion och förkylningssymtom är du välkommen att 
anmäla dig senast den 10 augusti. Tänk även på 
att hålla god handhygien som är särskilt viktigt i 
toalettområden och på matställen.
    Under några fartfyllda dagar erbjuder arrangö-
rerna SHK Uppsala och SHK Södertälje en godis-
påse med tävlingslydnad, nosarbete/specialsök 
och vardagsaktivering. Som om inte det vore nog; 

under helgen finns det även möjlighet att 
träna alla typer av spår, som person-, vilt- 
och hårda spår samt personsök. Anmäl 
här: https://svenskahundklubben.se/ 

Höstens kurser
Det finns fortfarande  platser kvar till de flesta kur-
serna i höst. Mer information om tider och kostna-
der finns på hemsidan: https://svenskahundklub-
ben.se/sodertalje/ under fliken Kurser.
   Välkommen till en givande höst med SHK Söder-
tälje!

Suki och Ninja i Idrefjäll.


