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Utgivningsplan
Nr 1 – februari
Nr 2 – juni, manusstopp 10 maj
Nr 3 – september, manusstopp 10 augusti
Nr 4 – december, manusstopp 10 november

Se centrala hemsidan under fliken Våra Hundar för 
senaste uppdatering samt för webbtidningen. 
Generella utgivningsplanen innehåller två tidningar i 
tryck och två i webbformat. 

Tryck och distribution
Linderoths tryckeri i Vingåker

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

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

UTSTÄLLNINGSKANSLI
Svenska Hundklubben
Gabriella Rönn Larsson
0760 52 37 20

TÄVLINGSANMÄLAN
Anmälan till tävlingslydnad via hemsidan
www.svenskahundklubben.se
Spårprov: endast online-anmälan
 www.svenskahundklubben.se 
Sökprov: endast online-anmälan
 www.svenskahundklubben.se

SHK HUNDtest – INFO och ANMÄLAN
Tommy Holmertzt 072-44 88 192
Avgift 350 kr (ej medlem 450 kr) betalas till
PG 21 56-8 EFTER att man fått sin plats bekräftad

REGIONOMBUD
Västerbotten/Norrbotten, Siw Sundberg,
tel: 0960-50190
Södermanland, Marie Mattsson Tel 0151-60007, 
e-post: marie.mattsson@telia.com

MEDLEMSAVGIFTER
Fullbetalande 275 kronor + lokal avgift
Familjemedlem 100 kronor + lokal avgift
Ungdom till och med 18 år 100 kronor + lokal avgift
Hel familj samma adress 400 kronor + lokalavgift
Medlemsavgifter insättes på pg 21 56-8, Svenska 
Hundklubben. Medlemskapet är rullande i 12
månader. Fullbetalande medlem, ungdomsmedlem 
och Hel familj erhåller Våra Hundar.

MEDLEMSREGISTRATOR
Marianne Groth, Fuxvägen 7, 152 57 Södertälje.
Tel/Fax 08-550 119 52 • 070-882 16 65
medlemsreg@svenskahundklubben.se
Anmäl alltid adressändringar och avdelningar sänder 
uppgifter om nya medlemmar till ovanstående.
Inbetalningar till pg 21 56-8.

STAMBOKFÖRING
Gabriella Rönn Larsson
Björnvägen 43
712 33 Hällefors  
stambok@svenskahundklubben.se
0760 52 37 20

Omslagsfoton
Årets utställningsvinnare 2017, afghanhunden 
Leejoy’s Fire Fox ”Franz”, ägare Susanne Boy
Fotograf: Sandra Karlsson

Bild baksida: Sheltiesarna Zeta & Linus i snön
Fotograf: Jennifer Wikström

2



Riksordförandes ord

REDAKTIONEN HAR ORDET!REDAKTIONEN HAR ORDET!

MEDLEMSREGISTRATORN
VILL HA DIN MAILADRESS!

SHK har ett nytt medlemsregister där vi nu kan sända ut räkningen för kommande
medlemsavgift via e-post samt medlemskort. Därför vill vi ha din aktuella mailadress.

Sänd den, tillsammans med namn och medlemsnummer (står på baksidan av tidningen),
till medlemsreg@svenskahundklubben.se Ange medlemsnummer som ämne.

Givetvis får du din räkning per post om vi inte har din mailadress,
men tänk vad skog vi kan spara om vi kan skicka elektroniskt.

Då redaktionskommittén för VH nyligen blivit 
ombildad har det fått till följd att planen för 
när tidningarna ska komma ut tyvärr inte 

kunde följas.
Vi hoppas att ni har överseende med detta.

Vi hoppas kunna fullfölja planen för 2018.
• Nr. 1 feb
• Nr. 2 maj/juni

• Nr. 3 aug/sept
• Nr. 4 december.

Två nummer planeras att skickas ut i tryckt format 
och två kommer i webbformat. 

Redaktionen tar tacksamt emot material till tid-
ningen redaktionen@svenskahundklubben.se

Redaktionen

Bästa hundvänner i Svenska Hundklubben! 
Det har blåst kalla strama nordanvindar här 
en tid, men vi står inför varmare och gäst-

vänligare tider. Säsongen är fullspäckad med roliga 
aktiviteter, och det finns något för alla! Förutom 
en full kalender med tävlingslydnad, prov, utställ-
ningar och roliga kurser och träningar så erbjuder 
utbildningskommittén ett flertal spännande utbild-
ningar – se hela inbjudan längst bak i tidningen. 

Vi välkomnar särskilt den sprillans nystartade 
lokalklubben i Värmland. 

Centralstyrelsen har konstituerats om under 
året. Riksordförande Anders Bruse som valdes vid 
årsmötet förra året har tyvärr avsagt sig ordförande-
uppdraget av hälsoskäl. Därtill har några personer 
valt att avsluta sitt engagemang i centralstyrelsen. 
Men det laddas nu för fullt inför uppstarten av nya 
året – med lovord om nya möjligheter!

Vår lilla familj utökades strax efter förra årsmötet 
med bebis Jolie. Nu leker, tränar och myser vi hela 
gänget tillsammans.

Vi ses på träningsplan, i skogen eller i utställ-
ningsringen!

Riksordförande Jenny Hedenby
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SHK - Svenska Hundklubben 
MED HUNDEN I CENTRUM  

SEDAN 1912 
 

Varmt välkomna! 

Kallelse till
HUVUDKLUBBENS ÅRSMÖTE

22 april kl. 13.00 Strömsholm

Kallelser till Lokalklubbarnas årsmöten
• Uppsala 11 feb kl. 16.00 Malma Backe 1E
• Eskilstuna/Torshälla 15 feb
• VSN Högsjö 18 feb 14.00
• Södertälje 3 mars kl.14.00
• Västerås 25 mars

Kom och påverka din lokalklubbs framtid! 

Motioner och underlag som ska behandlas 
på huvudklubbens årsmöte  
Medlemmar, lokal-, ras- och specialklubbar 
äger rätt att ge förslag på ärenden, som ska 
behandlas på årsmötet. Förslaget ska vara cen-
tralstyrelsen tillhanda senast fyra veckor innan 
årsmötets genomförande.

Dagordning för årsmötet:
 1. Mötets öppnande 
 2. Val av mötesordförande 
 3. Val av mötessekreterare 
 4. Fastställande av röstlängd 
 5. Val av justerare tillika rösträknare 
 6. Fastställande av dagordning 
 7. Årsmötets behöriga utlysande 
 8. Verksamhetsberättelse med ekonomisk 

redovisning 
 9. Revisionsberättelse och fastställande av 

balansräkning 
10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående 

styrelsen 
11. Behandling av inkomna motioner och 

styrelsens förslag 
12. Val av styrelse 
 a. Valberedningens samlade förslag
  Om valberedningens samlade förslag
  antas utgår punkterna b-d. 
 b. Val av ordförande/vice ordförande 
 c. Val av kassör 
 d. Val av övriga ledamöter och suppleanter 
13. Val av revisorer 
14. Beslut om omedelbar justering av 

punkterna 12 och 13. 
15. Val av valberedning 
16. Mötet avslutas

Delegater med rösträtt vid huvudklubbens 
årsmöte 
Vid årsmötet har endast utsedda delegater 
rösträtt. Varje lokalklubb har i grunden tre 
delegater, och därtill en delegat per var 25:e 
medlem. Medlemmar som enbart är centralt 
anslutna representeras med en delegat per var 
25:e medlem. 

Avräkningen av medlemsantal vilket ligger 
till grund för antal delegater görs 15/1 tillsam-
mans med sammanställning av övrig statistik 
och nyckeltal för klubben.
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Medlemmar i Svenska Hundklubben kan nu kandi-
dera – eller nominera andra – till de förtroende-
poster som ska tillsättas vid kommande årsmöte 
2018 i Strömsholm.

Vid årsmötet 2018 ska en rad olika förtroendepos-
ter tillsättas, och från och med nu finns möjlighe-
ten för medlemmar i Svenska Hundklubben att 
antingen själva kandidera till någon av dessa förtro-
endeposter – eller nominera en annan medlem som 
man anser vara rätt person för uppgiften. Vi söker 
medlemmar som vill och har möjlighet att engagera 
sig i de olika förtroendeposterna inom Svenska 
Hundklubben och som värnar om föreningen och 
dess medlemmar i stort. Skriv en kort motivation 
varför ni anser att personen är intressant för uppgif-
ten. För att underlätta valberedningens arbete är det 
önskvärt att personen som nomineras är tillfrågad 
och ställt sig positiv till nomineringen. Senast den 
9/3 2018 vill vi ha nomineringarna.

Valberedningen i Svenska Hundklubben 
tar nu emot nomineringar till följande 
uppdrag:

1 ordförande 1 år, fyllnadsval
1 vice ordförande 2 år
1 kassör 2 år
2 ledamöter 2 år vardera
1 ledamot 1 år, fyllnadsval
1 suppleant 2 år
1 revisor 1 år
1 revisorssuppleant 1 år
3 personer till valberedningen 1 år vardera

Maila nomineringarna till:
Ammi Olsen • ammi.olsen@hotmail.com

Valberedningen Svenska Hundklubben
Ammi Olsen, sammankallande
Gabriella Rönn Larsson
Beatrice Saxin

Lägesrapport efter extra 
årsmötet 2017-10-22

PM angående Lokalklubbarnas ordförande 
samverkan med centralstyrelsen

1 Bakgrund
Vid SHK ordinarie ÅM 2017 uppdrogs till central-
styrelsen följande:

Årsmötet beslutar, enligt mötesordförandes 
förslag, att den nyvalda Centralstyrelsens inriktning 
skall vara, att arbeta för att lokalklubbsordföranden 
ska ingå i den framtida centralstyrelsen.

2 Centralstyrelsens förslag till stadgeändring
Centralstyrelse utarbetade under sommaren 2017 
förslag till förändringar i SHK stadgar för att öppna 
för att lokalklubbarnas ordförande skulle kunna bli 
ordinarie ledamöter i CS med vice LK-ordförande 
som personlig suppleant.

3 Extra årsmöte den 22 oktober 2017 behandlar 
förslaget
Centralstyrelsens förslag till stadgeändring be-
handlades vid extra årsmöte. Det fanns frågor och 
tveksamheter om
• LK-ordförandenas dubbla uppdrag lokalt – cen-

tralt skulle bli arbetskrävande
• LK-ordförande skulle som ledamot i CS få ett 

ansvar för SHK helhet som kunde komma i kon-
flikt med lokalklubben

• Otydligheter i förslagets utformning.
Förslaget avvisades av extra årsmötet med stor 
majoritet.

4 Fortsatt utveckling 
Efter besluten vid extra årsmötet och CS bedöm-
ning därefter har Ordförandegruppen återstartat 
sitt arbete. Det finns ett påtagligt intresse att 
utveckla samverkan lokalt – centralt.
Det innebär att
• Ordförandegruppen planerar för återkommande 

gemensamt arbete/möten
• Gruppens roll som strategiskt stöd till CS är av 

särskilt intresse
• Gruppen fortsätter det pågående insatsen i ut-

vecklingen av SHK Organisationshandbok
• Det bör utvecklas rutiner för återkommande 

informationsutbyte inför CS möten
• Det finns ett positivt intresse för att adjungera 

LK-ordförandena till CS möten.

// Anders Bruse

INFORMATION
FRÅN HUVUDKLUBBENS

VALBEREDNING 
Sista datum för nomineringar – 9 mars
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Årets allroundhund
Tussebergets Yes (spansk vattenhund)

med förare Yvonne Jagersten
Fotograf: Yvonne Jagersten

Årets Rookie-ekipage
Pia Edelsund och FM Iösso
Fotograf: Yvonne Jägersten

Årets klass 1-ekipage
Birgitta Olofsson och Stelpa (labradoodel)

Fotograf:  Hans Olofsson

Årets spårhund
Kilhöjdens Push Around (”Totte”)

med förare Kjell Olsson
Fotograf: Kicki Samuelsson

Årets föremålssökhund
Zafer (blandras) med förare Stingy Frohm

Fotograf: Stingy Frohm
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3. Whippet
SweCh Allettes Melroy Sky Bright Avenger

Ägare: Marie Henriksson

3. Samojed
Absolut White’s Guldhjärta

Ägare: Kent Karlsson

ÅRETS UTSTÄLLNINGSVINNARE 2017

ÅRETS JUNIORHUND

1. Storpudel
SweJunCh Hawaii-Sun

Ägare: Carina Ahlin
Fotograf: Okänd

1. Weimaraner korthår 
SweJunCh Lockfågelns Steal The Show

Ägare: Britt-Marie Strand
Fotograf: Britt-Marie Strand

2. Bolognese
Meandi’s Classy Cara

Ägare: Madeleine Franzen Lundberg

1. Afghanhund
SweCh Leejoy’s Fire Fox

Ägare: Susanne Boy
Fotograf: Sandra Karlsson

2. Cocker spaniel
SweCh SkandCh ICh Westridge One Flew Over

Ägare: Margareta Ivemyr
Fotograf: Jenny Åhlander

DELAD FÖRSTAPLATS
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2. Dvärgschnauser
SweSeniorCh Skånela’s Ilska
Ägare: Anna Hosinsky

3. Bearded collie
SweCh SweSenCh
Stand Out Winner Like You Grandpa
Ägare: Hans Svensson

Stina Helander
Fotograf: Malin Helander • Fotograf: Stina Helander 

Stina är Årets juniorhandler 2017. Hon är sällan med på bild själv, men hon tar fantastiska bilder på hundarna.
Här ser vi en bild på cavalieren Daisy på en frostig äng som Stina tagit själv.

Marianne Ottinger 
Fotograf: Leif Ottinger

ÅRETS seniORHUND

ÅRETS juniorhandler 2017

ÅRETS mesta utställare 2017

1. Fransk bulldog
SweSeniorCh Kathinka Karat Iz
Palevyh Buldogov
Ägare: Marianne Ottinger
Fotograf: Åse Rönnblom Gsson
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RAS HUNDNAMN ÄGARE

Afganhund Leejoy’s Fire Fox Susanne Boy

Amerikansk Bulldog Bullytyp Dala Bulldogs Liber Andreas Åberg

Amerikansk Bulldog Standard Flamma’s Dämonfeuer Frida Arnlund

Basenji Orange Pips Darling Walz with Me Elisabet Selinus

Bearded Collie Stand Out Winner Like You Grandpa Hasse Svensson

Cocker Spaniel Westridge One Flew Over Margareta Ivemyr

Chihuahua Korthårig Chi’sOn Top Aftereight Birgit Lundström

Chihuahua Långhårig Dogtrix Galliano Birgit Lundström

Dvärgsnaschnauzer Tallbackehagens Omas Prinzessin Anna Hosinsky

Eurasier Bonus Pop Up’s Adin Margreth Johansson

Flat Coated Retriver Caci’s Zorro Need You Alma Appelfeldt

Foxterrier Släthårig Jack-Daniels Susanne Spång

Fransk bulldog Lufsenburgs Tender Feeling Marianne Ottinger

Golden retrive  Combine Piccadilly Birgitta Söderlund

Jack Russel Terrier strävh. >12 Bumsingens Joey Tribbiani Mattias Wahlström

Jack Russel Terrier strävh.<12 Doguehills Cardhu Sara Kanehorn

Kooikerhondje Miltassias Cindy Av Lykka Sonja Höjvi

Labradore Retriver Fastidious A Taste Of Honey Lotta Granholm

Mittelspitz Moon Rocks Just Do It Jamie Isaksson

Perro De Aqua Espanol Tussberget’s Yes Yvonne Jagersten

Pinscher Unforgettablygp Fast and Fabulous Malin Eriksson

Pyreneerhund Fjorvoktern’s Happy Queen Anne-Marie Petersson

Papillon Lamonia’s Quinn Helena Hyltemark

Pomeranian Arcardian’s Raven Is Bold And Fresh Beatrice Saxin

Schäfer Långhårig Gråmanns Power Love Of Fame Marita Carlsson

Shetland Sheepdog Sheltieblue Thenightsblue Pacific Carina Erslid 

Schipperke Skeppsklockans Jenny Sofia Fredrixon Dalman

Tibetansk Spaniel Nalinas Juniper Mats Ryding 

Årets Rasvinnare 2017
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Info från
centralstyrelsen

Efter en längre tids diskussioner och fundering-
ar har nu SHK:s Profileringsprojekt startat. 
I slutet av oktober samlades 14 föranmälda 

SHK:are på ett uppstartmöte, för att tillsammans 
ta fram en bild av hur klubben skulle kunna se ut 
inom en inte alltför avlägsen framtid.

Nedanstående text skickades ut till alla deltagare 
efter den första träffen, och texten beskriver hur 
projektet utvecklats så här långt, och hur det är 
tänkt att projektet ska fortskrida under 2018.

VARFÖR PROFILERINGSPROJEKT?
Syftet på lång sikt är att Svenska Hundklubben ska 
växa, genom att tydliggöra vad som är speciellt med 
just SHK, och vad både nya och gamla medlem-
mar kan vinna på att engagera sig i den. Klubbens 
verksamheter ska vara så attraktiva för hundägare, 
att de medvetet väljer SHK. 

RESUMÉ STARTMÖTET
14 personer kom till startmötet, och under den 
inspirerande dagen lades grunden till de nedan be-

skrivna profilområdena. Ett särskilt tack ska riktas 
till mötets ”facilitator” Annica Hellgren, som såg 
till att dagen blev både rolig och nyttig. 

Under dagen fick samtliga deltagare möjligheter 
att utveckla sin tankar om vilka profilområdena 
borde vara, och vad varje profilområde skulle kunna 
innehålla.

Ytterligare ett antal personer har framfört önske-
mål om att finnas med i det fortsatta arbetet, men 
hade fått förhinder att medverka under startmötet. 
De kommer nu att erbjudas möjlighet att ingå i de 
nedan beskrivna resursgrupperna.

Om du inte deltog i startmötet, men ändå skulle 
vilja vara med i någon av projektets arbetsgrupper, 
här du av dig till undertecknad.

Med vänlig hälsning
Jan-Lennart Andersson
Projektledare
mobil: 0768-814666
e-post: jan-lennart.andersson@sbbk.se

STEG 2 – 
PROFILERINGSPROJEKTET

SVENSKA HUNDKLUBBENS 
PROFILERINGSPROJEKT
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FASTLAGDA PROFILOMRÅDEN
Följande sex profilområden är nu framtagna, de 
flesta behandlade under startmötet och några till-
komna i efterhand:

1. SHK-anda – ett aktivt arbete för att skapa en 
trivsam och inkluderande atmosfär, såväl inom 
organisationen som gentemot externa aktörer.
2. Prov – som komplettering till nuvarande täv-
lingsverksamheter och/eller som en utveckling av 
andra aktiviteter.

3. Följsamhet (allmänlydnad) – utveckling av det 
område, som är en grundbult i SHK:s verksam-
het, nämligen medlemmars behov av, att få en väl 
fungerande relation med sin hund och därmed 
också leda till att hunden fungerar väl i olika sociala 
sammanhang (t.ex. att trots störningar av olika slag 
kunna ”gå fint” i koppel, kunna ”vänta”, kunna 
”komma” och kunna hämma sig vid stora lockel-
ser).

4. Sunda Hundar – ett nytt område som bl.a. rör 
avels- och utställningsfrågor. Området har tillkom-
mit genom att flera personer så önskat.

5. Utbildning – kan ses som ett ”stödområde” till 
ovanstående fyra punkter. De konkreta handlings-
planer, som successivt växer fram inom de olika 

Vi välkomnar den nya lokalklubben

SHK Värmland!
Det ska bli spännande

att följa utvecklingen i Värmland!

områdena, kommer att innehålla många förslag på 
ny/utvecklad utbildning.

6. PR/Marknadsföring – ett nytt område som 
också kan ses som ett ”stödområde” till de fyra 
första. Profileringen innebär, inte bara att utveckla 
vissa speciella områden, utan också att beskriva 
hur utvecklingen ska marknadsföras (t.ex. genom 
sociala medier, hemsidor och PR). 

NÄSTA STEG
Nästa steg blir nu för sammankallande att kontakta 
övriga i gruppen, för att fortsätta det påbörjade 
arbetet inom resp. område. Gruppens uppgift är, 
dels att bestämma mål för området, dels att ta fram 
förslag på konkreta åtgärder/handlingar för att nå 
målet/målen. Börja gärna enkelt - bestäm vilka de 
tre första stegen är, som behöver tas. Om gruppen 
vill ha stöd eller svar på frågor - kontakta under-
tecknad. 

Till uppföljningsmötet kommer alla grupper att 
avrapportera status i arbetet. 

Frågor om något – tveka inte att höra av dig!

Södertälje 2017-11-16
/Jan-Lennart
projektledare
0768-814666
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Spårkurs med
Bula Kristoffersson

Helgen den 23-24 mars bjuder SHK Västra Sörmland Närke in
till spårkurs med Bula Kristoffersson. Kursen riktar sig till alla från riktigt 

inbitna spårare till nybörjare. Nytt för i år är även att kursen kommer
läggas upp för att passa både dig som älskar viltspår och dig som brinner 
för personspår. Alla kan alltså gå denna kurs och vi lovar att du kommer 

utveckla både din och din hunds förmåga under denna helg!

Vart? 
Högsjö, gamla IP

När? 
23-24/3 kl 9-15

Kostar? 
1100 kr, krav på 

medlemskap i SHK.

Mer info hittar du på vår facebook Svenska hundklubben VSN
eller hemsida www.vsnshk.klubbsida.se/

Har du frågor? Eller vill anmäla dig?
Kontakta Ingela Andersson på ingela4@gmail.com eller 070-858 88 88

12



Från Lokalklubbarna/Kommittéerna

Ja det som inte är troligt händer ibland. Vi i Uppsala 
har lärt oss mycket under detta år.  Vi hade precis 
städat upp i klubbstugan efter vintern, målat, rensat, 
fyllt på i kyl och frys och var laddade för att starta 
en ny termin. Terminsstarten kom och flera nya 
och gamla medlemmar som var redo att lära nytt. 
Allt var härligt alltså. Men…

Vaknade tidigt den 10 april och tittar på 
mobilen som vanligt om det hänt något nytt 
under natten. Möts av en rubrik där det står 

att det just nu brinner i en hundklubb i Knivsta. 
Åt en snabb frukost och tog bilen ut till hundklub-
ben och tyvärr såg jag en rökpelare innan jag var 
framme. Klubbstugan var övertänd och brandkåren 
var kvar och bevakade endast att det inte skulle bli 
någon spridning av branden. Det enda vi lyckades 
rädda var den gamla klubbsymbolen som satt på 
väggen. 

Vad gör man i detta läge? Bryter ihop eller 
tar nya tag?
Efter det att chocken lagt sig så börja man fundera 
över allt vi hade i klubbstugan. Materiella ting 
som all utrustning för hundträning, apportbockar, 
spårlinor, koner, rallylydnadsskyltar och allt annat 
material ni vet att man har. Sedan kom tankarna 
till alla minnessaker som fanns; pokaler, fotografier, 
protokoll osv. I lågorna försvann massor av historia. 
Jag gick flera gånger runt i resterna och letade efter 
minnen och försökte fundera ut vad vi hade haft i 
lokalen. 

Men som man säger det är bara att gilla läget och 
planerar utifrån det man har. Vad var det viktigaste? 
Jo energin och viljan hos medlemmarna som alltid 
finns runtomkring oss. Vi ställde in kurserna en 
vecka för att samla lite krafter. Snabbt som ögat 
satte vi upp ett nytt staket mot det nedbrunna 
huset så att inga hundar skulle skada sig. Vi röjde 

Uppsala Moralund

Vad händer när en klubb-
stuga försvinner?

Branden när brandkåren anlände till platsen.

Vi lyckades rädda vår klubbsymbol som satt på väggen.

Snart fanns inget kvar.
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ur containern där gräsklipparna stod och inredde 
en liten provisorisk klubblokal. Även en provisorisk 
toalett ordnades med skylten rastplats för männ-
iskor. Brandkåren hade räddat några utebord åt oss 
och dessa fick bli en samlingspunkt på träningspla-
nen. Veckan efter hade vi kurser igen och alla var 
förstående och gjorde det bästa utifrån situationen. 

Nästa steg var hur ska vi gå vidare med lokalen. 
Ett medlemsmöte utlystes och där var vi eniga 
om att vi åter ska bygga upp en ny lokal. Vi fick 
tips om tre byggbodar som vi kunde köpa till ett 
överkomligt pris. Nu har det gått ett antal månader 
och nya kunskaper om hur man bygger upp ett 
hus har vi fått lärt oss. Nu kan vi allt om rensning 

av brandrester, byggnadstillstånd, avloppstillstånd, 
arbetsmiljöansvar vid byggnation, startbesked, 
gräva grund, utstakning av el och så vidare. Vi har 
stött på en hel del problem men vi har löst dessa 
efter hand. Tror faktiskt att detta har samlat oss lite 
som klubb. Ett stort tack till alla medlemmar och 
instruktörer som löst uppkomna problem. Tack för 
alla goda råd och stöd på vägen. En klapp på axeln 
och orden att ”detta löser vi” betyder mycket. 

Nu ser vi framåt till 2018 med en snart ny 
klubblokal.

Styrelsen för Uppsala
/Agneta Joelsson

Boka egen stuga eller dela med fler för ett lägre pris
Träning förmiddagar och eftermiddagar

Mer info kommer senare på Facebook eller maila till
shklager@gmail.com

Kom & träna på ett läger med SHK-anda!
Information om detaljer och instruktörer finns på Uppsalas hemsida.

Välkomna till ett läger med SHK-anda!

 
SVENSKA HUNDKLUBBEN 
NATIONELL UTSTÄLLNING 

TORSHÄLLA 2015-07-04 

 

SHK - Svenska Hundklubben 
MED HUNDEN I CENTRUM  

SEDAN 1912 
 

Varmt välkomna! 

Försommarläger
Älvkarleby 10-12 maj 2018

Svenska Hundklubben Uppsala och Södertälje
välkomnar till en rivstart på säsongen!
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Är det bara ryska atleter som dopar sig? Och 
vem va egentligen ansvarig i fallet Therese Johaugs 
doping? Ja, det finns det många meningar om. Även 
hundar kan dopas, men då råder inga tveksamhe-
ter om vem som är ansvarig.

Doping är när ett otillåtet medel används 
samtidigt eller för nära inpå träning eller 
tävling. Enligt Sveriges djurskyddslag så ska 

alla våra sällskapsdjur skyddas från onödigt lidande. 
Den myndighet som reglerar detta i praktiken är 
Jordbruksverket. Det här är ju självklarheter för de 
flesta av oss. Men vad är otillåtet då? Jo – alla for-
mer av smärtstillande och antiinflammatoriska läke-
medel är ett vanligt exempel. De har generellt en 
karenstid på 14 dagar. Preparat som kallas NSAID 
(t.ex. Metacam, Rimadyl, Carprofen, Cimalgex, 
för att nämna några, även inkluderat alla generika) 
och cortison är antiinflammatoriska. Det betyder 
att hunden inte får delta på tävling eller utställ-
ning närmsta 14 dagarna, räknat från sista givan av 
läkemedlet. Detta gäller även träning om hunden 
riskerar att fara illa. 

Och hur va det nu med ansvaret?
Det är alltid ett strikt djurägaransvar att följa reg-
lerna om doping!

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

Såhär säger Jordbruksverket:

Dopa inte din hund
Du får inte påverka en hunds prestationsförmåga 
eller temperament vid träning eller tävling genom 
att ge den läkemedel, läkemedelssubstanser eller 
andra ämnen. Du får heller inte påverka hundens 
prestationsförmåga eller temperament genom till 
exempel akupunktur och ultraljud. Aggregat eller 
liknande som påverkar din hund genom en elek-
trisk stöt eller annan olägenhet får du inte heller 
använda. 

Det finns karenstider för olika medicinska prepa-
rat, substanser och andra behandlingar. I bilaga 2 
till föreskrifterna om träning och tävling med djur 
finns en karenstidslista.

DOPING – vad är det?
Och vem är ansvarig?

Det går att söka dispens från dopingförbudet
För vissa läkemedel kan man söka dispens från do-
pingföreskrifterna. Det gäller speciellt om hunden 
har en sjukdom som gör att den behöver behandlas 
hela livet och man kan utgå ifrån att behandlingen 
eller sjukdomen i sig inte påverkar hunden vid 
tävling, vare sig negativt eller positivt.

Ansökan om dispens ska innehålla uppgifter om 
hundens namn och ID-nummer, ras, vilken diagnos 
hunden har, vilken behandling den får samt vilka 
tävlingsformer, prov eller utställningar den ska delta 
i. Du ska också skicka med ett veterinärintyg som 
bekräftar diagnosen och behandlingen.

Skicka ansökan till
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Glöm inte ditt eget namn och adress.
För att läsa mer: www.jordbruksverket.se
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna 

råd (SJVFS 2010:45) om träning och tävling med 
djur. Saknr L17

Dispens från dopingförbudet i SHK
Om din hund har en dispens från dopingförbudet 
från Jordbruksverket kan även dispens sökas i SHK 
för prövning om att få delta i tävlingsverksamheten 
trots medicinering. Läs mer på centrala hemsidan.

Exempel på dopingklassade åtgärder och läke-
medel enligt Jordbruksverkets bestämmelser:
Injektioner 7 dygn (undantaget vaccination som 
har 0 dygn)
• Ledinjektioner 14 dygn
• Antibakteriella medel (de flesta antibiotika) 7 

dygn
• Antiinflammatoriska och smärtstillande medel 

(NSAID, cortison) 14 dygn 
• Naturläkemedel, naturmedel, homeopatiskmedel 

14 dygn

Rådfråga din veterinär om du är osäker. 
Läs mer på jordbruksverket.se och på
svenskahundklubben.se
Sammanställt av Jenny Hedenby
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Resistenta bakterier är ett hot mot både män-
niskors och djurs hälsa. Under den interna-
tionella antibiotikaveckan 13 – 19 november 

sätter Sverige och många andra länder resistensen i 
fokus.

Sverige deltar i den internationella antibiotika-
veckan, World Antibiotic Awareness Week, som 
världshälsoorganisationen WHO står bakom. 
Torsdag den 16 november hålls dessutom det årliga 
Antibiotikaforum för sjätte gången i Stockholm.

– Resistens mot antibiotika blir allt mer utbredd 
bland bakterier som orsakar sjukdomar hos djur 
och människor. Det absolut bästa sättet att minska 
användningen av antibiotika är att förhindra att 
sjukdomar uppstår. Detta kan göras exempelvis 
genom förbättrad hygien och skötsel inom djurhåll-
ningen, avel för friskare djur samt vaccinering. SVA 
och nätverket ”Strama Veterinär och Livsmedel” 
arbetar tillsammans med övervakning av resistenslä-
get hos bakterier från svenska djur, rådgivning och 
strategier för minskad resistens, säger Oskar Nils-
son, laboratorieveterinär vid SVA och engagerad i 
nätverket.

Resistenta bakterier är ett globalt problem som 
växer med ökad rörlighet av människor, djur, livs-
medel och andra varor. En nationell handlingsplan 
är grundläggande för att varje land ska kunna bygga 

Antibiotikaresistens i 
världen uppmärksammas

Spridningsvägar för resistenta bakterier. 

23 samhällsaktörer som arbetar mot antibiotikare-
sistens står bakom råden som finns på
Skyddaantibiotikan.se

upp ett systematiskt arbete mot resistens. Därför 
ska alla FN:s medlemsländer ta fram nationella 
handlingsplaner och Sverige uppdaterar för närva-
rande sin tredje nationella plan.

I samband med World Antibiotic Awareness 
Week lanseras den uppdaterade webbplatsen skyd-
daantibiotikan.se. Där finns bland annat informa-
tion om vad var och en kan göra för att bidra till att 
bromsa utvecklingen. Det är 25 myndigheter och 
organisationer inom sjukvården, djur- och livsmed-
elssektorn, forskningen och den yttre miljön som 
tillsammans står bakom informationen.
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Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket har 
tagit fram en ny handlingsplan mot antibio-
tikaresistens. Bakom planen står bland andra 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och 24 
andra myndigheter och organisationer, som ingår 
i en nationell samverkansgrupp mot antibiotikare-
sistens.

Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av 
regeringen och utgår från regeringens strategi för 
arbetet mot antibiotikaresistens. Den omfattar åren 
2018–2020.

– Vi välkomnar den uppdaterade planen. Den fo-
kuserar på aktiviteter som berör flera myndigheter 
och ofta flera olika sakområden. Vi ser fram emot 
att tillsammans med andra myndigheter arbeta med 
för SVA angelägna frågor, säger generaldirektör Jens 
Mattsson, SVA, i en kommentar.

Utöver det arbete som redan pågår pekar 
handlingsplanen på ytterligare specifika insatser 
på nationell, regional och lokal nivå inom sekto-
rerna humanhälsa, djurhälsa, livsmedel, miljö och 

Ny nationell handlingsplan
mot antibiotikaresistens

forskning. Planen innehåller även internationella 
insatser i enlighet med regeringens mål. Fokus är 
på sådana insatser som kräver samarbeten mellan 
myndigheterna och andra aktörer. Handlingsplanen 
är Sveriges tredje nationella plan.

Några exempel på mål inom handlingsplanen av 
särskilt intresse för SVA:
• att utveckla gemensamma strategier för att han-

tera antibiotikaresistenta bakterier i djurpopula-
tioner

• att sprida information om antimikrobiell resistens 
och riktlinjer för behandling och hygien till all 
djurhälsopersonal

• att stötta framtagandet och implementeringen 
av Sveriges och andra medlemsstaters nationella 
handlingsplaner för arbete med antibiotikaresis-
tens ur ett one healthperspektiv.

Läs mer
Tvärsektoriell handlingsplan antibiotikaresistens 
2018–2020 (Folkhälsomyndigheten)

Hundars och katters bidrag till samhälls-
ekonomin har beräknats
PUBLICERAD: 18 DECEMBER 2017

I vart fjärde svenskt hushåll finns minst en hund 
eller katt, och djuren har en viktig roll i mångas liv. 
Trots att vi spenderar avsevärda och allt större be-
lopp på våra hundar och katter har deras ekono-
miska värde varit en till stor del förbisedd fråga. Nu 
finns en rapport från SLU som visar att hund- och 
kattsektorn, lågt räknat, bidrar med sju miljarder 
kronor till BNP och sysselsätter mer än 8000 per-
soner. Det samhällsekonomiska värdet motsvarar 
dessutom bara en del av djurens totala värde.

Hundar och katter spelar en viktig roll i många 
människors liv. De lever mycket nära män-
niskan och ses i många sammanhang som 

familjemedlemmar. I Sverige finns det omkring 2 

miljoner hundar och katter och vart fjärde svenskt 
hushåll har minst en hund eller katt. Som säll-
skapsdjur erbjuder hundar och katter t.ex. sällskap, 
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närhet, och fysisk aktivitet och som arbetande djur 
utför de olika typer av tjänster i både offentlig och 
privat sektor (t.ex. för jakt och inom tull, polis och 
sjukvård). Trots detta är djurens ekonomiska värde 
till stor del en förbisedd fråga, i Sverige såväl som 
internationellt.

I den rapport som nu har publicerats – Värdet 
av hundar och katter i Sverige – analyserar forskare 
från SLU hundars och katters samhällsekonomiska 
betydelse, och diskuterar deras totala ekonomiska 
värde i vidare mening.

Omsätter ca 16 miljarder kronor
Hushållen spenderar avsevärda, och allt större, 
belopp på sina sällskapsdjur. År 2014 handlade det 
om cirka 11,4 miljarder kronor för inköp av djur, 
foder, utrustning samt för veterinära och andra 
tjänster, vilket var en fördubbling sedan 2003 (se 
diagram nedan). Enligt en beräkning som även in-
begriper inackordering och omvårdnad samt kurs- 
och tävlingsverksamhet var omsättningen cirka 16 
miljarder kronor 2015.

Bidrar med minst 7 miljarder till BNP och sys-
selsätter 8000 personer
Omsättningen ger en fingervisning om de ekono-
miska aktiviteterna. Den är dock inte ett mått på 
djurens samhällsekonomiska betydelse, vilken i 
rapporten definieras som bidraget till bruttonatio-
nalprodukten (BNP) samt skapade arbetstillfällen. 
Sektorernas sammanlagda bidrag till BNP uppskat-
tas vara cirka 7 miljarder kronor och de sysselsätter 
mer än 8000 personer.

Det uppskattade bidraget till samhällsekonomin 
ska ses som en miniminivå. I uppskattningen ingår 
t.ex. inte värden som skapas hos underleverantö-
rer, inte värden av hur hundar och katter påverkar 
kostnaden för humansjukvård och inte heller värdet 
av de tjänster som arbetande djur utför i t.ex. jakt, 
polisarbete och räddningstjänst.

Även värden som saknar prislapp
Hundars och katters samhällsekonomiska värde 
motsvarar emellertid bara en del av djurens totala 
ekonomiska värde. Utöver de direkta penningflö-
dena ingår där också de fördelar och nackdelar som 
människor – både djurägare och andra – upplever 
att hundar och katter för med sig. Till exempel kan 
djurägare värdesätta djurens sällskap betydligt högre 
än vad som återspeglas av monetära flöden. De 
som inte har hund kan känna sig säkrare om deras 
grannar har en vakthund, eller – om de är rädda 
för hundar – känna sig tvingade att undvika parker 

där det finns hundar, vilket inte alls reflekteras i 
marknadspriserna.

– De subjektiva värderingarna påverkar mänskligt 
beteende och välbefinnande och påverkar i förläng-
ningen djurens välbefinnande, säger SLU-forskaren 
Ruben Hoffman, som har lett studien. Att identi-
fiera och mäta dessa värden är nödvändigt för att 
kunna bestämma det totala ekonomiska värdet 
av hundar och katter, och det är något vi behöver 
forska vidare på.

Mer information
Ruben Hoffmann, forskare
Institutionen för ekonomi; Jordbruks- och 
livsmedelssektorns politik och handel
Sveriges lantbruksuniversitet
ruben.hoffmann@slu.se • 018-67 17 37

Rapporten
Ruben Hoffmann, Malin Lokrantz, Carl Johan La-
gerkvist, Malin Hagberg Gustavsson, Bodil Ström 
Holst. 2017. Värdet av hundar och katter i Sverige. 
SLU Framtidens djur, natur och hälsa, Rapport 
2017:1.

Länk: https://www.slu.se/centrumbildningar-
och-projekt/slu-framtidens-djur-natur-och-
halsa/publikationer/?submenu=open

Projektet har finansierats av Ragnar Söderbergs 
stiftelse. Projektet har initierats och drivits som en 
del av verksamheten inom forskningsplattformen 
”Framtidens djur, natur och hälsa” vid Sveriges 
lantbruksuniversitet.

Diagram som visar några av hushållens utgifter för säll-
skapsdjur (inköp av djur, foder, utrustning samt veterinära 
och andra tjänster), under åren 1993–2014.
Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)
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Käck kuban klättrar
på hundtoppen

När statistiken från Svenska Kennelklubben, SKK, 
och Jordbruksverket summeras kan man konstate-
ra att labrador retriever utökat sitt försprång som 
den mest populära hundrasen bland de hundar 
som registrerats av SKK. En liten sällskapshund 
som ökar i popularitet är bichon havanais. Bella 
är det populäraste hundnamnet som registrerats 
i Jordbruksverkets hundregister under 2017. SKK 
och Jordbruksverket för olika register över hundar 
och hundägare men samarbetar för att förenkla för 
hundägarna.

Sammantaget registrerades 51 059 nya hundar 
i SKKs register, vilket är en marginell ökning 
med bara tio hundar sedan 2016. Populärast 

av alla hundraser var labrador retriever med 2 654 
(+5,3 %) nyregistreringar före tysk schäferhund. 
Golden retriever är i år på tredje plats följd av 
jämthunden på fjärde plats. En liten sällskapshund 
som fortsätter öka i popularitet är bichon havanais 
som klättrat till 7:e plats med 904 registrerade hun-
dar under 2017. Bichon havanais är en renodlad 
sällskapshund som beskrivs som naturligt gladlynt, 
lättlärd och något av en clown.

Stabila siffror
Sammantaget visar statistiken över antalet nyregist-
rerade hundar i Svenska Kennelklubbens stambok 
en stabilitet över de senaste fem åren med små va-
riationer i siffrorna. Av de cirka 75 000 valpar som 
föds i Sverige varje år är omkring två tredjedelar 
registrerade rashundar. Enligt en undersökning som 
Novus genomförde under 2017 finns det totalt 881 
000 hundar i Sverige. Våra hundar lever allt längre 
och blir omkring 12 år i snitt, tack vare allt bättre 
omvårdnad.

Fyra nya raser till Sverige
Fyra nya raser registrerades i Svenska Kennelklub-
bens register under 2017; cao fila de sao miguel, 
miniature american shepherd, rat terrier och treeing 
walker coonhound. Cao fila de sao miguel kommer 
från ögruppen Azorerna och är en boskapshund 
som både vaktar och vallar nötboskap. Cao fila de 
sao miguel är den enda av de nya raserna som är 
erkänd av den internationella kennelunionen FCI. 

De tre övriga är godkända av den amerikanska kan-
nelklubben American Kennel Club. Sammanlagt 
finns nu 349 raser och rasvarianter registrerade i 
Svenska Kennelklubben.

Bella populäraste hundnamnet 2017
I Jordbruksverkets centrala hundregister, där alla 
hundar och deras ägare enligt lag ska registreras, 
finns nu totalt 895 000 hundar och 656 000 ägare. 
I denna statistik kan det ingå hundar som är döda 
eftersom alla hundägare inte är medvetna om att de 
ska meddela när hunden dött.

– Under 2017 seglade Bella upp i topp på namn-
listan bland de hundar som registrerats under året. 
Men Molly som har varit ohotad etta ända sedan 
2006 är fortfarande det vanligaste hundnamnet 
totalt sett i hundregistret, säger Magnus Kindström 
på Jordbruksverket.

Samverkan ska förenkla för hundägaren
I Sverige finns det två register över hundar och 
deras ägare, där det ena administreras av Svenska 
Kennelklubben och det andra av Jordbruksverket. 
Sedan 2016 samverkar Svenska Kennelklubben 
och Jordbruksverket i registerfrågor. Avsikten med 
samarbetet är att förenkla för hundägarna samt att 
höja kvaliteten i registren.

Mer information
Jordbruksverkets statistik för hundregistret
Länk till Svenska Kennelklubbens nyhetsrum

Kontaktpersoner för journalister
Jordbruksverket 
Magnus Kindström 
Djurregisterenheten 
Telefon 036-15 84 45

Svenska Kennelklubben
Hans Rosenberg 
Telefon 0705-83 83 32, 08-795 30 18

Bichon havanais 
fortsätter att 
klättra på topp-
listan.
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Det blev de två blandrastikarna Bella och 
Wilma som fick utmärkelsen Årets sociala 
tjänstehund 2017. Bella och Wilma arbetar 

som terapihundar för en grupp vuxna med intellek-
tuella funktionshinder i Ekerö kommun. Tillsam-
mans med sin ägare Malin Brandt arbetar de med 
såväl individuell terapi som gruppterapi och tränar 
upp självkänsla och socialt samspel.

Bella och Wilma är ett rutinerat par som arbetat 
som terapihundar i omkring 5 år och vid nio års 
ålder har de också samlat mycket erfarenheter ur 
hundlivet. Bella kom till Malin som valp medan 
Wilma kom som omplaceringshund vid 1 års 
ålder. Malin, som arbetade inom kommunen, ville 
utbilda sina hundar till terapihundar men på den 
tiden fanns inte så mycket erfarenhet och kunskap 
om nyttan med terapihundar så Malin fick tjata ett 
bra tag innan kommunen gick med på förslaget. 
Bella och Wilma fick sin utbildning vid Svenska 
terapihundskolan och har efter utbildning varit i 
tjänst tillsammans med Malin. 

Bella och Wilma arbetar fyra dagar i veckan och 
ofta med lite olika inriktning beroende på deras 
egna personligheter och färdigheter. Wilma är den 
lite fartigare medan Bella är lite lugnare, förklarar 
Malin

– Wilma är perfekt att ha med till en grupp på 
ett demensboende till exempel, berättar Malin. 
Bella däremot är världsmästare på att ligga i sängen 
och bara ta det lugnt, vilket passar vårdnadstagare 
som behöver lugn och ro.

– Både Bella och Wilma är mycket vänliga och 
stabila och de är en bra kombo, säger Malin.

Juryns motivering
Juryn, bestående av Cathrin Fernholm, Svenska 
Brukshundklubben. Ulf Uddman och Hans Rosen-
berg, Svenska Kennelklubben motiverade sitt val 
såhär:

”Bella och Wilma, arbetar tillsammans med sin 
matte, Malin Brandt, inom Ekerö kommun med 
”Hundpatrullen” som är en LSS-verksamhet, Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Hundarna får priset för att de bidrar till att unga 
vuxna får en meningsfull vardag. Genom hun-
darnas arbete tränas självkänsla och socialt sam-
spel genom olika spel, räkneövningar, bokstäver, 
koordination och även hundträning och omvård-
nad. Dessutom gör Hundpatrullen besök på olika 
äldreboenden med Bella och Wilma och föreläser 
om verksamheten med information och inspiration 
till andra kommuner.

Hundarnas verksamhet ger en vinn-vinn situa-
tion där människor får en avsevärt bättre livskva-
litet, andras hundar får daglig rastning, äldre får 
stimulans och kommuner får kunskap om hundars 
betydelse inom vård och omsorg.”

Prisas på Stockholm Hundmässa
Agria Djurförsäkring skänker 20 000 till en orga-
nisation som mottagaren själv får välja och denna 
gången blev det Svenska hundskyddsförening/
Hundstallet som får ta emot ett välbehövligt stöd. 
Bella och Wilma får ta emot sina medaljer på 
Stockholm Hundmässa den 16 december och får då 
även ett smaskigt ben att tugga på, ett års foder från 
Royal Canin samt en skön säng från Biabädden.

Fotograf/Källa Urban Brådhe

Bella och Wilma är Årets sociala 
tjänstehundar

Det blev de två blandrastikarna Bella och Wilma som 
fick utmärkelsen Årets sociala tjänstehund 2017.
Foto: Urban Brådhe

NYHETER
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5-åriga spanieltiken Salsa från Åryd i Småland 
har utsetts till Årets bragdhund 2017 efter 
att ha uppmärksammat husse på att 90-åriga 

grannen Sigrid fallit omkull utomhus tidigt på 
morgonen. Det var en kylig morgon i mars med 
blåst och regn och om inte Salsa hade skällt och vi-
sat husse på Sigrid, som gjort sig riktigt illa i fallet, 
så kunde historien ha slutat illa.

Det var den 3 mars i år som 90-åriga Sigrid tog 
sin rullator för att som vanligt hämta tidningen i 
brevlådan. Halvvägs dit föll hon och blev liggande. 
Då det var tidigt på morgonen och de flesta låg och 
sov var det ingen av grannarna som märkte vad som 
hade hänt. Någon som uppmärksammat det hela 
var hunden Salsa, som väckte husse och matte ge-
nom att börja skälla ihärdig. Husse Mikael Ströberg 
trodde det är inbrott på gång och rusade till dörren. 
När han öppnade rusade Salsa ut till Sigrid som låg 
på vägen. Mikael ringde efter ambulans och Sigrid 
fick komma till sjukhuset där man konstaterade ett 
sprucket bäckenben.

Historien visar hur en hund, med sina skarpa 
sinnen, kan göra skillnad i vardagen. Matte Desirée 

Gustafsson beskriver Salsa 
som en pigg och glad hund 
som gillar att samarbeta.

– Ute är det full fart men 
när hon kommer in är hon 
lugn och fin, säger Desirée.

Juryn bestående av Annika 
Klang, Hans Rosenberg och 
Ulf Uddman från Svenska 
Kennelklubben samt Magnus 
Berglin från Agria Djurförsäk-
ring motiverade sitt val såhär:

”Salsa, en femårig spanieltik, har en tidig morgon 
larmat husse och matte och på det sättet räddat 
en 90-årig dam som ramlat på väg för att hämta 
morgontidningen.

Ingen hörde den gamlas rop på hjälp förutom 
Salsa, som genom sitt skall uppmärksammade den 
gamla damens situation. När dörren öppnades 
rusade Salsa ut och visade husse platsen där damen 
låg bredvid sin omkullvräkta rullator.

Salsas agerande visar på att hundens fantastiska 
sinnen är användbara i många av de vardagliga 
situationer som kan uppstå var och när som helst.”

Agria Djurförsäkring skänker 20 000 till en 
organisation som mottagaren själv får välja och 
denna gången blev det Hundstallet som får ta emot 
ett välbehövligt stöd. Salsa får ta emot sin medalj på 
Stockholm Hundmässa den 16 december och får då 
även ett smaskigt ben att tugga på, ett års foder från 
Royal Canin samt en skön säng från Biabädden.

Kontaktupgifter hundägare
Salsa, blandras av spanieltyp, 5 år
Ägare: Desirée Gustafsson och Mikael Ströberg, 
Sjösalavägen 1, 360 43 Åryd 

Fotograf/Källa  Mats Samuelsson

Salsa utsedd till Årets 
bragdhund 2017

Årets bragdhund Salsa tillsammans med sin granne 
Sigrid.

NYHETER
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KOMMANDE TÄVLINGAR,
PROV, HUNDTEST OCH UTSTÄLLNINGAR

UTSTÄLLNINGAR 2018

Datum Utställningsplats

17 mars Töckfors

30 mars Katrineholm

 5 maj Häpplinge

19-20 maj Karlstad

16 juni Södertälje Bastmora (internationell)

 8 juli Torshälla

 4 aug Högsjö

11 aug Strömstad

25-26 Västerås Mälarcampingen (internationell)

15 sep Södertälje Bastmora

29 sep Åmål

11 nov Surahammar (internationell)

LYDNADSTÄVLINGAR 2018

Datum Plats

18 mars Södertälje inomhus

13 maj Västerås-Häpplinge

7 juni kvällstävling Eskilstuna-Torshälla

21 juni kvällstävling Södertälje

26 juli Västerås-Häpplinge

9 augusti kvällstävling Uppsala

25-26 augusti Mälarcampingen Västerås

30 september Södertälje

14 oktober Eskilstuna-Torshälla

28 oktober Uppsala

18 november Södertälje inomhus

SPÅPROVSDAGAR 2018 – Fasta datum

Datum Plats
7 april Södertälje 

2 juni Södertälje 

1 september Södertälje

SÖKPROVSDAGAR 2018

Datum Plats
17 juni Södertälje 

21 oktober Södertälje 

27 oktober Södertälje 

SKH HUNDTEST 2018

Datum Plats

 6 maj Eskilstuna-Torshälla eller Södertälje-
Bastmora  

 9 juni Eskilstuna-Torshälla eller Södertälje-
Bastmora  

11 augusti Eskilstuna-Torshälla eller Södertälje-
Bastmora  

16 september Eskilstuna-Torshälla eller Södertälje-
Bastmora  

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

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

INGA EFTERANMÄLNINGAR TAS EMOT. 

ANMÄLAN 
Anmälan till SHK Hundtest, Beteendeanalys för sport- 
och sällskapshund, görs via hemsidan www.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).

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

SÖDERTÄLJE 2017-09-21
Järnklass
Eva Strid, Södertälje, Försvarsmaktens Hamra, Schäfer, domare 
J-L Andersson

SÖDERTÄLJE 2017-10-28
Startklass
Ulrika Pettersson, Övrig, Hddunges blue western Tyra, Bland-
ras, domare Kirsten Johnson

Järnklass
Hans Andersson, Södertälje, Yalakit’s Zongbird, Newfoundland, 
domare Kari Ljung
Lena Wiklund, Södertälje, Connor’s prince Charming, Softis, 
domare J-L mAnderssonv

Bronsklass
Malin Åkerblom, Uppsala, Tussbergets Vers, Perro, domare 
Kirsten Johnson
Birgitta Olofsson, Södertälje, Stelpa, Blandras, domare, J-L 
Andersson
Niklas Finnström, Övrig, Marlon, Blandras, domare Kari Ljung

Guldklass
Kjell Olsson, Södertälje, Kilhöjdens push around, Flat c retr. 
domare Kari Ljung

Grattis till godkänt guldspår Kjell och 
Totte! Foto: Kicki Samuelsson

Anja • Ingrid
Foto: Yvonne Jagersten

SÖDERTÄLJE 2017-11-08
Startklass
Anja Vervast, MAS Dalorogårdens Sweet Lillis Godkänd 

Järnklass
Ingrid Lindström, Försvarsmaktens Hessa godkänd

Grattis till godkänt silverspår Stingy 
och Zafer! Foto: J-L Andersson

SÖDERTÄLJE 2017-11-29
Silverklass
Stingy Frohm, Zafer (blandras)
Domare J-L Andersson
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SÖKPROV

PERSONSÖK
ESKILSTUNA 2017-10-21
Startsök
Yvonne Jagersten, Tussebergets Yes, (spansk vattenhund), 
godkänd

Foto: Yvonne Jagersten

FÖREMÅLSSÖK

VÄSTERÅS 2017-12-08
Silverklass
Domare Susanne Ahlén 
Stingy Frohm & Zafer, godkända

Dubbelt grattis – till godkänt föremålssök 
i silverklass Stingy och Zafer! 

Foto: Susanne Ahlén

SÖDERTÄLJE 2018-01-03
Startklass
Maria Jarosinski, Bohun (Bobo), blandras, Södertälje, godkänd

Foto: Yvonne Jagersten

SÖDERTÄLJE
2018-01-05
Startklass
Sasha Rydberg,
Vinterängens Get
Lucky (Freya), 
schäfer, Södertälje, 
godkänd

SÖDERTÄLJE
2018-01-07
Järnklass
Maria Jarosinski, 
Bohun (Bobo), 
blandras, Södertälje, 
godkänd

Foto: Yvonne Jagersten

Foto: Yvonne Jagersten
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LYDNADSTÄVLINGAR

SÖDERTÄLJE 2017-10-07
Rookie
1 a Jessica Mann. Med Perro de aqua espanol, Minnipys Prince 
Perfekt . 158 poäng.  Södertälje
2 a Eva Strid Schäfer. Försvarsmaktens Hamra. med 146,5 
poäng.  Södertälje  
3 a Pia Edelseund . Schäfer. Försvarsmaktens Iösso med 139,5 
poäng och 3:e godkända. Södertälje
4 a Stingy Frohm med Blandras Stingys Highway To Hell med 
89,5 poäng.   Södertälje   Södertälje
Klass 1
1 a Anja Vervaat med Miniture American Shepersd. Dalorogår-
dens Sweet Lillis. 186 poäng.  Södertälje
2 a Cathrine Lövgren med Riesenschnauzer. Mottled’s Dealer. 
182,5 poäng.   Södertälje

3 a Annica Sandström med Schäfer Clarblick Sessa 164 poäng.   
Södertälje
4 a Stingy Frohm med Blandras Zafer. 149 poäng.  Södertälje

Klass 3
Fanny Törnblom med Schäfer Nicole Qwirra 183,5 poäng   
Västerås

Anja Vervast med Lillis klass 1. 186 poäng 1 a
Jessica Mann med Peer de aqua Espanol. Herr Mann Rookie 
158 poäng 1 a
Annica Sandström med schäfer Sessa  i klads 1  164 poäng 3 a
Pia Edelsund med Schäfer Iösso i Rookie 139 poäng 3 a
Eva Strid med Schäfer Hamra i Rookie 146.5 poäng 2 plats. 
Catharina Löfgren med Riesenschnauzer  Zingo med 182.5 
poäng 2 a i klass1

Foto: Yvonne Jagersten
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UTSTÄLLNINGAR

RÄTTELSE
Internationella utställningen Mälarcampingen Västerås 
20170827, chihuahua Cayode’s black Magic, Skandinavisk 
Champion, äg Birgit Lundström.

NATIONELL UTSTÄLLNING
SÖDERTÄLJE 20170923
Domare: Roy Sundbye (valpar), Annika Johansson och Carina 
Nilsson-Wikvist

Sponsorer: Sveland djurförsäkringar, Djurmagazinet Södertälje, 
Malin Eriksson, Åse Rönnblom Gsson, Kent Karlsson, Elisabet
Selinus, Jeanette Wandell

VALPSHOW
1 AMERIKANSK BULLDOG BYLLYTYP Frank Ann-Sofie 
Fasth Schwish
2 MINIATYR BULLTERRIER Size Matters Breeze Malin 
Rosén
3 MINIATYR BULLTERRIER Size Matters Rattata Malin 
Rosén
4 MINIATYR BULLTERRIER Size Matters Eeree Lena 
Lindgren

VALPSKLASS
1 FRANSK BULLDOGG Fröken Floras Aska Matilda Spång-
berg

ESKILSTUNA/TORSHÄLLA 2017-10-28  
Rookie
1:a Eva Strid med Försvarsmaktens Hamra. Schäfer med 131 
poäng 
2:a Ingrid Lindström med Försvarsmaktens Hessa. med 119,5 
poäng 

Klass 1
1:a Anja Vervaat med Dalorogårdens Sweet Lillis, Miniture 
American Sheperd med 185,5 poäng. 3:e Godkända 
2:a Cathrine Löfgren med Mottled’s Dealer (Zingo) Riesen-
schnauser. med 180,5 poäng 3:e Godkända 

Klass 2
1:a Yvonne Jagersten med Tussebergets Yes. Perro de aqua 
espanol med 128,5 poäng 

VÄSTERÅS 2017-11-11 
Rookie
1.a Eva Strid Södertälje med FM Hamra med 127,5 poäng och 
tredje godkända 
2:a Ingrid Lindström Västerås med FM Hessa med 111.5 poäng 
3:a Jessica Mann Södertälje med Perro de aqua espanol Herr-
man med 58poäng 
4:a Emma Ernsdotter Västerås med Boxer Krut med 40,5 
poäng 

Klass 2
Yvonne Jagersten Södertälje med Perro de aqua espanol Yes med 
150 poäng

2 IRLÄNDSK RÖD SETTER Fairhaven Dancing On My 
Own Pia Hansen
3 SAMOJEDHUND Brantas Gård Avicii Sabina Måsan
4 MINIATYRBULLTERRIER Terrigan Flaschback Malin Rosén

BARN MED HUND
SIMON JOHANSSON 7 år med Irländsk setter

BÄSTA JUNIOR
1 WEIMARANER KORTHÅR SweJunCh Lockfågelns Steal 
The Show 26061/17 Britt-Marie Strand
2 PUMI Csillagosz Ice Cream Petra Nordkvist
3 GRAND DANOIS Universe Of Dane’s Hypatia Camilla 
Tallberg
4 WHIPPET Allettes Break The Spell Marie Henriksson

BÄSTA SENIOR
1 DANSK/SVENSK GÅRDSHUND Fedderet’s Bambi Annika 
Eriksson
2 BEARDED COLLIE SweCh SweSeniorCh Stand Out Win-
ner Like You Grandpa 23975/12 Hasse Svensson
3 JACK RUSSELL TERRIER STRÄVHÅR <12 TUM SweCh, 
SweSeniorCh, SkandCh, IntCh
Chrisun’s Berit 24032/14 Lisbeth Pettersson
4 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER SweSeni-
orCh Lyckotassens Solero 23885/10 Marie Mattsson

BÄSTA UPPFÖDARGRUPP
1 WHIPPET KENNEL ALLETTES

GRUPPFINALER

SPETSAR
1 SAMOJEDHUND Absolut White’s Guldhjärta 26058/17 
Kent Karlsson
2 BASENJI SweCh Ariel 26034/17 Elisabet Selinus
3 EURASIER SweCh, SkandCh BCh Bonus Pop Up’s Adin 
24029/14 Margreth Johansson

DRIVANDE HUNDAR
Inga finalister

FÅGELHUNDAR
1 IRLÄNDSK RÖD SETTER SweCh Red Tails Jackson’s 
Balthazar 25069/16 Pia Hansen
2 GOLDEN RETRIEVER Vita hjärtans Blue Ice 26015/17 
Maria Mulazzani
3 LABRADOR RETRIEVER SweJuniorCh, SweCh, SkCh 
Fastidious A Taste of Honey 25062/16 Lotta Granholm
4 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER SweSeni-
orCh Lyckotassens Solero 23885/10 Marie Mattsson

BRUKSHUNDAR
1 PUMI Csillagosz Da Quiri Petra Nordkvist
2 AMERIKANSK BULLDOG-BULLYTYP Skymbergs Carlito 
Therese Schmidt
3 SCHÄFER Woho’s Lennart 26050/17 Jessica Johansson

TERRIER
1 TERRIER BRASILEIRO Sofalex Oi Caipirinha Da Silva 
Annika Eriksson
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2 MINIATYRBULLTERRIER Kaya Friendly Bulls Malin Rosén
3 JACK RUSSELL TERRIER STRÄVHÅR <12 TUM SweCh, 
SkandCh, IntCh, BCh, SiCh, GCh
Doguehills Cardhu 25006/15 Sara Kanehorn
4 STAFFORDSHIRE BULLTERRIER Fairy Jäntas Albin 
Jeanette Wandell

VINTHUNDAR
1 AFGHANHUND SweCh Leejoy’s Fire Fox 26056/17 
Susanne Boy
2 FARAOHUND Antefa’s Xerox Johanna Vanerud
3 WHIPPET SweCh Allettes W n’W Royal Gala 26029/17 
Marie Henriksson

SÄLLSKAPSHUNDAR
1 PINSCHER SweJuniorCh, SweCh Unforgettablygp Fast and 
Fabulous 25010/15 Malin Eriksson
2 DANSK/SVENSK GÅRDSHUND Fedderet’s Bambi Annika 
Eriksson
3 BEARDED COLLIE SweCh SweSeniorCh Stand Out Win-
ner Like You Grandpa 23975/12 Hasse Svensson
4 PERRO DE AQUA ESPAÑOL Minnepys Prince Perfect 
Jessica Mann

DVÄRGHUNDAR
1 DVÄRGSCHNAUZER SweCh Guttstabacken’s Queen 
Lovisa 26006/16 Elisabet Halin
2 SCHIPPERKE SweCh Skeppsklockans Jenny 26044/17 Sofia 
Fredrixon Dalman
3 FRANSK BULLDOGG SweSeniorCh Kathinka Karat Iz 
Palevyh Buldogov 26030/17 Marianne Ottinger

BEST IN SHOW
1 TERRIER BRASILEIRO Sofalex Oi Caipirinha Da Silva 
Annika Eriksson
2 SAMOJEDHUND Absolut White’s Guldhjärta 26058/17 
Kent Karlsson
3 AFGHANHUND SweCh Leejoy’s Fire Fox 26056/17 
Susanne Boy
4 PINSCHER SweJuniorCh, SweCh Unforgettablygp Fast and 
Fabulous 25010/15 Malin Eriksson

CHAMPIONAT UNDER DAGEN

SVENSK JUNIORCHAMPION (SweJunCh)
WEIMARANER KORTHÅR Lockfågelns Steal The Show 
26061/17 Britt-Marie Strand

SVENSK CHAMPION (SweCh)
AFGHANHUND Leejoy’s Fire Fox 26056/17Susanne Boy
BASENJI Ariel 26034/17 Elisabet Selinus
DVÄRGSCHNAUZER Trepe’s Gild Rock 26005/16 Kristina 
Hedebo
DVÄRGSCHNAUZER Guttstabacken’s Queen Lovisa 
26006/16 Elisabet Halin
FRANSK BULLDOGG Lufsenburgs Something 26042/17 
Marianne Ottinger
FRANSK BULLDOGG Eddyson The King 26041/2017 
Mikael Åkerlund
IRLÄNDSK RÖD SETTER Red Tails Jackson’s Balthazar 
25069/16 Pia Hansen

SCHIPPERKE Skeppsklockans Jenny 26044/17 Sofia 
Fredrixon Dalman

SVENSK SENIORCHAMPION (SweSenCh)
BEARDED COLLIE Stand Out Winner Like You Grandpa 
23975/12 Hasse Svensson
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER Lyckotas-
sens Solero 23885/10 Marie Mattsson

SKANDINAVISKT CHAMPIONAT (SkCh)
LABRADOR RETRIEVER Fastidious A Taste of Honey 
25062/16 Lotta Granholm

BRONSCHAMPION (BCh)
EURASIER Bonus Pop Up’s Adin 24029/14 Margreth Johansson
FLAT COATED RETRIEVER Caci’s Zorro Need You 
25062/16 Alma Appelfeldt

SILVERCHAMPION (SiCh)
JACK RUSSELL TERRIER STRÄVHÅR, >12 TUM Bums-
ingens Joey Tribbiani 24033/14 Mattias Wahlström

VALPSHOW

VALPSKLASS
BARN MED HUND
Daymon 8 år med hunden Bianca, Whippet
Milla 9 år med hunden Daisy, Cavalier King Charles spaniel

JUNIORHANDLING
Stina Helander med Cavalier King Charles spaniel 36 p
Thea rambow med Fransk Bulldogg 36 p

VINNARE PARKLASS
Marie Eriksson med Whippet

VINNARE ÄGARGRUPP
Jamie Isaksson med Tysk spets/Mittelspitz

VINNARE TREGENERATINSKLASS
Anneli Rosenberg med Norsk Lundehund

BÄSTA JUNIOR
1 DANSKSVENSK GÅRDSHUND Frikraft’s Emik Marléne 
Bergman
2 SAMOJEDHUND Brantas Gård Avicii Sabina Måsan
3 MINIATYRBULLTERRIER Terrigan Flaschback Malin 
Rosén
4 SCHÄFER Azlangården Omega Blixtra ss26050/17 Marie 
Henriksson

BÄSTA SENIOR
1 WHIPPET Pompeca’s G Girl Close Tu Mumma SS25071/16 
Marie Eriksson
2 PORTUGISISK VATTENHUND Rönningstorps Mio Lotta 
Torstensson
3 JACK RUSSELL TERRIER STRÄVHÅR, <12 TUM 
Chrisun’s Berit SS24032/14 Lisbeth Pettersson
4 FRANSK BULLDOGG Kathinka Karat Iz Palevyh Buldogov 
ss 26030/17 Marianne Ottinger
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FOTOGRAF: ÅSE RÖNNBLOM GSSON

INTERNATIONELL UTSTÄLLNING
SURAHAMMAR 2017 11 12

Domare: Marianne Brunnström (valpklass), Gabriella Rönn  
Larsson, Natalia Gachkova, Roy Sundbye.

Sponsorer: Sveland djurförsäkringar, Åse Rönnblom Gsson,  
Beatrice Saxin, Jamie Isaksson, Roy Sundbye.
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BÄSTA UPPFÖDARGRUPP
Kennel Moon Rocks

GRUPPFINALER

SPETSAR
1 SAMOJEDHUND Deejasome Heta Linjen Kent Karlsson
2 EURASIER Bonus Pop Up’s Adin SS 24029/14 Margreth 
Johansson
3 TYSK SPETS/MITTELSPITZ Moon Rocks You Tell Me 
ss26047/17 Jamie Isaksson
4 NORSK LUNDEHUND Eriksro Frostiga Sigge-Snygg An-
neli Rosenberg

DRIVANDE HUNDAR
Inga finaldeltagare

FÅGELHUNDAR
1 LAGOTTO ROMAGNOLO Hesiodos Tom Collins Ann-
Christine Wikström
2 COCKER SPANIEL Westrigde One Flew Over 24064/15 
Margareta Ivemyr
3 KOOIKERHONDJE Miltassias Cindy av Lykka Ss25053/16 
Sonja Höjvi
4 FLAT COATED RETRIEVER Caci’s Zorro Need You 
Ss25062/16 Alma Appelfeldt

BRUKSHUNDAR
1 AUSTRALIAN SHEPHERD Labossie’s Winniepeg Jet 
Yamile Larsson
2 SCHÄFER Woho’s Lennart Jessica Johansson
3 AMERIKANSK BULLDOG - STANDARDTYP Flamma’s 
Dämonfeuer ss25033/15 Frida Arnlund
4 ALANO ESPANOL - SPANSK BULLDOG Mundo Del 
Collado Del Diablo Alexander Bergman

TERRIER
1 STAFFORDSHIRE BULLTERRIER Fairy Jänta’s Albin Lena 
Larsson
2 TERRIER BRASILEIRO Sofalex Oi Caipirinha Da Silva 
Annika Eriksson
3 JACK RUSSELL TERRIER STRÄVHÅR, <12 TUM 
Chrisun’s Berit SS24032/14 Lisbeth Pettersson
4 MINIATYRBULLTERRIER Kaya Friendly Bulls Malin Rosén

VINTHUNDAR
1 WHIPPET Pompeca’s Ocean Blue Pearl ss26012/16 Marie 
Eriksson

SÄLLSKAPSHUNDAR
1 BERNER SENNENHUND Zorro Z Berno Vega NHL 
16/39156 Lena /André K. Hartvigsen/Ekelund
2 BEARDED COLLIE Stand Out Winner Like You Grandpa 
SS 23975/12 Hasse Svensson
3 DALMATINER Kryddhundens Ice-Princess Susanna Bölin
4 DANSKSVENSK GÅRDSHUND Yacatis Tiara Aztadotter 
Annika Eriksson

DVÄRGHUNDAR
1 CAVALIER KING CHARLES SPANIEL Busy Lizzy’s Dahlia 
Malin Helander

2 BICHON HAVANAIS Havannaville’s Kitty Know It All 
Göran Kensert
3 MOPS Qimis Crazy In Love ss24063/15 Jennifer Larsson
4 GRIFFON BRUXELLOIS Aleta Boks Galaxy Star Anneli 
Rosenberg, Åland

BEST IN SHOW
1 BERNER SENNENHUND Zorro Z Berno Vega NHL 
16/39156
2 WHIPPET Pompeca’s Ocean Blue Pearl ss26012/16
3 SAMOJEDHUND Deejasome Heta Linjen
4 CAVALIER KING CHARLES SPANIEL Busy Lizzy’s Dahlia

CHAMPIONAT UNDER DAGEN

JUNIORCHAMPIONAT (SWEJunCh)
TYSK SPETS/MITTELSPITZ SWEJunCh Escadril’s Ace Age 
Diego SS25092/16 Beatrice Saxin
SCHÄFER SWEJunCh Azlangården Omega Blixtra Marie 
Henriksson

SVENSKT CHAMPIONAT (SWECh)
GRIFFON BRUXELLOIS SWECh Aleta Boks Galaxy Star 
FI23554/16, Anneli Rosenberg,  Åland
WHIPPET SWECh Pompeca’s Ocean Blue Pearl ss26012/16 
Malin Dekreon
WHIPPET SweACh SWECh Pompeca’s Forever Love To 
Meide SS25000/15 Marie Eriksson

SENIORCHAMPIONAT (SWESenCh)
NORSK LUNDEHUND SWESenCh Eriksro Stojiga Sandy 
SS26024/17 Anneli Rosenberg, Åland
WHIPPET SweCh SWESenCh Nord LCCh Pompeca’s G Girl 
Close Tu Mumma SS25071/16 Marie Eriksson

BRONSCHAMPIONAT
KOOIKERHONDJE SweCh BCh Miltassias Cindy av Lykka 
Ss25053/16 Sonja Höjvi

SKANDINAVISKT CHAMPIONAT (SkCh)
FLAT COATED RETRIEVER SweJuniorCh, SweCh, SkCh, 
BCh Caci’s Zorro Need You Ss25062/16 Alma Appelfeldt
AMERIKANSK BULLDOG - STANDARDTYP SweCh SkCh 
Flamma’s Dämonfeuer ss25033/15 Frida Arnlund
BEARDED COLLIE SweCh SkCh Stand Out Blue Devil 
ss26060/17 Hasse Svensson
BERNER SENNENHUND SweCh N DK UCH SkCh Zorro 
Z Berno Vega NHL 16/39156 Lena
/André K. Hartvigsen/Ekelund, Norge

INTERNATIONELLT CHAMPIONAT (ICh)
EURASIER SweCh, SkandCh ICh Bonus Pop Up’s Adin SS 
24029/14 Margreth Johansson
COCKER SPANIEL SweCh, SkandCh ICh Westrigde One 
Flew Over 24064/15 Margareta Ivemyr
TIBETANSK SPANIEL SweCh, SkandCh ICh Nalinas Juniper 
ss25067/16 Mats Ryding
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Svenska Hundklubbens Centralstyrelse
Riksordförande Jenny Hedenby 070-721 86 25 riksordf@svenskahundklubben.se 
Rikssekreterare Jan-Lennart Andersson 076 881 46 66 riks.sekr@svenskahundklubben.se
Kassaförvaltare Zaima Erlandsson 0730 29 81 04 zerland.shk@gmail.com 
Ledamot Anders Bruse 070-287 76 30 anders@bruse.com
Ledamot vakant
Ledamot Ingela Andersson 
Ledamot vakant
1e suppleant Tommy Holmertz
2e suppleant vakant

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.

FRÅN KOMMITTÉER & LOKALA KLUBBARFRÅN KOMMITTÉER & LOKALA KLUBBAR

ARBETSPROVSKOMMITTÉN – ApK
E-post apk.ordf@svenskahundklubben.se
Sammankallande Lennart Larsson

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

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

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

Nya anmälningsavgifter: 
• MEDLEM 200:-/hund och start
• ICKE MEDLEM 250:-/hund och start

HUNDTESTKOMMITTÉN
Sammankallande & hundtestansvarig:
Tommy Holmertz
Tel: 072-44 88 192
Mail: tommy.holmertz@telia.com
Anmälan till hundtest samt info – kontakta Tommy Holmertz.
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UTBILDNINGSKOMMITTÉN – UBK
Sammankallande: Ingela Andersson 

Vi kan glädja Er med att det blir ett brett utbud av utbildningar 2018 
som vi hoppas Ni också tycker är attraktiva!
Se samlade inbjudan till alla centrala utbildningar längst bak i tid-
ningen. 

Rapporterat av 
Ingela Andersson 
Ordförande UBK
Mail: ingela4@gmail.com
Telefon 0708588888

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN – UK
Ansvarar för att organisera och genomföra de utställningar som central-
styrelsen beslutat om.
Sammankallande Gabriella Rönn Larsson 
uk.ordf@svenskahundklubben.se
Sekreterare Frida Arnlund
Kassör Zaima Erlandsson
Utställningskansli Gabriella Rönn Larsson
Sekretariatsansvarig Beatrice Saxin

Kanslitelefonen Gabriella Rönn Larsson 0760 52 37 20

Det närmar sig en ny säsong i utställningsringen – full med nya 
möjligheter!
Det är några nyheter inför året:

Sista anmälan 3 v 
Sista anmälan för utställning blir 3 veckor innan för att underlätta i 
arbetet inför utställningen.

Ny gruppindelning
Det införs en ny gruppindelning till säsongen 2018. 
Den nya gruppindelningen är:
1. Vall-, boskaps- herdehundar
2. Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar, 

samt sennenhundar
3. Terrier
4. Taxar
5. Spetsar och raser av urhundstyp
6. Drivande hundar samt sök- och spårhundar
7. Stående fågelhundar
8. Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar
9. Sällskapshundar
10. Vinthundar

Kontantfritt
Det kommer att bli kontantfritt på arrangemangen, av tekniska skäl. 
Det finns möjlighet att betala med swish och kort. 

Uppdatering av avgifter
Gäller även excellent rosetterna.

Alla som tilldelas ett championat får ett fint diplom. Det går sedan att 
köpa en championatrosett i sekretariatet.

Valpklass kostar 200 kr för både medlemmar och icke medlemmar.  
Det införs en flerhundsrabatt – från och med den tredje anmälda 
hunden av samma ägare rabatteras anmälningspriset med 100 kr per 
anmälan.

Utbildning av ringsekreterare 
Den 4 mars hålls en utbildning för nya ringsekreterare – är du intres-
serad? Kontakta UK! • uk.ordf@svenskahundklubben.se
0760 52 37 20
Följ oss på facebook för senaste nytt!

Svenska
Hundklubben
Utställning

 
SVENSKA HUNDKLUBBEN 
NATIONELL UTSTÄLLNING 

TORSHÄLLA 2015-07-04 

 

SHK - Svenska Hundklubben 
MED HUNDEN I CENTRUM  

SEDAN 1912 
 

Varmt välkomna! Vi är laddade för 2018! 
Välkomna!
//Utställningskommittén

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 072-44 88 192

Styrelsen 2017
Ordförande: Tommy Holmertz 0704-975329 
Vice ordförande: Mikael Larsson
Sekreterare: Marie-Louise Arnell
Kassör: Åse Rönnblom Gustafsson
Ledamot: Susanne Höglund
Ledamot: Anki Nyholm
Ledamot: Margreth Johansson 
1e suppleant: Ulrica Dagson
2e suppleant: Bill Däckfors

Hemsidan är under omarbetning. Följ oss på facebook!

Från Eskilstuna Torshälla avdelningen
Under våren kommer starta upp valp- och vardagslydnadskurser samt 
rookiekurs i tävlingslydnad, spår- och sökkurs blir det också.
Kursavgifter – se hemsidan. 

De som är intresserade av tävlingslydnad (alla klasser) kommer vi 
erbjuda att delta vid öppenträning, söndagar med start kl 10.00 
(2-3 lektionstimmar om 45 min). Annan dag kan bli aktuell längre 
fram i vår. Instruktör kommer alltid finnas på plats. Avgiftsfritt!
Även du som ännu inte är medlem är välkommen att delta i öppen 
gruppträning. Prova på 2 gånger och väljer du att fortsätta träna i 
gruppform krävs medlemskap.

Glöm inte utställningen 8 juli 2017. 
Se hemsidan för mer information om verksamhet och annan information!

Vart välkomna!
Styrelsen
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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

Styrelsens sammansättning. Valda på årsmötet i mars 2017

Ordförande:  Tommy Eriksson
Vice ordförande: Kicki Samuelsson
Kassör: Jan-Lennart Andersson
Sekreterare: Annika Sandström
Vice sekreterare: Petra Nordkvist
Ledamöter: Miriam Huttunen och Anita Waldau Wallin
1:e suppleant: Kjell Olsson
2:e suppleant: Daniel Sieradzki

Ett nytt år 2018 har börjat
Snön har kommit och gått och i skrivandes stund så är det barmark i 
våra trakter.
Vid nyår gavs säkert en del nyårslöften för egen del, för nära och kära 
och bland dessa finns en hund.
Ett helt nytt hundår att se fram emot. Vad lovade du din trogne 
fyrbente följeslagare? 
En valpkurs, spårkurs eller sökkurs eller något annat kanske passar. 
Finns det något finare än samarbetet med sin hund och ibland tillsam-
mans med andra. Ta vara på möjligheterna att träna i skog och mark 
eller ute på klubbområdet. Locka med andra och spontanträna när möj-
lighet ges. Bjud med vänner och bekanta som har hund. Se klubbens 
kalendarium när det är ledigt och framförallt kursutbudet.
www.shksodertalje.hundpoolen.nu Anmäl dig skyndsamt för kur-
serna brukar snabbt bli fulltecknade.
Tommy Eriksson ordförande SHK Södertälje

ÅRSMÖTET 2018
Välkommen till lokalklubbens årsmöte lördag 3 mars i klubbhuset 
Bastmora Klockan 14.00.

Klubben bjuder på servering.
Medlemmar äger rätt att ge förslag på ärenden, som ska behandlas på 
årsmötet. Förslaget ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan 
årsmötets genomförande. 
Skickas till ordföranden tealfons@gmail.com 

Handlingar till mötet kommer att finnas på vår hemsida
www.shksodertalje.hundpoolen.nu 

VÅRENS KURSER
Valpkurs tisdagar, instruktör Anita Walldau Wallin med assistent
Kl. 18-19.30. 10/4, 17/4, 24/4, 1/5, 8/5, 15/5. 8 deltagare. 800 kr. 
Valpkurs söndagar, instruktör Annica Sandström 
Kl. 10.00-11.30. 8/4, 15/4, 22/4, 29/4, 6/5, 20/5. 6 deltagare. 800 kr.
Vardagslydnad grund, instruktörer Marianne Brunnström, Agneta 
Gillstig. Kl. 18.30-19.30. 11/4, 16/4, 18/4, 25/4, 2/5, 7/5, 16/5, 23/5. 
8 deltagare. 800 kr. 
Vardagslydnad fortsättning, instruktörer Petra Nordkvist, Annica 
Sandström. Kl. 18.30-20.00. 19/4, 26/4, 3/5, 17/5, 24/5, 31/5. 
8 deltagare. 800 kr. 
Tävlingslydnad Rookie, instruktör Yvonne Jagersten 
Torsdagar kl. 18.00-19.30. 5/4, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5, 17/5. 6 delta-
gare. 800 kr. 
Ordning Reda & Spår, instruktör Jan-Lennart Andersson
Kl. 10-13. 14/4, 21/4, 28/4, 5/5, 19/5, 26/5, 3/6. 6 deltagare. 1000 kr. 
Personspår grund, instruktör Hans Borin. Lördagar kl. 9-13. 7/4, 
14/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 26/5. 6 deltagare. 1000 kr. 
Personspår fortsättning, instruktör Ronnie Forsberg
Sön 8/4 kl. 10 klubbstugan, onsdagar kl. 17.30-ca 20.30, 11/4 Gill-

UPPSALA
www.shkuppsala.com
Ordförande:
Agneta Joelsson • 070-334 36 16 • agnetajoelsson@hotmail.com
Kurssamordnare: Anita Lundquist • 070-345 28 50
kurs.shkuppsala@gmail.com • PG Uppsalaavdelningen: 81 45 60-9
Se senaste nytt på hemsidan och Uppsalaavdelningens Facebook-sida!
 
Ny start 2017 läser jag i en tidigare spalt från Uppsala och det kan vi 
verkligen säga att vi fick. Klubbstugan brann ju ner för oss i april men 
efter att ha samlat krafter och organiserat oss så är vi på väg med att 
bygga upp en ny lokal till oss. Just idag är grunden klar, det står ett 
”skal” till ny klubbstuga på plats och jag hoppas vi har en mer ombonad 
ny lokal färdig till vårens kursstart. Vi behöver all hjälp vi kan få och 
känner just du att du kan bidra så kontakta oss.
 
Vi har nu genomfört höstens kurser och branden har inte stoppat 
oss. Stort tack till alla instruktörer och kursdeltagare som gjort att allt 
fungerat bra trots att de yttre omständigheterna inte varit de bästa. Vår 
första kurs för barn med hund har vi haft i höst med ett mycket lyckat 
resultat. Just nu är vi slutskedet att planera vårens kurser så håll utkik på 
hemsidan så kan du säkert hitta något som passar.
 
Vill även passa på att annonsera årsmötet söndag den 11 februari 
klockan 16 på Malma backe 1E. 

Vill du vara med och utveckla vår verksamhet så är du välkommen som 
funktionär, styrelsemedlem eller instruktör. Här finns plats för alla som 
vill hjälpa till.
Vi ser fram emot 2018 med en ny klubblokal och mycket spännande 
aktiviteter med hunden i centrum.
 
Med förhoppning om ett spännande 2018 (kanske inte fullt så glö-
dande som 2017 dock :-) 

Agneta och Styrelsen
Vi finns nu också på instagram :-)

berga, 18/4 Gillberga, 25/4 Björken, 2/5 Svartbro, 9/5 Svartbro, 16/5 
Svartbro. 6 deltagare. 1000 kr
Personspår avancerad, lördagar kl. 09.30-13.00. 4 deltagare
Personsök grund, instruktörer Marianne Brunnström, Britta Andersson 
Kl. 10-13, 7/4, 14/4, 21/4, 28/4 (kl. 10-12), 1/5, 6/5, 13/5, 26/5. 6 
deltagare. 1000 kr. 
Personsök fortsättning, instruktörer Martina Larsson, Carina Ahlin 
8/4 kl. 10-13 Bastmora, 15/4 kl. 10-13 Enhörna, 21/4 kl. 13-16 
Svartbro, 1/5 kl. 13-16 Svartbro, 5/5 kl. 10-13 Svartbro, 20/5 kl. 10-16 
Eskilstuna, 26/5 kl. 10-13 Svartbro. 8 deltagare. 1000 kr. 
Mer info & kursanmälan på www.hundpoolen.nu/kurser

Foto: Ingela Andersson
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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

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

Vi är stolta över att vi har ett flertal aktiviteter igång fast det är vinter, 
det har vi inte haft tidigare. Just nu har vi en träningsgrupp som tränar 
spår, de flesta viltspår men om någon vill träna personspår går det precis 
lika bra. Vi hjälper varandra att lägga spår, peppar varandra, ger tips och 
råd! En trevlig, välfungerande grupp! Nya deltagare i gruppen hälsas 
välkomna! 

Vi har även träning öppen för alla i ett ridhus mellan Vingåker och 
Katrineholm, vid dessa tillfällen tränar vi på det vi själva vill. Rallylyd-
nad, lydnad, kontaktövningar, socialträning och miljöträning är det vi 
gjort hittills, om någon mer vill vara med så håll utkik i vår grupp på 
Facebook, där kommer det löpande information! 
Vi har haft några fototävlingar på Facebook i vår grupp, Inga Arman 
har vunnit de två tävlingar vi haft hittills. Fler fototävlingar med olika 
teman kommer! 
Styrelsen jobbar för fullt med planeringen av vårens kurser, hoppas Du 
kommer och vill vara med.
Vi behöver en person till som vill arbeta i styrelsen som ledamot eller 
suppleant, skulle Du eller någon du känner, kunna tänka dig det upp-
draget? Kontakta ingela4@gmail.com
Vi kommer hålla årsmöte den 18/2 2018 kl 14.00 i klubbstugan i Hög-
sjö, vi bjuder på fika. Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer skickas 
till samtliga medlemmar! Väl mött!

Om du har frågor om något i klubben, förslag på aktiviteter eller kurser, 
hör av dig till ingela4@gmail.com telefon 0708588888

Hälsningar 
Styrelsen för VSN

VSN anordnar träningstävling i rallylydnad den 10/2 2018. 
Vi startar kl 10.00 med banvandring. Du väljer själv om du vill gå en 
eller två banor, vi erbjuder två nybörjarebanor. Tävlingen hålls ca 1 mil 
söder om Katrineholm i ett ridhus.
Anmälan senast 3/2 till ingela4@gmail.com eller 0708588888. Vi 
behöver ditt och din hunds namn, ras på hunden och ditt personnum-
mer, adress och telefonnummer. 

Inga förkunskaper krävs, utan vi träffas och har kul med våra hundar 
och kör lite rallylydnad samtidigt! 
Det kommer finnas korv och fika att köpa på plats! 

Alla hälsas varmt välkomna. 

Boka in den 30/3 för hundutställning! 

VSN kommer arrangera en utställning den 30/3 2018, plats är i 
skrivande stund inte helt bestämt, men i ridhus, antingen utanför Ka-
trineholm eller utanför Örebro. Alla raser välkomna, sedvanliga klasser 
kommer arrangeras. Mer information kommer om plats och tid, men 
boka i långfredagen till utställning redan nu!

Styrelsen i VSN
 

 
 

 
HUNDKURSER 

Svenska hundklubben i Moralund/Knivsta 

Anmäl dig till vårens kurser med start v15 
Valpkurs 

Vardagslydnad 
Rookie 

Lydnadsklass 1-3 
Barn med hund 

Rallylydnad 
Aktiveringskurs 

 
Under våren kommer även följande kurser starta 

Viltspår 
Personsök 
Personspår 

 
Läs mer & anmäl dig på vår hemsida  

Svenska Hundklubben Uppsala www.shkuppsala.com 

Eller ring kurssamordnare 070-345 28 50 
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Frågor? Kontakta UBK ubk.ordf@svenskahundklubben.se / 070-858 88 88 
Betalning av kursavgift sker till huvudklubbens pg 2156-8  

efter bekräftad anmälan.  

 
Inbjudan till instruktö rs-  
& medlemsutbildningar   

 

2018 
 

Utställd från  Utbildningskommittén Svenska Hundklubben 

  SHK Hundtest kommittén 

Riktad till Lokalklubbarna i Svenska Hundklubben  
 

 
 

Med förhoppning om ett givande 2018! 
Vänliga Hälsningar UBK  

 

 
Fria Hundar – vardagslydnad med Johan Andersson 

Fortutbildning rallylydnad – Sofia Angleby 

Prova på RallyMix – Agneta Joelsson 

Instruktörsutbildning viltspår – Tommy Jönsson 

Styrelseutbildning – Per Ola Andersson 

Prova på Nose Work – Annika Skoog 

Utb för blivande instruktörer i Nose Work – Annika Skoog  

Beteendekunskapskurs 1 SHK Hundtest - Tommy Holmertz 
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Frågor? Kontakta UBK ubk.ordf@svenskahundklubben.se / 070-858 88 88 
Betalning av kursavgift sker till huvudklubbens pg 2156-8  

efter bekräftad anmälan.  

 

Fria hundar – vardagslydnad med Johan Andersson  
 
För vem 
Den här kursen riktar sig till alla medlemmar i SHK. Inga förkunskapskrav.   
 
Av vem 
Kursläraren är mycket efterfrågade Johan Andersson, som jobbar professionellt med 
vardagslydnadskurser sedan många år (se www.friahundar.se). Johan har tidigare 
genomfört mycket uppskattade kurser i Svenska Hundklubben. 
 
Beskrivning av kursen 
Vi vill varmt rekömmendera vår nya vinterkurs ”Fria Hundar” - vardagslydnadskursen 
där du lär dig kommunicera med din hund på ett delvis nytt sätt. Du lär dig att bättre 
förstå din hunds kroppsspråk, vilket gör att du kan ge din hund rätt signaler vid rätt 
tillfällen, så att den blir allt följsammare mot dig. Det i sin tur leder till, att du successivt 
kommer att kunna ha din hund lös, eftersom den kommer när du kallar på den, stannar 
kvar när du ber den vänta och går fint hos dig när du så vill. 
 
 
      När:  tis 30/1 kl. 19.00-20.00  

tis 6/2 kl.19.00-20.00  
tis 13/2 18.30-20.00 (enbart teori)         

    tis 6/3 kl. 19.00-20.00  
tis 13/3 kl. 19.00-20.00  
tis 20/3 kl. 19.00-20.00  
tis 27/3 kl. 19.00-20.00 
 

      Var: Södertälje, Bastmora 
      Pris:  2200 kr    
 
      Anmälan senast   Begränsat antal deltagare, först till kvarn...   
 

Anmälan görs till  Jan-Lennart Andersson 
0768-814666 
jan-lennart.andersson@sbbk.se 

         
         Intresseanmälan görs via mejl, och anmälan ska innehålla  
         ägarens namn, mobilnummer och mejladress.  

Ett balanserat sätt  
att hantera 

bestämmanderollen
! 
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Frågor? Kontakta UBK ubk.ordf@svenskahundklubben.se / 070-858 88 88 
Betalning av kursavgift sker till huvudklubbens pg 2156-8  

efter bekräftad anmälan.  

 

Fortutbildning för instruktörer i rallylydnad  
 
Riktar sig till? 
Den här kursen riktar sig till rallyinstruktörer i SHK.  
 
Av vem 
Kursen kommer att hållas av Sofia Angleby. Sofia är utbildad rallylydnadsinstruktör och 
rallylydnadsdomare sedan 2007. Hon jobbar heltid som instruktör och hundpsykolog  
sedan 10 år i sitt eget företag Heart of gold Hundcenter. 
Sofia är mycket aktiv inom rallylydnaden på alla sätt och vis och idag utbildar hon bl.a. 
nya domare och instruktörer. Hon har själv tre hundar som hon tävlar med i flera 
hundsporter. 
 
Beskrivning av kursen 
Kursen innehåller uppdatering av klasserna, information om nya reglerna för 
rallylydnad, tips på nya övningar och andra bra träningstips, samt tid för egen träning 
för personlig utveckling.   
 
        När:   söndag 4 mars, kl. 10-16  
        Var:    Bastmora, Södertälje  
        Pris:  850 kr 
 
        Priset inkluderar fika & lunch. 
 
        Anmälan senast 18 februari på centrala hemsidan.  
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efter bekräftad anmälan.  

 

Prova på RallyMix® – den belönande hundsporten   
 
Riktar sig till?  
Den här kursen riktar sig till alla intresserade medlemmar.  
 
Av vem 
Prova på dagen kommer att hållas av rallyinstruktören Agneta Joelsson.  
 
Beskrivning av kursen 
Detta är en prova på dag i RallyMix® för alla som är intresserade.  
 
RallyMix® är en kul och spännande hundsport som lär dig hur du ska träna din hund på 
ett positivt sätt. Sporten inkluderar belöningar som mys, godis, röstberöm och lek, och 
dessa förstärker både dig och din hund under hela er träning. När det är dags att tävla 
kommer du dessutom att få högre poäng om du är duktig på att belöna din hund. 
 
RallyMix erbjuder 150 skyltar uppdelade i sex olika klasser, träningsklass, startklass, 
klass 1-3 samt elitklass. 
 
Blir du nyfiken och vill veta  
mer? 
 
Välkommen på en kort 
introduktion för att 
prova på lite. 
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Prova på RallyMix 
 
        När:  28/4 i Eskilstuna-Torshälla  
                         alternativt  
                         26/5 i Bastmora, Södertälje 
        Pris:  650 kr 
 
        Priset inkluderar fika & lunch. 
 
        Anmälan senast 14 april på centrala hemsidan. 
 
                        

Instruktörsutbildning i viltspår  
 
För vem 
Den här kursen riktar sig till blivande instruktörer i viltspår, och övriga intresserade i 
mån av plats. Deltagaren ska ha vana med hund och någon vana vid spårning.  
 
 
Av vem 
Kursen hålls av Tommy Jönsson som är viltspårdomare sedan 15 år. Han har även varit 
jägare i 40 år och jagat med egna hundar senaste 15 åren. Idag är han aktiv i 
Grythundklubben, har borderterrier och arbetar med drivande och gryt. Förutom jakt 
och viltspår deltar han ibland på utställning.   
 
 
Beskrivning av kursen 
Första kurstillfället är ett teoripass och innehåller information om olika spårtyper, 
spårläggning och demonstration av material. Andra kurstillfället är praktisk och 
innehåller spårläggning, snittsling och spårning med hund. 

 
      När:  12 april, kl. 18.00-20.00, Torshälla klubbstuga 
       14 april, kl. 09.00-14.00, skog i Hallstahammar 
       
      Pris:  700 kr 
 
      Anmälan senast 26 mars på centrala hemsidan 
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Styrelseutbildning  
 
Riktar sig till? 
Den här kursen riktar sig till funktionärer och styrelseledamöter i SHK.  
 
Av vem 
Kursen kommer att hållas av Per Ola Andersson, som har varit aktiv inom kommun, 
föreningsliv och kyrkan med flertal förtroendeuppdrag i form av ordförande-, 
sekreterare-, ledamoten samt revisorsuppdrag. I grunden har Per Ola en examen i 
beteendevetenskap samt information och vägledning. Som profession har han arbetat 
som studievägledare och lärare inom gymnasieskolan, Komvux och på högskolan.    
 
Beskrivning av kursen 
Kursen innehåller information om grundläggande föreningsteknik.  
 
        När:   23 september, kl. 9.30-16.30  
        Var:    Eskilstuna   
        Pris:  200 kr 
 
        Priset inkluderar fika & lunch. 
 
        Anmälan senast 9 september på centrala hemsidan. 
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Prova på Nose Work  
 
Riktar sig till? 
Den här kursen riktar sig till medlemmar i SHK.  
 
Av vem 
Prova på dagen kommer att hållas av Annika Skoog. Annika har tränat hundar sedan 
80-talet, och provat en bredd av berikning för hund! På repertoaren står lydnad, 
personspår, personsök, viltspår, drag, klickerträning, lydility, agility och nose work. Hon 
gick första instruktörsutbildningen i SHK 1993, och har flertal instruktörsutbildningar 
på sin meritlista, samt utbildning i hundens beteendebiologi på Linköpings universitet 
och Diplomerad Hundmassör Axelssons Animal School för att nämna några. Under 2017 
gick hon instruktörsutbildning i Nose Work på Hundens Hus i Stockholm. Familjen har 
haft hundar av olika raser, som siberian huskys, riesenschnauzer, lapsk vallhund och 
västgöraspets. I yrkeslivet är Annika lärare och har arbetet på högstadium, gymnasium 
och vuxenutbildning.  
 
Beskrivning av kursen 
I Nose Work får hunden använda sitt fantastiska luktsinne! Dagen kommer att ägnas åt 
grunder i Nose Work och prova på doft och roliga övningar. 
 
        När:   15 april  

(förmiddag för nybörjarhundar, eftermiddag för 
 hundar som prövat eucalyptusdoft)  
        Var:    Västerås   
        Pris:  400 kr 
 
        Priset inkluderar fika & lunch. 
 
        Anmälan senast 1 april på centrala hemsidan. 
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Utbildning för blivande instruktörer i Nose Work  
 
Riktar sig till? 
Den här kursen riktar sig till blivande instruktörer i Nose Work i SHK.  
 
Av vem 
Kursen kommer att hållas av Annika Skoog. Prova på dagen kommer att hållas av 
Annika Skoog. Annika har tränat hundar sedan 80-talet, och provat en bredd av 
berikning för hund! På repertoaren står lydnad, personspår, personsök, viltspår, drag, 
klickerträning, lydility, agility och nose work. Hon gick första instruktörsutbildningen i 
SHK 1993, och har flertal instruktörsutbildningar på sin meritlista, samt utbildning i 
hundens beteendebiologi på Linköpings universitet och Diplomerad Hundmassör 
Axelssons Animal School för att nämna några. Under 2017 gick hon 
instruktörsutbildning i Nose Work på Hundens Hus i Stockholm. Familjen har haft 
hundar av olika raser, som siberian huskys, riesenschnauzer, lapsk vallhund och 
västgöraspets. I yrkeslivet är Annika lärare och har arbetet på högstadium, gymnasium 
och vuxenutbildning.  
 
 
Beskrivning av kursen 
Kursen innehåller ett urval av grunder i Nose Work och verktyg för blivande 
instruktörer i Nose Work.  
 
        När:   8 samt 22 september 
        Var:    Västerås   
        Pris:  900 kr 
 
        Priset inkluderar fika & lunch. 
 
        Anmälan senast 25 augusti på centrala hemsidan. 
 

 
 

 

Utbildning inom SHK´s Hundtest  
 
Av vem 
Kurserna hålls av Tommy Holmertz som är beskrivare i SHK´s Hundtest samt 
mentalbeskrivare med utbildningsbehörighet inom Svenska Brukshundklubben. Tommy 
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har lång och bred erfarenhet med hundar inom flera olika grenar. Hans instruktörs- och 
tävlingskarriär inom tävlingslydnad och personspår började 1983.  
 
Till BK1, BK2 och Figurantutbildningen skickas anmälan till tommy.holmertz@telia.com 
ca 14 dagar innan kursen, exakta datum står under respektive utbildning nedan. 
Anmälan anses fullständig när betalningen är erlagd, vilket sker till huvudklubbens 
konto.     
 
För mer detaljerad information se beskrivningarna av kurserna samt flödesschema på 
centrala hemsidan under fliken ”SHK Hundtest”.   

 

Beteendekunskapskurs BK1 
Under 2018 planeras att hålla 2 stycken BK1-utbildningar.  
 
När:  Heldagsutbildning, kl. 9.30-16 
  8 april 
 19 aug  
 
Var:  På den lokalklubb som har flest anmälda deltagare.   
Pris:  350 kr pp,  

inklusive macka vid ankomst, fika & lunch under dagen. 
 
Kursens mål 
Det här är en grundläggande utbildning som syftar till att ge kunskaper om 
hundbeteende kopplat till mentala egenskaper, samt presentera SHK´s Hundtest.  
 
Genomgången kurs ligger till grund för att utbilda sig till figurant i SHK´s Hundtest. 
 
Förkunskapskrav  
Godkännande från lokalavdelningen.  
 
 
Anmälan BK 1 
till utbildningen den 8 april senast 23 mars 
till utbildningen den 19 aug senast 3 aug  
ställs till Tommy Holmerz på tommy.holmertz@telia.com  
 
 
 

Reservation för eventuella ändringar i inbjudan, vid oförutsedda händelser. 
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