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Tryck och distribution
Linderoths tryckeri i Vingåker

PRENUMERATION
Prenumerationspriset är 200 kr per år. Bibliotek
erhåller 20 procent rabatt.

HUVUDKLUBBENS KANSLI
Kontaktperson:
Jan-Lennart Andersson
Ekbackestigen 3, 152 95 Södertälje
Mobil: 0768-81 46 66
jan-lennart.andersson@sbbk.se

UTSTÄLLNINGSKANSLI
Svenska Hundklubben
Gabriella Rönn Larsson
0760 52 37 20

TÄVLINGSANMÄLAN
Anmälan till prov och tävling görs via hemsidan:
www.svenskahundklubben.se
Spårprov: endast online-anmälan
 www.svenskahundklubben.se 
Sökprov: endast online-anmälan
 www.svenskahundklubben.se

SHK HUNDTEST – INFO och ANMÄLAN
Tommy Holmertz
Avgift 350 kr (ej medlem 450 kr) betalas till
PG 21 56-8 EFTER att man fått sin plats bekräftad

MEDLEMSAVGIFTER
Fullbetalande 275 kronor + lokal avgift
Familjemedlem 100 kronor + lokal avgift
Ungdom till och med 18 år 100 kronor + lokal avgift
Hel familj samma adress 400 kronor + lokalavgift
Medlemsavgifter insättes på pg 21 56-8, Svenska 
Hundklubben.

MEDLEMSREGISTRATOR
Marianne Groth, Fuxvägen 7, 152 57 Södertälje.
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Den vinnande långhåriga schäfern
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Eva Sulalampi med Australian
shepherd, Zippo.
Foto: Yvonne Jagersten
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Riksordförandes ord

REDAKTIONEN HAR ORDET!REDAKTIONEN HAR ORDET!

Här är nummer tre av Våra Hundar som 
jag hoppas att du finner läsvärd. Den här 
sommaren har ju gått till historien både 

när det gäller värmerekord och otäcka omfattande 
skogsbränder. Nu närmar sig hösten och med den 
nya tag. Klubbarna erbjuder ett brett kursutbud 
med många stimulerande och roliga aktiviteter. På 
hemsidorna där finns allt du behöver veta för att 

anmäla dig. Glöm inte bort att tipsa redaktionen 
om evenemang och idéer om vad vi kan ta upp i 
kommande nummer.
E-postadressen är:
redaktionen@svenskahundklubben.se

Väl mött i höst!
Redaktionen

Agneta med 
Mimmi. Foto: Ewa 
Nowicka

Under hösten planerar jag att besöka lokal-
klubbarna för att berätta om min vision 
för Svenska Hundklubben och höra vad ni 

önskar och vill. Genom att träffa er och diskutera 
vår verksamhet och hur vi på bästa sätt använder 
våra sociala kanaler är jag övertygad om att vi blir 
ännu mer sammansvetsade. Det personliga mötet 
överträffar alla telefonsamtal, mejl och sms. Att 
prata med varandra ger en större dynamik och vi 
kan lära av varandra genom samtal. Min roll som 
ordförande är att representera er medlemmar och 
agera på ert uppdrag. 

SHK:s anda är att det som sker ska genomföras 
nära klubbarna. Det är de nära händelserna som 
sprider sig och som folk pratar om. Jag vill se mer 

av de ”pärlor” som ni i klubbarna genomför och 
ta upp de goda exemplen i våra olika kanaler. På så 
sätt sprider vi kunskap om våra aktiviteter och det 
ger en sammanhållning både internt och för våra 
externa partners.

Vi ses i höst!

Agneta Gilstig Forshell

Jag vill besöka lokalklubbarna

Medlemsregistratorn vill ha din e-postadress!
SHK har ett nytt medlemsregister där vi nu kan sända ut räkningen för kommande

medlemsavgift och medlemskort via e-post. Därför vill vi ha din aktuella e-postadress.
Sänd den tillsammans med namn och medlemsnummer (står på baksidan av tidningen) till
medlemsreg@svenskahundklubben.se Ange medlemsnummer i rubrikraden! Tack
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NYHETER

Solig utställningsdag i Södertälje
Nästan 100 ekipage hade anmält sig till den 
internationella utställningen som hölls hos Svenska 
Hundklubben Södertälje. Det blev en heldag i flö-
dande försommarsol präglad av spänd förväntan, 
nervositet och jämna tävlingar.

För Elisabeth Lennartsdotter med den långhåri-
ga taxen Elsa var det tredje gången hon ställde 
ut sin sexmånader gamla tik. Hunden har ti-

digare vunnit några priser som kenneln Fyrstjärnan 
kan glädja sig åt. Själv har Elisabeth tävlat i 18 år 
med både Cockerspaniel och Flat coated retriever.

– Jag tycker att utställningen är bra organiserad 
och både hundar och människor verkar trevliga, 
säger Elisabeth som även tar utställningen som en 
nyttig social träning för sin hund. 

Den 15 månader gamla Portugisiska vatten-
hunden Ziggy har ställts ut några gånger tidigare 
men båda mattarna räknar sig som nybörjare. De 
har redan hunnit med att vara på utställningar i 
Leksand, Örebro och Gimo, förutom Uppsala som 
är hemmaorten.

– Vi ser det här som en kul utflykt säger Åsa och 
Cecilia Eriksson. Hunden kommer från Norge och 
under dagen fick Ziggy utmärkelsen excellent, blev 
bäst i sin ras och kom till final med ett certifikat 
som resultat. 

Tur att det var så fint väder säger Åsa som inte 
var nöjd med den långdragna väntan. Domaren tog 
alldeles för lång tid på sig för varje hund och vi fick 
vänta i över sex timmar innan vi fick komma in i 
ringen. Det var flera som klagade, säger Åsa som 
ändå är nöjd för att det gick så bra för Ziggy.

Telge Hundcenter fanns också representerade 
med alla sina medarbetare och på utställningen 
valde ägaren Marie Henriksson att ställa ut sin 
schäfer Blixtra som är 12 månader och redan har 
två certifikat. Den polska domaren var mycket 
grundlig i sina genomgångar i ring tre med hundar 
upp till 18 månader. Alla fick noggranna omdömen 
med sig hem. 

När valpklassens deltagare avgjordes stod fyra 
segrare av 15 som vinnare. Segrade gjorde Golden 
retrievern Delawere med Josefine Eriksson vid 
kopplet. Tvåa Bullmastiffen Baltazar med Helena 
Meslo, trea den Franska bulldoggen Amy Wine-
house med Leif Ottinger och fyra den lilla Chihua-
huan Charlie med Birgit Lundström.

Elisabeth Lennartsdotter med taxtiken Elsa, sex månader.

Åsa och Camilla Eriksson i väntan på att få gå in i ringen 
med Ziggy.
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– Jag tror på öppenhet och transparens. En enkel 
kommunikation med varandra skapar ökad trygg-
het genom att alla vet vad som gäller. Ingen ska 
behöva fantisera och undra över Svenska Hund-
klubbens mål och verksamhet.

– Min roll som ordförande innebär inte att det är 
jag som bestämmer, jag arbetar på uppdrag av med-
lemmarna, fortsätter riksordförande Agneta Gilstig 
Forshell när vi träffas för att tala om klubbens fram-
toning och verksamhet. När jag ser på SHK och 
dess organisation så tänker jag på hur man bygger 
och växer i ett företag.

– Ett företag ska måna om sin personal, med-
arbetarna måste känna sig uppskattade, först då 
kommer verksamheten att flyta på med ökad glädje 
och gemenskap. Nu är ju inte vår situation så 
enkel eftersom vi är både kund och personal på en 
och samma gång. Vi är en ideell organisation och 
ingen tjänar pengar för egen vinning. Men jag tror 
att du som läser detta förstår mina tankegångar. 
Genom att etablera kända och tydliga rutiner kan 
vi fokusera på de saker som vi vill ska växa. Då 
blir vår verksamhet både roligare och trivsammare, 
fortsätter hon. 

Det är med dessa tankar Agneta Gilstig Forshell 
vill blicka framåt och inte ägna sig åt sådant som 
inte fungerat tidigare. Hon berömmer alla funktio-
närer och instruktörer som är så engagerade i klub-
ben, och söker samtidigt fler som vill delta.

– De flesta är också hundägare och alla måste få 
tid och vårda sin egen hund, säger hon.

– Genom att kommunicera och bistå varandra 
med en enkelhet som bas tror jag vi kan bli ännu 
bättre på att synas i våra olika kanaler. Vi har en si-
tuation med att vara utspridda i de lokala klubbar-
na och vi samarbetar. Hur kan vi öka samarbetet? 

Bland annat funderar hon på att redaktionen för 
Våra Hundar ska utökas med representanter från de 
lokala klubbarna. Idéer, förslag och agera bollplank 

Öppenhet ger trygghet

till varandra är både trevligt och minskar sårbarhe-
ten. Det är viktigt att alla klubbar speglas i innehål-
let, för det ger en bra balans. 

– Tidningen är en av kanalerna och en reklambä-
rare både för våra medlemmar och för dem vi vill 
locka till oss. Jag hoppas att alla medlemmar känner 
att tidningen Våra Hundar är lätt att komma i kon-
takt med. Jag vet att tidningens redaktör Annica 
Ahlberg-Valdna ser fram emot att bli översköljd 
med uppslag för tidningen.

I ledaren berättar Agneta Gilstig Forshell om att 
hon har planer att träffa de lokala klubbarna för en 
öppen och givande kommunikation.

Ökat samarbete ger ett bredare och mer inspirerande 
innehåll i Våra Hundar.
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Jag har alltid tyckt att det är spännande med 
hundmat, vad det innehåller, vad vi faktiskt ger våra 
hundar.

När jag var liten och föräldrarna gav familjens 
hundar mat var det mycket rester från vårt 
eget matbord. Med åren blev det tabu, tack 

och lov. Mycket kryddor och annat finns i den ma-
ten, som inte passar våra hundars magar. Det blev 
hundfoder av olika slag, i dag ger vi alla möjliga 
olika foder, färskt foder, blötfoder, torrfoder med 
mera. Enligt reklamen finns det hur mycket som 
helst som är ”bäst för just min vän”. Men läser jag 
innehållsförteckningen krävs ofta att jag har Google 
till hjälp för att förstå vad de faktiskt har stoppat i 
kulorna. 

På något sätt ville jag lära mig mer, hur kan 
jag säkerställa att jag ger bästa möjliga till mina 

Hundar och mat

Här gäller det att träna kroppskontroll. Det går åt 
mycket godis till sådan träning till en liten flock på åtta 
hundar.

pälsklingar utan att plånboken blir helt tom? Jag 
hittade en utbildning till kostcoach för hund som 
jag studerar för fullt! Superkul! Jag har ungefär 2/3 
delar kvar i min utbildning. 

I och med detta har jag kommit fram till att till-
verka min egen mat och godis är det jag vill! Då vet 
jag vad de äter, hundarna formligen älskar sin mat!

Att göra några plåtar hundgodis gör jag som åter-
hämtning, jag vet hur poppis det kommer bli vid 
träningen! Det finns mycket som är enkelt att göra, 
kex, torka olika goda saker, slanta andra gottissaker 
som belöning. Ettan på topp-tio just nu är tunt 
skivad blodpudding med leverpastej mellan och 
skuren i småbitar, förvaras i frysen. Den belöningen 
kan man jobba väldigt länge och hårt för! 

Hälsningar Ingela Andersson och griffisarna med 
vänner 
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– Tolv av de 40 långhåriga schäfrarna fick excellent 
och det tycker jag visar vilken fin klass de höll. Alla 
var mycket trevliga hundar, väluppfostrade och det 
uppstod inget bråk eller morrande. Det var ett 
trevligt uppdrag som krävde stor koncentration för 
att döma så många hundar under en dag.

Det berättar Marianne Brunnström som har 
många års erfarenhet som instruktör för per-
sonsök och lydnadskurser i Svenska Hund-

klubben i Södertälje. I år har hon även utbildat sig 
till domare och var på sitt första internationella 
domaruppdrag i Polen i början av juni.

– Jag kände att jag ville göra något nytt, gå vidare 
från instruktörsrollen till domare. Min erfarenhet 
från hundar kommer väl till pass. Nu tittar jag på 
hundar på ett nytt sätt och kanske även är lite mer 
kritisk, säger Marianne som helst dömer de stora 
hundraserna i grupp ett och två.

Äventyret i Polen började redan på fredag kvällen 
och fortsatte på lördagen innan tävlingen drog 
igång dagen därpå. Utställningen invigdes av borg-
mästaren i Sieradz som ligger två timmars bilkör-
ning från Warszawa.

– Jag hade med mig Daniel Sieradzky från vår 
styrelse som är född i Polen och som ställde upp 
som min tolk. Ett oerhört värdefullt stöd för mig 
under tävlingsdagen eftersom det är svårt att finna 
nyanser på ett främmande språk. Det blev mycket 
enklare för mig när Daniel översatte direkt.

Marianne berättar att de blev mycket väl omhän-
dertagna med både mat och sightseeing. Hon hop-
pas att Hundklubben kan återgälda detta när den 
polske domaren, Piotr Sokolowski kommer tillbaka 
till Sverige i samband med andra utställningar. Hon 
fick även bra kontakt med den danske domaren 
Kaare Halvorsen som även han kommer till SHK:s 
utställningar framöver. Utbyte är både bra och 
givande, tycker hon.

– Redan veckan innan visste jag att jag skulle 
döma schäfrar. Men att de var så många som 
40 stycken blev en överraskning. De långhåriga 
schäfrarna verkar vara mer vanliga i Polen än här 
hemma. Alla var trevliga, vackra och hade en bra 
pälskvalitet. 22 hanar och 18 tikar. 

– När de nio fullvuxna tikarna kom in i ringen 
tänkte jag att det här fordrar att jag tar fram allt 

som jag har lärt mig. Men jag såg genast att två 
hade perfekt ”bakställ”. Då visste jag att de skulle 
jag placera högt. Tre tikar såg jag direkt att deras 
”bakställ” inte var bra. Då visste jag att de skulle ta 
platserna 7-8-9. Ettan och tvåan hade jag redan be-
stämt vilka de skulle bli. Då hade jag 3-4-5-6 kvar. 
När det gällde hanarna så var de i mycket bra skick, 
vältränade och väldresserade. Den bästa hanen och 
tiken gick vidare till championklass och då visades 
de upp genom att de fick springa lösa med sin 
förare. Det var mycket elegant och vackert. 

En annan detalj som skiljer sig från svensk 
utställning är att den som hamnar på andra plats 
får ett reservcertifikat. Med två sådana ”reserver” 
tilldelas man ett riktigt certifikat.

– Det som var roligast var att den hanen som jag 
utsåg till vinnare i gruppen även blev bäst i ras och 
även vann hela utställningen. Det gav mig verkligen 
råg i ryggen, säger en stolt Marianne som ser fram 
emot nästa domaruppdrag.

Dömde 40 schäfrar på polsk utställning

Den vinnande långhåriga schäfern blev även hela 
utställningens vinnare. Fr v Marianne Brunnström, med 
vinnarhunden och domaren Piotr Sokolowski.
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Lydnad
Årets Riksmästare i Rookieklass - Stingy Frohm 
m. Hellas (Pokal m. gravyr: ”Årets Riksmästare i 
Rookieklass 2017”)
Årets Riksmästare i Klass 1 - Stingy Frohm m. 
Zafer (Pokal m. gravyr: ”Årets Riksmästare Rookie 
2017”)
Årets Rookie-ekipage 2017 - Pia Edelsund m. Lösso 
(Pokal m. gravyr: ”Årets Rookie 2017”)
Årets Klass 1-ekipage 2017 - Birgitta Olofsson m. 
Stelpa (Pokal m. gravyr: ”Årets Klass 1-hund”)

Spår/Sök
Spårchampion 2017 - Kihlhöjdens Push around 
(”Totte”) med förare Kjell Osson (Inramat Diplom 
m. text ”Kihlhöjdens Push around m. ägare Kjell 
Olsson”, Rosett m. text ”Spårchampion 2017”)
Årets Spårhund 2017 - Kihlhöjdens Push around 
”Totte” med förare Kjell Osson (Pokal m. gravyr: 
”Årets Spårhund 2017”)
Årets Föremålssökhund 2017 - Zafer med förare 
Stingy Frohm (Pokal m. gravyr: ”Årets Föremåls-
sökhund 2017”)

Årets Allroundhund
Tussebergets Yes med förare Yvonne Jagersten (Po-
kal m. gravyr: ”Årets Allroundhund 2017”)

Utställning
Årets Utställningshund 2017 3:a. Whippet - 
SweCh Allettes Melroy Sky Bright Avenger. Ägare: 
Marie Henriksson (Pokal m. gravyr: ”Årets Utställ-
ningshund 2017 3:e pris”, Rosett med samma text)
Årets Utställningshund 2017 2:a. Cocker spaniel 
- SweCh, SkandCh, ICH Westridge One Flew 
Over. Ägare: Margareta Ivemyr (Pokal m. gravyr: 
”Årets Utställningshund 2017 2:a pris”, Rosett med 
samma text)

Årets Utställningshund 2017 1:a. Afgahnhund 
- SweCh Leejoy’s Fire Fox. Ägare: Susanne Boy 
(Pokal m. gravyr: ”Årets Utställningshund 2017 1:a 
pris”, Rosett med samma text).

Årets seniorhund 2017 3:a. Bearded collie - Stand 
Out Winner Like You Grandpa. Ägare: Hans 
Svensson (Pokal m. gravyr: ”Årets Seniorhund 2017 
3:e pris”, Rosett med samma text)
Årets Seniorhund 2017 2:a. Dvärgschnauzer - 
SweSeniorCh Skånelas Ilska. Ägare: Anna Hosinsky 
(Pokal m. gravyr: ”Årets Seniorhund 2017 2:a pris”, 
Rosett med samma text)
Årets Seniorhund 2017 1:a: Fransk bulldog - 
SweSeniorCh Kathinka Karat Iz Palevyh Buldogov. 
Ägare: Marianne Ottinger (Pokal m. gravyr: ”Årets 
Seniorhund 2017 1:a pris”, Rosett med samma 
text)
Årets Juniorhund 2017 3:a: Samojed - Absolut 
White´s Guldhjärta. Ägare: Kent Karlsson (Pokal 
m. gravyr: ”Årets Utställningshund 2017 3:e pris”, 
Rosett med samma text)
Årets Juniorhund 2017 2:a: Bolognese - Meandi’s 
Classy Cara. Ägare: Madeleine Franzén Lundberg 
(Pokal m. gravyr: ”Årets Utställningshund 2017 2:a 
pris”, Rosett med samma text)
Årets Juniorhund 2017 1:a: Storpudel - SweJunCh 
Hawaii-Sun. Ägare: Carina Ahlin (Pokal m. gravyr: 
”Årets Utställningshund 2017 1:a pris”, Rosett med 
samma text)
Årets Juniorhund 2017 1:a: Weimaraner, korthår 
- SweJunCh Lockfågelns Steal The Show. Ägare: 
Britt-Marie Strand (Pokal m. gravyr: ”Årets Utställ-
ningshund 2017 1:a pris”, Rosett med samma text)

Årets mesta utställare 2017: Marianne Ottinger 
(Pokal m. gravyr: ”Årets mesta utställare 2017”)

Årets Juniorhandler 2017: Stina Helander (Pokal 
m. gravyr: ”Årets Juniorhandler 2017”)

Utmärkelser under 2017
I samband med årsmötet den 22 april delades ett antal

utmärkelser ut för goda insatser under 2017
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Läste i DN att amerikanska forskare under två 
år har följt 45 blandrasiga hundar när de rastats. 
Genom att skvätta sin urin så högt som möjligt 
försöker mindre hundarna visa att de är större än 
vad de i själva verket är.

Forskarna rastade hundarna nära träd, lyktstol-
par och andra frestande objekt och filmade dem 
bakifrån. De passade även på att mäta hur högt från 
marken som kisstrålen hade träffat objektet. De 
beräknade ”kissvinkeln” för varje hund, alltså hur 
högt hunden hade urinerat i förhållande till hur 

högt den hade lyft på benet.
Det visar sig, skriver 

forskarna i Journal of Zoology 
att hundarna vanligtvis har en 
kissvinkel på mellan 85 och 
147 grader. Denna vinkel ökar i 
takt med att hundarna är mindre.

Forskarna tolkar beteendet som att de mindre 
hundarna försöker sända en signal till andra, antag-
ligen större, hundar om att de är större än vad de i 
själva verket är.

Små hundar kissar högre
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Zippo och matte Eva Sulalampi betraktar vandraren 
som passerar utan att hunden reagerar nämnvärt.

Den skramlande kedjan var lite otäck, men nyfikenheten 
segrade och Zippo närmade sig stationen försiktigt.

NYHETER

Av 24 intresserade anmälde sig åtta ekipage till 
Södertäljeavdelningens första officiella hundtest. 
Nio stationer var riggade under de två testdagarna 
med Tommy Holmertz som beskrivare.

Två protokoll upprättas, dels ett som beskriver 
hundens aktiviteter vid de olika stationerna, 
dels ett omdömesprotokoll som sammanfattar 

de egenskaper som hunden visar under testet.
– Vi har genomfört vårt hundtest i fem år och 

resultaten som kommer fram under testerna ger 
ägaren en bild av hundens egenskaper och hur 
den reagerar och fungerar i olika situationer, säger 
Tommy Holmertz från SHK:s Eskilstunaklubb. 
Resultatet ger en fingervisning om vad som kan 
förbättras och ger en vägledning om vad man som 
ägare kan behöva träna på och uppmärksamma.

Först ut på lördagsförmiddagen var Eva Sulalam-
pi med Australian shepherd, Zippo. Hunden hälsar, 
leker och lämnas av matte obesvärat på testens 
första station. Att jaga ekorren är inga problem och 
att gå över ”isbanan” klaras utan problem. Men när 
figuren plötsligt flyger upp går Zippo i försvars-
ställning och skäller. Skramlande kedjor påverkar 
honom inte och mötet med trähunden är också 
intressant. Den avslutande ballongsmällen klaras 
utan problem.

– Det totala omdömet visar att Zippo tar kon-
takt men är inte intresserad av att bli klappad av 
okända. Det är en lugn och balanserad hund, sam-
manfattar Tommy Holmertz.

För matte Eva har testet bekräftat de signaler som 
hon själv upplever. Det vore intressant att göra om 
testet om något eller några år, säger hon.

För Louise Landins Dansk-svenska gårdshund 
Disa blir inledningen av testet lite ängsligt. Disa vill 
inte vara med utan försöker smita undan den fösta 
hälsningsfasen. Men med lite bestämdhet från mat-
tes sida vänder Disas tvekan till ett ökat samarbete. 
Hon trippar över ”isbanan” utan problem och visar 
inget intresse för den maskerade vandraren som 
passerar förbi. Den plötsligt uppdykande figuren 
är däremot riktigt otäck och det tar en stund innan 
hon försiktigt närmar sig den obehagliga gestal-
ten. Den skramlande kättingen är också otrevlig 
men med lite stöd av matte så går det att försiktigt 
smyga fram till stationen. 

Omdömet visar att Disa är något reserverad och 
att hon söker ett stort stöd av sin matte. Men ju 
längre provet pågår desto mer ökar hennes själv-
ständighet.

– Disa växer mer och mer och det är mycket 
positivt, säger Tommy Holmertz. Det visar att 
provet inneburit att hon blivit alltmer stabil och det 
bygger upp tryggheten hos Disa.

– Provet var intressant och jag tror att min egen 
inledande nervositet smittade av sig på Disa. Det 
var därför hon inte ville medverka till en början.

En tankeväckande erfarenhet, säger Louise 
Landin.

Mer info om SHK:s hundtest finns på
www.svenskahundklubben.se/shk-hundtest

Lär känna din hund genom hundtest
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Matte Louse Landin noterar att den hala ”isen” inte vål-
lade några problem för Disa. 

Figuranten Angelica Yang låter Disa bekanta sig med sin 
trähäst i stationen hundmötet. 

Figuren som plötsligt reste sig var otäck, tyckte Disa.

NYHETER
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NYHETER

Äntligen var det dags för vår lydnadstävling i Upp-
sala. Vi har ju tidigare tyvärr varit tvungna att tacka 
nej till tävlingar pga av branden men nu var det 
dags. Vi i klubben har laddat och tränat länge för 
detta och vi var stolta att vi hade tio tävlande vilket 
var det största antalet startande detta år. 

Jag och min hund Sinus hade tränat men visst 
borde vi ha tränat mer. Vi skulle debutera i vår 
första Rookietävling. Rookie är ju den första 

tävlingsklassen som vi har inom lydnaden. Innan 
starten förbereder oss utanför planen men han ver-
kar lite okoncentrerad och jag är nervös. Försöker 
ta några lugnade andetag och vi tar oss in genom 
grinden till planen. Under sträckan fram till den 
inhängande rookieplanen försöker vi hitta en bra 
kontakt och vi tar några sittande på väg in. 

Vid det första momentet ska man gå in på planen 
och gå fram till tävlingsledaren och hälsa medans 
hunden sitter fint vid sidan. Vi lyckas ta oss fram 
utan några större missöden och Sinus sitter faktiskt 
vid min sida utan att kasta sig fram emot tävlingsle-
daren och hälsa (vilket har hänt flera gånger under 
träning). Nästa moment var ett nedläggande vid 
sidan och Sinus har lite tillfällig dövhet och lägger 
sig först efter att jag sagt kommandot två tillfällen. 

Lydnadsklass 1
1. Marianne Liljefors Scilla 199 poäng
2. Solveig Rosén Ebbe 177,5 poäng
3. Kim Högberg Guiness 174,5 poäng
4. Carina Nordin Emmeth 159 poäng
5. Annica Andersson Cingo 148 poäng
6. Anette Ehrnst Lordi 103,5 poäng

Tredje momentet hopp över hinder går bra och jag 
känner självförtroendet stiga. 

Nästa moment var inkallning och jag känner att 
Sinus tittar lite mot domaren. Jag går på tävlingsle-
darens kommande ifrån min hund och ställer mig 
20 meter bort. Jag gör en inkallning och de första 
10 meterna går utmärkt men sedan kommer Sinus 
på att han måste springa fram och kolla hinken 
med apportbockarna i. Hämtar en apportbock och 
kommer glatt fram till mig för nästa moment är ju 
att han ska hålla apporten. Så kan det gå när man 
har en glad och lycklig apportör. De sista momen-
ten gick bra men resultatet blev ju inte så bra på 
tävlingen totalt. Så var vår debut klar och vi vet att 
vi nu ska träna inkallning med hinkar och apport-
bockar på planen. Men jag har samma fantastiska 
hund med mig hem trots att resultatet inte var det 
bästa. Vi får nu slicka våra sår och försöka igen vid 
nästa tillfälle.

Men runt omkring hade vi mycket trevligt och 
många gjorde mycket bra resultat. Vi fick se fantas-
tiska inkallningar, apporteringar och mycket annat. 
Domare var imponerad och glad över helheten efter 
bedömningen. Tack för en trevlig kväll. Och för er 
som ännu inte provat tävlingslydnad ni har mycket 
roligt framför er.

Agneta Joelsson och
Flatcoatedretrievern Sinus

Rookie
1. Frida Arnlund med Best 131 poäng
2. Malin Wäppling Dixie 116 poäng
3. Agneta Joelsson Sinus 103.5 poäng
4. Anette Ehrnst Dio 67 poäng

Lydnadstävling i Uppsala
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Tandproblem med tennisboll på stranden
Det som verkar helt oskyldigt kan ge din hund 
stora problem. Nu går en dansk veterinär ut och 
varnar hundägare för den populära leken.

I princip alla hundar älskar att springa efter bollar 
för att leka med. I många hem används van-
liga tennisbollar. Men vad få kanske vet är att 

tennisbollar kan utgöra en stor risk för din hunds 
tandhälsa, en vanlig tennisboll kan förstöra hun-
dens tänder på grund av det färgade överdraget.

Luddet är så tåligt att det kan slipa ner hundens 
tänder.

I Danmark går nu en djurklinik ut med en var-
ning på Facebook och uppmanar hundägare att inte 
ge vanliga tennisbollar till sina fyrbenta vänner.

Veterinären Lene Thaulow har sett många fall där 
hundarnas tänder slipats ned kraftigt efter att ha 
lekt med tennisbollar.

– Problemet med tennisbollar är att luddet blir 

fuktigt i munnen och det leder till att sand och 
grus samlas i munnen och fungerar som sandpap-
per på tänderna, säger hon till tidningen Berlingske 
Tidende.

Varningen blir särskilt aktuell nu under som-
maren när många tar med sig sina hundar ner på 
stränderna. Att låta hunden leka med en tennisboll 
i sanden kan få stora konsekvenser. Lene Thaulow 
vittnar om hundar som drabbats så illa att både 
tändernas rotsystem och nerver är synliga. I säll-
synta fall har tänderna slipats ned ända till rötterna.

Hon befarar att riskerna med tennisbollar i hun-
dens lek inte är nog känd. Det är ett större problem 
än man tror säger hon i intervjun med tidningen 
Expressen. Vi ser det ofta, särskilt hos de raser som 
är bollfixerade, exempelvis schäfer, säger hon.

Hennes råd är att fortsätta kasta och leka med 
bollar, men med bollar som är särskilt anpassade för 
ändamålet.

Att ha hunden i bilbälte är smidigt och det kan 
vara lockande att ha hunden bredvid sig i framsä-
tet som resekompis. Men har du tänkt på krock-
kudden?

Ingen människa under 140 cm får sitta framför 
en krockkudde i bilen och så höga är det få 
hundar som är när de sitter. Skulle krockkudden 

utlösas vid en kollision, vilket kan ske vid rätt låga 
hastigheter, är den kraft som skjuter ut krockkud-
den förödande. Krockkudden, som fylls med gas 
kan blåsas upp på mellan en fyrtiondels och en 
tjugondels sekund vilket motsvarar en hastighet 
av 200 km/timmen. Man behöver inte ha särskilt 
mycket fantasi för att föreställa sig vad den smällen 
kan göra med en hund. Sitter hunden i en kraftig 
bur i framsätet klarar den förstås närkontakten 
med kudden, men buren kan skaka till ordentligt. 
Dessutom blir det en kraftig smäll när kudden löses 

Inga hundar
i framsätet!

ut vilket kan skada hörseln på både människor och 
djur. Ju längre bort från källan till smällen desto 
bättre.

Vill du absolut ha hunden i framsätet måste 
krockkudden stängas av eller kopplas ur av en 
auktoriserad märkesverkstad. På alla bilmodeller går 
det inte heller. Vissa bilar har även sidokrockkuddar 
i baksätet, kontrollera hur det är i din bil. Säkrast 
färdas hunden i en kraftig, godkänd hundbur, 
ordentligt förankrad i bakluckan.

Källor:
NTF, Transportstyrelsen, Läkartidningen
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Ny forskning visar att hundar som hålls välmusk-
lade och utfodras så att de slipper övervikt lever 
längre. Det handlar inte om någon marginell skill-
nad - studien visade att de hundar som sköttes väl 
levde flera år längre än genomsnittet.

I den nyligen publicerade studien, genomförd av 
forskare från Sveriges lantbruksuniversitet i sam-
arbete med brittiska och schweiziska kolleger, 

konstateras nämligen att bibehållen muskelmassa i 
kombination med en låg ökning av fettmassan med 
ökad ålder är relaterat till ett långt friskt liv hos 
labradorer.

För att få behålla din hund i livet under lång tid 
ska du som ägare med andra ord se till att den inte 
blir överviktig, ge den bra foder och se till att den 
hålls vältränad. 

Den genomsnittliga livslängden hos labrador re-
triever är ungefär tolv år. I studien har man jämfört 
en grupp om 39 labradorer med tre kontrollgrup-
per från tidigare studier av samma ras. Studien 
påbörjades 2004 och avslutades i september 2015 
då den sista hunden i gruppen uppnådde den akt-
ningsvärda åldern 17,9 år.

Hundarna i studien utfodrades med bra foder 
och hölls i lagom hull och de fick relevant vård, 
omvårdnad och skötsel. Dessa hundar levde längre 
än hundarna i kontrollgrupperna. Nästan 90 
procent uppnådde 12 års ålder, jämfört med 30 
procent av hundarna i kontrollgrupperna. Dessut-
om blev 28 procent av dem mer än 15,6 år gamla, 
vilket bedöms som mycket långlivat.

Källa: agria.se

Bra foder och motion 
ökar livslängden

Det är inte tillåtet att använda en hund i avel om 
den mår dåligt av det och om det finns risk för att 
avkomman ärver sjukdomar eller funktionsnedsätt-
ningar. Djur som är överdrivet rädda eller aggres-
siva och djur som saknar förmåga att föröka sig på 
ett naturligt sätt får heller inte användas i avel.

Tiken måste vara minst 18 månader
En tik får inte paras förrän tidigast andra gången 
den löper och inte innan den är 18 månader gam-
mal. Om tiken får två valpkullar inom en period på 
tolv månader måste den få minst tolv månaders vila 
innan det blir dags för ännu en kull.

Förbud mot avel med sjuka djur
Hundar får inte användas i avel om
• de har en sjukdom eller ett funktionshinder som 

kan ärvas
• de har eller med stor sannolikhet har recessivt 

anlag i dubbel uppsättning för sjukdom
• de har eller med stor sannolikhet har enkelt reces-

sivt anlag för sjukdom såvida inte parning sker 
med individ som är konstaterat fri från motsva-
rande anlag

• parningskombinationen utifrån tillgänglig infor-
mation ökar risken för sjukdom eller funktions-
hinder hos avkomman.

Förbud mot avel med djur som saknar 
förmåga att föröka sig naturligt
En tik som inte kan föda på ett naturligt sätt ska 
inte användas i avel. Risken är att anlag för svåra 
förlossningar förs vidare till nästa generation.

Det kan hända att veterinären måste ta till kej-
sarsnitt om fostret ligger fel, men det får inte bli en 
vana att göra så. Därför är det inte tillåtet att låta 
en tik eller honkatt som förlösts med kejsarsnitt två 
gånger fortsätta att para sig.

Insemination
Insemination får endast ske på tikar som har 
förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt och ska 
utföras av veterinär med särskilt godkännande som 
seminör. Om du vill importera sperma från en ut-
ländsk hanhund finns det särskilda importkrav Vill 
du istället ta med tiken utomlands ställs det inga 
särskilda krav för inseminationen då tiken är i ut-
landet. Glöm inte att tiken måste uppfylla villkoren 
för att resa till landet där hon insemineras respek-
tive villkoren för att få komma hem till Sverige.

Mer information finns på Jordbruksverkets 
hemsida.

Källa: jordbruksverket.se

Använd inte hundar i avel om de mår dåligt av det
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Hundsmuggling är en illegal handel som omsätter 
stora summor. Förtjänsten är hög och straffet är 
inte i närheten av vad som utdöms för till exempel 
narkotika- eller vapensmuggling.

Tidigare var det framför allt valpar av rasen 
chihuahua som smugglades. I dag har de fått 
sällskap av småhundar av mops- eller fransk 

bulldoggstyp och dvärghundar av spets-, yorkshi-
reterrier- eller maltesertyp. Valparna kommer ofta 
från storskaliga uppfödare i ursprungslandet eller 
har inhandlats för en billig penning på marknader. 
Många gånger är valparna i dåligt skick när de säljs 
efter en uppväxt i misär och hemska transportför-
hållanden. De saknar ofta grundläggande vaccina-
tionsskydd och kan bära på dolda sjukdomar.

Kampen mot smugglingen handlar inte bara om 
att stoppa förtjänsten på illegal verksamhet och en 
grym hantering av valpar. I ett större perspektiv 
är det viktigaste att se till att inte rabies sprids till 
Sverige. Det är en obotlig och dödlig sjukdom, som 
varje år skördar 30 000–70 000 människors liv, 
främst i fattiga länder. Sverige har varit rabiesfritt 
sedan lång tid tillbaka men smittan finns i Öst-
europa där många av smuggelhundarna föds upp. 
Utöver rabies finns det risk för andra infektions-
sjukdomar och parasiter som vi helst inte vill ha in 
i landet.

De insmugglade valparna säljs företrädesvis via 
internet på diverse annonssajter och via Facebook. 
Den som säljer en illegalt intagen valp erbjuder 
sig ofta att leverera den till köparen. Transaktio-
nen sker gärna på en parkeringsplats eller annat 
anonymt ställe, ibland i en lägenhet där uppenbart 
ingen bor. Den enda kontaktuppgift köparen får är 
ett förnamn på säljaren och ett nummer till en kon-
tantkortstelefon. Hundsmugglarna har dock blivit 
alltmer sofistikerade och kan använda främmande 
tikar som får agera mamma till insmugglade valpar, 
som sedan id-märks och veterinärbesiktigas.

Handeln med smuggelhundar upphör inte förrän 
hundköpare lär sig att förstå hur ett riktigt valp-
köp ska gå till. Så länge det finns köpare kommer 
det alltid att finnas hänsynslösa människor som 
utnyttjar människors godtrogenhet. Gör som 

50 000 andra svenska valpköpare gör varje år och 
köp din valp av en SKK-registrerad uppfödare som 
tar ansvar och som alltid levererar den nya famil-
jemedlemmen vid som minst 8 veckors ålder, med 
godkända papper och naturligtvis med ett aktuellt 
friskintyg utfärdat av veterinär. Den tryggheten är 
för din och valpens bästa.

Källa: Svenska Kennelklubben

Se upp för olagligt införda hundar

Faktaruta
Så undviker du att köpa en illegalt införd 
hundvalp

• Ett bra tips är att kolla på Köpahund.se – SKKs 
valpförmedlingssajt. Här förmedlas enbart 
hundar som fötts upp av uppfödare inom 
Svenska Kennelklubben. Ta också gärna kontakt 
med rasklubben för mer information.

• Planera hundköpet i god tid – undvik 
impulsköp. En fyrbent familjemedlem ska du ha 
i många år så låt förberedelserna ta tid och vara 
omsorgsfulla.

• Om du får en känsla av att något är skumt 
– då är det säkert det! Ett förnamn och 
kontantkortsnummer räcker inte som 
kontaktuppgift.

• Kräv dokument: registreringsbevis, köpeavtal 
och veterinärbesiktningsintyg ska vara med. 
Acceptera inte att uppfödaren lovar att skicka 
dem senare.

• Du ska kunna träffa uppfödaren i hemmet och 
det ska vara tydligt att hon/han bor där med sina 
hundar.

• Fall inte för en gullig valp trots att allt känns fel 
och köp inte en medfaren eller sjuk valp för att 
rädda den. Varje sådan affär öppnar vägen för 
ytterligare en smuggelhund.
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KOMMANDE TÄVLINGAR,
PROV, HUNDTEST OCH UTSTÄLLNINGAR

UTSTÄLLNINGAR 2018

Datum Utställningsplats

15 sep Södertälje

29 sep Åmål

11 nov Surahammar (internationell)

17 nov Kungsör

LYDNADSTÄVLINGAR 2018

Datum Plats

30 september Södertälje

14 oktober Eskilstuna-Torshälla

28 oktober Uppsala

18 november Södertälje inomhus

SPÅPROVSDAGAR 2018 – Fasta datum

Datum Plats
27 oktober Södertälje

SÖKPROVSDAGAR 2018

Datum Plats
23 september Uppsala 

21 oktober Södertälje (Brons- coh silverprov)

11 november Södertälje (Start- och järnprov)

SKH HUNDTEST 2018

Datum Plats

16 september Torshälla

KALENDERN kan kompletteras och ändringar kan 
ske, se hemsidan samt Svenska Hundklubben Utställ-
ning på facebook för aktuell information eller eventuella 
ändringar.

MER INFORMATION OM KLASSER OCH AVGIFTER 
Anmälan görs via hemsidan www.svenskahundklubben.
se där även mer information om klasser och avgifter 
finns. Frågor kan skickas till uk.ordf@svenskahundklub-
ben.se, eller på kanslitelefonen 0760 52 37 20. 

INGA EFTERANMÄLNINGAR TAS EMOT. 

ANMÄLAN 
Anmälan till SHK Hundtest, Beteendeanalys för
sport- och sällskapshund, görs via hemsidan
www.svenskahundklubben.se, för frågor kontakta 
Tommy Holmertz på 070-497 53 29 eller
tommy.holmertz@telia.com.

ANMÄLAN görs på www.svenskahundklubben.se 
senast 14 dagar innan provdagen, AVGIFT betalas in 
till pg 2156-8. Vid flera anmälningar till personsök kan 
provtillfällen arrangeras förutom de fasta dagarna efter 
överenskommelse. Silver och guldsök i personsök pla-
neras in efter kontakt med provdeltagare och ansvarig 
för att arrangera prov (görs generellt inte vid de fasta 
provdagarna). 

SENASTE NYTT finns på centrala hemsidan
www.svenskahundklubben.se, det kan förekomma
ändringar i datum mm.

ANMÄLAN görs på www.svenskahundklubben.se 
senast 14 dagar innan provdagen. AVGIFT betalas in till 
pg 2156-8. Efter anmälan och inbetald avgift kommer 
domare och provdeltagare överens om datum och plats.

ANMÄLAN 
Görs via hemsidan www.svenskahundklubben.se där 
även mer information om klasser och avgifter finns.
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SPÅRPROV

Södertälje, 2 juni
Startklass
Eivor Loch & Old Highland’s Touch of Miracle (Mimmi), 
Bearded collie, SS26019/17. Domare Kicki Samuelsson, foto-
graf Kirsten Johnson. Järnklass: Gunilla Törnqvist & Aviatrix’s 
Shameless (Hjördis, Beagle, 49124/2017. Domare Kirsten 
Johnson, fotograf Kicki Samuelsson.

Godkänd i startspår Södertälje
21/6 blev Kenneth Nyström med Ungersk vissla godkända i 
start spår med tiden 3 min 7 sek
Foto Yvonne Jagersten

Södertälje 21 juni
Rookie
1. Frida Arnlund med Am bulldog, Flammans Dämonfeuer 
med 152,5 poäng och godkänd, Uppsala.
2. Marie Olsson med Schäfer, Crestlines Lacie med 113 poäng, 
Södertälje.
3. Anita Walldau Wallin med Labrador, Tingvells Come Across 
med 107 poäng, Södertälje

Klass1
1. Jessica Mann med Perro de aqua español, Minnipys Prince 
Perfekt (Herrmann) med 198,5 p, godkänd, Södertälje

Klass 2
1. Yvonne Jagersten med Perro de aqua español, Tussebergets 
Yes med 214p och godkänd Södertälje
2. Anja Vervaart med Am. Shepherd, Dalorogårdes Sweet Lillis 
med 164,5p Södertälje

Startspår Södertälje
Den 11 juli klarade Zen (zippo) startspår med förare Eva 
Sulalampi, Södertälje.

Spårprov med jaktlabradorgänget
Södertälje
SHK:s spårprov börjar bli kända även utanför SHK-sfären. Fyra 
”externa jaktlabradorekipage” med riktigt duktiga spårhundar 
och drivna förare har fått möjlighet att avlägga spårprov tillsam-
mans – och har gjort det med den äran. 

Både Startspår och Järnspår är nu avklarade, och nästa mål är 
förstås Bronsspår. 

Jag, som är Jan-Lennart Andersson har haft glädjen att vara 
spårdomare för de här ekipagen, och jag skulle bli förvånad om 
vi här inte har fyra nya Guldspårekipage inom något år.

LYDNADSTÄVLINGAR

Eskilstuna den 7 juni
Rookie
1 a Fanny Törnblom med Shäfer Nicoles Chili Cora Charm 
med 130,5 poäng, godkänd Västerås
2 a Miriam Huttunen med Am. bulldog Enco med 110 poäng, 
Södertälje 
Klass 1
1 a Susanne Höglund med Mittelspiz Killen med 97,5 poäng 
Eskilstuna 
2 a Susanne Höglund med Shäfer Sak med 87,5 poäng Eskil-
stuna 

Klass 2
1 a Anja Vervaart med Am shepherd, Dalorogårdens Sweet Lilis 
med 173 poäng
2 a Yvonne Jagersten med Perro de aqua español. Tussebergets 
Yes med 138 poäng

Klass 3
1 a Fanny Törnblom med Shäfer Nicoles Qwirra Elida med 
143,5 poäng

Fyra ”externa jaktlabradorekipage” med riktigt duktiga 
spårhundar.
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Svenska Hundklubbens Centralstyrelse
Riksordförande Agneta Gilstig Forshell 
Vice Riksordförande Anna-Lena Mann
Kassaförvaltare Zaima Erlandsson 0730 29 81 04
Ledamot Jeanette Johansson Wandell
Ledamot Mona Johansson 
Ledamot Ingela Andersson 
Ledamot Gabriella Rönn Larsson 
1e suppleant Tommy Holmertz 
2e suppleant Frida Arnlund

KLUBBINFORMATION

ASSOCIERADE KLUBBAR
Amerikanska bulldogklubben Sverige • Frida Arnlund • frida.arnlund@gmail.com

Uppmaning till kommittéer och lokalklubbar
Glöm inte uppdatera Funktionärsregistret med aktuella uppgifter.

Meddela Jan-Lennart Andersson vid ändringar.

FRÅN KOMMITTÉER & LOKALA KLUBBARFRÅN KOMMITTÉER & LOKALA KLUBBAR

ARBETSPROVSKOMMITTÉN – ApK 
E-post apk.ordf@svenskahundklubben.se 
 
Sammankallande Lennart Larsson 
 
AVELSKOMMITTÉN – AK
Ansvarar för avelsregler, stambokföring, samt röntgen mm. En länk 
mellan medlemmar/uppfödare och centralstyrelsen i dessa frågor. 
E-post ak.ordf@svenskahundklubben.se

Stambokföring: 
Stambokförare 
Gabriella Rönn Larsson, Björnvägen 43, 712 33 Hällefors 
stambok@svenskahundklubben.se • 0760 52 37 20 
För att erhålla stambok måste insända handlingar kompletteras med 
kvitto på erlagd avgift. Önskas stambok inför utställning skall underla-
get vara stambokföraren tillhanda senast 3 veckor innan utställningen. 
Avgiften 250 kr betalas till SHKs plusgiro 2156-8. 
Frågor besvaras på 0760 52 37 20 eller via e-post
stambok.info@svenskahundklubben.se 

 CENTRALA TÄVLINGSKOMMITTÉN – CTK 
Sammankallande: Yvonne Jagersten 
E-post ctk.ordf@svenskahundklubben.se 
 
Anmäla till Lydnadstävlingar senast 1 vecka innan tävlingsdag. Betal-
ning ska vara tillhanda senast dagen innan. Medtag kvitto om betalning 
är gjord senare än 4 dagar innan tävling. 
 
Nya anmälningsavgifter:
MEDLEM 200:-/hund och start 
ICKE MEDLEM 250:-/hund och start

 
HUNDTESTKOMMITTÉN
Sammankallande & hundtestansvarig:
Tommy Holmertz 
Tel: 072-4488192 
Mail: tommy.holmertz@telia.com 
Anmälan till hundtest samt info - kontakta Tommy Holmertz. 
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UTBILDNINGSKOMMITTÉN – UBK
Sammankallande: Ingela Andersson 
 
Rapport från UBK
Den 19/8 håller Tommy Jönsson i en Prova på viltspår, kursen är 
fullbokad. 
Just nu arbetar vi med att planera en Basutbildning som vi vill erbjuda 
blivande instruktörer till våren 2019.
Den 8 och 22 september håller Annika Skoog i utbildningen för 
blivande Nosework instruktörer.
En utbildning i styrelsearbete samt att teambildning kommer hållas 
under hösten, hoppas det blir god uppslutning! 
Den 30 oktober kommer Kent Svartberg till Västerås för att berätta om 
bland annat belöningsträning! Kl 18:30 i Studiefrämjandets lokal. Vi 
kan utlova en spännande och lärorik föreläsning! Välkommen med din 
anmälan! 

Om lokalklubbarna eller medlemmar har önskemål på utbildningar el-
ler föreläsningar till 2019 är ni varmt välkomna att skicka dem till mig 
redan nu, ingela4@gmail.com
Håll utkik på hemsidan för detaljer om utbildningar samt anmälan!
Ha en härlig höst, hoppas vi ses på någon utbildning!
Utbildningskommittén 
Genom Ingela Andersson 
Ordförande 
 
 
UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN – UK 
Ansvarar för att organisera och genomföra de utställningar som central-
styrelsen beslutat om. 
Sammankallande Gabriella Rönn Larsson
uk.ordf@svenskahundklubben.se 
Sekreterare Frida Arnlund 
Kassör Zaima Erlandsson 
Utställningskansli Gabriella Rönn Larsson 
Sekretariatsansvarig Beatrice Saxin 
 
Kanslitelefonen Gabriella Rönn Larsson 0760 52 37 20 
 
 

LOKALKLUBBARNA

ESKILSTUNA-TO§RSHÄLLA 80 ÅR 2017 
www.shkeskilstuna.se 
Pg 477943-5 
Facebook Svenska Hundklubbens Eskilstuna Torshällaavdelning 
Ordförande Tommy Holmertz 
E-post tommy.holmertz@telia.com 
Tel 0704-975329 
 

 
SÖDERTÄLJE
Ordförande Tommy Eriksson
tealfons@gmail.com • Mobil: 070-5640223 

Hemsida: www.shksodertalje.hundpoolen.nu
Facebook: SHK Södertälje medlemsforum
E-post: shk.sodertalje@gmail.com
Plusgiro: 13 09 05-3 
Styrelsens sammansättning.
Ordförande: Tommy Eriksson
Vice ordförande: Miriam Huttunen
Kassör: Jan-Lennart Andersson
Sekreterare: Anita Waldau Wallin
Ledamöter: Annica Ahlberg-Valdna, Annica Sandström, Petra Nord-
kvist

1:e suppleant: Kicki Samuelsson
2:e suppleant: Daniel Sieradzki
Revisor: Maj-Britt Sandberg
Revisorsuppleant: Lheni Olsson

Aktiviteter vi har under året ser du på vår hemsida http://www.shkso-
dertalje.hundpoolen.nu 
Var ute i god tid med din anmälan. 
Välkommen till vårt nya medlemsforum på Facebook: Medlemsforum 
SHK Södertälje.
Du hittar också forumet när du besöker vår officiella sida på Facebook: 
SHK Södertälje. (www.facebook.com/Hundforum SHK Södertälje) – I 
forumet kan du hitta träningskompisar, få tips och dela med dig av 
bilder från hundlivet. 

 
UPPSALA
www.shkuppsala.com 
Ordförande:
Agneta Joelsson • 070-334 36 16 • agnetajoelsson@hotmail.com 
Kurssamordnare:
Anita Lundquist • 070-345 28 50 kurs.shkuppsala@gmail.com 
PG Uppsalaavdelningen: 81 45 60-9 

När jag skriver detta har vi precis haft lydnadstävling i Uppsala. Så ro-
ligt att se så många tävla i lydnad hos oss. Men det som gläder mig mest 
är den trevliga stämningen utanför planen. Det är verkligen det vi kallar 
SHK-andan där alla är välkomna i vår klubb. Det är den andan som vi 
också bygger in i vår nya klubbstuga. Arbetet har pågått nu intensivt 
sedan de nya barackerna kom på plats den andra december. Många 
ideella timmar har gått åt till byggnation och målning. Stort tack till 
er alla som hjälpt till. Ni som ännu inte hunnit se vår nya klubbstuga 
tycker jag ska ta vägarna förbi. Förhoppningsvis bjuder vi snart in till 
invigningsfest.

Det som även gläder mig är att vi nu ökar vårt antal med instruktörer. 
Från denna termin har vi en ny instruktör, Sofie Hedström. Vi ska 
under hösten också förhoppningsvis ha två nya instruktörer i Nosework 
klara, Anita Lundqvist och Kim Högberg. Vi har flera andra saker på 
gång så håll ögonen öppna för ny information på hemsidan och på vår 
sida på Facebook. 

Agneta Joelsson
ordf SHK Uppsala

 
VÄSTERÅS
www.shkvasteras.se 
Facebook Svenska Hundklubben Västerås 
Ordförande: Lennart Larsson 
Plusgiro 482 51 44-1 
E-post: lennart.larsson@westraaros.se 
Klubbområde Häpplinge N59*41,990 EO 16*43,000 
Håkan Ahrnqvist och Trönderjyckens Yber, Schäfer långhårig, godkänd 
på spår startklass och järnklass.
Elisabet Halin och Guttstabacken’s Queen Lovisa dvärgschnauzer 
godkänd på spår startklass och föremålssök bronsklass.
Sara Jakobsson och Cai, Welsh springerspaniel godkänd på spår 
startklass
Birgitta Söderlund och Rossmix Signe Tillisch, Golden retriever god-
känd på spår startklass
Dömde gjorde Susanne Ahlén.
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VÄSTRA SÖDERMANLAND OCH NÄRKE – VSN
Epost: Zerland.vsn@gmail.com 
Tel: 0730298104 
Facebook: Svenska Hundklubben VSN 
 
Nytt, men ändå som förut - VSN
Svenska Hundklubben VSN har äntligen hittat en ny plats för verksam-
heten! Vi har fått möjligheten att hyra in oss på Hagby IP i Österåker, 
Vingåkers kommun. Det här är vi väldigt glada för eftersom det nu ger 
oss möjlighet att hålla vår verksamhet precis så som vi vill. Vi hoppas 
även att det gör att fler nya hundägare hittar vår klubb. 
Vi kan även stolt meddela att vi fått igång vår nya hemsida! Länge 
har vi velat skaffa en ny hemsida då vår tidigare var osmidig både att 
jobba med och leta information på. Besök gärna vår nya hemsida: vsn.
svenskahundklubben.se 
Vår lilla klubb har genomgått förändringar, men vi är fortfarande 
samma familjära klubb! 

Vår augustiutställning har precis passerat och vi kan glatt säga att 
evenemanget blev mycket lyckat! Många glada och fina hundar på 
plats och alla gjorde ett toppenbra jobb för att dagen skulle flyta på så 
bra som möjligt. Vi vill tacka funktionärer, domare och utställare som 
gjorde dagen möjlig samt gratulera alla vinnare! Hoppas vi ses på vår 
nästa utställning. 
Det börjar lida mot höst och vi på Svenska Hundklubben VSN har dra-
git igång våra höstkurser. I år blir det valpkurs, rallylydnad för nybörjare 
och mer erfarna samt individuell lydnadskurs. Framöver kommer vi 
även erbjuda tematräningar, hit kan du komma och prova på olika 
aktiviteter så som nosework, spår, aktiveringsträning och liknande. 
Håll koll på vår hemsida och Facebookgruppen (Svenska Hundklubben 
VSN) för att vara säker på att inte missa några roliga evenemang! 
Mvh Martina, SHK VSN)
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VÄRMLAND
Ordförande: Gabriella Rönn Larsson 
E-post: ponnytravare@gmail.com
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Vi i Uppsala har sedan några år tillbaka som-
marträning en kväll i veckan när kurserna tar 
slut för våren och innan de startar på hösten 

igen. Dessa kvällar har blivit en mycket uppskattad 
del av vår verksamhet på klubben. Vad gör vi då 
dessa kvällar? En av grunderna är en komplett rally-
lydnadsbana. Oftast bygger vi upp en rallybana som 
man använt på en tävling. Den kan vara olika svår. 
Vi går tillsammans igenom banan där vi förklarar 
vad man ska göra vid varje skylt. Varje ekipage 
går sedan banan utifrån den nivån man är på. De 
erfarna hundarna får extra störning med exempelvis 
en person om går bredvid och pratar och leker med 
saker eller blåser såpbubblor.

Sedan bygger vi också alltid en ”utmaningsbana”. 
Denna bana kan det vara väldigt olika. Denna som-
mar har vi testat rallymix där ibland annat skylten 

som dörren, där hunden ska sätta sig bakom föraren 
och sedan gå bakom. Rallymixen innehåller även 
skyltar med trix som ligga på sidan, vacker tass 
samt att gå mellan benen på föraren. Sedan brukar 
det vara en miljöutmaning. Det kan till exempel 
vara att banan går upp i partier utanför den klippta 
planen där man ex ska lägga ner hunden eller så kan 
banan gå in i klubbstugan eller in i vår container.
Vi försöker även utmana ekipagen med olika un-
derlag. Vi har presenningar, lastpallar och plastbord 
där hundarna ska ligga eller bara passera. Ibland har 
vi satt fram en stol där hunden ska går runt stolen 
när föraren sitter på stolen. Kabelrör som blivit 
över sedan bygget får bli en trasslig bana där man 
ska passera så hundarna får träna på att anpassa sin 
steglängd. En stege och gräsklipparen har också 
varit hinder som ska passeras. Rallylydnadsskyltar 
från Norge och Danmark har vi också testat på. 

Härliga sommar och
sommarträning
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Fantasin har varit stor under sommaren och till slut 
letar man efter nya utmaningar i alla saker man ser 
i sin närhet.

Vad tycker då våra medlemmar? Maria säger att 
dessa kvällar är den bästa träningen och den trev-
ligaste gemenskapen som finns inom hunderiet i 
närheten av Uppsala. Åsa som tävlar i rallylydnad 

tycker det är trevligt och en mycket bra stör-
ningsträning för hennes hund. Carina åker alltid 
hem med ett leende på läpparna efter många glada 
skratt. Annika och Cingo har ofta hela familjen 
med sig då fika och trevliga pratstunder också är en 
viktig del. Tack till alla som varit här och alla som 
ännu inte varit här är så välkomna för vi har ju en 
sommar 2019 att se fram emot.
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