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Ordföranden har ordet
Från och med den här numret kommer ordföranden för klubben i Södertälje, Tommy Eriksson att 
skriva något i Månadsbladet. Vi börjar med att höra vad ”lillebror” Sean tycker om att ha flyttat in 
hos familjen.

Jag heter Sean och är en Cavalier King Char-
les Spaniel och är tre år. Nu bor jag sedan ett 
år hos ordföranden i klubben. Innan bodde jag 
hos en äldre dam som fick besvär med synen 
så hon kunde inte ha mig kvar. Jag är ju en ys-
ter liten kille så de vet aldrig var jag befinner 
mig. Men kul är det med det mesta här i livet. 
Har hört att några kallar mig ”Sean banan” och 
så fnissar dom. Husse tycker bättre om ”Sean 
Connery” utan fniss och jag håller faktiskt med. 
Det låter lite mer manligare om man säger så.  
Sean Baptiste tyckte jag inte heller om.       
    Vi har upptäckt att min syrra Tina bor i sam-
ma område som jag. Kul va!! Tjohoo!!  Hon är 
lite så där fin i kanten tycker jag för hon vill inte 
gärna hälsa.    

Jag kallas i alla fall Sean eller Seanie beroende på vilket humör min ”matte” är på. Gillar henne väldigt 
mycket för det är hon som bestämmer tror jag. Hon kammar mej, klipper mina klor och tvättar mina ögon 
och då får jag godis. Godis och annat hittar jag också ute på klubbområdet. Vips så ser jag ofta husse 
eller matte komma farandes med en svart påse i handen och plockar upp det. Tycker jag är bra faktiskt. 
Dom verkar ha koll.                                                                                                                       
    På klubben träffar jag andra hundar som jag skäller på när jag inte känner dom. Men till slut lugnar jag 
ner mig och är jättetrevlig. Matte brukar kasta ut saker uppe i ”valphagen” som jag sedan får söka rätt på 
och lämna till henne. Kul grej om inte storebrorsan Bilbo kommer före. Man brukar få nått när man lämnar 
ifrån sig fint. Mmmmmm                      
    Nu orkar jag inte mer för det är så varmt nu så jag går in och lägger mig på det svala köksgolvet. 
Vi hörs och kanske syns nån gång!

Vad är SHK-andan för dig?
I Svenska Hundklubben pratar vi gärna om 
SHK-andan. Men vad betyder den, vad menar vi 
med begreppet och hur vill vi att andra ska upp-
fatta oss?
Nu är det dags för er medlemmar att inte bara träna 
era hundar utan även träna er fantasi och förmåga 
att bidra med svaren på frågan. 
    Det du tycker är viktigt påverkar klubbens fortsatta 
utveckling. Och vi lovar att dina förslag tas tillvara.
    Så fundera lite kring SHK-andan, gör det på 
hundpromenaden, vid frukost eller på kvällen när 
det bara är tråkiga TV-program. Redaktionen har 
slagit vad om hur många förslag vi får in under sep-
tember månad. Fem, tio, femton???? 
    Skicka in till manadsbladet.sodertalje@svenska-
hundklubben.se   Välkommen med synpunkter – 
små som stora - allt tas tillvara.

Fyra tränar Specialsök
I dag finns tre träningsgrupper som träffas regel-
bundet inom SHK Södertälje. Det är Specialsök, 
Tävlingslydnad och Spår. Samtliga grupper bygger 
på frivilliga insatser för att stötta och hjälpa varan-
dra att utvecklas. Det är inga kurser, utan hundäga-

Yes letar kong bland stock och sten.



Sen Sistre som funnit ett gemensamt intres-
se som de vill dela med varandra.
    Den här gången skriver vi om Spe-
cialsökgruppen som startades av 
fyra intresserade som gick klubbens 
Specialsökkurs i våras.
    – Vi träffas en gång i veckan hos 
varandra och lägger en bana som vi 
tränar på, berättar Yvonne Jagersten 
som är en av initiativtagarna. Speci-
alsök skiljer sig från Nose Work på 
så sätt att en röd kong som klippts 
i små bitar göms på olika ställen på 
banan. Hundarna markerar kongen 
och banan ska tas på tid.
   – Det är roligt att träna tillsam-
mans, vi ger varandra tips och idéer 
och ser vad som kan förbättras, fort-
sätter Yvonne. Fyra ekipage är en 
precis lagom stor grupp.

    Hon berättar 
att de har varit 
på ett treda-
gars-läger hos 
Maria Gab-
rielsson som 
är lärare och 
domare i Spe-
cialsök. Det 
var en givan-
de helg med 
många nya 
erfarenheter. 
Ännu finns 
ingen prov-

verksamhet i Specialsök inom SHK men det finns 
planer på att starta ett sådant projekt nästa år.
    –  Än så länge är det SBK som håller kurser 
och ordnar prov. Vi har alla deltagit i prov med fina 
framgångar. Vi har tränat i en utrymd fårhall och vi 
har tävlat i 30 graders värme. 
   Nästa Månadsblad berättar om Tävlingslyd-
nadsgruppen.

Flera cert på Mälarcampingen
Det blev många fina resultat för flera Södertäl-
jeekipage under helgens utställning i Västerås. 
Flera cert delades ut och domarna menade att 
många hundar skulle klara sig mycket väl i inter-
nationella sammanhang.
   Reglerna kring insläppen var helt anpassade ef-
ter myndigheternas rekommendationer för att så 
långt som möjligt undvika smittspridning av Covid 
19. Varje ekipage hade fått sin egen starttid och 
ingen publik eller andra tävlanden tilläts komma 
in i utställningsområdet. Detta fungerade myck-
et bra och alla accepterade dessa regler. Under 
lördagen ställdes cirka 130 ekipage ut och under 
söndagen tävlade drygt 100.
   De funktionärer som deltog från Södertäljeklub-
ben gjorde ett mycket stort jobb och klubben riktar 
ett varmt tack till alla.

En kong av-
ger en doft 
som hundar-
na markerar. 
I specialsök 
klipps den 
i små bitar 
och placerars 
i gömslen 
utefter banan.

Trix och fix
Oj vilken sommarvärme vi fick efter vår tur till fjäl-
len.
    Det är knepigt att i värmen få till bra aktiviteter 
med hundarna. 
    Främst har vi intriktat oss på att lära oss en mas-
sa olika nya trick.
    Suki har nu jobbat sig igenom tre nivåer och är 
nu nära sin fjärde titel, som då blir Expert Trick Dog, 
lite finslipning återstår. Ninja är på väg mot tredje 
nivån som är Advanced Trick Dog.
    Hundarna älskar att trixa och att lära sig nya 
saker. Största utmaningen är att lyckas filma Trick-
en, då den hund (läs Ninja, numera även kallad 
den Lilla Terroristen) som INTE utför tricket, ändå 
hemskt gärna vill vara med på film antingen i egen 
hög person (hund) eller genom att skälla i filmens 
bakgrund och stör då förstås, LITE grann.
    Suki, Black Blossom Troll Nejlika har genomfört 
ett BPH test med gott resultat, något skottberörd 
kanske, men det visste jag ju redan. 
    Anlagsprov i viltspår ska bokas in under hösten 
för bägge hundarna, vi ska bara öva ett par gånger 
till först.
    Jag jobbar även vidare med att försöka minska 
skällandet på tomten samt vid möten med hundar 
och människor. Jag tycker mig se en förbättring så 
vi kanske är någonting bra på spåret…
    Ett extra träningsmoment framöver kommer att 
bestå av fri gång och inkallning. Målet är att kun-
na promenera med hundarna gåendes fritt bredvid 
och njuta av sommarens sista dagar och höstens 
intågande färgfyverkeri.
    Tass o nospuss på er, håll er friska!

Malin, Suki & Ninja

 


