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Baksidan av att kastrera sin hund • Nytt i SHK och mycket mer..

ordet
Med anledning av den pandemi som
rått har konsekvenserna varit att klubbens funktionärer haft begränsade
möjligheter att ses fysiskt. Därav är
det än mer beundransvärt att verksamheten ändå kunnat utvecklas så mycket
– fantastiskt jobbat av alla engagerade
ideella funktionärer!
Vi behöver påminna oss själva att det är
ett ideellt arbete som görs av oss alla –
det är Vi som är Svenska Hundklubben
- och alla bidrar med sitt engagemang
och tid med de bästa intentioner. Så
känner du någon, är själv en idéspruta
som kan tänka sig ansluta till ett redan
glatt gäng, hör gärna av dig.

Härliga drivkrafter inom SHK!
Vi har länge väntat på att återigen kunna
planera och genomföra våra aktiviteter i
större utsträckning än vad vi har kunnat
de senaste 1,5 åren. Nu äntligen kan vi
starta upp igen.
Glädjande har det varit att flera nya
grenar som (Nosarbete, Specialsök,
Rallylydnad etc.) har, eller håller på att
utvecklas och introducera.
Intresset har varit högt ute på våra lokalklubbar och det är riktigt roligt att, både
via sociala medier och på plats följa det
engagemang som sker ute på lokalklubbarna.

Närmaste tidens planer innehåller nya
instruktörsutbildningar, fortbildningar
inom olika grenar, exteriördomarutbildning med mer. Är du intresserad
så kontakta din lokalklubb, ha koll på
hemsida och sociala medier där aktuell information publiceras. Inom kort
kommer även en central funktionärdag
kunna genomföras.

Anna-Lena Mann

Riksordförande

Under sommar och höst har det genomförts en nationell två-dagars utställning
i Västerås, en klubbutställning i Södertälje och en ringsekreterarutbildning. En
uppskattad handlerutbildning har även
den skett i Enköping under hösten. Även
lydnadstävlingar, personspår- och personsökprov har genomförts under hösten
med stort intresse – jätteroligt!

Foto: Anna-Lena Mann
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SVENSKA HUNDKLUBBEN (SHK) är en organisation som består av sju lokalklubbar och
en huvudklubb, som består av centralstyrelse och kommittéer. SHK är en partipolitiskt
obunden och religiöst fristående riksorganisation för hundägare och hundintresserade
personer. År 2022 firar SHK 110 år! Läs mer på: www.svenskahundklubben.se
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Småplock

LED-halsband
LED-halsband i lite bredare modell som ser till
att hunden syns i mörkret. Halsbandet laddas
enkelt via USB och kan lysa på tre olika sätt.
Pris: 169 kr kr. www.arkenzoo.se

Portabel skål
Två separata kammare med vattentätt lock
Två öppningar i locket, går att använda
separat. Med krok och inklusive reseskål av
silikon. Plast/silikon. Pris: 139 kr.
www.doggie.se

Hundleksak
Hundleksak som studsar i olika riktningar och
tål slit och släng. Handtaget högst upp gör
det enkelt för hundarna att greppa och bära
leksaken. Frånpris: 79 kr. www.hooks.se

Sele
Diskret snabbknäppe i Zink och selens konstruktion
gör det även enkelt att storleksanpassa det till din
hund. Ihåliga spännen kombinerar egenskaperna
av lätta och säkra spännen och samtidigt gör det
bekvämt för en mindre eller yngre hund att bära..
Pris: 399 kr. www.lamino.se
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Småplock

Koppel utan handtag
Man har reflex i hela kopplet och även inboderade gummitrådar för bra grepp. Kopplet finns
i flera färger och två olika bredder.
Frånpris: 335 kr. www.shop.firstvet.com

Skön tröja
Mjuk och värmande fleece hoodie
från Puppia för mindre hundar
och valpar. Frånpris: 349 kr
www.doggie.se

Hundklappa

r till jul!

Bädd
Rund hundbädd i mjuk långhårig
polyesterplysch. Något högre kant
så att hunden får en mysig och trygg
sovplats. Stoppad med polyesterhålfiber vilket hjälper bädden hålla
formen längre och ger hunden en
tryckutjämnande sovplats. Undersida
i tålig 210D polyester ger en tålig
lättskött bädd. Avtagbar och tvättbar
klädsel så du enkelt håller hundens
sovplats hygienisk. Finns i flera storlekar. Frånpris. 499 kr. www.hooks.se
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Hull och premieringar hos
svenska utställningshundar
Förekomsten av övervikt hos sällskapshundar ökar men hittills saknas kunskap om
övervikt hos svenska utställningshundar.
Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet
har bedömt hullet hos svenska utställningshundar och undersökt hur hundar i olika
hull premieras på utställning.
Hullet hos 120 hundar av sex populära raser
bedömdes av utbildad djurhälsovårdspersonal med hjälp av en väletablerad 9-gradig
hullbedömningsskala där 1 definieras som
utmärglad och 9 utgör grav fetma. I den här
studien betraktades hundar med en bedömning lika med eller över 6 som överviktiga.
Ungefär en tredjedel (32 %) av hundarna
bedömdes vara övervikta. Lindrig övervikt

6

(6) var dominerade
bland de överviktiga
hundarna och ingen hund bedömdes
vara fet. Förekomsten
av övervikt skilde
sig mellan raserna
och fransk bulldogg,
golden retriever och
labrador retriever uppvisade högst förekomst
av övervikt (50–67 %).
Lindrig övervikt påverkade inte hundarnas
resultat då normalviktiga och lindrigt överviktiga hundar fick
bedömningen ”excellent” eller högre
utmärkelser
(certifikat) i likvärdig utsträckning.
Hundägare, uppfödare och domare
behöver öka sin medvetenhet gällande övervikt hos hund, och utbildning
i hullbedömning föreslås av forskarna
som ett led i att motverka övervikt och
därtill kopplade hälsorisker. Detta ses
som särskilt viktigt för retrievers och
kortnosiga raser vilka uppvisade hög
förekomst av lindrig övervikt i studien
och har rasspecifika hälsoproblem som
förvärras av ett ökat hull. Ägare och
uppfödare av dessa traditionellt robusta
hundraser bör också informeras om att
lindrigt överviktiga hundar inte premieras i större utsträckning än normalviktiga på utställning.

Varma julklappstips!
Värmande tröjor, skyddande regnjackor,
rolig aktivering och mjuka, gosiga bäddar är alla saker som förhöjer livskvalitén i höstrusket. Arken Zoo har tagit in
flera produktnyheter på hyllorna för att
du och din bästa vän ska få en så mysig
höst som möjligt.
Mörker, kyla och regn är saker som
hör hösten till – men om du och din
hund är rätt utrustade så finns det
många sätt att njuta av årstiden. För att
inte frysa tycker många vovvar att det är
skönt med lite kläder. En stickad tröja är
ett bra alternativ för hundar som inte är
vana vid att ha på sig kläder. Det stickade materialet är smidigt och ger inte
från sig prasslande ljud, som annars kan
vara skrämmande. Tröjorna är värmande och täcker stora musklergrupper utan
att begränsa rörligheten. Dessutom kan
de användas som ett mellanlager under
en jacka eller overall för riktigt frusna
hundar. Cirkapris: 200 kr.

Du är väl medlem?
Runt om i landet finns våra lokalklubbar som anordnar, kurser, träffar,
utställningar och annan verksamhet.
Ta dig till närmsta lokalklubb och bli
en del i våran gemenskap. Ta också
del av nyheter, resultat och vår digitala
tidning på nätet.

www. svenskahundklubbe.se
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Flyga med hund - så semestrar du
med din hund i privatflyg

Nu kan du boka din semesterresa och ta
med dig hunden i eget privatflyg. Utrikesgruppen erbjuder sedan tidigare privatflyg
resor till alla destinationer i hela världen.
Du reser på det absolut bekvämaste sättet.
Det är flexibelt och du väljer hur och när
du vill resa. Några fördelar med privatjet
är att du får flygplanet helt för dig själv.
För att kunna boka en resa med sin hund
skickar resenärer enkelt en bokningsförfrågan på webbplatsen.

Kunden lämnar uppgifter om resan,
exempelvis: Avreseort, destination
och resedatum samt antalet personer
och hundar som ska följa med på
resan. Det går snabbt och enkelt att
boka privatflyg. Efter bokningsförfrågan skickas ett prisförslag tillbaka
som matchar kundens förfrågan.
Därefter är det bara att packa väskan
och resa till den valda destination
med sin hund.
Resenärer kan välja olika flygplanskategorier, vilka också har olika
priser. En del är lite billigare men
fortfarande riktigt bekväma eller
välj en dyrare flygplanskategori som
ger extra av allt. Vissa typer av flyg
kan bli kostnadseffektiva kontra
andra dyrare flyg om det är en grupp
resenärer som ska resa. Exempelvis
ett företag eller en hel familj som ska
ta med sig hunden på sin semester
eller företagsresa. Läs mer på utrikesgruppen.se

som inte är vana vid att träffa många
människor på en och samma gång.
I en färsk julundersökning från Arken
Zoo, som omfattar 28 416 djurägande
kunder, svarade en majoritet (54 procent) att det bästa med att ha ett husdjur i jultider är sällskapet. Det näst
bästa var att man tillbringar mer tid tillsammans med sitt husdjur (19 procent).
Låt detta fungera som en påminnelse
att ta vara på kvalitetstiden med dina
fyrbenta familjemedlemmar, som inte
vill något hellre än att vara tillsammans
och leka med dig. Källa: Arken Zoo

En hunderbar jul – 9 av 10 får en
djurklapp

Julen nalkas och med den kommer
även julstressen. För många av oss
kan den vara extra påtaglig i år, inte
minst för våra yngre fyrbenta vänner
8
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Läsvärt
i vinter
Lykke – nya verktyget i kampen mot
dopning

Lykke är en 2,5-årig Riesenschnauzer som
nu officiellt tagit steget in som ett verktyg i
antidopningsarbetet inom Svensk Travsport
tillsammans med sin förare Fia Mårdfelt.
Tillsammans har de gått en specialsökutbildning på Hundcampus och under utbildningen kände Fia att detta vore intressant
att testa på hästar och antidopning. Hon tog
därför kontakt med Svensk Travsport och
ett pilotprojekt inleddes under våren 2021.
Det Lykke gör är sannolikt världsunikt.
Han söker nämligen inte bara efter sprutor,
burkar eller liknande som kan innehålla
preparat som ”vanliga” sökhundar gör.
Han söker också efter spår av preparat som
kommer UR en häst och alltså redan gått
genom kroppen. Han kommer bland annat
att söka igenom boxar och urinfläckar både
på tävlingsplatser.
– Lykke har visat sig ha alla de kvaliteter
som behövs för en hund som ska arbeta
med sökuppdrag på den här nivån. Hans
personliga egenskaper i kombination med
en enorm analysförmåga gör honom till ett
fantastiskt verktyg. Vi är nu redo att stötta
Svensk Travsport i deras antidopningsarbete
och med Lykke kan vi utveckla arbetet till
nya nivåer, avslutar föraren Fia Mårdfelt.
9

179kr

Att ha hund
Med enkla metoder får du här
lära dig att leva, leka och kommunicera med din hund, aktivera
och vägleda den genom sådant
som kan bli problem i vardagen.
Du får kunskap om hundens
positiva påverkan på människors
hälsa, samt svar på de vanligaste
frågorna från hundpsykologen.
En bok som snabbt blir en trogen
följeslagare under hundens alla
utvecklingsfaser!
Trick och lekar att lära din hund
Satsa på att göra
lekstunderna med
din hund ännu roligare här finns en
uppsjö av påhittiga
lekar och trick som
är enkla att lära in.
I den är boken får
du många tips.

Aktuellt

Annica Otterman och den 1,5-åriga labradoodle-tiken Chilly har ett starkt band.
De är nära varandra fysiskt, och de har
dessutom båda en koll på känslan i rummet. Personer i närheten som utstrålar
stress, oro eller sänder ut andra negativa signaler som uppfattas av Chilly, får
genast besök av henne. Chilly knuffar lite
på din hand eller lutar sig mot ditt ben,
och uppmanar dig att klappa henne.
Det är en otrolig förmån att ha tillgång
till Chilly, säger Annica Otterman,
Foto Helen Wennerholm
HR-specialist på Sjöbo kommun. Hon
hjälper mig att bryta barriärer och att
En fyrfotad kollega på Sjöbo kommun
snabbare komma närmre personer. Hon
ger lugn och trygghet, vilket i sin tur
Chilly är en alldeles speciell hund. Hon jobbar
utlöser hormonet oxytocin, som ger oss
på Sjöbo kommun som terapi- och skolhund
en känsla av välbefinnande. Chilly har ett
med uppdrag att skapa goda relationer mellan
examensbevis från en ettårig utbildning,
människor. Med Chillys hjälp kan hundförare
och har nu dubbelkompetens; Chilly och
och HR-specialisten Annica Otterman lösa besvärliga fall av mobbing, hjälpa sjukskrivna till- Annica Otterman har tillstånd att arbeta
både med vuxna och barn, som terapibaks till arbetet och förhindra psykisk ohälsa.
och skolhund.

www.olivers-petfood.se
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5 Tips

Att upptäcka om
hunden är sjuk

Observera din hunds vanliga beteende
Försök att skapa en bild av din hunds normala tillstånd så att du lätt
kan se när någonting inte står rätt till. Håll utkik efter förändringar i
aptit, dryckes- och toalettvanor och vilja att röra på sig.

1.

2.
3.

Hundhälsa

Kliar sig i öronen
Din hunds öron ska vara rena med väldigt lite synligt
vax. Öronproblem orsakas ofta av för mycket svamp,
vilket är varför det ibland kallas för svampinfektion.

Röda områden i ögonvitorna
Symptom på ögoninfektion är bl.a. rödhet, dimmighet, inflammation,
ovanlig utsöndring, svårigheter att se och ökad känslighet för ljus. Ögoninfektioner kan bli väldigt allvarliga om de inte behandlas och kan till och
med orsaka permanent skada på din hunds syn.

4.

Illaluktande andedräkt
Om andedräkten är outhärdlig kan din hund ha en
infektion. Tryck försiktigt med fingret mot din hunds
tandkött för att se om det är friskt. Tandköttet bör vara
rosa, eller mörkt på svarta hundar.

Källa: Evidensia, Omlet.

Hunden har diarré

5.

Kan komma i samband med stress, byte av foder, ätit något
olämpligt som rubbar den natulurliga tarmfloran. En frisk och
kry hund bör inte ha återkommande diarré och om din hund
har diarré ofta bör du söka hjälp.

11
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Ny Hundras i Sverige!
Svenska Hundklubb välkomnar hundrasen
Alaskan Klee Kai tillsammans med rasklubben Svenska Alaskan Klee Kai Klubben.
Alaskan Klee Kai (AKK), även kallad för
Klee Kai {Kli Kaj} är en mindre polarhund
som avlades fram på 1970-talet av Linda
Spurlin i Alaska, USA.
Målet med skapandet av rasen var att
ta fram en sällskapsvariant av de andra
arbetande polarhundarna, så som: Alaskan
Husky, Siberian Husky, Schipperke och
American Eskimo Dog. Resultatet blev en
stor hund i ett litet paket!

Klee Kai är en energisk och väldig intelligent ras som behöver mycket stimulans. På
grund av dess skygga natur så uppmanas
det av samtliga uppfödare i hela världen att
fokusera sig på socialiseringen av hundarna
för att förbättra avkommornas mentalitet.
SAKK har identifierat 13 stycken Klee Kai i
landet, varav tre är stambokförda i dagsläget. Men fler är på gång.

Rasen har distinkta och symmetriska ansiktsmasker och kroppsmarkeringar i flera
nyanser av följande färgkombinationer, tillsammans med vitt: svart, grå, brun (kallas
för mörkröd i rasstandarden) och röd.
En färg i varje öga, två i ett eller samma i
båda är godkända. De har även möjligheten
att få kombinationer av flera olika ögonfärger så som blå, brun, bärnsten och grön.

12
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...Klee Kai finns i tre storlekar:
• Toy: upp till 33cm i mankhöjd.
• Miniature (Mini): över 33 - 38cm.
• Standard: över 38 - 43cm.

Visste du att...
...“Klee Kai” betyder “liten hund” på
inuktitut språket!
...Order “Kai” i Alaskan Klee Kai är
densamma i både plural som singular.
...Klee Kai älskar att prata!
De gillar att uttrycka sig med olika
konstiga och roliga ljud så som ylande,
mumlade, joddlande och mycket mera.

Vi förväntar oss Sveriges första kull
nästa år. Så än så länge hänvisar SAKK
till Alaskan Klee Kai Association of America
(AKKAOA). Där finns en lista på uppfödare. Vi uppmanar alla att undersöka dokument och hälsan innan köp av hund.

...Klee Kai kommer i tre olika längder
på pälsen som kort/sträv, standard och
långhårig.

www.olivers-petfood.se
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Träna hundens muskler
och kroppskontroll
En hållbar hund är något vi alla vill ha, oavsett om
man har jakthund, vallhund, tjänstehund eller sällskapshund. Läs mer om hur balans- och kroppskontrollsträning förbättrar din hunds balans och kroppsmedvetenhet.
Text: Agneta Joelson Foto: Christine Lindblom
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Reportaget

kombinera
gärna olika
balansredskap

Enkel och rolig träning för både hundar,
mattar och hussar.

D

enna träningsform passar
alla hundar, då redskap och
övningar anpassas helt utefter din hunds behov och
förutsättningar. Att hunden
har vältränade bålstabiliserande muskler
är själva grunden för att den ska kunna
hantera sin kropp på bästa sätt, kunna höja
sin prestationsförmåga och minska skaderisken. Med en bra grundmuskulatur klarar
hunden av att hantera oväntade situationer
utan att skada och ger hunden styrka, ökad
rörlighet, koordination, balans och självförtroende.
Innan man börjar träna är det viktigt
att ha en plan och vara förberedd så att man
undviker skador. Se till att din hund är helt
frisk! Om den har några hälsoproblem rådgör med din veterinär innan. Det är också
viktigt att använda en sele på sin hund för

att undvika ryck i nacken. När hunden har
sele på sig kan man hjälpa till och stötta
genom att hålla en hand i den när hunden
är på väg ner eller får svårigheter med balansen.
Det finns mängder av olika bollar och
man väljer boll utefter vad hunden klarar
av och vad jag klarar och vad jag vill åstadkomma med träningen. Balansdiskarna är
enkla att hantera även för en svag hund
eller om man har svårt att hantera en stor
boll. Piggbollarna stärker hundens tår och
senor och ger akupressur som ger ökad
cirkulation. Peanutbollen kan man använda till bra träning till alla hundar. Den rör
sig mestadels i sidled och inte så mycket i
andra riktningar. Äggbollen är den bästa
bollen att jobba på. Välj rätt storlek så att
hunden kan jobba med rak rygg och bra
vinklar i benen. Äggbollen rör sig åt alla
håll och hunden får parera och träna alla
Fortsättning på nästa sida
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Sheltie balanserar på boll. Foto: C

Balans på fyra piggbollar.

muskler. Rund pilatesboll kan vara en utmaning för friska hundar men hunden kan
inte stå en bra på en rund boll.
Som en första grundövning på bollen får
hunden själv välja position men målet är
att jobba stående. Många hundar vill i början sitta eller ligga då de inte klarar av att
stå upp. När hunden kan stå stabilt börjar
man med små rörelser i olika riktningar.
Målet är att hunden ska hålla tassarna stilla
och bara sträcka sig och parera med sin
bålstabiliserande muskulatur. Kom ihåg att
träna både åt höger och vänster och det ska
vara sakta rörelser, inte snabba. Hunden
kan va stel och har svårare att böja sig till
något håll och därmed svårare att hålla balansen.

När hunden kan grundövningarna kan
man låta hunden sträcka sig längre åt sidan
och mellan benen. Undvik rörelser där hunden får sträcka sig rakt uppåt med huvudet.
För att träna ryggmuskulaturen ska hunden
jobba med huvudet i normalhöjd om man
däremot vill träna benmuskulaturen låter
man hunden sträcka sig mer neråt tassarna.
Får att ytterligare försvåra övningarna kan
hunden byta position och växla mellan sitt,
stå och ligg. Var uppmärksam på om hunden blir trött ta gärna paus och upprepa sedan. Ytterligare försvåring kan ske genom
att lyfta en tass i taget. Från början bara
någon sekund för att utöka till 30 sekunder
per tass. Låt inte hunden lägga sin tyngd i
din hand när du håller upp tassen.
Det är möjligt att kombinera olika ba-

16
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Christine Lindblom

Sinus jobbar med balansen. Foto:Anders Joelsson

lansredskap för att öka utmaningen och
få en bättre träning. Man kan till exempel
låta hunden jobba i uppförsbacke eller
nedförsbacke . I uppförsbacke får hunden jobba med bröstkorg och baksida
lår och i nedförsbacke är det ländryggen
och buken som jobbar. En muskel som
de flesta hundar har problem med och
behöver stärka är den stora höftböjaren.
Vi har störst kraftutveckling när muskeln jobbar i excentrisk kontraktion,
dvs när den sträcks ut och blir längre
samtidigt som den kontraheras som vid
upp och nedförsbacke. En hund som är
svag i frampartiet kan behöva lite extra
träning med frambenen på en lägre boll
än bakbenen. Avsluta gärna med att låta
hunden ligga på bollen medan du sakta
gungar den upp och ner.

Tänk på att träningen är mycket jobbigare
än det ser ut. För vanlig friskvård är det
lagom med fem till tio minuter, en till två
gånger i veckan. En tävlingshund kan succesivt träna mer. Viktigt att inte träna hun-

Viktigt!
• Individanpassa träningen
•Tänk på säkerheten och se till
att bollen inte kan rulla iväg
• Börja med basövningar och öka
succesivt
• Tänk på att träningen är jobbig
för hunden

17
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SVENSKA HUNDKLUBBEN (SHK) är en organisation som består av sju lokalklubbar och
en huvudklubb, som består av centralstyrelse och kommittéer. SHK är en partipolitiskt
obunden och religiöst fristående riksorganisation för hundägare och hundintresserade
personer. År 2022 firar SHK 110 år! Läs mer på: www.svenskahundklubben.se
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Insänt

Om hundar kunde tala...

Sniffa!
Att hundar har bättre luktsinne vet vi. Men hur viktigt
är det och vilka vilka dofter känner de?
Ja, läs Inga Olausson underbara insändare.
Om hundar kunde tala....
Text och Foto: Inga Olausson

F

rans, min hund säger till mig
att lägga mig ner på backen och
krafsa undan löv, mossa, stickor
och strån. Jag gör som han säger
och lägger näsan mot marken.
– Slappna av och ta ett djupt andetag nu.
Jag blundar och drar in hela lungan full

och en svirrande känsla far genom huvudet. Det här har jag aldrig känt förut! Att
det kunde dofta så här? Det känns fuktigt,
kallt, syrligt, men ändå på ett annat sätt. Jag
upptäcker att jag inte har ord som beskriver dofterna som fyller näshåla, svalg och
lungor.
Fortsättning på nästa sida.

Insänt
Frans, västgötaspets och sniff-proffs.

Han buffar mig lätt i sidan och säger åt
mig att ställa mig upp. Vi ska gå vidare.
Vi fortsätter över gärdet bort mot Hagövägen och svänger in på kalhygget. Här har
man avverkat den gamla trötta skogen för
att ge plats åt nya, friska plantor. Avskalade, torra stammar av tall, gran och en och
annan björk har lämnats som skafferi för
alla de fåglar som bor i kvarvarande träd i
närheten. Här kan insekter leva gott i väntan på att bli föda åt hungriga fågelungar.
Han fortsätter framför mig och stannar vid
en stor sten.
– Här! Gör samma sak här, fast du måste
nog puffa undan stenen lite.
Återigen gör jag som han säger och stenen ger lätt med sig. Den är inte helt rund,
utan ena
sidan är ganska rak, nästan som en misslyckad tegelsten. Den rullar ett halvt varv
och ställer sig stadigt på ena kanten. Några
invånare som bor under stenen flyr i
förskräckelse åt alla håll. Ett dåligt samvete infinner sig och jag rullar försiktigt
tillbaka den. Hoppas inte alltför mycket är
förstört. Det går inte att dra in några dofter här, där jag helt klart är inkräktare.

Vill du också
skriva? Meddela
oss gärna!

Den snif fa
nde

Frans rela
xar emell
anå

t.

– Nu är du lite barnslig, säger han. Om
man inte undersöker naturen lär man ju
inte känna den, eller hur? Förvisso, tänker
jag, men känner samtidigt att vi nog har lite
olika förhållningssätt till naturen.
– Kom nu, matte, ropar han en bit framför
mig. Här borta! Skynda dig!
Vi fortsätter en bit till innan vi vänder hemåt igen.
– Fattar du nu varför jag måste nosa och
snoka överallt, nu när du själv har prövat? Jag har ju nosen mot backen jämt och
känner hela tiden nya dofter, till och med i
mörkret. Men du går med näsan högt upp
i vädret hela tiden och där kan man ju inte
känna speciellt mycket. Där är det ju bara
luft!
Han har helt rätt. Han har gett mig ett nytt
perspektiv och helt visst kommer jag ganska
snart att lägga näsan mot marken igen – och
andas in......
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Klubbinformatin
Kicki Samuelsson

– Vi fortsätter att utveckla våra kurser
enligt efterfrågan från våra medlemmar, fortsätter Kicki Samuelsson som har varit ordförande för Svenska Hundklubben i Södertälje
i ett år. Hon är även spårdomare, kurs- och
utbildningsansvarig och domare i flera andra
discipliner.
Till höstens kurser anmälde sig 17 nya
medlemmar och totalt uppgår medlemsantalet till cirka 270 personer, vilket är en glädjande ökning. Det är självklart uppmuntrande och Kicki tar det som ett bevis
på att kursutbudet är lockande.
– Som lokalklubb i Svenska Hundklubben
hälsar vi alla hundar välkomna, renrasiga
som blandraser. Vi gör ingen skillnad på
hundarna, alla är välkomna till våra kurser
och arbetsprov.

Välkommen till
SHK Södertälje
Text: Annica Ahlberg-Valdna

När vi arrangerar spårprov är det många
hundägare som kommer långväga ifrån. Det
tar jag som ett kvitto på att våra arbetsprov
är populära och att ryktet sprids utanför vår
medlemskrets. Spårproven och övriga arbetsprov är inte några tävlingar mot andra, man
utmanar sig själv för att förbättra sina egna
resultat. Misslyckas man är det inget som hindrar att man försöker igen.
Det är Kicki Samuelsson som berättar om
spårproven som hittills i år lockat till sig 89
ekipage.
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Under året har en arbetsgrupp arbetat
fram regler för hur specialsöksproven ska
genomföras. Även här är det fem klasser som
gäller med ökande svårighetsgrad. Just nu är
materialet ute på remiss hos lokalklubbarna
för att därefter godkännas av Arbetsprovkommittén och slutligen Centralstyrelsen.
– Sedan ska vi utbilda domare och vår
förhoppning är att vi kan komma i gång
med specialsöksprov under senvåren, i alla
fall under nästa år, säger Kicki Samuelsson
som även välkomnar det centrala beslutet
att kurser och prov nu decentraliserats till
lokalklubbarna.
Några av kurserna som erbjuds i Södertäljeklubben leds av externa instruktörer.
Tanken är att det kompletterar kunskaperna som finns inom klubben. Kursen Fria
Hundar, vardagslydnad med hundcoachen
Johan Andersson, är ett utmärkt exempel på
populär kurs. Kurstillfällena fylls snabbt och
antalet platser räcker knappt till.
Fortsättning på nästa sida.

Klubbinformatin
En nöjd ny medlem, Göran
med sin Eurasier Tage.
Foto: Eva Stilling.

Två nöjda rookies

Text: Göran Pettersson

Jag och Eva (min fru) hade skaffat oss hund
igen efter att ha levt utan hundar i femton
år. Tage kom till vår familj. Tage är en envis,
lite egensinnig, självständig och otroligt
varmhjärtad Eurasier som snart fyller två år.
Som nyblivna hundägare letade vi efter ett
bra sammanhang för oss och vår nyblivne
familjemedlem. Vi blev rekommenderade
Södertälje Hundklubb av en av expediterna
i vår lokala djuraffär. Hon sa att det är en
väldigt trevlig klubb. Hon hade rätt! Men det
är inte bara en trevlig klubb utan också en
hundklubb med en omfattande bra verksamhet.
Vad är det då som gör klubben så bra?
Visst kändes det lite obekvämt första gången
Tage och jag stod på parkeringsplatsen i
Bastmora och väntade på att första kurstillfället skulle börja men vi kände direkt att vi
var välkomna. Eftersom Tage är lite reserve-
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rad (typiskt Eurasier) kände jag en viss oro
för hur han kommer att bemötas men det
var en obefogad oro. Tage och jag upplevde
direkt respekten för att varje hund är en
egen individ med individuella egenskaper
som kommer att respekteras.
Jag tilltalas väldigt mycket av den syn på
hundar och hundträning som jag har uppfattat genomsyrar klubbens kurser. Alla hundar
är välkomna oavsett ras eller kombinationer
av raser. Att i huvudsak använda positiv förstärkning för att nå resultat men samtidigt
kunna vara tydlig i samtliga roller.
Under det år jag varit medlem i klubben har
Tage och jag hunnit delta i tre kurser. Vi har
deltagit i vardagslydnad för unghundar, ordning och reda, spår och kursen Fria hundar.
Gemensamt för alla kurserna har varit att
instruktörerna har varit väldigt kompetenta
och engagerande. Det har varit en lättsam

Klubbinformatin
stämning utan att för den skull förlora seriositeten och eftersom det varit flera instruktörer i varje kurs har alla hundar med förare
blivit sedda. Som kursdeltagare har jag
uppskattat den pedagogiska dynamik och
spänning som ibland uppstår när kursledarna inte är överens om alla detaljer. Det är
inte bara jag som uppskattat kurserna utan
det har Tage också gjort. Så fort vi närmar
oss klubben i Bastmora eller spårområdet
i Svartbro så gnyr Tage och trampar runt i
buren – han vet att det väntar något riktigt
kul.
Förutom kursverksamheten anordnar klubben olika öppna träningstillfällen inom t.ex.
lydnad och spår. Tage och jag har deltagit
ett par gånger i spårträning. Det har varit
kul att träna utifrån sina egna förutsättningar men samtidigt träffa betydligt mer
erfarna ”spårare” och lyssna och lära. Det är
ett kul socialt sammanhang att vara med i.
Inte så pretentiöst.

Eftersom jag i hela mitt liv arbetat med frågor som handlar om ideella föreningar och
civilsamhälle så kan jag inte låta bli att fundera över vad är det som gör att en klubb
eller lokalförening fungerar så bra. Det
finns så klart många orsaker till det men
två saker som jag tror är viktiga är att det
måste både finnas eldsjälar och en struktur som ger eldsjälarna utrymme och stöd
som gör att de inte bränner ut sig. Jag hade
förmånen att vara med på klubbens senast
årsmöte. Jag blev seriöst imponerad av med
vilken tydlighet och proffsighet klubben
administreras och styrs. Administration i
all ära men utan de eldsjälar som jag mött
i Södertälje Hundklubb tror jag inte klubben hade varit i närheten av den kvalitet
som den har idag. Så ett stort och ödmjukt
tack från Tage och mig till såväl Svenska
Hundklubben Södertälje som till expediten i
djuraffären i Mariefred som rekommenderade oss klubben.

www.olivers-petfood.se
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Hundhälsa
Aggresivitet, en anledning ill kastrering.
FOTO: Jaromír Chalabala

Kastrera eller inte?

Ända fram till 1989 var kastrering av hund förbjudet
i Sverige av andra skäl än medicinska, men den togs
bort genom en ny djurskyddslag. Ur ett webbinarie
förklarar Patric Ragnarson, leg. djurssjukvårdare,
uppfödare om fördelar och nackdelar med kastrering.

V

arför man väljer att kastrera sin
hund kan ha olika skäl. Det kan
handla om att förebygga oönskade beteenden, hanhundsilsken,
kissmarkering och löp.
Eller så kräver hunddagis det.
Vid kastrering tar man bort hundens
könscellsproducerande- och könshormonpro-

Av: Manuela Schönerr
ducerande organ. Vid en hanhundkastration
avlägsnas testiklarna och bitestikel. En tik
mister äggstockar, äggledare och livmoder.
Kastrering ger en snabb sänkning av könshormon testosteron/östrogen ibland redan
inom två timmar. Effekten av markanta
beteendeförändringar ses efter cirka sex, åtta
veckor efter ingreppet.
Fortsättning på nästa sida
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Hundhälsa
om kastrationen görs innan första löp
är risken för tumörer 0,05 procent. Om
tiken löpt en gång är risken 0,8 och vid
två löp innan 25 procent risk att utveckla
juvertumörer.
Hos hanhundar som kastreras tidigt,
ökar risken för prostatacancer upp till
åtta gånger.

FOTO: Manuela Schönerr

Vad är det för skillnad mellan kastrering och
sterilisering?
Steriliseringar görs sällan i Sverige. Sterilisering innebär att sädesledaren och äggstockar
ligeras (knyts av). Steriliseringen har ingen
påverkan på beteende.
När ska man kastrera?
Inte för tidigt, hunden bör vara 10-12 mån. Om
man kastrerar vid yngre ålder får man ett sämre urval av hanhundar. Hunden utvecklar inte
sina maskulina särdrag, den blir även högre än
normalt och får oftast mindre bröstkorg. Kastration i äldre ålder leder ofta till att oönskade
beteenden kvarstår, förändrad ämnesomsättning, minskad muskelstyrka, högre vikt som
då påfrestar på leder och ligament som kan ge
ortopediska problem senare i livet.
Varför kastrerar man av hälsoskäl?
Det kan handla om könshormonrelaterade
sjukdomar, prostataförstoring eller vid oregelbundna löp. Kastrering kan även minska
stressrelaterade epileptiforma kramper och
hindra utvecklingen av vissa former av cancer
eller undvika juvertumörer.
För att undvika juvertumörer, har man sett att
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Vad finns det för andra skäl?
Vanligaste orsaken hos hanhunden är
ägarens önskan att bli av med oönskade
beteenden som
upplevs som besvärliga. Slippa skendräktighet och oönskade beteenden vid
löp samt slippa livmoderinflamation.
Vilka negativa effekter finns med kastrering?
Det enda säkra effekt är att hunden
aldrig kan få en avkomma. Det är stora
individuella skillnader var det gäller beteende förändringar. Upp till 15 procent
av vuxna hanhundar får ingen påvisad
beteendeförändring. Men lusten att
rymma och dominerande beteenden tex.
rida på husses eller mattes ben påverkas
ofta positivt av kastration. Urinmarkeringar inomhus minskar också hos mer
än hälften av dom kastrerade hundarna.
Det är en vanlig orsak
till kastrering.

Tänkvärt!
Aggressiva beteenden minskar med
60-90 procent med kastration.
Icke revir relaterade aggressioner
endast 10-20procent.

Hundhälsa
Illustration: Flavia Canel

Att tänk på vid kastrering
• Avelsbasen minskar drastiskt, förödande för små raspopulationer.
• Avelsurvalet görs allt för tidigt,
ibland redan vid åtta veckors ålder.
• Svårare att utvärdera mentalitet
hos en kull om alla hanhundar är
kastrerade.

Det är få hundar som blir bättre om dom
bits innan kastration säger Patric, han tycker att man ska arbeta med problemen i andra plan, det finns ingen garanti för att hunden blir fogligare ofta blir det sämre. Man
kan prova med kemisk kastrering för att se
om hunden blir annorlunda i sina beteenden. Kemisk kastrering minskar testosteron
och resulterar att inga spermier produceras.
Vid kemisk kastrering kan man inte säga
säkert om hanhundar bli återställd, och det
finns alltid en risk när man söver hundarna, Patric avslutar med att berätta att en
studie har gjorts, där man kommit fram till
att kastrerade hundar blir ett neutrum, den
luktar inget man kan säga att den tappar sin
könsidentitet. Det positiva med kastrering
är att hundarna ofta kan koncentrera sig
bättre tex så är hundar inom tjänsten jag
pratar om tullhundar och sökhundar. Även
ledarhundar är ofta kastrerade.
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• Kastrerade hanhundar får ej
delta på utställning.
• Dålig mentalitet är en arbetsfråga
och inte en fråga om kastration.
• Minskar muskelmassa.
• Ökar ledproblem.
• inkontinens (vanligare hos tikar).
• Ökad risk för ämnesomsättning
rubbningar
• Diabetes
• Fetma
• Försämrad bentäthet.
• Kemisk kastrering räknas som
doping och har en karens på sex
månader.

Hundhälsa
Hundar kan ha ADHD-symptom. Foto: Pexels. CC0.

Hundar kan ha
ADHD-symtom

Är din hund hyperaktiv? Impulsiv? Jagar din hund
svansen runt och runt? Eller bara stirrar på väggen utan anledning? Det kan finnas en anledning
bakom detta till synes ologiska hundbeteende.
Av: Karin Andersson
Mer än 11 000 hundar av olika raser deltog i en studie som gjordes av ett team av
forskare i Finland och den fann att hundar
kan uppvisa människoliknande ADHD och
tvångssyndrom-beteenden.
”Hundar delar många likheter med

människor, inklusive fysiologiska egenskaper och samma miljö. Dessutom förekommer ADHD-liknande beteende hos hundar.
Detta gör hundar till en intressant modell
för att undersöka ADHD hos människor”,
kommenterar doktoranden Sini Sulkama,

28

Hundhälsa
Forskarna spårade hundens hyperaktivitet,
impulsivitet och ouppmärksamhet. Teamet
ställde beteendefrågor till husdjursägares om deras hund som baserades på en
undersökning som använts vid mänsklig
ADHD-forskning.
Studien fann också att hundar som tillbringade mer tid ensamma regelbundet var
mer hyperaktiva, impulsiva och ouppmärksamma än hundar som tillbringade mer
tid med sina ägare eller inte var ensamma.
Hundar med ADHD-liknande egenskaper
kan ha svårt att lugna ner sig, kan uppvisa

tecken på ouppmärksamhet och kan skälla
och gnälla oavbrutet. ”Som sociala djur
kan hundar bli frustrerade och stressade
när de är ensamma, vilket kan frigöras som
hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet. Det kan vara så att hundar som
tillbringar längre perioder i ensamhet också
får mindre träning och uppmärksamhet
från sina ägare, förklarade Sulkama.
Studien avslöjade också att din hunds ras
kan spela en betydande roll för huruvida
de kommer att utveckla ADHD-liknande
beteendemässiga drag.
Källa:www.nature.com

www.olivers-petfood.se
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Hundhälsa

Prosit
Prosit
Vad är det som händer? Svaren brukar vara, det är noskvalster.
Noskvalster är en parasit som är vanliga i Skandinavien (Pneumonyssoides caninum ). Ibland blir hundar förkylda så det kan
vara lätt att missta en nysande hund med kvalster för en vanlig
förkylning. De symtom som förknippas med noskvalster är ökat
flöde från nosen, nysningar, fnysningar eller omvända nysningar.
Men de flesta hundarna har inga symtom alls.
Text: Manuela Schönerr Illustatration, hund: Flavia Canel
Symtomen på noskvalster är inte helt specifika utan liknar ibland symtomen man ser
vid hals och luftvägsinfektioner. Kvalstren
är små men kan ibland ses med blotta ögat,
alla hundar kan drabbas av dessa kryp.
De är snabba och rör sig en centimeter i

minuten. Det kan vara svåra att hitta. Att
diagnostisera noskvalster är inte lätt, förr
sövdes hundarna och näshålan inspekteras
under förstoringsglas, idag nöjer man sig
vanligen med att utifrån symtombilden
behandla med antiparasitära medel.
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starka dofter och så som parfym och
rengöringsmedel. Man kan heller inte
utesluta kvalsterallergi, andra allergier
eller halsinfektion.
På mina hundar har det dykt upp sporadiskt under hösten och våren. Från någon eller några gånger under en veckas
tid för att sedan upphöra. Jag skulle säga
om det håller på längre än 14 dagar så
rekommenderas jag att söka hjälp hos
veterinären. Bra är då om man kan uppge
i vilka situationer det brukar uppstå.

Foto: Anky von Wyk

Det är inte helt klarlagt i vilken utsträckning
som noskvalster behöver behandlas. På 90-talet
gjordes en undersökning på obducerade hundar,
man fann att 21 procent hade noskvalster. Frekvensen idag är okänd men den kan ha minskat
med den ökade användning av parasitmedel.
Reverse sneezing framkallas av en irritation i
svalget eller rättare sagt i mjuka gommen. Det
kan drabba vilken hund som helst, men verkar
vanligare hos de trubbnosiga raserna. Det kan
hända då hunden råkat få ett grässtrå i halsen
om det finns damm på golvet, vid väderomslag,
eller när hunden blir jätteglad. Men även vid

vers-petfood.se
www.olivers-petfood.se
www.olivers-petfood.se
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Källa: SVA, doktorn.com och anicura.se
Se även på you tube : Reverse Sneezing
in dogs:why it occurs, how to stop &
prevent it.Your Vet online

Tips!
För att hjälpa hunden när inåtdragningarna inte vill släppa kan man
sticka in ett finger i mungipan och
försöka få hunden att svälja. Ett annat
tips är att hålla för en näsborre för att
påskynda förloppet. Gå till veterinären om besvären återkommer är eller
är ihållande.

Visste du att...
Foto: Stockphoto

Text: Suzanne Fredriksson
Hyreslägenehet - hundägarens rättigheter och skyldigheter
• Du får normalt ha hund i hyreslägenhet och
du behöver inte be värden om lov.
Enda undantaget är särskilda allergihus, där
hundförbud kan gälla.
• Det förekommer att hyresvärdar skriver in
förbud mot hundar eller vissa hundraser i
hyresavtalet eller ordningsföreskrifterna, men
det är inte säkert att det skulle hålla i en rättslig
prövning.
• Hundar får i allmänhet vara ute i bostadsområdet så länge du har koll på den och följer
lokala regler.
• Du har ett strikt ansvar för skador som
hunden orsakar. Det innebär att skulden faller
på dig även om du inte har varit slarvig eller
vårdslös.
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• Som hyresgäst är du också skyldig att inte
störa grannar. Vissa ljud måste de acceptera
men om hunden skäller eller ylar ofta, länge
eller efter tio-elva på kvällen kan det leda till
uppsägning.
• Har hunden krafsat sönder dörren eller slitit
onormalt på lägenheten kan du bli skyldig att
betala när du flyttar.
• I bostadsområden gäller oftast kopplingstvång och skyldighet att plocka upp hundbajs.
På lekplatser och badplatser kan det råda totalt
förbud mot hundar. Kolla på kommunens miljöförvaltning vad som gäller. Som hundägare
är du skyldig att känna till det.

SVENSKA HUNDKLUBBEN (SHK) är en organisation som består av sju lokalklubbar och
en huvudklubb, som består av centralstyrelse och kommittéer. SHK är en partipolitiskt
obunden och religiöst fristående riksorganisation för hundägare och hundintresserade
personer. År 2022 firar SHK 110 år! Läs mer på: www.svenskahundklubben.se

Mer om oss

Medlemskapet är rullande på 12 månader.
Du som inte tillhör någon Lokalklubb
betalar huvudklubbsavgift.
Medlem blir du på:
www.svenskahundklubben.se/medlem
Frågor angående medlemskap skickas till:
medlemsreg@svenskahundklubben.se

Prisvärde för tidning: 65 kr

Svenska Hundklubben

Snart
Annonsera
110 års
gärna
Jubileum

Tidningen

VÅRA HUNDAR
Läs vår digitala tidning på
www.svenskahundkkubben.se

Svenska Hundklubben är en riksorganisation för
hundägare och hundintresserade personer.
Medlemstidningen ges ut 4 ggr per år med
heta tips, nyheter och inspirerande och lärande
reportage. År 2022 fyller SHK 110 år!

SHK ger ut klubbtidning 2 ggr / år.
Ta del av hundens hälsa, träning, roliga
aktiviteter tips och det senaste nytt.
Forskning och inspirerande reportage.
Har du som medlem tips och ideér kontakta
oss gärna.

Första numret kommer ut 27oktober. ( Feb – Maj – Aug - Nov)
Har du produkter eller tjänster inom ämnet hund och vill möta hundägare där
hunden är det störtsta intresset? Då är tidningen Våra hundar ett bra val!
Priser 2020/2021
Helsida
Halvsida
Banners stor
Banner lite

Vill du annonsera kontakta:
Karin Andersson 070-236 05 50

170x240 mm+ 5 mm utfall
120x170 + 5 mm utfall
900x150 pxl.
300x150 pxl.

3 750 kr
2 000 kr
2 000/mån
1 000/mån

SVENSKA HUNDKLUBBEN (SHK) är en organisation som består av sju lokalklubbar och en huvudklubb,
som består av centralstyrelse och kommittéer. SHK är partipolitisk obunden och religiöst fristående
riksorganisation för hundägare och hundintresserade personer. År 2022 firar SHK 110 år!
Läs mer på: www.svenskahundklubben.se

Annonskontakt: Bengt Olsson 070-470 04 48
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bengt@alltomtravsport.com

mer om oss

Hej medlem

Var med och

Tävling
Redaktionen tar gärna del av dina bilder. Skicka en
eller flera härliga, roliga, eller tokiga bilder på dig och din
hund. Vi lottar ut fem vinnare som vinner fina klubbpriser.

TÄVLA

Vinn fina klubbpriser

Skicka till: riks.vordf@svenskahundklubben.se

Delta i vår enkät
Hur fungerar klubben? Redaktionen vill gärna ta
del av vad du tycker.
Vi vill veta:
1. Vad vill du läsa om i den här medlemstidningen?
2. Hur fungerar din lokala klubb?
3. Vilka kurser saknar du på din ort?
Skicka till: riks.vordf@svenskahundklubben.se

Du följer väl oss
på facebook

TIDNINGEN

KLUBBEN

Redaktionen:
Ninox International AB
559156-471
Lillkyrka lissleby 7
745 97 Enköping

Webb:
www.svenskahundklubben.se

Ansvarig utgivare:
Anna-Lena Mann

SVENSKA HUNDKLUBBEN (SHK) är en organisation som
består av sju lokalklubbar och en huvudklubb, som består av
centralstyrelse och kommittéer. SHK är partipolitisk obunden
och religiöst fristående riksorganisation för hundägare och
hundintresserade personer. SHK är anslutna till internationella
kennelklubben (IKU). År 2022 firar SHK 110 år!

Redaktör:
Karin Andersson
karin@alltomtravsport.com

Webbmaster:
Jonas Wandell
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SVENSKA HUNDKLUBBEN (SHK) är en organisation som består av sju lokalklubbar och
en huvudklubb, som består av centralstyrelse och kommittéer. SHK är en partipolitiskt
obunden och religiöst fristående riksorganisation för hundägare och hundintresserade
personer. År 2022 firar SHK 110 år! Läs mer på: www.svenskahundklubben.se

