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Riksordförandes ord

Anna-Lena Mann och Thea.

Mot
Målplan

2022 

Jag har nu sedan strax innan jul 2018 gått in som 
t f ordförande och har tillsammans med övriga 
inom Centralstyrelsen (CS) och många andra 

funktionärer inom våra arbetsgrupper och kommit-
téer fått möjlighet att sätta mig in i detalj i klub-
bens arbete – så jag vill passa på att rikta ett stort 
Tack till er alla! 

Innan information om vad jag och övriga inom 
huvudklubben arbetar med just nu vill jag hälsa alla 
våra nya medlemmar, vår nya lokalklubb Kristi-
anstad, våra nya rasklubbar: Svenska Olde English 
Bulldogge klubben & Svenska Continental Bulldog 
klubben, välkomna till SHK!

Fokus i år kommer att, tillsammans med våra 
lokalklubbar och associerade klubbar målinriktat 
arbeta för att ha en utvecklande verksamhet som 
stöttar alla delar inom klubben. Det gör vi genom 
att som förening lyssna och efterfråga våra med-
lemmars önskemål om verksamhet och aktivite-
ter, detta inkluderar självklart våra funktionärer, 
instruktörer och domare etc.

Vi kommer även att påbörja arbetet med målplan 
”SHK 2022”!

Målplan 2022 kommer visa oss, som förening, 
riktningen framåt kring var vi ska finnas ytterligare 
geografiskt med lokalklubbar, områdes-/lokalom-
bud, samt vilka typer av verksamhet vi ska erbjuda. 

Men målplanen kommer även omfatta hur vi 

ska utveckla och engagera våra redan nu fantastiska 
instruktörer och kommande stjärnor.

Vi sett flera lokalklubbar som erbjuder kurser och 
aktiviteter som kanske inte stod på kursutbudlis-
tan för bara ett par år sedan, men som är mycket 
populära.

Jag som själv ”brinner” för SHK:s provverksam-
het inom spår-, sök, lydnadstävlingar, hundtester, 
och våra utställningar, blir otroligt glad och stolt 
när jag kan konstatera att deltagandet och anmäl-
ningarna i alla grenar har ökat inom alla discipliner 
– stort tack till alla ideella krafter som är ryggraden 
i denna verksamhet!

Under året behöver vi därför hjälpas åt att hitta 
fler personer som vill vara med och hjälpa till och 
bidra till vår klubbs utveckling. Du som känner 
att du vill utvecklas som person, träffa massor av 
trevliga människor, eller på något sätt vill hjälpa till 
– tveka inte att höra av dig till oss!

Vi ser nu fram emot ett riktigt händelserikt år där 
en ny webbsida för huvudklubben, ett samarbete 
med vår nya internationella sammanslutning IKU 
påbörjas samt nya partners som vill samarbeta med 
oss bara kommer vara början…

Vi ses ute i verksamheten
Anna-Lena Mann
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SHK
medlem i IKU

Under senhösten 2018 inleddes ett arbete 
med att utforska internationella or-
ganisationer som är aktiva i Europa. 

Detta arbete leddes utav CS i samarbete med 
flera SHK medlemmar där man undersökte 
marknaden både högt och lågt. Klubbarna 
letade efter en organisation som hade flera år 
på nacken, ett brett nätverk och med samma 
grundvärderingar som SHK: sunda hundar 
och med hunden i centrum som kunde…
… erbjuda SHKs medlemmar chansen att tävla 

utomlands i flera grenar.
… ge mer vikt till SHKs internationella täv-

lingar i flera grenar.
… skapa ett nätverk för SHKs tränare och 

domare.
… utveckla SHKs egen organisation med stött-

ning och vägledning från en större organisa-
tion och dess medlemsländer.

… utbilda SHKs tränare och domare inom 
deras regi.

Inför Centralstyrelsens möte i december var 
CS nere på tre alternativ. Efter enhälligt beslut 
valdes International Kennel Union (IKU). De 
har sin huvudbas i Ryssland och alla medlem-
mar i IKU:s internationella organisation har 
genom avtal med huvudorganisationen ett 
ansvarstagande inte bara i värdering av rasernas 
karaktärsdrag exteriört utan även mentalt och 

hälsomässigt. Det är enligt IKU:s övertygelse 
att det är anledningen till varför deras hundar 
presterar högt på många internationella arenor. 
Deras organisation är baserad på principerna 
demokrati, kärleken för djur och respekt för 
deras ägare. Deras databas med stamtavlor, 
resultat mm är väldigt bred och väl dokumen-
terad.

Varje år har IKU sin kända World Cup med 
över tusen hundar anmälda och sin Internatio-
nal Canine Conference i Moskva. 

IKU har ju många experter inte bara på 
utställning utan även IPO, mentaltest och 
veterinärer. IKU har också en hunddatabas för 
utfärdande av stamtavlor. På organisationens 
hemsida kan man läsa om deras organisation, 
bland annat:
• Regler för utställning: ”Rules of exhibitions 

IKU”
• Regler för titlar: ”The rules of awarding titles 

IKU”
• Kvaliteten av en IKU domare: ”The position 

of experts IKU”
• Internationella regler för avel: ”International 

regulations of breeding”

Hemsida
ikuworld.org/index.php/documentation

Text: Jeanette Johansson Wandell
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IKU:s medlemsländer
Medlemsländer där Svenska Hundklubbens 
medlemmar kommer att vara välkomna att 
tävla och vinna internationella titlar och 
skapa nya kontakter är:

Ryssland
Estland
Armenien
Azerbajdzjan
Vitryssland
Bulgarien
Kazakstan
Kirigizistan
Lettland
Litauen
Mongoliet
Ukraina
Uzbekistan
Sydkorea
Filippinerna
Polen
Tyskland
Finland
Egypten
USA
Pakistan
Spanien

IKU:s President 
besöker SHK

Sedan i december 2018 har Svenska Hund-
klubben haft nästan daglig kontakt med 
International Kennel Unions President 

och Sekreterare för att främja ett nära samar-
bete och avtal. I april kommer SHK att skicka 
två utvalda delegater till Moskva. 

Vi är snart klara med förhandlingarna om 
detaljerna kring ekonomi, utbildningar, regler 
och andra fördelar för oss som en medlems-
klubb. En av delegaterna är en av Svenska 
Hundklubbens egna domare som kommer 
att döma i IKU;s stora utställning i Moskva. 
Under SHK Festival den 31 augusti till 1 
september kommer Presidenten för IKU att 
gästa vår utställning och lydnadstävling för att 
lära känna SHK:s organisation bättre. Han 
är speciellt intresserad utav SHK:s Hundtest 
för mental utvärdering, Lydnadstävlingarnas 
uppbyggnad, utbildning utav spårhundarna, 
exteriördomarnas utbildning och de nya ras-
klubbarnas hundar.

Litauens IKU-anknutna Kennelklubbs 
President har redan visat intresse att starta upp 
ett samarbete inom en nära framtid med SHK. 
Det kommer förhoppningsvis att bli många 
resor fram och tillbaka och CS ser fram emot 
chansen att dela detta med SHK:s alla med-
lemmar. 

Centralstyrelsen kommer att rapportera 
vidare inom området och önskar sina delegater 
lycka till och tack för deras idoga arbete.

Faktaruta
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Labrador retriever fortsätter att stärka sitt grepp 
som den ras med flest nyregistrerade hundar i 
Svenska Kennelklubben med 2 667 nyregistre-
ringar. Bland de tio populäraste raserna är den 
enda förändringen att fransk bulldogg får lämna 
listan och dansk-svensk gårdshund kommer in.

Rashundar fortsätter att vara populära 
och allra mest åtråvärd är alltså labrador 
retriever som nu toppat listan sedan 2010 

då den petade ner den tyska schäferhunden från 
tronen. På andra plats återfinns just tysk schä-
ferhund med 1 885 strax före golden retriever 
med 1 882 registreringar. På en klar fjärdeplats 
hamnar vår svenska nationalras jämthund.

Fortsatt stabila siffror
De totala registreringssiffrorna är också mycket 
stabila med drygt 50 500 nya hundar under 
2018. Minskningen med cirka 500 registreringar 
jämfört med förra året kan i stort hänföras till att 
tyska schäferhundar från Försvarsmakten regist-
rerades in retroaktivt under 2017 och därmed 
bidrog till att höja antalet registreringar. Om-
kring två tredjedelar av alla nya hundar utgörs av 
rashundar registrerade i Svenska Kennelklubben.

Raser som ökat och minskat mest
Bland de hundraser som ökade mest under förra 
året hittar vi Dansk-svensk gårdshund (+131), 
Jack russell terrier (+122) och Siberian husky 
(+111). Till raser som tappar hör Jämthund 
(-217), Finsk lapphund (-115) och Drever 
(-113).

– Vi ser ett fortsatt starkt intresse för mer små-
växta raser, förmodligen för att de är enklare att 
passa in i vårt vardagsliv, säger Hans Rosenberg, 
presstalesperson på Svenska Kennelklubben.

10-i-topp
 1. Labrador retriever 2 667
 2. Tysk schäferhund 1885
 3. Golden retriever 1882
 4. Jämthund 1576
 5. Cocker spaniel 982
 6. Shetland sheepdog 963
 7. Chihuahua, långhårig 956
 8. Staffordshire bullterrier 933
 9. Dansk-svensk gårdshund 859
10. Bichon havanais 831

Fyra nya raser till Sverige
Fyra inbördes mycket olika raser registrerades i 
SKKs register för första gången under förra året:
• Biewer – en liten sällskapshund från Tyskland 

som påminner mest om en trefärgad yorkshire-
terrier

• Ciobanesc romanesc mioritic – en vallande och 
vaktande herdehund från Rumänien

• Ogar polski – en kraftigt byggd stövare från 
Polen

• Vostotjnoevropejskaja ovtjarka – en rysk vari-
ant av tysk schäferhund

Sammanlagt finns nu 353 raser och rasvarianter 
registrerade i Svenska Kennelklubben.

Molly populäraste hundnamnet
I Jordbruksverkets centrala hundregister, där alla 
hundar och deras ägare enligt lag ska registreras, 
finns nu totalt 919 000 hundar och 671 000 
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 2018 fortsatte Bella vara det populä-
raste namnet 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.

Källa: SKK, Jordbruksverket

Labrador fortsatt i topp
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GRUPP 1
1. Shetland Sheepdog
 SheltieblueThenightsblue Pacific
 Äg: Carina Erslid

2. Tysk Schäfer
 Azlangården Omega Blixtra
 Äg: Marie Henriksson

3. Vit Herdehund
 Erövrarens Coal Miner’s Daughter
 Äg: Geertruida Colijn

GRUPP 2
1. 1 American Bully
 Enemyline’s Blizz
 Äg: Wian Ismail

2. American Bulldog-standardtyp
 Flamma’s Dämonfeuer
 Äg: Frida Arnlund

3. Dvärgschnauzer, peppar&salt
 Steadlyn BOOM BOOM BOOM
 Äg: Paul Hoffman

glänsande cup
lockade 50 ekipage

Guldcupen är en ny utställning för de hundar som 
tilldelats BIR och BIM under föregående år. 
Den ska vara lite extra allt och förhoppningen är 
att den ska växa och att våra grannländer ansluter 
sig till tävlingen.

Den 16 februari 2019 samlades 2018 års BIR 
och BIM vinnare för första gången för att 
tävla om vandringspokalen.

I år genomfördes den i Vilsta sporthall och ca 50 

ekipage dök upp. Av alla fina hundar som visades 
valde domarna till slut

Miniatyrbullterriern Terrigan Flashback med 
ägaren Malin Rosèn blev utsedd till Guldcupens 
vinnare.

Domare var Marianne Brunnström och Annika 
Johansson.

Efter utställningen samlades några för att gå till 
den intilliggande restaurangen för att äta italiensk 
buffé, vilket var jättegott. 

RESULTAT GULDCUPEN
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4. Rottweiler
 True Heart’s Fight For Your Right

GRUPP 3
1. Miniatyrbullterrier
 Terrrigan Flashback
 Äg: Malin Rosén

2. Staffordshire Bullterrier
 Fairy Jänta’s Albin
 Äg: Jeanette Johansson Wandell

3. Cairnterrier
 Goldpenny’s Tullamore Dew
 Äg: Jannicke Skytén

4. Jack Russell Terrrier
 Doguehills Cardhu
 Äg: Sara Kanehorn

GRUPP 5
1. Västgötaspets
 Fixans sassa Tassa Mandelmassa
 Äg: Annila Lindberg

2. Pomeranian
 Sweet Little Foxy Secret Dream
 Äg: Gunilla Månsson

3. Samojedhund
 Deejasome Heta Linjen
 Äg: Kent Karlsson

4. Eurasier
 Bonus Pop Up’s Adin
 Äg: Margreth Johansson

GRUPP 6
1. Dalmatiner Magnolia
 Äg: Marianne Carlsson

2. Rhodesian Ridgeback
 Sabaku Inus Chibi Of Sheriff
 Äg: Desiree Ofner

Grupp 8
1. Flatcoated Retriever
 Caci’s Zorro Need You
 Äg: Alma Appelfeldt

2. Golden Retriever
 Rossmix Signe Tillisch
 Äg: Birgitta Söderlund

3. Labrador Retriever
 Fastidious A Taste Of Honey
 Äg: Lotta Granholm

GRUPP 9
1. Cavalier king Charles Spaniel
 Tulizane Arcturus
 Äg: Denice Norlèn

2. Bichon Havanais
 Kitty Know It All
 Äg: Göran Kensert

3. Russkiy Toy- långhårig
 Gold Standard Af Magic Lady
 Äg: Agneta Green

4. Fransk Bulldog
 Lufsenburgs Something
 Äg: M&I Ottinger

GRUPP 10
1. Whippet
 Allettes w n’w Royal Gala
 Äg: Marie Henriksson

2. Magyar Agar
 Vakvàgta Làtomàs
 Äg: Carina Sjöblom

3. Italiensk Vinthund
 Chininas Yarrows On The Yard
 Äg: Carina Sjöblom
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BIS VINNARE

1. Miniatyrbullterrier
 Terrigan Flashback
 Äg: Malin Rosén

2. Cavalier king Charles Spaniel
 Tulizane Arcturus
 Äg: Denice Norlén

3. American Bully
 Enemyline’s Blizz
 Äg: Wian Ismail

4. Shetland Sheepdog
 Sheltieblue Thenightsblue Pacific
 Äg: Carina Erslid 

5. Dalmatiner
 Magnolia
 Äg: Marianne Carlsson

Åtta deltagare är med i årets grundutbildning för 
blivande instruktörer i SHK. Det är en omfattande 
teoretisk utbildning med sju kurstillfällen under 
mars-oktober. Däremellan är det tänkt att alla 
deltagare ska gå parallellt med en redan utbildad 
instruktör för att få den praktiska erfarenheten.

Fem deltagare från Södertälje och tre från 
Uppsala träffades för första gången i slutet av 
februari. Helgens digra innehåll fokuserade 

bland annat på hundars språk, kynologi (läran 
om tamhunden), ledarskap, mentalitet och SHK:s 
hundtester.

Flera av deltagarna har redan provat på att leda 
kurser, i första hand valpkurser och vardagslydnad. 
Medan några inte har den erfarenheten. Men alla 
var överens om att de önskade mer ”kött på benen” 
för att bättre klara uppgiften som instruktör.

Under de kommande teoripassen kommer kursen 
att ta upp ämnen som vård, foder, lagar och förord-
ningar i hundhållande samt praktiska övningar i 
hur det är att hålla kurser. 

Genomgående ligger avsnitt om instruktörsrol-
len som kan vara nog så utmanande. Det är inte 
ovanligt att ägare och förare har egna åsikter om 
kursens upplägg så det gäller för instruktören att 
vara väl förberedd. 

Två avsnitt med rubriken ”Fria Hundar” bygger 
på hundcoachen Johan Anderssons metodik. Något 
som många redan är bekanta med eftersom han 
hållit flera kurser hos SHK.

Avslutningstillfällena lägger stor vikt vid att alla 
ska planera såväl skriftligt som muntligt hur man 
genomför en kurs. Avslutningen är att alla deltagare 
gör en kurspresentation med opponent som bedö-
mer hur kursen genomförs.

Våra Hundar återkommer med fler reportage och 
följer utbildningen.

På kurs för blivande instruktörer
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Kort om instruktörsutbildningen
Ingela Andersson, ordförande i Utbildningskom-
mittén (UBK) berättar om utbildningen.

Varför gör SHK den här satsningen nu, det var 
ju några år sedan sist? 
– Utbildningskommittén har funderat och dis-
kuterat runt vad vi bör satsa på och just för att de 
är några år sedan så tyckte vi att det var dags. Vi 
tyckte att det var hög tid att utveckla klubben med 
fler instruktörer. Det är viktigt att vi har tillräckligt 
med instruktörer för att kunna hålla kurser och 
vara attraktiva som hundklubb för både gamla och 
nya medlemmar.

Vad är målsättningen med utbildningen?
– Att vi ska få nya, välutbildade instruktörer som 
känner att de vet hur de ska hålla i en kurs på ett 
bra sätt. De ska känna sig trygga i instruktörsrollen 
och i att planera en kurs, stå inför deltagare och lära 
ut bra hundkunskaper på en valp eller vardagslyd-
nadskurs.

Deltagarna i årets instruktörsutbildning. Överst fr v Kim Högberg, Miriam Huttunen, Eva Sulalampi, Ing-Marie Skoge-
hall, Nita Walldau Wallin, Lena Wiklund och Åse Zetterqvist. Bakom kameran Annica Ahlberg Valdna som också är 
med i utbildningen.

Hur har ni tänkt när ni satte samman program-
met? 
– Vi har tänkt god utbildning, breda och grundläg-
gande kunskaper i att leda kurs och vara instruktör. 

Vad är viktigt att kunna?
– Det är viktigt att känna sig trygg i instruktörsrol-
len, ha goda grundläggande kunskaper i ämnet 
man ska lära ut, valp eller vardagslydnad. Man ska 
känna att man kan planera kursen på ett bra sätt för 
kommande deltagare. Övning ger färdighet, därför 
innehåller kursen en examination med både teori 
och praktik. 

Hur ska en bra instruktör vara, vilka värden är 
viktigast?
– Oj, det är svårt att svara på, det är ju upp till 
varje deltagare att avgöra vad man tycker är viktigt 
när man väljer kurs. Men i UBK har vi resonerat 
att goda kunskaper om hund och hundträning 
samt i att vara instruktör är viktigt, det är de vi har 
prioriterat i utbildningen. Första tillfället har varit 
och deltagarna var nöjda med det. En bra början 
med andra ord!
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De flesta som hör av sig om när det gäller 
störningsärenden från husdjur är skällande 
hundar.

Bor du i hyresrätt och funderar på att 
köpa ett djur? Hyreslagen har inga 
särskilda bestämmelser om husdjur. 

Däremot är du som hyresgäst skyldig att 
vårda lägenheten och se till att dina gran-
nar inte blir störda.

Hyresgästföreningen region Sydost, där 
Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, 
Blekinges, Gotlands och Kalmar län ingår, 
får varje år in cirka 500 störningsärenden, 
och en del av dem rör störningar från hus-
djur. Generellt sett har hyresgäster rätt att 
ha husdjur, oavsett vad som står i hyres-
kontraktet. Ett undantag är om det finns 
särskilda skäl för det, till exempel om det 
är ett boende för allergiker. Det som gran-
nar i störst utsträckning hör av sig om när 
det gäller störningsärenden från husdjur 
är skällande hundar. Ibland är det svårt att 
dra en gräns för exempelvis hur mycket en 
hund får skälla för att det ska räknas som 
en störning.

– Om man upplever att en granne har 
en hund som skäller och ylar hela dagen 
är det bra att prata med grannen i första 

hand. Det kan vara så att den inte vet om 
att hunden står och skäller från dess att 
den blir lämnad på morgonen. Om det 
inte hjälper att prata kan man ringa hyres-
värden. Misstänker man att det rör sig om 
en hund, eller annat djur, som far illa ska 
man kontakta Länsstyrelsen.

Om ditt husdjur orsakar skador på lägen-
heten kan du bli ersättningsskyldig. Det 
kan bli riktigt kostsamt

– En vanlig skada orsakade av djur är att 
en hund eller en katt river på tapeterna. 
Det kan också handla om att en hund 
bitit på en dörrpost eller att en hund eller 
katt kissar på golvet. Om det behövs bytas 
tapeter på grund av till exempel rivmärken 
kan det kosta några tusen, men om hela 
lägenheten behöver saneras kan det kosta 
betydligt mycket mer, säger Lena Anders-
son, ärendehandläggare på Hyresgästfören-
ingen.

Exempel på skador och slitage som kan 
göra att du blir ersättningsskyldig:

• Hundbett på dörrposten
• Rivmärken på tapeter
• Kiss på golvet

Dyrt om ditt djur skadar 
din hyresrätt
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”En hund har ingen önskan om att prydas med rätt 
färg eller form.

Det enda som har något värde för hunden är att få 
möjlighet att leva med sin fulla potential, och att få 
bäras av en kropp som ger hunden just den möjlighe-
ten.

Om vi människor bestämmer oss för att avla på det 
som tilltalar vårt öga, så är det vårt yttersta ansvar 
att göra det i harmoni med det som tilltalar hundens 
existens.”

 Emma Stjernberg
– Uppfödare Crowned Bulldogges

När en ny ras tas fram så finns det ett syfte. Ett 
mål att förbättra från start. En vision.

Jag tror att de flesta människor får ett litet 
extra slag i hjärtat när man ser en Bulldog. 

Dessa hundar besitter en oerhörd karisma.
Dock så har det som vi med vissa ögon betraktar 

som charm, gått totalt över styr när de flesta Bull-
doggar gått ifrån sitt ursprung i att vara en atletisk, 
smidig och arbetande hund, till en i många fall 
lidande och gravt defekt hund.

Däri låg målet och visionen om att återskapa den 
atletiska och sunda bulldogen. 

Resan startades av Mr David Leavitt i USA, år 
1971.

Bulldoggens Historia
Bulldoggarna skapades för den dåtida engelska 
sporten ”Bullbiting” som praktiserades från cirka 
1100 fram till 1835. I mitten av 1800-talet för-
bjöds sporten, och den sportiga typen av bulldog-
gen började snabbt att försvinna. Bulldoggen 
tappade då sitt atletiska värde och den avlades med 
selektiv avel endast baserat på utseende. Därmed 
äventyrades allvarligt hundarnas hälsa hos denna en 
gång så viga, atletiska och starka ras.

År 1971 startades ett projekt av Mr David Leavitt 

i USA, med målet att återskapa den ursprungliga 
bulldoggen. Genom att använda en linjeavel som 
utvecklats av Dr Fechimer av Ohio State kunde 
man på ganska kort tid få fram en renrasig hund.

Mr Leavitt ville åter se en bulldog som var 
fysiskt stark och sund och hela rasen skapades med 
sundheten som utgångspunkt. Resultatet blev den 
fantastiska rasen Olde English Bulldogge (OEB).

Under slutet av 90-talet stängdes stamböckerna.
Rasen utvärderades under ett antal år av CDHPR 

och det gjordes då även en DNA-inventering som 
grund för dess registrering. 1 Januari 2014 erkändes 
rasen av UKC som då tog över stamboken och re-
gistreringen. UKC sköter idag vår grundregistrering 
och även vår DNA-analys för att garantera renrasig-
heten i våra avelsdjur.

OEB i Sverige
De första två individerna importerades ifrån 
Tyskland 2013. Dessa två hundar var då de enda i 
Sverige som tillhörde den officiella stamboken. Det 
finns tusentals hundar som kallar sig Olde English 
Bulldogge (Skrivs i diverse olika stavningar) Dessa 
har dock avlats utanför stamboken och utan någon 
kontroll på renrasighet eller sundhet. De hundar 
som vi arbetar med är uteslutande hundar ifrån den 
officiella stamboken som förs av UKC. 

För att skapa en avelsbas i Sverige så har man 
importerat hundar ifrån Tyskland, Holland, Dan-
mark, Frankrike och USA. Av sju importerade och 
tilltänkta avels hundar så har två selekterats bort då 
de bedömts som ej gynnsamma för avel.

Vi har nu en liten men bra grund med spridda 
blodslinjer som gör att vi har en avelsbas som till 
viss del är självbärande, även om vi hela tiden job-
bar för att få in nya och starka blodslinjer och be-
höver ännu fler förgreningar. Det finns idag endast 
ca 55 stycken renrasiga individer i Sverige. 

Text: Emma Stjernberg
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UKC arbetar med hård kontroll på 
renrasigheten, men vi ville se en 
bättre förankring för avelslicen-

siering och ett kontrollerat utvecklande av rasen i 
Sverige.

2017 lade vi därför grunden till en Svenska 
rasklubb- Svenska Olde English Bulldogge Klubben 
(SOEBK). 

Rasklubbens mål är att visa upp, informera och 
öka kunskapen om vår ovanliga ras, och att den 
ursprungliga och intakta linjen som i raka led går 
tillbaka till rasens skapande. 

I en liten ras är det extra viktigt att hjälpa och 
vägleda de som saknar kunskap. Vi har dessutom en 
tuff väg då många använder vårt namn till en stor 
massa av blandras-bulldogar. Många tror sig känna 
OEB, men saken är den att nästan ingen besitter 
kunskap om den renrasiga hunden eller skillnaden 
mellan den renrasiga hunden och alla de som valt 
att använda vårt namn. Vi har nått långt i vår väg 
att upplysa redan innan rasklubben var bildad, och 
har på uppfödarnivå kunnat påverka och skapa stor 
kunskap. Via vår rasklubb har vi en ännu större 
möjlighet att få ut information och att befästa 
skillnaden.

SOEBK arbetar enligt följande motto:
• Vägledning i avelsarbete för uppfödare - För att 

dela vår kunskap och vårt engagemang
• Rasinformation och vägledning för köpare - För 

ett säkert och väl grundat köp
• Aktivt arbeta för att informera och visa rasen i 

olika sammanhang och event - För att visa rasens 
mångsidighet och förmågor

• Aktivt arbeta för att öka kunskap och medvetande 
om rasen – För att fler ska få ta del av vår ras

• Aktivt arbeta för bevarandet och utvecklandet 
för rasen i Sverige – För att gynna rasens utveck-
ling.

• Arrangera Event och Utställningar för rasen - 
För att utvärdera rasen på hemmaplan och för 
att öppna möjligheten att möta och ta del av 
rasen

• Öka samarbeten med nationella organisationer – 
För att ge rasen en naturlig plats nationellt

• Öka samarbeten internationellt – För att fort-
bilda oss och för att ha ett gynnsamt avelsutbyte

Under 2018 fick rasklubben uppdraget att finna en 
organisation att ansluta sig till.

Denna önskan baseras på flera grunder och den 
första prioriteringen är att finna en väg för att skapa 
trygghet och en möjlig väg för ett stadigt och seri-
öst utvecklande av rasen i Sverige.

Vi fann SHK, och vår bedömning är att vi i 
denna klubb kan få möjlighet att göra det vi är bäst 
på, med styrkan och friheten av att samarbeta i en 
större organisation. Ett samarbete som gynnar alla 
parter, från hund till ägare, till klubb.

Vi har en liten ras av genuina hundar och vi har 
enormt engagerade och genuina ägare. Detta är 
något som vi värnar om. Vi vill få möjlighet att 
påverka arbetet för vår ras och vi vill göra det i en 
klubb som har samma vision som oss. 

Vi ingick vårt samarbete med SHK januari 
2019 och vi ser fram emot att få ta del av SHK´s 
erfarenhet och vägledning och samtidigt få visa vår 
underbara ras och gemensamt lägga grunden för 
hur vi ska arbeta med den i Sverige. 

Text: Emma Stjernberg

Rasklubben
Svenska Olde English 

Bulldogge Klubben
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Hälsa
Hela vår rasstandard grundar sig i att förena en 
bulldogs speciella karaktär men med en utpräglad 
sundhet.

Vi har genom vår rasklubb och SHK ett avels-
program som är strikt. Vi selekterar bort de hundar 
som inte håller toppklass, både exteriört och sund-
hetsmässigt.

Vi lägger oerhört mycket kraft och engagemang 
på att fortsatt kunna hålla rasen sund och stark. 
Vi har en fantastiskt sund och frisk bulldogras. 
Vi DNA-typar alla avelsdjur för att säkerställa 
renrasighet, vi röntgar för HdEd och har krav på en 
exteriör som vittnar om fri rörelse och avlastande 
vinklar. 

Vi har inga uttalade problem med hud, mage, 
leder, andning eller andra karaktäristiska Bulldog 
problem. Våra hundar parar fritt, valpar själva och 
är duktiga mödrar. Kullstorleken ligger på 8-12 
valpar vilket vittnar om starka och livskraftiga 
hundar. Vi kommer med start 2019 att utföra årliga 
hälsoenkäter till alla ägare av rasen för att utvärdera 
sundhet och för att ytterligare optimera vår avelsut-
värdering. 

Vårt mål är även att införa utställningskrav och 
mentalbeskrivningar på de hundar som ska gå i 
avel.

Rasbeskrivning
Storlek
(Höjd: +/- 3 cm accepteras. Vikt: +/- 2 kg accep-
teras. Avvikelser från dessa intervaller kommer att 
klandras enligt omfattningen av avvikelsen.)

Vikt Hane: 28-35 kg Mankhöjd Hane:  42-50 cm 
Vikt Tik:  22-29 kg Mankhöjd Tik:  40-48 cm

Dessa hundar besitter en oerhörd charm och 
personlighet, massor med karaktär, intelligens, in-
nerliga ögon och en stor portion humor. 

OEB är en allsidig ras. Dom presterar i många 
olika discipliner och trivs på olika arenor. Lydnad, 
agility, spår, drag, Räddningshund, Terapihund är 
några exempel. Dom är utmärkta draghundar, äls-
kar att bada och att följa med på familjens aktivite-
ter. Pga deras tyngd så är det inte en hund som mår 
bra av att springa milsvidder eller att hoppa med 
tunga fall, men ska inte särbehandlas utifrån nor-
mal förmåga. En OEB ska klara tuff fysisk aktivitet 
och är uthålliga och arbetsvillig.

Rasen arbetas med positiv förstärkning och 
motivering. Då dom är naturligt ranglåga mot 
människor så är det ett misslyckande att använda 
hårda och dominerande metoder på dessa hundar. 
Dock så ska man som ägare visa på ett tydligt och 
konsekvent ledarskap. Dom har i sin natur en 
vilja att göra rätt, även om dom med sin envishet 
och självsäkerhet ibland kan behöva överlistas och 
övermannas med motsvarande tålamod. En OEB 
behöver konsekventa och tydliga regler och god 
socialisering med andra hundar.

FAKTARUTA
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Crowned’s Queen To Be. Tik från den första kullen som 
föddes i Sverige 2015.

Ansiktet ska tydligt spegla en bulldogs karaktär, men 
endast präglas av lätta ansiktsveck. Nosen ska gynna fri 
andning och ögonen ska vara fria från tyngden av hud.  
Bild. Mimmi – Tik 3 år.

En av våra fina ambassadörer för 
rasen är Anders Bagge som äger två 
Olde English Bulldogge.

Iris och Sonja Bagge.
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Är du en ansvarsfull hundägare eller en som 
slänger blicken över axeln och tänker att 
ingen ser om hundbajset ligger kvar? Hela 91 
procentav hundägarna i landet säger att de 
plockar upp när hunden har bajsat, det visar 
en färsk undersökning som Agria Djurför-
säkring har gjort. Men det som göms i snö 
kommer fram i tö, och just nu syns spåren av 
bruna högar lite här och var.

Undersökningen* som Agria genomfört vi-
sar att 30–45-åringar är den åldersgrupp 
som är sämst, eller kanske bara ärligast, 

där 15 procent erkänner att de inte alls plockar 
upp.

– Tyvärr ser man ganska ofta bruna högar 
på trottoaren eller gångvägar, men de flesta är 
jättebra på att plocka upp. Förutom att det är 
ett lagkrav, så tror jag att det är viktigt för att 
människor och hundar ska trivas med att leva 
nära varandra, säger Patrik Olsson, affärsområ-
deschef sällskapsdjur, Agria Djurförsäkring.

Om och var man måste plocka upp efter sin 
hund beslutar varje kommun, därför skiljer 
sig reglerna åt. Men ofta gäller det om tätbe-
byggda områden, parker, friluftsområden och 
på badplatser.

Du plockar väl upp
hundbajset?

Undersökningen visa också att smålänning-
arna oftast lämnar kvar högen på marken, 21 
procent, medan hundägarna i södra Sverige 
ligger i topp – där endast fem procent läm-
nar bajset på marken. Att det handlar om ett 
brott mot miljöbalken är nog okänt för många 
hundägare. En fällande dom kan ge böter.

– Tack vare att majoriteten av de svenska 
hundarna är vaccinerade minskar smittorisken 
av framför allt parvo och andra smittsamma 
sjukdomar i hundrastgården. De vanligaste 
smittsamma infektionssjukdomarna hos hund 
som sprids via avföring smittar heller inte 
människor, säger Patrik Olsson.

Argument från hundägare som väljer att inte 
plocka upp:

De säger sig bo på landet med naturen runt 
hörnan. Ett par privata markägare menar att de 
själva bestämmer över sin mark. Att bajspåsar 
ska vara miljöbovar är ett annat argument.
Plocka upp hundbajset så här:
• Använda nedbrytbara bajspåsar
• Om hunden bajsar mer än en gång per 

promenad är det enkelt att använda samma 
påse två gånger

• Släng alltid påsen i en papperskorg (ofta lig-
ger de på marken)

• Om du av någon anledning glömt påsen 
hemma, ta en pinne och peta in bajset un-
der en buske eller ned i ett dike där risken är 
minimal att någon sätter sin fot

• Kika på din kommuns hemsida för att se 
lokala regleringar

*Undersökningen genomfördes via en webbpa-
nel med 300 hundägare i samarbete med PFM 
Research.

Källa: Agria.se
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Under dräktigheten måste tiken anpassa sitt im-
munförsvar så att fostret skyddas mot infektioner 
utan att stötas bort. Hur denna anpassning ser 
ut hos hundar är inte känt i detalj och bristen på 
kunskap kan tänkas leda till att analysresultat från 
dräktiga tikar misstolkas.

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet 
har undersökt hur parametrar kopplade till 
reproduktionscykeln och till immunförsvaret 

förändras hos dräktiga tikar från tiden för parning 
och sex veckor in i dräktigheten. Icke dräktiga 
kontrolltikar följdes under motsvarande period som 
jämförelse.

Dräktighet påverkar immunförsvaret
Studien visade att dräktighetshormonet pro-

gesteron var förhöjt hos både dräktiga och icke 
dräktiga tikar. Fibrinogen och C-reaktivt protein, 
två akutfasprotein som ofta används som markörer 
för inflammation, steg under dräktigheten och 
dräktighet påverkade även hormonet IGF-I. De 
vita blodkropparna neutrofiler och monocyter både 
ökade i antal och aktiverades under dräktighet.

Sammantaget visar studien att dräktighet hos 
hund är ett inflammatoriskt tillstånd, och analys-
resultat som annars skulle tolkas som tecken på 
sjukdom kan vara normala under dräktighet.

Läs mer:
https://doi.org/10.1016/j.theriogenolo-
gy.2018.11.016

Fördelarna för klimatet är enorma. Detta eftersom 
uppfödningen av insekter är extremt resurssnål 
jämfört med klassiker som kossan, grisen och hö-
nan. Därför är insekter som alternativ proteinkälla 
ett superhett forskningsområde just nu. 

Markus Langeland på institutionen för hus-
djurens utfodring och vård vid SLU ser en 
stor potential för insekter som proteinkälla 

i foder för sällskapsdjur, skriver Sveriges Radio. 
Hundmat baserat på insektsmjöl? För hundarna 

spelar det mindre roll att de äter insekter istället för 
ko eller gris. Och fördelarna för klimatet är stora, 
eftersom uppfödningen av insekter är resurssnål. 
Forskningen ser stor potential i insekter som pro-
teinkälla för sällskapsdjur. Vad gäller strikt vegansk 
kost åt våra hundar och katter behövs ytterligare 
långsiktiga studier, skriver Sveriges Radio. 

Forskare: Hundmaten vi ger till våra hundar i 
form av torrfoder är i dag av så god kvalitet att den 

skulle kunna fungera bra som människoföda. 
Den starkaste trenden de senaste åren är mat med 

högre kötthalt och med högre kvalitet på köttet. 
Det har fått forskare att oroa sig över att djurmaten 
alltmer konkurrerar med det som vi människor 
äter.

I slutändan betyder det att klimatavtrycket blir 
större. Samtidigt pekar forskningen på att en strikt 
köttdiet inte ger några fördelar för hundar. 

Den kanske största trenden just nu är Barf-
dieten, biologiskt anpassad rå föda, som innehåller 
mycket kött.

Forskaren Markus Langeland är kritisk till den 
här dieten.

– Det finns inga vetenskapliga bevis. Ingen har 
lyckats bevisa att det skulle vara bättre för djuret att 
äta Barf, än att äta torrfoder, säger han till Sveriges 
Radio.

Källa: Hundbloggen Dog News

Insekter till våra husdjur – är det ett 
klimatsmart alternativ till kött? 
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En vinter har nu passerat och vi har haft en 
klubbstuga denna gång. Året innan hade vi 
barackerna på plats och lade ner all energi 
på att måla och fixa i stugan. Så snabbt man 
glömmer hur det var ett år tillbaka. För att 
påminna oss själva och minnas bygget av vår 
nya klubblokal har vi sammanställt en fotobok 
som finns i klubbstugan. Men vad gör man när 
det stora projektet är klart?

Vi i styrelsen har diskuterat hur vi ska få 
en aktiv, trevlig och välkomnande klubb 
med aktiviteter som passar många av 

våra medlemmar. Under vintern har vi testat 
några nya kursuppslag och dessa har fyllts 
rekordsnabbt. Vi har haft en ny kurs i stabil 
och följsam hund. Kursen inriktade sig mycket 
på olika störningar som ekipagen ska klara av. 
Allt ifrån leksaksslalom, hundmöten, fotboll 
och packa kassen. Den återkommer säkert i 
en liknade tappning då den fick en positiv 
utvärdering. 

Under vinterns öppna träningar har många 
av oss fått ett nytt gemensamt i intresse i att 
träna trick med hunden. Att hitta ett nytt sätt 
att samarbeta med hunden skapar en härlig 
känsla. Vi har testat pilatesbollar, slalom, kort-
trick, cykeltutor och andra roliga saker man 
kan göra med hunden. Då intresset var så stort 
så har vi startat två kurser i trickträning. Kul är 
även att se att det även passar en av våra yngsta 
medlemmar Mika och tillsammans med sin 
valp Juno. 

Nu till våren startar vår ordinarie verksam-
het. Kurser i valp, vardag, sök, lydnad, rally-
lydnad och viltspår. Men vi har även planer för 

Vintern i Uppsala eller
livet i en lokalklubb

NYHETER

Kolla vad man kan göra med en pilatesboll. Mika tränar 
med sin valp Juno.

ytterligare kortare kurser men inget bestämt 
just nu när jag skriver detta. Vi är så glada över 
att åtminstone ha några centrala arrangemang 
då vi får bjuda in våra vänner i de andra lo-
kalklubbarna. Ytterligare en sak har vi plane-
rat nämligen att bygga en aktivitetsbana för 
hundarna. Så det blir ytterligare en anledning 
till att styra kosan till Moralund en plats där vi 
sätter hunden i centrum. Varmt välkomna till 
oss i Uppsala. 

Agneta Joelsson
ordförande Uppsala
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Våra hundar lever allt längre. Många vovvar 
lever långt efter sin tioårsdag. Men precis som 
hos äldre människor ökar risken för den äldre 
hunden att drabbas av nedsatt hälsa och sjuk-
dom. Så vad ska man tänka på för att vovven 
på äldre dar ska må så bra det går?

– Det är viktigt att under hela hundens liv 
utfodra den rätt och ge den lagom med mo-
tion för att slippa övervikt och för att hålla sina 
leder, senor och muskler i god kondition. För 
hundar med artros är det exempelvis bättre att 
gå fler kortare promenader istället för ett par 
längre, säger Klara Ringborg, veterinär, Agria 
Djurförsäkring och tipsar om att ha koll på 
följande:

Daglig visitation
Med stigande ålder blir det allt viktigare att 
den äldre hunden visiteras dagligen för att 
tidigt upptäcka förändringar som knutor eller 
knölar på kroppen eller i tikens juver. Många 
gånger handlar det om godartade tumörer, 
fettknölar eller vårtor. Men om det är en elak-
artad tumör förbättras prognosen ju tidigare 
den upptäcks.

Se upp med livmoderinflammation
Livmodersinflammation är en av de vanligaste 
diagnoserna hos tikar. Symptomen är ofta 
tydliga – tiken kan få variga flytningar, nedsatt 
aptit, feber och ökad törst. Då gäller det att 
snarast uppsöka veterinär.

Ha koll på öronen
Ett bra sätt att hålla koll på hundens öron är 
att lukta i dem. Öronen ska inte lukta illa och 

Checka hälsan hos den 
äldre hunden

det är viktigt att inte slarva med hygienen på 
den äldre hunden. Många gamla hundar som 
drabbas av öronproblem har haft problem 
genom hela livet. Återkommande inflam-
mationer kan vara ett symtom på allergi mot 
dammkvalster, foder eller pollen.

Ont i lederna
Bland äldre storvuxna och tunga raser är det 
vanligt att drabbas av artros i en eller flera 
leder. Därför är det extra viktigt att hunden 
håller vikten och rör på sig i lagom mängd för 
att inte stelna till och få mera ont. Ta hjälp av 
din veterinär för att lindra problemet.

Viktig tandhälsa
Vid medelåldern och framåt visar sig ofta hun-
dens tandproblem. Det vanligaste tandproble-
met är tandlossning, som innebär att det blir 
en inflammation i vävnaden som fäster tanden 
mot käkbenet. Utan behandling riskeras grav 
infektion, blödningar och rotspetsbölder. Idag 
rekommenderas daglig tandborstning till alla 
hundar hela livet.

Dålig mage
Hundar i alla åldrar kan drabbas av kräknin-
gar och diarré. Det kan vara tecken på allt från 
problem med inre organ till att hunden ätit 
något olämpligt. Är hunden opåverkad i övrigt 
kan du prova att ge skonsam kost som kokt 
ris, kyckling eller fisk i ett par dagar. Var också 
extra noga med att hunden får i sig vatten.

Om hunden har ett nedsatt allmäntillstånd 
ska du alltid uppsöka veterinär via digitalt 
rådgivande samtal eller på klinik.

Källa: Agria djurförsäkringar
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KOMMANDE TÄVLINGAR,
PROV, HUNDTEST OCH UTSTÄLLNINGAR

UTSTÄLLNINGAR 2019

Datum Utställningsplats

19 april Katrineholm, nationell

20 april Åhus Hundcenter nationell

18 maj Karlstad, nationell

19 maj Karlstad, internationell

29 juni Södertälje, internationell

31 aug-
1 sept

Västerås, MälarCamping, internationell 
och lydnadstävling

28 sept Södertälje, nationell

30 nov Kungsör, internationell

LYDNADSTÄVLINGAR 2019
Datum Plats

22 april Uppsala

5 maj Västerås

23 maj Torshälla

5 juni Uppsala

19 juni Södertälje

1 augusti Södertälje

31aug-1 sept Västerås, MälarCampingen

22 september Södertälje

13 oktober Västerås

2 november Uppsala

17 november Torshälla

SPÅRPROV 2019

Datum Plats
13 april Södertälje
1 juni Södertälje
24 augusti Södertälje
26 oktober Södertälje

SOMMARLAGER 2019
Datum Plats
13-15 september Södertälje, Uppsala

HUNDTESTER 2019
Datum Plats

2 juni Eskilstuna-Torshälla lokalklubb.

5 oktober Eskilstuna-Torshälla lokalklubb

KALENDERN kan kompletteras och ändringar kan 
ske. Följ förändringar på hemsidan och Svenska Hund-
klubben Utställning på Facebook för aktuell information.

MER INFORMATION OM KLASSER OCH AV-
GIFTER Anmälan görs via hemsidan www.svenska-
hundklubben.se där även mer information om klasser 
och avgifter finns. Frågor kan skickas till uk.ordf@
svenskahundklubben.se, eller på kanslitelefonen 
0760 52 37 20. INGA EFTERANMÄLNINGAR 
TAS EMOT.

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

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

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

EXTERIÖRDOMARUTBILDNING
Nu söker vi aspiranter till nästa utbildning av domare.
Du behöver ha erfarenhet av hunduppfödning samt 
körkort. Frågor och funderingar? Maila till Gabriella på
uk.ordf@svenskahundklubben.se
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KOMMANDE TÄVLINGAR,
PROV, HUNDTEST OCH UTSTÄLLNINGAR

Föremålssök
24 november Södertälje
Maria Knutsson med Blandrastiken Axa, 
godkänd i Start- och Järnklass

Spår 17 november
Godkänt Bronsspår för Britty Andersson och Jazon.
Godkänt Bronsspår för Mikael Brodin med jaktlabradoren 
Jackson.

Lydnadstävling 18 november
Rookie
1:a Fanny Törnblom med Nicoles Chill Cora Charm, Shäfer, 
142,5p och godkänd. Tredje godkända och uppflyttad.
2:a Malin Wäppling  med Dixie, Shäfer 119,5 p

Klass 1
1:a Carina Nordin med Kavinya Dunder Och Brak, Shetland 
sheepdog, 182p godkänd. Tredje godkända och uppflyttad

Klass 2
1:a Yvonne Jagersten med Tussebergets Yes, Perro de aqua 
espanol, 229p godkänd
2:a Anja Vervaart med Dalorogårdens Sweet Lillis, Miniture 
American shepherd, 188 p och godkänd

Klass 2
1:a Fanny Törnblom med Nicoles Qwirra, Schäfer, 258p, 
godkänd

Grattis alla duktiga ekipage!
Yvonne Jagersten

Maria Knutsson med blandrasen Axa, 
godkänd i Start- och Järnklass.

Lena Deiber med Ellagårdens Humle, 
(Arne) Howavart klarade startspår.

Marie Olsson med Schäfer, Crestlines 
Lacy, godkänd  i Start- och Järnklass

Birgitta Olofsson med blandras Stelpa, 
godkänd i Start- och Järnklass

Eva Strid schäfer, FM Hamra, godkänd 
i Järnklass

Natti Duvaldt med Golden reriever, Elsa, 
godkänd i Startklass
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Den 13 februari 2005 föddes två borderterrierval-
par på Strömsholm, en dag med snöstorm.

Vi fick förmånen att åka till Atterboms i Sala 
och titta på de bägge hanhundarna. De var då fem 
veckor gamla och vi bestämde oss direkt för en av 
dom.

Vår lilla valp döpte vi till Sigge med kennelnam-
net Atterboms Star Dust. Tänk att just vi skulle bli 
de lyckliga ägarna till Sigge.

Vår Sigge har varit den snällaste, trognaste och 
duktigaste familjemedlem och vän vi har kunnat få. 
Han har meriter inom utställning och är champion 
i viltspår.

Nu den 16 januari 2019 på Strömsholm fick vår 
Sigge somna in och utanför rådde snöstorm.

Vi kommer nu att få leva utan vår Sigge men 
med minnen från alla lyckliga dagar med honom.

Till minne

Din Matte
och

Din Husse
Slagsta

Eskilstuna

Den nya lokalklubben i Kristianstad har en styrelse 
som inledningsvis kommer att hållas liten med 
fokus på att få igång en grundläggande verksam-
het och att marknadsföra sig och SHK i den södra 
delen av Sverige.

Kristianstad ligger geografiskt bra till med 
fin kommunikation till många närliggande 
kommuner. Det finns ingen BHK i Kristi-

anstad så efterfrågan är stor på ett utökat utbud av 
hundkurser.

Lokalklubben har möjlighet att samordna sig 
befintlig fotbollsklubb. Anläggningen ligger i Skep-
parslöv, endast tio minuter från Kristianstad.

På anläggningen finns stora välskötta gräsytor 
med möjlighet att inhägna, en klubbstuga och 
kiosk. Byalaget är mycket positiva till att utöka 
aktiviteter och arbetar aktivt med arrangemang som 
ska dra uppmärksamhet till föreningen.

SHK Kristianstad kommer att ansöka om ett 
uppstartsbidrag från kommunen i det fall styrelsen 
anser att det finns investeringar, tex inhägnader, 
som bör utföras.

De har en allmänlydnadsinstruktör i styrelsen 
och kontakter med elittränare som är intresserade 
av att engagera sig. 

Ny lokalklubb i Kristianstad

Visionen är att kunna hålla hög kompetens inom 
klubben på instruktörer för att till en början kunna 
erbjuda kurser ifrån valpnivå upp till allmänlyd-
nad 2, samt barn/ungdomskurser och ringträning. 
Framöver söker de instruktörer för agility och 
rallylydnad.

SHK har nu godkänt att gruppen kan arbeta 
vidare, Kursplaner samordnas med SHK, och 
förhoppningen är att den nya lokalklubben kan ha 
Öppe Hus och kursstarter i april/maj. 

Stort lycka till och varmt välkomna hälsar 
Svenska Hundklubbens Centralstyrelse den nya 
lokalklubben och dess medlemmar.

Till dig, vår älskade Sigge
Nu säger vi de rätta orden, 
Du är det finaste vi vet,
Du är vårt allt på jorden, 
Du är vår evighet
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Svenska Hundklubbens Centralstyrelse
Tf Riksordförande Anna-Lena Mann
Kassaförvaltare Zaima Erlandsson
Ledamot Jeanette Johansson Wandell 
Ledamot Mona Johansson 
Ledamot Ingela Andersson 
Ledamot Gabriella Rönn Larsson
1e suppleant Tommy Holmertz
2e suppleant Frida Arnlund 

KLUBBINFORMATION

ASSOCIERADE KLUBBAR
Amerikanska bulldogklubben Sverige • Frida Arnlund • frida.arnlund@gmail.com
Mopsklubben • Manuela Schönherr
Svenska Olde English Bulldogge Klubben • Emma Stjernberg 
Svenska Continental Bulldog Klubben • Jonas Wandell • info@continentalbulldog.se

FRÅN KOMMITTÉER & LOKALA KLUBBARFRÅN KOMMITTÉER & LOKALA KLUBBAR

ESKILSTUNA-TORSHÄLLA LOKALKLUBB
Öppen träning har varit igång under vintern vid klubben. 
Renovering av klubbstugan har också hunnits med mellan 
träningspassen. Det händer en hel del på klubben under 
våren. Den 5 mars kursinfo med fullt hus av förväntansfulla 
kursdeltagare. Den 19 mars kursuppstart för alla kurser 
utom valp som startar upp den 21 mars.

Våra öppna träningar fortsätter naturligtvis vid klubben på 
torsdagskvällar, spår och sökgrupper kör på i skogen lörda-
gar och söndagar. Den 31 mars har vi lydnadstävling på 
klubben, den 12 maj anordnar vi personsöksprov och den 
23 maj är det dags för lydnadstävling igen då på kvällstid. 
Den 2 juni anordnas SHK Hundtest på klubben. Utöver 
dessa aktiviteter så blir det naturligtvis några arbetsdagar 
samt någon familjedag med olika aktiviteter.

Den 7 april blir det en heldagsföreläsning om hundens 
mentalitet på klubben.

Det har också blivit en hel del nytt i styrelsen med mera, 
som presenteras bredvid.

Styrelse, revisorer och valberedning 2019
Svenska Hundklubben Eskilstuna-Torshälla lokalklubb

Ordförande Tommy Holmertz. 
V. Ordf. Jan-Eric Englund
Kassör Ulrica Dagson. 
Sek. Åsa Forsgren. 
Övriga styrelseledamöter
Linda Hedström
Susanne Höglund
Laila Johansson
Styrelsesuppleanter
Margreth Johansson. 
Therese Hidfalk
Revisor ordinarie
Bengt Åke Lindhé 
Revisorssuppleant 
Annika Flodmark. 
Valberedning 
Ann-Marie Olsen 
Mats Gustavsson
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SHK UPPSALA
I vanliga fall brukar klubben falla i lite vintervila men verk-
ligen inte denna vinter. Vi har hållit kurser och haft öppna 
träningar som aldrig förr. Vi har utnyttjat externa lokaler för 
kurser men även vår klubbstuga har använts flitigt för både 
kurser, öppna träningar och social samvaro. Vårt årsmöte var 
mycket trevligt och vi har nu en ny kassör Maria Wenn-
gren. Vi utsåg även våra lydnadsmästare i klubben samt 
årets prestation. Stort grattis till Frida Arnlund och Best 
(Rookie), Carina Nordin och Emmeth (klass I-hund), Lotta 
Waldenstedt och Tea (klass II hund) samt Annica Andersson 
och Cingo till årets prestation. 

Nu ser vi fram emot våren och sommaren med nya kurser. 
Just nu är det högt tryck på våra kurser som ibland blir 
fyllda inom ett dygn när vi öppnat dem. Men vi gör allt för 
att så många som möjligt ska hitta något som passar dem 
och deras hund. Vi fortsätter med öppen träning på torsda-
gar och dit är alla välkomna.

Stort tack till alla härliga människor och hundar som delar 
med sig av kunskap, skratt och inspiration.

Agneta Joelsson och styrelsen

Ordförande Agneta Joelsson 
Vice ordförande Ing-Marie Skogehall
Kassör Maria Wenngren 
Sekreterare Helen Gustavsson 
Ledamot Solveig Rosén 
Ledamot Marie Svenberg
Suppleant Anita Lundquist S
Suppleant Tore Magnusson 
Revisor Anders Lannergård 
Revisorsuppleant Lotta Waldenstedt

SHK VÄSTERÅS
18 maj är det medlemsdag, se anslag på Facebook och 
hemsidan.
5 maj, lydnadstävling i Västerås, kom gärna ut och heja eller 
bara ta en fika och prata hund.
Kurserna börjar i april månad så jag hoppas att många har 
anmält sig. 
11 maj kommer UK att hålla utställning i Västerås. Vi i 
Västerås kommer att hålla i serveringen. Anmälan utställ-
ning sker via MG event. Boka in denna dag! 
Vi ska även hålla en dagskurs den 21september. Mer info 
om kostnad etc kommer ut på vår Facebook sida samt 
hemsidan. 
Så håll utkik efter mer information.
Linnea Strandberg, ordförande

SÖDERTÄLJE 
Styrelsens sammansättning 2019
Ordförande: Tommy Eriksson
Vice ordförande: Miriam Huttunen
Kassör: Jan-Lennart Andersson
Sekreterare: Anita Walldau - Wallin
Ledamöter: Annika Sandström, Lena Wiklund
och Annica Ahlberg-Valdna
1:e suppleant: Jeanetté Gustavsson
2:e suppleant: Eva Sulalampi

Vi är redan i mitten av mars månad när detta skrivs och 
kursverksamheten har så smått börjat. Klubben har fått 

24



nytändning vad gäller Noose Work som håller i sig.
Nu pågår även en omtyckt kurs, Fria Hundar med Johan 
Andersson.

Hemsidan www.shksodertalje.hundpoolen.nu har uppda-
terats och fått ett nytt utseende. Vi arbetar hårt för att vi ska 
synas i sociala media. Den lokala mediagruppen har startat 
upp arbete kring detta. 
Kursverksamheten för våren 2019 är planerad och utlagd på 
sociala media.
Utställningarna hos oss ligger den 29 juni internationell och 
nationell den 28 september, anmälan görs på den centrala 
hemsidan.

Årsmötet 2019 hölls i klubbstugan lördagen den 9 mars och 
startade med utgivning av sju stycken årsmötesutmärkelser. 
Ny valberedning för nästa årsmöte: Yvonne Jagersten, Anja 
Vervaart och Jörgen Wall.
Välkomna ut till klubbens alla aktiviteter.

Tommy Eriksson ordförande

Hemsida: www.shksodertalje.hundpoolen.nu 
Facebook: SHK Södertälje medlemsforum
E-post. shk.sodertalje@gmail.com
Plusgiro 13 09 05-3

Årets första huggormsbett är här! De sköna 
solstrålarna i stora delar av landet lockade fram 
huggormarna och redan nu har en handfull hundar 
drabbats, enligt Agria Djurförsäkring. Drabbade 
hundar är hemmahörande i Uppsala, Västerbotten, 
Västmanland och Västra Götaland.

Det räcker med ett par varma dagar för att 
huggormarna ska komma fram och då gäller 
det att vara extra uppmärksam på var hun-

den eller katten nosar eller sätter ned sina tassar. 
– Den härliga vårvärmen lockar fram huggormar-

na och under den senaste veckan har årets första 
skadeanmälningar börjat att trillat in hos oss, säger 
Patrik Olsson, affärsområdeschef sällskapsdjur på 
Agria Djurförsäkring.

De flesta hundar och katter blir bitna i nosen, 
men värst drabbade är djuren som blir bitna i tas-
sen. Ett bett i tassen kan leda till dödlig utgång.

– Många hundar som drabbas har snabbt behov 
av veterinärvård. De flesta repar sig, men varje år 
avlider ett mindre antal hundar av huggormsbett, 
säger Patrik Olsson.

Försök att bära hunden för att undvika att giftet 
sprids, håll den i stillhet och sök snarast veterinär. 
Förutom vila behövs ofta understödjande behand-
ling som smärtstillande och vätska under ett par 
dagar. I vissa fall kan hunden behöva motgift.

Huggormarna är redan på bettet
Skador av ormbett
Graden av skada beror på mängden gift som injice-
ras. Vissa fall av ormbett leder enbart till smärtsam 
svullnad i bettområdet, men i andra fall uppstår 
skador på djurets inre organ.

Hunden eller katten kan få en lever- och njur-
skada och drabbas av blodbrist, ibland får djuret 
hjärtpåverkan. Allt detta går vanligtvis över med 
lämplig medicinering och vila. Katter klarar sig 
generellt bättre än hunden, men behöver ofta 
veterinärvård.

Symtom på ormbett
Först märks ormbettet inte så mycket på hunden 
eller katten, men efter ett tag blir djuret trött och 
vill helst ligga ned. Efter någon eller några tim-
mar svullnar den bitna kroppsdelen. Om bettet 
har tagit i nosen eller i läpparna svullnar ansiktet 
upp mycket kraftigt och når ett maximum efter ett 
till två dygn. Läpparna kan bli ett par centimeter 
tjocka och svullnaden kan sjunka ner på halsen. 
Om bettet tar i en tass svullnar den upp och svull-
naden kan sprida sig uppåt benet.

Källa: Agria
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