
 

 

 

  



Ordförandeord  
Nu är det snart dags för sommar och semester för 
de flesta av oss. 

Våren har varit händelse- och aktivitetsrik och vi 
kan se att engagemanget ute hos våra lokalklubbar 
varit stort. 
Detta är något att ta fasta på och vara extra stolta 
över, givet att SHK, som är en helt ideell förening 
helt är beroende av alla aktiva funktionärer som 
ställer upp och engagerar sig i allt från 
gräsklippning, instruktörer, döma arbetsprov eller 
utveckla våra regelverk. Ni gör alla ett fantastiskt 
jobb! Men…vi behöver bli fler då medlemsantal, 
kursverksamhet och tävlings- och provverksamhet 
håller en ökande trend – så gillar du att umgås med 
likasinnade hundintresserade människor och kan 

tänka dig att hjälpa till i stort som smått – hör av dig till din lokala klubbstyrelse eller 
skicka ett meddelande till: info@svenskahundklubben.se så hittar vi något för alla! 

I april hölls Huvudklubbens årsmöte på sin gamla plats hos Strömsholm igen och var 
välbesökt både fysiskt och digitalt. Den nya styrelsen är redan igång och jobbar med 
flera olika projekt parallellt. Mer info kan ses löpande på webbsidan och mer om i 
kommande nummer av Våra Hundar. 

Vi tackar avgående ledamöter och suppleanter för gott arbete och samarbete för denna 
gång (Gabriella Larsson, David Wetterlind, Anki Lindlöf och Susanna Bergström). Vi 
hälsar även vår nya redaktör för Våra Hundar välkommen och ser fram mot nya 
intressanta nummer som detta! 

Önskar er alla en riktigt fin sommar tillsammans med era fyrbenta vänner så hörs vi snart 
igen – ngt klokare, ngt mer vältränade (hundarna i alla fall) men framförallt mer utvilade 
och peppade på en händelserik höst! 

Sommarhälsningar, 
Anna-Lena & ”Thea” 

 

Redaktörens rader 

Tänk vad fantastiskt det är med digital teknik. 
Tidningen skapas just nu "långt från ära o redlighet" 
ute i österbottniska skärgården i Finland. Där sitter 
redaktören med datorn, på semester med hundarna 
Rosa och Aska, i en liten timmerstuga på Långön, 
Närpes kommun. Här finns också miljarder med 
myggor som blir mat åt miljoner med småfåglar. Vi 
försöker hålla myggorna ute. Har upptäckt den 
fantastiska uppfinningen Termacell... kanske inte så 
miljövänlig men fyller sitt ändamål! 

Oavsett var ni befinner er - tänk på att inte lämna hunden kvar i bilen nu under 
sommaren och solvarma höstdagar. Och ta det lugnt om ni ska gå långa promenader 
under varma dagar. Asfalt bränner både bara fötter och tassar. Sommarhet luft riskerar 
att ge värmeslag hos både djur o människor även om man håller sig i skuggan. 

Hoppas detta nummer av Våra Hundar ska ge intressant läsning om hundar i allmänhet 
och SHKs verksamheter i synnerhet. Du som medlem är alltid välkommen att bidra till 
tidningens innehåll. Oavsett om du skriver själv eller hittar intressanta hundämnen på 
andra ställen - skicka ett mail till redaktionen@svenskahundklubben.se 
Hälsningar Åse med Aska och Rosa  

PS Tänk på att när du reser utomlands med din hund (eller annat husdjur) så MÅSTE du 
anmäla till Tullen att ni kommer tillbaks.  

Antingen gör du en föranmälan på Tullverkets hemsida, där du fyller i djurets 
passnummer, chipnummer, ras samt datum för inresa till Sverige och var du anländer. 
När du gjort det kan du gå eller köra på "Grönt" vid gränsstationen. Du ska fortfarande 
kunna visa djurens pass med korrekta vaccinationer och numret på din föranmälan, om 
så krävs. Har du inte tillgång till Tullverkets hemsida för föranmälan så MÅSTE du gå eller 
köra på "Rött" och ta kontakt med tulltjänsteman. Finns ingen tjänsteman på plats så 
MÅSTE du ringa det nummer som finns angivet vid gränsstationen. Trevlig resa! 
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och underliggande kommittéer utsedda av 

CS. Organisationen har flera lokalklubbar 
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En ny hundbok finns på marknaden - Hundar av Helene Lumholdt och Riccardo 

Palombo. Huvudpersonerna i boken heter Loppan, Mario, Havanna, Mio, Baro, 

Tino samt Viggo & CoCo - alla hundar av olika typer och personligheter men också 

underbara hundkompisar. 

Redaktionen bad författaren Helene berätta om deras bok och vad som är så speciellt med 
den. 

"Det finns mängder av böcker om hundar sprängfyllda med fakta och handfasta råd och tips. 
Vår bok skiljer sig från dem genom att i första hand vara en porträttbok. Åtta hund-
personligheter skildras i text och (underbara) bilder. Vår ambition har varit att lyfta fram 
några av människans så viktiga livskamrater. Idén till boken föddes under pandemin när 
många valde att skaffa hund som ett sätt att bryta sin isolering. För personer som lever 
ensamma eller har svårt med sociala relationer har hunden alltid varit en fantastisk möjlighet 
till närhet, omtanke och kärlek.  Boken är skriven på lättläst svenska för att vara tillgänglig 
för alla; barn som vuxna, personer med och utan lässvårigheter." 

Boken är på 100 sidor och fylld av texter och fina bilder av både ägare och hundar samt även 
lite informativ text med hundinformation i allmänhet. Boken är utgiven av LL-förlaget och 
kan köpas via tex Adlibris eller Bokus eller via förlagets egen hemsida ll-forlaget.se  
ISBN: 9789189149182 Hos förlaget kostar den ca 200 kr. 

AKTUELL KLUBBINFORMATION  
DOMARAUKTORISATIONER 
Arbetsprovskommittén (APK) har auktoriserat  
 - Susanne Larsson, Eskilstuna-Torshälla som domare i Nosprov till och med järnklass. 
 - Åse Rönnblom Gsson, Eskilstuna-Torshälla som domare i Föremålssök till och med silverklass. 
 
ANSÖKTA KENNELNAMN 2022 
GOLDEN DUST  
Raser: Welsh corgi cardigan, Welsh corgi pembroke, Fransk  bulldog 
VIKING PRIDE  
Raser: Biewer Terrier, Pomeranian 
 
HUNDAR SOM GENOMGÅTT SVENSKA HUNDKLUBBENS HUNDTEST 

20220430 
Audi blandras, Helena Gustavsson, Södertälje  
Beautybull's Bandero (Bandero) American Bulldog bullytyp, Johanna Uusimaa, Eskilstuna-Torshälla 
Gödalens Milo (Milo) Finsk lapphund, Lena Höglund, Eskilstuna-Torshälla 
Zorro blandras, Kara Venlock, Västerås 
Aquatass Cherokee The Dream Weawer (Chaser) Portugisisk vattenhund, Björn Svensson, Västerås 

 

20220611 

Freckles Batman (Sixten) Welsh springer spaniel, Susanne Ahlén, Västerås 

Elingeby Bob (Rebus) Schäfer, Eva Kvist Östgren, Västerås 

Yanx's Bounty (Bounty) Rottweiler, Joakim Brunnström, Södertälje 

Atomos Kristina VII (Thea) Flat coated retriever, Lotta Lindblom 

Ytterligare planerade SHK Hundtester under 2022 är 20 augusti och 17 september. Anmälan via hemsidan 

www.svenskahundklubben.se  

LÄMPLIGHETSTEST (L-TEST) FÖR BLIVANDE SERVICE- OCH SIGNALHUNDAR 

Via Svenska Hundklubbens samarbete med Service- och signalhundsförbundet - SoS - har 10 stycken hundar 

genomgått Lämplighetstest (L-test) för blivande Service- och signalhundar. Ytterligare tre stycken L-tester för SoS 

inplanerade i september 2022.  
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Låt oss presentera 

LYDNADSGLÄDJE -  

ett prov som bygger på samarbete och glädje 
Vill du ha kul och öka samarbetet med din hund så kanske detta är något för dig. Svenska hundklubben har nu 

startat lanseringen av en ny gren inom hundsport, Lydnadsglädje. Lydnadsglädje handlar om ett samspel 

mellan förare och hund och bygger på glädje och kommunikation. Arbetet att utforma en ny gren inom 

lydnaden har pågått under flera år i ett samarbete mellan lokalavdelningarna i Södertälje och i Uppsala. Vi 

har träffats fysiskt några gånger och provat delar av det vi var klara med men framför allt har det varit digitala 

möten. Gruppen som jobbat med detta har varierat över tid och förstärkts med intresserade personer under 

tiden. Det har varit ett vinnande koncept då vi har olika erfarenheter med oss och på så sätt kompletterat 

gruppen med nya kunskaper. Vi har testat praktiskt och ändrat på delar och testat igen. 

Text o bilder Agneta Joelsson 

Christine Lindblom och Rebecka Olsson har jobbat med 
domarens bedömningar och det är kanske det område vi 
har testat, tänkt om och jobbat med mest. Rebecka 
berättar att det tillfällen vi setts fysiskt och jobbat med 
utvecklingen av bedömningen har betytt otroligt mycket. 
Varje övning bedöms på en 5-gradig skala. Avdrag görs för 
bland annat sträckt koppel, hunden nosar, bristande 
samarbete och att övningen inte utförs korrekt. Däremot 
får man prata med sin hund och visa med kroppen vad 
man vill att den ska göra. Man får däremot inte röra 
hunden. När ett ekipage ha gått en bana har vi flera 
oberoende av varandra varit domare för att se att vårt 
bedömningsinstrument har en samstämmighet och att vi 
bedömer ekipagen lika. Rebecka säger också att 
samarbetsviljan, glädjen och uppträdandet poängsätts i 
ett helhetsintryck. 

Sara Ryrfeldt har skapat 66 olika skyltar med övningar. 
Skyltarna står placerade i bana som ekipaget ska passera 
och utföra de moment som beskrivs på skyltarna. Det kan 
vara till exempel slalom, svängar eller andra rörelser som 
ska utföras. Skyltarna har olika färger som ska underlätta 
förståelsen. Blå färg betyder att man gör rörelsen 

tillsammans medan svart färg betyder att hunden gör 
rörelsen själv. Är det däremot grön färg är det föraren som 
rör sig och hunden är stilla. Vi tror att detta kan underlätta 
betydelsen när man lär in den.  

 
Skylt 1:12 Där föraren ska runt hunden som sitter 

 

Skyltarna är indelade i olika klasser utifrån svårighetsgrad. 
Allt detta ha sammanställts i de regler som ska gälla. 
Många små detaljer har Anki Lindlöf jobbat med. 



Skylt 1:14 Hunden ska gå runt föraren som står stilla 

Men nu var arbetsgruppen äntligen klara med alla delar så 
vi kunde testa hela konceptet. En lördag i februari var det 
dags att presentera lydnadsglädje för några nya 
intresserade medlemmar. En hundsporthall var bokat i två 
timmar för vår utvärdering. Det är mycket som måste 
fungera, regler, skyltar och bedömningsunderlag för 
domare. Vi började med en kort genomgång av regler och 
skyltar för de tillresta deltagarna. Lydnadsglädje liknar 
rallylydnad i stort men det finns skillnader också. Man får 
själv välja om man vill ha koppel eller inte i alla klasser. Att 
ha kopplet kan göra att många kan våga att tävla i de 
högre klasserna vilket har varit en önskan som kommit 
fram. Reglerna hindrar inte heller från att ha sele i stället 
för halsband om man så önskar. 

Under banvandringen 
visar domaren hur 
banan ser ut och hur 
den ska genomföras. 
Banan består av ett antal 
skyltar som ska passeras 
och ekipaget ska 
genomföra det som 
beskrivs på skylten. Den 
första klassen som finns, 
Rookie, ser alltid likadan 
ut dvs man känner igen 
sig och kan förbereda sig 
och träna på just denna 
bana.  

Förutom Rookie finns tre 
klasser till från 1-3. 
Övningarna som ska 
utföras blir lite mer 
komplicerade ju högre 
klass man ska tävla i. I 
varje klass ska man 
utföra 12-20 övningar 
och det finns många 
olika övningar man kan 
välja på. I klass 1-3 är 
bygger domaren en unik 
bana inför varje 
provtillfälle.  

Men åter till bandvandringen där domaren visat banan 
och nu är det fritt fram för de tävlande utan hund att gå 
banan och memorera övningarna 

Till vår testdag i 
Rallylydnad kom det 
några deltagare från 
Eskilstuna-Torshällas 
lokalklubb. Det var 
David Wetterlind, 
Lisbeth Pettersson 
och Ebba Wetterlind 
som kom med två 
hundar. De hade 
tidigare testat rallylydnad men bara hört talas om 
lydnadsglädje tidigare och var nyfikna. Efter banvandringen 
var det dags att pröva på banan. Ebba passade på att gå med 
både sin egen hund och med en lånehund. Vi som stod 
bredvid tyckte det såg bra ut och hon var nöjd efteråt med de 
resultat hon fått.  

Åsa Zätterqvist passade även på att testa banan med båda sin 
hundar. Det gick utmärkt förutom en liten missräkning i 
dubbelvolten där hon gick ett varv extra då hon tappat 
räkningen. Men vi såg en härlig kontakt mellan Åsa och 
hennes Shetland sheepdog, Elsa när det gick banan. Glädjen 
när de kom till belöningsskylten gick inte att ta miste på. 

Arbetsgruppen träffades några dagar senare för att lägga upp 
en planering framåt. Gruppen var enade i att träffen vi haft 
var ytterligare ett steg på vägen. En utvärdering som 
skickades ut efteråt var positiv. Vi jobbar nu vidare med detta 
koncept och hoppas starta upp flera träningstävlingar under 
hösten och därefter starta med riktiga prov under 2023.  

Ansvarig för Lydnadsglädje inom SHK är Centrala 
Lydnadskommittén CLK. 

Är du nyfiken och vill vara med och jobba med detta hör 
gärna av dig. Vi behöver även domare och funktionärer. 
Du är varmt välkommen att kontakta Agneta Joelsson, epost 
agnetajoelsson@hotmail.com om du vill veta mer. 

Dachshund dog vector created by ddraw - www.freepik.com  
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Tullverket rapporterar:  

Över 500 smuggel-

hundar stoppades 

förra året 

Tullverket har aldrig någonsin stoppat så många hundar från att föras 
in i Sverige som under 2021. Under förra året stoppades 523 hundar, 
de allra flesta vid gränsen i södra Sverige. Året innan stoppades 294 
hundar. Det visar ny statistik från Tullverket som sett att 
hundsmuggling blivit alltmer intressant för kriminella.  

 

– Det är dyster trend vi ser. Viljan att ha hund är stor och det utnyttjas 
av kriminella som ser att de kan tjäna stora pengar på den här 
hänsynslösa hanteringen av levande varelser. Det är beklämmande, 
säger Oscar Lindvall, biträdande enhetschef vid Tullverkets 
kontrollavdelning syd.  

Hunduppfödare i Sverige har inte kunnat möta den stora efterfrågan 
som uppstått under pandemin. Det har öppnat upp en marknad för 
smugglare och oseriösa hundförsäljare. Under 2021 har Tullverket 
stoppat 523 hundar vid landets gränser. Det är en markant ökning 
jämfört med året innan då 294 hundar stoppades. 

– Hundsmugglingen är mer organiserad och sofistikerad i dag och 
hundarna kommer ofta från Polen, Bulgarien, Ungern och Rumänien, 
säger Oscar Lindvall.  

Var försiktig vid köp av vovve 

Tullverkets samarbete med Jordbruksverket har intensifierats vilket 
gett resultat och gjort det svårare för smugglarna som försöker hitta 
nya tillvägagångssätt att få in hundar som stoppats och skickats 
tillbaka. 
– Vi vill fortsatt uppmana till försiktighet vid köp av hund. 
Hundsmugglingen är svår att komma åt så länge det finns köpare i 
Sverige som tar risken att köpa en valp som kan vara allvarligt sjuk i 
rabies, ha parasiter och som smugglats in under avskyvärda 
förhållanden, säger Oscar Lindvall. 

Oscar vädjar till alla som funderar på att köpa en hund: 

– Köp inte en valp via nätet som du gör med andra produkter. Köp från 
uppfödare i Sverige eller via seriösa kontakter. 
– Var inte godtrogen, en sjuk hund kan kosta dig tiotusentals kronor i 
veterinärvård. 
– Det är efterfrågan som styr. Vi på Tullverket eller andra myndigheter 
kan inte stoppa den här illegala verksamheten om människor fortsätter 
att köpa smuggelhundar. 

Antal stoppade hundar 2021: 523 
Antal avlivade hundar: 86 
Återutförsel: 377 
Karantän/hemkarantän: 46 

Antal stoppade hundar 2020: 294 
Antal avlivade hundar: 95 
Återutförsel: 169 
Karantän/hemkarantän: 23 

Antal stoppade hundar 2019: 210 
Antal avlivade hundar: 22 
Återutförsel: 153 
Karantän/hemkarantän: 34 

För mer information kontakta Tullverkets presstjänst: 0771-450 590 
Tipsa Tullverket om smuggling och tullbrott: 90 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Text och bilder: Tullverket 

Vad krävs generellt för att få ta in en hund till Sverige om du 

åker o hämtar den själv hos en uppfödare inom EU? 

Valpen ska vara 

 ID-märkt med chip 

 Ha pass för sällskapsdjur 

 Vara rabiesvaccinerad vid lägst 12 veckors ålder och 

vaccinationen ska vara inskriven i hundens pass. 

 Det ska ha gått minst 21 dagar sedan den 

rabiesvaccinerades 

Valpen måste sen anmälas hos Tullen - antingen i förväg via 

Tullens hemsida eller så går/åker du på rött vid tullstationen du 

kommer till. 

Om du väljer att låta någon annan transportera din valp till 

Sverige krävs ytterligare dokumentation.  

T ex ska dokumentet Djurägareförsäkran sällskapsdjur fyllas i. 

Hunden kan behöva besiktas inom 48 timmar av officiell veterinär. 

Kontrollera så veterinären verkligen har status att få utfärda 

dokumenten som behövs - dvs att lägga in valpens uppgifter i 

databasen TRACES och stämpla det dokument som ska följa valpen 

till Sverige. 

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida under Resor och handel med 

hundar mellan länder  

Källa Jordbruksverket 

https://jordbruksverket.se/djur/hundar-katter-och-smadjur/hundar/resor-och-handel-med-hundar-mellan-lander
https://jordbruksverket.se/djur/hundar-katter-och-smadjur/hundar/resor-och-handel-med-hundar-mellan-lander


 

 

 

 

 

 

Ekobrottsmyndigheten rapporterar -  

KRAFTIG ÖKNING AV BROTTSLIGHET 

KOPPLAT TILL INFÖRSEL OCH FÖRSÄLJNING 

AV HUNDAR
De senaste årens ökade efterfrågan på hundar utnyttjas av den organiserade brottsligheten som inkomstkälla, men även av ideel la 
föreningar och enskilda individer. Smuggling och oredovisad försäljning av hundar kan pågå ba kom en legal fasad. I en rapport från 
Ekobrottsmyndigheten, Tullverket och Skatteverket listas också flera åtgärder som skulle öka möjligheterna att förhindra brot tsligheten. 

Efterfrågan på sällskapshundar har ökat kraftigt sedan pandemin bröt ut samtidigt  som utbudet hos svenska uppfödare inte motsvarar den 
ökade efterfrågan. Det har medfört att både smugglingen och den legala införseln av hundar till Sverige ökat. De som smugglar  hundar är 
allt ifrån aktörer inom den organiserade brottsligheten till ideella föreningar eller enskilda individer. 

Tullverket stoppar allt fler smuggelhundar 
och ökningen har varit brant de senaste 
åren. 2019 stoppades 210 hundar och 
ökningen fortsatte 2020. Förra året 
stoppades 523 hundar och den oroväckande 
trenden ser ut att fortsätta även i år. De tre 
första månaderna stoppades 129 hundar. 
Smugglingen är problematisk på flera sätt. 
Risken att det kommer in farliga sjukdomar 
som rabies ökar, hundarna utsätts ofta för 
stort lidande och den organiserade 
brottsligheten tjänar pengar. 

– Det handlar om hänsynslös hantering av 
levande varelser. Marknaden för smuggel-
hundar skulle försvinna om det inte fanns 
någon efterfrågan från köpare. Det har inte 
uppmärksammats så mycket men man ska ha 
klart för sig att det är brottsligt att befatta sig 
med smugglade djur. Olovlig befattning med 
smuggelgods har faktiskt fängelse i 
straffskalan, säger Jonas Karlsson, sakkunnig 
på Tullverket. 

Underrättelseenheterna hos Ekobrotts-
myndigheten, Skatteverket och Tullverket har 
under 2021 och 2022 drivit ett projekt i syfte 

att upptäcka brottslighet kopplat till 
hundsmuggling. Även den brotts-
förebyggande enheten på Ekobrotts-
myndigheten har varit drivande i projektet. 
Rapporten bygger på erfarenheter som gjorts 
i samband med projektet. 

– Vi har märkt att dagens kontrollsystem är 
otillräckliga för att kunna förebygga och 
stoppa verksamheter med oredovisad 
näringsverksamhet med hundar säger Miia 
Vuolama, brottsförebyggande specialist hos 
Ekobrottsmyndigheten. Idag kan oseriösa 
aktörer få tillstånd att bedriva yrkesmässig 
handel med hundar utan att vara registrerade 
hos Skatteverket och samtidigt få ersättning 
från Försäkringskassan. Det här behöver 
ändras. Vidare behöver de myndigheter och 
veterinärer som sam-arbetar kring 
hundsmuggling få byta information med 
varandra kring misstänkt brottslighet, säger 
hon. 

Skatteverkets brottsbekämpande verk-
samhet har lämnat över fall av misstänkt 
skattefusk till den egna kontroll-
verksamheten, som redan är i full gång med 

en riktad kontroll av oredovisade inkomster 
från försäljning av hundvalpar. Det handlar 
om såväl smuggelhundar som valpar 
uppfödda i Sverige. 

– Vi har sett att valpar ibland säljs utan att 
någon inkomst redovisas över huvud taget, 
säger Elena Wallin, underrättelsechef på 
Skatteverket. Det kan bli mycket pengar för 
den som har flera hundar och får många 
kullar på ett år och det snedvrider 
konkurrensen gentemot de uppfödare som 
redovisar och betalar skatt. Den koppling vi 
ser till organiserad brottslighet och personer 
som missbrukar välfärdssystemen, gör det 
extra angeläget att genomföra dessa 
kontroller. 

Aktuella brottsmisstankar i sammanhanget är 
bland annat: 

· Skattebrott  
· Bokföringsbrott 
· Penningtvättsbrott 
· Smugglingsbrott 
· Bedrägeribrott 
· Bidragsbrott 

Text Ekobrottsmyndigheten 

Bild Tullverket 



HUNDSMUGGLING 

Hundar är inte en vara som alla andra. Köp 
aldrig en hund – vare sig i Sverige eller i 
utlandet – utan att noga kontrollera 
hundens bakgrund. Att köpa en 
smuggelhund är straffbart. 

Som hundköpare kan du bidra till att 
stoppa smugglingen av hundar genom att 
kontrollera deras bakgrund noga. På så sätt 
bidrar du till att djur inte får lida och att vi 
inte får smittsamma sjukdomar till Sverige. 

Det förekommer att hundar hämtas i länder 
där priserna är lägre än i Sverige, för att 
sedan säljas här till ett betydligt högre pris. 
Smugglingen medför ofta att hundvalparna 
separeras för tidigt från sin mamma och 
tvingas utstå långa och tuffa transporter. 
Dessutom är de sällan vaccinerade och 
avmaskade och kan därför vara smittade 
med både rabiesvirus och dvärgbandmask. 

 
Källa: Tullen 

Följande områden har identifierats som 
avgörande för att kunna förebygga och 
bekämpa illegal införsel och handel med 
djur: 

· Det bör göras en översyn av kraven för 
tillstånd för verksamhet med hundar att även 
innefatta kontroll hos Skatteverket. Tillstånd 
ska endast meddelas till seriösa verksamheter 
som, när behövligt, är registrerade hos och 
redovisar sin omsättning till Skatteverket. 
Kravet på tillstånd bör även innefatta 
förmedling av hundar. 

· Det bör göras en översyn av hur reglerna om 
djurskydd och införsel efterlevs idag för att 

öka säkerställa ändamålsenlig verksamhet 
och samsyn hos myndigheterna. 

· Undantagsbestämmelserna av registrering i 
det internationella hundregistret bör ses över 
för att hindra att dessa används för att 
försvåra myndigheternas kontroll. 

· Det bör möjliggöras en rätt för veterinärer 
att anmäla misstanke om illegal införsel för 
att försvåra möjligheterna att sälja in-
smugglade hundar. 

· Samverkan mellan Tullverket, Jordbruks-
verket och länsstyrelsen behöver utökas. De 
behöver kunna utbyta information med 
varandra i större utsträckning utan 

sekretesshinder, allt för att störa den 
organiserade brottsligheten. 

· Det bör skapas ett heltäckande register för 
hundar för att skapa ett system där hundar 
kan spåras från födsel eller införsel till nu-
varande ägare. 

· Vid ärenden om storskalig smuggling bör 
brottsvinster säkras och eventuella ekonom-
iska brott utredas. 

Läs mer på Ekobrottsmyndighetens hemsida 
www.ebm.se 

 

 

ÅTAL FÖR 

OMFATTANDE 

HUNDSMUGGLING 

Åklagare i Halmstad har under mars 2022 
åtalat tre personer för inblandning i mycket 
omfattande smuggling och försäljning m.m. 
av hundvalpar från Litauen.  

Under perioden maj 2019–november 2020 
har okända personer vid minst 19 tillfällen 
fört in i vart fall 69 hundar från Litauen till 
Sverige. Tre personer bosatta i Sverige åtalas 
för brottet grov olovlig befattning med 
smuggelgods för att de inte anmält hundarna 
till tullbehandling eller lämnat felaktiga 
uppgifter till tullen. 

– Hundarna hade bland annat falska pass och 
de saknade de intyg som krävs när man för in 
djur i landet till försäljning, säger kammar-
åklagare Jon Lindahl som är förunder-
sökningsledare. 

Enligt åtalet har de tre personerna, en kvinna 
och två män, i samband med införseln till 
Sverige haft kontakt med uppföljare, säljare 
och transportörer av hundarna. Hundarna har 
sålts på internet till privatpersoner. 

– Enligt min uppfattning ska brotten bedömas 
som grova, bland annat eftersom det varit 
fråga om en systematisk och omfattande 
brottslighet med ett mycket stort antal 
hundar som sålts för miljonbelopp till 
privatpersoner, säger kammaråklagare Jon 
Lindahl. 

(Målnummer i Halmstads tingsrätt: B 3256-20) 

VÄGLEDNING OM 

HUNDSMUGGLING 

Det blir allt vanligare att hundar smugglas in i 
Sverige. För att underlätta handläggningen 
har Åklagarmyndigheten tagit fram en rättslig 
vägledning för åklagare som utreder dessa 
brott. Publikationen heter "Rättslig väg-
ledning 2022:16 om hundsmuggling" 

Under 2021 stoppade Tullverket 523 hundar 
vid gränsen. Året innan stoppades 294 
hundar. Utvecklingen beror på att svenska 
uppfödare inte har kunnat möta den stora 
efterfrågan som uppstått. Hundsmugglingen 
är ofta organiserad och det går att tjäna 
mycket pengar på detta. 

– Regelverket upplevs som svåröverskådligt 
och därför har vi tagit fram en rättslig 
vägledning för att underlätta för de åklagare 
som får hundsmugglingsärenden på sitt bord, 
säger kammaråklagare Fredrik Jönsson på 
Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum. 

I vägledningen beskrivs vilka villkor som gäller 
för att få föra in sällskapsdjur i Sverige, bland 
annat vilka hälsointyg och andra dokument 
som krävs. Den innehåller också ett 
antal rättsfall från senare år. 

– Man kan se att domstolarna särskilt beaktar 
om hundarna kommer från områden där 
rabiessmittan är okontrollerad. Då bedömer 
man det i allmänhet som grovt brott, säger 
Fredrik Jönsson. 

Grovt smugglingsbrott ger fängelse i mellan 
sex månader och sex år. 

Källa Åklagarmyndigheten 
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‘Evidence of large genetic influences on dog ownership in the Swedish 

Twin Registry has implications for understanding domestication and health 

associations’ Scientific Reports. In press. DOI: 10.1038/s41598-019-44083-
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GENERNA PÅVERKAR VALET ATT SKAFFA HUND 

En grupp svenska och brittiska forskare har i en ny studie undersökt ärftlighet och 

hundägande med hjälp av över 35 000 tvillingpar från Svenska Tvillingregistret. 

Resultaten visar att en persons gener har stort inflytande över valet att skaffa hund. 

Generna verkar stå för mer än halva förklaringen till att en del blir hundägare och andra 

inte. 

 

Hunden var det första djur att tämjas av människan och vi har haft 
en nära relation till hunden under åtminstone 15 000 år. I dag är 
hunden ett av de vanligaste husdjuren och anses bidra med både 
välbefinnande och förbättrad hälsa till sina ägare. Forskargruppen 
som nu presenterar sina nya resultat har samkört det svenska 
Tvillingregistret med två svenska hundägarregister. Målet var att 
undersöka om det finns en ärftlig komponent i hundägarskap. 

- Vi blev överraskade att se 
hur mycket en persons 
genuppsättning bidrar till 
valet att skaffa hund. De här 
resultaten är viktiga för att 
förstå samspelet mellan hund 
och människa genom tiderna. 
Trots att hundar och andra 
husdjur är vanliga 
medlemmar i hushåll runt om 
i världen så vet man ganska 
lite om hur de påverkar vårt 
dagliga liv och vår hälsa och 

vad som avgör valet att skaffa hund. Kanske har vissa personer en 
starkare medfödd förmåga och vilja att ta hand om husdjur än andra, 
säger Tove Fall, studiens huvudförfattare och professor i molekylär 
epidemiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper och 
Scilifelab vid Uppsala universitet. 

Hon menar att de nya resultaten även kastar nytt ljus över tidigare 
studier som visat samband mellan hundägande och god hälsa. Kanske 
är det så att samma genuppsättning som gör en person till trolig 
hundägare till exempel också indirekt ger en bra hjärt-kärlhälsa. 

Att studera tvillingar är en välkänd metod för att bena ut vad i vår 
biologi och vårt beteende som kommer av miljöfaktorer och vad som 
beror på våra gener. Eftersom enäggstvillingar har precis samma 
genuppsättning och tvåäggstvillingar i genomsnitt bara delar hälften 
av den andres genetiska uppsättning kan en jämförelse av 
hundägande mellan dessa två grupper avslöja huruvida generna har 
någon betydelse för hundägande. 

Forskarna upptäckte att enäggstvillingarna i högre grad hade fattat 
samma beslut gällande hundägande som sitt tvillingsyskon än vad 
tvåäggstvillingarna hade gjort. Studiens resultat visar att generna kan 
förklara mer än femtio procent av egenskapen hundägande. Generna 
spelar alltså en stor roll när det kommer till valet att äga en hund. 

- Den här typen av tvillingstudier kan inte säga oss exakt vilka gener 
som är inblandade men här ser vi för första gången att gener och 
miljö spelar lika stor roll för om man skaffar hund. Nästa uppenbara 
steg är att försöka identifiera vilka genetiska varianter som påverkar 
det här valet och hur de relaterar till personliga egenskaper och andra 
faktorer så som allergier, säger Patrik Magnusson, studiens 
seniorförfattare och forskare vid institutionen för medicinsk 
epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet samt chef för 
Svenska Tvillingregistret. 

- Studien har stor betydelse för förståelsen för omständigheterna 
kring hundens domesticering. Årtionden av arkeologisk forskning har 
hjälpt oss skapa en bättre bild av var och när hunden klev in i 
människans värld men moderna och uråldriga genetiska data låter oss 
nu direkt utforska varför och hur, säger zooarkeologen och 
medförfattaren Keith Dobney, Chair of Human Paleoecology vid 
Department of Archaeology, Classics and Egyptology, University of 
Liverpool

Text Linda Koffmar, UU. Bilder ToveFall UU, Chewy at Unsplash, Sangharsh Lohakare at Unsplash Montage Åse Rönnblom Gsson 
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Om olyckan är framme gäller det att agera 

snabbt och rätt. Och olyckor händer dess-

värre ibland. Att ta hand om en hund som på 

något sätt har skadat sig kan kännas 

stressande och obehagligt. Då gäller det att 

hålla sig lugn och känna sig trygg i hur man 

ska göra.  

Evidensia har skapat guider där de går 

igenom steg för steg hur du ska göra om din 

hund har råkat ut för exempelvis en sårskada, 

fått något i halsen eller blivit förgiftad. Våra 

Hundar har fått tillstånd att återge guiderna i 

medlemstidningen. De finns att hitta på 

evidensia.se under Djurvårdguiden. Bra att 

komma ihåg om man är ute i naturen med 

endast mobilen på fickan. Genom att vara 

förberedd och kunna agera kan du göra 

skillnad om det en dag skulle behövas.  

I detta nummer börjar vi med 

hjärtlungräddning samt värmeslag. 

Serie i Våra Hundar:  

FÖRSTA HJÄLPEN FÖR HUND 

HJÄRTLUNGRÄDDNING 
Hundar kan precis som vi människor drabbas av akut sjukdom som 

hjärtstopp. Vad ska du göra om din hund inte kan andas och saknar puls? 

Kunskapen om hur man gör hjärt- och lungräddning på ett djur kan vara 

livsavgörande. Och det gäller att agera snabbt! Uppstår situationen 

behöver du göra en snabb bedömning och därefter genast sätta igång.  

Läs på innan så att du känner dig trygg i att utföra hjärt- och 

lungräddning om olyckan skulle vara framme. 

 

 

 

BÖRJA MED ATT GÖRA EN SNABB BEDÖMNING 
Om du är ensam ring veterinär och slå på högtalare på mobiltelefonen så att du har händerna 
fria.  

Försök få kontakt med hunden. 
Höj rösten och nyp hunden t.ex. mellan tårna för att se om den reagerar. Kontrollera andning och 
puls. Pulsen på en hund kan kännas på insidan av låret. Här håller veterinären upp benet för att 
visa var du kan känna pulsen. 

OBS! Det kan vara svårt att känna pulsen på en 
hund, så lägg inte för lång tid på detta! Skulle det 
trots allt finnas en puls kommer hunden att 
protestera när HLR startas. Andningen kan 
antingen höras genom nosen eller synas genom 
att bröstkorgen höjs och sänks.  

 

Om andning och puls saknas  

Kontrollera om något fastnat i halsen som blockerar luftvägarna. Öppna munnen, dra tungan 
framåt eller tryck ner den försiktigt för att titta i halsen. Var försiktig så att du inte blir biten, du 
kan använda handskar om du har det tillgängligt. Försök att plocka bort eventuella föremål med 

fingrarna och försök att dra ut föremålet. Var 
försiktig så att inte föremålet åker längre ner.  

I normala fall är munslemhinnan rosa. Är den 
blek eller blå tyder detta på rubbningar i 
cirkulationen. 

Om du inte lyckas kan du ta hjälp av 
gravitationen för att lösgöra föremålet. Lyft då 
bakbenen uppåt så att hunden lutar framåt. 
Sitter föremålet fortfarande fast kan du försöka 

göra Heimlich manöver för att frigöra luftvägarna. Principen är att göra ett kraftigt tryck bakom 
de sista revbenen/bröstbenet, d.v.s. över främre delen av buken och upp mot bröstet. Genom 
starka kompressioner skapar du då en luftstöt från lungorna som kan pressa ut föremålet. 

Det finns olika sätt att göra Heimlich manövern på där hunden antingen lyfts upp och ner, står på 
alla fyra eller ligger ner. Den enklaste principen för att inte stressa hunden för mycket är att den 

https://evidensia.se/videosamtal/


står på alla fyra. Ena handen knyts och sätts bakom bröstbenet med tummen uppåt. Den andra handen läggs på knutnäven. Gör ett kraftigt tryck med 
händerna högst 4-5 gånger för att avlägsna föremålet. Om hunden ligger ner står man bakom den, har en knuten näve bakom bröstbenet och använder 
den andra handen som stöd på hundens rygg alternativt läggs handen på knutnäven om det är möjligt. Bilden visar var på främre delen av buken som 
Heimlich manöver genomförs.  

OBS! Det är mycket viktigt att kontrollen av luftvägarna görs snabbt, så att HLR kan startas så snart som möjligt om det behövs. Om hunden är 
fortsatt medvetslös och andningen inte kommer igång - påbörja HLR. 

Lägg hunden på ett stadigt och plant underlag. 
Man brukar ofta säga att hunden helst ska ligga 
på höger sida (vänster sida upp), men det går 
även bra på vänster sida. Lägg inte tid på att 
vända hunden om det är krångligt. 

Kontrollera att nacken är rät, helst ska huvudet 
och nacken vara i linje med varandra. Var försiktig 
med nacken. 

Starta hjärt och lungräddning. 
30 bröstkompressioner följt av 2 inblåsningar, liksom på människa. Bröstkompressionerna är de viktigaste och dessa ämnar att trycka på hundens 
bröstkorg så att blodcirkulationen upprätthålls. 100-120 kompressioner ska göras per minut. Detta tajmas bra av låten ”Staying Alive” eller ”Här 

kommer Pippi Långstrump”. Sjung gärna högt för att komma in i takten.   

Bröstkompressioner 
Kompressionernas utförande beror på hundens storlek.  

Små hundar (malteser, tax): utför 
kompressionerna med en hand som hålls runt 
bröstbenet med tummen på ena sidan och 
fingrarna på den andra. Om det är svårt att 
använda en hand kan instruktionen för 
vinthundar användas.  

Hundar med smal, kilformad bröstkorg (t.ex. 
vinthundar): placera händerna över hjärtat. Om 
frambenet böjs utmed bröst-korgen visar 

armbågsspetsen var hjärtat finns. 

Större hundar med välvd bröstkorg (t.ex. rottweiler): händerna placeras på bröstkorgens högsta 
punkt när hunden ligger ner, d.v.s. där bröst-korgen är som bredast.   

När båda händerna används (d.v.s. inte enhandsgrepp på små hundar) står man bakom hunden och 
arbetar med raka armar och en rörelse från höften. Vid enhandsgreppet kan man stå framför eller 
bakom hunden.  

Handloven används för trycket. Bröstkorgen ska tryckas ihop med en tredjedel till hälften av 
bröstkorgens djup. Låt bröstkorgen släppas upp helt mellan kompressionerna, men släpp inte 
händerna från bröstkorgen för att få kontinuitet i kompressionerna.  

Inblåsningar 
Inblåsningar görs genom hundens nos. Huvud och hals behålls utsträckta och om möjligt lyfts inte 
hundens huvud. Dra ut tungan, lägg händerna om nosen och försök få det så tätt som 
möjligt. Inblåsningarna anpassas till hundens storlek med målet att blåsa in lika mycket luft som 
ett vanligt andetag under en sekund. Titta på bröstkorgen för att se om mängden är passande.  

Upprepa 
Upprepa cykeln med 30 kompressioner och två inblåsningar tills hunden åter andas igen. Är ni 

flera på plats så byt av då det är tröttsamt att utföra HLR! Det är bra om en person tar kommandot 

och styr utförandet. När andning och puls har kommit igång, transportera genast hunden till 

veterinär eller djursjukhus. Om möjligt påbörjas transport under tiden HLR utförs. Hos veterinär 

kan HLR utföras med utrustning och övervakning.   



VÄRMESLAG HOS HUND 
Hundar är känsliga för värme eftersom de inte kan reglera temperaturen genom svettning på samma sätt som vi 

människor. Istället reglerar de värmen genom att flåsa/häscha. Hundar med trång näshåla (brachycephala raser) har 

svårare med sin temperaturreglering. Blir hunden för varm börjar den flåsa och blir stressad. Går det för långt kan den få 

värmeslag (hypertermi), vilket är ett livshotande tillstånd. Om du upptäcker att en hund har fått värmeslag behöver du 

handla snabbt.  

Symtom på värmeslag hos hund 
•    Hunden söker sig till vatten och kyla, till exempel kalla golv 
•    Andningssvårigheter: flåsande och flämtande. 
•     Salivering 
•    Orkeslöshet 
•    Hunden ramlar under promenad. 
•    Röda och/eller torra slemhinnor i munnen. 
•    Röda och/eller torra slemhinnor i ögonen. 
•    Stirrighet 
•    Förvirring 
•    Orolighet 

•    Ökad puls 
•    Vinglighet 
•    Svimning 
•    Kräkningar 
•    Diarré 

Hunden kan också vara i chock på grund av värmeslag. Vid chock har blodtryck och blod-
flöde sjunkit så mycket att kroppen inte får tillräckligt med syre och näring. Tillståndet är 
livshotande.  

Vid misstanke om värmeslag – gör så här: 
Kontakta veterinär omgående! 

Håll hunden stilla. 

Erbjud hunden vatten om allmäntillståndet tillåter. 

Mät temperaturen om du har tillgång till en termometer. Temperaturen mäts i ändtarmen 
med en vanlig febertermometer. Hundens normaltemperatur är 38-39 grader. 

Kyl ner hunden med vatten. Använd svalt, men inte iskallt vatten eller is. Svep in den i blöta 
handdukar eller bada/duscha om det finns möjlighet till det. Det är bra om den blir blöt 
ända in på skinnet. Du kan också fläkta hunden med en handduk. Det är viktigt att 
nedkylningen inte sker för snabbt. När termometern visar 40 grader är det dags att sluta 
kyla hunden. För snabb avkylning är nämligen också farligt! 

Varför får hundar värmeslag? 
Hundar kan inte reglera sin kroppstemperatur genom att svettas på det sätt som människor 
gör. Människor har svettkörtlar i huden och i dem bildas svett. Svetten avdunstar och kyler 
hudytan och reglerar vår kroppstemperatur. 

Hundar har bara svettkörtlar i tassarna. Hos dem regleras istället temperaturen via 
slemhinnor i nos, munhåla och tunga. De hässjar/flåsar för att skapa avkylning. Om luften i 
omgivningen är för varm fungerar inte flåsandet för att sänka kroppstemperaturen. 
Hunden blir då överhettad och kan snabbt förlora medvetandet. 

Flåsandet gör också att de förlorar mycket vätska och kan bli uttorkade. 

Kraftigt flåsande/hässjande leder till att hunden andas in mer syre än vad kroppen behöver. Blodkärlen drar då ihop sig och syretillförseln till hjärnan 
minskar trots den ökade andningsfrekvensen. 

https://evidensia.se/klinik/


Evidensia Djursjukvård 

erbjuder trygg och personlig vård 

för hundar, katter, exotiska djur 

och hästar. På lokala djurkliniker 

och specialiserade djursjukhus i 

hela Sverige får viktiga familje-

medlemmar hjälp med före-

byggande friskvård, primärvård, 

akutvård, avancerad kirurgi och 

rehabilitering. Varje möte med 

djur och ägare ska göra skillnad 

och tillsammans tar våra 

engagerade medarbetare emot 

över 500 000 patientbesök per 

år. 

Det finns olika sätt att träffa 

veterinär, och med det 

möjligheten att välja själv.  

Evidensia-appen tillhandahåller 

djursjuk-vård när den behövs, 

oberoende av tidpunkt eller plats. 

Veterinärbesök kan se olika ut 

men journalsystemet är det 

samma för Evidensias alla 

djurkliniker och djursjuk-hus, 

även för våra onlineveterinärer. 

Därmed har varje veterinär som 

konsulteras möjlighet att gå in i 

djurets journal och se 

patienthistoriken om ni varit hos 

oss tidigare. 

IVC Evidensia är Europas 

ledande leverantör av 

veterinärvård baserad i 17 

länder. Evidensia är en del av 

IVC Evidensia, en grupp med mer 

än 2300 djursjukhus och kliniker i 

Danmark, Finland, Frankrike, 

Tyskland, Portugal, 

Nederländerna, Belgien, Norge, 

Sverige, Schweiz, Irland, 

Storbritannien, Spanien och 

Kanada. 

Hund i bil 
En vanlig situation där hundar får värmeslag är att de lämnas i en bil. Det behövs inte så höga 
temperaturer ute för att det ska bli varmt i en parkerad bil. Står solen på blir temperaturen i fordonet 
redan efter en kort stund så hög att hunden lider av den och detta oavsett om någon eller några rutor 
lämnats öppna. Luftcirkulationen blir ändå otillräcklig och temperaturen alldeles för hög. 
Du får inte lämna hund eller katt utan tillsyn i ett fordon om det är möjligt att temperaturen där inne går 
över +25°C eller under -5°C. 

Andra situationer när hundar drabbas av värmeslag 
 Även andra varma utrymmen kan förstås leda till värmeslag hos hundar 

 Motion i varmt väder 

 Hårt arbete, till exempel jakt eller tävling av något slag, i varmt väder 

 Var extra uppmärksam på hundens temperatur i sådana sammanhang. Och var noga med 
tillgång till vatten! 

Vissa hundar löper större risk att få värmeslag 
 Hundar med tjock päls 

 Överviktiga hundar 

  Äldre hundar 

 Hundar med andningsproblem 

 Hundar med ”platta” nosar, så kallade brachycefala hundar. De har svårt att flåsa effektivt på 
grund av sina trånga andningsvägar. De kan få värmeslag även vid lägre temperaturer och vid 
lägre ansträngning 

 Hundar med hjärtproblem 

 Hundar med lungproblem 

Förebygg värmeslag hos hund 
För att undvika skador och tragiska dödsfall, lämna aldrig hunden i bilen varma dagar. Försök få tag i ägaren om du ser en hund som 
mår dåligt i en bil. Registreringsnumret kan hjälpa dig. Om det misslyckas, ring till polisen. Ju tidigare hunden får hjälp desto större 
chans har den att överleva. Om det krävs ska du krossa rutan och ta ut hunden, men ring polisen först. 

Lämnas hunden i bilen när det riskerar att bli över 25 grader bryter man mot Jordbruksverkets djurskyddsbestämmelse.Ha alltid med 

vatten när det är varmt och ta det lugnt med träning och promenader. Det finns speciella täcken som är avkylande. De kan hjälpa 

hunden att hålla temperaturen nere.  

https://www.djurvardguiden.se/2017/06/lamna-inte-din-hund-i-bilen-den-blir-varmare-an-du-tror/
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hundarochkatter/skotselochtillsyn/hundarochkatteribil.4.32b12c7f12940112a7c80005022.html


 

SPRINGA LOPP MED HUND 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finns det något härligare än ha en fyrfota löparkompis med sig på löprundan? Hundar älskar att springa och den 
glädjen smittar av sig. Men i de flesta lopp tar det stopp. Det är fullt begripligt att Stockholm marathon inte kan tillåta 
hundar. Men det finns mindre lopp där ni båda är välkomna, och där hunden springer gratis. 

Ett lopp där hundar är välkomna heter  
6 sjöar. Det går strax utanför Uppsala och har 
fyra distanser, du kan springa marathon, 
halvmarathon, 10 km eller 5 km. Loppet går 
på lugna småvägar och stigar runt sjöarna 
öster om Uppsala.  

Hundar välkomna 

Det som är speciellt med det här loppet är att 
det går runt sjöar. Alla distanser går runt minst 
en sjö, och marathondistansen går runt sex 
sjöar. Starten sker intill Uppsalas största 
badplats, Fjällnora, som ligger mitt emellan 
två sjöar. Loppets grundare, Jonas Pertoft, 
berättar: "Det är en speciell känsla att springa 
runt sjöar. Man får något vackert att titta på 
längs vägen. Sen är det ju så underbart att fira 
målgången med ett dopp."   

Bidrar till stämningen 

Loppet har gått sedan 2016 och varje år är det 
enstaka löpare som frågar om de får ta med 
sin hund. Och det går alldeles utmärkt, man 
uppmanas att maila innan så arrangörerna vet 
på vilken distans det kan komma hundar. 

Vi uppmanar både hundägare och hundrädda 
att höra av sig. Ingen hundrädd ska behöva 
störas, och det är faktiskt inte så svårt att lösa. 
Vi har gott om plats och hundägarna vill gärna 

starta längst bak och hålla lite avstånd. Hittills 
har vi inte haft problem, säger Jonas Pertoft.  

Loppet är relativt litet och personligt.  

I varje distans är mellan 100 och 250 löpare, 
och starterna går med en halvtimmes 
mellanrum. Idén bakom är att om ett 
kompisgäng kan springa olika distanser, 
exempelvis en marathonlöpare startar först, 
de kortare distanserna senare. Sen när 
löparna kommer i mål så kommer löparna in i 
omvänd ordning. De från kortare distanser 
kommer in först och behöver inte vänta så 
länge innan de andra kommer in. 

Man springer 6 sjöar för upplevelsen, det är 
inget lopp för den som vill slå personligt 
rekord. Även om det är vackra omgivningar så 
blir löpare löpare trötta och får svackor. Att då 
se en hund springa bredvid och vifta på 
svansen gör att man får ny energi. De har en 
slags inbyggd springglädje som smittar av sig. 
Hundar kan bidra med trivsel och göra att 
trötta löpare motiveras 

Vad ska man tänka på när man springer med 
hund? 

Vad en hund orkar beror förstås på hur tränad 
hunden och vilken ras. Små hundraser kan 
ibland springa för-vånansvärt fort och länge, 
andra – som taxar och bulldogar har en annan 

fysio-nomi. Men först och främst så måste 
hunden vara tränad för distansen. Hundar 
orkar ofta springa längre än du tror. Men både 
du och hunden ska förstås träna inför loppet. 

Hur funkar det på 6 sjöar, vad behöver 
hundägaren tänka på?  

Jonas från 6 sjöar berättar: Det är inga 
konstigheter, koppel förstås och en hund 
behöver så klart vätska precis som matte eller 
husse. Vi har tätt med vätskestationer, så det 
enda man behöver tänka på är en skål till 
hunden. Om det är varmt och man springer de 
längre distanserna så passerar man 
badplatser, där hunden kanske vill ta sig ett 
dopp. Bara du kommer ihåg att maila oss 
arrangörer innan så ska det inte var några 
problem.  

Du ska förstås se till att inte störa andra 
löpare. Längs vägen kommer du säkert träffa 
på hundägare som är ute och promenerar 
med sina hundar. Tänk också på att flera 
sträckor går genom skog, där det finns 
lockelser i form av vilda djur och fåglar. 

På hemsidan kan du läsa med om loppet 6 
sjöar, både marathon, halvmarathon och 
kortare distanser. 

 www.6sjoar.se/

Text Arrangören av loppet 6 sjöar  

Foto Magdalena Smolnicka on Unsplash 

https://www.6sjoar.se/
https://www.6sjoar.se/
http://www.6sjoar.se/
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FORSKNING:  
En hund gör hemmets mikrobflora 
rikligare och mångsidigare 

Pressmeddelande från THL Institutet för Hälsa och Välfärd i Finland 

I bostäder där man har en hund som husdjur är mikrobfloran betydligt mångsidigare och rikligare än i hem utan hund. Detta upp täcktes i en ny 
undersökning som publicerats i tidningen Scientific Reports. 

Från hundar lösgörs allergener, päls och mikrober i inomhusluften. I sina pälsar och tassar har de också jord som de tar med sig utifrån in i 
hemmet.  ”Det fanns rikligare med bakterier i prover som togs då marken var bar än i prover tagna då marken var täckt av snö. En varierande 
bakterieflora i hemmet har i tidigare undersökningar kopplats till en minskad risk för astma och allergier”, säger THL:s spec ialforskare Anne 
Karvonen. 

I de hem där det bodde en hund identifierades proportionellt sett fler 
bakterier, som mest sannolikt härstammade från hundens egen 
mikroflora, till exempel från nosen, huden, munnen och mag-
tarmkanalen. Hunden hade mindre inverkan på hemmets 
svampmikrobiom, det vill säga jästsvampar och mögel. 

”I framtiden kommer vi att utreda om just dessa bakterier som har en 
koppling till hundar skyddar de barn som i hemmet får infektioner i 
övre luftvägarna i den tidiga barndomen. Om så är fallet kommer vi i 
framtiden att kunna utveckla inomhusluften i hemmet i en 
hälsofrämjande riktning”, berättar THL:s gästforskare, 
barnläkare Jenni Mäki. 

I undersökningen analyserades mikrober i dammprover från 
finländska hem i stads- och glesbygdsområden (LUKAS-
undersökningen, sammanlagt 182 hem) samt från tyska stadshem 
(LISA-undersökningen, sammanlagt 284 hem). Ungefär vart tredje 
finländskt hem som deltog i undersökningen hade en hund (31 %), i 
de tyska hemmen fanns det betydligt färre hundar (6 %). 

Mikrobfloran i hemmets inomhusluft påverkas förutom av husdjur 
också av flera andra faktorer, såsom antalet människor, boendemiljön 
(stad eller landsbygd), förvaring av ved inomhus samt eventuella 
fuktskador i hemmet. I denna undersökning utreddes hur hundar 
påverkar mikrobfloran i hemmets inomhusluft. Från Finland 
medverkade Institutet för hälsa och välfärd, Kuopio 
universitetssjukhus och Östra Finlands universitet i undersökningen. 
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SVENSKA HUNDKLUBBEN HAR NYTT MEDLEMSREGISTER 

 

SHK har gått över till att använda MyClub medlemsregister. Det hjälper både riksorganisationen och 
lokalklubbarna med, inte bara själva medlemsregistret utan också att  skicka kallelser och fakturor skapa kalendrar, 
notera närvaro vid medlemsarrangemang.  

Nu är det extra viktigt att du som medlem har en aktuell e-postadress angiven så du inte missar post från SHK. T 
ex så kommer din medlemsavgiftfaktura till din epost. Första gången kanske den hamnar i din skräpmapp - du 
kollar väl den med jämna mellanrum? 

Är du med i en lokalklubb skickar lokalklubben ut kallelser till möten samt information om kommande 
verksamheter via MyClub. Riksorganisationen skickar också ut infomration om t ex Våra Hundar samt inbjudan 
till t ex utställningar. 

På MyClub kan du hämta ditt medlemskort. Antingen sparar du det digitalt i din smartphone eller så kan du 
välja att skriva ut medlemskortet i pappersform. 

Logga in på Din sida hos MyClub via din dator,  surfplatta eller smartphone Här kan du, förutom att hämta 
medlemskortet, se din faktura för medlemsavgiften. Du kan också ändra dina uppgifter om du flyttar, byter 
epost eller mobilnummer. Viktigt för oss i SHK att vi har rätt uppgifter så vi kan nå dig med 
klubbinformation. För att skapa inloggning, följ instruktionerna här. 

 För mer informarion eller hjälp - kontakta riksorganisationen på epost shkmedlem@svenskahundklubben.se 

SÅ HÄR SKAPAR DU DITT MYCLUB-
KONTO 
Befintliga meldemmar i SHK 

1. Gå in på https://MyClub.se 
2.Klicka på LOGGA IN 
3. Välj SKAPA KONTO 
4. Skriv in din mailadress så skickas det en 
aktiveringskod till din mail (kolla din 
skräppostmapp om du inte hittar svaret i 
inkorgen). 

NYA medlemmar  

1. Gå in på https://MyClub.se 
2.Klicka på LOGGA IN 
3. Skriv in din MAILADRESS o välj LÖSENORD 
4. Gå sedan in på MINA SIDOR 

MEDLEMSKORT 

shkmedlem@svenskahundklubben.se


UPPSALAKLUBBEN 

SHK Uppsala mot en efterlängtad höst 
Får man säga så men vi längtar efter hösten och den bukett med 
kurser som väntar.  

Men först vad som hänt senaste halvåret.  

Vi firade jul med en ny hatt det vill säga att vi äntligen satte på taket 
som var det sista innan vår klubbstuga var klar, eller blir det någonsin 
klart. Att jobba med en lokalklubb är att ständigt utvecklas och sätta 
nya mål. Under våren har vi jobbat med att förstärka staket och röja 
upp i förråd och i klubbstugan. Tur att det finns ideella personer som 
jobbar i klubben och känner sig stärkta av klubbandan. Vill även du 
vara med är du så välkommen till oss att vara delaktig. 

Under våren har vi haft många härliga kurser både på klubbområdet 
men även på andra platser. Kurserna med stabilitet i vardagen är så 
spännande med många utmaningar tillsammans med hundarna. Vi 
passerar hästar och getter vid lantbruksskolan och ställs inför andra 
miljöer i centrala Uppsala. Att vandra runt på centralstationen och 
sedan gå runt Svandammen för att sedan gå igenom en galleria är 
nyttiga erfarenheter för en hundförare eller hund. Kan verkligen 
rekommendera denna kurs om man vill träna sig för det som kan 
inträffa i vardagen. Vi har även tillbringat en del i skogen med 
personsök och viltspår. Härligt att se hunden jobba med sina sinnen 
för att lösa en uppgift. 

Men nu ska vi se framåt och under sommaren hoppas jag vi kan 
hålla klubbstugan öppen för träning och kanske någon temakväll. Alla 
medlemmar är välkomna att utnyttja våra planer för träning på egen 
hand men det är ju roligt om vi även kan träna tillsammans. SHK 
Uppsala kommer under hösten att starta flera kursen både de 
traditionella men även flera nya inriktningar som jag hoppas ska 
komma att intressera er. 

Vi kommer äntligen i gång med balanskurser för hunden. Ett otroligt 
viktigt sätt att både bygga mod, styrka och stabilitet för hunden som 
leder till att hunden blir friskare. Vi lägger även till konceptet Bästa 
starten som bygger på träning av många grundmoment som man har 
nytta av vare sig det gäller vardagslydnad eller tävlingslydnad men det 
kommer mer information om det. Personspår har varit efterfrågat 
länge och vi startar nu en kurs i augusti och hoppas vi även kan bjuda 
på spårprov i Uppsala framöver. Vi har som sagt nu 11 olika 
kursinriktningar under hösten men det kan komma ytterligare någon 
bonus som vi presenterar senare. 

Ha en skön sommar och ladda upp inför hösten kursutbud och 
provtillfällen.   

Varmt välkomna till oss önskar styrelsen i SHK Uppsala. 

 

 

   

 

 

 

UPPSALA LOKALKLUBBS SPONSORER 

Märsta Förenade Åkeriföretag AB 

Kanalvägen 18, 194 61 Upplands Väsby 

E-post info@marstaforenade.se 

Telefon08-400 164 00 

Hemsida marstaforenade.se 

 

 

 

Q Team - Ett företag med kvalitet för alla hem och företag 

Telefon: 018 - 10 28 22  
E-post: info@qteamab.se  
Hemsida qteamab.se 

 

 

 

 

 

Text o Bild Agneta Joelsson 
Inspireras med Himla.  

Besök hemsidan himla.com 

 

https://marstaforenade.se/
https://qteamab.se/
https://himla.com/se/


VÄSTERÅSKLUBBEN 

Många aktiviteter i Häpplinge 

 

STYRELSEN I VÄSTERÅS 2022 

Ordförande Susanne Ahlén 
Vice ordförande Björn Svensson 
Kassör Kara Venlock 
Sekreterare Anette Hjelm 
Ledamöter Anders Brunfelter, Lars-Ove Schilström och Joel Larsson 
Suppleanter Erika Norlén och Anna Arvidsson 

I Västeråsavdelningen har vi under våren haft 7 kurser och träningstävlingar i 
nosarbete eucalyptus, specialsök rödkong och föremålssök. 

15 maj hade vi ett välbesökt Öppet Hus med olika aktiviteter för gamla och nya 
medlemmar. Klubben bjöd på korv med bröd och fika. Vi har haft trevliga spontana 
träningar och både gamla och nya medlemmar har hittat till oss. 

Vi har under våren kämpat för att få en fin uppletanderuta utan träd och buskar utan 
vassa taggar. Skrapat och målat verandastaketet och utemöblerna har fått lite kärlek. 
Stort TACK till min vapendragare Katte Beckmann som slitit med allt jag ville få gjort.  

När ni läser detta har vi även haft ett Nosarbetsläger med 9 deltagare. Under 
sommaren har vi träningsgrupp i Rallylydnad! Tack Ebba Norlén för initiativet. 

Till hösten fortsätter vi med träningstävlingar, spontana och arrangerade träningar och 
naturligtvis med kurser. Nytt för hösten är Apporteringstävling! Vi annonserar på 
hemsidan och FB angående kommande kurser och arrangemang! 

Ha en härlig sommar med era vovvar så ses vi till hösten.  

Text o Bilder Susanne Ahlén 



Nosläger hos Västeråsklubben

Under helgen 18-19 juni arrangerade 
Västeråsklubben Nosläger för 9 ekipage. 
Planen var att de skulle få prova på olika 
typer av nosarbete. Sussie Ahlén och 
Agneta Larsson var ansvariga utbildare. 

Sussie Ahlén berättar - "På lördag-
förmiddagen började vi med föremålssök. 
Hundarna fick leta bomber (leksaker) runt 
klubbstugan. Mattarna fick sen göra en 
microsökruta där hundarna fick leta godis och 
på så sätt lära sig att inom den rutan var det 
bra att vara, där fanns godiset. Vi tränade 
även att hitta 2 föremål i en vallad 
(upptrampad) ruta".  

Lördageftermiddagen ägnades åt doften 
eucalyptus. Först att träna in doften 
eucalyptus och sen att markera några 
gömmor som innehöll doften.  

Söndagen började med att alla fick prova på 
personsök. Två figuranter skulle letas upp.. De 
flesta hundar tyckte det var så roligt att hitta 
människor. Det gick åt mycket energi och tufft 
med fokusering så redan innan lunchen hade 

de flesta hundar checkat ut och fick vila sig 
när mattarna lunchade. 

På eftermiddagen stod det specialsök av röd 
kong på agendan. - "Hundarna var så trötta! 
Men de kämpade på med att identifiera 
doften av röd kong och hitta gömmor med 
röd kong", säger Sussie.  

Hundarna var så duktiga men när det var 
fikadags för människorna hade de verkligen 
checkat ut.  - "Det är jobbigt att vara på 
läger". 

"Agneta Larsson och jag som arrangerat 
lägret vill tacka alla deltagarna för ett mycket 
trevligt läger och tack även till Kara som höll 
ställningen i köket som bjöd på så god mat. 
//Sussie  
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Under våren har man haft träning i specialsök 
röd kong och nosarbete eucalyptus på 
klubben. Träning i specialsök och nosarbete 
eucalyptus fortsätter under sommaren. "Håll 
koll på Västeråsklubbens Facebooksida så ni 
inte missar något", hälsar Sussie. 

 

 

 

 



 



 



SÖDERTÄLJEKLUBBEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKORDSTORT KURSDELTAGANDE I SÖDERTÄLJE 

 

Två nya medlemmar valdes in i styrelsen i SHK Södertälje vid 
årsmötet i våras. Det är Thomas Wideberg, ledamot och Roland 
Lönnerbro, suppleant. Övriga styrelsemedlemmar är ordförande 
Kicki Samuelsson, vice ordförande Miriam Huttunen, kassör Birgitta 
Olofsson, suppleant Kari Ljung och ledamöterna Jan-Lennart 
Andersson, Annica Ahlberg-Valdna samt Camilla Lindholm. 

De flesta av styrelsemedlemmarna är även instruktörer i många 
discipliner och väl förtrogna med klubbens verksamhet. Flera har 
även andra uppdrag i klubben.  

 

I verksamhetsplanen för det kommande året är många aktiviteter 
specificerade och inbokade. Bland mycket annat framgår att en del 
arbeten ska göras i klubbstugan, kursverksamheten ska fortsätta 
utvecklas, nya instruktörsaspiranter ska rekryteras, 
marknadsföringsgruppen ska återbemannas, öppen träning i 
tävlingslydnad, fortsatt arbete med provverksamheten, värde-
grundsarbetet startas upp och ett sommarläger i nosarbete - 
specialsök.  

I våras erbjöd Södertäljeklubben 17 olika kurser som alla fylldes med 
cirka 100 deltagare. En mycket populär vardagslydnadskurs är 
hundcoachen Johan Anderssons Fria Hundar. De olika sök- och 
spårkurserna är också mycket populära. Valpkursen för nybörjade fick 
dubbleras för att alla sökande skulle få en plats. 

Mycket omtyckta är även kurser i Nosarbete. Södertäljeklubben 
erbjuder Nosarbetsprov i fem klasser. Sedan starten 2021 har cirka 
160 godkända prov genomförts och fler är på gång. Bara i år har 23 
nosprovstillfällen genomförts. 

-Till skillnad från andra hundklubbar har vi inga tävlingar i Nosarbete. 
Vi ordnar arbetsprov där ekipagen endast utmanar sig själva. Alla 
börjar på start och går vidare till övriga klasser, säger Yvonne 
Jagersten lokalansvarig, domare och instruktör för Nosarbete 
tillsammans med Kicki Samuelsson.  

Helt nytt är även att prov i Specialsök/röd kong har möjliggjorts. I 
premiärstarten lockade provet åtta ekipage som samtliga gjorde 
mycket bra ifrån sig i start- och järnklass.    

Klubben har även kommit i gång med personsöksverksamhet med 
prov i de fem klasserna, start, brons, järn, silver och guld. Sedan 
tidigare är det, och har varit ett stort intresse för prov i personspår. 

Text och bilder: Annica Ahlberg-Valdna  



SÖDERTÄLJE LOKALKLUBBS SPONSORER 

 

 

 

 

 
Kompletta lösningar inom områdesskydd 
& grindar till privatpersoner och företag 

E-post ds.adamsstangsel@gmail.com 
Telefon 0736002164 

Hemsida adamsstangselab.se 

 

 

 

 

 
Hunddagis, Hundmassör 

Medlem i Sveriges Hunddagis förening. 
Kontakta oss via vår hemsida 

telgehundcenter.com 

 

 

 

 

 

 

 

SÖDERTÄLJEKLUBBEN 

AMERIKANSK BULLDOG-HELG I SÖDERTÄLJE 

 
Ett 20-tal ekipage från hela Sverige deltog i 
aktiviteterna arrangerade som ett sam-
arbete mellan American Bulldog Club 
Sweden (ABCS) och SHK i Södertälje. Under 
tre dagar i slutet av maj kämpade ekipagen i 
personspår, lydnadstävlingar, ringträning och 
utställning. 

Under fredagen fanns det möjlighet att prova 
på personspår och spårträning med SHK:s 
erfarna Södertäljeinstruktörer. Även prova 
på/träning i noswork erbjöds. Lördagen 
fortsatte i regn och rusk med spårprov och 
officiell lydnadstävling i SHK:s samtliga 
lydnadsklasser. Det gick även att genomföra 
nosprov. Avslutningsdagen bjöd på 
rasspecialutställning med möjlighet att få 
certifikat.  

Martin och Hanna Andersson från Hörby. 

Helgen var mycket lyckad med ägare som 
Hanna och Martin Andersson från Hörby. 
Martin gick vidare från Rookie med Scooby-
Doo till lydnadsklass ett och blev fyra. -De här 
dagarna har motsvarat våra förväntningar, 
säger Hanna Andersson.  

Även ordförande i klubben, Mikael Tellgren 
med tiken Vera är glad över samarbetet med 
SHK Södertälje. Rasen är inte godkänd enligt 
SKK så därför är samarbetet värdefullt för 
rasens ägare som är spridda över hela 
Sverige. En ras som enligt Mikael är rolig att 
jobba med och gillar att pröva det mesta. 

Mikael Sellgren är ordförande i American Bulldog Club 
Sweden. 

-Vi börjare spåna om en sådant arrangemang 
för två år sedan, säger Mikael, men pandemin 
kom emellan så nu äntligen har vi kunnat 
genomföra våra planer. Upplägget under de 
här dagarna är omväxlande och samarbetet 
fungerar mycket bra. 

För Stefanie och Tobias Berg från Värmdö 
startade fyraåriga Hilton i Rookie-klassen.  

-Det gick väl så där, säger Stefanie som fick en 

andraplacering i klassen. Vi tycker att den 

sociala träningen är minst lika viktig för våra 

hundar.  

Tobias och Stefanie Berg från Värmdö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Text Annica Ahlberg-Valdna 

Bilder Annica Ahlberg-Valdna och Miriam Huttunen 
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AMERICAN BULLDOG CLUB SWEDEN 

AMBULLHELGEN ÄR NU ÖVER! 
Ambullhelgen är över, men VILKEN helg det blev! 

Fantastiskt kul att så många kom, ni överträffade våra förväntningar! Att så många skulle skulle ställa upp och träna, göra prov 
och vara med och tävla hade vi inte ens vågat hoppas på. 

Fredag 

Dagen inleddes med prova på/spårträning 
där man fick massor med bra tips på hur man 
ska komma igång med spårträning och tips på 
hur man sedan går vidare i sin träning. 

 
Därefter lydnadsträning inför lördagens 
lydnadstävling, några valde att köra igenom 
hela programmet för att sen få tips på 
detaljer som behöver finslipas på och några 
valde att bara få tips och hjälp med enstaka 
moment. Dagen avslutades med 
noseworkträning. 

Lördag 
9 amerikanska bulldogar gjorde spårprov, 8 
startklass och 1 järnklass. SAMTLIGA fick 
godkänt resultat! TRE olika domare och 
INGEN har tidigare varit med om 
att ALLA klarar godkänt resultat. 

 

12 amerikanska bulldogar startade i 
Lydnadstävlingen samtliga klasser utom klass 

3. Mycket bra jobbat av alla med tanke på 
ganska utmanande förutsättningar, flera 
löptikar i närheten och hur många bulldogar 
vill lägga sig i regn? :-) 

9 amerikanska bulldogar gjorde nosprov i 
startklass och 7 av 9 fick godkänt resultat. 

8 st gjorde nosprov i järnklass 
och samtliga blev godkända. Mycket bra 
jobbat där också! 

 

Fantastisk kul att så att så många verkligen 
jobbar med sin bulldogar."Fan vad allsidiga 
era hundar är!" kommentar från en av 
domarna som både dömde spårprov och 
nosprov. Och visst är dom det! De flesta 
hundar av vår ras ÄLSKAR att jobba, om det 
sen är lydnad, rallylydnad, spår, nosarbete, 
sök, bitarbete, viltspår/eftersök, drag eller 
något annat så är en Amerikansk bulldog med 
på noterna och villig att jobba. 

Söndag 
29 hundar var föranmälda till utställingen. 
Utställningen blev också riktigt lyckad, fint 
väder, bra plan, många anmälda och en 
väldigt uppskattad domare. 

 

 

Så vi i styrelsen för ABCS vill rikta ett 
stort TACK till alla er som kom och ett lika 
stort tack till SHK Södertälje som har ställt 
upp med planer, domare, instruktörer, 
funktionärer m.m. utan er alla hade detta 
inte varit möjligt. 

 

Vi har redan börjat fila på en plan för nästa 
år dock med ett lite annorlunda upplägg 
efter de erfarenheter vi tagit till oss efter 
den här helgen. Hoppas vi kan göra detta till 
en tradition med ännu fler deltagare och 
ännu fler aktiviteter för våra fantastiska 
hundar.  

Mikael Sellgren, Ordförande ABCS 

Bilder från ABCS rashelg. 

Foto: Miriam Huttunen 

https://svenskahundklubben.se/sodertalje/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domarkommentar från utställningen ABCS's rasspecial 29 maj 

Först - tack för förtroendet att få döma vid er rasspecial. Jag vill inte påstå att jag känner rasen på ett personligare plan men jag har följt den 
genom åren som den varit erkänd i SHK. Och som den utvecklats! Från att ha mött en hel del ganska utåtagerande hundar, ibland "stora som 
hus" till de trevliga familjehundar jag fick träffa vid rasspecialen. Rasklubb och uppfödare men kanske framförallt hundägare - ni har gjort 
ett bra jobb med er ras. 
 

 
 

 
 

American Bulldog standard är inte en helt 

homogen rastyp där alla är av samma storlek 

och höjd vilket syntes vid utställningen. Vikigt 

är att komma ihåg att en mindre eller större 

hane/tik är varken sämre eller bättre än 

någon annan. Det är helheten hund som gör 

en bra AmBull och helheten var hos många 

utmärkt. Har fått uppfattningen av hundar jag 

sett av bullytypen att den rastypen är mer 

homogen. Hade varit kul att sett fler av 

bullytyp på specialen. Här har rasklubben ett 

jobb i att locka in även dessa till nästa år. 

Det skiljer inte mycket mellan de olika 

bedömningskriterierna excellent, very good 

och good. Inte heller det som gör att en 

excellent får eller inte får CK (certifikat-

kvalité). Vi domare har alla olika syn att se på 

hund och kopplingen till kriterierna. Så detta 

med vilket kvalitétspris man får kan variera 

från dag till dag. Mycket hänger också på hur 

väl ens hund är tränad på att visa upp sig i 

stående, i rörelse och hur bekväm den är i att 

en främmande människa hanterar den. Tips 

från mig - träna träna träna i att få din hund 

trava avslappnat vid din sida. Det betyder 

mycket i vilket kvalitetspris hunden får om 

den kan visa vilka kvalitéer den verkligen har. 

Vi kan alla enas om att den perfekta hunden 

finns inte, men det är samma detaljerade 

rasstandard framtagen av NKC, som 

uppfödare har att arbeta efter och som vi 

domare har att bedöma era hundar efter. Och 

utifrån den hittade jag en hel del fina 

individer samt en hel del individer med "fel o 

brister" - en del mindre allvarliga och en med 

diskvalificerande (D). 

Under dagen fick en hund D pga mentalitet. 

En ung juniorhane med en del testosteron-

påslag som gjorde att den inte alls lät sig 

hanteras och visade detta tydligt. Jag tror 

säkert han kommer igen när han stabiliserat 

sig. Det jag kunde bedöma utan att ta i 

honom tyckte jag dock var exteriört bra.  

Några hundar fick G - en sån var anmäld som 

standard men var mer av bullytyp. Här tror 

jag det är viktigt att man som uppfödare vid 

val av avelsdjur tänker efter så man till slut 

inte får hundar som hamnar "mittemellan" 

typerna. Man ska tydligt kunna se skillnad om 

en AmBull är av bullytyp och standardtyp 

utan att titta den i munnen. 

Ett genomgående "fel" som jag märkte under 

dagen var att många hade bröstkorgar som 

var alltför korta i sin nedre del. Bröstkorgen 

ska inte bara ge god plats åt hjärta o lungor 

utan också skydd åt de samma för den 

arbetande hund som en AmBull är.  

En hel del mindre bra pigmenterade läppar 

och ögonkanter fanns också. Några hundar 

saknade muskler på djupet och var lite "lösa" 

i hullet. Några hade lite små öronlappar men 

de flesta hade de medelstora öron rasen ska 

ha. Några hade lite kort svans - den ska räcka 

till hasen. 

Hundarna hade genomgående starka fina 

bett med stora tänder. De hade fina skallar 

utifrån rastyp. De flesta hade bra storlek på 

öron och ansättning. Bra fronter, bakställ och 

fasta tassar. Många hade bra svansar i både 

ansättning, längd o bärighet. Bra pälsar och 

färger, även om några uppvisade lindrig 

dermatit (hud-problem) på ben o tassar. En 

del hundar var lite instabila i sina rörelser och 

det kan till viss del hänga samman med 

saknad av muskler eller ålder.  

Jätte trevligt att många deltagit vid arbets-

provsträningar och prov under helgen! Här 

tror jag er ras har mycket att hämta. 

Åse Rönnblom Gsson, exteriördomare SHK 



RESULTAT RASSPECIALEN 

27-29 MAJ 

SPÅRPROV 

Domare Kicki Samuelsson, Jan-Lennnart 

Andersson och Kari Kjung 

STARTKLASS - Godkända 

Sofia Edlund med Excellent's Chialli of 

Chesnuts (Vinna) 

Sofia Edlund med Excellent's Clear Blue Sley 

(Junior) 

Caroline Gabrielsson med Verantinos Ted 

Bundy (Otis) 

Mikael Sellgren med Vernations Jane Topper 

(Vera) 

Rebecka Philipsen med Excellent's breaking 

Dawn (Hemi) 

Jeton Mustafa med Excellents Can in black 

(Spike) 

Linn Johansen med Excellent's classy Betty 

(Fnokk) 

Annika W-Sellgren med Faithfull bull's Niege 

(Zelda) 

JÄRNKLASS - Godkända 

Carolina Gustafsson med Beautybulls Absolut 

Honey (Daisy) 

 

 
 

 

 

 

 

LYDNADSPROV 

ROOKIE 

1 Mikael Sellgren med Vernations Jane 

Topper (Vera) 151p Godkänt 

2 Stephanie Berg med Chesnut's Little Xipe 

(Hilton)  

3 Lousise Andesson med AAA Hattori Hanzo 

KLASS 1  

1 Tamara Ranzua med BB Lockd the Flow By 

Proxy (Gaínja) 155p Godkänt 

2 Tamara Ranzua med AAA Gogo Yubari By 

Proxy (Jinix)  

3 Louice Andersson med Custodio Beadu  

4 Martin Andersson med Excellent's Basic 

Instinct (Scooby) 

5 Miriam Huttunen med Chestnut's Little 

Xlaspak (Ice)  

6 Caroline Gabrielsson med Verantinos Ted 

Bundy (Otis)  

7 Titti Hedlund med Bingen Bulldog's Dirty 

Snow (Snöa)  

KLASS 2  

1 Annika W-Sellgren med Faitfull Bull´s Niege 

(Zelda)  

NOSPROV 

Domare Yvonne Jagersen 

STARTKLASS O JÄRNKLASS - Godkända 

Sofia Edlund med Excellent's Chialli of 

Chesnuts (Vinna) 

Sofia Edlund med Excellent's Clear Blue Sley 

(Junior) förare Joakim Brunnström 

Titti Hedlund med Bring Bulldogs Dirty Snow ( 

Snöa) 

Robert Berglund med BB Party and Bullskit 

(Livli) 

Carolina Gustafsson med Beatyfull´s Absolut 

Honey (Daisy) 

Antigonia Dibrani med Excellent´s Canon Ball 

( Ice) 

Maria Bohlin med BB Got a Story to Tell 

(Grim) 

JÄRNKLASS - Godkänd 

Erika Grund med Excellent´s Steele of EWK 

(Grabben) 

UTSTÄLLNING 

 

Bullytyp 

Inga CK utdelade. 

Standardtyp 

Bästa valp 

HDK Mae Ploonet By Proxy ägare Tamara 

Ranzau Faigh 

Bästa Junior hane 

BB Party and Bullshit ägare Titti Hedlund 

Bästa Junior tik och BIS JUNIOR  

JCERT - BB Locked The Flow By Proxy ägare 

Tamara Ranzau Faigh 

Bästa unghund  

Beyond Boundaries A Beautiful Creature 

ägare Elina Hannukainen 

Bästa Senior  

Bingen Bulldogs Dirty Snow ägare Titti 

Hedlund 

Bästa hane och BEST IN SHOW 

CERT - Excellent´s Steele of EWK ägare Sofia 

Edlund 

Bästa tik BIM  

CERT - AAA Gogo Yubari By Proxy ägare 

Tamara Ranzau Faigh 

  



ESKILSTUNA-TORSHÄLLAKLUBBEN 
HELGKURS I NOSENS TECKEN 

 

 

 

 

 

 

LK Eskilstuna-Torshälla bjöd in Kicki 
Samuelsson och  Yvonne Jagersten till 
att hålla en helgkurs i Nosens tecken 
(Nose work) för intresserade medlem-
mar. 
De startade helgen på lördagen med 
tio förväntansfulla deltagare och 
delade in gruppen i nybörjare och 
fortsättare. Yvonne tog nybörjarna och 
Kicki fortsättarna. 

 

Kursen startade upp gemensamt där 
Kicki berättade lite om Nosarbete och 
vad som är viktigt att tänka på när man 
tränar sin hund, starten, sökande, 
hittandet och markeringen av gömman. 

 

Nybörjarna började med att lära sig 
känna igen doften med en ”smeller”. 
När det började sitta, gick de över till 
att träna på en ”burkbana”. Efter lunch, 
tränade nybörjarna utomhus på 
behållare. Därefter fick hundarna leta 
doft på olika saker tex. hinder, stolpar.  

På söndagen var nybörjarna ute och på 
baksidan, där användes ett litet förråd 
där det var uppsatt små tussar med 
doft och utan doft. Därefter tränade de 
på att sätta dofter på stolpar och träd. 

I fortsättningsgruppen tränades på de 
moment vi gått genom på fm.  

Starten - mycket viktigt att ha en tydlig 
och lugn startrutin.  

Sökandet - hur man lär hunden att söka 
självständigt, hur man i början tränar 
med hunden i lina för att sedan när 
hunden kan söka mer självständigt, 
låter den söka lös och ta egna initiativ.  

Markeringen - hur hunden markerar är 
mycket viktigt, så att man som förare 
vet när hunden hittat gömman.  

Behöver man ha en frysmarkeringen? 
Egentligen inte men det är önskvärt då 
hunden annars gärna tittar på föraren 
för att få belöning, den kan även slicka 
och eller krafsa vilket kan innebära att 
de kan skada gömman. Oavsett är det 
viktigt att man som förare tittar på sin 
hund hela tiden.  

 

Allt detta tränade man på under 
lördagen och söndagen fram till det var 
dags för prov.  

5 ekipage startade i startklass och 4 av 
dem klarade godkänt. I järnklass 
startade 5 ekipage och 4 nosade ihop 
20 poäng. 

 ”Enzo” - Manarola's Can’tcatchme, 
golden retriever, med matte Marina 
Normark hade startat tidigare i järnprov 
och blev vid detta prov uppflyttade till 
bronsklass. 

Lokalklubbens egen nosinstruktör 
Susanne Larsson följde oss och gick 
med Yvonne på lördagen och med Kicki 
på söndagen för att kanske få med sig 
tips o trix. Susanne var även med under 
proven och ”bakdömde” som ett led att 
utbilda sig till domare i Nosprov. 

 
Vi vill rikta ett stort tack till klubben för 
ett bra arrangemang med glada 
deltagare och god mat. 

/Kicki & Yvonne 

 

 

 

 

Bilder Susanne Larsson Text Kicki Samuelsson 



RESULTAT FRÅN SVENSKA HUNDKLUBBENs ARBETPROV OCH TÄVLINGAR 2022 

NOSPROV 
20220504 SÖDERTÄLJE 
STARTKLASS OCH JÄRNKLASS - 
Godkända 
Bodil Krogh med Morgandens Bel Canzone 
(Bosse) Flat coated retriever. 
Malin Ulfves med Caper Cailies Enigma 

(Zelda) Labrador retriever. 

20220507 SÖDERTÄLJE 
BRONSKLASS - Godkända 
Yvonne Jordensjö med Corona Storpudel. 
Anita Walldau- Wallin med Tingvell's Come 
Across (Troja), Labrador retriever. 

 

 
Anita och Troja 

 

20220522 TORSHÄLLA 

STARTKLASS - Godkända 
Susanne Bergqvist med Gold Candy Floss 
Jason (Ralph), Golden retriever. 
Anna Elisabet Bousquet med Bamburs 
Ivory Confirmatio (Itzi), Dvärgschnauser.  
Therses Andersson med Monhaven Good 
Day Sunskine (Sigge), Kookierhondje. 
Charlotta Eriksson med Skojsliljans 
Novalie, Perro de aqua espanol. 
 
JÄRNKLASS - Godkända poäng 
Ann-Britt By Svensson med Goldblaze 
Flamenco (Ester) Golden retriever. 
Åsa Byström med Gold Candy Austin 
(Nora) Golden retriever. 
Susanne Bergqvist med Gold Candy Floss 
Jason (Ralph) Golden retriever. 
Godkända poäng och uppflyttad till 
Bronsklass. 
Marina Norrmark med Manarolas 

Can'tcatchme (Enzo) Golden retriever. 

 

 

 
Åsa o Nora 

 
Marina och Enzo 

Susanne och Ralph 

 
Ann-Britt och Ester 

20220616 SÖDERTÄLJE  
Domare Yvonne Jagersten  
BRONSKLASS - Godkända poäng och 
uppflyttad till Silverklass 
Anita Walldau Wallin med Tingvell's Come 

Across (Troja), Labrador retriever. 

SPECIALSÖKPROV 
20220616 SÖDERTÄLJE 
Domare Yvonne Jagersten  
STARTKLASS - Godkända 
Anita Walldau-Wallin med Tingvell's Kind 

Feeling (Siri) Labrador retriever. 

STARTKLASS och JÄRNKLASS- 
Godkända 
Anita Walldau-Wallin med Tingvell's Come 
Across (Troja) Labrador retriever. 

Kicki Samuelsson med Vilda, Blandras Kicki 

Samuelsson med Loka, Blandras. 

JÄRNKLASS - Godkända 
Kicki Samuelsson med Vilda, Blandras Kicki 

Samuelsson med Loka, Blandras. 

20220619 SÖDERTÄLJE 
Domare Kicki Samuelsson 
STARTKLASS - Godkända 
Marita Amberg, Södertälje Piladalens 
Chocolate Chip (Tassa) Labrador retriever.  
Malin Väisänen, Södertälje Black blossom 
Annie (Ninja) Finsk lapphund. 
 
STARTKLASS och JÄRNKLASS- 
Godkända 
Erika From Södertälje,Black Blossom Mr 
Lotos (Lotus) Finsk lapphund. 
Marianne Brunnström, Södertälje Yanx's 
Bounty (Bounty) Rottweiler. 
Jan-Lennart Andersson, Södertälje Septima 
(Elva ) Schäfer. 
Mikael Brodin, Södertälje Jackson Labrador 
retriever. 
Yvonne Jagerssten, Södertälje Tussbergets 
Yes (Yes) Perro de aqua espanol. 
Sue Eriksson , Eskilstuna-Torshälla 

Kastebos Alice (Nora) Barbet. 

Sue och Nora 

FÖREMÅLSSÖKPROV 
20220409 SÖDERTÄLJE 
Domare Yvonne Jagersten (start o järn) 
och Åse Rönnblom Gsson (brons o silver) 
 
STARTKLASS - Godkänd 
Åse Rönnblom Gustafsson, Eskilstuna-

Torshälla med Aska Flatcoated retriever. 

JÄRNKLASS 
Inga godkända 

BRONSKLASS - Godkända 
Lotta Berntsson, Stockholm med 
Barvetortp's Brix, Schäfer. 
Sue Eriksson, Eskilstuna-Torshälla med 
Kastebos Alice (Nora), Barbet. 
Kicki Samuelsson, Södertälje med Vilda, 
Blandras. 
Yvonne Jagersten, Södertälje med Yes, 

Perro de aqua espanol. 

SILVERKLASS - Godkänd 
Kicki Samuelsson, Södertälje med Vilda, 
Blandras. 



Kicki och Vilda 

PERSONSPÅRPROV 
20220402 SÖDERTÄLJE  
Domare Kicki Samuelsson, Jan-Lennnart 
Andersson och Kari Kjung 
STARTKLASS - Godkända 
Annica Sandström Södertälje Lermyrens 
Black Money scam (Härja) Flat coated 
retriever. 
Inger Kumlin Hurtig Södertälje Trixa 
Schäfer. 
Christina Gren Södertälje Dionysos 
(Caesar) Storpudel.  
Stefan Jonsson Loke Border collie. 
Lotta Mattsson Södertälje Sävnes Apollo 

Schäfer. 

JÄRNKLASS - Godkänd 
Mikael Brodin Södertälje Black Colomas 

Kate Buch (Aska) Labrador retriever.  

BRONSKLASS - Godkänd 
Lena Johansson Södertälje Conors selena 
the tempress (Doris) Soft coated wheaten 

terrier. 

20220423 SÖDERTÄLJE 
Domare Kirsten Johnson 
SILVERKLASS - Godkänd 
Petra Stjärnfeldt, Red Cheery's Herkulex, 
schäfer. 

Petra och Lilleman 

20220611 SÖDERTÄLJE  
Domare Kicki Samuelsson, Jan-Lennnart 
Andersson, Kirsten Johnson  och Lena 

Gustavsson 

STARTKLASS - Godkända 
Jenny Elofsson med Alexa (Hilda) Labrador 
retriever. 
Elisabet Rodby Bousquet  Eskilstuna-
Torshälla med Bamburs Ivory confirmation 
(Itzi) Dvärgschnauzer. 
Roland Lönnerbro Södertälje med Godrings 
Sherlook Holmes (Taar) Border terrier. 

Martin Nygren Södertälje med Labbrets 

King's crown (Jussi) Labrador retriever. 

JÄRNKLASS - Godkänd 
Fanny Törnblom Västerås Nicole's jackpot 

Joker (Assar) Schäfer. 

BRONSKLASS - Godkända 
Marie Bankhed Baatsa Minngehke Baatsa 
Lapsk vallhund. 
Justyna Nilsson Södertälje Puszwin des 
princess de kazan (Puszwin) Italiensk 
vinthund. 
Stefan Jonsson Loke Border collie. 
 

Domaren med Marie och Baatsa

 
Justyna och Puszwin med domaren.  

 
Stefan och Loke med domaren. 

220612 SÖDERTÄLJE  
Domare Jan-Lennart Andersson 
STARTKLASS - Godkända 
Gittan Stenius Södertälje Mongrel's Little 
Gem (Gemma) Lancashire heeler. 
Ulrika Björklund Södertälje Comics 
Ballerina Bubble (Ellie) Flat coated 
retriever. 
Helena Gustafsson Södertälje Audi 
Blandras. 

PERSONSÖKPROV 
20220612 SÖDERTÄLJE  
Domare Roland Lönnerbro 
STARTKLASS - Godkända 
Camilla Lindholm med Barvestads Royal 

Riley (Riley), Vit herdehund. 
Helena Deltéus med Lorca's The Dragon 
Edition (Mango), Labrador retriever. 
Liselott Kristoffersson med Baltzar, 

Chodsky Pez. 

LYDNADSTÄVLINGAR 
20220514 VÄSTERÅS 
ROOKIEKLASS 
1 Mallan Swärdh, Västerås med Aquatass 
Cherokee The Dream Weawer (Chaser), 
Portugisisk vattenhund 162,5p Godkänd 
2 Pia Blomden med Chrikjells Notti di 
Cabiria (Garbo), Storpudel godkänd 143,5p 
Godkänd 
3 Fanny Törnblom, Västerås med Nicole’s 

Jackpott Joker, Schäfer. 

Rookieklass 

KLASS 1 
1 Bodil Bladlund, Uppsala med Majsa, 
Rottweiler 192,2p Godkänd 
2 Agneta Larsson, Västerås med Max, 

Labrador retriever. 

Klass 1 

KLASS 3 
1 Pernilla Pettersson, Uppsala med Nisse's 
Essy, Border collie 242,5p Godkänd 

Klass 3 

20220525 SÖDERTÄLJE 
 KLASS1 
1 Jessica Johansson med Woho´s Lennart 
Schäfer  
2 Miriam Huttunen med Chestnut´s Little 
Xlapak (Ice) American Bulldog 
3 Erika From med Mr Lotos (Lotus) Finsk 
Lapphund 
4 Anita Walldau-Wallin med Tingvell´s 

Come Across (Troja) Labrador retriever  

KLASS 3 
1 Pernilla Pettersson med Nisses Essy 

Border Collie med 300,5p Godkänd 



SHK HUNDHELG 6-7 AUGUSTI 2022 vid 
"Mälarcampingen"  

First Camp Västerås - Mälaren 
 
Nu är anmälan öppen till SHKs nationella utställningar 

vid Mälarcampingen 6 och 7 augusti.  

En utställning per dag. 

Alla raser! 

 

Valpshow för valpar 3-5 månader - anmäls på plats 200kr 

 

FÖRANMÄLAN 

Alla hundar 

Valpklass 5-9 månader 220kr 

Juniorklass, Seniorklass medlem 270kr, ej medlem 300kr  

Unghundsklass, Öppenklass medlem 320kr, ej medlem 360kr 

 

För hundar som ägs av SHKmedlemmar (IKU) 

Arbetsklass, Skandinaviskklass och Vinnarklass medlem 320kr 

där hundarna anmäls med SHKregistreringsnummer. 

 

Katalog sänds med i PM, som kommer ca 1 vecka före utställningen. 

Katalog i pappersformat kan förbeställas vid anmälan 50kr. 

 

Se utställningsreglerna för mer info.  

 

Anmäl senast 22 juli, görs på  

svenskahundklubben.se/utstallning 

Anmäla tas endast emot via hemsidan. Ej via e-post. 

Avgiften betalas samtidigt med anmälan till 

pg 2156-8 eller swish  123 242 36 30 

Ange Ägarens namn och hundens registreringsnummer som 

betalningsinformation.  

 

Frågor besvaras på uk.ordf@svenskahundklubben.se 

 

Välkommen med din anmälan! //SHK Utställningskommittén 

Kommande utställningar 2022 

Södertälje 4 september klubbutställning - alla raser. 

20220615 SÖDERTÄLJE 
Domare Jeanette Gustafsson 
Tävlingsledare  Annica Sandström 
ROOKIE 
1 Anna Fjällström med Belasemb's VB 
Pingla. Australian shepherd. 170p 
Godkänd 
2 Annika Johansson med Belasemb's VB 

Röj (Proppen). Australian shepherd 

KLASS 1 
1 Jessica Johansson med Woho's Lennart 
Schäfer 176p Godkänd och Silvermedalj  
2 Miriam Huttunen med Chestnut's Little 

Xlapak (Ice). American Bulldog 

KLASS 3 
1 Pernilla Pettersson med Nisses Essy 
Border collie. 295p Godkänd 
2 Yvonne Jagersten med Tussbergets Yes. 

Perro de aqua espanol 

20220616 UPPSALA 
Domare 
ROOKIE 
1 Peter och Attila (Ace), Belgisk vallhund 
Mallinois 152,5p Godkänd 
2 Emma med Zoyasåsens Bruno (Bruno), 
Västgötaspets 148p Godkänd  

Rookieklass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://svenskahundklubben.se/wp-content/uploads/filer/dokument/uk/regler/SHK-Utstallningsregler_ver.1.2.pdf
svenskahundklubben.se/utstallning
mailto:uk.ordf@svenskahundklubben.se


ANMÄLAN TILL SVENSKA HUNDKLUBBENS 

UTSTÄLLNNINGAR, TÄVLINGAR, PROV O 

TEST 

I varje regelverk/provningsordning står 

angivet när och hur anmälan ska ske. 

Även vid arrangemang av lokalklubb eller 

rasklubb så sker anmälan via SHKs centrala 

hemsida. 

Anmälan är inte fullgjord förrän betalning 

gjorts till angiven mottagare. Anmälan 

betalas via bank/postgiro eller swish till 

arrangören. 

Vid fråga om efteranmälan kontaktas 

arrangören direkt. Extra avgift kan uttas. 

Anmälningsavgift återbetalas endast om 

arrangemang ställs in (administrativ avgift 

kan uttas). I övrigt se respektiver regelverk 

eller prövningsordning. 

Verksamhetskalender för centrala 

arrangemang sätts under hösten 

föregående år. Lokala arrangemang inom 

tävlingar, prov och test kan tillkomma 

under aktuellt verksamhetsår. 

 

 

 

 

SVENSKA HUNDKLUBBENs CENTRALA 

KOMMITTÉER  

ARBETSPROVSKOMMITTÉN – APK  

Ansvarar för SHKs arbetsprov - personspår, 

personsök, föremålssök, nosprov, 

specialsök.  

Sammankallande: Kicki Samuelssson 

E-post apk.ordf@svenskahundklubben.se  

AVELSKOMMITTÉN – AK  

Ansvarar för avelsregler, stambokföring, 

registrering valpkullar, kennelnamn samt 

röntgenresultat mm.  

Är en länk mellan medlemmar/uppfödare 

och centralstyrelsen i dessa frågor.  

Sammankallande: Manuela Schönherr 

E-post ak.ordf@svenskahundklubben.se 

 

Stambokförare E-post 

stambok.info@svenskahundklubben.se 

CENTRALA LYDNADSKOMMITTÉN - CLK 

Ansvarar för SHKs lydnadtävlingar och prov 

i lydnadsglädje 

Sammankallande: Yvonne Jagersten 

E-post ctk.ordf@svenskahundklubben.se 

HUNDTESTKOMMITTÉN 

Ansvarar för genomförande av SHKs 

hundtestverksamhet 

Sammankallande: Tommy Holmetz 

Telefon 072 44 88 192 

E-post htk.ordf@svenskahundklubben.se 

MEDIA & MARKNADSKOMMITTÉN - MMK 

Ansvarar för digital och analog 

marknadsföring samt hemsida och sociala 

medier 

Sammankallande: Jeanette Johansson 

Wandell 

E-post: mmk.ordf@svenskahundklubben.se 

UTBILDNINGSKOMMITTÉN – UBK  

Ansvarar för utbildning av instruktörer och i 

viss mån även av funktionärer, såväl 

grundutbildning av nya instruktörer som 

vidareutbildning i specialinriktade grenar 

och fortbildning för att fortsatt utveckla och 

inspirera aktiva instruktörer och 

funktionärer. 

Sammankallande: 

E-post ubk.ordf@svenskahundklubben.se 

 

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN – UK  

Ansvarar för att organisera och genomföra 

de utställningar som centralstyrelsen 

beslutat om.  

Sammankallande: Susanne Ahlén 

E-post uk.ordf@svenskahundklubben.se 

 

 

SVENSKA HUNDKLUBBENs LOKALKLUBBAR 

ESKILSTUNA-TORSHÄLLA 85 ÅR 2022  

Hemsida: 

svenskahundklubben.se/eskilstuna-

torshalla/ 

Ordförande Tommy Holmertz 

 

KRISTIANSTAD 

Hemsida:   

Ordförande 

E-post 

SÖDERTÄLJE 

Hemsida: 

svenskahundklubben.se/sodertalje/ 

Ordförande Kicki Samuelsson 

 

UPPSALA  

Hemsida: shkuppsala.com/ 

Ordförande Agneta Joelsson 

 

VÄRMLAND 

Vilande 

VÄSTERÅS  

Hemsida: www.shkvasteras.se 

Ordförande Susanne Ahlén 

 

VÄSTRA SÖDERMANLAND OCH NÄRKE – 

VSN 

Hemsida: svenskahundklubben.se/vsn/ 

Ordförande Caroline Örsbrink 

 

SVENSKA HUNDKLUBBENs RASKLUBBAR 

AMERICAN BULLDOG CLUB SWEDEN - 

ABCS 

Hemsida: abcs.nu/ 

Ordförande Mikael Sellgren 

E-post ordforande@abcs.nu 

 

MOPSKLUBBEN 

Hemsida: www.mopsklubben.com 

Ordförande Manuela Schönherr 

E-post mopsklubben@gmail.com 

 

SVENSKA ALASKAN KLEE KAI KLUBBEN 

Hemsida www.sakk.se 

 

SVENSKA OLDE ENGLISH BULLDOGGE 

KLUBBEN 

Hemsida http://www.soebk.se/ 

Ordförande Mika Briheim Hildén 

E-post avel.soebk@gmail.com 
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