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Allt mörkare och kyligare  

Nu har vi kommit in i den mörkare delen av året då da-
garna blivit kortare och temperaturen sjunker dag för 
dag. 
    Vi plockar fram våra höst- och vinterkläder och knäp-
per till om halsen för att hålla värmen kvar i kroppen. 
Klär vi våra hundar? Det är efter tycke och smak men 
framför allt; glöm inte att reflektera över hur du och 
din hund syns när ni är ute på promenad i skymningen.     
Hoppas att du som gillar mobilen och kollar ”messen” 
under promenaden också håller ett extra öga på din 
hund så att inte något tråkigt händer.
     Den här årstiden kanske inbjuder till att korta av pro-
menaderna för att det är så urrigt ute. Släppa ut hunden 
i trädgården, om man har en sådan, ersätter inte pro-
menadens alla möjligheter till gemensam aktivitet er 
emellan. Hunden behöver komma ut för att bland annat 
”läsa tidningen”. Med andra ord: Kolla läget i kvarteret. 
- Har Bella varit ute? - Jazzå inte det. 
    Korta promenader är väl ok, men då behövs ett par 
extra tillfällen. Det är positivt för alla parter.
    När ni är ute och går med hunden så syns ni ju i kvar-
teret, kanske ni även hörs, vilket kan vara bra för dem 
som inte av olika skäl kan komma ut så mycket som man 
önskar.
     Ta väl vara på er alla!

Tommy Eriksson, ordförande

Renrasiga kontra blandraser
Många har åsikter om icke renrasiga hundar. 
SHK:s styrka är dock att välkomna alla hundar, 
oavsett renrasiga eller inte. Vi ska vara stolta 
över att vi är så öppna med vår inställning som 
hundklubb även om man har en avvikande per-
sonlig åsikt. Alla medlemmar företräder klub-
ben och den värdegrunden ska vi vårda och 
värna.
    I ett flertal sammanhang har det framkommit 
åsikter om labradoodles eller andra så kallade pu-
delblandningar (cookapoo, cavapoo, osv). Det kan 
handla om vad de kostar, om dessa uppfödare är 
seriösa eller om det verkligen är nödvändigt att avla 

fram nya blandraser när vi redan har så många 
renrasiga hundar. Det finns pudelblandningar, till 
exempel labradoodle, som kostar mer än många 
renrasiga hundar. Birgitta Olofsson som är kassör 
i styrelsen i Södertäljeklubben har en labrodood-
le, Stelpa. Hon tycker att det är tråkigt att höra så 
mycket negativt om dessa blandraser. 
   – Jag köpte min Stelpa för att vi i familjen sökte 
en hund som inte var så allergiframkallande. Jag 
vet att det inte finns allergifria hundar, men vi valde 
en labradoodle som är allergivänlig och vi föll också 
för den härliga mentaliteten hos denna blandras. 
    Aveln med labradoodle pågår hos ett stort 
antal seriösa uppfödare runt om i världen. Det 

Full fart för Stelpa.



finns en fastställd rasstandard och det finns ett 
hälsoprogram som är till för att de som är uppfö-
dare ska göra allt de kan för att endast ta valpar 
efter friska, mentalt sunda och dessutom utseen-
demässigt rastypiska hundar. 
Stor efterfrågan
– Vad jag vill belysa med detta är att det finns se-
riösa uppfödare av dessa blandraser som inves-
terar mycket i sin uppfödning och det är ett skäl till 
det högre priset, fortsätter Birgitta Olofsson. Ett 
annat skäl till de högre priserna är ju också att 
efterfrågan av vissa raser/blandningar är mycket 
högre än utbudet vilket leder till högre priser. 
    – Om det nu är så att det finns mindre seriösa 
uppfödare som börjar avla fram olika pudelbland-
ningar och tar överpriser på dessa hundar så är 
det ju väldigt tråkigt. Men egentligen borde det 
inte skilja sig från mindre seriösa kennlar som av-
lar på rasrena hundar som inte har ett tydligt mål 
med att skapa friska, starka individer med plane-
rade egenskaper. Det är därför viktigt att läsa på 
innan man köper en valp. 
     Vad gäller nya raser historiskt sett så kom ju 
taxen, schnauzern, terriern och alla andra renra-
siga hundar från vargen. Gravfynd visar att hun-
den fanns som husdjur för på 14 000 år sedan. 
Hunden har framavlats för att passa olika uppgif-
ter och inte minst för att människan valt att vilja 
ha en speciell ras. Varför inte acceptera att nya 
blandningar/raser är på uppgång?
SHK välkomnar alla hundar
– Mitt syfte är att uppmärksamma att det finns 
åsikter och diskussioner om detta, vilket är bra, 
säger Birgitta Olofsson. Jag tycker dock att man 
ska vara försiktig med att dra alla över en kam på 
ett negativt sätt. 
    Att man har personliga åsikter är en sak, oav-
sett vad det gäller, men jag tror också att vi ska 
vara försiktiga att utge oss som talespersoner för 
SHK i det här ämnet, det går helt emot vad vi står 
för. Vi är en klubb som välkomnar alla, oavsett 
renrasiga eller blandade raser. Det är vårt varu-
märke där vi skiljer oss från andra hundklubbar. 
Och det ska vi vårda, värdesätta och försvara.

Kompassteknik och mörkerspår
– Det har varit en jättejobbig men rolig helg. 
Vi fick lära oss så mycket nytt som jag aldrig 
trodde att jag skulle få uppleva. Det säger Mi-
kael Brodin som med sin sjuåriga Jaktlabra-
dor Jackson är en av deltagarna i Mantrailing-
gruppen.
   För några veckor sedan inleddes en helt ny 
fas i projektet, en 24-timmarsövning som började 
fredag lunch och avslutades lördag förmiddag. 
Deltagarna fick träna både med och utan hund. 
Utan hund genom att lära sig att använda kom-
pass i nattsvart mörker. De jobbade två och två 
och det gällde att gå 100 meter, vinkla 90 grader 
två gånger och komma ut på den skogsstig som 
de startat ifrån.

   – De första 100 meterna gick bra i mörkret, men 
sedan blev det svårare, jag tappade orientering-
en, säger Mikael Brodin. Då gäller det att veta hur 
man ska bete sig. Tanken är att den som kommer 
efter mig ska kunna lokalisera var jag gått och 
kunna fortsätta efter spåret.
    Mantrailing är att med hundens hjälp söka och 
spåra personer i olika miljöer, kunna trotsa olika 
klimatpåverkan, passera genom ett underlag till 
ett annat och förhindra att hunden inte lockas av 
aktiva och passiva störningar. Det kan vara dof-
ter, mat, personer med mera. 
    Ledaren för projektet är Conny Åkerblom som 
har en bred bakgrund som instruktör i Försvars-
makten och Räddningsverket. Han har utbildat 
hundförare och hundar i krigsmljöer som Afgha-
nistan, Angola och Mocambique.
   – Jag har lärt mig massor under projektets gång, 
fortsätter Mikael Brodin, framför allt att vara nog-
grann i spårarbetet och inte låta min hund rusa 
iväg.

   Lite senare på natten arbetade hundförarna på 
Bastmoras plan med så kallade microsök. Sex 
spår genomfördes för var och en där hundarna 
skulle markera små saker i spåret. Det handlade 
om verkligt små saker, om mynt, avbrutna tänds-
tickor och flera andra mikrodetaljer.
   – Det gick fint för Jackson som tidigare har tes-
tat mörkerspår, säger Mikael Brodin. Efter den ti-
diga frukosten vid sex-snåret bar det av igen mot 
nya spår och utmaningar.

Mikael Brodin med Jackson har precis klarat  spårprov i 
Silverklass.



Inför nästa träff med Mantrailinggänget ska varje 
deltagare summera vad de vill utveckla med sin 
egen hund.
   – Jag vill fortsätta med personspår, korsa med 
vilt- och blodspår, vinklar och andra svårigheter. 
Mitt mål är att Jackson endast ska koncentrera sig 
på personspåret och inte lockas av dofterna av 
viltspåren eller andra utlagda dofter.
   – Jackson är en mycket duktig spårhund, han 
till och med hittade upp mina dörrnycklar som jag 
tappat när jag la ett mörkerspår. Att delta i den här 
gruppen har gett mig helt ny erfarenhet i spårar-
betet, säger Mikael Brodin.

Ett klick som belöning

Först vill jag bara berätta, att även Ninja nu kan 
titulera sig Trick Dog Champion, vid endast nio 
månaders ålder. Bra jobbat!
    Efter all träning och tid som vi lagt ned på alla 
trick som övats in så blev det naturligt med en liten 
paus i träningen.
    Nu när vi pausat klart tänkte vi köra igång med 
viltspår, men har inte riktigt funnit tiden till det, då 
mycket just nu går åt att lära lilla slyngeln, (Ninja) 
hur man går fint i koppel och hur man generellt 
beter sig, för det har hon tydligen helt glömt bort.
    Hon har blivit lite av en pina på många sätt, 
gräver sönder gräsmattan, letar extra mycket efter 
bajs att äta, skäller på allt och ingenting och känns 
lite rastlös.
    Undrar om hennes första löp kanske är på gång?
Vi har efter trickträning påbörjat specialsök (kong). 
Än så länge bara i hemmiljö.
    Båda hundarna älskar att leta dofter och går 
igång hundra procent så fort jag tar fram NW-as-
ken. Ninja är den som brinner lite extra för arbetet. 
Hon jobbar snabbt och ivrigt, men ännu inte så 
metodiskt. Suki är mer långsam med mindre ener-
gi men har en tydligare markering än Ninja.
    Jag har precis börjat med att klicka in frysmarke-
ring på Ninja och på senaste söket såg det riktigt 
bra ut. Fortsätter hon i samma anda, så kanske 
det snart är dags att anmäla henne till en tävling.
     Tass- och nospuss!

Malin, Suki och Ninja

Vardagslydnad med Johan
De populära och uppskattade kurserna i vardags-
lydnad med Johan Andersson, hundcoach med sitt 
företag Fria Hundar har nu dragit igång igen. 
    Ni som inte kom med den här gången har möjlig-
het i vår när tre nybörjarkurser presenteras.
    I höst är det två nybörjarkurser och en fortsätt-
ningskurs. Alla tre kurserna är fullbelagda. 
    Målet för Fria Hundar är att:
• Hundägare ska lära sig att förstå sin hund.
• Vi ska kunna ta med oss hunden överallt när 

det passar - och våra vänner ska vilja att hun-
den följer med.

• Hunden ska kunna vara lös.
Johan Andersson säger att det är viktigt att du kän-
ner att du kan lita på din hund. Med en följsam hund 
får du också en fri hund. Genom ömsesidig kommu-
nikation och lek kan samspelet mellan hundägare 
och hund byggas upp med enkla och konsekventa 
övningar.

Två mästare i Trick, Ninja och Suki.

Fortsätt att ta vara på varandra, visa hänsyn, håll 
avstånd, tvätta händerna och tänk positivt. Även 
om vi går in i den mörka årstiden ska vi komma 
ihåg att det blir ljusare allteftersom.
    Ha det bra så hörs vi om en månad. Kontakta 
redaktionen med tips och idéer om artiklar och 
ämnen vi kan ta upp och som ni vill läsa!


