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V årfåglarna kvittrar och knopparna börjar 
komma fram. Ännu kan mars och aprilväd-
ret komma med överraskningar – men va 

härlig den stundande våren är!
Det pågår förberedande arbete både på lokalklub-

barna och centralt inför årsmöten och uppstarten 
på vårterminen. I läsande stund har några lokal-
klubbar genomfört sina årsmöten, andra gör det 
under mars. Huvudklubbens årsmöte är 9 april. 
Årsmöten kan tyckas vara en mindre inspirerande 
tillställning – men det är här det börjar! Ta vara på 
möjligheten att påverka de områden som just Du 
tycker är viktiga!

Det har varit ett tufft år för några verksamhe-
ter inom Svenska Hundklubben, med byten av 
personer på viktiga poster och ansvarsområden. 
Utställningskommittén har arbetat i uppförsbacke 
senaste åren. I somras startades ett projekt med 
att identifiera områden som behöver stärkas inom 
utställningsverksamheten, och arbetet är i full gång. 
Några kommittéer arbetar fortsatt med tillfälliga 
lösningar, och det behövs nya drivkrafter.

Svenska Hundklubben är helt ideellt buret – och 
verksamheten är beroende av intresse och lust! Det 
är en fantastisk drivkraft och miljö att arbeta i! Men 
det förutsätter att vi hjälps åt, fördelar uppgifter, 
och tar vara på varandra.

Vi tar med oss den unika SHK-andan in till 2017 
och gör all träning, socialt umgänge och ideellt 
arbete lika trevligt som tidigare år!

Vi ses snart i vårvädret på träningsplan och i 
skogen!

Jenny

Riksordförandes ord

REDAKTIONEN HAR ORDET!REDAKTIONEN HAR ORDET!

Här kommer första tidningen för 2017 och 
den är fullspäckad med inbjudningar och 
datum för kommande årets roliga kurser, 

tävlingar, prov och händelser! 
Tidningen finns också i webformat på centrala 

hemsidan, www.svenskahundklubben.se under 
fliken Våra Hundar. Det kräver inloggning – har 
Du inte redan inloggning så kan det enkelt ordnas 
med ansökan via hemsidan. Vissa nummer av 

tidningen kan i framtiden komma att publiceras i 
web-format, och inte skickas ut i tryckt format. 

Redaktionen är väldigt nyfiken på att höra vad 
just Du tycker är roligt och mest intressant att läsa. 
Maila gärna in tankar och bidrag till redaktionen@
svenskahundklubben.se Vill Du vara med och 
skapa tidningen – hör av dig!

Redaktionen
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KLUBBAKTUELLT

KALLELSE
TILL HUVUDKLUBBENS

ÅRSMÖTE

LOKALKLUBBARNAS ÅRSMÖTEN 2017
 12 februari VSN
 15 februari  ESKILSTUNA
 19 februari UPPSALA
 11 mars SÖDERTÄLJE
 26 mars VÄSTERÅS

INFORMATION FRÅN
VALBEREDNINGEN
Poster som ska väljas:
Riksordförande, nyval/omval period 2 år
Ledamot, fyllnadsval period 1 år
Ledamot, nyval/omval period 2 år
Suppleant, nyval/omval period 1 år
Suppleant, nyval/omval period 2 år 
Valberedningen
Sammankallande Tommy Eriksson
tealfons@gmail.com
Mobil 070-5640223

ANMÄLDA ÄRENDEN
Medlemmar, lokal-, ras- och specialklubbar äger 
rätt att ge förslag på ärenden, som ska behandlas 
på årsmötet. Förslaget ska vara centralstyrelsen till-
handa senast fyra veckor innan årsmötets genom-
förande.

Söndag 9 april kl. 12.00-15.00 Strömsholm
Utlämnande av utmärkelser direkt efter årsmötet, ca kl. 13.30.

Det bjuds på enklare förtäring. 
Lokalklubbar meddelar sina delegater med rösträtt senast 19 mars till rikssekreteraren. 

Vid inlämnande av motioner eller frågor – maila info@svenskahundklubben.se

DAGORDNING OCH ÖVRIGT
UNDERLAG
Dagordning och övrigt underlag tillhandahålls 
föreningens medlemmar senast två veckor innan 
årsmötet.

RÖSTBERÄTTIGADE DELEGATER
Vid årsmötet har endast utsedda delegater rösträtt. 
Varje lokalklubb har i grunden tre delegater, och 
därtill en delegat per var 25:e medlem. 
Lokalklubbarna meddelar centralstyrelsen vilka 
delegaterna är innan dagordningen skickas ut, d.v.s 
senast 2 veckor innan årsmötet. 

Medlemmar som enbart är centralt anslutna 
representeras med en delegat per var 25:e medlem. 
Delegaterna är de som först anmäler sig vid årsmö-
tet upp till kvoten.
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✰✰ 2016 års utställningsvinnare ✰✰

Årets mesta utställare 2016
Går i år till Carina Erslid som har ställt så många 
hundar på så många utställningar!
Fotograf Michael Pettersson.

Stort grattis till
Årets utställningshund 2016 

Jack Russell SCh,SkCh,BCh Doguehills Cardhu
Ägare: Sara Kanehorn 222 poäng

Fotograf Sara Kanehorn

Fransk Bulldogg JCH,SCh,SkCh I Doll Anima 
Mea – Ägare: Tobias Schneider/Lena Johansson 

140 poäng

Cocker Spaniel SCh Westridge One Flew Over 
Ägare: Margareta Ivemyr 134 poäng

Årets Junior 2016 
Samojedhund JCh Jämtdalens Yessica Simpson 
Ägare: Simon Olsson 94 poäng

Mittelspitz JCh Mintgarden’s Falsterbo
Ägare: Gabriella Rönn Larsson 86 poäng

Dalmatiner Miss De’ Vils Grand Ole Opry
Ägare: Ann-Louise Linde 74 poäng

Årets Senior 2016
Dvärgschnauzer SeCh Skånela’s Ilska

Ägare: Anna Hosinsky 70 poäng

Whippet SCh Pompeca’s Heavenly Honey 
Sapphire. Ägare: Marie Eriksson 42 poäng
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Amerikansk Bulldogg Flammas Dämonfeuer
Ägare: Frida Arnlund
Amerikansk Cocker Spaniel Light Dream’s Dres-
sed For Party
Ägare: Lotta Jannesson
Basenji Orange Pips Darling Walz With Me
Ägare: Elisabet Selinus
Bearded Collie Stand Out Winner Like You 
Grandpa
Ägare: Hans Svensson
Bedlingtonterrier Säfva’s Bruce Den Allsmäktiga
Ägare: Gunilla Laudon Andersson
Berner Sennen Hund Systeryster’s Deep Water 
Af Scorpi
Ägare: Annelie Lindström
Bichon Frise franich Angel of heart
Ägare: Madeleine Franzén Lundberg 
Borderterrier Fugatos Tristan
Ägare: Jan-Lennart Andersson
Bullterrier miniatyr Team Casco Eskil Gulliver
Ägare: Emma Alfredsson 
Chihuahua korthår Schalas Olle
Ägare: Birgit Lundström
Chihuahua långhår Dogtrix Galliano 
Ägare: Birgit Lundström 
Chow Chow Long Feng Linus Caldwell
Ägare: Charlotta Andersson
Cocker Spaniel Westridge One Flew Over
Ägare: Margareta Ivemyr 
Collie långhår Speedycrown’s Dark Temptation
Ägare: Susanne Fredlund-Eriksson 
Dalmatiner Miss De’Vils Grand Ole Opry
Ägare: Ann-Louise Linde 
Dvärgschnauzer Skånela’s Ilska
Ägare: Anna Hosinsky
Engelsk Springer Spaniel Wilmo’s Guns N’ Roses
Ägare: Britty Andersson 
Finsk Lapphund Lappkåtakläppens Tjuggo
Ägare: Pernilla Magnusson
Flat Coated Retriever Caci’s Zorro need you
Ägare: Alma Appelfeldt
Foxterrier Jack-Daniels
Ägare: Susanne Spång
Fransk Bulldogg I Doll Anima Mea
Ägare: Tobias Scneider/Lena Johansson
Golden Retriever Excellentgold This Is A Promise
Ägare: Anita Böhm
Griffon Belge Cremetoppen’s Herkules
Ägare: Annelie Rosenberg

Årets Rasvinnare 2016
Griffon Bruxellois A Griffon’s Fairytail Cayo
Ägare: Ingela Andersson 
Irish Soft Coated Wheaten Terrier Seamrog No 
More Rock’n Roll
Ägare: Sandra Träff
Jack Russell Terrier Little Devil’s Virginia Wolf
Ägare: Josefin Bengtsson
Jack Russell Terrier < 12 Doguehills Cardhu
Ägare: Sara Kanehorn 
Jack Russell Terrier > 12 Bumsingen’s Joey Trib-
biani
Ägare: Mattias Wahlström
Kooikerhondje Miltassias Cindy av lycka
Ägare: Sonja Höjvi
Labrador Retriever Pajas
Ägare: Mira Pelkonen
Mittelspitz Mintgarden Falsterbo
Ägare: Gabriella Rönn Larsson
Mops Qimis crazy in love
Ägare: Jennifer Larsson
Papillon Lamonia’s Quinn
Ägare: Helena Hyltemark
Perro de Aqua Espanol Tusseberget’s Yes
Ägare: Yvonne Jagersten
Petit Brabancon Kuröligan Will Grow But Never 
Die
Ägare: Ingela Andersson
Phalene Ögonstenens Nattfaradis Nala
Ägare: Annika Ekehult
Pincher Unforgettablygp Fast And Fabulous
Ägare: Malin Eriksson
Pyreneerhund Fjordvokteren’s Happy Queen
Ägare: Anne-Marie Petersson
Rhodesian Ridgeback Sham Yankos Lady Burn
Ägare: Charlotte Willner Hellberg
Rottweiler Chezz
Ägare: Marianne Brunnström
Samojedhund Jämtdalens Yessica Simpson
Ägare: Simon Olsson
Shetland Sheepdog Bonzo
Ägare: Carina Erslid
Tax Kanin korthår Pinedax Sweet Princess
Ägare: Meta Hellqvist
Tax Kanin långhår Emelie von Weinrich
Ägare: Meta Hellqvist
Tax Dvärg korthår Pinedax Dapple Scarlett
Ägare: Meta Hellqvist
Tibetansk Spaniel Nalinas Juniper
Ägare: Mats Ryding
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Info från
 centralstyrelsen

• Ny associerad klubb – American Bulldog 
Club Sweden (ABCS) 

 Centralstyrelsen är glada att välkomna en nygam-
mal associerad klubb American Bulldog Club 
Sweden! Ett samarbete har inletts för närmsta 
året, och förhoppningen är att det blir ett givande 
år med fortsatt samarbete. Läs den fristående arti-
keln i tidningen för mera information om ABCS.

• Internationellt samarbete med ACW
 Svenska Hundklubben kan med glädje meddela 

att ett internationellt samarbete har inletts med 
Alianz Canine Worldwide, ACW. Det omfattar 
internationella utställningar och registrering av 
internationella titlar, kennelnamn samt möjlig-
het till spännande samarbete med andra länder i 
frågor om utställning, avel och andra hundfrågor. 

• SHK Organisationshandbok
 Centralstyrelsen tillsammans med alla ordförande 

för kommittéer och lokalklubbarna har uppdate-
rat och digitaliserat den s.k. ”Gröna pärmen” som 
innehåller beskrivningar, instruktioner och stöd 
för klubbens verksamhet. Den innehåller olika av-
snitt som styrande dokument för centralstyrelsen, 
beskrivningar för respektive kommitté, policy för 
användande av sociala medier i klubbens namn, 

med mera. Dokumenten publiceras på centrala 
hemsidan med samlingsnamnet SHK Organisa-
tionshandbok.

• Nya medlemsregistret
 Det nya medlemsregistret för Svenska Hundklub-

ben är redo att tas i bruk under 2017. Vid frågor 
– kontakta centrala personuppgiftsombudet Kjell 
Ryman webmaster@svenskahundklubben.se

 

• Satsning för att stärka och utveckla ut-
ställningsverksamheten i SHK

 Utställningskommittén och utställningsverk-
samheten har haft ett år med underbemanning 
och många utmaningar. Under mitten av 2016 
startades ett arbete med att identifiera områden 
med förbättringspotential och en arbetsplan för 
hur verksamheten kan stärkas. Som en del i detta 
har nu en utbildning av nya utställningsdomare 
startats upp, med målet att hålla examination till 
sommaren. Vidare pågår arbete med rekrytering 
till kommittén och andra viktiga funktioner, ge-
nomgång av regelverket och rutiner för att nämna 
några viktiga områden.

 Med förhoppning om ett givande hundår 2017
 Centralstyrelsen 
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      Försommarläger      

               Sågarbo 25-27 maj 2017 
Ett underbart ställe med mycket skog 

Svenska Hundklubben Uppsala och Södertälje välkomnar alla! 
	

Kursupplägg	
		 Torsdag	 		 Fredag	 		 Lördag	
kl.	12	 Ankomst/Samling	 Från	7.30	 Frukost	 Från	7.00	 Frukost	
kl.	12.30–15	 Träning	Pass	1	 Kl.9-11.30	 Träning	Pass	1	 Kl.8-10	 Träning	Pass	1	
kl.15	 Utdelning	av	rum	 kl.12-13	 Lunch	 Kl.10-11	 Städa	ur	rummen	
		 Samt	fika	 Kl.13-17	 Träning	Pass	2	 Kl.11–13.30	 Träning	Pass	2	
Kl.	16-19	 Träning	Pass	2	 	  Kl.13.30	 Lunch		
		 Middag		 		 Middag		 		 Hemfärd	
	

			
	
																																												
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		
	

Du betalar för träning alla pass hela helgen, men väljer förstås själv vad du vill 
vara med på. Vi försöker anpassa oss efter era önskemål - men om det inte 

lyckas är det "först till kvarn" som gäller. 
 

Pass 1 Pass 2 
Föremålssök Spår 

Tävlingslydnad Personsök 
Rallylydnad Spår med inslag av allmänlydnad 

	

Pris:	2.500kr	medlem	i	SHK	
Pris:	2.750kr	Icke	medlem	i	SHK	
I	priset	ingår	boende	(en	säng	i	2	nätter)	i	del	i	
dubbelrum.	Hundar	får	vara	i	stugorna.	
Träning	hela	helgen	samt	frukost	och	lunch.	
Middag	står	ni	själva	för.	Grillar	finns.	Ta	med	
egen	termos	för	köp	av	fika	till	skogen	

Betalning:	PG	81	45	60-9	
Senast	2	april	
Märk	med	namn	&	Sågarbo	

Sågarbo	herrgård	stuguthyrning	
Sågarbo	
814	93	Älvkarleby	

Anmälan:	shklager@gmail.com	senaste	2	april	
Ange:									Namn,	hund,	kontaktuppgift,	önskad	
boendekamrat,	träning	samt	ev.	specialmat	
Frågor: shklager@gmail.com 
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Sågarbo Herrgård Älvkarleby 

Varje	stuga	är	60kvm.	Varje	stugenhet	som	delas	av	två	är	30	kvm	

   

    
Herrgård	med	kök	och	matsal	

     
Sovrum	

Egen	dusch	toa	och	pentry.	
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Varför labradoren är så glupsk
NYHETER

Övervikt hos hundar ökar och i vissa länder är 
nästan 60 % drabbade. Risken för övervikt varierar 
mellan olika raser vilket tyder på att genetiska 
faktorer kan ha betydelse.

En forskargrupp från Cambridge har tillsam-
mans med samarbetspartners från SLU och 
Uppsala universitet undersökt drygt 300 

labrador retrievers och jämfört dessa med 39 andra 
raser. Hundarna vägdes, blev hullbedömda, deras 
foderintresse testades med ett formulär och tre kan-
didatgener kopplade till fetma undersöktes.

I POMC-genen som kodar för två aptitregle-
rande signalsubstanser (ß-MSH och ß-endorfin) 
upptäcktes att vissa individer saknade en liten del 
av genen (en deletion av 14 baspar). Mutationen 
gör att normala ß-MSH och ß-endorfin inte pro-
duceras vilket kan ge en störning i aptitregleringen. 
Mutationen återfanns hos labradorer och hos den 
närbesläktade flatcoated retrievern men inte hos 
övriga undersökta raser.

Mutationen kunde kopplas till ökad fetma och 
ökat foderintresse, och var dessutom vanligare hos 
arbetande hundar (t.ex. ledarhundar). Detta tyder 

på en anrikning, kanske kopplat till att hundar med 
mutationen är lättare att träna och belöna.

Fynden kan förklara varför labradoren oftare än 
andra raser beskrivs som glupsk och lätt drabbas av 
övervikt.

Länk till artikeln:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4873617/

Referens:
Eleanor Raffan, Rowena J. Dennis, Conor J. 
O’Donovan, Julia M. Becker, Robert A. Scott, 
Stephen P. Smith,David J. Withers, Claire J. Wood, 
Elena Conci, Dylan N. Clements, Kim M. Sum-
mers, Alexander J. German, Cathryn S. Mellersh, 
Maja L. Arendt, Valentine P. Iyemere, Elaine 
Withers, Josefin Söder, Sara Wernersson,Göran 
Andersson, Kerstin Lindblad-Toh, Giles S.H. Yeo, 
and Stephen O’Rahilly. A Deletion in the Canine 
POMC Gene Is Associated with Weight and Ap-
petite in Obesity-Prone Labrador Retriever Dogs. 
Cell Metabolism. 2016 May 10; 23(5): 893–900. 
doi: 10.1016/j.cmet.2016.04.012
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NYHETER

Sedan rävens dvärgbandmask upptäcktes i Sverige 
2011 har det pågått ett intensivt arbete med att 
ta fram grundläggande kunskap om parasitens 
förutsättningar i svensk natur. Idag vet vi den har 
en begränsad utbredning i landet, men att den 
kan vara allmän på vissa platser där det finns såväl 
räv som vattensork eller åkersork. En stor del av 
detta arbete redovisades nyligen i en avhandling av 
Andrea Miller från SLU.

Det första svenska fyndet av rävens dvärg-
bandmask 2011, i en räv som hade skju-
tits året före, var mycket ovälkommet för 

svenska myndigheter. Det var bland annat för att 
slippa få in denna parasit i landet som det krävdes 
avmaskning av inresande hundar. Problemet är att 
sjukdomen är mycket allvarlig, även om det endast 
är ett fåtal människor som har smittats av parasiten 
i Europa. När människor drabbas måste de ge-
nomgå livslång behandling och ibland komplicerad 
kirurgi.

I början av mars 2011 gav regeringen ett uppdrag 
till Jordbruksverket och Socialstyrelsen att tillsam-
mans med en rad andra berörda myndigheter 
utreda vilka åtgärder som var nödvändiga för att 
skydda folkhälsan med anledning av att smittan 
hade påvisats i landet. Tämligen omgående inleddes 
en landsomfattande övervakning av rävens dvärg-
bandmask genom insamling av rävar och rävspill-
ning.

Något senare inleddes ett EU-finansierat forsk-
ningsprojekt (EMIRO) som skulle undersöka vilka 
förutsättningar parasiten har att få fäste i svensk 
natur. Då saknades t.ex. kunskap om vilka gnagar-
arter som är parasitens mellanvärdar i Sverige, och 
som alltså är nödvändiga för att parasiten ska kunna 
fullborda sin livscykel. I projektet medverkade fors-
kare från SLU och SVA, och en doktorand, Andrea 
Miller, som har bidragit starkt till dagens betydligt 
bättre kunskapsläge.

Genom projektet vet vi idag att vattensork och 
åkersork kan fungera som mellanvärdar för rävens 
dvärgbandmask, men också att skillnader mellan 
den svenska och den centraleuropeiska gnagarfau-
nan troligen begränsar parasitens utbredning i Sve-

Jakten på rävens dvärgbandmask

rige. Avhandlingen visar samtidigt att det på vissa 
platser kan vara vanligt med parasitägg i rävspill-
ning, trots att parasiten i det stora hela är ovanlig 
och har en begränsad utbredning. Den kunskap 
som har tagits fram i projektet gör också att dagens 
inventeringar kan fokusera på platser där parasiten 
har bäst förutsättningar att etablera sig.

Nya resultat har redovisats efter hand för berörda 
myndigheter, och även från media har intresset 
varit stort.

Andrea Miller är både viltekolog och veterinär – 
utbildad vid University of Missouri-Columbia i USA. 
2011 kom hon till Norge som Fulbright-stipendiat och 
arbetade då med forskning om vilda djur som björn, 
älg och rådjur. Därifrån fortsatte hon med doktorand-
studier vid SLU, som inleddes 2012. Hennes plan 
efter disputationen är att fortsätta med forskning om 
viltsjukdomar på nordliga breddgrader.

Andrea Miller försvarade sin doktorsavhandling 
The role of rodents in the transmission of Echi-
nococcus multilocularis and other tapeworms 

Andrea Miller på jakt efter rävspillning. Foto: Per-Anders 
Robertsen
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in a low endemic area vid SLU i Uppsala den 16 
december 2016. Opponent var Dr. Francis Raoul, 
University of Franche-Comté, Frankrike.

Mer information
Andrea Miller
Institutionen för biomedicin och veterinär folk-
hälsovetenskap
• Sveriges lantbruksuniversitet • 018-67 23 59,
070-171 50 86 • andrea.miller@slu.se
• Länk till avhandlingen (pdf )
http://pub.epsilon.slu.se/13878/
• Reportage från Andreas hemuniversitet
http://cvm.missouri.edu/news/miller_fulb-
right2012.html

Andrea Miller förbereder sig 
för insamling av rävspillning 
(som kan innehålla ägg från 
rävens dvärgbandmask). 
Foto: Per-Anders Robertsen

• Information om rävens dvärgbandmask hos Sta-
tens veterinärmedicinska anstalt
http://www.sva.se/djurhalsa/zoonoser/ravens-dvarg-
bandmask

NYHETER

Sammanfattning av avhandlingen
Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocula-
ris, är en parasit som överförs mellan olika hund-
djur och gnagare. I Europa är rödräven parasitens 
viktigaste slutvärd, medan olika sorkar fungerar 
som mellanvärd. Som vuxen lever bandmasken 
i rävens tunntarm och ägg kommer ut i miljön 
med avföringen. När en sork äter äggen utvecklas 
parasiten i larvcystor i levern. Sorken måste därefter 
ätas upp av en räv för att bandmaskens livscykel ska 
fullföljas. Även människor kan infekteras genom att 
precis som gnagare få i sig äggen. Detta kan ske vid 
förtäring av förorenad mat eller genom interaktion 
med infekterade värddjur (t.ex. räv eller hund). I de 
fall en människa blir infekterad, tillväxer cystorna 
långsamt likt en cancer i levern. Sjukdomen echi-
nococcos hos människa är dödlig, men det finns 
bra behandlingsalternativ.

Vanlig i Centraleuropa
Rävens dvärgbandmask är sedan årtionden vanligt 
förekommande hos rödräv i Centraleuropa (t.ex. i 
delar av Tyskland, Schweiz och Frankrike). I Sverige 
upptäcktes den för första gången 2011. På grund 
av att människor kan infekteras finns behov av att 
förstå var och hur parasiten kan uppträda i Sverige. 
När detta projekt inleddes 2013 saknades exempel-
vis kunskap om vilka gnagararter som är parasitens 
mellanvärdar i Sverige. Syftet med avhandlingen var 
att undersöka hur överföringen av rävens dvärg-
bandmask går till, med särskilt fokus på svenska 
gnagares roll.

Vattensork och åkersork viktigaste mellanvär-
darna i Sverige

Genom arbetet upptäcktes rävens dvärgband-
mask för första gången hos vattensork och åkersork 
i Sverige. Däremot påträffades den varken hos 
skogssork eller skogsmöss. Även undersökningen 
av närbesläktade bandmaskar hos dessa smågnagare 
visade att arter som fångades i ängsmiljöer (dvs. 
vattensork och åkersork) var parasiterade i högre 
grad än de som fångades i beskogade områden (dvs. 
skogsmöss och skogssork). Detta tyder på att det i 
Sverige är vattensork och åkersork som är viktigast 
för överföringen av olika bandmasklarver inklusive 
rävens bandmask.

De två sorkar som är viktigast som mellanvärdar 
för dvärgbandmasken i övriga Europa (fältsork och 
en typ av vattensork) saknas i Sverige. Fältsork är i 
Sverige ersatt av åkersork. Dessutom skiljer sig den 
vattensork vi har i Sverige, både vad gäller livs-
stil och livsmiljö, från den i centrala Europa. Det 
visade sig att endast en av närmare 200 åkersorkar 
var infekterad. Av åtta infekterade vattensorkar var 
larverna infektionsdugliga bara hos tre individer. 
Då det i Sverige verkar saknas optimala mellanvär-
dar är det inte så konstigt att förekomsten av rävens 
dvärgbandmask generellt är låg.

Hög ”bakgrundssmitta” i några områden
För att ta reda på de svenska sorkarnas exponering 
för dvärgbandmaskens ägg, samlades rävspillning in 
på de olika fångstplatserna. Spillning med parasit-
ägg påvisades därigenom i fyra regioner i Sverige. 
Rävens dvärgbandmask var dock inte jämnt förde-

FAKTA
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Boxern Hilda, 5 år, har utsetts till Årets sociala 
tjänstehund 2016. Tillsammans med sin förare Mia 
Boivie arbetar hon i Uppsala kommun med att 
hjälpa såväl vuxna som barn att övervinna svårig-
heter och problem.

Hilda, som är en tigrerad boxertik från kennel 
Murbergets, är som de flesta boxrar en gan-
ska busig och aktiv hund – när hon är ledig. 

På arbetet är hon en lugn och stabil hund som kan 
ta sig an de flesta människor.

– Det som gör Hilda så fantastisk är att hon är 
multikompetent och kan möta alla sorters männ-

Boxern Hilda är Årets sociala tjänstehund 2016

Boxern Hilda i arbete. Foto: Johan Frick-Meijer

iskor och fungera i alla situationer, berättar hennes 
förare Mia Boivie, som är utvecklingsledare för 
vårdshundsverksamheten i Uppsala kommun.

Det är vanligt att vårdhundar är nischade på 
en typ av arbete men Hilda jobbar med allt från 
vuxna som drabbats av till exempel stroke till barn 
som har neuropsykiatriska diagnoser som autism 
och inom psykiatrin med personer som lider av 
schizofreni.

Lockar till träning
Om det handlar om en patient som behöver träna 
upp fysiska förmågor efter en sjukdom eller olycka 
så arbetar Mia och Hilda tillsammans med sjuk-
gymnaster och arbetsterapeuter. Hildas uppgift är 
att locka patienten att utföra träningen utan att de 
tänker på det som träning.

– Hon kan till exempel locka en patient att ställa 
sig upp, gå ett steg framåt eller vrida sig åt ett visst 
håll, berättar Mia.

På eftermiddagarna arbetar de ofta med barn som 
har neuropsykiatriska diagnoser och hjälper till att 
träna sociala förmågor som social interaktion och 
empati.

– Barnen kan också ha lättare att koncentrera sig 
om de till exempel får läsa för en hund istället för 
en vuxen, säger Mia.

NYHETER

lad i den svenska miljön. På några fångstplatser var 
andelen parasitinfekterad spillning mycket högre 
än på andra platser. Det är naturligtvis där som 
sorkarna är mest exponerade för bandmasken. Det 
var på en sådan plats som flertalet av de infekterade 
sorkarna hittades. Man kan inte utesluta att även 
människor exponeras där.

Leta i de lämpligaste miljöerna
Den provtagningsmetodik som har använts i detta 
avhandlingsarbete visade sig vara effektivare för att 
hitta spillning från infekterade rävar jämfört med 
den som använts i tidigare svenska studier. Genom 
att rikta insamlingsinsatserna till de platser där det 
är mest troligt att hitta dvärgbandmasken (det vill 
säga där vattensork och/eller åkersork lever), påvi-

sades dvärgbandmasken i fyra undersökta regioner. 
Noteras kan att i två av dessa var dvärgbandmasken 
inte känd sedan tidigare. Dessa resultat har utgjort 
underlag till något som kallas riktad provtagning 
och baseras på kunskap om olika faktorer som är av 
betydelse för smittspridning.

Efter ytterligare utveckling skulle riktad prov-
tagning kunna användas för att på ett kostnadsef-
fektivt sätt ta reda på om dvärgbandmasken finns 
etablerad på fler platser där den ännu inte påvisats, 
exempelvis i tätortsnära områden och i Norrland. 
Metodiken skulle även kunna tillämpas i andra län-
der och särskilt i länder som betraktas som fria från 
parasiten och där det finns behov av att dokumen-
tera smittfrihet.

Nyhet
från
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Juryns motivering
Juryn, bestående av Viveka Lindström, Assistans-
hundsrådet/Svenska Brukshundklubben. Ulf Udd-
man och Hans Rosenberg, Svenska Kennelklubben 
motiverade sitt val såhär:

Hilda är en ovärderlig medarbetare i sitt arbete 
som diplomerad vårdhund. Med en boxers positiva 

och glada temperament har hon skapat utveckling 
hos patienter på såväl fysisk som psykisk nivå. 
Spannet av de patienter hon träffar talar starkt för 
hennes mångfacetterade kunskap och förmåga till 
anpassning. Hilda ökar välbefinnandet hos alla 
hon möter, vårdtagare som personal. Hilda lämnar 
aldrig någon oberörd.

NYHETER

Billy, en tolvårig engelsk springer spaniel, har utsetts 
till Årets narkotikasökhund 2016. Tillsammans med 
sin förare Anders Mårtensson har han medverkat 
i 65 narkotikabeslag till en beräknad samhällsnytta 
av över 119 miljoner kronor.

Billy, eller Bivråkens Original Pirate Material 
som han heter i stamtavlan, är trots sin ålder 
fortfarande pigg och han älskar sitt arbete 

som narkotikasökhund inom brottsbekämpnings-
gruppen i Malmö. Där arbetar han med alla typer 
av uppdrag i hela Skåne och även Blekinge.

– Billy är en väldigt allround hund och tycker det 
är lika roligt oavsett om vi söker i en bil eller bland 
passagerare på ett tåg, berättar Anders Mårtensson.

På frågan om varför Billy är så bra på att hitta 
narkotika nämner Anders energin och arbetsglädjen 
som främsta egenskaper.

– Han har också en bra mentalitet och kan 
koppla av när han är hemma, vilket förvånar en del 
av kollegorna som sett Billy i tjänst, säger Anders.

För Anders är det inte första gången att ha en 
hund som utsetts till Årets narkotikasökhund. Även 
hans förra hund Robby fick utmärkelsen 2006 och 
det är knappast en slump.

– Jag försöker skilja på arbete och fritid och se 
till att göra arbetet till den roligaste delen, berättar 
Anders om sin metod att få fram bra narkotikasök-
hundar.

– Man behöver förstås också ha en bra grupp 
omkring sig och chefer som förstår vikten av att 
lägga ner tid på träning under arbetstid, fortsätter 
Anders.

Det största beslaget under mätperioden var ett 
parti på 19,2 kg heroin som var gömt i en personbil 

och som Billy hittade efter ett mycket noggrant 
sökarbete.

Juryn, bestående av motiverade sitt val såhär:
”Narkotikasökhunden Billy med sin mycket 

rutinerade förare Anders Mårtensson är ett ena-
stående effektivt bevis på vad ett hundekipage, år 
efter år, kan uträtta i Tullverkets arbete med att 
bekämpa den förödande narkotikasmugglingen. 
Med en sällan skådad iver att alltid vilja göra sitt 
allra bästa, tar den tolvårige Billy dagligen sig an 
den svåra uppgiften att avslöja ett av vår tids värsta 
gissel – narkotikasmugglingen. För denna narkoti-
kasökhundarnas gigant finns inga hinder som är för 
tuffa, oavsett arbetsmiljö eller svårighetsgrad. Under 
den senaste tolvmånadersperioden har Billy avslöjat 
narkotikapreparat av olika slag till en sammanlagd 
samhällsnytta på över 119 miljoner kronor.”

Billy och Anders Mårtensson tar emot priset på 
Stockholm Hundmässa lördagen den 3 december 
på Stockholmsmässan i Älvsjö. Priset ett resestipen-
dium på 20 000 kr för Anders och ett smaskigt ben 
samt 6 månaders foder från Royal Canin och en 
skön säng från Biabädden till Billy. På Stockholm 
Hundmässa kommer även Årets polishund, Årets 
bragdhund och Årets sociala tjänstehund att få ta 
emot pris.

Billy är Årets
narkotikasökhund 2016

Årets narkotikasökhund Billy i full fart med förare An-
ders Mårtensson i bakgrunden.
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Vi människor överför vår livsstil på våra hundar, 
och i förlängningen även våra sjukdomar. Hundar 
är det sällskapsdjur som drabbas mest av tumö-
rer och kurvan går stadigt uppåt. Under fem år 
behandlades mer än 55 000 hundar för cancer, 
visar statistik från Agria Djurförsäkring. Hudtumör 
är den allra vanligaste cancerformen som slår brett 
mot alla raser oavsett kön.

Bland äldre hundar över fem år syns en radikal 
ökning av alla typer av cancerformer. En 
orsak till ökningen är de osunda vanor som vi 

människor anpassar hundens liv efter, men också 
högre kvalitet på djursjukvården som leder till att 
hundar lever längre och hinner utveckla tumörer i 
högre utsträckning.

– Jag tror att många känner igen sig i bilden av 
att äta för mycket, och inte alltid den mest hälso-
samma maten, i kombination med för lite motion. 
Det är exakt det livsmönster som vi omedvetet 
överför till våra hundar och leder till att de får 
samma sjukdomar som vi, säger Patrik Olsson, af-
färsområdeschef smådjur, Agria Djurförsäkring.

Just hudtumör är den cancerdiagnos som sticker 
ut och står för 45 procent av alla cancerfall.

Hudtumörer kan variera i utseende och sjuk-
domsgrad. Elakartade tumörer är ofta hårlösa eller 
såriga och växer i olika grad. En del växer långsamt, 
andra snabbt och sprider sig. Godartade tumörer är 

ofta vårtor, fettknölar eller talgkörtelinflammatio-
ner. Lotta Möller, veterinär på Agria, betonar vikten 
av att hudförändringar hanteras på rätt sätt:

– Misstänker veterinären att en förändring är 
elakartad tas ett cellprov före operationen. Med 
mera fakta om vilken typ av tumör det gäller kan 
det bättre avgöras hur mycket av området runt för-
ändringen som ska opereras bort och om behand-
lingen behöver kompletteras.

För misstänka cancerfall finns i dag modern tek-
nik som magnetkameror, datortomografi och en-
doskopi tillgängligt på de större djursjukhusen. De 
flesta tumörer avlägsnas med ett kirurgiskt ingrepp. 
Strålning och behandling med cytostatika är andra 
behandlingsmetoder som kan förekomma.

Prognosen har en stor variation beroende på vil-
ken typ av hudcancer det handlar om. Men precis 
som för människor ökar chansen att blir återställd 
ju tidigare tumören upptäcks.

– Ta för vana att känna igenom hundens kropp, 
och kontakta veterinär om något känns onormalt, 
rekommenderar Lotta Möller.

Vanligaste cancerdiagnoserna på hund:
1. Hudcancer - står för 45 % av cancerfallen
2. Juvertumör - står för 22 % av cancerfallen och 

drabbar främst tikar
3. Testikelcancer - 3 %
4. Tumör i tandköttet/ epulider - 2 %
5. Blodcancer eller leukemi - 1,7 %

Mänsklig livsstil ger hundar cancer
NYHETER
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Leia ny på listan över populäraste
hundnamnen

Jordbruksverket och Svenska Kennelklubben, 
SKK, har summerat statistiken för 2016 och kan 
konstatera att labrador retriever fortsatt utökar sitt 
försprång som den populäraste hundrasen. Bland 
de svenska raserna märks en kraftig ökning av 
antalet dansk-svenska gårdshundar. Molly är fortfa-
rande det populäraste hundnamnet och nykomling 
på listan över de 100 mest populära hundnamnen 
är Leia.

I Sverige finns det två register över hundar och 
deras ägare, där det ena administreras av SKK 
och det andra av Jordbruksverket. Under 2016 

har SKK och Jordbruksverket börjat samverka i re-
gisterfrågor för att förenkla för hundägarna som på 
sikt endast ska behöva registrera sin hund en gång.

Antalet hundar ökar i Sverige
Populärast av alla hundraser var labrador retriever 
med 2 520 nyregistreringar (+1,2 procent) före gol-
den retriever med 1 899 (-3,3 procent). Jämthun-
den är kvar på tredje plats före tysk schäferhund. 
Om man skulle lägga ihop lång- och korthårig 
chihuhua så kommer den på tredje plats. De nio 
olika varianterna av tax skulle tillsammans komma 
på en femte plats.

Dansk-svensk gårdshund och border collie klätt-
rar på listan
Border collie, som förra året fick lämna listan över 
de 20 mest populära raserna är nu tillbaka på 9:e 
plats tillsammans med den finska lapphunden på 
19:e plats. Norsk älghund, grå, och jack russell ter-
rier har fått lämna listan. Den svenska nationalrasen 
dansk-svensk gårdshund klättrar starkt från 19:e till 
12:e plats. Samtidigt minskar antalet registrerade 
jack russell terrier och parson russell terrier, raser 
som påminner om dansk-svensk gårdshund.

Tre nya raser till Sverige
Tre nya raser registrerades i Svenska Kennelklub-
bens register under 2016; american hairless terrier, 
american toy fox terrier samt épagneul picard. 
Sammanlagt finns nu 345 raser och rasvarianter 
registrerade i Svenska Kennelklubben.

Leia nytt populärt namn men Molly är fortfa-
rande i topp
– I vårt register är Molly fortfarande det populä-
raste namnet på hundar med 7 351 registreringar. 
På andra och tredje plats kommer Bella, 5 262, 
respektive Ludde, 4 043. Ny på topp 100-listan är 
Leia som är ett populärt namn från Star Wars med 
966 registrerade hundar, säger Magnus Kindström 
på Jordbruksverket.

I Jordbruksverkets centrala hundregister, där alla 
hundar och deras ägare enligt lag ska registreras, 
finns nu totalt 855 905 hundar och 631 846 ägare. 
I denna statistik kan det ingå hundar som inte läng-
re lever eftersom alla hundägare inte är medvetna 
om att de ska meddela när hunden dött.

Mer information
Jordbruksverket presenterar statistik från det 
centrala hundregistret med de vanligaste namnen, 
antalet hundar per kommun och vanligaste ras per 
kommun.
• Jordbruksverkets statistik för hundregistret
I SKKs ägarregister kan du söka fram vilka hundra-
ser som är populärast på en viss ort.
• Svenska Kennelklubbens nyhetsrum

Bland de svenska raserna märks en kraftig ökning av 
antalet dansk-svenska gårdshundar. Foto: Shutterstock

NYHETER
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Kontaktperson för journalister
Jordbruksverket:
Magnus Kindström
Djurregisterenheten
Magnus.kindstrom@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 84 45

Svenska Kennelklubben:
Hans Rosenberg
Pressansvarig
hans.rosenberg@skk.se
Telefon 08-795 30 18, 0705-83 83 32

20 vanligaste tilltalsnamnen 2016

1 MOLLY 7351 
2 BELLA 5262 
3 LUDDE 4043 
4 CHARLIE 3946
5 WILMA 3820 
6 BAMSE 3472 
7 SIGGE 3422 
8 DORIS 3255 
9 RONJA 3248 
10 ALICE 3187 

11 SALLY 3136 
12 ROCKY 3022 
13 NOVA 2700 
14 ELSA 2689 
15 SELMA 2629 
16 STELLA 2490 
17 OZZY 2442 
18 ZORRO 2415 
19 MAJA 2360 
20 HUGO 2332

Registreringsstatistik 2016 från JBVshundregister
10 vanligaste raserna i kommunerna hos våra lokalklubbar

ESKILSTUNA 
LABRADOR RETRIEVER 302 
JACK RUSSELL TERRIER 266 
SCHÄFER 262 
GOLDEN RETRIEVER 243 
ROTTWEILER 172 
CHIHUAHUA, KORTHÅRIG 146 
BORDER COLLIE 136 
FLATCOATED RETRIEVER 115 
SHETLAND SHEEPDOG 100 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 93

SÖDERTÄLJE
SCHÄFER 172 
JACK RUSSELL TERRIER 165 
LABRADOR RETRIEVER 155 
ROTTWEILER 132 
CHIHUAHUA, KORTHÅRIG 108 
GOLDEN RETRIEVER 99 
CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG 87 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 83 
BORDER COLLIE 74 
YORKSHIRETERRIER 70

UPPSALA
SCHÄFER 479 
LABRADOR RETRIEVER 421 
GOLDEN RETRIEVER 377 
JACK RUSSELL TERRIER 307 
ROTTWEILER 200 

SHETLAND SHEEPDOG 199 
COCKER SPANIEL 184 
BORDER COLLIE 183 
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL 174 
PUDEL,DVÄRG 171

VINGÅKER
SCHÄFER 75 
LABRADOR RETRIEVER 45 
BORDER COLLIE 42 
DALMATINER 32 
ROTTWEILER 31 
LHASA APSO 29 
CHINESE CRESTED DOG 27 
JACK RUSSELL TERRIER 26 
STAFFORDSHIRE BULLTERRIER 25 
GOLDEN RETRIEVER 25

VÄSTERÅS
JACK RUSSELL TERRIER 374 
SCHÄFER 326 
LABRADOR RETRIEVER 303 
GOLDEN RETRIEVER 283 
CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG 241 
ROTTWEILER 191 
CHIHUAHUA, KORTHÅRIG 191 
CHINESE CRESTED DOG 159 
PUDEL,DVÄRG 155 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 147

NYHETER
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Kör säkert med hund i bilen
■ Sammanställt av Linnea Strandberg

Att hunden ska följa med på bilresan är en 
självklarhet för många. Man får dock inte 
glömma att göra resan så säker och bekväm 

som möjligt för både hund och övriga familjemed-
lemmar. Lagen ställer också vissa krav på hur en 
hund ska transporteras. Nedan följer en del tips och 
råd för att göra bilresan med din bästa vän så bra 
som möjligt.

Ha aldrig hunden lös i bilen!
Först och främst, en lös hund i bilen är livsfarligt 
vid en krock. Inte bara hänger hundens liv löst vid 
en krock, medpassagerarna kan skadas rejält av en 
hund som flyger fram vid en kollision.
• En Jack russel som väger 6kg får en kraft motsva-
rande nästan 800kg vid en krock i 90km/tim.

• En schäfer på 30kg får en kraft motsvarande 
1200kg vid 50km/tim, vid 90km/tim är kraften 
nästan 4 ton.

Säker resa med bilsele
Ett annat alternativ är bilsele till hunden och att 
hunden får en plats i baksätet. En bilsele är utfor-
mad för hunden och sätts fast i säkerhetsbältet. På 
så sitter hunden fast som övriga passagerare vid 
en krock. Se till att ha gott om utrymme mellan 
hunden och sätet framför för att hindra att hunden 

kraschar in i sätet innan säkerhetsbältet sätter 
stopp.

Säker resa med hundbur
Att ha hunden lös i bilen är därför ingen bra idé. 
Att ha en bur i bagageutrymmet är ett sätt att und-
vika att ha hunden lös. En annan fördel med bur 
är att du kan lämna bilen öppen för ventilation en 
varm sommardag utan att hunden smiter ut. Tänk 
dock på att det inte är tillåtet att lämna hunden 
utan tillsyn i bilen om temperaturen i lastutrymmet 
befaras överstiga +25 °C. Hundar som transporteras 
i bilbur har enligt lag rätt till vissa minimimått på 
buren. Måtten beror på storleken på hunden.

Detta gäller: enligt jordbruksverket
• Hunden får inte förvaras permanent i ett fordon 
och högst 3 timmar enligt huvudregeln.

• Du får inte lämna hunden utan tillsyn i fordo-
net om det är möjligt att temperaturen går över 
+25°C eller under -5°C.

• Under transporten ska hunden rastas och få vatten 
minst var sjätte timme. Den ska få foder med 
högst 24 timmars intervall.

• En tik som löper ska transporteras åtskild från 
hanhundar.

NYHETER

Forskning visar att stress på arbetet minskar 
– och att det påverkar det sociala samarbetet 
om hunden är med på arbetet.

Att ta med sin hund till jobbet hjälper inte bara 
att minska stressen – det stimulerar också till ett 
bättre socialt klimat på arbetsplatsen. Enligt British 
Medical Journal ser forskare att hunden gör män-
niskan lyckligare, vilket ökar samarbetsförmågan 
och följden blir minskad stress.

Utsöndringen av hormonet oxytocin, tros enligt 
Wall Street Journal, ligga bakom en positiv inver-

Att ha hunden med på arbetet påverkar stress i positiv riktning
■ Artikel sammanställd av Tommy Eriksson

kan för minskad stress. När människan och hunden 
samspelar får det till följd att ämnet oxytocin ökar 
hos båda parter. En undersökning, gjord av Purina, 
visar att 84% ser hundar välkomna på arbetsplat-
sen.

Kommentar från arbetslivet:
”När jag var ny på jobbet var det dem med hundar 
jag lärde känna först. Hundarna blir en trevlig ice-
breaker.
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• En dräktig tik får inte transporteras de två när-
maste veckorna före beräknad valpning. Tiken får 
inte transporteras tidigare än 1 vecka efter valp-
ningen. Det finns undantag från dessa två regler 
för sällskapshundar som transporteras i personbil 
och kortare sträcka än 50 kilometer. 

• En hundvalp måste vara minst 1 vecka och naveln 
bör vara helt läkt för att du ska få transportera 
den.

Undantag
Du får transportera ett sjukt eller skadat djur till 

veterinär om transporten är brådskande även om du 
inte uppfyller kraven. Men det får inte finnas någon 
risk för att djuret kan lida av transporten. Om du 
är tveksam till om det är lämpligt att transportera 
djuret är det bäst om du kontaktar en veterinär.

 Mer information hittar du/ni på
www.jordbruksverket.se

NYHETER

Av Ann Bubère, hundfysioterapeut/hundmassör/
hundinstruktör/2-årig Avancerad hundsjukvårdsut-
bildning.

Vad är Kennelhosta egentligen?
Det är ett samlingsnamn på symptom som flera 
olika virus och/eller bakterier kan framkalla. Sjuk-
domen smittar lätt mellan hundar och speciellt på 
platser där många hundar visats tillsammans, t ex 
kennlar, utställningar, hundpensionat och hund-
dagis. Kennelhosta är oftast ingen allvarlig sjukdom 
men mycket unga valpar och gamla hundar kan få 
svåra följdsjukdomar som exempelvis lunginflam-
mation.

Vad är det som orsakar kennelhosta?
Oftast orsakas sjukdomen av parainfluensavirus. 
Kan också orsakas av adenovirus, herpesvirus eller 
bakterien Bordetella Bronchiseptica.

Hur smittar det?
Kennelhosta smittar via luften, det är en luftburen 
sjukdom. När en hund som har kennelhosta hostar 
till, så sprids viruset eller bakterierna via små väts-
kedroppar som sprids med luften. Risken för smitta 
är mycket stor i närheten av en sjuk hund och det 
räcker med ett kort möte med en smittad hund 
på en promenad för att smittan ska spridas vidare. 
Smittan kan också föras vidare med förorenade 
matskålar och via händer och kläder som fått saliv 
på sig från en sjuk hund.

Hur lång tid tar det innan jag vet om min hund 
blivit smittad?
Inkubationstiden är 4-10 dagar. Hundar brukar 

Kennelhosta
först börja nysa och kan få ett genomskinligt sekret 
från näsborrarna. Därefter början hunden hosta. 
Hostattackerna varierar från milda till mycket kraf-
tiga, nästan som kikhosta hos människor, och hos-
tan kan framkalla kväljningar och/eller kräkningar. 
Om hunden drar mycket i kopplet, blir upphetsad 
eller om det är kallt väder så kan hostan bli värre. 
Oftast är hunden pigg och äter som vanligt.

Hur behandlas kennelhosta?
De flesta hundägare väljer att vaccinera sin hund 
mot kennelhosta. Vaccinet skyddar inte till 100 % 
men om en hund som har vaccinerats mot kennel-
hosta ändå får kennelhosta så brukar symptomen 
bli betydligt lindrigare.

Det allra nyaste vaccinet Nobivac KC (ges i en 
näsborre) hjälper både mot parainfluensavirus och 
bakterien Bordetella Bronchiseptica. Det traditio-
nella vaccinet, Nobivac, hjälper endast mot parain-
fluensavirus, allt enligt tillverkaren.

Hundar bör få förnyat vaccin 1 gång/år.
Om hunden får väldigt kraftig och slemmig hosta 

kan Bisolvon (receptfritt) hjälpa. Kortison kan 
behövas i svårare fall. Skrivs ut via veterinär.

När blir hunden frisk?
Risken för att hunden ska smitta vidare avtar när 
hunden slutar nysa och hosta. När hundar slutar 
hosta brukar det räknas som om de är friska. Det 
kan ta allt ifrån 2 veckor upp till 2 månader.

Min egen hund, Nellie, fick Kennelhosta för 
många år sedan. Hon hostade som om hon hade 
kikhosta. Det var väldigt obehagligt. Höll på i flera 
veckor. Förmodligen var det en lindrig variant efter-
som hon var vaccinerad, men i alla fall.
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ABCS har i skrivande stund 36st medlemmar 
inklusive styrelsen. Föreningens medlemsantal har 
kontinuerligt vuxit sedan starten 2010 och med-
lemmarna är idag spridda från Skellefteå i norr till 
Nybro i söder. Föreningen har en hemsida www.
abcs.se, en facebookbaserad föreningssida för 
kommunikation med icke föreningsmedlemmar 
www.facebook.com/abcs.se/ och en sluten 
facebookgrupp enbart för medlemmar.

ABCS huvudsakliga verksamhet fram 
till och med detta verksamhetsår 
har varit arrangerandet av en årlig 

rasspecial med utställning och inofficiell tävling. 
De senaste åren har tävlingen varit 4-kamp; sprint, 
dragkamp, längdhopp och miljöbana. Sanktio-
nerande organ för utställningarna har varit den 
internationella organisationen American Bulldog 
National Alliance sedan ABCS grundades och 
deltagarantalet har de senaste åren legat runt 40-
50 ambulls från företrädesvis Sverige, Norge och 
Frankrike. 

Sedan årsmötet 2014 har styrelsen utöver den 
årliga utställningen fokuserat på upprätta en fung-
erande föreningskultur som följer praxis för ideella 
föreningar och där är vi nu på spåret i rätt riktning!

Genom att samarbeta med SHK blir ABCS mer 
organiserat i ändamålet att tillhandahålla en aktiv 
och konstruktiv miljö för både hund och ägare. På 
kort sikt genom att kunna erbjuda medlemmarna 

träningsverksamhet i syfte att inspirera till framtida 
deltagande i arbetsprov samt att utställningsintres-
serade medlemmar får betydligt fler tillfällen att 
visa sin hund än vad föreningen ensam mäktar med 
att arrangera. På lång sikt vore det roligt om ABCS 
kunde utvecklas till en fullfjädrad rasklubb med allt 
vad det innebär.

ABCS styrelse 2016/2017
Ordförande, Frida Arnlund, ambullägare, medlem 
även i SBK och SHK Uppsala. Ledamot i ABCS 
styrelse sedan oktober 2012, ordförande sedan 
årsmötet 2014.
Vice ordförande, Veronica Andersson, ambullä-
gare, medlem även i SBK. Ledamot i ABCS styrelse 
sedan oktober 2012. 
Kassör Magnus Ljunggren, ambullägare. Ledamot 
med kassöruppdrag i ABCS styrelse sedan årsmötet 
2014.

Ledamöter
• Martina Andersson, ambullägare. Ledamot i 
ABCS styrelse sedan oktober 2012.
• Andreas Åberg, uppfödare. Nyval till ABCS sty-
relse vid årsmötet 2016.
• Sofia Edlund, uppfödare. Ledamot i ABCS sty-
relse sedan årsmötet 2014.
• Andreas Rylander, uppfödare. Ledamot i ABCS 
styrelse sedan årsmötet 2014.
• Bea Scharin, ambullägare. Nyval till ABCS sty-
relse vid årsmötet 2016.

Presentation av American 
Bulldog Club Sweden (ABCS)
■ Av Frida Arnlund

Ruthless Atlanta, 
Shiva till vardags, 
är av bullytyp, 
utställningscham-
pion (ABNA) och 
därtill diplomerad 
social tjänstehund 
i demensvården, 
uppfödd av, ägd av 
och jobbar med 
Petra Lundberg.

CCBull’s Cuba, 
Luna till vardags, är 
av standardtyp och 
utställningscham-
pion (ABNA), ägs 
av Marlene Pfister 
och är uppfödd 
av Hilde Rabben 
CCBull’s Kennel, 
Norge.

NYHETER
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Långa promenader en solig och krispig vin-
terdag med hunden är härligt. Men vinter, 
snö och kyla är inte bara härligt, utan även 

förenat med en del faror för din hund som vi vill 
göra dig uppmärksam på.

Köld- och halkskador
Vinterpromenaden kan vara härlig för dig och 
hunden. Tänk på att hundar lätt fryser om de blir 
stillastående. Ju mindre och yngre hunden är desto 
sämre klarar den av kylan.

Lämna aldrig din hund ensam utanför affären. 
Dels kan den bli stulen eller skrämd, men den kan 
även få köldskador när den sitter och väntar på dig.

Låt inte hunden springa okontrollerat på snöfri, 
hal is. Om den halkar och benen glider isär kan 
hunden få muskelbristningar och ledskador. Håll 
därför hunden kopplad, gärna i väl utprovad sele, 
om den ska gå med ut på isen.

Ta hand om hunden i vinter
■ Sammanställt av Linnea Strandberg

Skydda tassar och trampdynor
Tassarna blir extra utsatta på vintern av vägsalt 
och snö som fastnar i pälsen. Skölj av tassarna om 
de kommit i kontakt med vägsalt och plocka bort 
snön som fastnat runt tassarna. Om hunden går 
omkring och är fuktig mellan trampdynorna kan 
den få fukteksem. Klipp gärna bort lite av pälsen 
runt trampdynorna och smörj dagligen in tassarna 
med en bra tassalva för att skydda dem mot uttork-
ning.

Glykolförgiftning
Glykol som läckt ut har svårt att rinna undan på 
vintern när det är fruset i marken. Glykol är sött 
och många hundar tycker om det. Var vaksam på 
fläckar så att din hund inte slickar i sig den farliga 
glykolen. Första tecknen på glykolförgiftning är 
ökad törst, den blir kissnödig, kräks och vinglar. 
Misstänker du att hunden fått i sig glykol kontaktar 
du genast veterinären.

NYHETER

Välkommen på viltspårskurs 
med Bula Kristoffersson!

Vi i Svenska Hundklubben avdelning Västra 
Sörmland Närke har nöjet att inbjuda till  

viltspårskurs med ingen mindre än 
Per ”Bula” Kristoffersson!

Bula har arbetat länge med viltspår och utbildat 
otaliga hundar. Du och din hund kommer få 

möjlighet att prova på olika delar av viltspår och 
kursen anpassas efter deltagarnas förmågor. Du 
och din hund kommer åka därifrån en god erfa-

renhet rikare och med bra verktyg för att  
fortsätta träna hemma!

Den 12-13/8 kör vi två heldagar i Högsjö med
viltspår. Kursen kostar 1000kr plus medlemskap 

300kr om du inte redan är medlem hos oss. 

Vi ses i Högsjö!
Martina Andersson

sekreterare för Västra Sörmland Närke

INBJUDAN
FRÅN VSN
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Nu så är det dags för 50års jubileum vill vi givetvis ra med 
pompa och ståt.  

SHK Västerås bjuder in �ll jubileums middag 

Plats: Häpplinge Tortuna  

När: Lördagen den 3juni kl.18.00 

Vi bjuder på middag och dricka, kaffe & kaka. 

 

Osa senast 20/5  

�ll linnea77@live.se 
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KOMMANDE TÄVLINGAR,
PROV, HUNDTEST OCH UTSTÄLLNINGAR

UTSTÄLLNINGAR 2017

Datum Utställningsplats

7 maj nationell Västerås-Häpplinge

17 juni internationell Södertälje

8 juli nationell Eskilstuna-Torshälla

5 augusti nationell Vingåker-Högsjö

26-27 augusti SHK festival 

23 september nationell Södertälje

12 november internationell Surahammar

LYDNADSTÄVLINGAR 2017

Datum Plats

29 april Uppsala

13 maj Västerås

29 juni Södertälje 

16 september Södertälje 

7 oktober Uppsala 

28 oktober Eskilstuna-Torshälla 

SPÅPROVSDAGAR 2017 – Fasta datum

Datum Plats

8 april Södertälje

7 maj Västerås

27 maj Södertälje

2 september Södertälje 

10 september Västerås

28 oktober Södertälje

SKH HUNDTEST 2017

Datum Plats

14 maj Södertälje 

17 september Eskilstuna-Torshälla PERSONSÖK

Datum Plats

6 maj Södertälje, Svartbro

21 oktober Eskilstuna

FÖREMÅLSSÖK

Datum Plats

14 maj Västerås 

14 september Västerås

KURSFINALER 2017

Datum Plats

10 juni Eskilstuna-Torshälla 

12 november Västerås 

KALENDERN kan kompletteras och ändringar kan ske  
– Se hemsidan 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.svenska-
hundklubben.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 
(förutom de som anmäler sig till spårprovsdag med fast 
datum).

SÖKPROV 2017

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

Daniel & Ares och 
Matti Duvalt & Elsa

Ingalill Däck-
fors & Luzzie

Catrine 
Löfgren & 
Zingo

Ulla Mitt Holm
& Douglas

LYDNADSTÄVLINGAR

SÖDERTÄLJE
Kursfinal för höstterminen

Rookie
Anja Veraart, am shephard Lillis vann med 161.5 poäng, 
godkänd 
Oscar Hjälmeby, mittelspitz Waldemar 130,5 poäng, godkänd

Inoff.info listar flest inofficiella*
utställningar i landet och finns förutom på
webben även som kostnadsfri Androidapp.
*mot FCI

SÖKPROV

PERSONSÖK
SÖDERTÄLJE 2016-11-20
Domare Martina Larsson och Marianne Brunnström

Startklass
Daniel & Ares (blandras) godkänd
Matti Duvalt & Elsa, (Bumkins first kiss) godkänd 
 
Järnklass
Ingalill Däckfors & Luzzie (Stjärnglimtens Vinna) godkänd 
Catrine Löfgren & Zingo (Mottleds Dealer) godkänd
Ulla Mitt Holm & Douglas (Ryegates rain on your parade) 
godkänd

UTSTÄLLNINGAR

Rättelse
✔ Vid utställningen i Häpplinge 7 maj 2016 blev Skånela’s 
Ilska SweSeniorCh.

✔ Vid utställningen i Enköping 21 maj 2016 blev Tallbacke-
hagens You Make My Happy Skandinavisk Champion, och 
Annelie Rosenberg 3:e bästa par med sina Griffon Bruxellois 
Cadogan Timbaland och Aleta Boks Galaxy Star.

✔ Vid Internationella utställning i Hallstahammar 28 augusti 
2016 blev Excellentgold Crash Boom Bang, Golden Retriever, 
Bis Junior 3, ägare Anita Böhm. Samt Excellentgold This Is A 
Promise, Golden Retriever, Champion, ägare Anita Böhm.
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SURAHAMMAR 2016-11-11 internationell 

Valpshow
1 Dvärgschnauzer Melody Club’s Qing of the Ring 
Thererse Gustavsson
2 Engelsk Springer Spaniel Account’s Xcellent choise Magnhild 
Löfstedt
3 Fransk Bulldogg Märta Maräng Lena Johansson
4 Fransk Bulldogg Svea-Mumsmums Jannica Scherdin

Valpklass
1 Vorsteh korthår Fasantorpedens MK Kalla Christina Ericsson
2 Borzoi Cars Ivan Nadyozhniy Stefan Larsson
3 Whippet Pompeca’s Close To Turmalin Quarry Marie Eriks-
son
4 Irish Soft Coated Wheaten Terrier Hubinettans Ford Crown 
Victoria Maria Fuchs

Junior
1 Cane Corso Mama’s Little Devil Lemmy Kilmister Jenny 
Lindström
2 Tax Dvärg Långhår Knacky-Knave’s Peek-A-Boo Ingemari 
Jansson
3 Engelsk Springer Spaniel Lindcroft Marveleus Marilyn 
Magnhild Löfstedt
4 Mittelspitz Moon Rocks You Tell Me Jamie Isaksson

Fotograf Beatrice Saxin SURAHAMMAR 2016-11-11 • Internationell

Senior
1 Dvärgschnauzer Skånela’s Ilska Anna Hosinsky
2 Tax Långhår Örnbergets Pamina Ingemari Jansson 
3 Whippet SCh Pompeca’s Heavenly Honey Sappire Marie 
Eriksson
4 Welsh Corgi Cardigan Verdidas Jaxa Åsa Englund

Uppfödarklass
1 Kennel Pompeca’s Whippet Marie Eriksson
2 Kennel Zyklonen Samojedhund Gun Andersson
3 Kennel Super Magic Norsk Lundehund Malin Söderström
Parklass
1 Finsk Lapphund Pernilla Magnusson
2 Norsk Lundehund Anneli Rosenberg
3 Whippet Marie Eriksson
4 Fransk Bulldogg Lena Johansson

Miniorhandling   
1 Hvilja Björklund Tollare

Barn med hund   
Clara Gustavsson Dvärgschnauzer
Isac Gustavsson Dvärgschnauzer 
Nowa Fransk Bulldogg 
Malva Fransk Bulldogg

Grupp A Spetshundar
1 Chow Chow SweCh Long Feng Linus Caldwell Charlotta 
Andersson
2 Mittelspitz SweCh Moon Rocks Just Do It Jamie Isaksson
3 Samojedhund SweJunCh Jämtdalen’s Yessica Simpson Simon 
Olsson
4 Finsk Lapphund Lapinlumon Nästi Pernilla Magnusson

Grupp B Drivande hundar
1 Tax Dvärg Långhår Knacky-Knave’s Peek-A-Boo Ingemari 
Jansson
2 Tax Långhår Örnbergets Pamina Ingemari Jansson
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Grupp C Fågelhundar
1 Kooikerhondje SweCh SkCh Miltassias Cindy av Lykka Sonja 
Höjvi
2 Engelsk Springer Spaniel Lindcroft Marveleus Marilyn 
Magnhild Löfstedt
3 Cocker Spaniel SweCh Westridge One Flew Over Margareta 
Ivemyr 
4 Golden Retriever SweJunCh Rossmix Signe Tillisch Birgitta 
Söderlund

Grupp D Brukshundar
1 Boxer De la Pis Ypperliga Yvonne Kristin Bergström

Grupp E Terrier
1 Foxterrier SweCh Irish-Coffee Susanne Spång
2 Kerry Blue Terrier Lingus Bramling Cross Marie Källström
3 Jack Russell Terrier u 12 SweCh SkCh BCh Dougehill’s 
Cardhu Sara Kanehorn
4 Jack Russell Terrier Sträv SweCh SweSenCh Intch Chrisun’s 
Berit Lisbeth Pettersson

Grupp F Vinthundar
1 Podenco Ibicenco SweJunCh Yellow Eye’s Poison Sanna 
Eriksson
2 Whippet Pompecas Forever Love To Meide Marie Eriksson

Grupp G Sällskapshundar
1 Cane Corso Mama’s Little Devil Lemmy Kilmister Jenny 
Lindström
2 Bearded Collie SweCh SkCh BCh Stand Out Winner Like 
You Grandpa Hans Svensson
3 Pyreneerhund Fjordvokteren’s Happy Queen Anne-Marie 
Petersson
4 Welsh Corgi Cardigan SweJunCh Ceciklas Frukostflinga Åsa 
Englund

Grupp H Dvärghundar
1 Fransk Bulldogg SweCh SkCh Intch BCh SiCh GCh Gorka 
De Bullart Tobias Schneider
2 Griffon Belge Strävhår SweJunCh Cremetoppens Herkules 
Anneli Rosenberg

3 Griffon Bruxellios Sträv SweCh A Griffons Fairytail Cayo 
Ingela Andersson
4 Pomeranian Archadians Touched by Grey-Cee Benny Söder-
lund
BEST IN SHOW
1 Fransk Bulldogg SweCh SkCh Intch BCh SiCh GCh Gorka 
De Bullart
2 Tax Dvärg Långhår Knacky-Knave’s Peek-A-Boo
3 Chow Chow SweCh Long Feng Linus Caldwell
4 Foxterrier SweCh Irish-Coffee

Championat under dagen   
Svenskt Championat SweCh
Podenco Ibicenco SweJunCh SweCh Yellow Eyes Poison Sanna 
Eriksson
Griffon Bruxellois SweCh Cadogan Timbaland Anneli Rosen-
berg
Petit Brabancon SweCh December Ilex Ingela Andersson
Phalene SweCh Ögonstenens Nattfaradis Nala Annika Ekehult
Pomeranian SweCh Archadians Touched by Grey-Cee Benny 
Söderlund
Shetland Sheepdog SweCh Rörödalens Cindyrella Casey Carina 
Erslid
   
Juniorchampionat SweJunCh
Finsk Lapphund SweJunCh Lapinlumon Nästi Pernilla Mag-
nusson
   
Skandinaviskt championat SkCh
Mittelspitz SweCh Moon Rocks Just Do It Jamie Isaksson
Jack Russell Terrier Sträv SweCh SweSenCh Intch Chrisun’s 
Berit Lisbeth Pettersson
Fransk Bulldogg SweJunCh SweCh SkCh I Doll Anima Mea 
Lena Johansson
   
Internationellt championat Intch
Chow Chow SweCh IntCh Long Feng Linus Caldwell Char-
lotta Andersson
Jack Russell Terrier Slät SweCh IntCh Little Devil’s Virginia 
Wolf Josefin Bengtsson
Papillon SweCh IntCh Lamonias Quinn Helena Hyltemark
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Svenska Hundklubbens Centralstyrelse
Riksordförande Jenny Hedenby 070-721 86 25 riksordf@svenskahundklubben.se
Vice ordförande Jonna Tärnquist
Rikssekreterare Jan-Lennart Andersson 076 881 46 66 jan-lennart.andersson@sbbk.se alt.
  riks.sekr@svenskahundklubben.se
Kassaförvaltare Zaima Erlandsson 0730 29 81 04 zerland.shk@gmail.com
Ledamot Magnus Samuelsson
Ledamot Meta Hellqvist
Ledamot vakant    
1e suppleant Gabriella Rönn Larsson
2e suppleant Tommy Holmertz

Kontaktperson för Vit Schäfer Siw Sundberg Siwans • siwan5822@hotmail.com
Kontaktperson för Jack Russell Terrier Riksordföranden

KLUBBINFORMATION

REGIONOMBUD
NORRBOTTEN OCH VÄSTERBOTTEN
Kontaktperson Siw Sundberg
Siwan5822@hotmail.com

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

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

Meddela Jan-lennart Andersson vid ändringar.

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 
Susanne Ahlén, Stationsvägen 12, 733 73 Ransta
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 89 06 48 eller via e-post stambok.info@
svenskahundklubben.se

CENTRALA TÄVLINGSKOMMITTÉN – CTK
Tillfälligt sammankallande: Marianne Brunnström 
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: 070-497 53 29
Mail: tommy.holmertz@telia.com
Anmälan till hundtest samt info - kontakta Tommy Holmertz.

Beteendekunskap kurs 1 hålls 18 mars 2017. 
Uppdateringsdag för hundtestfunktionärer söndagen den 2 april 2017 i 
Eskilstuna-Torshälla.

FRÅN KOMMITTÉER & LOKALA KLUBBARFRÅN KOMMITTÉER & LOKALA KLUBBAR
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UTBILDNINGSKOMMITTÉN – UBK
Sammankallande: Jenny Hedenby
Kommittémedlemmar: Jan-Lennart Andersson, Magnus Samuelsson
E-post: jhedenby@gmail.com, telefon: 070-721 86 25 

Ansvarar för utbildning av instruktörer och i viss mån även av funktio-
närer, såväl grundutbildning av nya instruktörer som vidareutbildning 
i specialinriktade grenar och fortbildning för att fortsatt utveckla och 
inspirera aktiva instruktörer och funktionärer. 

Kommittémedlemmar:
Jenny Hedenby
Jan-Lennart Andersson
Magnus Samuelsson

Planerade centrala utbildningar 2017
Under våren pågår utbildning av nya utställningsdomare. 
Fortbildning för spårinstruktörer planeras till 21-23 april. 

Är du intresserad av utbildningsfrågor?
Utbildningskommittén är i behov av flera medlemmar som brinner för 
utbildning. 
Hör av dig om Du är intresserad av att delta i UBK! 
 
Väl mött! 
Utbildningskommittén

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN – UK
Ansvarar för att organisera och genomföra de utställningar som central-
styrelsen beslutat om.
Sammankallande Susanne Ahlén uk.ordf@svenskahundklubben.se
Sekreterare Frida Arnlund
Kassör Zaima Erlandsson
Utställningskansli Gabriella Rönn Larsson
Sekretariatsansvarig Beatrice Saxin
Anmälningar, katalog, diplom Åse Rönnblom Gustavsson
Funktionärer, sponsring Ingela Andersson, Birgit Lundström, Kajsa 
Sundqvist, Marianne Brunnström

Kanslitelefonen Gabriella Rönn Larsson 0760 52 37 20

Vi kommer att dela ut pris till Årets mesta utställare på årsmötet och 
det är Carina Erslid!

Anmälningsavgifter och priser för utställning under 2017 (medlem)
Valpklass 170 kr
Valpshow 170 kr
Junior 220 kr
Senior 220 kr
Öppen 270 kr
Arbetsklass 270 kr
Alla Championklasser 270 kr
Metall/Ädelstensklasserna 270 kr
Parklass 100 kr
Juniorhandling 100 kr
Miniorhandling 100 kr
Barn med Hund 50 kr
Certrosetterna 70 kr
 
UK har arbetat för att inför BIR/BIM och ny kvalitetsbedömning så 
det svarar mot andra organisationer och kommer att underlätta för såväl 
utställare som funktionärer.

Nu längtar vi till våren och till utställningarna!
Väl mött

Susanne

LOKALKLUBBARNA

ESKILSTUNA-TORSHÄLLA 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

Styrelsen 2017
Ordförande: Tommy Holmertz
Vice ordförande: Mikael Larsson
Kassör: Åse Rönnblom Gsson
Sekreterare: Marie-Louise Arnell
Vice sekreterare: Susanne Höglund 
Övriga ledamöter: Anki Nyholm, Ulrica Dagson
1:e suppleant: Margreth Johansson
2:e suppleant: Bill Däckfors

Kurserna startar upp under mars. Valpkurs startade redan i februari och 
ev startar ny valpkurs senare i vår om fler finns anmälda.
18/3 planeras en Beteendekunskapskurs steg 1 för alla medlemmar i 
SHK. Kostad 350 kr. Lunch o fika ingår. 
2/4 Uppdatering HUndtestfunktionärer
8/4 Tävlingsledarutbildning del 2
14/5 Miljödag samling kl 10.00. Vi fixar vårt område o klubbstuga. 
Fixa och lättare förtäring bjuds på!
27/5 Kursavslutning
10/6 Kursfinal i Torshälla
1/7 Miljödag

GLÖM INTE ANMÄLA TILL VÅR NATIONELLA 
UTSTÄLLNING DEN 8 JULI!
Sista anmdag är den 27/6.

SÖDERTÄLJE
Hemsida. www.shksodertalje.hundpoolen.nu
Facebook. SHK Södertälje-medlemsforum
E-post. shk.sodertalje@gmail.com
Ordförande Tommy Eriksson tealfons@gmail.com Mobil: 070-
5640223
Postgiro 13 09 05-3

Kursverksamhet
Våra kurser och övriga aktiviteter presenteras på klubbens hemsida.
Vi ser fram mot den kommande våren där vi får mötas i olika aktivi-
teter. 

Öppet hus: På torsdagar ses vi nästan året om kl. 18.30 – 20.00. 
För de som vill träna/ leka med lösa hundar i hagen vill vi informera att 
eget ansvar, och egen försäkring gäller. Vi träffas för en kopp kaffe och 
pratar hund. Ibland kan kvällen innehålla ett kortare föredrag. 
Se hemsidan och Facebook.

Försommarläger 25 – 27 maj 2017.
Svenska Hundklubben Uppsala och Södertälje inbjuder till läger i 
Sågarbo i Norra Uppland. Se särskild annons i tidningen.

Klubbområdet
Åk gärna ut till klubben och använd vårt fina område som vi nu håller 
på att utveckla.
Vi har redan nu delat av området till två. De mindre området kallas 
Hagen och är avdelat med staket och grind. Området kommer bland 
annat att få karaktären av aktiveringsområde där hundarna kommer att 
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får möjlighet att pröva på olika situationer. Arbetet med utformningen 
startar i vår.
Viktigt att du har egen försäkring för hunden om något skulle hända.

UPPSALA
www.shkuppsala.com
Ordförande: Agneta Joelsson agnetajoelsson@hotmail.com 070-334 
36 16 
Kassör: Margareta Wallin 018-42 59 92
Kurssamordnare: Anita Lundquist 070-345 28 50
E-mail: kurs.shkuppsala@gmail.com OBS – ny mail!
PG Uppsalaavdelningen: 81 45 60-9
Se senaste nytt på hemsidan och Uppsalaavdelningens Facebook-sida!

Ny start på 2017
Året startades med val av ny styrelse och planering för årets höjdpunkt 
– läger! 

Terminens kurser startar 2 april. Det blir valpkurs, rallylydnad, person-
sök, tävlingslydnad och även viltspårskurs är under planering. Mer info 
och anmälan till kurs finns på hemsidan, www.shkuppsala.com. 

Läger 2017
Årets läger hålls tillsammans med Södertäljeklubben, 25-27 maj på 
Sågarbo herrgård i Älvkarleby – där det finns fantastiska skogar att träna i! 
Se annons i tidningen för närmare information. Vi ses! 
 
Vill du hjälpa till med något på klubben – pyssla i caféet? Klippa 
lite gräs? Snickra på huset? Hjälpa till på tävling? 

Hör av dig, till någon i styrelsen eller din instruktör  
Vi siktar på ett roligt och givande 2017!
Välkomna till Moralund, 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

I slutet av oktober hölls en medlemsdag, där medlemmarna fick prova 
på olika aktiviteter med sina hundar.
Västeråsklubben bjöd på hamburgare (se bilder). 

Vårens Kurser 2017
• Valpkurs kl.18.30 8ggr/800kr
Instruktör: Agneta Ramstad
• Grundkurs start den 19/4 kl.18.30 6ggr/600kr
Instruktör: Agneta Larsson
• Föremålssök start april mån/tis 6ggr/600kr
Instruktör: Susanne Ahlén
• Rallylydnad nybörjare Onsdag kl. 18.30 6ggr/900kr
Instruktör: Sofie Johansson Asp: Carina Widh
• Rallylydnad forts. 6ggr/ 900kr
Instruktör: Annika Skoog
• Rallylydnad förbättring 6ggr/900kr
Instruktör: Sofie J, Annika S, Agneta L
• Person sök start april måndag kl.18.00 6ggr/600kr
Instruktör: Lennart Larsson
• Sök träningsgrupp start torsdag 20/4 kl.18.00
Ansvarig: Mallan Swärdh
• Agility nybörjare onsdag 3 maj kl. 18.30 6ggr/900kr
Instruktör: Emma Ernsdotter

• Agility fortsättning 6ggr/900kr
Instruktör: Anna-Lena Hiltunen 
Anmäl dig till: linnea77@live.se

Under vårterminen kommer det anordnades lite olika aktiviteter mer 
om detta finner du/ni på Facebook och hemsidan.

Välkomna på Västerås klubbens Årsmöte
26/3 kl.13.00 i Häpplinge Västerås

Vi bjuder på fika ✿ Varmt Välkomna!

VÄSTRA SÖDERMANLAND OCH NÄRKE – VSN
Epost: Zerland.vsn@gmail.com 
Tel: 0730298104
Facebook Svenska Hundklubben VSN

Uppstart av 2017
Den 12 februari hade Svenska Hundklubbens avdelning Västra Sörm-
land Närke årsmöte. 11 medlemmar deltog och en av huvudfrågorna 
var valet av ny styrelse. Styrelsen valdes enligt följande: 
Ordförande, vald på 2 år: Ingela Andersson 
Vice ordförande, 1 år: Marie Mattsson 
Kassör: Zaima Erlandsson, sitter kvar sedan föregående år. 
Ledamöter: Martina Andersson vald på 2 år och Anna-Karin Lewin 
vald på 1 år. 
Suppleanter: Inger Van Bruggen sitter kvar i ett år till och Linda 
Aronson valdes in på 2 år. 
Revisor: Kerstin Gustavsson
Revisorsuppleant: Jonna Törnqvist 
Samtliga medlemmar välkomnar våra nya och gamla styrelsemedlemmar! 

När våren gör sitt inträde kommer kurserna i vanlig ordning startas 
upp. Vi kommer dra igång med en grundkurs (start 26/3 kl. 15.00) 
där du tränar med din hund utifrån vart ni är idag. Det kan handla om 
vardagslydnad, förträning för en tävlingsgren så som rallylydnad eller 
dylikt. Det kommer även dras igång med ringträning från och med 
12/4 kl. 18.00. 
Årets stora arrangemang kommer vara den utställning vi arrangerar 5 
augusti. Samtidigt kommer vi passa på att fira att föreningen varit aktiv 
i 5 år! Så kom och ställ ut din hund och fira med oss! 
Vi hoppas på att träffa så många av er som möjligt under året! 
Välkomna till Högsjö och Svenska Hundklubben, avdelning Västra 
Sörmland Närke! 

Vid pennan Martina Andersson, sekreterare

29



SVENSKA HUNDKLUBBENS
UTSTÄLLNINGSREGLER2017

Innehåll

ALLMÄNT ������������������������������������������������������������������������������������������������� 2

HUNDUTSTÄLLNING (EXTERIÖRBEDÖMNING) ������������������������������ 2

UTSTÄLLNINGSARRANGÖREN ����������������������������������������������������������� 3

DOMARE, FUNKTIONÄRER M� FL� ������������������������������������������������������ 4

UTSTÄLLAREN ���������������������������������������������������������������������������������������� 5

ANMÄLD HUND �������������������������������������������������������������������������������������� 7

KLASSINDELNING OCH PREMIERING ����������������������������������������������� 9
Nationella utställningar ����������������������������������������������������������������������  11
Internationella utställningar ��������������������������������������������������������������  14

REGLER FÖR CHAMPIONAT ��������������������������������������������������������������  16

PRISBETECKNINGAR ROSETTER ����������������������������������������������������������  18

1



SVENSKA HUNDKLUBBENS
UTSTÄLLNINGSREGLER 2017
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SVENSKA HUNDKLUBBENS UTSTÄLLNINGSREGLER  
Fastställda att gälla från 2017 

ALLMÄNT 
Nedanstående utställningsregler gäller vid Svenska Hundklubbens (SHKs) internationella 
och nationella utställningar med certifikaträttighet och är beslutade att gälla av SHKs 
utställningskommitté (SHK UK).  
Läs mer i SHKs stadgar och de styrande dokument som gäller för berörd kommitté. 
 
Senaste revidering av dessa regler är markerad med röd stil. 
 
SHK Utställningskommittén 2017-03-03.  

 

HUNDUTSTÄLLNING (EXTERIÖRBEDÖMNING)  
är ett instrument för bedömning av rasrena hundar utifrån en fastställd rasstandard. 
Detta för att ge uppfödare och ägare ett opartiskt omdöme av hunden som avelsresultat. 

Hundutställning innehåller även ett tävlingsmoment där domaren ställer hundar av 
utmärkt kvalité (excellent) från samma ras, mot varandra och den hund, som enligt 
domarens tycke, bäst motsvarar rasstandarden placeras högst. 
Hundar från olika raser tävlar sedan mot varandra i grupper utifrån historiskt 
användningsområde eller rastypisk likhet. Juniorer och seniorer tävlar om bästa hund 
inom sina åldersklasser. 

 

 

 

 

 

Innehåll 
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UTSTÄLLNINGSARRANGÖREN 

1. Samtliga hundutställningar fastställs av SHKs centralstyrelse.  
Nationella utställningar kan arrangeras av SHKs lokalklubbar eller associerade 
klubbar, enskilt eller i samarbete med SHK UK, eller SHK UK som ensam arrangör. 
Internationella utställningar i Sverige arrangeras av SHK UK. 
 

2. Inför varje utställning utser SHK UK en utställningsbestyrelse bestående av tre 
personer. Bestyrelsen, som skall vara närvarande under utställningsdagen, har att 
svara för arrangemangens korrekta genomförande samt lösa eventuella konflikter 
och ta emot protester och hantera dessa enligt gällande praxis.  
Bestyrelse utses av UK till ALLA certifikatberättigade utställningar inom SHK. 
 

3. Det åligger utställningsarrangören att upprätthålla ordningen på utställningsplatsen. 
 

4. Utställningsarrangören och Svenska Hundklubben generellt fråntar sig allt ansvar för 
uppkommen skada, olycka eller förlust i samband med utställningen. Arrangören 
svarar ej för stöld av hund eller andra ägodelar.  
 

5. Inom utställningsområdet får vistas, förutom anmälda hundar, även sådana som 
tillhör funktionärer eller besökare, under förutsättning att giltigt vaccinationsintyg 
uppvisas (samt att hunden besiktigas av utställningsveterinär där sådan tjänstgör) 
och att hund förvaras och bereds rastning i enighet med gällande 
djurskyddsbestämmelser och lagar. 
För hund tillhörig besökare kan uttas en avgift om veterinärbesiktning görs vid 
utställningen. Avgiftens storlek beslutas årligen av SHK UK. 
Hundägare (eller den som hundägaren utsett) har strikt hundägaransvar för sin/a 
hundar i enighet med lagen om tillsyn av hundar o katter.
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DOMARE, FUNKTIONÄRER M. FL. 

1. Domare ska vara godkänd av SHK UK för få signera certifikat samt för att få 
representera SHK vid nationellt och internationellt uppdrag. 
 

2. Domare, som accepterat uppdrag efter inbjudan förbinder sig att följa dessa 
utställningsregler. Domare ska, efter att ha erhållit lista över deltagande raser, väl 
läsa in sig på resp. ras rasstandard samt meddela arrangör senast 72 timmar före 
utställningsstart om denne vill ta bort raser från sin ring och samtidigt ange skäl 
för den önskade ändringen. 
 

3. Tjänstgörande domare får ej vara ägare/delägare till någon hund som deltar på 
utställningen (gäller ej valpshow). Domare får inte döma hund av egen uppfödning 
(gäller ej valpshow) och ingen av de anmälda hundarna får ha varit i domarens ägo 
eller vård/träning de senaste 6 månaderna. Det samma gäller domarelev. 
 

4. Tjänstgörande ringsekreterare får vara ägare till anmäld hund på utställningen, men 
får inte själv visa hund. Hund ägd av ringsekreterare får inte bedömas i den ring 
ringsekreteraren arbetar. Ringsekreterare får inte tjänstgöra i finalring om denne 
äger anmäld hund. Ringsekreterare ska själv meddela om denne har hund anmäld 
som förhindrar arbete i viss ring o finaler. Det samma gäller ringsekreterareelev. 
 

5. Ringfunktionärer får inte fördjupa sig i diskussioner med utställarna under pågående 
bedömning utan ska endast ställa frågor som är relevanta för bedömning av aktuell 
hund att göra. 
 

6. Ringfunktionärer får inte ha tillgång till utställningskatalog under tiden utställningen 
pågår. 
 

7. För funktionär som är utsedd att arbeta i sekretariat, som guide av domare före 
utställningen eller i utställningsringarna, gäller samma regler som för tjänstgörande 
ringsekreterare och ringsekreterarelev. 
 

8. Tobaksrökning är förbjudet i utställningsringen för samtliga där närvarande personer. 
 

9. Arvode eller lön till domare o ringsekreterare utgår inte. Reseersättning utgår enligt 
av SHK fastställd taxa. 
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UTSTÄLLAREN 

1. Alla har rätt att delta med hund på SHKs utställningar såvida inte person uteslutits ur 
SHK. Medlemmar i SHK anmäler till rabatterad avgift. 
 

2. Utställare är skyldig att ta del av och känna till gällande utställningsregler.  
 

3. Anmälan göres via SHKs online-anmälan eller fastställd blankett senast sista 
anmälningsdag. Anmälan är bindande.  
 

4. Anmälaren ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta. Oriktiga uppgifter på 
anmälan kan medföra att hund diskvalificeras och går miste om eventuella priser. 
Hund skall anmälas under det namn som finns i stambok/registreringsbevis och i den 
faktiske ägarens namn.  
 

5. Föreskriven anmälningsavgift skall på eget ansvar inbetalas senast sista 
anmälningsdag. 
 

6. Återbetalning av anmälningsavgift sker i följande fall: 
a) hela anmälningsavgiften exkl. expeditionsavgift återbetalas om anmälan ej kan 
godtas eller om hunden avlidit före utställningstillfället. 
b) halva anmälningsavgiften återbetalas om hunden insjuknat eller skadats efter det 
att anmälan och betalning gjorts och veterinärintyg insändes inom 8 dagar efter 
utställningsdagen. Gäller även om hund av veterinär beordrats behandling av 
dopingklassade mediciner följd av tävlingskarens som förhindrar deltagande. 
Expeditionsavgift fastställs årligen av SHKs UK. 
 

7. Den som medvetet lämnar falska uppgifter eller låter göra förändringar och ingrepp 
på sin hund för att förbättra dess möjligheter i utställningsringen, går miste om 
tilldelade priser och kan uteslutas från deltagande vid senare utställningar. 
  

8. Den som medvetet bryter mot dessa regler fråntas redan erhållna priser och kan 
uteslutas från framtida utställningar. 
 

9. Hundens ägare eller person som denne utsett att handha hunden under utställningen 
om ägaren inte finns på plats, har personligt ansvar för att hund föres fram för 
bedömning i rätt tid. Har klassen hunden anmälts till avslutats, kan hunden endast 
erhålla kvalitetsbedömning. 
 

10. Funktionärers anvisningar skall efterföljas, då utställningsarrangören har ansvar för 
ordning på utställningsplatsen. 
 

11. Under bedömning i utställningsringen får det endast befinna sig ringfunktionärer samt 
en förare per hund. Undantaget är funktionsnedsatt hundförare som har ledsagare. 
Förare skall bära hundens katalognummer väl synligt. Föraren får inte ta hjälp av 
utomstående när hunden visas i ringen. Så kallad dubbelhandling är inte tillåten. 
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12. Utställare får inte fördjupa sig i diskussioner med ringfunktionärer under pågående 
bedömning utan ska endast svara på de frågor domaren ställer om aktuell hund.  
 

13. Den som öppet förolämpar domare eller uppträder störande under dennes bedömning 
går miste om tilldelat pris och kan omedelbart avvisas från utställningen och 
uteslutas från deltagande i senare utställningar. 
Bedömning av hund får ej diskuteras med domare under pågående utställning. Se 
punkt 12.  
Protest mot bedömning kan lämnas in i sekretariatet mot erläggande av UK fastställd 
avgift. Avgiften återbetalas inte.  
 

14. Tekniskt fel begånget av domare eller annan funktionär anmäles skriftligen (kallad 
protest) till utställningsbestyrelsen på utställningsdagen vilken ska ta ställning i 
frågan. Kan tvisten ej lösas tillfredsställande under utställningsdagen, kan protesten 
insändas till Utställningskommittén senast 8 dagar efter utställningen. 
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UTSTÄLLAREN 

1. Alla har rätt att delta med hund på SHKs utställningar såvida inte person uteslutits ur 
SHK. Medlemmar i SHK anmäler till rabatterad avgift. 
 

2. Utställare är skyldig att ta del av och känna till gällande utställningsregler.  
 

3. Anmälan göres via SHKs online-anmälan eller fastställd blankett senast sista 
anmälningsdag. Anmälan är bindande.  
 

4. Anmälaren ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta. Oriktiga uppgifter på 
anmälan kan medföra att hund diskvalificeras och går miste om eventuella priser. 
Hund skall anmälas under det namn som finns i stambok/registreringsbevis och i den 
faktiske ägarens namn.  
 

5. Föreskriven anmälningsavgift skall på eget ansvar inbetalas senast sista 
anmälningsdag. 
 

6. Återbetalning av anmälningsavgift sker i följande fall: 
a) hela anmälningsavgiften exkl. expeditionsavgift återbetalas om anmälan ej kan 
godtas eller om hunden avlidit före utställningstillfället. 
b) halva anmälningsavgiften återbetalas om hunden insjuknat eller skadats efter det 
att anmälan och betalning gjorts och veterinärintyg insändes inom 8 dagar efter 
utställningsdagen. Gäller även om hund av veterinär beordrats behandling av 
dopingklassade mediciner följd av tävlingskarens som förhindrar deltagande. 
Expeditionsavgift fastställs årligen av SHKs UK. 
 

7. Den som medvetet lämnar falska uppgifter eller låter göra förändringar och ingrepp 
på sin hund för att förbättra dess möjligheter i utställningsringen, går miste om 
tilldelade priser och kan uteslutas från deltagande vid senare utställningar. 
  

8. Den som medvetet bryter mot dessa regler fråntas redan erhållna priser och kan 
uteslutas från framtida utställningar. 
 

9. Hundens ägare eller person som denne utsett att handha hunden under utställningen 
om ägaren inte finns på plats, har personligt ansvar för att hund föres fram för 
bedömning i rätt tid. Har klassen hunden anmälts till avslutats, kan hunden endast 
erhålla kvalitetsbedömning. 
 

10. Funktionärers anvisningar skall efterföljas, då utställningsarrangören har ansvar för 
ordning på utställningsplatsen. 
 

11. Under bedömning i utställningsringen får det endast befinna sig ringfunktionärer samt 
en förare per hund. Undantaget är funktionsnedsatt hundförare som har ledsagare. 
Förare skall bära hundens katalognummer väl synligt. Föraren får inte ta hjälp av 
utomstående när hunden visas i ringen. Så kallad dubbelhandling är inte tillåten. 
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ANMÄLD HUND 

1. Utställningsberättigad är hund av ras som har en föreskriven rasstandard godkänd i 
av SHK erkänd hundorganisation. Hunden ska vara inskriven i en av SHK erkänd 
stambok eller har ett  registreringsbevis utfärdat av SHK erkänd hundorganisation. 
Hund ska ha uppnått föreskriven minimiålder. 
Den utställningsberättigade hunden kan enbart anmälas i en klass (se klasser). 
 

2. Hund skall vara vaccinerad mot de sjukdomar, som Statens Veterinärmedicinska 
Anstalt (SVA) rekommenderar. Aktuell information samt intervall står på SHKs 
hemsida samt i utställningens PM.  
 

3. Importerad eller tillfälligt införd hund från annat land skall följa de 
införsel/importbestämmelser som Jordbruksverket fastställt.  
Vid anmälan av importerad hund från land varifrån karantänsvistelse krävs, skall 
kopia av intyg om genomgången karantänsvistelse medfölja anmälan om hunden 
importerats inom 12 månader före utställningen. Efter karantänvistelse får hund 
delta på utställning tidigast efter 2 månader. 
 

4. Svans- eller öronkuperad hund som saknar veterinärintyg där det anges att 
operativa ingrepp motiverats av veterinärmedicinska skäl, kan ej ställas ut på av 
SHK anordnade utställningar efter 2002-07-01. 
Svans- eller öronkuperad hund som ej uppfyller kravet om veterinärintyg och som 
stambokförts efter 2002-07-01 i annan stambokförande organisation, får ej delta på 
SHK:s utställningar. 
 

5. Hund som är känt aggressiv, blind eller döv, som har någon form av smittsam 
sjukdom, hakmask, skabb eller annan ohyra, får ej deltaga på utställning. 
När hund är färdigbehandlad mot skabb, kan den ställas ut tidigast 30 dagar efter 
avslutad behandling.  
Kontroll med veterinär hur dagens motmedel mot skabb fungerar för aktuell 
tidsintervall för utställning. 
 

6. Hund utesluts från tävlan om den opererats eller behandlats på annat sätt för att 
dölja exteriörfel. Detta gäller även hund vars hårrem färgats eller behandlats på 
annat sätt för att förändra dess utseende eller kvalitet. 
 

7. Djurägaren är ansvarig för att reglerna för tävlingskarens avseende dopingklassade 
läkemedel och tillsatser följs enligt Jordbruksverkets riktlinjer för tävling med hund. 
Hund som behandlats med medel som påverkar dess prestationsförmåga eller 
temperament utesluts från tävlan. Hund som behandlas och ändå deltagit vid 
utställning fråntas erhållna priser och hundägaren kan uteslutas från vidare tävlande 
inom organisationen.  
 

8. Utställare är skyldig att ställa sin hund till förfogande för provtagning upp till 5 dagar 
efter aktuell utställning, vid misstanke om fusk. 
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9. Hanhund ska ha normalt belägna och utvecklade testiklar. Om utställare önskar, kan 
hund med ej normal testikelstatus bedömas, men erhåller diskvalificerad. Av 
kritiken skall klart framgå att hunden på grund av sin defekt ej får användas i avel. 

Hanhund som är kastrerad/steriliserad får ställas ut, men kan högst erhålla HP 
och kan således inte tävla om certifikat.  
Om kastrerad hanhund kan uppvisa registrerad/stambokförd avkomma kan hunden 
ställas ut och tävla som alla andra hanhundar.  
Kemiskt kastrerad hund får inte delta utifrån Jordbruksverkets "föreskrifter och 
allmänna råd om träning och tävling med djur". Se även punkt 7 under Anmäld hund 
i dessa regler. 
 
Kastrerad tik har generell dispens för utställning. 
 

10. Dräktig tik får ej ställas ut senare än 30 dagar före beräknad valpning och tidigare 
än 75 dagar efter valpning. 
 

11. Otillbörlig fysisk och verbal bestraffning av hund medför avvisning från utställning 
och förlust av eventuella priser. 
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KLASSINDELNING OCH PREMIERING 
Bedömning sker efter två olika principer; kvalitets- och konkurrensbedömning. I 
valpklasser ges endast kvalitetsutlåtande.  
Vid kvalitetsbedömning värderas hunden i förhållande till rasens standard. Hänsyn ska 
alltid tas till hundens ålder om den ännu inte kan anses som fysiskt vuxen. 

Domaren avger skriftlig kritik, varav utställaren får ett exemplar och SHK UK sparar ett. 

KVALITETSUTLÅTANDE I VALPKLASSER: 

 Lovande - ges om domaren tror hunden kommer växa upp till en bra individ som 
väl kommer motsvara rasstandarden. 

 Mindre lovande - om tydliga brister (t ex bettfel, fel färg/teckning, 
rörelsestörningar) redan nu kan ses som gör att hunden inte kommer motsvara 
rasstandarden.  

De hundar som tilldelats Lovande tävlar vidare i valpshow- respektive valpklassfinal. 
Flera hundar av samma ras kan tävla i finalerna. 

NEDANSTÅENDE KVALITETSPRISER KAN ERHÅLLAS VID BEDÖMNING FRÅN 
JUNIORKLASS: 

Det ska tydligt framgå i den skriftliga kritiken orsaken till att hunden tilldelats lägre 
kvalité än Excellent. 

 Excellent (Utmärkt) anger att hunden mycket väl överensstämmer med rasens 
standard, att den presenteras i utmärkt kondition, att den visar ett för rasen 
harmoniskt välbalanserat temperament samt håller utmärkt klass och har en 
utmärkt helhet. Eventuella exteriöra fel är så ringa att man kan överse med dem. 
Hunden måste ha tydlig könsprägel. 
 

 Very Good (Mycket god) anger att hunden väl överensstämmer med 
rasstandarden samt är välbalanserad och i god kondition. Hunden kan uppvisa 
mindre avvikelser (max två ) mot rasens exteriöra standard dock inga som 
negativt påverkar helhetsintrycket. Hunden ska visa ett för rasen harmoniskt 
välbalanserat temperament.  
Denna bedömning kan endast ges till en hund av mycket god klass. 
 

 Good (God) anger att hunden till stor del motsvarar rasens standard och dess 
exteriöra fel är av mindre framträdande karaktär. Hunden uppvisar flera 
avvikelser (max fem) mot rasens exteriöra standard, temperament och/eller visar 
brister i omvårdnad. Hunden kan också uppvisa enstaka fel som ej kan betraktas 
som obetydliga. Hunden bör utifrån sin exteriör ej användas i avel. 
 

 Sufficient (godtagbar) anger att hunden inte helt motsvarar rasens standard. 
Den kan sakna flera av rasens exteriöra karaktärsdrag eller har bristande fysisk 
kondition. Hunden uppvisar fler än fem mindre avvikelser mot rasens exteriöra 
standard, temperament och/eller visar tydliga brister i omvårdnad. Hunden kan 9



SVENSKA HUNDKLUBBENS
UTSTÄLLNINGSREGLER 2017

SVENSKA HUNDKLUBBENS 
UTSTÄLLNINGSREGLER 

2017 

också uppvisa fel som ej kan betraktas som obetydliga. Hunden ska inte 
användas i avel. 
 

 Kan icke bedömas (KIB) tilldelas hund som av någon anledning inte kan 
bedömas t ex pga brister i uppvisandet och/eller hantering (bristande 
ringträning), vägran att visa tänder och bett (olydnad) omdömet KIB. 
 
 

Diskvalificerad tilldelas hund  
 

 som uppvisar avvikelser som står under diskvalificerande fel i rasens exteriöra 
standard. Hanhund som inte har normalt utvecklade o/e belägna testiklar. 

 som uppvisar ett temperament som inte är normalt mot det angivet i 
rasstandarden. 

 som inte låter sig hanteras o/e biter efter domaren eller sin ägare 
 som visar tydligt aggressivt beteende eller tydligt flykt beteende.  
 som uppvisar nedsatta fysiska förutsättningar som t ex andningsproblem, tydlig 

hälta, rinnande ögon, avsaknad av tänder som inte angetts som acceptabelt i 
rasstandard.  

 som är av så dålig omvårdnad (mager, tjock, omusklad, dålig munhygien, röda 
irriterade öron, extremt långa klor, dålig pälsvård etc) att domaren anser hunden 
inte är i utställningskondition. 
 
En otrimmad hund vars pälskvalité går att bedöma får inte tilldelas diskvalificerad 
just på grund av bristande trimning.  
 
En hund som har tandförluster men ägaren kan uppvisa veterinärintyg på att 
hunden haft ett komplett bett (acceptabelt i rasstandarden) får inte tilldelas 
diskvalificerad just på grund av tandförlust. 
 
En hund skall ej användas i avel om den tilldelas Diskvalificerad oavsett 
anledning. Hund som inte visas upp i god utställningskondition kan ställas ut 
igen för att stryka priset. Hund som uppvisat oacceptabelt beteende ska genomgå 
SHK Hundtest och bedömningen där avgör om hunden får anmälas till ytterligare 
utställningar. 
 

De hundar som tilldelats Excellent i kvalitetsbedömning tävlar vidare i 
konkurrensklass där de fyra främsta rangeras – hanhundar och tikar var för sig. 
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KLASSINDELNING PÅ NATIONELLA UTSTÄLLNINGAR 

Valpshow: för hundar i åldern 3-5 månader. Anmälan göres på utställningsplatsen. 
Valpar som erhållit omdömet ”Lovande” tävlar vidare i final om Bästa Valp i Valpshow. I 
finalen placeras 4 hundar. 

Valpklass: för hundar i åldern 5-9 månader. Ingen konkurrensbedömning förekommer i 
denna klass. Valp som erhåller omdömet ”Lovande” tävlar vidare i final om Bästa Valp i 
Valpklass. I finalen placeras 4 hundar. 

Juniorklass: för hundar i åldern 9-18 månader. Hanar döms först sedan tikar. 
Juniorkonkurrensklass: de fyra främsta hundarna (hanar och tikar tillsammans) som 
erhållit excellent rangeras. Vinnaren kan tilldelas ett av domaren undertecknat 
Juniorcertifikat (JCAC). JCAC berättigar till inteckning i juniorchampionat men inte i 
nationellt championat. Övriga placerade hundar kan tilldelas Certifikatkvalitet (CK) eller 
Hederspris (HP); dessa premieringar berättigar dock ej till inteckning i juniorchampionat. 
Den som placerats som etta med lägst HP i klassen går vidare i tävlan om Bästa Junior. I 
finalen placeras 4 hundar. 
Hund i Juniorklass deltar INTE i tävlan om Bäst i rasen/Bäst i motsatt kön. 

Juniorchampion som är över 18 månader anmäler i nationellklass eller arbetsklass om 
arbetsmerit finns. Juniorchampion under 18 månader anmäler i juniorklass. 
Junior kan erövra flera JCAC än som krävs för championat. 
 

Nationellklass (Öppenklass): för alla hundar över 18 månader. 
Nationellkonkurrensklass: de fyra främsta hundarna (hanar och tikar var för sig) som 
erhållit excellent rangordnas och vinnaren kan tilldelas ett av domaren undertecknat 
nationellt certifikat (CAC). CAC berättigar till inteckning i svenskt championat. Övriga 
placerade hundar kan tilldelas Certifikatkvalitet (CK) eller Hederspris (HP); dessa 
premieringar berättigar dock ej till inteckning i championat. Hund som erhåller CAC 
deltar i tävlan om Bäst i Rasen. 
 

Arbetsklass: för SHK-stambokförda hundar över 18 månader som har merit från 
arbetsprov, och som uppfyller punkt 1 under "Anmäld hund" i detta regelverk dvs klassen 
är öppen alla raser. 
 
Deltagande hund ska 

 vara stambokförd i SHK 
 inneha merit från SHKs arbetsprov godkänd i bronsklass, utfärdat WCC* 

(workingclass certificat) eller kunna uppvisa meriter på motsvarande nivå** från 
arbets- eller egenskapsprov. 

 ägaren ska vara medlem i SHK-organisationen. 

Merit från SHK:s arbetsprov gäller godkänd bronsklass. Notering i stambok om 
godkänd merit för deltagande i arbetsklass görs av auktoriserad funktionär.  
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* WCC ska vara utfärdat från av SHK erkänd hundorganisation. 
** Protokoll med tillräcklig merit motsvarande WCC ska vara vidimerade av erkänd 
auktoriserade domare.  
Arbetsmeriterna ska vara kontrollerade av SHKs stambokförare och ska i kopia 
medfölja utställningsanmälan vid första anmälningstillfället i klassen.  
UK ansvarar för regelverket. Vid ev. ändring ska samråd, i tillämpliga delar, ske med 
SHKs arbetsprovskommitté. 

Arbetskonkurrensklass  de fyra främsta hundarna (hanar och tikar var för sig) som 
erhållit exellent rangordnas och vinnaren kan tilldelas ett av domaren undertecknat 
arbetscertifikat (ACAC). ACAC berättigar till inteckning i arbetschampionat. Övriga 
placerade hundar kan tilldelas Certifikatkvalitet (CK) eller Hederspris (HP); dessa 
premieringar berättigar dock ej till inteckning i championat. Hund som erhåller ACAC 
deltar i tävlan om Bäst i Rasen. 
 

Skandinaviskklass: för hund som är minst nationell eller arbetschampion. 
Skandinaviskkonkurrensklass: De fyra främsta hundarna (hanar och tikar var för sig) 
som erhållit excellent rangordnas och vinnaren kan tilldelas ett av domaren 
undertecknat skandinaviskt certifikat (SCC). SCC berättigar till inteckning i skandinaviskt 
championat. Övriga placerade hundar kan tilldelas Certifikatkvalitet (CK) eller Hederspris 
(HP); dessa premieringar berättigar dock ej till inteckning i championat. Hund som 
erhåller SCC deltar i tävlan om Bäst i Rasen. 
 

Championklass vid nationell utställning: för de hundar/tikar som uppnått nationellt 
championat, arbetschampionat och skandinaviskt championat.  
Hund som erhåller excellent i kvalitetsbedömning kan tilldelas ett certifikatkvalitet, CK, 
av domaren som berättigar till deltagande i tävlan om Bäst i Rasen. Ingen 
konkurrensbedömning i klassen. 
 

Seniorklass: för hund som uppnått lägst 7 års ålder. Hanar bedöms först sedan tikar.  
Seniorkonkurrensklass: de fyra främsta hundarna (hanar och tikar var för sig) som 
erhållit excellent rangeras. Vinnaren kan tilldelas ett av domaren undertecknat 
Seniorcertifikat (SCAC). SCAC berättigar till inteckning i seniorchampionat men inte i 
nationellt championat. Övriga placerade hundar kan tilldelas Certifikatkvalitet (CK) eller 
Hederspris (HP); dessa premieringar berättigar dock ej till inteckning i seniorchampionat.  
Den som placerats som etta med lägst HP i klassen går vidare i tävlan om Bästa 
Seniorhund.  
Hund över 7 år kan istället anmälas i Nationell klass (Öppenklass) eller Arbetsklass (om 
kraven uppfylls) om man vill tävla om nationellt- eller arbetsklasscertifikat/championat. 
I finalen placeras 4 hundar. 

Seniorchampion anmäler i seniorklass, nationell klass eller arbetsklass. Hunden kan, 
utifrån tidigare meriter, ställas i någon championklass.  
Senior kan erövra flera SCAC än som krävs för championat. 
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Bäst i Rasen (BIR): för de hundar oavsett kön som erhållit certifikat från nationell 
(öppen)-, arbets-, senior- eller någon championklass (för hund i Championklass och 
Multichampionklass, CK). Den hund domaren ser som bäst blir Bäst i Rasen, BIR och 
tävlar vidare om Bäst i Gruppen. 
 

Bäst i motsatt kön (BIM): utses bland de hundar som deltagit i Bäst i rasen men som 
är av andra könet mot BIR vinnande hunden. Den hund domaren ser som bäst i det 
andra könet tilldelas BIM. BIM ger INTE rätt till vidare tävlan om Bäst i Gruppen 
 
 
Uppfödarklass: för grupp om minst 3 hundar och högst 5 av samma ras och som fötts 
upp av samma uppfödare. Som uppfödare avses ägaren till tiken vid valparnas födelse. 
Hundarna får tillhöra olika ägare och måste dessutom vara anmäld i någon av klasserna 
på utställningen fr o m valpklass. Uppfödargrupp med Hederspris (HP) går vidare till final 
om Bästa Uppfödare. 

Ingen konkurrensbedömning förekommer så flera grupper av samma ras kan tävla 
vidare. I finalen placeras 4 grupper. 
 

Avelsklass:  
1) Hund – hunden skall dessutom vara anmäld i öppen klass, arbetsklass, någon 
championklass eller seniorklass och bland de på utställningen anmälda hundarna kunna 
uppvisa 5 avkomlingar undan minst 2 olika tikar. 
2) Tik – tiken skall dessutom vara anmäld i öppen klass, arbetsklass, någon 
championklass eller seniorklass och bland de på utställningen anmälda hundarna kunna 
uppvisa 5 avkommor ur minst 2 kullar efter minst 2 olika hanar. 
Hederspris (HP) berättigar till tävlan om Bästa Avelsgrupp.  
 
Ingen konkurrensbedömning förekommer så flera grupper av samma ras kan tävla vidare 
i Avelsklassfinalen. I finalen placeras 4 grupper. 
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KLASSINDELNING PÅ INTERNATIONELL UTSTÄLLNINGAR
Samtliga klasser som förekommer på nationella utställningar (utom 
Championklass) samt Internationellklass, Hedersklass och Multichampionklass. 
 
Internationellklass: för hund som innehar nationellt championat inom SHK eller SHKs 
samarbetsorganisationer.  
Internationellkonkurrensklass: De fyra främsta hundarna (hanar och tikar var för sig) 
som erhållit excellent rangordnas och vinnaren kan tilldelas ett av domaren 
undertecknat internationellt certifikat (CACIB). CACIB berättigar till inteckning i 
internationellt championat. Övriga placerade hundar kan tilldelas Certifikatkvalitet (CK) 
eller Hederspris (HP); dessa premieringar berättigar dock ej till inteckning i championat 
Hund som erhåller CACIB deltar i tävla om Bäst i Rasen. 

Hedersklass  för hund som innehar nationellt, skandinaviskt och internationellt 
championat. Lägsta ålder för deltagande hund är 5 år. 
Hederskonkurrensklass  De fyra främsta hundarna (hanar och tikar var för sig) som 
erhållit excellent rangordnas och vinnaren kan tilldelas ett av domaren undertecknat 
internationellt hederscertifikat (CACH). CACH berättigar till inteckning i 
hederschampionat. Övriga placerade hundar kan tilldelas Certifikatkvalitet (CK) eller 
Hederspris (HP); dessa premieringar berättigar dock ej till inteckning i championat. 
Hund som erhåller CACH deltar i tävla om Bäst i Rasen. 

Multichampionklass: för de hundar/tikar som uppnått nationellt championat, 
arbetschampionat, skandinaviskt championat, internationellt championat och 
hederschampionat. Hund som erhåller excellent i kvalitetsbedömning kan tilldelas ett 
certifikatkvalitet, CK, av domaren som berättigar till deltagande i tävlan om Bäst i Rasen. 
Ingen konkurrensbedömning i klassen. (Klassen motsvarar Championklass vid nationella 
utställningar) 
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FINALTÄVLINGAR 

Bästa valp i valpshow: för det valpar som erhållit LOVANDE. De fyra främsta 
rangordnas och vinnaren koras till utställningens BÄSTA VALP I VALPSHOW 
 
Bästa valp i valpklass: för det valpar som erhållit LOVANDE. De fyra främsta 
rangordnas och vinnaren koras till utställningens BÄSTA VALP I VALPKLASS 
 
Bästa Junior: för de hundar som vinnit juniorkonkurrensklass med lägst HP. De fyra 
främsta rangordnas och vinnaren koras till utställningens BÄSTA JUNIOR 
Både hane och tik kan delta från samma ras. 
 
Bästa SENIOR: för de hundar som vinnit seniorkonkurrensklass med lägst HP. De fyra 
främsta rangordnas och vinnaren koras till utställningens BÄSTA SENIOR 
Både hane och tik kan delta från samma ras. 
 
Bäst i Gruppen (BIG): för den hund som blivit Bäst i Rasen (BIR). De fyra främsta 
rangeras och gruppvinnaren tävlar vidare om Best in Show.  
 
Best in Show (BIS): för de hundar som vunnit Bäst i Gruppen (BIG). De fyra främsta 
rangordnas och vinnaren koras till BEST IN SHOW. 

 

FÖLJANDE TÄVLINGAR KAN FÖREKOMMA VID SHKS UTSTÄLLNINGAR 
Barn med hund: för barn som inte fyllt 10 år. Deltagande hund måste vara lägst 4 
månader. Anmälan göres på utställningsplatsen. Deltagare ska efter anvisning av 
domaren, visa sin hund enligt ett föreskrivet momentschema - lika för alla deltagare. 
Domaren utser en vinnare, övriga placeras på andra plats. 
 
Miniorhandling: för ungdomar med hund. Ungdom skall ha fyllt 10 men inte 13 år. 
Deltagande hund måste vara lägst 9 månader gammal. Anmälan göres på 
utställningsplatsen. Deltagare ska efter anvisning av domaren, visa sin hund enligt ett 
föreskrivet momentschema - lika för alla deltagare - där varje moment poängsätts. 
Domaren placerar deltagarna 1, 2 ,3 och 4 utifrån de poäng de erhållit. 
 
Juniorhandling: för ungdomar med hund. Ungdom skall ha fyllt 13 men inte 17 år. 
Deltagande hund måste vara lägst 9 månader gammal. Anmälan göres på 
utställningsplatsen. Deltagare ska efter anvisning av domaren, visa sin hund enligt ett 
föreskrivet momentschema - lika för alla deltagare - där varje moment poängsätts. 
Domaren placerar deltagarna 1, 2 ,3 och 4 utifrån de poäng de erhållit. 
 
Parklass: för två hundar av samma ras som visas av en förare. Anmälan göres på 
utställningsplatsen. I finalen placeras 4 par. 
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REGLER FÖR CHAMPIONAT 

Allmänt: För att erhålla championat av någon form krävs att hunden är stambokförd i 
Svenska Hundklubben och att ägaren är medlem i Svenska Hundklubben. 
För utlandsägd hund: att hunden vara stambokförd i någon av SHKs samarbets-
organisationer. 

Juniorchampionat, SweJuniorCh. 
Utställd hund skall i juniorklass ha erhållit tre JuniorCAC (juniorklasscertifikat) av minst 
två olika domare vid utställning inom SHK-organisationen i Sverige.  
Juniorchampionat påvisar att hunden i juniorålder utmärkt väl motsvarar rasstadarden. 
Juniorchampion anmäls efter 18 månaders ålder, i nationell klass eller arbetsklass om 
arbetsmerit finns. 

Seniorchampionat, SweSeniorCh. 
Utställd hund skall i seniorklass ha erhållit tre SeniorCAC (seniorklasscertifikat), av minst 
två olika domare vid utställning inom SHK-organisationen i Sverige. 
Seniorchampionat påvisar att hunden trots sin ålder utmärkt väl motsvarar rasstadarden. 
Seniorchampion anmäler i seniorklass eller nationellklass, i arbetsklass om arbetsmerit 
finns, eller i de championklasser den enligt tidigare erhållna meriter är berättigad att 
anmälas i.  

Nationellt Championat, SweCh.  
Utställd hund skall ha erhållit tre CAC (certifikat) av minst två olika domare vid 
utställning inom SHK-organisationen i Sverige.  
För utländskregistrerad hund inom IKU-organisationen som tidigare innehar annat 
nationellt championat (ej junior/senior), krävs ett CAC inom SHK-organisationen för att 
få erhålla SweCh. 

Arbetschampionat, SweACh.  
Utställd hund skall ha erhållit tre ACAC (arbetsklasscertifikat) av minst två olika domare 
vid utställning inom SHK-organisationen i Sverige. 

Skandinaviskt Championat, SkandCh.  
Hunden skall vara lägst nationell champion eller arbetschampion och ska ha 
tilldelats tre SCC (Skandinaviskt Certifikat) vid utställning inom SHK-organisationen i 
Sverige, av en svensk och två i övriga Norden bosatta domare för att erhålla titeln 
Skandinavisk Champion. 

Internationellt Championat, IntCh.  
Hunden måste vara nationell champion för att få tävla om denna titel.  
Fyra CACIB (Certificat d’Aptitude au Championat International de Beauté) skall ha 
erhållits av minst tre olika domare varav minst två CACIB ska ha erhållits av utomnordisk 
domare.  
CACIB som erhållits vid internationell utställning hos någon av SHKs samarbets-
organisationer, godkänns som meritering för Internationellt championat. 
Mellan första och sista CACIB måste ligga en tidsrymd om minst 366 dagar. När fyra 
CACIB-kort erhållits, inlämnas dessa till utställningskommittén. Om alla krav uppfyllts 
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tilldelas hunden titeln Internationell Champion och tilldelas ett diplom vid kommande 
SHK-årsmöte. 

Hederschampionat, SweHCh.  
Hunden skall vara nationell, arbets-, skandinavisk och internationell champion 
för att få tävla om denna titel samt ska ha uppnått en minimiålder om 5 år. Fyra CACH 
(Certificat d’Aptitude au Championat de Honneur) skall ha erhållits av tre olika domare 
varav minst två CACH ska ha erhållits av utomnordisk domare från någon av SHK 
erkänd utländsk organisation. Mellan första och sista CACH måste ligga en tidsrymd om 
minst 366 dagar. När fyra CACH-kort erhållits inlämnas dessa till utställningskommittén. 
Om alla krav uppfyllts tilldelas hunden titeln Hederschampion och tilldelas ett diplom vid 
kommande SHK-årsmöte. 

Övergångsregler: Hund som före 2015 erhållit tre eller fler CACH i Sverige men inte de 
två utomlands som tidigare krävdes för att erhålla championat, måste erhålla ytterligare 
två CACH av minst en utländsk domare för att erhålla Hederschampionat. 
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PRISBETECKNINGAR ROSETTER 
 
Vid kvalitétsutlåtande i valpshow/valpklass 
Orange rosett  Lovande i valpshow och i valpklass. 

Vid kvalitétsbedömningen från juniorklass 
Röd rosett Excellent 
Blå rosett Very good 
Gul rosett Good 
Vid erhållande av Sufficient uppvisas grönt kort av domaren/ringsekr 
Vid Diskvalificerad  i kvalitetsbedömningen visas inget. 
KIB (Kan icke bedömas) uppvisas brunt kort av domaren/ringsekr. 

Konkurrensklasser 
Rosa rosett Hederspris (HP) 
Lila rosett Certifikatkvalitet (CK)  
Ljusgrön rosett JCAC (Juniorcerifikat) 
Vit rosett CAC (Nationellt certifikat) 
Svartrödblå rosett ACAC (Arbetsklasscertifikat)
Ljusgul rosett SCAC (Seniorcertifikat) 
Rosett i nordiska färgerna SCC (Skandinaviskt certifikat)
Svartgulröd rosett CACIB (Internationellt certifikat).
Svartgulguld rosett CACH (Hederscertifikat) 
Svartgulrött rosett internationellt certifikat (CACIB)  
Svartgulguld rosett hederscertifikat (CACH) 
 
Championat 
Ljusgrön rosett Juniorchampionat 
Ljusgul rosett Seniorchampionat 
Blågul rosett Nationellt Championat 
Svartrödblå rosett Arbetschampionat 
Rosett i nordiska färger Skandinaviskt Championat
Rödgul rosett Bäst i Rasen 
Gröngul rosett Bäst i motsatt kön 

 
SHK UK 
2017-03-03 
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