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Ordföranden har ordet
Jag är ordförande i Svens-
ka Hundklubben Södertäl-
je som har sin klubbstuga i 
Bastmora, Enhörna. Klub-
ben är en av sju lokalklubbar 
som även finns i Uppsala, 
Västerås, Eskilstuna/Tors-
hälla, Vingåker, Värmland 
och Kristianstad. Vi som är 
ordföranden har ett gemen-
samt forum för att samord-
na och utbyta erfarenheter. 
Den fråga som nu är mest 
aktuell är att vi som lokal-
klubbar vill arrangera prov 
och tävlingar i egen regi. Det är en fråga som kom-
mer att tas upp i möte med funktionärer och vår hu-
vudorganisation, centrala Svenska Hundklubben.  
    Lokalklubbarna är ideella organisationer där alla 
arbetar frivilligt utan ekonomisk ersättning. Vi som 
arbetar i styrelsen är förutom jag själv; vice ordfö-
rande, sekreterare, kassör och ledamöter. Alla har 
personligt ansvar för klubbens skyldigheter i fråga 
om att följa och leva upp till aktuella stadgar, inter-
na och externa bestämmelser/lagar och klubbens 
ekonomi.
Gediget arbete
I klubben finns många funktionärer och instruktö-
rer som gör ett mycket gediget jobb. Flera arbets-
grupper har sina specifika arbetsområden som till 
exempel Kurs- och Utbildningsgruppen, Utställ-
ningsgruppen, Marknadsgruppen, med flera. Köks-
gruppen arbetade intensivt i våras då vi började 
med vårt populära HundCafé. Hoppas vi kan öppna 
det igen om och när pandemin har gett med sig.
    Vårt centrala arbetsområde är förstås kursverk-
samheten med utbildningen av hundar och hundä-
gare så att de får ett gott liv tillsammans.
Trivsam samvaro
Klubbens motto ”Med Hunden i Centrum” förplktar. 
Vi prioriterar den goda relationen mellan förare och 
hund, vilket i sin tur ska leda till ett gott samarbete, 
följsamhet och trygghet. Det bygger vidare på ett 
ledarskap som hunden förstår och resulterar i en 
trivsam samvaro mellan förare och hund. Vi base-

rar all inlärning på individanpassad belöningsträ-
ning.
    Några av mina arbetsuppgifter som ordföran-
de:  
• Leder styrelsens arbete och är mötesledare vid 

styrelse- och arbetsmötena
• Ser till att de beslut som klubben fattar också 

genomförs
• Är klubbens officiella representant 
• Är klubbens firmatecknare 
• Bereder, i regel tillsammans med sekreteraren, 

ärenden och frågor som ska tas upp på dag-
ordningen

Full fart i skogen
En av de tre spontana träningsgrupper som träffas 
regelbundet är Spårgruppen. Gruppen brukar ses i 
Taxingeskogarna vid Svartbro. Varje onsdag är det 
alltid några som träffas för att spåra, prata och fika. 
Ibland är de få, men för några veckor sedan kom 
så många som tio ekipage! Vädret var fin-fint och 
stämningen på topp. 
    Flera ville träna inför spårprovdagen några veck-
or senare medan andra ”bara” vill umgås (på två 
meters avstånd). Den här gruppen har inga fasta 
medlemmar utan de som vill ansluter sig till grup-
pen några timmar varje onsdag. Tips och idéer 
byter ägare och stämningen är trivsam, enkel och 
trevlig och huvudsaken är att träna spår men även 
att umgås med likasinnade.

Bättre kan ni!
Vart tog ni vägen alla medlemmar? I förra Månads-
bladet efterlyste redaktionen tankar och idéer om 
vad SHK-andan betyder och står för. Men det var 
inte någon särskilt aktiv respons på uppropet.

Tommy Eriksson, ordfö-
rande i SHK Södertälje.



Sen Sist

    Så vi försöker igen – kom igen och bidra! Dina 
synpunkter är viktiga för klubbens fortsatta ut-
veckling. SHK Södertälje finns för er medlemmar, 
så ta chansen.
    Kan det här ingå i SHK-andan? SHK-andan 
bjuder på ett vänligt möte mellan medlemmar och 
funktionärer. SHK-andan gör att jag vill gå kurs 
hos klubben. SHK-andan gör att jag blir sedd 
som individ. Det är odramatiskt att be om hjälp, 
SHK-andan välkomnar mig som hundägare.
    Fortsätt att fylla på listan!!! Mejla till manadsbla-
det.sodertalje@svenskahundklubben.se 

Stor satsning på fortbildning
Kunniga och tillmötesgående instruktörer samt 
funktionärer är en klar konkurrensfördel, så även 
i vår verksamhet. Därför är det viktigt att kunna 
erbjuda en modern och aktuell utbildning och kur-
sverksamhet.
    Svenska Hundklubben i Södertälje kommer 
under hösten i år att satsa stora resurser på att 
fortbilda sina instruktörer. Ett gediget program har 
tagits fram och riktar sig till alla instruktörer oav-
sett inriktning. Alla ska få möjlighet att fördjupa sig 
i olika ämnen och utveckla sitt ledarskap och sin 
pedagogik.
    Klubben har lagt stor vikt vid att hålla en hög 
kompetens hos föreläsarna/lärarna. En stor del av 
den planerade utbildningen genomförs därför av 
professionella externa lärare med specialitet inom 
varsitt ämnesområde.
I grundutbildningen ingår:

• Ledarskap och pedagogik

• Kynologi och hundspråk 

• Lagar, förordningar och SHK:s organisation

• Läsa hund (mentalkunskap)

Delar av programmet erbjuds även till medlem-
marna. Inbjudan går ut i dagarna via klubbens 
sociala kanaler. Som medlem kan du anmäla dig 
till Kynologi och hundspråk, Läsa hund, tävligslyd-
nad och drag. Läs mer i din mejl om erbjudandet.
    Klubben tar hänsyn till Folkhälsomyndigheter-
nas rekommendationer om att hålla avstånd mel-
lan varandra i klubbstugan under föreläsningarna.

Övning ger färdighet  
och ett Championat
Idag kom det efterlängtade mailet,det som färdats 
hela vägen från USA och som talade om att Suki 
blivit Certifierad Trick Dog Champion.
   Vilken lyckokänsla. I tre månader har vi tränat 
trick på olika nivåer, finslipat detaljer, filmat trick 
som bedömts av certifierade Trick Dog domaren 
Hanna Rubio Vretby  (vår instruktör i somras och 
online).
    I den slutgiltiga delen gällde det att sätta ihop 

en angiven rad godkända trick i en sammansatt film 
som sen skulle skickas till USA bedömning av do-
mare ”over there”.
    Att göra Trick har alltid varit Sukis paradgren 
från det att hon var liten valp. Fick hon inte göra en 
massa trick så skällde hon som tusan.
    Hon skäller lite mindre nu när hon fått jobba på 
bra ska tilläggas.
    Ninja är precis klar med steg fyra och har bara ett 
par detaljer kvar att gnugga innan vi kan klippa ihop 
och skicka hennes applikationsvideo. 
    Det som är bäst med Trick Dog är att man får en 
oerhörd fin kontakt med sin hund och att samar-
betsförmåga sätts på prov.
    Tricken i sig testar hundens kroppsliga koordina-
tionsförmåga, tass och nosarbete, doft/spåren-
skap, lydnad och andra beteenden mot signaler, 
verbala eller tysta.
    Om du är intresserad av Trick dogs kan du läsa 
mer på www.hundtrick.se Där finns alla nivåer lista-
de och även listor med trick att lära sig.
    Passa på och gå en kurs i Trick dog du med!
Vårt nästa projekt blir viltspår.

Fr v, Ninja, 9 mån Expert TD. Suki, snart 3 år, Champion TD 
och Balto, 2,5 år, Novice TD.

Månadsbladet i klubbstugan
Nu finns Månadsbladet i en pärm samlade i klubb-
stugan i Bastmora. Välkommen att läsa! 


