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Ordförandens rader

Hej!
Jag hoppas att ni alla har haft en lika fantastisk
sommar som jag och mina hundar har haft. Visserligen blev den väl inte riktigt som vi hade
planerat men den blev inte alls sämre för det.

Vi har renoverat en lägenhet och flyttat, tränat
rallylydnad, hunnit med att både tävla i detta
och ställa ut på en inofficiell utställning så jag
kan väl inte säga att vår sommar har bestått av
lata dagar på stranden precis, även om vi bor
granne med Skrea strand.

er att det här låter intressant.
Vid kennelfullmäktige 2019 fick SST ta emot en
ingraverad tennmugg av Svenska Kennelklubben för att klubben då fyllde 50 år. Styrelsen har
tagit ett beslut att tennmuggen ska följa ordförande i klubben. Nu får denna fina tennmugg
pryda mitt hem fram till årsmötet.
Nu är sommaren över och vi får tyvärr leva med
Coronarestriktioner även den här hösten.

Klubbarbete har det också blivit en hel del av då
vi inte har kunnat ta ledigt i styrelsen den här
sommaren.

I skrivande stund vet jag inte hur det blir med
antalet besökande inomhus men vi kommer att
göra vårt allra yttersta för att anpassa våra utställningar så att vi slipper ställa in dem.

Övre Norra kretsen hade en utställning i Öjebyn
den 7 augusti och samma dag arrangerade vi vår
första tävling i rallylydnad i Göteborg, så att ha
ett sommaruppehåll var det inte tal om.

Jag hoppas att vi ses på våra arrangemang under
hösten och om du har några funderingar eller
idéer angående styrelsens arbete är du alltid välkommen att kontakta oss.

Nu rullar det vidare med utställningarna i september och oktober, domarkonferensen i oktober och dessutom har vi ett KF – kennelfullmäktige – som knackar på dörren.

Kathleen Berggren

Rallylydnadstävlingen var något alldeles nytt
för oss i SST och vi var rejält taggade inför denna
uppgift. Det var mycket planerande månaderna
innan och vi hade många teamsmöten.
Vi arrangerade två tävlingar i nybörjarklassen.
Vi lyckades få med två shih tzuer på tävlingen,
något vi tyckte var extra roligt eftersom vi stod
som arrangörer. Det här var två hundar som bara
hade tränat lite grann under sommaren och de
klarade sig väldigt bra. Det här är en sport som
passar vår ras. Jag kan verkligen rekommendera
er som aldrig har provat att göra det.
Vårt aktivitetsombud Ulla Olsson har haft två
kurser i sommar i rally- och vardagslydnad.
Dessa kurser var väldigt uppskattade. Om intresse finns kommer vi att arrangera fler sådana
kurser framöver. Hör av dig till Ulla om du tyckBULLETIN NR 3 2021 5

Från våra kretsar...
Västra kretsen

vastra@shih-tzu.se
Kretsledare: Rita Bokdalen, 070-466 65 22
Vice kretsledare: Stig-Eric Olsson
Sekreterare: Susanne Andreasson
Kassör: Nils-Olof Bratt, 073-818 62 28
Ledarmot: Marie Thunell
Suppleanter: Ninja Winghav Nyhlén, Camilla
Sjunneborn, Kate Johanesson

Stockholmskretsen

sthlm@shih-tzu.se
Kretsombud: Iréne Crambert, 070-873 18 31
Övriga: Lilian Nordell, Lena Carlsson

Övre Norra kretsen

ovrenorra@shih-tzu.se
Kretsledare: Magdalena Nilsson-Kerttu, 072232 00 73
Sekreterare: Maria Enqvist, 070-251 95 14
Kassör: Rose-Marie Johansson, 070-248 80 33
Ledarmöter: Towa Granström, Josefine Leijon
Suppleanter: Elisabeth Lundkvist Strömberg,
Malin Enberg

Närke/Värmlandskretsen Vakant

narke-varmlan d@shih-tzu.se

Smålandskretsen

Östra kretsen Vakant

Södra kretsen Vakant

mellerstanorra@shih-tzu.se

Västra

nadstävlingen är nu genomförda med ett stort
arrangemang och avancemang!
Tack till alla er som deltog och grattis till alla
vinnare.
Reportage om det kommer på egna sidor i Bullen.
Nu snart så träffas några av oss igen och då i
Backamo och hur det gick där får ni läsa om i
nästa Bullen.

smaland@shih-tzu.se
Kretsombud: Mia Hagman, 070-571 79 77

ostra@shih-tzu.se

Mellersta/Norra kretsen Vakant

sodra@shih-tzu.se

Sommaren har bjudit på värme, sol & regn alltså en helt vanlig svensk sommar och vi hoppas
att alla fått en fin sommar/semester och laddat
batterierna!
Vi har genomfört två ringträningar utomhus
samma helg som Tånga Heds-utställningen
skulle hållits , en på självaste Tånga Hed och en
i Ale båda dagarna avslutades med trevlig fikastund.
Både den inofficiella utställningen och Rallylyd6 BULLETIN NR 3 2021

Väl mött // Rita Bokdalen
Rita Bokdalen - IL Pericolos

Stockholm

Hej alla medlemmar i Stockholmskretsen!
Hoppas ni haft det bra i denna varma sommar.
Nu när vaccinationerna kommit igång och restriktionerna lättat något lyckades vi genomföra
en shih-tzu träff ute i vackra Säbyholm tidigare
i somras.
Det var lite ringträning och en tipspromenad
(läs mer på hemsidan).
Om allt går så bra som vi hoppats med pandemin så hoppas vi kunna genomföra fler aktiviteter tillsammans.
Hösten är full av utställningar men vi ska försöka klämma in några träffar.
Vi har ännu inte fastställt datum.
På förslag är shih tzu promenad runt Lötsjön
i Sundbyberg med fika i Gröna stugan, ett bra
tillfälle för nyblivna ST ägare eller spekulanter
att få träffa andra ST ägare och hundar, (rekommendera gärna blivande valpköpare att komma
och hälsa på).
Något liknande kommer även att utföras söder
om stan runt Gubbängen

Lördagen den 30 oktober hålles Midvinterspecialen i Vilsta Sportcenter, Eskilstuna, domare
är Cathrin Westin och sista anmälningsdag är
onsdagen den 29 september, det är en dubbelutställning för shih tzu, dvs SST håller utställning
på söndag också.
År 2022 planerar vi att hålla Midvinterspecialen
den 26 februari och domare är Moa Persson,
plats Vilsta.
Vi vill poängtera att flytten från Sala Folkets
park till Vilsta är bara tillfälligt så länge pandemin fortsätter att gäcka oss och orsaken är att
det är lite större utrymme i Vilsta, det finns bra
boendemöjligheter av alla slag i Vilsa.
Mer info om våra utställningar hittar ni på klubbens och Stockholmskretsens hemsida.
Varma hälsningar Stockholmskretsen
genom Marie Axelsson

Vi ska försöka få till någon träff för de som vill
ringträna, ev bjuda in någon som kan ge oss lite
coaching.
Vi planerar även en temakväll med Johanna Liljedahl från Liljedahls hundhälsa som kommer
att prata om och visa övningar man kan göra för
att stärka balans, koordination samt förebygga
ohälsa (hundfysioterapi).
Har ni förslag på aktiviteter så hör av er! Vi
kommer att publicera datum och aktiviteter på
hemsidan.
När de gäller utställningar kommer Tibethund
att hållas lördagen den 2 oktober i Stockholms
Hundsportcenter, Upplands Väsby, pga pandemin har vi domarbyte och dömer gör nu Svante
Frisk, sista anmälningsdag måndagen den 30
augusti.
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Övre Norra

Resultatet från SST Specialen i Öjebyn
Domare: Kurt Nilsson
Antal anmälda:
Valpar: 2 + 1
Vuxna: 9 + 8
BIR-Valp 6-9 månader
Befanas Keep On Chooglin
BIM- Valp 6-9 månader
Befanas Knocking On Heavens Door
BHKL 1 Yung Lo’s The Rumor Has It CERT
BHKL 2 CH Yung Lo’s I’ve Got The Pants
BHKL 3 CH Tipsy-Toe’s Dazzling Starlight
BTKL 1 Befanas Joyfull Johanna CERT
BTKL 2 CH Tinoli’s Bumble-Bee Queen
BTKL 3 CH Befanas Jolly Jumper
BIR VETERAN
CH Tipsy-Toe’s Dazzling Starlight
BIM VETERAN
CH Tinoli’s Bumble-Bee Queen
BIR Befanas Joyfull Johanna
BIM Yung Lo’s The Rumor Has It
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Rallylydnadstävling

Den 7 augusti arrangerade vi klubbens första
rallylydnadstävling.

dis mm. Camilla och Monica tog hand om alla
som var fikasugna.

Vi hade hyrt in oss på brukshundsklubben i Göteborg och vi arrangerade två tävlingar i nybörjarklassen.
Vi var lite spända inför evenemanget eftersom
ingen av oss hade arrangerat just en sån här tävling förut men vi har ju många utställningar i
ryggen så en viss vana av arrangemang har vi.

Ulla och jag hade anmält varsin shih tzu. Vi
tyckte att det var kul att visa att vi inte bara kan
arrangera en tävling utan även att våra hundar
faktiskt kan träna och tävla också. Det gick över
förväntan. Båda hundarna klarade poängen för
”kvalificerad”, dvs fick över 70 poäng.
Det här innebär att om de får över 70 poäng på

Ulla Olsson och jag kom redan kvällen innan
med våra husbilar. Petra Forslund dök också
upp. Vi gjorde ringar, 25x25 meter, och här gällde det att mäta rätt och få det rakt. Sen skulle kafeterian förberedas och ”godiebags” skulle
packas till alla som hade anmält. Vi ville att alla
skulle känna sig välkomna och sätta SST på kartan. När allt var klart åkte Petra hem.
Ulla och jag var kvar. Vi rastade våra hundar innan vi sa godnatt och kröp till kojs i våra husbilar.
När morgonen kom blev det full fart.
Petra kom tillbaka och även Nils-Olof Bratt anslöt. Nu började dagens tävlingar.
I vår kafeteria hade vi bullat upp med mackor,
hembakta bullar och kakor, korv med bröd, go-
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två tävlingar till är de klara för uppflyttning till
nästa klass.
Vi hade en väldigt trevlig dag och fick mycket
beröm av de tävlande. De kommer gärna tillbaka
till oss.
Tack till domare Maria Larsson, skrivare Eva Fahlberg och tävlingssekreterare Johanna Adolfsson.
Stort grattis till alla vinnare och alla som kvalificerade sig.
Kathleen Berggren

Rallylydnadskurser

I sommar har vi anordnat två helgkurser i Rallylydnad.

Den första hölls i Kvicksund i början av juli, i Siv
Engstrands trädgård.
Det var ett glatt gäng mattar och hussar som
kom med sina hundarna.
Eftersom det var en nybörjarkurs var det här
med rallylydnad nytt för de flesta av oss.
Ulla Olsson, som är klubbens aktivitetsombud
och utbildad instruktör, guidade oss genom alla
skyltar och visade pedagogiskt hur vi skulle nå
bästa resultat.
Våra hundar gjorde stora framsteg och när vi
avlutade kursen på söndagen med en liten ”träningstävling” tror jag att vi alla blev lite överraskande över hur duktiga våra hundar var och hur
mycket de hade lärt sig denna helgen.
Vi hade en väldigt trevlig helg tillsammans och
när vi inte tränade hund åt vi gott (Siv hade ordnat med fika och mat), pratade och skrattade.
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Nästa kurs hölls i Skövde, på pensionat Klåvasten, i slutet av juli.
Det är ett ljuvligt ställe och vi fick
hålla till i deras fantastiska trädgård.
Även denna helg hade vi tur med
vädret.
På lördagsmorgonen kom det glada
och förväntansfulla mattar och hussar till Klåvasten. På den här kursen
hade vi lite yngre hundar anmälda.
Den yngsta var bara 5 månader gammal, sen hade vi ett par som var 7
månader gamla. Vi hade några äldre
hundar också så det var en mixad
grupp.
Det kom även ett par deltagare som
var med på kursen i Kvicksund. Väldigt roligt!
Ulla anpassade kursen efter åldern
på hundarna och det gick strålande.
Vi hade en jättetrevlig helg tillsammans och vi som bodde kvar åt en
gemensam middag på pensionatet på
lördagskvällen.
På söndagen avslutade vi även denna
kurs med en litet ”träningstävling”
och det är så roligt att se vad våra
hundar kan åstadkomma på så kort
tid.
Jag önskar er alla lycka till med fortsatt träning och hoppas att vi kan ses
på fler kurser framöver.
Kathleen Berggren

12 BULLETIN NR 3 2021

Utställningskommittén informerar...

Vi planerar att genomföra samtliga utställningar
men eventuellt kommer plats och datum att bli
ändrade pga rådande pandemi.
Håll koll på vår hemsida samt Facebook-sida för
uppdatering om uställningar under pandemin.
Har du frågor och funderingar kontakta UK på
mejl uk@shih-tzu.se eller ring Magdalena Nilsson-Kerttu 072-232 00 73.

Anmälningsavgifter
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån
Juniorklass 9-18 mån
Unghundsklass 15-24 mån
Öppenklass över 15 mån
Championklass över 15 mån
Veteranklass över 8 år

180:340:340:340:340:240:-

Anmälan via post till våra utställningar
Magdalena Nilsson-Kerttu
Trånga Gatan 10B, 961 50 Boden

Utställningar 2021

Plats
Datum
Domare
Tibethund
2/10
Svante Frisk
Vilsta
2/10
Svante Frisk
Eftersom Tibethund tvingas ställa in pga Covid restriktioner har vi i Specialklubben fått flytta vår utställning till Vilsta, i Eskilstuna samma datum och samma domare. Och ni som redan anmält får givetvis stå
kvar om ni vill.
Vilsta
3/10
Annmarie Maeland
Midvinterspecialen 30/10
Cathrin Westin
Vilsta
31/10
Natalja Skalin
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Avelskommittén informerar

17-18 april 2021 medverkade jag vid SKK:s Avelskonferens som i år hölls online pga pandemin.
Agendan för årets avelskonferens var Hundavel
på 2020-talet. Vi gick igenom en hel del historia, hur uppfödning och hundens uppgift i samhället förändrats med tiden, vad vi förväntar oss
av hunden och om vi har andra krav och förväntningar på hunden nu än då. Skall raserna
förändras med oss eller skall de bevaras?
Vi pratade även om de olika länderna runt omkring oss och deras syn på trubbnosraser. Jag har
valt att rikta in mig på två länder; Nederländerna och Finland, och hur det ser ut hos dem i den
frågan just nu.
I rapporten från Nederländerna visar de att
man har satt sådan fokus på sundhet att man
inte har acceptans för trubbnosraser, man menar det anses att de är inom ramen för exteriöra
överdrifter.

2014 fick man en ny djurskyddslagstiftning som
resulterade i ökad uppmärksamhet för bla på de
brachycefala raserna. Detta resulterade i olika
åtgärder som tex andningstest för Engelsk Bulldogg (2015). Ytterligare några år senare (2019)
begär myndigheterna en rapport av forskare som
i praktiken är en lagtolkning. Den berör 12 raser, en av de raserna är Shih Tzu. Förslaget innehöll 6st kriterier; andningsljud, näsborrarnas
utformning, relativ noslängd, nosrynka, synlig
ögonvita samt möjlighet att stänga ögonlocken
helt. Med detta till grund så togs det 2020 fram
ett alternativt avesprogram som myndigheten
avslog. Det har kommit flera förslag och utkast
efter det, här är ett utkast från djurskyddslagstiftningen som den ser ut nu ”förbud mot att
ställa ut hundar med exteriöra överdrifter - detta berör alla de 12 trubbnosraserna”.
Finland har ett bredare perspektiv på sund avel
och understryker i större grad att sund avel
är för alla raser men med stor tyngd berör de
brachycefala raserna. Detta har fått stor uppmärksamhet i media men har inte nått något
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beslut än.
Dessa punkter är under bearbetning för hundar
som ej skulle vara lämpliga för avel;
•
En hund som har genomgått kirurgiska ingrepp för att rätta till en strukturell defekt
eller svaghet och/eller för att lindra symtomen.
•
En hund som behöver kontinuerlig eller
upprepad medicinering på grund av en
sjukdom eller defekt som anses vara ärftlig.
•
Hundar med en relativ noslängd (CFR) som
är mindre än 0,33. Det är en undantagsperiod på ca 5 år då avel med sådana hundar
ska tillåtas under förutsättning att vissa andra kriterier, bla genomfört belastningstest
är uppfyllda.
•
En hund som har haft tydligt märkbara
tecken av andningssyndrom.
•
En hund vars stresstestresultat har misslyckats.
•
En hund med allvarliga BOAS-symtom bedömd i stresstestet (BOAS klass 3). Kriteriet stramas åt efter övergångsperioden.
•
Hundar med nästan helt slutna näsborrar
(grad 3) och hunden måste därför andas
med öppen mun kriteriet stramas åt efter
en övergångsperiod.
(Ovanstående förslag/utredning är gjord av Naturresursinstitiutet tillsammans med Jord-/ och
Skogsbuksministeriet och Livsmedelsverket.
Man vill med hjälp av dessa övervakningskriterier gallra bort hundavel som ger lidande och
ärftliga sjukdomar.)
Hannah
Avelskommittén SST

Tidningsgruppen informerar...

Vi har några exemplar över av förra årets Bulletin och vill nu erbjuda dessa till er medlemmar.

Om du är uppfödare kan det kanske vara en bra
gåva till blivande valpköpare eller om du är ny i
klubben och vill komplettera med tidningar du
inte redan har.
Vi säljer dessa för 25 kr/st + porto, så långt lagret
räcker.
Vi säljer även ut vårt förra domarkompendium
till halva priset. NU 50 kr/st.

Vi har i dagarna fått klart vår nya kompendium
och detta kommer att finnas till försäljning efter domarkonferensen i höst.
Om du mejlar vilka tidningar och/eller domarkompedium du är intresserad av, och antalet, så
får du besked om portokostnaden.
Du betalar sedan till SST s bg 811-3011.
Skicka ditt mejl till ordforande@shih-tzu.se

Sponsorer

Om du vill sponsra våra utställningar tar vi tacksamt emot en gåva.
Det kan vara en ”sak” vi kan använda som vinst
eller om du vill skänka en summa vi kan köpa in
rosetter och priser för går det också bra.
Som TACK kommer du att få ditt namn eller ditt
kennelnamn i utställningskatalogen.
Tack på förhand!
Styrelsen
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Välkomna till klubben!

Nu när vi använder oss av SKK för vår medlemshantering, får vi bara reda på vilka nya medlemmar som fått gåvomedlemskap. Inte vilken
kennel eller uppfödare som har skänkt gåvan.

Sandra Ahlstrand, Bandhagen
Gåvomedlemskap från kennel Napo-Tashi

För att vi ska få den informationen till oss ber vi
er som skänkt gåvomedlemskap till era valpköpare att vidarebefordra bekräftelsen ni får från
SKK med namnet på er kennel/er själva och sänder den till bulletinen@shih-tzu.se.
Tack!

Caroline Winther, Arboga
Gåvomedlemskap från kennel Il Pericolos

Marie Karlsson, Årsta Havsbad
Gåvomedlemskap från kennel Napo-Tashi

Jan Klaastad, Norge
Gåvomedlemskap från kennel Il Pericolos

Hannah Carlsson, Upplands Väsby
Gåvomedlemskap från kennel Napo-Tashi

Mary Foch, Landvetter
Gåvomedlemskap från kennel Tibets Pride

Obi Jacobsson, Knivsta
Gåvomedlemskap från kennel Napo-Tashi

Tommy Dyfverman, Orust
Liz Larsson, Orust
Madelene Granberg, Gällivare

Kamila Flasinska, Solna
Gåvomedlemskap från kennel Napo-Tashi

Satu Keskinen, Finland
Gåvomedlemskap från kennel Il Pericolos

Lena Haglund, Öckerö
Gåvomedlemskap från kennel Il Pericolos
Lone Juhl Jensen, Danmark
Gåvomedlemskap från kennel Il Pericolos

Tennmugg

När Specialklubben för Shih Tzu 2019 fyllde 50 år uppvaktades vi av Svenska Kennelklubben på Kennelfullmäktige med en
ingraverad tennmugg.

Denna tennmugg har nu styrelsen beslutat
ska bli ett vandringspris som följer ordförande i klubben.
Den ska överlämnas till ny ordförande vid
SST:s årsmöte.
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Shih tzu-träff i Fagerfjäll

För andra året arrangerade Västra Kretsen en träff hos Annika Malmhäll i Fagerfjäll på Tjörn. Efter en
otroligt varm och torr sommar kom regnet!! Veckan innan utställningen störtregnade det i tre dagar..
och en mycket nervös väntan på vilket väder vi skulle ha på söndagen, ingen skulle väl komma om
det regna på detta viset? På lördagen byggdes det upp för träffen och naturligtvis kom det en skur på
kvällen. Men på söndagen sken solen, en svag vind torkade upp i gräset och vädret blev helt perfekt
för hundarna, så skönt.
Det var roligt att så många anmält sig för att titta på. Vi var ca 40 personer som samlats för att umgås, träna och bara få prova på. I år hade vi bjudit in Catarina Gustavsson, som är utbildad allmänlydnasinstruktör
och
examinerad
hundtrickinstruktör, att visa aktiviteter man kan göra
med sin hund.
Man jobbar för att
stärka kontakten
och samtidigt ha
roligt, och det är
ofta en väldigt bra
och lagom krävande hjärngympa för
hunden (och ägaren).
Catarina använde
sin egen ”Petter”
(My
Arapahos
Midnight Cappi)
och visade med.
På bilderna är det
Petter när han gör
hundtrick och balansövning. Det var även uppställt en enklare rallylydnadsbana. Många var och tittade och Catarina hade även en extra visning för dem som ägnat sig åt utställning så att även dessa
deltagare fick se lite övningar.
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Till den inofficiella utställningen hade 21 hundar anmälts för domare Marie Blom, kennel
Joy’s. Marie har mycket lång erfarenhet av shih
tzu med uppfödning sedan tidigt 70-tal! Det var
anmält fyra valpar, två tikar i 4-6 månader där
IlPericolo’s Beauty Of Magnolia blev BIR valp

och som tvåa Kronoparkens in my Heart, och två
tikar 6-9 månader. BIR valp i denna klass blev
Befanas Kissing in the Moonlight med Skazka
Imindri Tsesarvena som tvåa, Grattis till er alla!
En juniorkille var anmäld Tipsy-Toe’s Mommy’s
Happy Love, han blev senare placerad 4:a bästa
hane, ingen unghane kom så då var det dags för
öppna klassen som vanns av Tipsy-Toe’s The Warrior of Love han vann senare bästa hane. Som tvåa
placerades Santosha Sunlight som även blev 2:a bästa hane och som trea med samma placering i
bästa hane kom Tipsy-Toe’s Captain Morgan. 4:a i öppna klassen kom Tipsy-Toe’s Fight for Love.
Samtliga hanar fick HP.
Tre juniortikar fanns på plats och de placerades i följande ordning: Frimodig Sugar Plum, Suki-Yaki’s
Hidden Touch From Budda och Rumptrolls Follow Just Me, alla fick HP.
Tre tikar i unghundsklass. Etta Chi-Ma-Zel’s Magica Zina, tvåa Tipsy-Toe’s Killer Queen och trea Bearsize Holly Jolly X-Mas även dessa fick HP.
I den öppna klassen tikar kom det två och vinnare här blev Bigg-Sann’s Ber-Ni-Z och tvåa Ziams Fly
With Me båda med HP.
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Till dagens bästa tik utsåg domare vinnande ungtik med vinnande öppen tik som tvåa, trea blev
Tipsy-Toe’s Killer Queen och fyra
blev vinnaren från juniorklass.
Det tävlades till sist om utställningens vackraste hund och vinnare blev Chi-Ma-Zel’s Magica
Zina (som faktiskt även blev BIR
junior och BIM förra året vi arrangerade denna träff ). BIM blev
vinnande hane Tipsy-Toe’s The
Warrior of Love.

Även BIR och BIM junior utsågs och här
blev Tipsy-Toes Mommys Happy Love BIR
och Frimodig Sugar Plum BIM.
En uppfödarklass fanns också med, kennel
Tipsy-Toe’s, som vann ett HP på sin grupp.
STORT GRATTIS TILL ER ALLA!
Efter utställningen var det lunchdags,
hemlagad potatissallad och zucciniplättar, som avnjöts i trädgården, samtidigt
kördes det en frågetävling (utan googling)
med utslagsfråga. Det var ganska populärt
både med mat och frågesport. Ingen hade
alla rätt men till slut hittade vi en vinnare, mest fantastiskt var att det var en som
svarade rätt på hur många pastahjul jag lagt
i en burk. Det var tvunget firas med en extravinst.. Grattis till Malin Israelssons dotter som klarade det!
Naturligtvis hade vi flera lotterier med blandade vinster. Marie Blom och Catarina Gustavsson tackades med var sin liten present. Så roligt att ni ville vara med oss denna dag och dela med er av er
kunskap. Det blev en härlig dag med många skratt och trevlig samvaro.
Ett särskilt tack riktar vi till Susanne Zackrisson som ordnade en helt fantastisk sponsring som gjorde att alla deltagande hundar fick några presenter med sig hem. Tusen tack. Tack även till er andra
som skänkt priser. Och ett stort tack till Nils-Olof Bratt som i år varit med och arrangerat denna
tillställning. Förhoppningsvis finns orken nästa år också, hjärtligt tack för att ni kom och ville träffas
med era hundar i min trädgård.
Annika Malmhäll
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2288 Djurens Vårdguide

Med start 21 juni finns 2288, Djurens Vårdguide. Bakom rådgivningstjänsten står FirstVet
i samarbete med tre försäkringsbolag — Sveland, Moderna och Folksam. Tjänsten som ska
hjälpa dig som djurägare att hitta rätt vård till
ditt husdjur, vid rätt tid till rätt pris.

Vad är Djurens Vårdguide?

2288 Djurens Vårdguide erbjuder oberoende
rådgivning till djurägare som har frågor om katt
eller hund. Genom professionell bedömning av
situationen hänvisar 2288 vidare till den sortens vård som är bäst för djurets specifika tillstånd. Djurens motsvarighet till 1177.
Det är legitimerade djursjukskötare eller djurvårdare som svarar på samtalen och hjälper
djurägaren att ta ställning till om det räcker
med ett digitalt veterinärbesök eller om djuret
behöver komma till en fysisk klinik. Om ett besök hos en fysisk klinik är nödvändigt får djurägaren hjälp att välja klinik så att djuret får rätt
vård, vid rätt tid, till rätt pris.
”Vi vet att olika veterinärkliniker har olika specialistområden och förutsättningar. På 2288 jämför
och listar vi därför kliniker utifrån deras kompetens, resurser, geografiska läge och pris – allt för
att du ska hitta den bästa tänkbara vårdgivaren för

just dig och ditt djurs aktuella behov.”
2288 Djurens Vårdguide är öppet 8-20 helgfria
vardagar och nås genom telefonnumret 90228.

Hur kan 2288 rekommendera
lämplig veterinärklinik?

Hos 2288 Djurens Vårdguide finns Sveriges
mest kompletta listning av kliniker som kan
visa djurägaren lämpliga alternativ om djuret
behöver uppsöka en veterinärklinik. Listan anpassas efter djurägarens geografiska läge samt
tar också hänsyn till fler viktiga faktorer som
vilken kompetens och utrustning det finns på
kliniken, pris på undersökning eller behandling
samt öppettider. Du som djurägare väljer alltid
själv vilken veterinär du vill besöka men du kan
få vägledning till lämpliga alternativ utifrån djurets situation.
Den klinik du blir rekommenderad
baseras bland annat på:
•
Vilken kompetens och utrustning
finns på kliniken
•
Priser på behandling
•
Öppettider

Levershunt

En porta cava shunt (portosystemisk shunt, levershunt, PSS), innebär att blodet från mage,
tarm, bukspottkörtel och mjälte inte passerar
genom levern på normalt vis, utan istället passerar förbi levern.
Detta kan antingen vara medfött (vilket är det
vanligaste) eller ha utvecklats under hundens
liv. Hos de hundar där det är medfött är det en
rest från fosterstadiet, då tog mammans lever
hand om reningen av fostrets blod, så därför
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fanns en väg för blodet att passera förbi levern
istället för genom den. Den här vägen stängs
normalt ett par dagar efter att valpen är född.
Om vägen inte stängs får valpen problem, eftersom levern ska rena blodet innan det förs vidare
i kroppen. Om levern inte kommer åt att rena
blodet så byggs gifter upp i kroppen.
Den förvärvade varianten, d.v.s. den som utvecklas under hundens liv, beror ofta på någon
sjukdom eller påverkan av levern som leder till

att blodet får svårt att ta den normala vägen genom levern och istället tar andra vägar.
Beroende på shuntens (de felaktiga kärlens)
omfattning varierar symtomen. Hunden kan
exempelvis ha mag och tarmbesvär, kräkningar, kramper, förvirring och annan påverkan av
nervsystemet, ökat drickande och kissande,
trötthet och dålig tillväxt ( kan också leda till
urin sten, pga höga halter av amoniumsyra.
Red:s anm). Symtomen är ofta tydligast timmarna efter mat. De flesta hundarna börjar visa
symtom redan som valpar, men ibland framträder symtomen först senare.
Misstänks en shunt görs olika undersökningar,
såsom olika blodprover som undersöker lever-

funktionen, ofta även urinprov och ultraljud.
En del hundar med levershunt fungerar på specialdiet och medicinering, i alla fall under en
tid. Ibland kan det vara aktuellt med operation,
beroende på hur shunten är placerad och hur
hunden mår. Prognosen beror på shuntens omfattning och läge, det finns siffror som säger att
av de hundar som opereras så blir ca 80% bättre efter operationen. För de hundar som inte
opereras så fungerar ca 30% bra på specialdiet
och understödjande behandling (mediciner,
tillskott). Man bör inte avla på en hund med levershunt eftersom det finns stor misstanke om
ärftlighet.
Artikeln är hämtad från First Vet

Urinvägsinfektion och urinproblem hos hund
Symptom på urinvägsproblem kan omfatta att
din hund kissar oftare, försöker kissa utan att
något kommer och/eller blodblandad urin. Vid
dessa symptom bör man uppsöka veterinär snarast för diagnos och behandling.

av långvarig urinvägsinfektion är andra faktorer
som inverkar. Eftersom det finns många olika
sorter av urinsten måste din veterinär ta reda
på vilken typ din hund har för att kunna ge en
korrekt behandling.

Den vanligaste orsaken till problem i urinvägarna hos hundar är blåskatarr orsakad av bakterieinfektion. Din veterinär analyserar urinen
och gör en bakterieodling för att sedan sätta in
eventuell antibiotikabehandling. Vid urinvägsinfektioner kan veterinärens behandling kompletteras med kosttillskott som c-vitamin, den
surgör urinen vilket motverkar bakterietillväxt.
Tillskott vid blåskatarr stärker slemhinnan i
urinvägarna.

Urinstenar – ett livshotande tillstånd
Förekomst av urinstenar kan leda till urinstopp,
ett livshotande tillstånd som måste behandlas
omgående. Den vanligaste urinstenen är Struvit, dessa uppstår vid infektioner och vid ett
högt pH i urinen. Struvitstenar kan lösas med
specialfoder. Kalciumoxalat bildar en annan
vanlig urinsten som uppstår vid lågt pH i urinen. Kalciumoxalatstenar går ej att lösa upp
utan måste ofta opereras bort, därefter ska specialfoder ges för att förebygga att nya stenar
bildas. Urat, ammoniumurat, är vanligt hos Dalmatiner som en följd av genetiska orsaker, men
detta kan även upptäckas på andra raser vid lågt
vattenintag samt vid lever- eller njursjukdom
(red:s anm levershunt). Stenarna kan inte lösas upp utan måste opereras bort, därefter kan
specialdiet förebygga återfall. Cystinstenar är

En annan vanlig orsak till urinvägsproblem hos
hund är urinsten. Urinstenar består av sammanfogade kristaller som har byggts upp av olika
mineraler i urinen. Kristaller bildas lättare om
urinen är koncentrerad. Hundar som dricker dåligt löper därför större risk att drabbas. Kostens
sammansättning, urinens pH samt förekomst
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sällsynta och uppstår oftast som en följd av en
medfödd defekt i njurarna. Dietmat förebygger
stenbildning.
Vad kan jag göra?
Stimulera gärna din hunds drickande, t.ex.
med några hundgodisar i vattenskålen. Blanda

i mycket vatten i maten och ha alltid fri tillgång
på vatten.
Artikeln är hämtad från Vet store

Hundens anatomi

Var sitter egentligen hundens mage och vad heter den? Och visst slutar väl ryggen där svansen
börjar? Här ser du vad de olika kroppsdelarna
kallas.
Hundens anatomi är i mångt och mycket lik
människan, men de olika delarna kallas oftas
för något helt annat.

Om du vill ha mer detaljerad information om exempelvis hundens inre organ, muskler och bett
– ta en titt i Anatomiboken. Den finns i bokhandeln och går även att beställa i SKK webbshop.
Ett urval av illustrationer ur boken finner du på
vår webbplats, se länk https://www.skk.se/sv/
hundagande/skotsel/hundens-anatomi/
Artikeln hämtad hos Svenska Kennelklubben

Teckningen visar en grundläggande anatomi för
hund, och ingen särskild hundras.
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Demodex hos hund

Om din hund börjar tappa hår fläckvis betyder
det att något hänt i hårsäckarna. En orsak kan
vara hårsäckskvalster – en diagnos som kallas
demodikos eller demodex.

För att diagnostisera demodex tas flera, ganska djupa, skrapprover då kvalstren inte går att
se med blotta ögat. Det innebär att veterinären med hjälp av en skalpell skrapar upp små
skrubbsår på olika ställen i hundens hud. I mikroskop kan veterinären sedan se parasiterna
som små cigarrformade kryp.

Brist i immunförsvaret

Alla hundar har demodexkvalster i normalfall
men vid provtagningar på en frisk hund är det
näst intill omöjligt att hitta kvalstren genom
skrapprov. Kvalstren orsakar nämligen bara
problem på hundar vars immunförsvar inte har
förmågan att hindra dem från att föröka sig. Demodex är ärftlig och vanligare hos vissa raser.
Pälsen runt områdena faller av helt eller delvis
och orsakar de karaktäristiska hårlösa fläckarna
som demodex innebär. Kvalstren gör att hårsäckarna, och områdena runt dem, blir irriterade och inflammerade vilket kan leda till besvärliga bakterieinfektioner och klåda.

Olika former av demodex

Demodex finns i olika former och delas ofta in
i när i livet hunden drabbas (juvenil eller adult)
och hur drabbad hunden är (lokal eller generell).
En hund som exempelvis drabbas av stora problem i ung ålder räknas till juvenil (på grund av
åldern) och generell (på grund av omfattningen
kvalster). Här beskriver vi de olika begreppen.

Juvenil demodex

Juvenil demodikos visar sig före ett och halvt års
ålder. Allra vanligast är att de första symtomen
kommer mellan sex och nio månaders ålder.

Adult demodex

Adult demodikos drabbar den äldre hunden och

brukar inte dyka upp förrän hunden är minst
fyra år. Det ligger ofta en sjukdom eller medicinering bakom. Om hunden drabbas av demodex
i vuxen ålder är det alltså inte bara viktigt att
behandla själva demodexen utan också att hitta
den bakomliggande sjukdomen.

Generell demodex

Den generella formen är mer svårbehandlad och
kräver ofta en längre behandling. Har hunden
fler än fem hårlösa fläckar räknas det till den
generella sorten. Hunden får inte bara håravfall
utan kan också drabbas av klåda, utslag, hudförtjockning och mjäll som exempel. Är hundens
tassar angripna så räknas den alltid som generell.
Hundar med demodex mår bra av att bada i ett
bakteriedödande schampo.

Lokal demodex

Har hunden färre än fem små hårlösa fläckar
kallas den lokal. Det är den lindrigaste formen
av demodex som ofta läker av sig själv och för
det mesta inte uppkallar några större besvär hos
den drabbade hunden.

Behandling

De finns olika typer av behandling beroende
på vilken form hunden är drabbad av. De allra
flesta hundar med demodex mår dock bra av att
bada i ett bakteriedödande schampo eftersom
det minskar risken för sekundära hudinfektioner som sjukdomen annars kan orsaka.
Det finns även behandling med medel i spot-on
form eller tabletter som tar död på parasiterna.
Behandlingen följs också upp med nya skrapprover för att kontrollera att antalet kvalster
minskar. Demodex smittar normalt inte hundar
emellan.

Så gäller försäkringen

errsätta kostnader upp till köpesumman som
har med sjukdomen att göra. De flesta uppfödare har dock en försäkring som ersätter för dolda
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fel.
Om hunden är äldre än tre år när sjukdomen
debuterar anses demodex inte längre vara uppfödarens ansvar och då är det hundens egna ve-
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terinärvårdsförsäkring som gäller under förutsättning att de allmänna villkoren är uppfyllda.
Källa: Agria.se

Den gamla hunden

När en hund blir gammal och åldras kan den
förändras gradvis både psykiskt och fysiskt. Att
se till att hela hundens liv är värdigt är något vi
hundägare är ansvariga att göra.
Att hunden inte orkar lika mycket som i unga
dagar, beror på rent fysiska orsaker.

Sinnesorganens förändring

Förutom att hjärnverksamheten blir nedsatt så
försämras också de organ som ska förse hjärnan
med information om omvärlden. Den åldrande
hunden kan få nedsatt hörsel och hör inte höga
ljud på samma sätt som i yngre år. En del gamla hundar kan tappa hörseln helt. Även synen
försämras allt eftersom linsen förlorar sin elasticitet. Smaksinne och luktsinne påverkas också
av stigande ålder även om just luktsinnet verkar
vara det som hänger med längst.
Om hunden inte ser och hör sin omgivning till
fullo och kanske inte heller kan få samma hjälp
som tidigare av luktsinnet, så är det inte så konstigt att den kan bli osäker i vissa situationer.
Hunden kan reagera med att visa rädsla eller
aggressivitet . För den gamla åldrande hunden
så blir det därför allt viktigare med ett invant
levnadsmönster med ordning och reda. Hunden
ska kunna känna lugn och harmoni så att den
kan få den avslappnade vila som en åldrande
kropp behöver.

typer av åldersrelaterade kärlförändringar som
leder till en sämre blodförsörjning till hjärtat.
Hos hunden brukar inte hjärtbesvären komma
i attacker utan det är snarare så att den nedsatta hjärtfunktionen kroniskt försvagar hundens
fysik. Därmed orkar inte hundens kropp lika
mycket som den gjorde i yngre dagar.

När hunden inte riktigt känner igen sin egen
kroppsfunktion är det naturligt att den söker
trygghet och stabilitet i den egna flocken. Som
ansvarsfull flockledare ska vi se till att hunden
får just den ordnade tillvaro den behöver och
även får möjlighet att slå av lite på tempot när
kroppen säger ifrån.

Det oundvikliga slutet

Orken tryter

Att vara medveten om hur hundens förändras
på grund av ålder kan bidra till ökad förståelse
för hundens behov och eventuella beteendeförändringar. Detta gör att vi på ett mer avslappnat
sätt kan njuta av tiden tillsammans med den
gamla hunden.

Att hunden inte orkar lika mycket som i unga
dagar, beror på rent fysiska orsaker. Hundar
drabbas inte av åderförkalkning på samma sätt
som vi människor. Hundarna är relativt förskonade från åderfettning men får däremot andra

När man väljer att låta en hund bli en del av familjen så tar man även på sig ansvaret för att
se till att hunden har ett så bra liv som möjligt
i alla stadier av livet. Till det ansvaret hör även
att se till att hunden får en värdig avslutning på
sitt liv.
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Att fatta det svåra beslutet

När hunden inte längre har livskvalitet är det
dags att fatta det avgörande beslutet. Vad detta
innebär kan naturligtvis variera från hund till
hund. Om hunden är svårt sjuk och inte kan
botas så bör ett beslut om avlivning tas, detta
torde stå klart.
Vi får dock inte glömma att hunden även måste
få en värdig avslutning. När hunden inte längre
klarar att reglera tarm och blåsa, eller när hela
bakstället ger vika under promenaden runt
kvarteret, då har hunden inte längre ett värdigt
liv. Ofta underlättar det att ta hjälp av en veterinär för att orka fatta ett beslut om avlivning.
Att vi vet hur hunden rent fysiskt påverkas,
kan också göra att vi lättare kan förbereda oss
för det oundvikliga slutet. Hur svårt det än kan
vara så är det vårt ansvar och vår skyldighet som
hundägare och levnadskamrat att ge hunden en
smärtfri och värdig avslutning på livet.

Fakta hämtade från Svenska kennelklubbens
broschyr ”Den gamla hunden”.
Skriven av: Veronica Gomes Hansson, 15 februari
2013 Hämtad hos Agria

Ta hand om din gamla hund

En äldre hund blir lätt inaktiv med åldern och
tar inte för sig på samma sätt som de yngre hundarna. Här tipsar vi om hur du ska behandla din
gamla hund för att den ska få ett värdigt liv ända
in i det sista?
Med åldern försämras också hundens syn och
hörsel precis som på människor.

Det är lätt att en gammal hund blir passiv, vilket
ökar risken att den blir senil. En senil hund reagerar ofta långsamt, blir inåtvänd och gör tokiga
saker som den aldrig har gjort förut. Genom att
se till att hunden får motion, mental stimulans
och vara en aktiv del i ditt liv minskar du den
risken.
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Gör saker tillsammans

Det finns många saker ni kan göra tillsammans
trots att inte hunden längre orkar gå så långt.
Ta med hunden när du åker hem till vänner
eller bara ska ut på en kortare biltur. Låt hunden följa med dig till brevlådan för att hämta
posten eller till tunnan för att slänga soporna.
Lägg ett kortare spår i skogen eller var ute och
lek på gräsmattan en stund. Promenera gärna
på mjuka underlag som till exempel i skog eller
på ängar, gå hellre flera korta promenader än en
riktigt lång.
Tänk på att inte göra hunden gammal i förtid
genom att korta av promenaderna eller minska
promenadtakten för tidigt. Läs av din hund och
var känslig för de signaler som hunden ger. Ju
längre hunden kan hålla igång muskler och le-

der desto bättre!

bra mediciner för att lindra smärtan.

Syn och hörsel försämras

Det är också viktigt att du som ägare håller din
hund i så bra form som möjligt. Var noga och
se till att din hund inte blir överviktig. Aktivera din hund genom att gå härliga promenader,
gör aktiveringsövningar och hitta på roliga saker
tillsammans.

Med åldern försämras hundens syn och hörsel
precis som på oss människor. Om din hund börjar höra sämre kan du underlätta kommunikationen genom att använda ditt kroppsspråk och
vara extra tydlig. Om din hund får sämre syn är
det klokt att inte möblera om hemma eller ändra promenadväg, det gör att hunden känner sig
tryggare.
En gammal hund får ofta lite sämre blodcirkulation och fryser lättare, då kan hunden behöva
ett täcke när ni går ut och en varm gosig filt att
ligga på när den ska sova.

En överviktig hund mår inte bra

Det är vanligt att hunden inte vill bli lämnad ensam när den blir äldre och den har ofta ett större
behov av att vara nära och känna sig trygg. Skäm
gärna bort din äldre hund med många mysstunder och några extra godbitar. Var dock noggrann
med att se till att den inte blir överviktig, välj
godissorter med mindre fett och reglera fodermängden så att den passar din hunds behov.
Övervikt förkortar hundens liv, den blir begränsad och får en sämre livskvalitet. Den löper större risk att utveckla olika sjukdomar och besvär
så som ledsmärta.

Var uppmärksam på när hunden inte längre
orkar, när den inte längre vill och när den inte
längre kan…
Författare
Artikeln är skriven av Fanny Modig som är instruktör, hundpsykolog och kommunikatör.
Hon har de senaste åren hållit kurser inom vardagslydnad, valpträning, aktivering samt arbetat med problemutredningar. På hennes blogg
Leva med hundar skriver hon om sina egna erfarenheter och konkreta tips kring hundträning.
Hon har även spelat in podcasten Hundpodden
med Kicki & Fanny under fem säsonger. Fanny
utbildade sig till instruktör och hundpsykolog
på Hundens Hus i Stockholm och hon har en
examen i Arbetslivskommunikation från Stockholms universitet.
Artikeln är hämtad hos Agria

När hunden blir äldre är det viktigt att besöka
en veterinär regelbundet för seniorkontroller.
Om hunden till exempel blir stel, magrar av,
slutar äta, blir hungrigare än vanligt, blir matt
i pälsen eller orkeslös är det viktigt att boka en
tid hos veterinär för att utesluta sjukdom och
bespara hunden onödigt lidande.

Ett lyckligt slut

Att en äldre hund blir lite stel och skraltig är
inget ovanligt men det finns en hel del saker
som du som ägare kan göra för att ge hunden
ett behagligt och lyckligt liv de sista åren. Om
hunden till exempel får ont i lederna finns idag
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Hur går det till när man avlivar en hund?

Att behöva avliva sin trogna följeslagare är någonting många hundägare fruktar. När är det
rätt tid att avliva och hur går det till? Här förklarar vi hur avlivningen och omhändertagandet
efteråt går till.

Att avliva sin hund - ett svårt beslut

Så kommer det en dag då det sorgliga beslutet är
fattat, det är dags att ta farväl av din hund. Det
vanligaste är att avlivningen sker på en veterinärklinik men vissa veterinärer åtar sig att göra
hembesök och att utföra avlivningen i hemmiljö.
Många kliniker har anpassat sin utformning
i förståelse för den stora sorg en avlivning i
många fall innebär för djurägaren. Till exempel
så har många kliniker särskilt utformade rum
för avlivning och många gånger separata ingångar/utgångar till korridoren utanför, för att
du i så stor mån det går ska slippa träffa andra
människor efteråt. Det kan också vara så att du
betalar för ingreppet före det sker så att du slipper hantera det efter avlivningen.
Själva avlivningen går oftast till så att hunden
först får en lugnande spruta. Medan den verkar, cirka 15 - 20 minuter, kan du få möjlighet
att sitta själv med din hund för ett sista farväl.
Sedan sprutar veterinären in en speciell avlivningsvätska direkt i blodet. Veterinären sätter
oftast in en kanyl i frambenets blodkärl så att
man eventuellt kan spruta in mer avlivningsvätska utan att på nytt sticka hunden. Vätskan
består av narkospreparat och är i princip en
överdos av sömnmedel. Hunden somnar oftast
in lugnt och odramatiskt. Om hunden är orolig
inför veterinärbesöket så kan man först ge den
ett lugnande medel så att den inte behöver känna onödig stress.
Hunden somnar oftast in lugnt och odramatiskt.

Omhändertagande av kroppen

De stora djursjukhusen kan ofta hjälpa dig att
kremera din hund då flera av dem har egna kre28 BULLETIN NR 3 2021

meringsugnar att tillgå. Det finns också privata
kremeringsanläggningar i landet. Många mindre praktiker saknas dock resurserna att ta hand
om den döda hunden och hundägaren måste då
själv ordna med begravning av kroppen eller
ombesörja att kroppen fraktas till en destruktionsanläggning.
Destruktionsanläggningar finns vid sopstationer och kan nyttjas för att kremera hundar. De
flesta anläggningarna har en seriös hantering av
bränning av kroppar och många har utarbetade
rutiner för separat kremering om man så önskar.
Om hunden lämnas hos veterinären så förvaras
den av hygieniska skäl i en plastsäck i kyl- eller
frysrum fram till dess att den ska transporteras
till destruktionsplatsen.
I Sverige finns det flera begravningsplatser för
djur där man har möjlighet att gräva ner såväl
hela kroppar som aska efter djuret. Det finns
speciellt tillverkade kistor och urnor avsedda
för djur och det finns även minneslundar för
utspridning av djuraska.

Att gå vidare

För många som förlorat en hund känns det
omöjligt att genast skaffa en ny. Man känner en
lojalitet mot den bortgångna hunden och känner att man aldrig kommer att få en hund som
kan ersätta den gamla hunden. Man känner
också att man inte återigen vill utsätta sig för
den sorg det innebär att förlora en hund.
Många väljer dock att skaffa en ny hund efter
ett tag. Då kan det vara bra att tänka att den
nya hunden inte ”ersätter” den gamla. Varje individ är unik och det är inte meningen att den
nya hunden ska ta den gamlas plats. Din gamla
partner kommer för alltid att ha en unik plats
i din hjärta men det hindrar inte att det finns
utrymme för en ny vän som kan ge dig helt nya
erfarenheter.
Ett sätt att ge den gamla hundens liv en mening
är ju faktiskt att använda det man lärt sig till-

sammans med den hunden, för att få en bra tillvaro tillsammans med sin nya hund. Och även
om sorgen inte är något man någonsin önskar
sig igen, så får man inte glömma bort att den föregås av många, många år av glädjande samvaro
med hunden.
Det minst smärtsamma sättet att komma över
förlusten av en hund är om man redan tidigare
har flera hundar. De andra hundarna kommer ju
då fortfarande att kräva sin dagliga skötsel och
omställningen av livsstil blir inte så stor för att
en av hundarna försvinner.

Att ha hund påverkar livskvaliteten positivt –
det vet alla som har haft förmånen att dela sina
liv med en fyrfota vän. Undersökningar visar
att hälsan och välbefinnandet förbättras genom
den gemenskap och därtill fysiska aktivitet som
hundägandet innebär. Hur viktigt det än är att
ge sorgen efter den gamla hunden utrymme att
läka ut, så är det lika viktigt att låta hundägandet fortsätta vara en värdefull del av livet.
Fakta hämtade från Svenska kennelklubbens
broschyr ”Den gamla hunden”.
27 november 2020
Artikeln hämtad hos Agria
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Till dig som har förlorat en hund

Våra sällskapsdjur betyder oerhört mycket. De
flesta djurägare ser sina djur som en familjemedlem, ett sällskap och en trogen vän som ger
mycket glädje i livet. Djur har också ett egenvärde och är inte enbart till för oss människor.

Det är ett stort ansvar att skaffa djur, ett ansvar
som varar hela djurets liv fram till den dagen
man måste säga farväl på grund av hög ålder eller sjukdom. Det är ett svårt och ofta tungt beslut att fatta men det är vår skyldighet att se till
att djuret får ett värdigt slut.

För djurets bästa

Vägen kan vara lång och svår innan du kommer
fram till ett beslut om avlivning. I den situationen måste du ha klart för dig vad som är bäst för
ditt djur. Det är viktigt att försöka lägga undan
sina egna känslor, våga se sitt djur och vad som
är bäst för djuret. Om du har svårt att bedöma
när tiden är kommen är det bra att rådgöra med
din veterinär. Om du orkar är det bra att vara
med när djuret somnar in. Ha gärna med dig en
familjemedlem eller vän som kan stötta dig.

Viktigt att sörja

Det är ingenting att skämmas för om du sörjer ditt djur. En av landets biskopar i samarbete med en kvinnlig veterinär har konstaterat
att sorgearbetet efter ett djur ser ut på samma
sätt som när man sörjer en människa och skapa
samma intensiva känslor.

Sorgearbetet är indelat i tre stadier

Först kommer en chock som kan vara mellan
några minuter och upp till flera dagar. Sedan
kommer skuldkänslor och tankar om att du
kanske inte har varit så snäll eller hanterat situationer på ett bra sätt. Det här drabbar de allra
flesta oavsett hur bra matte eller husse du har
varit.
Till slut – även om det dröjer – har på något sätt
dessa intensiva känsloupplevelser blivit ett med
din personlighet. Det gör att du inte känner dig
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lika nedbruten, utan snarare berikad. Det brukar röra dig om en sexmånadersperiod.

Kom ihåg de ljusa minnena

Vissa personer i din närhet kanske har svårt att
relatera och förstå att ett djur är värt alla tårar
och oändlig saknad. Att sörja sitt djur är fullt
naturligt. Boken ”Farväl till en vän: om sorgen
efter en hund” av Anders Hallgren är skriven för
att ge djurägare stöd och vägledning att komma
igenom sorgen.
När du så småningom arbetat dig igenom din
sorg och kanske tänker skaffa dig ett djur igen,
är det viktigt att förstå att det aldrig går att ersätta ett förlorat älskat djur med ett annat. Liksom vi människor har varje djur sin speciella
personlighet och charm.
02 juli 2020
Artikeln hämtad hos Agria

Sigge

Sigge var en go och glad kille omtyckt av alla i
flocken. Hans bästa kompis var Teddi så länge
han fanns. De var oskiljaktiga från första stund.
När Teddi försvann blev Meja hans bästa kamrat. Hon tog på sig rollen att vägleda Sigge eftersom han fått lite dålig syn på ålderns höst. När
det var dags att gå ut en sväng i trädgården så
såg hon alltid till att han kom med .Även att han
kom in när det var dags. När så även Meja försvann från flocken så fick vi en ny kompis Iris.
Även hon tog på sig att leda Sigge rätt de 2 sista
åren av hans liv. Om han inte uppfattade att det
var dags att gå ut så sprang hon och puffade lätt
på honom och väntade tills han kom med. Hon
väntade tålmodigt på honom eller gick vid hans
sida för att vägleda.

Ja man kan inte annat säga än att hundar är fantastiska. Det är ju alltid svårt att veta när det är
dags att ta farväl om det inte kommer plötsligt?
Vi tog beslutet på grund av att han blev mer och
mer stel i sina leder och promenaderna fick bli
kortare. Allmäntillstånd blev också sämre för
var dag.Vi kommer aldrig glömma dig. Älskade
Sigge. Du var en riktigt god vän till både människa och hund.
Med vänlig hälsning
Christina Wallberg
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HEALTH IS

MAGNIFICENT
ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult
rekommenderas för vuxna Shih Tzus
(äldre än 10 månader). Fodret stärker
Shih Tzuns pälskvalitet genom en optimal
balans av bland annat omega 3 och omega
6. Foderbitarna är unikt utvecklade i
storlek, form och konsistens som gör
det lättare för hunden att plocka upp och
tugga.
ROYAL CANIN® Shih Tzu Puppy är
speciellt anpassat för Shih Tzu-valpar
(yngre än 10 månader). Fodret bidrar till
att stärka valpens naturliga försvar. Det
främjar också en god tillväxt tack vare ett
anpassat innehåll av fett och proteiner.
Läs mer på: royalcanin.com/se

© ROYAL CANIN ® SAS 2020. All Rights Reserved.

Gå kurs med din hund

Att gå på kurs med sin hund är både nyttigt och
roligt. Oavsett om din hund ska fungera som
sällskapshund, jakthund, tävlingshund eller något helt annat är en valpkurs eller grundkurs en
bra investering.

klubb nära dig som arrangerar kurser i grundlydnad, agility eller något annat. Läs mer om
olika kurser och andra aktiviteter på klubbarnas
egna webbplatser, du hittar listan med länkar
till klubbarnas webbplatser nedan.

Valpkurs, grundlydnad, agility, koppelträning,
kantarellsök, rallylydnad, aktivering, hundmassage, apportering, spår ... utbudet är enormt!

Ta också en titt på den aktuella rasklubbens
hemsida. Kanske arrangerar de en kurs som är
utformad just för din hund, med rasens speciella egenskaper och styrkor i åtanke.

Kurser hos Svenska
Brukshundklubben

Fristående företag och privatpersoner

Svenska Brukshundklubben, SBK, är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben och arrangerar kurser i vardagslydnad och grundläggande
hundkunskap för alla hundägare och för hundar av alla raser. Mer information om SBK och
vilken lokalklubb som finns närmast dig hittar
du på deras webbplats (se länken längst ned på
sidan). På de lokala brukshundklubbarna som
finns på de flesta orter håller man kurser för alla
hundägare och hundar av alla hundraser.

Andra klubbar över hela landet

Svenska Kennelklubbens länsklubbar, specialklubbar och lokalklubbar över hela Sverige håller också kurser av olika slag, för både nybörjare och erfarna hundförare. Det finns säkert en

Det finns också en mängd företag och enskilda
som håller kurser för hundägare. Det behöver
absolut inte vara fel, många av de privata aktörerna är mycket kunniga, erfarna och engagerade. Var dock medveten om att ”instruktör”,
”hundpsykolog”, ”hundcoach”, ”problemhundstränare” osv. inte är skyddade titlar, och att kvaliteten på utbildningen kan variera stort. Väljer
du ett sådant alternativ måste du kontrollera att
instruktören är utbildad och erfaren. Ta också
noga reda på vilken typ av inlärningsmetoder
som används och ta gärna referenser. Du måste
själv avgöra om kursledaren har adekvat erfarenhet eller utbildning.
Från Svenska Kennelklubben

Upprop till valpkurs!

Skulle önska att alla våra uppfödare av shih tzu
försöker övertala sina valpköpare att gå en valpkurs när man köper sin valp. Det är viktigt att
förstå och lära sej ”läsa av” sin hund och förstå
dess behov och kommunikation. En hund kommunicerar hela tiden både med andra hundar
och med människor. Jag lovar att det kommer
att berika relationen mellan hunden och dess
ägare.

Valpkurs

I mina valpkurser vill jag förmedla god omvård-

nad, många förslag till aktivering och mental
stimulans, samt positiv inlärning och ett bra
ledarskap. Det är också viktigt att skilja på inlärning och uppfostran. Man måste vara tydlig i
sin kommunikation med valpen och man måste kunna sätta gränser. Det är i samspelet med
ömsesidig respekt mellan människa och hund
som man bygger en bra relation. Man får aldrig
glömma att man har ett ansvar att vara en god
och tydlig flockledare.
Shih tzu är en ras som lämpar sig mycket bra
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som sällskapshund, lojal, trofast, trygg i sig själv
med mycket egen vilja och viss arrogans. Men
den har, liksom andra raser, också behov som
bör tillgodoses för att må bra, t.ex att aktiveras
både fysiskt och mentalt. Det finns en hel del
man kan göra med shih tzu vad gäller aktivering.
Rallylydnad är ett bra exempel på sport där man
i lugn och ro lär hunden helt vanlig vardagslydnad som bygger på bra kontakt i övningarna. Nosework är en annan sport som lämpar sej bra för
shihtzu. Där jobbar hunden mer självständigt.
Freestyle, alltså tricks kan man mycket väl lära
en shihtzu och där bygger man på samarbete till
musik.
Man får inte glömma bort att även shih tzu (vår
lilla pälsboll) är ett territoriellt rovdjur med drifter kvar av sin härstamning från vargen. Därför
är det så viktigt att tillgodose sin hunds många
behov om den ska må bra och utvecklas till en
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harmonisk individ utifrån sina egna förutsättningar. Hundar är flockdjur, oavsett ras, och mår
bäst om den får leva i sin flock i god balans och
harmoni.
Med dessa rader vill jag entusiasmera valpköpare/hundägare att gå kurser, hitta nån aktivitet
med hunden som berikar relationen. Ge den
chansen att visa att den kan så mycket mer än
att ”bara vara sällskapshund” – ge den en uppgift, helt enkelt!
Kan jag, som aktivitetsansvarig i klubben och utbildad hundinstruktör med många års erfarenhet av hundar, vara behjälplig i detta arbete så
kan man kontakta mej på klubbens hemsida.
Ulla Olsson

Vad är en vårdhund och terapihund?

Vad är en vårdhund och terapihund?

Terapihunden kallas även tillsammans med
Vårdhunden för en social tjänstehund. En social
tjänstehund med förare arbetar för att öka deltagarens motivation, välbefinnande och hälsa.
Hundteamet arbetar med fysisk, psykisk, social
och kognitiv träning.
Terapihunden arbetar inom vård, skola och omsorg.
Vårdhunden arbetar inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering av människor med
förvärvad hjärnskada.

Vad arbetar vårdhund/
terapihund med?

Vårdhundföraren eller terapihundföraren är en
diplomerad hundförare som arbetar med sin
hund antingen enskilt eller i samarbete med
legitimerad personal. Hundteamets uppgifter
är att göra målinriktade besök inom vård, skola
och omsorg. Teamet ska arbeta med målinriktade metoder som dokumenteras och utvärderas.
Utbildning av både vårdhund och terapihund
Hunden gör först ett lämplighetstest (steg1)
tidigast vid ett års ålder. Därefter
går man en besökshundsutbildning
(steg2). Efter godkänd besökshundsexamen vidareutbildar hundteamet sig till vårdhundsteam eller terapihundsteam.

samhetsförlagd utbildning inom vård, skola och
omsorg m.m.
Som hundteam kan du välja till en specialiseringskurs för arbete med barn under 13 år. De
utför lämplighetstester och utbildar hund och
förare i arbete som hundteam med barn.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen är en kombinationsutbildning i
form av fysiska träffar, träning av hund och litteraturstudier på distans samt verksamhetsförlagd utbildning. De fysiska träffarna är 8 st där
ni ses två dagar vid varje tillfälle. Utöver detta
tillkommer en extra dag för diplomering I vissa
fall formas detta om till kvällskurs.
Totalt:
• 8 st heldagarsutbildning
• 70 h verksamhetsförlagd utbildning
• 400 h distansutbildning
Separat lämplighetstest görs i förväg.
Vill du veta mer om utbildningen kontakta tidningsgruppen för Bulletinen
Artikeln är hämtad från terapihundskolan

Vårdhundsutbildning eller
terapihundsutbildning

Alla hundteam deltar på samma utbildning. Skillnaden är att de som
utbildar sig enligt kursplanen till
standard för att examinera sig som
Vårdhundsteam skall utföra verksamhetsförlagd utbildning inom
demensvård, äldreomsorg eller med
människor med förvärvad hjärnskada.
Terapihundsteamet kan utföra verkBULLETIN NR 3 2021 35

Vickis vårdhundsutbildning

Utbildningen är en distansutbildning på ett år
med flera helger på skolan i Skåne.
Första tillfället var ett lämplighetstest i vårdmiljö. Det var skramlande, skrik, rullstolar och lite
”hotfulla” dementa med rullator. Otroligt bra
skådespelare. Det var även möten med andra
hundar.
Det var mycket litteratur:
• Att möta personer med demens, att förstå olika beteende i förhållande till djur.
• Små episoder, om etiska dilemman.
• Det goda värdskapet, om konsten att få
människor känna sig välkommen.
• Kontaktkontraktet, att skapa en varm, ansvarsfull och tillitsfull samvaro med hunden.
• Hund & Delfin, bland annat klickarträning.
• Hund för hälsa, om professionellt arbete med
hund i vården.
•Hund på recept, om receptbelagd vårdhund i
kontakt och rehabilitering inom vården.
• Hunden som skäms, hur mycket förstår hundarna?
• Hundens språk och tankar.om hundens beteende, språk och tankeförmåga.
Samt lite andra böcker.
Vi skulle recensera varje bok utifrån olika frågor
som skickades via mailen. Jag skulle verkligen
rekommendera böckerna ”Hunden som skäms”
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och ”Hundens språk”.
Båda är skrivna av Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet och undervisar i
hundens beteende, språk och tankeförmåga och
beskriver hur kunskapsläget är idag. Två intressanta och roliga böcker.
Vicki skulle lära sig minst 10 olika trix som
skulle kunde användas i rehabiliteringssyfte.
Hon får inte jobba mera än 2 x 45 min på en arbetsdag och hon ska ha tillgång till ett eget krypin där hon kan vara i fred. Vi ska uppfylla alla
krav från Socialstyrelsen om djur i vården vilket
bland annat ingår strikta regler kring hygien,
arbetsmiljö, allegener och Zoonozer vilket är 34
olika sjukdomar som hunden på olika sätt kan
dra med sig runt från hund till boende, hund till
personal och personal till hund. Det finns även
krav på veckobad, tandvård och årlig veterinärkontroll om det allmänne hälsotillståndet. Detta ska sedan skickas till skolan för godkännande. Just nu jobbar vi på en korttid och ”pratar”
med oroliga äldre som inte riktig förstår varför
dom är, där dom är. Då är det inte så mycket rehabilitering utan mera lugnande besök. Skolan
är en två skolar i Sverige som är ISO godkända
av Socialstyrelsen.
En gång om året måste vi tenta om för att ha
kvar certifieringen.

I utbildningen ingick även 8 veckors praktik
med uppsatta mål för av verksamheten utvald
hyresgäst.
Vi tycker nog både om att komma upp på demensenheten och se hur ett ljus tänds i ögonen
på många äldre. Vissa kommer plötsligen ihåg
att dom själv har haft hund. Ibland även namn
och vilka ras. Det blir både många skratt och
även lite tårar.
Vid ett tillfälle hade vi en väldig aggressiv dement dam. Hon var arg på allt och alla.
Så fort jag klev in genom dörren kom hon rakt
mot mig och skulle slänga ut mig. Hon slog
personalen och var inte så trevlig att lyssna på.

Men när jag kom upp med Vicki strålade hela
ansiktet. Hon ville bara stå där mitt i korridoren
med ansiktet begravt i Vicki och hon pratade så
mjukt och kärleksfullt med henne. Sen berättade hon alltid att hon genom åren själv hade haft
tre olika hundar men alltid små hundar, vi fick
namnen och åldern på alla tre och hon berättade att den siste så nästan ut som Vicki och det
hade varit en blandning av shih tzu och lapso.
Sen grät hon alltid när hon berättade hur mycket hon saknade alla sina hundar.
När vi hade lämnad enheten gick det ett par
timmar och sen blev hon lika demens och aggressiv igen.
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Hundens åldrar

Att hundår går snabbare än våra år känner
många till. Men när blir en hund vuxen egentligen?

Hundinstruktören Barbro Börjessen tycker att
det går utmärkt att jämföra hundars och människors mentala åldrar för att få hundägare att
förstå sina hundar och deras behov bättre.
– Som jag ser det är en valp redo att börja skolan
när den är sex månader. Det innebär att hunden
åldras motsvarande sju människoår under sitt
första halvår, förklarar Barbro Börjesson.

Börja skolan

Så när sjuåriga Fia går till skolan för att lära sig
räkna och skriva är det alltså dags för 6-månadersvalpen Fido, nu en unghund som genomgår
sin första könsmognad, att börja med hundens
motsvarighet - till exempel att komma på inkallning och gå fint i koppel. Fram till dess har
varken Fia eller Fido varit redo för fysiska eller
mentala påfrestningar.
– Det finns ingen anledning att börja träna en
hund på allvar för tidigt, oavsett om hunden ska
användas till jakt, tjänst eller något annat. Då
riskerar man bara att hunden blir en ”barnstjärna” som slocknar alldeles för tidigt, beskriver
Barbro Börjesson.

Tonåren

skiljer det inte mycket mellan raserna, menar
Barbro Börjesson.

Vuxen

”En hund är i sin blomning i tre-femårsåldern”
Om Fia är redo att flytta hemifrån och skapa sig
ett liv, med arbete och så småningom familj, när
hon är i 20-årsåldern, är Fido mogen att ta itu
med sin livsuppgift, antingen han är en jakt-,
tjänste-, tävlings- eller sällskapshund, när han
är runt två. Det är också först efter att Fido har
blivit vuxen som han, om han är frisk och i övrigt lämplig enligt Svenska Kennelklubbens krav
och rasklubbens rekommendationer, bör användas i avel.
– En hund är i sin blomning i tre-femårsåldern
och jämförbar med en människa som är mellan
30 och 45 år och i sin fulla kraft, tycker Barbro
Börjesson.

Medelåldern

Vid 50-60 år är Fia en pålitlig och erfaren medarbetare. Detsamma gäller Fido, som nu är i
6-7-årsåldern. Visst går det att lära Fido att sitta
även när han är gammal, men precis som Fia har
Fido då lagt sig till med vanor som är svåra att
bryta. Hunden börjar bli gammal när den är runt
åtta-nio år.

Pensionär

I unghundsåldern - från sex månader till två års
ålder - kan hundägaren börja se vilka eventuella bekymmer som är att vänta i framtiden och
vad som verkar vara lämplig sysselsättning för
Fido. Och likt tonåriga Fias föräldrar, som hjälper dottern att göra val inför framtiden som är
rätt för henne, är det dags för Fidos ägare att genom fostran och träning forma Fido så att hans
nedärvda anlag kommer till sin rätt.

Ålderskrämpor är till stor del genetiskt betingade hos både hund och människa. När de visar
sig är lite olika. Men blir Fido så gammal som
13-14 år försämras ofta både hans hörsel och
syn, precis som hos en 80-90-årig människa.
De olika åldrarnas egenskaper och hundens
mentala utveckling är något man bör ta hänsyn
till, anser Svenska Kennelklubben. Det gäller såväl vad och hur man tränar och tävlar, som hur
man tillgodoser hundens behov.

– Hundar blir vuxna och mogna att ta eget ansvar i tvåårsåldern. Efter det förändras inte hundarnas medfödda egenskaper. I detta avseende

13 december 2010
Artikeln är hämtad hos Agria
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Forskare varnar:

Antibiotikaresistenta bakterier i rå hundmat
Uppdaterad 13 juli 2021
Publicerad 12 juli 2021
Forskare vid University of Porto har analyserat
prover från 25 olika tillverkare av rå hundmat.
I alla proverna hittades antibiotikaresistenta
bakterier. Nu varnas för en ”internationell hälsofara”.
Rå hundmat kan innehålla antibiotikaresistenta
bakterier, det visar en ny studie från Portugal.
Bakterierna kan i sin tur spridas till människor,
och riskerar då att orsaka stora problem med
infektioner, som inte går att behandla med antibiotika.
Bakterierna hittades på sjukhus
Några av bakterierna i hundmaten som granskades, var av samma sort som man har hittat
hos sjukhuspatienter i Storbritannien, Tyskland
och Nederländerna. Den nära kontakten mellan
människor och hundar, i kombination med att
rå hundmat växer i popularitet, utgör en internationell hälsofara, varnar forskaren Ana Freitas, vid University of Porto för.
– Europeiska myndigheter måste höja medvetenheten om hälsoriskerna med att ge rå mat
till husdjur och tillverkningen av hundmat, inklusive hur man väljer ingredienser och hygienrutiner, måste ses över, säger hon.
Forskarna hittade antibiotikaresistenta enterokocker i alla proverna, bland dem också bakterier som var resistenta mot linezolid, som brukar användas just mot multiresistenta bakterier.
”Sådant foder ska inte få säljas”
Det här är en nyhet som upprör flera hundägare
som SVT pratat med.
– Det låter väldigt olämpligt. Multiresistenta
bakterier ska inte förekomma någonstans – sådant foder ska inte få säljas. Det ska destrueras,
säger Bengt Wikander.

I Sverige finns det krav på att allt färskfoder
ska testas, eftersom det inte får innehålla för
mycket skadliga bakterier, men trots det visade
en rapport från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), att hundar riskerar att få i sig antibiotikaresistenta bakterier via färskfoder.
– Jag ska inte säga att man ska vara orolig, men
man ska vara medveten om att problemet finns,
säger Oskar Nilsson, antibiotikaexpert, SVA.
– Sen ska man inte vara livrädd för dem, men
iaktta normal handhygien och kökshygien.
Källa SVT

Fakta om antibiotika

Antibiotika används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Ett exempel på
antibiotika är penicillin.
Överanvändning av antibiotika har dock lett
till att vissa bakterier har blivit resistenta, motståndskraftiga. Resistensen har blivit ett stort
problem i många länder.
Risken för att resistens uppkommer minskar
om antibiotikan inte används i onödan, samt
om bakterierna inte utsätts för alltför låga eller
kortvariga doser.
För en frisk person är det oftast inte farligt att
smittas av en resistent bakterie. Det kan dock
vara livshotande för någon som är allvarligt sjuk
eller har opererats.
Enligt en rapport från Världshälsoorganisationen WHO i fjol beräknas minst 700 000
människor varje år dö på grund av antimikrobiell resistens, det vill säga infektioner orsakade av läkemedelsresistenta bakterier, parasiter,
virus eller svampar. Enligt prognosen kommer
antalet till 2050 att vara uppe i 10 miljoner
dödsfall per år.
Källor: Nationalencyklopedin,
Vårdguiden och WHO
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Fredrik Steens valpskola
Del 1: Den första tiden
När du precis fått hem din valp finns det mycket
att ha koll på. I Agrias valpskola hjälper hundcoachen Fredrik Steen dig med vad du ska tänka
på med den lilla valpen. Här kan du läsa om den
första tiden, med allt från mat till träning.
Nu när du fått hem din lilla valp börjar allvaret.
Oavsett hur mycket du längtat efter din nya familjemedlem och oavsett vilka bilder du målat
upp framför dig, så har du nu en hel del arbete
framför dig.
Jag vill inte skrämma dig eller verka negativ,
men en valp innebär en hel del arbete. Men det
fina är att ju mer och ju bättre du arbetar med
din valp, desto finare liv får ni tillsammans.
Min vän och hundkollega, rocksångaren Jerry
Williams, sa vid ett tillfälle när vi diskuterade
likheter och skillnader på barnuppfostran och
hunduppfostran att ”Den stora skillnaden är att
barn växer upp och klarar sig mer och mer utan
hjälp, en jycke får man hjälpa hela livet”. Jerry är
en riktigt duktig hundkille med flera SM i bagaget och den jämförelsen håller jag verkligen
med om.

Oroade valpägare

Jag får många telefonsamtal och mejl från nyblivna hundägare. De frågor jag får grundar sig
nästan alltid i oro. Valpen verkar orolig, valpen
äter inte, valpen piper och gnäller på natten och
så vidare. Jag förstår deras oro men det är naturligt av valpen att göra allt det där.
Du tar hem valpen som i normala fall endast
sett valprummet där han eller hon är född. Har
du tur har valpen sett lite mer, men det alltid
tillsammans med sina syskon och sin mamma.
Inte en enda stund i valpens liv framtill nu har
valpen tillbringat utan sina syskon. Inte en enda
måltid har valpen ätit utan konkurrensen från
syskonen och inte en enda natt har valpen sovit
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utan närhet till sin mamma och sina kullsyskon.

Valpen behöver närhet även på natten

När du nu har tagit hem valpen är det självklart
att den första tiden är orolig. Valpen behöver
närhet även på natten. Valpen måste vänja sig
vid sin nya situation och den enorma värld som
nu har öppnat sig. Det tar lite tid.
Nattetid brukar jag råda oroliga valpägare att
antingen ta en madrass och sova första tiden
på golvet med valpen, eller att se till att valpen
har en sovplats bredvid din säng så att du kan
låta din hand ha kontakt med valpen när den
är orolig.

Om valpen äter för lite

Det är inte alla valpar som inte äter även om
det är vanligt första tiden. Och de valpar som
inte äter, behöver man faktiskt inte oroa sig så
mycket för heller. Fasta rutiner brukar snart ge
valpen god aptit igen.
Om valpen ska äta fyra gånger per dag första tiden ställer du helt enkelt ner valpens mat vid
den när det är matdags och avvaktar. Äter inte
valpen inom några minuter så tar du bort maten igen. Några timmar senare erbjuder du valpen mat igen och gör om proceduren. Är valpen
frisk, vilket de allra flesta valpar är, så äter dom
snart med fin aptit.

Träna med valpen

En annan fråga jag också ofta får är när man kan
börja träna med valpen. Svaret på den frågan är
att du ska göra det så fort det bara går. Så fort
valpen börjar känna sig hemma och börjar trivas
med sina nya livssituation är det bara att sätta
igång.
Denna valpträning görs endast med hjälp av belöningar och positiv förstärkning. Målsättning-

en med dessa övningar tycker jag inte ska vara
att egentligen lära valpen något specifikt, utan

handlar mer om att du och valpen på ett fint och
bra sätt ska börja kommunicera med varandra.

Del 2: Rumsrenhet

Jag vågar påstå att nästan alla hundar i Sverige med en normal omvårdnad blir rumsrena
ganska fort. Men man ska komma ihåg att det
ibland kan ta upp till åtta, tio månader för vissa hundar innan rumsrenheten är helt befäst.
Rumsrenhet är något du måste träna. Ju duktigare och mer energisk du är i denna träning
desto fortare och bättre går det.

Vid rumsrenhetsträning, tänk på att:

• Inte skälla på hunden när den gör ifrån sig
inne. Det förstår inte hunden vilket i sin tur
kommer att skapa stress. Denna stress kan ge
motsatt effekt i din träning till att göra din hund
rumsren.
• Inte trycka ner hundens nos i det den gjort.
Denna dumma och uråldriga teknik har visat sig
vara helt värdelös och är bara en form av djurplågeri.
• Inte gripas av panik eller oro även om denna
träning drar ut lite i tid.

Efter mat och lek

Normalt sett så brukar man säga att valpen behöver kissa direkt efter en lek eller direkt efter
den har vaknat efter en sovstund. Valpen behöver bajsa cirka femton, tjugo minuter efter det
den ätit. Dessa tider är inte hundraprocentiga
men det brukar vara bra tider att hålla i huvudet.
I denna träning så är det jättebra om du försöker
rasta valpen på ett och samma ställe i den utsträckning som det fungerar. På så sätt kommer
valpen lättare förstå vad du vill. Detta ställe ska
vara i närheten av din bostad och behöver inte
alls vara stor. Platsen ska också vara så lugn som

möjligt eftersom saker runt omkring kan distrahera valpen så att den helt enkelt glömmer bort
att göra ifrån sig.
Väl ute på denna yta så ska du helst ha valpen
lös och bara ge valpen tid. Det bästa är om du
bara sätter dig ner eller står helt still eller neutral. Efter en tid kommer valpen att kissa eller
bajsa. Först då ger du valpen beröm och uppmärksamhet – ”Braaaaa, kompis. Nu går vi in”.

Bär ut din valp

Rent praktiskt kan det mycket väl gå till så att
du direkt efter det att valpen exempelvis vaknat, lyfter upp valpen i famnen och bär ut valpen. I och med att du lyfter upp valpen så ökar
du chansen och möjligheten till att valpen faktiskt gör ifrån sig ute istället för inne. Då du lyfter upp valpen kommer den inte att kissa.
Nattetid tycker jag att du ska ställa klockan med
några timmars mellanrum för att ta ut valpen på
en kort rastning. Är du duktig nattetid så handlar det ofta om en relativt kort tid innan valpen
faktiskt är torr. Dessutom är det så att valpen
snart sover hela natten.
I denna träning att göra valpen rumsren så kan
jag nästan lova att valpen vid flera tillfällen trots
allt kommer att göra ifrån sig inne. Det är helt
normalt och inget att oroa sig för. Rumsrenhet
är en process och träning som tar sin lilla tid.
Glöm inte bort att din lilla valp är väldigt ung!
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Del 3: Försäkring

Var tredje valp besöker
veterinären det första året

Många valpar besöker veterinären redan under
sitt första år. De vanligaste orsakerna till veterinärbesöken är kräkningar, diarré, hälta och
öroninflammationer.

hämtar hem den ger en stor trygghet. Och visste du att om du försäkrar din valp innan fyra
månaders ålder får du dessutom bra rabatter
Välj försäkring med riktigt bra skydd

Ju tidigare du försäkrar
valpen desto bättre

Att ha en försäkring för valpen redan när du

Del 4: Valpar som bits

Varför biter valpen i allt och vad kan jag göra åt
det? I Agrias valpskola ger hundcoachen Fredrik
Steen svar på allt som har med valpar och bitande att göra. Se också valpskolans film om valpar
som bits.

När en valp börjar känna sig hemma i sin nya
bostad börjar den också att hitta på ”bus”. Det är
fullkomligt naturligt och är egentligen inte bus.
Det är valpens sätt att utveckla sig och att utforska sin omgivning. Att en valp hittar på bus
är mer ett friskhetstecken än något annat.

Valpen utforskar med mun och tänder
Detta utforskande för valpen handlar mycket om att använda käkar och tänder. Det kan
innebära att dyra skor gnags sönder, att hushållspappersrullen dras ut i hela bostaden, att
köksluckorna eller stolsbenen gnags sönder, att
kläder som valpen kommer åt blir kampleksaker, att barnens leksaker blir hundens leksaker
och mycket annat.

Valp som biter i ben och händer

Dessutom är det inte alls ovanligt att familjens
ben och händer blir föremål som valpen gärna
vill bita i. Att valpen faktiskt biter i personer är
något som oroar många hundägare. Många undrar om detta är sunt av en valp att göra, samt
om detta innebär att valpen med tiden kommer
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att bli en hund som biter människor? Svaret på
dessa två vanliga frågor blir – ja och nej!

Normalt att din valp bits

Det är sunt och naturligt att en valp nafsar och
bits. Din valp kommer inte att bita människor
som vuxen hund. Att den bits på detta sätt
kommer till och med att med största sannolikhet försvinna helt utav sig självt när valpen bytt
sina tänder, utan att du egentligen måste göra
något.Valpar kommer att sluta med tiden, även
om jag senare i texten ska beskriva hur du kan
göra för att få valpen att sluta fortare.
Däremot om din valp biter sönder saker, så tycker jag det är något du ska ta tag i så fort som
möjligt. Att bita på saker är nämligen även något
den vuxna hunden kan fortsätta med om man
har otur. Till att börja med anser jag att man ska
iordningställa hemmet innan man tar hem en
valp. Under en period så får man leva med att
ha alla skor undanplockade så att valpen inte
kommer åt dem. Man får vara noga med att det
inte ligga saker överallt som är lättåtkomligt för
valpen. Bara det att man begränsar valpens möjlighet till att gnaga och bita på saker hjälper till
väsentligt.
När sedan valpen biter på ett stolsben eller på
något annat, kan man tala om för valpen att det-

ta inte är okej. På så vis går det att lära valpen
vad som gäller. Det är ganska enkelt men det
krävs att man påminner valpen ett par gånger.

Ge valpen något som är
tillåtet att bita på

Om valpen ligger och biter på ett stolsben kan
du gå fram till valpen och säga ”nej” med lugn
röst. Valpen kommer då att sluta med det den
gör, vilket du berömmer och ger den ett alternativ att bita i. Detta alternativ ska vara en leksak
som valpen får lov att bita i, kanske en kampleksak eller något annat roligt. Jag tycker det är viktigt att du ger valpen ett alternativ, dels så lär sig
valpen fortare, dels så behöver valpen gnaga på
något på grund av kli i tänderna samt av behov
att stimuleras. Snart har valpen lärt sig vad som
är okej att bita i eller inte.

Att valpen biter på människor växer som sagt
bort med tiden, men det kan trots allt vara jobbigt och göra riktigt ont. När det gäller att lösa
detta problem så handlar det bara om att avleda,
ge valpen något annat att göra. För att lösa detta
är det bara din fantasi som sätter gränser. Det
kan handla om att ge hunden en leksak istället eller att slänga ett par godisar på golvet som
hunden riktar sin uppmärksamhet på.
Skulle inte det hjälpa så kan du även här ta tag i
valpen och på så sätt visa valpen att du inte gillar detta, men det bästa är att avleda. Och som
jag sa tidigare – det växer bort! Det är inget du
behöver oroa dig för.
Med benäget tillstånd av Agria och Fredrik Steen
Skriven av: Fredrik Steen, 28 februari 2019
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Ensamträning

Hur får jag min hund att kunna vara ensam
hemma? Alla hundägare behöver någon gång
lämna sin hund ensam. Men det här med ensamhetsträning är inte alltid så enkelt. För att er
ensamhetsträning ska gå så enkelt som möjligt
delar vi med oss av våra tips.

Så tränar du din hund
att vara ensam hemma

1. Börja träna försiktigt
Börja träna hunden under korta stunder. Du
kan exempelvis sätta upp ett galler/hinder till
ett rum och gå in där en kort stund.
2. Utöka tiden och träningstillfällen
Träna ofta och kort i början. Utöka tiden du är
borta allt eftersom att hunden vänjer sig. I början kan det handla om att du är i ett annat rum
några minuter. För att sedan gå över till att du
sitter utanför ytterdörren i en kvart. Och för att
sedan utökas till att du kan ta en sväng till affären eller kan gå på bio.
3. Var konsekvent och träna ofta
Försök att hålla igång träningen och var konsekvent i er träning. Det är lättare för hunden att
lära sig om ni tränar ofta och på liknande sätt.
Tips på ensamträning
Ibland kan det gå lite trögt med träningen och
det behövs lite extra knep för att lyckas. Här
finns ytterligare tips om du behöver lite extra
hjälp med hundens ensamhetsträning.
• Träna hunden när den är trött, exempelvis efter en promenad.
• Träna inte hunden när den är uppe i varv.
• Passa på att gå i väg när hunden brukar sova,
men var alltid noga med att tala om att du går.
Välj ett ord eller en fras som du säger varje gång
du går iväg exempelvis ”kommer strax”, det skapar rutin och trygghet.
• Kom tillbaka när hunden är lugn - försök att
vara lugn själv om hunden blir orolig när ni tränar.
• När du kommer tillbaka, försök agera som van44 BULLETIN NR 3 2021

ligt och gör ingen affär av din återkomst.
• Om hunden blir helt förtvivlad behöver du
backa några steg i träningen.
• Ge inte upp! För vissa hundar tar det lång tid
att lära sig att vara ensamma hemma.

Börja träna valpen

Ett tips är att börja träningen redan i valpstadiet. Vänta dock tills valpen blivit trygg i sin
nya familj och miljö. När valpen är redo börjar ni i försiktigt tempo. Ta korta stunder från
någon minut, för att sedan utöka allteftersom
att valpen vänjer sig. Det kan handla om några minuter i början. Så småningom kommer du
förhoppningsvis kunna lämna längre stunder.
Men tänk på att en valp inte ska vara ensam för
länge.

Anpassa ensamhetsträningen
efter hunden

Alla hundar är olika, även när det kommer till
ensamhetsträning. En del hundar fattar galoppen snabbt och klarar av att vara ensam längre
stunder utan problem. Andra hundar kanske
aldrig riktigt är hundraprocent nöjda med att
vara ensamma. Så anpassa både träningen och
tiden din hund är ensam efter din hunds behov
och förmåga.
Djurskyddsbestämmelserna säger att:
• Hundar bör rastas minst var sjätte timme dagtid (valpar, äldre eller sjuka hundar oftare).
• En hundvalp under fyra månader ska inte vara
ensam mer än korta stunder.
• Hundar är flockdjur och behöver få sitt behov
av social kontakt tillgodosett.
Artikeln är skriven 2019 och uppdaterad 2020-0607. Artikeln är hämtad från Agria
Skriven av: Caroline Willberg Johnn, 09 juni 2020

Skicka gärna in
bilder på dina
hundar till oss i
tidningsgruppen!
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Minska risken för trafikolyckor

När dagarna blir allt kortare och mörkret
smyger sig på ökar olyckor där sällskapsdjur
och hästar skadas eller mister livet i trafiken.
I november sker till exempel fyra gånger fler
olyckor än i juni. Men det finns sätt att minska
risken för att ditt djur råkar illa ut.
Enligt Svelands statistik från 2019 är oktober,
november och december de värsta månaderna
för trafikolyckor där hundar, katter och hästar
är inblandade. I november månad skadades till
exempel fyra gånger fler djur i trafiken jämfört
med i juni månad samma år. Det går också att se
en topp under augusti och september. Framförallt beror detta på att jaktsäsongen då är igång
och att jakthundar springer ut i trafiken och blir
påkörda.
Hundar överrepresenterade
Hundar är det djurslag som är överrepresenterat
när det gäller att skadas i trafiken. Av alla trafikskadeärenden som Sveland hanterade under
2019 handlade det om hundar i 64 procent av
fallen. Om du promenerar med din hund i en
trafikerad miljö ska du hålla den intill dig. Det är
viktigt att till exempel inte ha flexikoppel när du

vistas i trafiken med din hund eftersom du då
inte kan styra den i sidled när kopplet är långt.
Hunden kan därför snabbt förflytta sig från en
trottoar eller gångväg ut i en körbana utan att
du hinner reagera. Även vid övergångsställen
ska du hålla hunden vid sidan om dig och inte
framför dig eftersom den inte syns lika väl som
en människa i trafiken.
Såhär kan du minska risken för att ditt djur råkar ut för trafikolyckor:
• Håll din hund kopplad. I skogen är långlina ett
bra alternativ. Använd inte flexikoppel i trafiken.
• Slarva inte med reflexerna! Både du själv och
ditt djur bör ha reflexer när det är mörkt. Reflexerna ska synas både bakifrån, framifrån och från
sidorna. Tänk också på att en reflex inte håller
hur länge som helst och därför behöver bytas ut
med jämna mellanrum. Det finns även lysdioder att fästa i till exempel dina egna kläder eller
i djurets koppel, halsband eller grimma.
• Vänj ditt djur vid att vistas i trafikerad miljö.
Artiklen är hämtad från Sveland Djurförsäkringar

Brev till uppfödare & hanhundsägare

Hej uppfödare och hanhundsägare!
Som ni alla vet har vi ett kennelregister på vår
hemsida samt i vår tidning Shih Tzu Bulletin.
För att vara med i detta register krävs det att
kenneln är ansluten till Svenska Kennelklubben
samt att man följer SST:s (Specialklubben för
Shih Tzu) avelsrekommendationer.
Det finns ett beslut tagit av styrelsen den 14 juli
2010 angående detta.
”Beslöt styrelsen att från och med 1OO714 endast
kennlar som följer SST:s rekommendationer får ha
sitt namn i kennelregistret, Den kennel som ej följer
SST:s rekommendation tas bort från registret i ett
år”.
Vi är medvetna om att detta inte har följts upp
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fullt ut. För att stärka klubbens uppfödare, samt
visa att uppfödarna i SST följer klubbens rekommendationer, kommer vi nu att se över detta
och ta bort eventuella kennlar som inte följer
rekommendationerna.
Det är viktigt att du som är hanhundsägare
också är insatt i dessa rekommendationer. Som
hanhundägare har du ett stort ansvar när du lånar ut din hane till avel.
Det här är SSTs rekommendationer.
(Mer information om avelsfrågor finns på avelskommitténs hemsida).
Rasen hade 2020 en registrering av 196 valpar. Det
föranleder SSTs avelskommitté att trycka extra hårt
på hur hanhundar används i avel. För att bibehålla

en frisk och sund ras krävs att det genetiska urvalet är så brett som möjligt. För få hanar i avel
påverkar rasen på lång sikt då risk finns att barn
och barnbarn figurerar för ofta i stamtavlan och
därmed även påverkar inavelsgrad i framtiden.
Dessutom är en överanvändning riskfylld då det
kan visa sig att det finns genetiska defekter som
gör stor skada på avelsmaterialet. Det påtalades
även på avelskonferensen 2018 en rädsla för att
samma hanar används för ofta. För att komma
tillrätta med att enstaka hanar används i allt för
hög grad har avelskommittén kommit fram till följande.
Hanhund bör ej användas i avel före ett års ålder.
Man ska beakta att både hanhund och tik (se särskilda regler) som används i avel ska vara mogen
både mentalt och fysiskt.
Hanhund får ha högst 6 avkommor före två års
ålder (eller fler om första valpkullen innehåller fler
än 6 valpar), om hanhunden parat två tikar kan
antalet valpar vara högre. Det ska vara två olika
tikar.
Det är viktigt att utvärdera avelsresultatet efter sin
hanhund innan den används vidare.
Rekommenderas max två kullar per år för att ha
god överblick.
Den totala användningen av en hanhund får inte
överstiga 5% på en 4års period (man räknar bakåt
i tid) vilket med dagens registreringssiffror säger
MAX 8 kullar under sin livstid, om antalet valpar i
kullen är i snitt 5 st. Ingen hane bör ha mer än 40
valpar (ca 25%) under sin livstid under rådande
registreringssiffror, vilket kan innebära färre än 8
kullar under sin livstid.
Inavelsgraden ska vara lägre än 6% (SKK rekommendation) SST rekommenderar under 2,5% för
att bibehålla en bred avelsbas med låg inavelsgrad.
Med dessa rekommendationerna i minnet bör man
i högre grad tänka på vilka tikar man lånar ut sin
hanhund till eftersom det innebär begränsningar.

Enligt SKK:s rekommendation ska alla hundar av
brachycefal (trubbnosig) ras ha ett veterinärintyg innan första parning. Det ska läggas särskild
vikt på andning, näsborrar och svalg. Tills vidare
används vanligt veterinärintyg tills SKK:s särskildablankett är klar. Dessa rekommendationer
bör följas och är till stor del synkroniserade med
rekommendationer som gäller i Finland Shih Tzu
RY. De flesta raser har i sitt RAS liknande rekommendationer. Dessa rekommendationer gäller för
användandet av hanar till tikar i Sverige. Parningar med utländskt registrerade avkommor berör
inte den svenska Shih Tzu aveln. Statistik över hur
dessa rekommendationer följs kommer att publiceras i Bulletinen nr 1 varje år. All information är
offentlig och kan läsas på SKK avelsdatabas där
man också kan kontrollera att tilltänkt hane inte
överanvänds. Vid frågor eller om man behöver
hjälp med att läsa ut statistik går det bra att vända
sig till avelskommittén.
Parning av tik och hane.
Enligt Jordbruksverket får tik ej paras före 18 månaders, men SST anser att tik ej ska paras före 2
års ålder p g a psykisk och fysisk mognad, för att
klara av att fostra en valpkull.
Enligt SST ska en hane ej gå i avel före 12 månaders ålder, detta för att han ska ha uppnått en
viss mognad och även ha möjlighet att ställas ut i
officiell klass på utställning.
SST kräver minst Excellent på båda föräldrarna för
att få valphänvisning genom klubben.
Veterinärintyg inför parning
SST rekommenderar veterinärintyg inför första
parningen på både hane och tik. Det är för att
kolla så att de hundar som går i avel inte har för
trånga näsborrar eller andningsproblem.
SKK håller på att ta fram ett veterinärintyg för
detta.
Tills vidare kan man använda det vanliga veterinärintyget och bara kryssa i det som är relevant.
Hälsningar
Styrelsen, Specialklubben för Shih Tzu
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SST kennelregister

Specialklubben för Shih Tzu har ett kennelregister både på hemsidan och i vår tidning.
För att vara med i detta register krävs att kenneln är ansluten till Svenska Kennelklubben
samt att man följer Specialklubbens rekommendationer.
Detta enligt ett styrelsebeslut 2010-14-07.

”Beslöt styrelsen att från och med 1OO714 endast
kennlar som följer SST:s rekommendationer får ha
sitt namn i kennelregistret, Den kennel som ej följer
SST:s rekommendation tas bort från registret i ett
år”.

AKSU
Anita Edring, 072-508 81 31
Smålandsgatan 5, 598 98 Mariannelund
edringsandberg@telia.com
www.aksu.nu

BIGG SANN’S
Susanne Andreasson, 072-326 26 37
Solgården 13, 449 51 Alafors
susanne.andreasson1@outlook.com

AO CHINS
Anders Ottosson, 011-17 07 16, 076-113 87 32
Murkelgatan 11, 613 70 Norrköping
aochin@hotmail.se
www.aochinshihtzu.se
ART MADE
Linda Lindkvist, 070-792 52 25
Ringduvevägen 45, 232 52 Åkarp
kennelartmade@gmail.com
www.kennelartmade.com
BEARSIZE
Catarina Gustafsson, 073-506 40 48
Mossebo, 570 34 Bruzaholm
buddha-boys@hotmail.com
www.bearsizekennel.se
BEFANA’S
Siv Westerlund, 0921-734 22
Lökvägen 9, 961 47 Boden
Ingrid Nilsson, 0921-344 010
Syden 22, 961 91 Boden
Magdalena Nilsson-Kerttu
Trånga Gatan 10B, 961 50 Boden
www.befanas.se
BELLE LOULOUS
Laurence Gourlay, 072-521 22 88
Lundsholm Basvägen 19, 681 95 Kristinehamn
www.belleloulous.hundpoolen.se
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Avelsrekommendationerna finns att läsa på
AK:s hemsida.

CAO-MEI’S
Linnea Berg , 073-891 03 65
Östra Kyrkogatan 4A, 822 30 Alfta
linnea@cao-meis.se
www.cao-meis.se
CHI-MA-ZEL’S
Christel Berndtsson, 070-391 03 65
Smalesundsvägen 10, 438 92 Härryda
christel_92@hotmail.com
DAMEHILL’S
Gunilla Gustafsson, 070-630 75 00
Carina Theliander 070-632 51 41
Madängsvägen 7B, 511 69 Sätila
damehills@gmail.com
www.damehills.se
EASTFANE’S
Annalena Andersson, 070-142 48 64
Bidevindsgatan 3, 802 72 Gävle
annalena@telia.com
www.eastfanes.hundsida.se
FRIMODIG
Maria Frimodig, 070-772 23 78
Victoria Frimodig, 070- 92 40 189
Heberg Tyskagård 320, 311 96 Heberg
kennel.frimodig@hotmail.com
www.frimodig.nu

FREJAHÖJDENS
Eva Lindholm, 073-559 95 29
Ålsänge 204, 732 73 Fellingsbro
E-post: labanina@hotmail.com
www.frejahojdens.hundsida.se

LYCKOBRINGARENS
Margrethe Svendsén, 070-773 02 23
Thå, Solbacken 1, 504 91 Sandhult
maggie.sven@outlook.com
www.tibetare.se/Lyckobringaren

GABÅ’S
Christina Friberg, 0372-611 14, 073-332 84 52
Ljungvägen 1, 341 76 Ryssby
E-post: stina@furumon.lby.se
www.gabas.dinstudio.se

MY ARAPAHOS
Yvonne Wikström-Frid, 070-35 46 110
Michael Wikström
Brinkbacken 7, 775 50 Krylbo
arapahos@telia.com
www.my-arapahos.webnode.se

IL PERICOLOS
Rita Bokdalen, 070-466 65 22
Björketorpsvägen 329, 439 75 Fjärås
ilpericolos@hotmail.com
www.ilpericolos.com
JANIMBA
Lena Carlsson, 08-755 83 38, 070-897 85 55
Solstigen 1, 182 53 Danderyd
ca.lena@telia.com
JOY’S
Marie Blom, 070-622 03 75
Marknadsvägen 6 A, 762 41 Rimbo
www.marieblomjoys.wixsite.com/sidan-ett
KIM-ONO’S
Eivor Wallmark, 070-271 00 53
Rudagatan 9, 931 53 Skellefteå
kimonos49@gmail.com
Rose-Marie Johansson, 070-248 80 33
pat_hed@hotmail.com
www.kim-onos.se
LIMAPAS
Lillvi Dellgren, 0413-188 18, 070-641 61 07
Oxievägen 10, 241 34 Eslöv
lillvi.dellgren@telia.com
www.limapas.se

NAPO-TASHI
Lilian Nordell, 08-500 217 10, 073-360 00 65
Gäddstigen 21 Pl 2229, 136 91 Haninge
lilian_nordell@hotmail.com
www.123minsida.se/Napo-Tashi
NETTLAVALLENS
Kathleen Berggren, 070-580 94 89
Hjortvägen 26 B, 311 41 Falkenberg
nettlavallens@yahoo.se
www.facebook.com/Nettlavallens
OVRINGS
Ulrika Ovring Theander,
031-94 85 21, 070-794 88 61
Bengtseredsvägen 33, 434 97 Kungsbacka
ulle.theander@gmail.com
www.ovringshihtzu.se
PHE-KHAN
Petra Forslund, 070-634 23 61
Hannah Karlsson, 070-379 65 16
Knalteskärsgatan 16, 421 57 Västra Frölunda
phe.khan@telia.com
POPEYE’S
Charlotte Wistad, 073-346 90 79
Björkerydsvägen 20A, 373 36 Fridlevstad
tott.wistad@gmail.com
www.popeyeskennel.com
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RINGDUVANS
Margareta Zederfeldt Wernestrand,
0511-582 50, 070-690 77 17
Kinne-Kleva Furubacken, 533 96 Götene
maggan_z@telia.com
www.ringduvans.se
SANKARA’S
Ingela Schönström, 0413-55 13 31
Centralgatan 11 lgh 1114, 243 30 Höör
ingela.schonstrom@gmail.com
www.sankaraskennel.se
SATLY’S
Eva Sjöberg, 08-97 69 81
Mälarhöjdsvägen 12, 129 40 Hägersten
hakis66@telia.com
SUKI-YAKI’S
Annika Malmhäll, 072-222 27 40
Fagerfjäll 94, 471 98 Fagerfjäll
a.malmhall@hotmail.com
TANBELL’S
Susanne Sarmell, 073-516 43 74
Päronvägen 5, 136 72 Vendelsö
tanbells@yahoo.se
www.tanbells.com
TAZZELS
Tarja Olausson, 073-366 986 07
Bäckamaden 53, 443 70 Gråbo
www.tazzelskennel.se
TEMA CANIS
Carina Eriksson, 070-215 17 89
Enstigen 17, 434 91 Kungsbacka
temacanis@hotmail.com
www.temacanis.se
TEMPLE OF LIONDOG’S
Anette Fogelberg, 073-354 18 02
Norra Nabbenvägen 13, 372 97 Ronneby
nettanfogelberg@live.se
www.templeofliondogs.se
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TIBBE SHEED’S
Lena Bäckman, 073-556 20 31
Dagsländevägen 21, 194 53 Upplands Väsby
www.tibbesheeds.wordpress.com
TIBETS PRIDE’S
Margareta Hansen, 070-215 19 01
Södra Annebergsvägen 3B, 434 96 Kungsbacka
tibetspride@hotmail.com
www.tibetare.se
TINOLI’S
Maria Enqvist, 0929-129 95, 070-251 95 14
Ängsvägen 6, 942 92 Älvsbyn
mariatexas1@hotmail.com
Towa Granström, 0929-200 68, 070-580 19 45
towa.gran@hotmail.com
www.tinolis.com
VIXAX
Marie Axelsson, 073-381 42 00
Fredsgatan 23, 172 33 Sundbyberg
marie_axelsson@outlook.com
www.vixax.com
YUNG LO’S
Sofi & Peter Pålsson, 040-23 22 09
Tvärskeppsgatan 4, 218 72 Tygelsjö
sofi@yung-lo.se
www.yung-lo.se
ÖSTERLYCKANS
Emma-Sofie Bellmark, 08-768 13 86
Gränsvägen 17A, 183 56 Täby

I nästa nummer...
Om valpen
Skicka gärna in era berättelser och
bilder till bulletinen@shih-tzu.se

Betala med e-faktura

Till nästa medlemsavi: beställ e-faktura via din
internetbank och få en e-faktura istället för ett
kuvert via brevlådan. Smidigt för dig och snäl�lare mot miljön.
För att slippa få pappersfaktura via brevlådan,
kan du nu istället få en e-faktura från SKK direkt via din bank.

När får jag e-faktura från SKK?
Du får en e-faktura då du behöver förnya ditt
medlemskap i en klubb som SKK administrerar.
Beroende på när du lägger in beställningen av
e-faktura, kan processen med en pappersfaktura för innevarande period redan påbörjats. Om
det händer, får du en e-faktura nästa gång.

Gör så här:
1. Logga in på din internetbank
2. Gå till den sida på din internetbank där du
kan lägga till betalningsmottagar
3. Sök efter Svenska Kennelklubben eller ange
plusgiro-/bankgironummer och lägg till som
mottagare
4. Välj tjänst
5. Signera och godkänn
Det kan variera hur du ska göra mellan olika
banker. Lyckas du inte få till e-tjänsten, rekommenderar vi att du kontaktar din bank för hjälp.

Tips! Ta en skärmdump på ditt medlemsbevis
som finns i e-fakturan och ha alltid med dig
medlemskortet i mobilen eller skriv ut det,
praktiskt och smidigt!
Vad är e-faktura?
Med en e-faktura betalar du smidigt via din
bank. Du får avisering via banken om att det
finns en faktura att betala och du godkänner
varje enskild betalning.
OBS! det är alltså inte ett sk autogiro, där det
finns en fullmakt att dra pengar från ett konto.
Du måste själva fortfarande godkänna en betalning via e-fakturan innan pengarna dras från
bankkontot.
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Psst!
Vi har 427
olika hundrasförsäkringar.

Det är väl klart att
din shih tzu ska ha en
shih tzuförsäkring
Hundar är olika, så varför ska deras försäkringar vara lika? Vi på
Agria Djurförsäkring har tagit fram 427 olika hundrasförsäkringar.
En för varje hundras. Vi vet helt enkelt vad din hund behöver.

Vill du veta mer? Ring 0775-88 88 88 eller gå in på agria.se för att hitta din lokala säljare.
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

