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Ordförandens raderOrdförandens rader
Hej!
Efter en fin sommar med sol och bad (plus en 
del blåst och regn) är vi åter i vardagen, de flesta 
av oss i alla fall. För egen del har det varit båtliv, 
trädgårdshäng och umgänge med goda vänner 
som dominerat. Efter ett par år med pandemi 
och brist på utställningar och träffar har som-
maren i år erbjudit båda delarna för oss som 
tycker om det. Vi i klubben har även genomfört 
vår andra rallylydnadstävling och vi börjar få lite 
rutin i det också. En rolig aktivitet bland andra. 

Vi blickar framåt mot ett jubileum för Tibet-
hund 1 oktober, 50 år har den utställningen 
bakom sig. Tack för ett gediget arbete till alla 
er som engagerat er i den utställningen under 
alla år! Dagen efter, 2 oktober, håller SST en av 
sina certutställningar i Vilsta. Se annonser på 
vår hemsida under rubriken ”Våra utställningar”.

SST har under ett kalenderår 8 st utställningar 
med certrättigheter. Vår utställningskommitté 
(UK) gör ett fantastisk jobb och de har siktet 
minst 3 år framåt i tiden. Vill du vara en av dom 
som hjälper till på plats vid någon av utställ-
ningarna är det väldigt välkommet. Hör gärna 
av dig till UK på mail; uk@shih-tzu.se.

Då vi saknar aktiva kretsar i många av våra om-
råden ser vi gärna att ni som tycker det skul-
le vara roligt att träffas där ni finns, gärna får 
vara den som blir kretsens ombud i ditt område. 
Kontakta klubben via mail på sekreterare@shih-

tzu.se så berättar vi mer om hur du kan bli en 
del av verksamheten.

Jag ser fram emot en härlig höst där vi kan träf-
fas och ha trevligt tillsammans, både digitalt och 
fysiskt.

Med vänlig hälsning
Petra Forslund

Efterlysning!Efterlysning!
Om vi skall kunna fortsätta med alla våra spe-
cialutställningar (8 st) de närmaste åren så be-
hövs fler funktionärer.
Vad gör funktionärerna undrar du?
• Iordningställer ringen
• Säljer lotter
• Delar ut nummerlappar

• Serva domare och ringsekreterare med fika
• Hålla rent runt ringen
• Städa efter utställningen och plocka undan
Det behövs ca 3-5 st för varje utställning och 
styrelsen kan inte göra allt själva.
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Styrelsen informerarStyrelsen informerar
Som vi tidigare beslutat kommer nr 1 av Bulle-
tinen varje år vara ett nummer med samlad sta-
tistik från året innan. Vi hoppas att detta kan 
bli en intressant läsning för alla kalenderbitare 
och enklare att spara på genom att man får det 
i en samlad skrift. Vi hoppas att ni medlemmar 
kommer att uppskatta det, och att ni återkom-
mer till oss i styrelsen eller tidningsgruppen 
med åsikter, positiva som mindre positiva. Allt 
för att göra varje nummer bättre än det andra. 
Kom gärna med önskemål under hösten om ni 
har något som ni vill skall finnas med i det för-
sta numret 2023. 

Vi kommer att ha medlemsmöten fyra gång-
er per år där vi i styrelsen får en möjlighet att 
prata med er medlemmar och ha en dialog om 
vad som händer i klubben eller vad som helst 
som ni har tankar om. Möten kommer att hållas 
1-2 veckor efter att man fått sin Bulletin i brev-
lådan. Datum presenteras i Bulletinen samt på 
hemsidan och Facebook.

Nästa medlemsmöte
28 september 2022 kl. 18.30
Anmäl dig till sekreterare@shih-tzu.se
Vid anmälan får du en länk till mötet.

Välkomna till klubben!Välkomna till klubben!
Nu när vi använder oss av SKK för vår medlems-
hantering, får vi bara reda på vilka nya med-
lemmar som fått gåvomedlemskap. Inte vilken 
kennel eller uppfödare som har skänkt gåvan.
För att vi ska få den informationen till oss ber vi 
er som skänkt gåvomedlemskap till era valpkö-
pare att vidarebefordra bekräftelsen ni får från 
SKK med namnet på er kennel/er själva och sän-
der den till bulletinen@shih-tzu.se.
Tack!

Nelly Danielsson, Simlångsdalen
Gåvomedlemskap av Kennel Frimodig
Eddy Sundgren, Mölndal
Gåvomedlemskap av Kennel Frimodig
Jenny Olsson, Sandviken
Gåvomedlemskap av Kennel Frimodig
Annette Lindhqvist, Ramlösa
Gåvomedlemsskap av Kennel Temple Of Liondogs
Gizela Jadeglans, Matfors  
Gåvomedlemsskap av Monica Lindén
Sandra Latvela, Kolsva  
Gåvomedlemsskap av Kennel Cao-Mei’s

Johan Paulsson, Lund  
Gåvomedlemsskap av Kennel Cao-Mei’s
Kristina Öström, Danderyd  
Gåvomedlemsskap av Kennel Cao-Mei’s
Rebecka Magnusson, Dingle
Gåvomedlemsskap av Monica Lindén
Tuva Liljegren, Stockholm
Anna-Lena Gälman, Kalix
Jessica Wallin, Kolmården
Katina Wiberg, Handen
Lisa Ovring Theander, Öxnevalla
Emelie Bystedt, Norra Sorunda
Sune Wannert, Vintrosa
Eddy Sundgren, Mölndal
Elinor Nordin, Täby
Amanda Nordin, Heby
Nelly Danielson, Simlångsdalen
Joakim Levin, Åkers Styckebruk
Jenny Olsson, Sandviken
Micaela Johansson, Billdal
Tobias Hallgren, Åkersberga
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Hej från Alice!Hej från Alice!
Jag är en av de mest efterlängtade valpar man 
kan tänka sig. Matte och husse strax väster om 
Sundsvall har väntat så länge. Namnet är Alice, 
eller som det står i stamtavlan, Kiss Me Kate och 
jag kommer från södra sverige, närmare bestämt 
Tidaholm. 

Som om inte resan från Tidaholm till Sundsvall 
var lång nog så tyckte matte och husse att när 
jag blivit 3 månader så skulle jag hänga med  till 
Sorsele. Dit är det väääldigt långt och det tar 
lång tid med alla kiss- och fika pausar. 

Är man där uppe i fjällvärlden så ska man tydli-
gen upp på fjället. Men som 3 månaders valp så 

behöver man inte gå hela vägen själv utan jag 
blev buren en hel del. Jag själv tyckte att jag  tog 
mig fram med blixtens hastighet och fann ing-
en anledning till att bli buren, men matte tyck-
te annorlunda. Matte kallade mig för bergsget.
oförskämt!

Men upp kom vi, ända upp till Nalovarotoppen. 
Vilken fin utsikt det var. Lite jobbigt blev det 
ändå. Från fjället så blev jag tvungen att ta en 
ordentlig tupplur i blåbärsriset men blev räddad 
från myggen genom att bli inlindad i filten och 
det var riktigt mysigt. 
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Succé för Stockholms inoff-utställningSuccé för Stockholms inoff-utställning
Sommaren 2021 arrange-
rade Pomeranianklubbens 
distrikt Stockholm en inof-
ficiell utställning för bara 
pomeranians. meningen att 
upprepa detta uppskatta-
de arrangemang. Men när 
vi kontaktades av fler och 
fick frågan om de kunde få 
vara medarrangörer börja-
de nya tankar att gro. Visst 
skulle det vara kul med ett 
samarbete och då skulle 
vi ju dessutom bli fler som 
kunde dela på arbetet. Sagt 
och gjort, planeringen star-
tade och under tiden växte 
arrangemanget. Fler raser 
tillkom och summan av det-
ta blev att 4 raser stod som 
ansvariga och ytterligare 
två raser som var inbjudna 
att delta. Pomeranian, biewer terrier, shih tzu , 
english toy terrier, manchester terrier, samojed 
och japanese chin.
Upplägg och mål diskuterades, sponsorer fix-
ades, digitala möten utfördes och en budget 
växte fram. Tillsammans kunde vi börja se det 
färdiga arrangemang vi ville skapa. Lördagen 
den 13 augusti var det dags. På Haninge Bruks-
hundklubb hade utställningen byggts upp och 
här fanns allt från tävlingsringar till kafeteria, 
försäljare och lotterier.

Klockan 8.00 började folk att strömma till och 
alla ekipage som checkade in fick en liten Goo-
dybag ihop med sin nummerlapp. Katalogerna 
som såldes var numrerade och en lottdragning 
med fina priser utlovades. 
 
Två utställningsringar var uppsatta och i den 
ena dömde Aleksandra Palumbo raserna pome-
ranian och japanese chin. I den andra ringen 
blev biewer terrier, samojed, shih tzu, english 
toy terrier och manchester terrier bedömda av 
domare Elisabeth Spillman. 

Solen var på sitt allra bästa humör och det smit-
tade av sig på deltagarna. Entusiastiska utställa-
re och nyfiken publik fyllde utställningsplatsen. 
För vissa skulle detta generera helt nya upple-
velser och nya erfarenheter medan andra mer 
rutinerade utställare skulle få praktisera med 
sina hundar inför kommande officiella utställ-
ningar. 
I utställningsringarna delades det ut bedöm-
ningar och goda råd, rosetter och många fina 
priser. På området köptes det lotter med hopp 
om vinst från det gigantiska prisbordet som 
innehöll bland annat gräsklippare, lövblås, 
skottkärra, lyxig hund soffa, hundbur, väska, 
foder, kosttillskott, koppel och mycket annat. 
Kafeterian var välbesökt med sina låga priser 
och lockande innehåll så som tex hembakt kaf-
febröd och goda smörgåsar. 
Överlag verkade de flesta ha en trivsam dag och 
det kunde vi även konstatera efteråt genom alla 
lovord som strömmade in till oss som arrangörer 
och på sociala medier. Här kommer ett axplock 
av de kommentarer vi fått, som sammanfattar 
det vi själva upplevde på plats. 
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BIR Nedklippt Gabå’s No More Mr Nice 
Guy och tvåa blev Gabås Piece by Pice (1a 
med HP)

BIR Vuxen Ziams Upp Upp And Away samt BIR Valp 
Kiss me Kate 
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”Vår första utställning, härligt väder och roligt att 
träffa så mycket pommar. Vi fick många nya kon-
takter som vi förhoppningsvis träffar på nästa ut-
ställning. Bra priser på fika och mycket gott”
// Tindra och Anna Söderqvist (pomeranian)

”En välarrangerad utställning med massor av fina 
priser av snälla sponsorer, trevliga utställare och 
fina hundar, Ser fram emot att få delta igen”
// Gizela Jadelans (shih tzu) 

”En trevlig utställning i strålande sol. Gott fikabröd 
i kafeterian och glada människor”
// Emelie Eriksson (pomeranian)

”En kanon rolig utställning. Domarna var super 
trevliga och tog sig tid för alla, oavsett om du var 

nybörjare eller gammal i gemet. Bra organiserat 
och det är alltid skönt när det är nära till parkering-
en. Enda nackdelen var att det var extremt varmt 
men man kan ju inte styra över vädret”
// Mim Larsson Lycke (pomeranian)

”Mycket bra ordnad utställning med glada doma-
re och utställare, goda mackor och trevliga funk-
tionärer. Att solen sken lika mycket som oss under 
lottdragningen var inte fel. Tack så mycket från oss 
med samojederna”
// Åsa Ericsson” (samojed)

”Nu var det dags igen med hundutställning! Den 
här gången i Haninge! Verkligen toppenutställning 
med strålande sol, glada människor och så många 
fina hundar! Vi som inte ens ställer ut vår Pom Kal-

BIS Ziams Upp Upp and Away, 
BIS-4 valp Kiss Me Kate 
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le, känner oss så välkomna ändå, man får ändå 
vara med i gemenskapen och det är såå underbart! 
Tack för en trevlig och fint anordnad dag”
// Inger , Benny och Kalle” (pomeranian) 

”Vill framföra ett stort tack till en välorganiserad 
och mycket trevlig utställning som Biewerklubben 
var med och arrangerade. Ett fantastiskt prisbord, 
hjälpsamma och vänliga funktionärer, fikaserve-
ring, parkeringsvakter och vid ankomst att anmäla 
sig så var det ett trevligt bemötande. Ett extra plus 
var domarna som även dömer officiella och med 
gedigen kunskap. Som van utställare har jag nog 
aldrig upplevt något liknande. Så än en gång Stort 
TACK
// Kerstin Strandqvist (biewer terrier)

”Väldigt bra uppstyrt arrangemang! Mycket läro-
rikt för oss som ställde ut vår valp för första gång-

en. Alla på plats var jättetrevliga och hjälpsamma. 
Superkul upplevelse i helhet”
// Pommelinn Michaelsdotter (pomeranian) 

”Vi hade en trevlig dag på utställningen i Haninge. 
Soligt och varmt, många hundar och trevligt runt 
ringen. Tack till arrangörerna för en trevlig utställ-
ning med fina priser”
// Elisabeth Hansson (pomeranian)

”Supermysig utställning med fantastiskt väder och 
underbara människor som deltog”
// Sabina Jansson (pomeranian)

”Vilken dag på utställningen i Haninge, lika här-
lig som förra året. Vädergudarna på våran sida. 
Så härlig utställning med massor av priser, STORT 
LOTTERI, billigt fika, allt man kan önska sig. Min 
väninna vann en underbar rosa säng till sina pom-
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mar på lotteriet, jag hade inte haft ett dugg emot 
att vinna den. Stort tack till domaren Aleksandra 
Palumbo som tog sig tid med alla och förklarade 
saker. Hon gillade min hanvalp som blev BIR och 
sedan BIS 2 (alla raser) under Elisabeth Spillmans 
granskande öga. Så stolt över mina hanar Fudgi 
och Wookie samt min lilla tjej Grandenspitz Money 
Penny som alla gjorde fina resultat. Stort grattis till 
alla vinnare, lite extra till Weeny Sweet Pom med 
sina Senya och Wookie barn. Tack för en trevlig 
dag!”
// Rose-Marie Svensson (pomeranian)

Totalt var åtta shih tzu anmälda, fyra nedklippta 
och fyra i päls, vi fick en ny medlem och en kör-
de hela vägen från Falkenberg. Vi hoppas såklart 
att ännu fler anmäler nästa år! 

Som arrangör kan jag säga att det var jättekul! 

(men jobbigt) att arrangera detta i värmen, själv 
stod jag tillsammans med min svärmor i köket 
en stor del av tiden, när jag inte ställde ut eller 
hjälpte de som kommit.

Svärmor Marie Byreus sponsrade med både 
pengar, bullar och kakor, Gizela Jadeglanz spons-
rade med kladdkakor.
Min kära sambo Kristoffer och hans pappa Gö-
ran Byreus hjälpte till med tält, bära fodersäckar 
och vara alltiallo hela dagen.
För oss började dagen kl 05 och slutade först 17 
på eftermiddagen i 30 graders värme, men det är 
så roligt att läsa allas kommentarer och se allas 
glädje under dagen.
Tack till klubben för hjälp med administration.
Hälsningar vi som arrangerade genom Marie 
Axelsson.
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Från våra kretsar...Från våra kretsar...

Stockholm
Hoppas att ni alla har haft en bra sommar! Vi 
planerar för fullt för Tibethunds utställningens  
50 års jubileum som hålls lördagen den 1 okto-
ber i Stockholms Hundcentrum AB i Upplands 
Väsby, en epok avslutas därmed. Vi i Stock-
holmskretsen söker intresserade som vill enga-
gera sig i vår krets, hör av er till Lilian Nordell 
0733600065, epost lilian_nordell@hotmail.com  
eller Iréne Crambert, tel +46708731831 epost 
info@pfab-prudentia.se 

Vi önskar er alla en fin höst.

Lena Carlsson

Västra kretsen
vastra@shih-tzu.se
Kretsledare: Rita Bokdalen, 070-466 65 22
Vice kretsledare: Stig-Eric Olsson
Sekreterare: Susanne Andreasson
Kassör: Rose-Marie Johansson, 070-248 80 33
Ledarmot: Marie Thunell
Suppleanter: Ninja Winghav Nyhlén, Camilla 
Sjunneborn, Kate Johanesson

Stockholmskretsen
sthlm@shih-tzu.se
Kretsombud: Lilian Nordell, 073-360 00 65
Iréne Crambert, Lena Carlsson, Marie Axelsson

Övre Norra kretsen
ovrenorra@shih-tzu.se
Kretsledare: Magdalena Nilsson-Kerttu, 072-
232 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

Smålandskretsen  Vakant
smaland@shih-tzu.se

Södra kretsen  Vakant
sodra@shih-tzu.se

Närke/Värmlandskretsen  Vakant
narke-varmlan d@shih-tzu.se

Östra kretsen  Vakant
ostra@shih-tzu.se

Mellersta/Norra kretsen  Vakant
mellerstanorra@shih-tzu.se
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Kemisk kastrering av hanhund Kemisk kastrering av hanhund 
Kemisk kastrering av hanhund. Här kan du 
läsa om hur kemisk kastreing går till, vilka 
fördelarna är och om vilka biverkningar som 
finns. 

Hur görs en kemisk kastrering?
Vid en kemisk kastrering förs ett litet hormo-
nimplantat in under huden på hunden. Hor-
monerna gör att produktionen av testosteron 
minskar i testiklarna (efter ett antal veckor). Ett 
synligt tecken efter en kemisk kastrering är att 
testiklarna minskar i storlek, de återgår i storlek 
allt eftersom effekten avtar.

Är kemisk kastrering permanent?
Till skillnad från en kirurgisk kastration så tap-
par implantatet effekt efter ett tag och aktivi-
teten i testiklarna påbörjas igen och hunden 
återfår sin normala testosteronnivå. För ett 
långvarigt eller livslångt resultat behöver man 
göra om samma procedur flera gånger eller låta 
hunden genomgå en kirurgisk kastration.

Varför gör man en kemisk kastrering?
Kemisk kastrering kan vara ett alternativ för att 
minska oönskade beteenden som beror på höga 
testosteronnivåer. Det kan exempelvis handla 
om att man har en hanhund som är så fixerad 
av tikar och lukt av löptikar att den blir stressad 
och mår dåligt. Vid en kemisk kastrering kan 
detta minska eller helt avta förutsatt att bete-
endet beror på testosteron och inte har andra 
bakomliggande faktorer. Beteendeproblem som 
hanhundsaggressivitet och framför allt aggres-
sivitet mot människor kan sällan avhjälpas med 
vare sig kemisk eller kirurgisk kastration.

En del väljer att testa kemisk kastrering för att 
se vilka effekter det får innan de låter göra en 
kirurgisk kastration. Andra vill endast ha effekt 
under vissa perioder eller ha chansen att ändra 
sig. Oavsett ska det alltid göras i samråd med 
veterinär. Ibland kan en kemisk kastrering göras 
vid olika sjukdomstillstånd där kastrering ingår 
i behandlingen men där det av olika anledning-

ar inte är lämpligt att söva och operera hunden 
som vid en kirurgisk kastration.

Fördelar med kemisk kastrering
Fördelar med kemisk kastrering hos hanhund 
som rör beteenden kan variera mellan individer. 
Något som gäller för alla som genomgår kemisk 
kastrering är att effekten är reversibel. Tänk på 
att oönskade beteenden som inte enbart orsa-
kas av testosteronet inte kommer att försvin-
na i och med kastrering, kastreringen behöver 
i dessa fall kombineras med andra åtgärder så 
som beteendeträning.

Biverkningar av kemisk kastrering
Kemisk kastration är ett mindre ingrepp men 
hunden kan ändå få biverkningar. Några biverk-
ningar är vanliga medan andra är mer ovanliga. 
I samband med injektionen kan en del hundar 
kan få en lokal reaktion/svullnad där injektio-
nen gjorts men denna övergår med tiden. Det 
finns en påtaglig risk för viktuppgång efter ke-
misk (och kirurgisk) kastration, det är därför 
viktigt med en anpassad utfodring och att hål-
la koll på hundens hull. Förändrad pälskvalitet 
kan förekomma och då är det ofta underullen 
som förändras men andra pälsförändringar fö-
rekommer. I sällsynta fall kan hunden få urinin-
kontinens.
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Vissa tumörsjukdomar är eventuellt vanligare 
hos kastrerade hundar och kastration i tidig ål-
der kan öka risken för vissa ledsjukdomar hos 
storvuxna raser.

Veckorna efter injektionen ökar mängden tes-
tosteron hos hunden. Det är inte alla hundar 
som får problem av de tillfälligt ökade testos-
teronnivåerna men en del kan exempelvis bli 
aggressiva.

Hur länge håller en kemisk
kastration?
Hormonimplantat har effekt ungefär 6–12 må-
nader beroende på styrka och individuella vari-
ationer. Vill man testa en kemisk kastrering re-
kommenderas det att börja med implantat med 
kortare varaktighet. Väljer man att göra samma 
behandling igen när effekten tagit slut kan det 
vara bra att välja ett implantat med längre ef-
fekt.

Hur lång tid tar det innan en
kemisk kastrering ger effekt?
Det tar cirka 6-8 veckor innan hormonimplan-
tatet ger full effekt vid en första behandling eller 
om man gjort uppehåll mellan behandlingar.

Vad kostar en kemisk kastrering?
Kontakta din veterinär för att få ett pris på vad 
en kemisk kastrering kostar. Det kan variera 
mellan olika kliniker och runt om i landet.

Rådgör med veterinär innan du bestämmer dig 
för att låta kastrera din hanhund och om kemisk 
eller kirurgisk kastration i så fall passar bäst.

Domarberättelse Linda Reinhelt GebauerDomarberättelse Linda Reinhelt Gebauer
Jag är en människa, som när jag är i gång, får 
saker snabbt gjorda men den här artikeln, 
som jag skrev med anledning av 2019 shih tzu 
World Congress i Storbritannien tog tid, då jag 
behövde tid att hitta de rätta orden för att inte 
såra någon.

Tyskland hade faktiskt ett stort inflytande i shih 
tzu uppfödningen på kontinenten, när fru Erika 
Geusendam (von Tschomo-Lungma) blev kär i 
rasen och fick sin första tik 1960 av fru Astrid 
Jeppessen (Björneholm). Fru Geusendam ställde 
ut sin tik i många länder, speciellt då folk inte 
kände till denna ras och knappast någon doma-
re hade dömt rasen heller. Det hände ibland att 
fru Geusendam fick ge standarden till domaren, 
så att denne kunde bedöma rasen senare. Ja, det 

var pionjärarbete. Fru Geusendam var en av våra 
mest framgångsrika uppfödare som avsevärt 
påverkade rasen i vårt land. Astrid Jeppessens 
hundar(Björneholm )härstammade från de tre 
importer från Kina till Norge, och man avlade på 
enbart dessa 3 eftersom man inte ville blanda in 
de engelska, som hade korsat in Pekingese. Jag 
uppskattade fru Geusendam mycket och lärde 
mig mycket av henne. Jag gillade shih tzu typen 
hon födde upp och korsade mina importer från 
Storbritannien med Tschomo Lungma-hundar-
na. Resultatet blev, idag vet jag det, PRA, njur-
dysplasi etc, det var sjukdomarna som orsaka-
des av den starka inaveln och anledningen var 
att jag aldrig var intresserad av att importera 
Shih-Tzu från USA. Fru Geusendam har exporte-
rat några shih tzuer från sina linjer till USA och 

Svensk översättning från förra numret
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Kanada, som framgångsrikt lämnade avtryck 
där som till exempel Ch. Björnholms Pif.

Hur såg dessa shih tzuer från USA ut? Hundarna 
var högre på benen, hade platta svansar, korta 
ryggar, långa halsar, små huvuden med lite eller 
inget stop, smala bröstkorgar, utmärkt slät päls 
men var fanns rörelserna? Vart var rasens typis-
ka rörelser, som Arnold Leadbitter (Greenmoss) 
sa ”som ett skepp under fulla segel”! med stark 
bakbenspark. Fru Geusendamm var inte nöjd 
med vår engelska importer, men vi gjorde som 
Erna Jungefeldt, Anita Berggren, Börre Hasle och 
många andra shih tzu uppfödare i Skandinavien 
gjorde och vi var framgångsrika. På åttiotalet var 
våra tikar spektakulära och på nittiotalet hade 
vi ett stort antal utmärkta hanar. På tjugotalet 
började vi, liksom i många andra länder, föda 
upp typer. Jag kommer aldrig att glömma när 
jag var med en domare på middag på en pudels-
how och hon frågade mig ”vad föredrar du, den 
gamla engelska Typen eller den moderna ame-
rikanska Typen”. Mitt svar var, ”Det finns inga 
typer, vi har en enda standard i FCI och det är 
den engelska standarden och efter den ska man 
avla och bedöma” och tro mig, du kommer ald-
rig att döma shih tzu i Tyskland. Detta avslutade 
konversationen.

Samtidigt har många framgångsrika shih tzu 
uppfödare i Tyskland, på grund av sin ålder eller 
död, gett upp sin avel och jag märker om och 
om igen att de som kommer, inte är intresserad 

av rasens ursprung eller historia. Om du frågar 
en ny uppfödare om fru Erika Geusendam och 
Tschomo-Lungma shih tzu, är svaret ”vem var 
det”? Jag tror att det inte bara är vi, utan i alla 
länder och jag återkommer hela tiden, att man 
är mer intresserad av hårvård, eller vem som gör 
de vackraste huvuddekorationerna, och resten 
glöms bort.

Naturligtvis skrämmer denna show-ring-styling 
den normala shih tzu älskaren, och intresset för 
shih-tzu valpar har minskat dramatiskt i vårt 
land. På en utställning satt jag vid ringen och 
tittade på bedömningen. Det var en dam bakom 
mig med en gammal shih tzu i famnen. En fram-
gångsrik utställare från Östeuropa visade sin 
hund i Championklassen. Hunden var välvår-
dad och drog pälsen efter sig, pälsen på öronen 
och skägget var nere på marken och turbanen på 
huvudet dekorerad med en enorm rosett med 
pärlor och strass. Jag hörde damen bakom mig 
säga till sin partner, ”åh gud, vad hemskt, om 
det så shih zu ser ut nu, då köper vi en annan 
ras när” Fuffu är död.

Låt oss alla gå samman! Vi har alla ett stort an-
svar att underhålla vår underbara ras, det finns 
inga typer, det finns bara en standard och det är 
FCI Standard och du bör läsa den, inte bara som 
uppfödare, utan även som domare.

Linda Reinelt-Gebauer (Lin-Pearls Shih-Tzu)

Gynna inte oseriös verksamhetGynna inte oseriös verksamhet
Svenska Kennelklubben arbetar för att aveln 
ska ske under kontrollerade former och vi stäl-
ler höga krav på våra uppfödare. När du hämtar 
din valp ska den vara minst 8 veckor gammal, 
veterinärbesiktigad och levereras med registre-
ringsbevis och köpeavtal. Gör inte misstaget att 
falla för första bästa valp på nätet − och säg ald-

rig okej till att hämta din nya familjemedlem på 
en parkeringsplats!
Du skall besöka uppfödaren och se valpen i dess 
hemmiljö tillsammans med mamman och få 
träffa valpens alla syskon.
Utdrag från SKK
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Brist på djursjukvård skapar stor oro bland djurägare Brist på djursjukvård skapar stor oro bland djurägare 
Var fjärde hundägare säger sig vara orolig över 
att hunden inte ska få tillgång till rätt djursjuk-
vård om den blir skadad eller sjuk. Orsaken till 
oron är den rådande bristen på veterinärer och 
annan djursjukvårdspersonal som innebär att 
kliniker begränsar öppettider, stänger ned i se-
mestertider, eller i värsta fall lägger ned verk-
samheten helt. Samtidigt som antalet hundar 
och katter i Sverige ökar och blir allt fler. Nu 
krävs det snabba politiska åtgärder för att upp-
rätthålla ett fullgott djurskydd! 

- Osäkerheten om den fyrbenta familjemedlem-
mens tillgång till djursjukvård har gått så långt 
att var femte hundägare överväger om de ens 
vill äga ett djur. Det är alarmerande och ovär-
digt ett land som Sverige med ett historiskt sett 
starkt djurskydd att inte kunna erbjuda tillgång 
på trygg djursjukvård, säger Agnes Fabricius, vd 
för Agria Djurförsäkring.

Problem att få en tid hos veterinären
Var tredje hundägare har upplevt svårigheten 
med att hitta lediga tider på klinikerna. I ett par 
fall ledde det till döden, och i andra fall att hun-
den blev allt sämre med ett ännu större vårdbe-
hov som följd. Situationen är djupt oroväckande 
för djurhälsan och upprätthållandet av svenskt 
djurskydd där varje djurägare bär ansvaret att 
skyddad djuret mot onödigt lidande och sjuk-
dom.

Veterinärerna: Psykiskt nedbrytande
”man lär sig stänga av”
En mindre kvalitativ undersökning med veteri-
närer visar att fyra av tio uppger att bristen på 
personal innebär en fara för djurskyddet, vilket 
blir frustrerande och psykiskt nedbrytande att 
inte kunna hjälpa djuren ordentligt. Några ut-
trycker det som att ”man lär sig att stänga av” 
och att ”man tycker synd om djuret och ägaren”.

Hundägare överväger om de
ens vill äga en hund
Problemet är idag så stort att minst var femte 

hundägare överväger om de ens vill äga en hund 
- en utveckling som vore katastrofal då djurä-
gandet medför stora fördelar för individen och 
samhället i stort. Som kära familjemedlemmar 
bjuder de på ökat och psykiskt välmående hos 
sina människor, men många av dem gör också 
fina samhällsinsatser inom exempelvis skolan, 
vården och äldreomsorg.

- Det är en komplex situation, men vi måste strä-
va efter att hitta både kortsiktiga och långsiktiga 
lösningar. Här gäller det att våra beslutsfattare 
inser allvaret i situationen, tar ansvar och sna-
rast sätter in åtgärder, säger Agnes Fabricius.

Agria föreslår därför en rad åtgärder:
Att fördubbla antalet utbildningsplatser är 
nödvändigt, dagens satsning från regeringen 
håller inte jämna steg med djurägarnas behov. 
I väntan på att de nya studenterna gör entré i 
arbetslivet gäller det att göra det enklare och än 
mer attraktiv för utländska veterinär att arbe-
ta i Sverige, som exempelvis att tillfälligt till-
låta journalföring på engelska och erbjuda en 
snabbare godkännande process för veterinärer 
med examina från godkända universitet utanför 
EU/ESS. Parallellt med det bör beslutsfattarna 
snarast återinföra övergångsregeln som möjlig-
gjorde för djurvårdare med lång erfarenhet att 
utföra delar av något mer avancerad vård. Här 
tappade klinikerna stor del av personalens bi-
drag i det dagliga arbetet.

Undersökningarna genomfördes av Xtreme på upp-
drag av Agria Djurförsäkring under våren 2022. 
Den omfattar en webbpanel med 300 hundägare i 
hela landet samt ett femtiotal veterinärer som kon-
taktades via kvalitativa telefonintervjuer.
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Shih tzu-träff i FagerfjällShih tzu-träff i Fagerfjäll
Den 6 augusti var det dags för Västra Kretsens shih tzu träff i Fagerfjäll. För tredje året i rad arrang-
erades familjedagen i Annika Malmhälls trädgård. Återigen hade vi dessutom tur med vädret, ett 
jätteoväder drog in över västkusten på torsdagen, det hann torka upp till på lördag och på söndag 
kom regnet igen. Arrangemanget innehöll i år en inofficiell utställning där även klippta shih tzu 
kunde anmäla sig och tävla mot varandra. Man tävlar på samma sätt som de långhåriga och det är 
inte klippningen som är avgörande utan hur nära standarden hunden är. Lite rallylydnads skyltar och 
några agilityhinder var också uppsatta, det fanns möjlighet att prova själv men även visning av hur 
rallylydnad fungerar. Dessutom lotter, cafeteria och Quish. Vår domare för dagen var Jimmie Lund-
gren. Han är delägare i kennel Ru-Paul’s, dömer på inofficiella utställningar är handler och groomer 
med stor erfarenhet. 

Vi startade med de klippta där 
det var sex anmälda. Hanklas-
sen vanns av Cadual’s Catch Me 
Badboy, han hade rest hit från 
Norge! Ägare Camilla Lagested. 
Av tikarna vann Gabå’s and 
Yung Lo Love To Love hon ägs 
av Malin Johansson. Tiken blev 
sedan BIR (till vänster) och ha-
nen BIM. Grattis till er.

Sedan var det valparnas tur. Här 
blev vinnande hanvalp Loke, 
ägd av Malin Johansson, vin-
nande tikvalp hette Luna, syster 
till hanvalpen, ägd av Micaela 
Johansson. I Tävlan om BIR och 
BIM valp, vann Loke (till vän-
ster) GRATTIS.
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BIS Valpen LOKE, BIS2 Gabå’s And Yung Lo Love To Love och BIS3 Il Pericolos Wispers from Tibet.
Så var det dragning på lotteriet, som hade många jättefina priser. Dessutom en Quiz med väldigt 
lokala frågor (googelfritt). Priserna var hemgjord saft och marmelad. Dagen avslutades med lunch. 
Hemlagad tomatsoppa med creme fraishe , fetaost och hembakt bröd. Vi var några som satt och åt 
och pratade och hade det trevligt i det fina vädret. Ett stort tack till er som anmält och besökt oss på 
vår träff. Ett stort tack till er som skänkt priser, vill särskilt nämna en tidigare valpköpare från norr, 
som skänkt en penninggåva till priser och fina ord om träffen Tack Ritha Granberg för ditt stöd, tack 
även för återskänkt sponsorfoder, det räckte hela vägen. Nästa år hoppas vi kunna göra om detta och 
förhoppningsvis med vackert väder och ännu fler deltagare.

Tack för denna gång! Annika Malmhäll

Till den långhåriga delen var det anmält en junior-
hane som vann sin klass, Il Pericolos Wispers from 
Tibet även här en långväga gäst från Norge. Ägare Jan 
E Klaastad. Juniorhanen blev också bästa hane då den 
anmälda hanen i öppen klass tyvärr inte kom. Det föll 
sig även så att de anmälda tikarna, en junior och en 
öppen, inte heller kom. Juniorhanen blev då både BIR 
och BIR junior. Stort GRATTIS!

Eftersom det var några som inte kom hade vi ju en del priser kvar. Domaren föreslog att vi skulle ha 
ett BIS bland vinnarna och det ordnade vi ju snabbt till.
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Rally-kurs i KvicksundRally-kurs i Kvicksund
Den 14-15 maj hade vi rallylydnadskurs kom-
binerat med vardagslydnadsövningar och lite 
tricks i Siv Engstrands trädgård i Kvicksund.

Det var ett glatt gäng som hade anmält sig. Någ-
ra var helt nya, andra hade varit med på våra 
tidigare kurser.

Ulla Olsson - vår duktiga kursledare - anpassade 
kursen så att den passade både hundar, hussar 

och mattar och vi utvecklades alla efter vår egen 
förmåga, ålder på hund m m.

Vi grillade korv och fikade tillsammans, vi prata-
de rallylydnad, tricks och mycket annat. Helgen 
bjöd på många glada skratt, med andra ord en 
kanonhelg!

Kathleen Berggren
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Rally-kurs i FlikenRally-kurs i Fliken
Den 16-17 juli var det dags för SSTs andra rall-
ylydnads- och aktivitetskurs den här somma-
ren.

Den här gången var vi på Flikens vandrarhem 
utanför Norberg. Ett jättetrevligt ställe där de 
hade klippt stora gräsmattor för att vi skulle 
kunna träna med våra hundar. Toppen! Även 
här dök ett glatt och förväntansfullt gäng upp 
där några var nybörjare och andra lite mer vana.

Ulla Olsson - vår proffsiga kursledare - la upp 
övningar efter kunskaperna hos ägare och hund 
så alla gjorde snabbt framsteg.

Vi var några som bodde kvar på vandrarhemmet 
så på lördagskvällen träffades vi för gemensamt 
knytkalas. Jättetrevligt!

På söndagen fortsatte kursen och Ulla la till lite 
tricks och andra övningar. Både hundar och äga-
re tyckte att det var så roligt.

Slutorden från samtliga deltagare var: ”det här 
måste vi göra om nästa år!”

Kathleen Berggren
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Rally-tävling i KungsbackaRally-tävling i Kungsbacka
Den 31 juli var det dags för SSTs - vid det här 
laget - årliga rallylydnadstävling.

Vi hade bokat Kungsbacka brukshundklubb och 
det här året satsade vi på att arrangera två täv-
lingar i nybörjarklassen och två tävlingar i fort-
sättningsklassen.

Vi fick 96 anmälningar! Det är vi väldigt nöjda 
med.

Tävlingsdagen började tidigt för oss som arrang-
örer (vi hade gjort ringarna dagen innan). Vi var 
på plats redan kl 7 och började bre mackor, koka 
kaffe, lägga ut startlistlistor m m.

Vi fixade till kafeterian för den hade vi utomhus. 
Gunilla Sundin kom och hjälpte oss med försälj-
ningen. Tommy Olsson och Ingmar Glans tog 
hand om grillen där man kunde köpa nygrillad 
hamburgare hela dagen.

De första tävlande dök upp redan 7.30. Domar-
na, tävlingssekreteraren och skrivarna skulle tas 
emot när de kom.

Själva tävlingarna började vid 10-tiden med 
samling och banvandringar. Sen tog själva täv-
landet fart. Vi hade några shih tzuer som tävlade 
i år också men ingen som nådde uppflytt.

När nybörjarklasserna var klara blev det pris-
utdelning och sedan var det dags för fortsätt-
ningsklasserna att starta sin tävlingar.

Det var en väldigt trevlig dag och stämningen 
var på topp bland alla på plats. SST får mycket 
goda vitsord av de tävlande. Flera av dem var 
med redan förra året och återkom i år också för 
att de tycker att SSTs arrangemang är så välar-
rangerade och trevliga. Ett extra plus får vi för 
våra gottepåsar som vi delar ut så att alla tävlan-
de får något med sig hem.

På plats i Kungsbacka 
Ulla Olsson, Nils-Olof Bratt, Kathleen Berggren  och 
Petra Forslund
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Nybörjare A
1:a Catrine Johansson och Amazing Tollers 
Fajita Of Difox
2:a Hanna Nilsson och Zaczarowana Zadyma 
Loyal Gold
3:a Pia Paz och Pazit

Nybörjare B
1:a Hanna Nilsson och Zaczarowana Zadyma 
Loyal Gold
2:a Katarina Antonsson och Glenriska Green 
Sleeves
3:a Catrine Johansson och Amazing Tollers 
Fajita Of Difox

Fortsättning A
1:a Helena Nilsson och Glädjerusets Tuffa Tilja 
2:a Karin Lindqvist och Cirtap’s Hertogin Mira 
Van Qera-L
3:a Rebecka Myrberg och Skyline Dreams 
Summer-Rose

Fortsättning B
1:a Helena Nilsson och Glädjerusets Tuffa Tilja 
2:a Karin Lindqvist och Cirtap’s Hertogin Mira 
Van Qera-L
3:a Andrea Andersson och Guldjägarens I Was 
Born To Love You
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Om du vill sponsra våra utställningar tar vi tack-
samt 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

SponsorerSponsorer

Utställningskommittén informerar...Utställningskommittén informerar...

Följande anmälningsavgifter gäller på SST:s 
officiella utställningar 2022
Valp 4-6, 6-9 mån inoffklass 180 SEK
Junior 9-18 mån 340 SEK
Unghundsklass 15-24 mån 340 SEK
Öppenklass över 15 mån – 340 SEK
Championklass  15 mån – 340 SEK
Veteranklass 8 år –  240 SEK
Halv avgift fr.o.m 3:e hund anmäld till officiell 
klass av samma ägare. Rabatten räknas på den 
anmälningsavgift som gäller för öppen klass 
f.n. 170:- och dras av utställaren i samband 
med att betalning sker. Återbetalning sker ej 
om rabatten vid betalningen ej är rätt avdragen. 
(SKK:s tolkning av rabattreglerna.) 

Inbetalning sker till BG 814-2978 
SST Utställning 
För våra utländska utställare: 
IBAN: SE36 8000 0842 0294 4825 3428 
BIC: SWEDSES
Vid inbetalning märk betalningen med vilken 
utställning som avses och datum för utställ-
ningen. 

Anmälan per post skickas till Mia Hagman, 
Spiksmedsvägen 37, 593 70 Ankarsrum 

Från 1 januari 2000 får hund endast anmälas 
för deltagande i en (1) klass.
 

OBS! Om du har anmält din hund, glöm inte att 
anmälan är bindande. Du måste alltså betala 
även om du inte kommer. Administrations-
avgift om 40:-/hund uttages vid ev. återbetal-
ning. Om rabattgrundande förhållande ändras 
i samband med att återbetalningsberättigad 
”dragning” gjorts regleras återbetalningen. Vid 
utställningen deltagande hund skall vara vacci-
nerad mot valpsjuka. Hund (valp) under 1 års 
ålder minst en gång vid en ålder av 10 veckor 
eller äldre. Hund över 1 års ålder minst en gång 
vid en ålder av 1 år eller äldre. Dock ej för mer 
än 4 år sedan. Så kallad förstagångsvaccine-
ring får inte ha gjorts senare än 14 dagar före 
tävlingsdagen.
 
Anmälningstiderna måste hållas och anmäl-
ningsavgifterna skall vara inbetalda i tid för att 
få deltaga. I annat fall får utställaren anmälan 
i retur.
 
Medlemskap i SST eller motsvarande erkänd 
utländsk rasklubb är obligatorisk. För utländska 
utställare gäller att till anmälan ska bifogas 
kopia på stamtavla/registreringsbevis.
 
Valpar under 4 månaders ålder får ej införas på 
utställningsområdet.
 
SKK:s utställningsbestämmelser gäller.

Utställningar 2022
Plats Datum Domare
Tibethund 1/10 Lena Persson
Vilsta 2/10 Birgitta Svarstad, SE
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Tidningsgruppen informerar...Tidningsgruppen informerar...
Domarkompendiet
Det senaste domarkompendiet finns nu till salu till priset 
av 100 kr + porto. Vårt senaste domarkompendium finns nu 
översatt till engelska pris 15Euro + frakt.
Skicka din beställning till ordforande@shih-tzu.se

Judge’s compendium
Our latest referee compendium is now translated into 
English, price 15 Euro + shipping. 
Send your order to ordforande@shih-tzu.se

Championboken
En kavalkad av vackra rasrepresentanter som speglar 
den svenska shih tzu aveln i 70 år. Del 3 och 4 i färg.
Komplett del 1 – 4: endast 700 kr + frakt 50 kr
Just nu extra kampanj på del 3: 100 kr + frakt 50 kr
Del 4: 200kr- + frakt 50kr
Del 3-4: 300kr + frakt 50kr
Boka ditt ex hos Petra Forslund ordforande@shih-tzu.se
Betala till Bg 815–9162
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Bilder från 
Tånga Hed

Vinnande par

BIR och BIM

Bästa uppfödargrupp

Reservcert tik BIR BIS valp

Bästa veteranBästa avelsklass

BIR och BIM junior
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Tävlan om Lundehills vandringspris. Vinnare till vänster

Certvinnande hane

BIR och BIM

Bästa uppfödargrupp Reservcert hane

BIR BIS valp Certvinnande tik
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Dags för valpning!Dags för valpning!
De flesta valpningarna sker helt utan kompli-
kationer. Men ibland går något fel och då finns 
tecken man som uppfödare bör vara uppmärk-
sam på. Eva Axnér som är veterinär, professor på 
SLU och reproduktionsexpert vet vilka.  

Spänningen är ofta stor när valpningen närmar 
sig. När det väl är dags brukar de första tecknen 
vara att tiken blir orolig och börjar bädda, samt 
att kroppstemperaturen sjunker mellan 1-3 gra-
der. 

- Det kan vara bra att tempa tiken varje dag 
veckan före beräknad valpning. När man ser att 
kroppstemperaturen sjunker så kan man räkna 
med att valpningen sker snart, säger Eva Axnér.

Valpningen – tre stadier
I det första stadiet av valpningen då tiken börjar 
bli orolig sker sammandragningar i livmodern, 
men det är ingenting som syns utanpå. I andra 
stadiet av förlossningen stöts fostren succes-
sivt ut. När fostren kommer ut i bäckenhålan 
utlöses reflexer som ger sammandragningar i 
bukmusklerna. Dessa sammandragningar i bu-
ken kan man se om man tittar noga –  det är ett 
tydligt tecken på att förlossningen är igång. Då 
börjar själva utdrivningsstadiet som är det sista 
stadiet i valpningen.

Valpningen – tre stadier
I det första stadiet av valpningen då tiken börjar 
bli orolig sker sammandragningar i livmodern, 
men det är ingenting som syns utanpå. I andra 
stadiet av förlossningen stöts fostren succes-
sivt ut. När fostren kommer ut i bäckenhålan 
utlöses reflexer som ger sammandragningar i 
bukmusklerna. Dessa sammandragningar i bu-
ken kan man se om man tittar noga –  det är ett 
tydligt tecken på att förlossningen är igång. Då 
börjar själva utdrivningsstadiet som är det sista 
stadiet i valpningen.

- Om man ser tecken på att utdrivningen kom-
mit igång bör den första valpen komma ut inom 
två till max fyra timmar. Tar det längre tid än så 

är det bra om man kontaktar en veterinär, säger 
Eva Axnér. 
 
Gröna flytningar i samband med förlossningen 
kan göra att oerfarna uppfödare höjer på ögon-
brynen, men det är normalt och är ett tecken på 
att valparna är på väg ut. Dyker dessa flytningar 
upp mer än en timme innan första vapen föds 
bör man dock vara vaksam. Då kan det vara ett 
tecken på att moderkakan håller på att lossna, 
vilket innebär att syreförsörjningen till valparna 
sakta minskar.  

Hjälpa tiken
- Man ska inte hålla på att mixtra för mycket 
själv. Men om man varit med om valpningar förr 
och är noga med hygienen kan man naturligtvis 
gå in och känna efter. Men man ska vara försik-
tig så man inte drar ut på förloppet. Ju mer man 
petar desto mer ökar man risken för att tiken 
efteråt får en infektion i livmodern, säger Eva 
Axnér.

Rekommendationen är att man har koll på tiken 
under hela förlossningsförloppet och detsamma 
gäller tiden innan förlossningen. Eva föreslår 
att man antecknar tidpunkten för första buk-
sammandragningen och tidpunkten när man 
ser fostervätskan. Det är viktiga hållpunkter om 
man sedan skulle behöva kontakta en veterinär. 

Efter valpningen
– Bandet mellan mor och valp stärks när hon 
pysslar om dem efter förlossningen. Tiken tvät-
tar bort fosterhinnorna det första hon gör. Det 
stimulerar valparna. Om det inte sker kan man 
hjälpa till att torka valpen torr och ta bort fos-
terhinnorna, samt att se till att andningsvägar-
na är fria, Säger Eva Axén. 

Normalt avnavlar tiken själv sina valpar, men 
gör hon inte det kan man hjälpa till genom att 
klippa av navelsträngen med en steril sax ett par 
centimeter från valpens kropp. Blöder det kan 
man knyta av med en ren bomullstråd, men det 
behövs inte alltid. Sedan är det viktigt att se till 
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att valparna håller värmen.

- Små nyfödda valpar kan inte reglera sin 
kroppstemperatur. De behöver närhet av syskon 
och tik för att hålla värmen. Man brukar säga att 
det hos valparna ska vara runt 30 grader, säger 
Eva Axnér.

Den första tiden bör man väga valparna varje dag 
för att se att de går upp i vikt. En första besikt-
ning kan också vara bra att göra tidigt. Gomspalt 
och stängd analöppning är fel man kan hitta och 
som är svåra att se vid en första anblick.

- Om det är så att tiken inte tar hand om val-
parna får man tänka på att nyfödda valpar inte 
kan kissa och bajsa själva. Då får man torka dem 
runt urin och analöppning för att stimulera, av-
slutar Eva Axnér. 

Valparnas första veckor
Här kan du läsa mer om valparnas behov under 
den allra första tiden, från födseln och fram till 
att de är 8 veckor gamla och kan levereras till 
sina nya familjer.

Dagarna efter själva valpningen är ofta lite ner-
vösa även om förlossningen har gått bra. Sov 
gärna i samma rum som tiken och hennes ny-
födda valpar och sitt med den lilla familjen en 
stund flera gånger om dagen. Då får du en bild 
av hur valparna mår och hur din tik fungerar 
som mamma. Du ser att alla valparna äter or-
dentligt och blir omskötta. (Det händer ibland 
att det bara föds en enda valp och det innebär 
speciella utmaningar. Se länken längst ned på 
sidan.)
Att ha tät och regelbunden uppsikt över tiken 
och valparna särskilt de första dagarna gör att 
du snabbt upptäcker om något är fel. När det 
gäller nyfödda valpar har man inte så lång tid att 
spela på. Om en valp tacklar av är marginalerna 
ganska små innan den är förlorad.

Din vän vågen 
Vågen är en god hjälp, särskilt under valparnas 

första levnadsveckor. Första dygnet efter föd-
seln händer det att valpar tappar en smula i vikt, 
men sedan vänder det och det brukar bara ta en 
dryg vecka innan de har fördubblat sin födelse-
vikt. Hur snabbt det går beror på hur stor kon-
kurrensen är kring matbordet. Valpar som inte 
går upp i vikt som man förväntar kan behöva st-
ödmatas. Detsamma gäller om kullen är mycket 
stor. Idag finns färdiga preparat på marknaden 
som är särskilt anpassade till spädvalpars behov.
Tikens juver och allmäntillstånd

I samband med att tikens mjölkproduktion 
tar fart är det viktigt att varje dag, gärna både 
morgon och kväll, kontrollera hur hennes juver 
mår. Stenhårda, varma juver kan vara tecken på 
mjölkstockning eller inflammation. Var också 
extra observant om kullen är liten och valpar-
na inte diar ur alla spenar. Om ett juver känns 
spänt, lägg till en valp eller försök mjölka ur 
som första åtgärd.

Även om tiken är trött efter valpningen ska 
hennes allmäntillstånd vara gott. Hennes tem-
peratur kan vara en aning förhöjd de första da-
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garna, men börjar den rassla iväg upp mot fyr-
tio grader och hon förefaller onormalt slö ska 
du rådgöra med din veterinär. ”Better safe than 
sorry” är en god devis att hålla sig till under de 
här omständigheterna.

Dygnen efter förlossningen är det bra att ge ti-
ken flera små portioner mat. Bjud henne hellre 
flera gånger med en liten skål mat än två gånger 
med fulla bunkar. Inte alla tikar äter första dyg-
nen. Det är ganska vanligt att nyvalpade tikar är 
känsliga i magen och det är bökigt om hon får 
diarré nu när hon som allra minst vill gå ut och 
rasta sig var och varannan timme. Rent, fräscht 
vatten ska finnas i närheten av valplådan, se till 
att skålen alltid är fylld.

Den välmående valpkullen består av småttingar 
som äter, sover, drömmer förvånansvärt livligt 
och protesterar högljutt när mamman sköter 
om dem alltför omilt. Den valp som gnäller 
hela tiden är en mardröm för en erfaren upp-
födare som vet vad det innebär – att den har 
små chanser att klara sig. Likadant är det med 
en valp som hamnar utanför gänget, som ligger 

knuffad åt sidan och som känns kall när man 
tar i den och som kontinuerligt förlorar i vikt. 
Kanske bryr sig tiken inte ens om den. Det är 
hårt att se, men att till varje pris rädda livet på 
dessa små är ingen bra idé. Även om man skulle 
lyckas klara dem igenom den första kritiska ti-
den verkar det som om de här valparna ofta inte 
blir gamla därför att det faktiskt inte står helt 
rätt till med dem.

Valparnas navelsträngar torkar in och faller av 
inom en eller ett par dygn. I enstaka fall kan de 
sitta kvar längre vilket i regel inte är något att 
oroa sig för.

Din roll de första veckorna
Summa summarum har valpkullen de första 
veckorna egentligen bara behov av sin mamma 
och en dräglig miljö i omgivningen. Den mänsk-
liga flocken, familjen, är inget valparna frågar 
efter.Tvärtom ska tiken och valparna få vara 
i fred, förutom när det gäller de människor ti-
ken känner allra bäst. Bjud inte in vänner och 
bekanta, och nyfikna valpköpare får definitivt 
vänta. Att värna om att din tik har lugn och ro 
är ett ansvar du har som uppfödare.

Det är också din sak att se till att det är rent och 
snyggt i valplådan. Tiken har avslag (en mindre 
blödning efter valpningen), valparna kissar och 
bajsar och därför kan du behöva bädda om ett 
par gånger om dagen med rent underlag och 
handdukar. Passa på att göra det när tiken är ute 
och rastar, så slipper hon bli orolig över att val-
parna flyttas över på en ny handduk. Du hinner 
då också lägga de använda handdukarna i tvätt-
maskinen innan hon kommer in. Ibland kan ti-
kar bli olyckliga när man tar bort smutstvätten 
från valprummet, förmodligen för att den luktar 
valp så starkt.

Det kommer att lukta valp i valprummet, men 
det får inte lukta surt eller skämt. Värmen i 
rummet bör hållas kring normal inomhustem-
peratur.Var försiktig med extra värmekällor, val-
par har svårt att reglera sin kroppstemperatur 
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och är känsliga för överhettning. Tiken brukar 
inte heller trivas om det är för varmt.

Förutom när du städar valplådan och väger val-
parna, låt bli att lyfta eller bära runt på dem de 
första veckorna. De ska ligga i valplådan hos sin 
mamma. Men smeka dem mjukt och försiktigt, 
det får du göra. Forskarna tror till och med att 
det kan vara gynnsamt för valparnas utveck-
ling. De första fjorton dagarna är normalt sett 
en lugn period i valparnas och uppfödarens liv.

Världen blir större
Runt två veckors ålder börjar det hända saker. 
Valparna som tidigare varit blinda och döva öpp-
nar både ögon och öron. Hur väl dessa sinnen 
fungerar till en början vet man inte. Däremot 
kan man när de öppnar ögonen uppleva att de 
förvandlas från anonyma djurungar till små 
hundar. Ögonen ger dem personlighet.

Snart är valplådan för trång och världen utanför 
utgör en oemotståndlig lockelse. Det börjar bli 
dags att bygga om boet så att valparna får möj-
lighet att röra sig utanför själva lådan. Har man 
byggt valplådan smart kanske det räcker med 
att avlägsna ett par skruvar för att framstycket 
ska kunna lyftas bort. Hägna sedan in en lagom 
golvyta med kompostgaller – denna uppfinning 
som definitivt måste vara uppfödarens bästa 
vän. Se till att du gör en lägre del där tiken kan 
gå in och ut ur hagen. Det är viktigt att hon själv 
kan bestämma hur mycket tid hon vill tillbringa 
hos valparna.

Till en början ska golvytan vara liten.Valparna 
kommer att modigt krypa iväg från liggplatsen 
men sedan är de ohjälpligt vilse. Just i en över-
gångsfas runt tre veckor kan det vara bökigt. 
Valparna klättrar och ska absolut ut ur valplå-
dan men de hittar inte tillbaka hem. Vill man 
ha lugna nätter ska man nog begränsa rörelsefri-
heten till lådan igen under dygnets mörka tim-
mar åtminstone tills man ser att valparna har 
ett lokalsinne som förmår att leda dem tillbaka 
till värmen.

Var ska då valparna bo? Nu går de in i en fas där 
det kommer att bli allt viktigare med sociala 
kontakter. Ett hörn i köket för valphagen, eller 
i ett rum i anslutning, är för det mesta en ut-
märkt lösning. Det gör det möjligt för valparna 
att vänja sig vid alla ljud, dofter och händelser 
som förknippas med ett vardagligt hundliv.

Golvet i valphagen täcks med tidningspapper. 
När valparna blir äldre kan man inskränka ytan 
med tidningar till en mindre del av hagen för att 
lära dem att söka upp det underlaget när de ska 
göra ifrån sig. Precis som valplådan ska valpha-
gen hållas ren. Det betyder att tidningarna kom-
mer att behöva bytas flera gånger om dagen. Har 
du en kull av en ras över dvärghundsstorlek och 
syskonskaran är talrik kommer du att behöva 
skura hagen minst en gång om dagen. Använd 
rotborste och såpa. Var försiktig med starkare 
rengöringsmedel, tänk på att valparna ska vistas 
på golvet och där får inte finnas kemikalier som 
riskerar att göra dem sjuka.

Avvänjning
I tredje, fjärde veckan av valparnas levnad pro-
ducerar tiken som mest mjölk och hon behöver 
rejäla givor av ett bra och näringsriktigt välba-
lanserat foder. Det är nu dags för uppfödaren att 
börja göra en mer konkret insats på matfronten 
för valparnas vidkommande.

Det råder delade meningar bland uppfödare om 
när man ska börja ge valparna mat utöver tik-
mjölken. Det finns de som börjar ge fast föda 
redan när valparna är knappa två veckor gamla 
och det finns de som väntar tills de är närmare 
fyra veckor. Är kullen stor sliter det hårt på ti-
ken att dia och då vill man förmodligen hjälpa 
till ganska tidigt.

Vad man ger varierar också. En klassiker är att 
mosa ihop rå nötfärs (max 10 % fett) med en 
äggula och några droppar raps- eller solrosolja. 
Värm en portion, första gången i storleksord-
ningen kanske en halv tesked, i handen så att 
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den har ungefär kroppstemperatur och håll 
den sedan framför valpens nos. Ofta blir valpen 
mycket intresserad och ivrig och det slutar inte 
sällan med att den mister balansen och trillar 
omkull. Förstår den ingenting kan man öppna 
dess mun och lägga in en liten klick långt ut på 
tungan.

Snart lär sig valpkullen uppskatta köttfärsutdel-
ningen och man kan så smått utöka menyn. Nu 
kan man förslagsvis använda sig av något av de 
färdiga foder för spädvalpar som de etablerade 
producenterna erbjuder.

Det tycks dock finnas ett värde i att fortsätta 
ge en eller två portioner om dagen av en val-
panpassad matblandning som inte består av 
färdigfoder. Studier av raser drabbade av atopi 
(allergisk hudsjukdom) visar att smakportioner 
av olika födoämnen verkar gynnsamt för im-
munförsvaret och motverkar uppkomsten av 
allergier. Huruvida detta gäller alla hundraser 
förtäljer inte studien, men visst kan man tän-
ka sig att det är bra för valparnas tarmflora och 
immunförsvar att få pröva på, inom en förnuftig 
gräns, olika sorters mat. Det ska självkart vara 
sådant som är lämpligt för småvalpar. Tänk på 
att aldrig servera maten kylskåpskall.

Tyvärr händer det att valpar råkar ut för diarréer 
och det känns alltid angeläget att snabbt komma 
till rätta med det när det handlar om småttingar. 
Vänta inte mer än något dygn innan du pratar 
med din veterinär. Idag finns det flera ”snälla” 
preparat som återställer tarmbakterierna till det 
normala.

Successivt ökar du antalet måltider för att när 
valparna är helt avvänjda utfodra dem 4-5 ggr 
om dagen.

Avmaskning 
Många valpar som föds har spolmask. Det är 
därför bra att avmaska valpkullen under de för-
sta åtta veckorna. Det finns idag olika medel för 
avmaskning och det är viktigt att följa tillverka-

rens rekommendationer.  Några av preparaten 
anger att valparna bör få den första behandling-
en redan strax före tre veckors ålder. 

Försäkring
Kontakta ditt försäkringsbolag och teckna en 
valpkullsförsäkring. Du ska också höra dig för 
om villkoren för den dolda-fel -försäkring för 
valparna som du senare bör teckna.

Kraven ökar
Allt eftersom valparna växer behöver de mer 
rörelseutrymme. Det bästa är om du har möj-
lighet att successivt utöka deras bostadyta med 
ytterligare sektioner kompostnät. Där behöver 
också finnas plats för leksaker, enkla klätter-
ställningar etc.  Inred med saker som är ofarliga 
men roliga. Från fem, sex veckors ålder tycker 
valpar att nya prylar i hagen hör till det mest 
intressanta i livet. Att ge småvalpar en lagom 
stimulerande miljö verkar utvecklande för flera 
av deras sinnen.

Sommaren är valptiden framför andra, och det 
är inte konstigt. Om vädret är fint, det är torrt 
och lagom varmt, kan de börja vistas ute redan 
vid  fyra–fem veckors ålder. Låt dem till en bör-
jan vara ute korta stunder för att så småningom 
kanske lyfta ut dem på morgonen och ta in dem 
på kvällen. Det är fantastiskt skönt när de kan 
tillbringa hela dagarna i en utomhushage, men 
det förutsätter att man kan ordna så att man har 
kontinuerlig tillsyn över dem.

Om vädret är ostadigt och värmen varierar mås-
te man vara uppmärksam på att de inte blir 
kalla, speciellt i början när de är små och inte 
begriper att de ska leta upp en varm plats utan 
sätter sig vid gallret och skakar. Avkylda valpar 
får lätt diarré och det kan tära hårt på en liten 
kropp. Trötta valpar orkar inte hålla sig i rörel-
se och då måste de ha en varm ombonad plats 
att krypa in och sova på. Omvänt måste de ha 
tillgång till skugga när solen gassar.Vatten att 
dricka är en självklarhet i hagen.
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Intresset ökar för familjen
Ju äldre valparna blir desto större utbyte har de 
av människorna runt omkring sig. Tiken till-
bringar så småningom allt mindre tid med dem 
och i omvänd proportion ökar intresset för andra 
familjemedlemmar. Har man fler hundar brukar 
valptiken själv visa hur långt hon är beredd att 
släppa fram dem, och när. Visar hon tydligt att 
hon inte vill ha dem i närheten så ska de defi-
nitivt hållas undan. Det är en stressfaktor för en 
tik att behöva skydda sin kull mot hundar som 
kanske är både äldre och mer dominanta än hon 
själv.

Så småningom brukar dock tiken uppskatta att 
få hjälp med valppassningen. Äldre hundar fö-
refaller vanligen ta på sig rollen som lite sträng 
gränssättare medan flockens yngsta tik blir barn-
flickan framför andra. Till en början får man se 
till att hon inte är för klumpig eller våldsam när 
hon tar sig an valpkullen. Ganska snart brukar 
hon förstå att anpassa leken efter kamraternas 
kapacitet. Umgänget med vuxna individer ger 
valparna nyttiga lärdomar i hur kommunikation 
och språk fungerar mellan hundar.
Om ryktet om valpar har spritts i kvarteret hän-
der det att grannbarnen vill komma på besök och 
har man inga egna barn, eller om de redan flyttat 
hemifrån, är dessa visiter en tillgång. Från fyra, 
fem veckors ålder är det lagom att börja låta val-
parna träffa små människor. Många barn är inte 
hundvana och du bör själv vara med och överva-
ka mötena.

Tillbringa mycket tid med dina valpar. Lek med 
dem, hantera dem, klipp klor, titta dem i mun-
nen – kort sagt bygg upp en förtroendefull rela-
tion och vänj dem vid ett liv tillsammans med 
människor.

Valpköpare
Oavsett hur söta och hjärteknipande valparna 
är behöver de så småningom flytta till ett eget 
hem. Att hitta lämpliga valpköpare är ett grann-
laga arbete. Det går mode i hundraser men under 
perioder kan det vara svårt att sälja också de mer 

populära raserna.

Svenska Kennelklubbens webbplats köpahund.
se är en stor tillgång för dig som är uppfödare 
inom SKK, här kan du visa upp och sälja dina 
valpar gratis. Special- och rasklubbar förmedlar 
också ofta valpar via sina hemsidor. Ibland måste 
kullen infria vissa krav för att få annonseras ut 
på klubbens sida. De senaste åren har det blivit 
allt mer oumbärligt för en uppfödare att ha en 
egen hemsida där man kontinuerligt kan publ-
icera bilder och berätta om valpkullen. En fördel 
med de valpköpare som kommer via rasklubben 
är att de ofta är mer pålästa och medvetna än de 
som fastnat för valparna på en annons på webb-
sidor som Blocket etc.

Vilken väg en valpköpare än hittar uppfödaren 
så måste den senare försäkra sig om att köparen 
verkligen kan erbjuda ett kärleksfullt och bestå-
ende hem. Har köparna insett vad det innebär 
att äga en hund i allmänhet och just den här 
hundrasen i synnerhet? Det är alltid bra att fråga 
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så mycket som möjligt och innan du bestämmer 
dig för att sälja en valp bör spekulanten komma 
på besök. Du får då känna dem på pulsen or-
dentligt och valpköparen får förvissa sig om att 
han/hon känner förtroende för dig som uppfö-
dare. Brister det i personkemin redan vid första 
träffen bör nog köparen se sig om efter sin valp 
någon annanstans.

Poängtera att du inte lovar att sälja en valp bara 
för att köparna kommer och tittar på kullen.Tala 
om att det inte heller föreligger något köptvång 
utan att ni håller det öppet från båda håll.

När ska då valpköparna få komma och titta? 
Ofta har de väldigt bråttom och längtar efter att 
få se valpkullen. Men bromsa och ta inte emot 
besökare förrän valparna är runt en månad gam-
la. Det finns uppfödare som vill vänta längre än 
så. Tiken vill ha lugn och ro, valparna gör ännu 
inte så mycket väsen av sig och dessutom före-
ligger alltid en smittorisk.

När valp och köpare ska matchas ihop får man 
ha fingertoppskänsla och inte ha för bråttom.

Vänta gärna tills valpen är runt 6–7 veckor då 
valpen visar mer av sin personlighet och för all 
del sin exteriör. Var lyhörd. Vad vill valpköparen 
ha sin hund till? Ställa ut? Tävla på annat sätt? 
Jaga? Har de tidigare erfarenhet? Bor de i närhe-
ten så att du kan hjälpa dem med upp-fostran 
och eventuellt träning om det skulle behövas?

Generellt är rådet att inte ha alltför stora för-
väntningar på valpköpare. Tar de hand om sin 
hund på ett bra sätt och dessutom själva är nöj-
da med sitt hundköp får du nog i slutändan vara 
tillfreds med det.Var beredd att stötta och bistå 
dina valpköpare men ställ inte orimliga krav på 
dem. Är någon av dina valpar extremt lovande, 
behåll den själv. Det är förmodligen bara du som 
kan träna och sköta den så att den kommer helt 
till sin rätt! 

Läs igenom SKKs Grundregler för vad som gäl-
ler vid försäljning. Registreringsbevis och sköt-
selråd ska följa med, gärna också mat för den 
första veckan. Valparna ska vara besiktigade 
och id-märkta och du ska använda dig av rätt 
avtalsform vid försäljningen. Kom ihåg att när 
du säljer en valp så tillhör den därefter köparen. 
Du kan inte ställa krav eller avtala in villkor som 
begränsar ägandet.

Fortsättning följer...
Ditt arbete är inte slut i och med att en valp 
har flyttat. Det är till dig valpköparen kommer 
att vända sig med bekymmer och glädjeämnen, 
frågor och funderingar. Inom det rimligas gräns 
bör du finnas där och vägleda.  Även om du inte 
kan allt själv, kan du ge råd och stöd.
En god kontakt med valpköparna borgar för att 
du får möjlighet att följa din valpkull upp i vux-
en ålder.  Du kan då bättre utvärdera resultatet 
av din uppfödning både ur negativt och positivt 
hänseende. Det kan ge dig en idé om hur du bör 
gå vidare i ditt avelsarbete.

Valpar kvar
I den bästa av världar har du funnit perfekta 
hem till alla dina valpar när de är åtta veckor 



BULLETIN NR 3 2022 39 

gamla. Du vinkar adjö till dem och livet återgår 
till det mer normala. 

Det är idag en utopi för många uppfödare. Räk-
na istället iskallt med att du har valpar kvar ef-
ter två månader och att du nu kommer att få 
lägga manken till. De valpar du har kvar hemma 
behöver samma socialisering och träning som 
de som sålda syskonen får i sina nya hem, men 
nu vilar det på dig. Har du därutöver ett antal 
vuxna hundar som kräver din uppmärksamhet, 
ja, då är schemat fullt.

Redan innan du parar din tik måste du fundera 
på vilka resurser du har för att ta hand om even-
tuella osålda valpar. Hur ser din arbetssituation 
ut? Din ekonomi? Har du utrymme?

För många blir den första kullen ett engångsä-
ventyr. De inser att arbetet är för krävande och 
att en valpkull inskränker för mycket på livet i 
övrigt. För andra öppnar sig en ny värld och det 
spelar ingen roll hur mycket de skurat, plock-
at bajs, rört ihop matportioner, serverat kaffe 
till valpköpare och koppeltränat kvarvarande 
valpar. Det vet att det här är något de kommer 
att göra igen. De har på allvar axlat rollen som 
hunduppfödare.

Artiklarna är hämtade från Svenska Kennelklubben

KejsarsnittKejsarsnitt
Hur vet man att tikens förlossning har gått 
fel och man måste uppsöka veterinär? Hur tar 
man bäst hand om sin tik efter ett kejsarsnitt 
och är det lämpligt att para tiken igen? Leg. ve-
terinär Maria Eskilsson förklarar vad som kan 
gå snett och hur man ska tänka efter ett kej-
sarsnitt.

Orsaker till behov av kejsarsnitt
– Om tiken är dräktig med väldigt många eller 
väldigt få valpar ökar risken för att kejsarsnitt 
kommer behövas. Vid dräktighet med många 
valpar kan livmodern vara så pass uttänjd att 
den inte klarar av att driva ut alla. Vid få valpar 
är det inte säker att rätt hormoner stimuleras 
för att förlossningen ska starta, berättar Maria 
Eskilsson.

Tikens anatomi påverkar också. Hur tikens 
förlossningsvägar ser ut gentemot hur hennes 
kropp är byggd kan påverka hennes förmåga att 
föda på egen hand.

När bör man kontakta veterinär?
Man måste veta hur en normal valpning bör gå 
till, för att veta när det har gått fel. Man ska veta 
hur det ser ut när hunden är i ett utdrivnings-
stadie och man måste förstå skillnaden mellan 
förvärkar och krystvärkar.

Uppsök veterinärvård om:
• Tiken har kraftiga, täta, regelbundna värkar 
utan att det kommer en valp. Då bör man inte 
vänta mer än 20–30 minuter innan man tar sig 
in till klinik för undersökning. Tar det längre tid 
än så bör man nästan räkna med att den första 
valpen kanske inte överlever.
• Tiken har grönaktiga flytningar utan att det 
kommer en valp inom 2–4 timmar.
• Fostervattenavgång sker utan att det händer 
något på 2–3 timmar.
• Tiken har svaga och oregelbundna värkar i mer 
än 2–4 timmar.
• Det har gått mer än 2–4 timmar sedan senaste 
valpen och man vet att det bör finnas fler kvar.
• Tiken har varit i utdrivningsstadiet i mer än 
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12 timmar.

Var förberedd inför att det kan gå fel. Ha tillgång 
till bil och se till att någon kan åka med dig. Kol-
la upp vilka kliniker som har jouröppet, om de 
har möjlighet att ta emot ett akutbesök samt 
hur lång tid det tar att åka dit. 

Vilken eftervård är viktig att tänka på efter ett 
kejsarsnitt?
– Om tiken har genomgått ett kejsarsnitt är 
det viktigaste att hålla koll på såret. Håll koll 
så det inte blir rött, svullet eller luktar illa. Om 
det kommer sårvätska kan man försiktigt tvät-
ta bort det med koksaltlösning eller ljummet 
vatten, så det inte torkar. Observera att man 
bör undvika att gnugga eller ta direkt på såret. 
Svullnar såret upp och uppvisar ovan beskrivna 
symptom ska man kontakta veterinär, då det är 
ett tecken på infektion, säger Maria Eskilsson.

Det tar cirka fyra veckor för bukhinnan (den 
inre hinnan som håller organen kvar i bukhå-
lan) att läka efter en buköppning, och under 
den tiden ska tiken ta det lugnt och ta hand om 

valparna. Tiken bör undvika hopp, till exempel 
upp på eller ner från möbler, då sådana rörelser 
sträcker ut buken och ökar risken för att styg-
nen spricker eller släpper. 

Man bör se till så att tiken producerar tillräckligt 
mycket mjölk, genom att väga valparna och se 
till att de ökar i vikt som de ska. På de olika ras-
klubbarnas hemsidor finns ofta bra information 
om hur mycket valpen bör väga vid födsel och 
hur en förväntat viktuppgång ser ut.

Vad finns det för komplikationsrisker efter ett 
kejsarsnitt?
Den huvudsakliga komplikationsrisken vid ett 
kejsarsnitt är sårinfektion. Man ska även hålla 
koll på tikens juver och flytningar. Är det rik-
lig blödning i flytningarna bör man kontakta 
veterinär. Att det kommer flytning ett tag efter 
kejsarsnittet är okej, men flytningarna ska inte 
lukta illa och de ska avta, samt inte vara för rik-
liga.

Det kan ibland vara svårt att veta när man behö-
ver ta sin hund till veterinär och när går bra att 
avvakta. Är du orolig för din hund inför förloss-
ning eller efter ett kejsarsnitt? Kom ihåg att du 
som Svelandkund erbjuds kostnadsfria samtal 
till både 2288 Djurens vårdguide och FirstVet.  

Är det lämpligt att para hunden igen efter ett 
kejsarsnitt?
Det beror på varför kejsarsnittet behövdes. 
Finns det en anatomisk defekt är det enligt lag-
stiftning olagligt att para tiken igen.

– Rent juridiskt får man para på tikens nästa 
löp om det inte finns en anatomisk defekt. Men 
man bör överväga om det finns skäl att tro att 
det kan ske komplikation igen. Med en ärrad 
livmoder kan det att vara svårare för tiken att 
bära och föda valpar. Fundera över tikens ålder, 
kommer hon att orka? Hur fungerade eftervår-
den? Diskutera det medicinskt lämpliga med 
veterinären och vikta dina motiv till att ta en 
kull mot fördelarna med att vänta. Risken finns 
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att det leder till ytterligare en komplicerad för-
lossning, säger Maria Eskilsson. 

Vad ersätter försäkringen?
Från att tiken är över 20 månader gammal er-
sätter veterinärvårdsförsäkringen i Svelands 
uppfödarförsäkringar kostnader vid de två för-
sta kejsarsnitten, om tiken enligt veterinärme-
dicinsk expertis och vedertagen behandling inte 
kan föda själv. Svelands övriga hundförsäkring-
ar ersätter det första kejsarsnittet. Undantag 
gäller för vissa hundraser.

Förlossningskomplikationer eller kejsarsnitt 
ersätts inte för tik som fött två kullar inom en 
tolvmånadersperiod och som sedan inte fått vila 
minst tolv månader innan nästa valpkull. All in-
formation om vad din hundförsäkring ersätter 
står i villkoren – läs noggrant igenom villkoren 
för just din försäkring.

Mjölkstockning – så här gör du!Mjölkstockning – så här gör du!
Genom ökade kunskaper och förebyggande 
arbete kan du som uppfödare se till att ti-
ken löper mindre risk att få mjölkstockning. 
Mjölkstockning innebär att en tik med hög 
mjölkproduktion har ansamlad mjölk i juvren 
som inte töms. Anledningarna till mjölkstock-
ning kan vara skendräktighet, att valparna inte 
diar tillräckligt, eller att en eller flera spenar 
är för stora och därför är svåra att dia. I sam-
band med att tikens mjölkproduktion tar fart 
är det viktigt att varje dag, gärna både morgon 
och kväll, kontrollera tikens juver. Om ett el-
ler flera juver känns hårda och varma kan det 
vara ett tecken på mjölkstockning eller juver-
inflammation.

Vid skendräktighet hos tikar finns det risk för 
mjölkstockning då hormonerna i kroppen rea-
gerar likadant som vid dräktighet. Därför är det 
viktigt att ha uppsikt över tikens juver även vid 
skendräktighet. Ibland börjar tiken även dia 
sig själv vilket kan stimulera och därmed öka 
mjölkproduktionen och förlänga skendräk-
tigheten ytterligare. Mjölka inte själv ut några 
större mängder från en skendräktig tik då det 
kan förvärra. Håll i stället extra koll på allmän-
tillståndet, tikens temperatur och konsistens 
på mjölken och se till att den inte är varig eller 

blodig. För att minska risken för mjölkstockning 
vid skendräktighet ska tiken få minskad foder-
mängd och ökad motion. Vid skendräktighet 
finns det även läkemedel som tiken kan få, av 
veterinär, för att minska mjölkproduktionen 
och därför minska risken för mjölkstockning 
och juverinflammation.

Valpning 
Under den period som tiken producerar mjölk 
ska du som uppfödare se till att mjölkning sker 
ur alla spenar och uppmärksamma förändring-
ar hos tiken så att du kan undvika både mjölk-
stockning och juverinflammation. Jämför juvren 
med varandra och känn om någon är hårdare, 
varmare och/eller har en färgförändring. Juvren 
kan vara hårda om tiken varit ifrån valparna ett 
tag, som till exempel när tiken varit på prome-
nad eller valparna ätit något annat. Avvakta då 
någon timme och kontrollera igen för att se till 
att de mjuknat.

Första tiden 
Under de första dagarna efter valparnas födsel 
är det viktigt att alla valparna äter och får i sig 
tillräckligt med mat. Valparna behöver mjöl-
ken för energi och ett starkare immunförsvar. 
Mjölkmängden ska naturligt anpassas efter an-



42 BULLETIN NR 3 2022

talet valpar i kullen men ibland kan det hända 
att kroppen inte uppfattar informationen och 
därför producerar en annan mängd mjölk. Ti-
kens allmäntillstånd kan de första dagarna vara 
påverkat i den grad att hon är mer slö, har en 
minskad aptit och lite högre temperatur. Skul-
le hon få över 40 graders feber bör du kontakta 
veterinär.

Avvänjning 
Det är i den tredje, fjärde veckan som mjölkpro-
duktionen är som störst hos tiken. Under dessa 
veckor är det extra viktigt att mjölken inte är 
stående. Detsamma gäller även när man lång-
samt börjar vänja valparna vid annan kost. Av-
vänjningen från tikens mjölk ska ske långsamt 
och under uppsikt.

– Avvänjning innebär en ökad risk för mjölk-
stockning som kan leda till juverinflammation, 
säger Svelands veterinär Per Josefsson.

Även om det naturligt är godare med tikens 

mjölk än valpfoder så finns risken att det inte 
dias lika mycket jämfört med mängden mjölk 
som tiken producerar. Under denna period ska 
man även vara uppmärksam på tikens allmän-
tillstånd och hennes aptit.

Urmjölkning
Ibland händer det att tiken har mer mjölk i juv-
ret än vad valparna klarar att dia och då måste 
man hjälpa tiken. Försök sätta en valp på spe-
nen för att dia, men om det inte skulle fungera 
behöver du som uppfödare mjölka ur spenen 
tills hårdnaden släpper. Veterinären Per Josefs-
son hänvisar till att man med hjälp av rena, var-
ma handdukar och små massagerörelser ska öka 
blodcirkulationen och därför lättare mjölka ur 
juvret. Genom att dagligen ha uppsikt över juv-
ren kan du lättare uppmärksamma förändringar 
i färg, form och värme. Denna uppmärksamhet 
är A och O för att förebygga mjölkstockning och 
följdsjukdomar, vilket främjar hållbart valpupp-
födande och god hundhälsa. Ju tidigare du upp-
fattar en förändring desto lättare är det oftast 
att göra något åt det. Ta även gärna kontakt med 
erfarna uppfödare för att få råd om hur du går 
till väga med din kull.

Svelands egna erfarenheter
En av de uppfödare som stött på detta är Elisa-
beth Rhodin, en av Svelands profiler med över 
140 kullar och imponerande 60 års erfarenhet. 
År 2021 var det första gången Elisabeth stötte 
på de allvarliga konsekvenserna av mjölkstock-
ning och hon insåg kvickt hur läget för en dian-
de tik snabbt kan bli kritiskt.

– Det är riktigt otäckt och det farliga är att det 
går blixtsnabbt. Beagle tiken hade 6,5 veckor 
gamla valpar när hon plötsligt fick ett försäm-
rat allmäntillstånd och febern gick upp, berättar 
Elisabeth Rhodin.

Elisabeth hade försiktigt mjölkat ur när det be-
hövdes och kontrollerade juvren dagligen. Val-
parna hade långsamt påbörjat avvänjning och 
var därför inte lika beroende av tikens mjölk. 
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Väl hos veterinären blev tiken inlagd och svä-
vade mellan liv och död. Efter antibiotika och 
mjölkhämmande medicin blev tiken helt åter-
ställt och lever idag som om ingenting har hänt.
– Viktigaste för att undvika problem är att upp-
märksamma förändringar och har man en tik 
med diande valpar är det superviktigt att känna 
igenom och titta på juvren varje dag, uppmanar 
Elisabeth alla uppfödare till.

Hon fortsätter:
– Uppsikt på juvren är det mest förebyggande 
arbete du kan göra för att din tik inte ska råka 
ut för mjölkstockning eller juverinflammation. 
Det är aldrig fel att mjölka ur några droppar.

Juverinflammation
– Mjölkstockning ökar risken för juverinflam-
mation, säger veterinären Per Josefsson. 
Har tiken mjölkstockning är det viktigt att kont-
rollera kroppstemperaturen. Ibland kan valpar 
undvika att dia från en specifik spene och det 
kan vara ett tecken på att det är något fel på juv-
ret.

Juverinflammation, mastit, utmärks med för-
sämrat allmäntillstånd, feber tillsammans med 
varma och ömma juver. Juverinflammatio-
nen-eller infektionen bidrar till dålig mjölk för 
valpar så tänk på att inte låta valparna dia det 
inflammerade juvret.

Vad händer hos veterinären?
Om man misstänker att tiken har juverinflam-
mation och man är hos veterinären gör man 
först en allmänundersökning av tiken där man 
bland annat kontrollerar allmäntillstånd, tem-
peratur och tar en bakterieodling. Veterinären 
sätter sedan in en behandling beroende på till-
stånd, vilket bland annat kan vara antibiotika 
eller inflammationsdämpande medel.

Vad man gör med valparna medan tiken är hos 
veterinären? Ibland kan valparna behöva följa 
med till veterinären och ibland får de påbörja 
mjölkersättning. Men något som är viktigt att 

tänka på när man tar bort den diande tiken från 
valparna, för att exempelvis åka till veterinären, 
är att valparna behöver ligga varmt. Lägg därför 
gärna filtar, eller liknande vid dem.

Förebyggande tips
• Naturlig avvänjning, lite i taget. Tiken ska all-
tid ha tillgång till valparna och ha möjligheten 
att lämna valparna för lite lugn och ro
• Håll uppsikt på juvren, känn och kläm, kont-
rollera minst två gånger om dagen
• Mjölka ur lite själv med varma händer och 
massera. Du behöver bara mjölka några droppar, 
eller att man eventuellt sätter en valp på juvren 
och ser till att det kommer ut mjölk
• Kontrollera konsistensen på mjölken
• Kolla så det inte sker färgändringar eller för-
hårdnader på juvret
• Håll koll på tikens allmäntillstånd och ta tem-
peratur ifall det är påverkat
• Håll rent i valparnas och tikens områden
• Kontrollera så det inte finns några öppna sår 
på juvren

När ska jag kontakta veterinär?
• Vid försämrat allmäntillstånd
• Om tiken har feber
• Om mjölkstockningen inte ger med sig efter 
försök med både diande valp och egen urmjölk-
ning
• Om mjölken ser annorlunda ut eller han en 
annan konsistens
• Juvret eller juvren har ändrat färg

Du kan alltid kontakta 2288 Djurens Vårdguide 
eller FirstVet om du är osäker och behöver råd-
givning.
 
Sveland Djurförsäkringar
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Skendräktighet hos tik Skendräktighet hos tik 
Om din tik blir nedstämd eller uppför sig kon-
stigt efter löpet så är risken att hon drabbats 
av skendräktighet stor. Man räknar med att 40 
procent av alla tikar blir skendräktiga. Under 
skendräktigheten tror tiken själv att hon ska 
få valpar och uppvisar både fysiska och psykis-
ka symtom. 

Skendräktighet är ingen sjukdom utan är tikens 
hormonella beredskap för att ge di och vårda 
valpar. Omedelbart efter att tikens höglöp (öst-
rus) avslutas, inträder metoöstrus, en period 
som motsvarar dräktighetstidens längd. Den 
här perioden inträder vare sig tiken paras eller 
inte. Även om du inte parar din tik så kan hon 
alltså få symtom på dräktighet, skendräktighet.

Varför blir tiken skendräktig?
Varför blir då egentligen tiken skendräktig? För 
den nutida hunden fyller inte skendräktigheten 
någon funktion utan ställer oftast istället till 
besvär. I vargflocken har dock skendräktigheten 
en viktig funktion. Bland vargarna är det endast 
flockens ledartik som får lov att föda valpar. 
Man antar att det fungerar på detta vis för att 
flocken blir starkast om endast generna från de 
sundaste och starkaste djuren förs vidare.

Om det skulle hända något med flockens ledar-
tik så att hon inte själv kan ta hand om sina 
valpar, ska någon av de andra, skendräktiga, ti-
karna kunna gå in och ge di åt valparna i stället 
för mamman. På så vis säkerställs att just ledar-
tikens anlag förs vidare till nästa generation.

Hur påverkas tiken av skendräktigheten?
De synliga tecknen på skendräktighet brukar 
uppstå en till två månader efter löpet. Rent fy-
siskt kan tiken kan gå upp i vikt och hon blir 
då gärna svullen runt buken. Hon kan få juver-
svullnad och bilda mjölk eller ett tunt sekret i 
juvren. Ätstörningar förekommer också. Ofta 
vill tiken inte äta alls under en period och då 
är det naturligtvis viktigt att du ser till att hon 
i alla fall får i sig vatten. Vissa tikar får istället 
ökad aptit.

Tikens beteende kan också påverkas. Hon kan få 
ett utpräglat modersbeteende; hon bäddar och 
bygger bo. Hon kan också vara allmänt rastlös 
och orolig. Det händer även att tiken adopterar 
allehanda ting, till exempel gosedjur och skor, 
som sina ungar. Tiken kan också blir nervös el-
ler slö och ibland ses även en ökad aggressivitet.

De flesta tikar som blir skendräktiga får huvud-
sakligen de fysiska tecknen och blir kanske lite 
allmänt nedstämda under perioden.

Hur länge är tiken skendräktig?
Skendräktigheten varar oftast i flera veckor. Den 
kan vara ett problem både för hunden och för 
hundägaren. Förutom att hunden kan bli ned-
stämd, vilket orsakar huvudbry även hos äga-
ren, så kan tiken även få fysiska besvär. Ibland 
stimulerar tiken själv mjölkproduktionen ge-
nom att tvätta och ibland själv snutta på sitt ju-
ver. Mjölkproduktionen kan orsaka förändring-
ar i mjölkkörtlarna. Med lite otur kan den också 
leda till att tiken får juverinflammation. Ibland 
får tiken även kräkningar under denna period.
Varje tik kan reagera på olika sätt under sken-
dräktigheten. Vissa visar alla tänkbara symptom 
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medan andra endast visar ett eller ett par. Det 
är vanligare att en tik visar psykiska än fysiska 
symptom.

Hur kan jag hjälpa en skendräktig tik?
För att motverka att symptomen uppkommer, 
kan man öka motionen på hunden samtidigt 
som man drar ner på maten. Med tanke på att 
många tikar är högt ovilliga att motionera under 
skendräktigheten och att vissa får ökad aptit, så 
kan det innebära en nog så utmanande uppgift. 
Det kan både vara svårt rent praktiskt och även 
kännas taskigt mot tiken. 
Att öka tikens psykiska stimulans och aktivitet 
är bra under skendräktigheten.

Medicin mot skendräktighet
Det finns även en receptbelagd medicin, Galas-
top, som du kan få av din veterinär som motver-
kar skendräktighet. Denna är att rekommendera 
om din tik påtagligt påverkas av skendräktighe-
ten.

Det verksamma ämnet i Galastop är kabergolin 
som långvarigt hämmar mjölkproduktionen och 

även påverkar symptom som hör samman med 
mjölkproduktionen. Biverkningar av medicinen 
kan vara övergående slöhet och att hunden inte 
vill äta. Vid medicinering med Galastop kommer 
även nästa löp att tidigareläggas något. För de ti-
kar som lider av allvarliga besvär, uppvägs dessa 
biverkningar av att tiken får möjlighet att snabb-
are komma på rätt köl efter skendräktigheten 
och bli sitt vanliga trevliga jag igen. Om mins-
ta tveksamhet råder om huruvida tiken faktiskt 
blivit parad under löpet, ska dräktighet uteslu-
tas (till exempel genom ultraljud eller röntgen) 
innan medicinen sätts in, då den kan förorsaka 
abort hos dräktiga djur.

När din tik är skendräktig ska du tänka på att 
försöka hålla henne sysselsatt och att ägna hen-
ne extra mycket uppmärksamhet. Det kan myck-
et väl vara så att tiken genomlider en jobbig peri-
od och då behöver hon få ”skingra tankarna” och 
känna sig lite extra omhuldad och uppskattad.

Källa SLU

Många vet att man kan avla fram ett önskat ut-
seende på hundar, men det går också att påver-
ka den mentala hälsan och de egenskaper som 
kännetecknar en hundras. Här har uppfödarna 
tillsammans med rasklubbarna ett stort ansvar 
att förminska eller förstärka de egenskaper som 
en ras ska ha. 

- I viss mån kan man avla fram ett önskat bete-
ende, som sedan förstärks om hunden får träna 
på det den är tänkt att användas till, till exem-
pel jakt. Det gäller även egenskaper som rädsla 
och glädje som påverkas mer av genetiken än av 
hundens miljö, säger Erling Strandberg, profes-
sor i husdjursgenetik vid SLU och expert på just 
hundars beteende och avel.

Vilka beteende ska man då prioritera vid avel? 
Det är en viktig fråga för rasklubbarna att kom-
ma överens om vilken riktning man som uppfö-
dare ska utveckla hundrasen mot.
I dag finns ett stort intresse kring hundars be-
teende bland uppfödare och hundägare. Ämnet 
diskuteras i media och Svenska kennelklubben 
har en särskild kommitté för att arbeta med frå-
gan.
För att kartlägga hundrasers beteenden utför 
SKK tester i beteende och personlighet, så kall-
lade BPH-tester. Att delta i BPH-tester är intres-
sant för den enskilda djurägaren, men framför 
allt så bidrar man till att kartlägga rasens bete-
ende. Hittills har 13 000 hundar testats i Sve-

Utseendet inte alltUtseendet inte allt
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Vad är en valpbesiktning och vad ingår?Vad är en valpbesiktning och vad ingår?
Vid en valpbesiktning undersöks valpens all-
mäntillstånd och kropp av en veterinär. Totalt 
består besiktningen av 12 punkter som alla un-
dersöks. Här är allt du som uppfödare behöver 
och bör veta om valpbesiktning, också kallat 
veterinärbesiktning.

Veterinären kollar på ögon, öron, tänder och 
lyssnar på hjärta och lungor. Även valpens rörel-
se undersöks; där ben, rygg, svans och testiklar 
kontrolleras för eventuella avvikelser. Päls och 
hud undersöks också för att se om det finns pa-
rasiter eller mjäll. 

Vad betyder anmärkning?
Hittar veterinären något som avviker under be-
siktningen noteras det i valpbesiktningsintyget 

som en anmärkning. Avvikelserna kan vara ex-
teriöra fel, avvikelser som växer bort, missbild-
ningar (PK deformitet) eller fel som inte ska 
avlas vidare på. Finns det inga avvikelser mar-
keras punkterna med U.A, utan anmärkning, på 
intyget.

När får jag en reservation i försäkringen?
En reservation är ett undantag i försäkringen 
som kan vara både individbaserad och rasspeci-
fik. En individbaserad reservation uppkommer 
när djuret har en eller flera avvikelser sedan ti-
digare. Det är viktigt att tänka på att ingen för-
säkring ersätter sjukdomar eller skador som har 
funnits eller börjat utvecklas innan försäkring-
en tecknades. Vissa anmärkningar i besiktning-
en kan även ge reservationer i försäkringen.

rige.

Helena Sirén från SKK är också uppfödare och 
tittar mycket på mentaltester vid valet av för-
äldrar.
- I efterhand kan jag se att min första kull blev 
inte lyckad, men med ett långsiktigt, medvetet 
avelsarbete har nu, åtta kullar senare, gett gott 
resultat, säger Helena Sirén.

Helena Siréns tips till uppfödare är att alltid 
mental beskriva avelsdjur för att kunna jämföra 
tikens med hanens resultat. Men hennes vikti-
gaste tips är att vara försiktigt och inte chansa 
när det gäller mentalitet. Friska, stabila hundar 
måste gå före andra ingredienser som exempel-
vis utseende i avelsarbetet.
- Jag hoppas att det blir naturligt för alla hund-
ägare att testa mentaliteten i framtiden, det ger 
nödvändigt underlag till framtida forskning och 
skapar på sikt fler hundar som mår bra, säger 
Helena Sirén från SKK.

Artikeln är hämtad hos Agria
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När ska man som uppfödare göra en besikt-
ning?
En veterinärbesiktning ska göras inom 7 dagar 
före leveransen där besiktningsdagen räknas 
som dag ett. Det betyder att valpen bör flytta 
till sitt nya hem inom en vecka efter besikt-
ningen, annars bör en ny besiktning äga rum. 
Besiktningsintyget bör alltid finnas med när 
uppfödaren och den nya valpägaren gör upp om 
köpet. När man som uppfödare ska göra en valp-
besiktning vid försäljning är det en individuell 
valpbesiktning som ska göras, och inte en valp-
kullsbesiktning.

När du säljer din valp bör du även tillhandahålla 
ett köpeavtal, ett registreringsbevis samt veteri-
närbesiktnings¬intyget. Om valpen är vaccine-
rad ska du ge ett vaccinationsintyg och möjligen 
ett schema för kommande vaccinationer och 
avmaskning. Valpen ska vara id-märkt med an-
tingen chip eller tatuering. Du som uppfödare 
bör även hjälpa eller uppmana valpköparna att 
ägaregistera sin hund hos Svenska Kennelklub-

ben samt påminna dem att göra en ägarregist-
rering i hundregistret hos Jordbruksverket, som 
hundägare är skyldiga att göra enligt lag. Oav-
sett hundens ålder bör dessa dokument över-
lämnas vid en valpförsäljning.

Varför är en besiktning viktig för uppfödaren?
Det finns flera anledningar till att det är viktigt 
som uppfödare att göra en veterinärbesiktning. 
Den främsta anledningen är att intyget är det 
enda sättet för dig som uppfödare att visa att 
valpen var frisk vid leverans.

De svenska lagarna
Som uppfödare räknas man oftast som en nä-
ringsidkare, vilket innebär att lagen ser till kon-
sumenternas rättigheter gentemot säljaren. Den 
så kallade konsumentköplagen är en tvingande 
lag som betyder att vissa bestämmelser inte kan 
avtalas bort mellan parterna. I lagens ögon gäl-
ler samma konsumentskydd för en valp, som 
för en vara/ting. Lagen skyddar konsumenten 
vid köp av en möbel hos en möbelhandlare lik-
som köpet av en valp från en uppfödare. Detta 
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innebär att uppfödaren har samma skyldighe-
ter till köparen som möbelhandlaren har, vilket 
betyder att man som uppfödare ansvarar för de 
fel som djuret haft innan leverans - oavsett om 
man visste om de eller inte.

Köplagen är en annan lag som sker mellan an-
tingen två näringsidkare eller två privatperso-
ner. Denna lag är inte tvingande utan man kan 
avsäga sig från ansvar i avtalet. När parterna an-
ses som likvärdiga gäller alltså köplagen i stället 
för konsumentköplagen.

Den nya konsumentköplagen, som Regeringen 
tagit fram, träder i kraft i maj 2022 och är tving-
ande till konsumentens förmån. Det innebär att 
du inte får ge konsumenten sämre villkor än de 
som står i lagen.

Dolda fel-försäkring – så fungerar det
När veterinären diagnostiserar en hund med ett 
dolt fel innebär det att hunden har en defekt 
eller sjukdom som var befintlig vid leveransen, 
men som inte visats under veterinärbesiktning-
en eller vid leveranstillfället. Exempel: oavsett 

om det finns en besiktning som är U.A (utan an-
märkning) och gjord i tid, så skulle till exempel 
rinniga ögon hos valpen inte betraktas som ett 
dolt fel hos försäkringsbolaget, eftersom felet 
inte var dolt för säljare och köpare vid köptill-
fället.

Därför är det alltid bra att man som uppföda-
re även har en kopia av veterinärintyget. Den 
dolda fel-försäkringen som uppfödaren skaf-
far är individuell för varje valp och gäller när 
uppfödaren blir ersättningsskyldig gentemot 
valpköparen enligt konsumentköplagen eller 
köplagen. Som uppfödare bör man därför ha en 
dolda fel-försäkring som gäller i 3 år från leve-
ransdagen, förutsatt att det finns en befintlig 
veterinärbesiktning gjord inom 7 dagar från le-
veransen.

Dolda fel-försäkringen ger dig som uppfödare 
en ekonomisk trygghet ifall ett dolt fel skulle 
uppkomma hos en eller flera valpar i kullen. 
Det är viktigt att skilja på uppfödarens dolda 
fel-försäkring och den dolda fel-försäkring som 
valpköparna har genom sin egen valpförsäkring. 
Valpköparnas försäkring ska inkludera ett dolda 
fel-skydd för att ersätta eventuell veterinärvård. 
Valpköparna kan därefter kräva ersättning för 
dessa utgifter från uppfödaren och därav finns 
tryggheten i form av uppfödarens egna dolda 
fel-försäkring.
Det är därför viktigt att du som uppfödare in-
formerar kommande valpköpare att teckna en 
försäkring för sin valp; för att få ersättning för 
veterinärvård vid ett dolt fel.

Nyteckning av valpförsäkring
Om veterinärbesiktnings¬intyget är äldre än sju 
dagar vid hundens leverans medför det att de 
nya valpägarna får karens i sin valpförsäkring, 
i stället för att börja gälla direkt från leverans. 
Karensen gäller 20 dagar och innebär att från 
dagen försäkringen tecknas behöver det gå 20 
dagar till att den går att utnyttja. Som uppföda-
re och hundägare är du säkert medveten om de 
olyckor och skador som valparna lätt kan råka 
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ut för. Därför är det viktigt att besiktningen är 
gjord inom rätt tid samt att de nya hundägarna 
har tecknat en egen försäkring som gärna startar 
samma dag som köptillfället. Detta för att und-
gå eventuell karenstid samt för den ekonomiska 
tryggheten vid eventuella veterinärbesök.

”Vi på Sveland ser ibland att vissa uppfödare 
hänvisar de nya ägarna att själv göra en vete-
rinärbesiktning efter leverans. Riskerna med 
att göra så är stora, både för uppfödaren och 
köparna”, säger Sveland skadechef Linnea Stål-
handske. Om ett besiktningsintyg saknas vid 
leveransen kan du som uppfödare inte garante-
ra att du säljer en frisk valp - och de eventuella 
ersättningskostnaderna kan bli stora. Mellan le-
veranstillfället och hundköparnas veterinärbe-
siktning har olika försäkringsbolag olika regler 
kring antal dagar som gäller, vilket ökar risken 
för att man missar det sista datumet och därför 
endast kan teckna en försäkring med undantag 

och/eller karenstid. Skulle en veterinärbesikt-
ning göras för sent hos köparna riskerar du som 
uppfödare att stå utan en giltig dolda-fel försäk-
ring.

För SKK-uppfödare gäller SKK-grundregel: hun-
den ska vara veterinärbesiktigad inom 7 dagar 
innan leverans, 2:7. Skulle detta regelverk inte 
följas, riskerar du som SKK-uppfödare disci-
plinära påföljder.
Under Coronapandemin har konsumtionen av 
smuggelhundar ökat drastiskt. En av de saker 
som Sveland rekommenderar alla valpköpare är 
att alltid se till att det finns ett befintligt och 
godkänt veterinärbesiktnings¬intyg vid köptill-
fället. Som uppfödare bör du föregå med ett gott 
exempel och påvisa kvalitén av din uppfödning 
genom att leverera ett intyg när de nya ägarna 
kommer och ska köpa valpen. Detta för att hjäl-
pa till att minska den utbredda konsumtionen 
av smuggelhundar i vårt samhälle. 

När allt går felNär allt går fel
Jag hade planerat att para min tik Grace under 
ca två års tid. Mitt val av hane var ganska själv-
klart, eftersom jag hade följt honom under flera 
år och tyckte att han hade det jag gillar hos en 
whippet och dessutom matchade Grace väldigt 
fint. Eftersom jag gärna ville ha sommarvalpar, 
bestämde jag mig för att vänta med parningen 
tills tidpunkten var bättre. Grace var då fem år 
och parades i mars 2019 med Kami. Valparna 
skulle födas 15 maj - perfekta sommarvalpar!

Fredag 10 maj – NU!!!!!
Mamma ringer tidig eftermiddag på fredag, dag 
58 – nu är det dags, fem dagar tidigare än beräk-
nat! Jag åker från jobbet direkt och hinner precis
hem tills första valpen kommer! En hane, Lu-
kasz. Tre till kommer relativt snabbt, Feliks, Bo-
rys och Celina. Nu har vi tre killar och en tjej 
- fem kvar som ska ut.
Jag gör inte ultraljud under dräktigheten, utan 

väntar och gör en röntgen i stället, så jag vet hur 
många som ska komma ut. Röntgenbilden hade 
visat nio valpar. En stor trygghet för mig som 
är ny som uppfödare, jag hade bara haft en kull 
(saluki) tidigare.
Mamma, som ska åka och jobba natt, pratar med 
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Annelie, som får hjälp av sin granne med hund-
vakt till sina tre hundar och kör från Strömstad 
till Jönköping för att hålla mig sällskap och hjäl-
pa till om det behövs.
Grace har värkar, men det händer ingenting. 
Annelie kommer, vi väntar och väntar, värkarna 
avtar inte men det kommer inga valpar. Grace får 
komma ut och rasta sig och de fyra som fötts får 
dia, vi hoppas att detta ska hjälpa till att en valp 
ska titta ut, men trots täta värkar händer det ing-
et. Vid 21.30-tiden ringer jag till djursjukhuset 
och ber att få komma in. Tack och lov går det bra 
att komma trots att de stänger för
intagning kl 22.00. Vi bäddar in de fyra valparna 
i filtar och hittar en passande låda att lägga dem 
i. Vi kommer fram till djursjukhuset 10 minuter 
innan de ska stänga.
Veterinären känner att en valp sitter fast men 
inte hur den ligger. Hon kan inte att säga exakt 
vilken del av valpen hon känner. En röntgen tas 
och det är inga tvivel om att det är stopp!
En valp ligger med ryggen mot utgången, men 
ligger ändå för långt in så det är omöjligt att 
vända den för hand. Det blir att snitta. Det syns 
att det är fem valpar kvar så det stämmer att det 
sammanlagt är nio valpar som den första rönt-
gen visade. Under tiden Grace är på operations-
bordet sitter vi med de fyra framfödda små val-
parna och väntar. Veterinären hade med sig en 
djurskötare och sa att om valparna mår bra kom-
mer de med dem till oss direkt och behöver de 
”gnugghjälp” skulle de hämta en av oss. Vi väntar 
och väntar, vi är oroliga både för Grace och val-
parna och ingen kommer, vi lyssnar till varje ljud 
som hörs på det stängda djursjukhuset.
Det känns som en evighet innan veterinären 
kommer tillbaka med en liten vagn. Hon säger 
direkt att Grace är okej, men att de har fått skölja 
henne med mycket vätska eftersom en moder-
kaka brustit, och det var grön fostervätska som 
måste bort, så det inte blir en infektion.

Hon lyfter på filten i den lilla vagnen och alla 
fem valparna har plockats ut levande. Två hanar  
(Maksym och Marcin) och tre tikar (Daria, Eliza 
och Oliwia). Den som satt fast hade varit riktigt 

svår att få ut även under kejsarsnittet!

Efter en stund får även Grace komma till sina 
valpar, och vi kan ta med oss alla och åka hem, 
runt tvåtiden på natten. Äntligen lite sömn efter 
all oro!

Lördag 11 maj - om gårdagen var jobbig,
så blir det värre....
Tidigt lördag morgon mår Grace jättedåligt och 
har hög feber. Medan Annelie packar ner valpar-
na för att ta med till djursjukhuset ringer jag och 
meddelar att vi kommer in med en dålig Grace. 
Får sitta en stund i väntrummet och det känns 
inte bra med nyfödda valpar och nysnittad tik, 
men vi kommer ändå relativt snabbt in på ett 
rum. Det är en annan veterinär än i natt och efter 
provtagning konstaterar hon livmoderinflam-
mation och det är ganska troligt att det kommer 
av det gröna fostervattnet. Bara att öppna upp 
stackars Grace igen, och operera bort livmodern.

Vi får åka hem med valparna och näring måste 
de ha så vi får direkt börja ge dem mjölksersätt-
ning i nappflaska, fem dagar för tidigt födda och 
väldigt små. Varenda droppe de får i sig känns 
som en seger eftersom alla inte fått perfekta sug-
reflexer än.
På eftermiddagen får vi hämta hem Grace, som 
genomgått två operationer på mindre än ett 
dygn. Hur ska hon orka med nio nyfödda valpar?
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Helvetet första veckan
Efter detta har vi en veckas helvete. Grace äter 
inte, dricker bara vatten, kaskadspyr och har 
diarré. Dåligt med mjölk till valparna. I prin-
cip alla värden är dåliga och hon ligger inne på 
Djursjukhuset med dropp under dagtid och får 
komma hem till valparna på eftermiddagen och 
under natten, för att köras tillbaka på morgonen 
igen. De byter antibiotika eftersom den första 
inte fungerar. Grace tar så fint hand om sina 
valpar trots att hon är sjuk, så att ta ifrån hen-
ne valparna och försöka hitta en amma är inget 
alternativ just nu. Och för mig är jobba inget al-
ternativ heller. Det är bara att vara hemma helt 
enkelt.

Så, under tiden får vi handmata nio valpar var 
tredje timme dygnet runt. Inte bara mata, utan 
se till att de kissar och bajsar också. Väga, mata, 
kissa, bajsa, väga, mata, kissa, bajsa.....

Vi var oroliga för Grace som gick ner i vikt, men 
även hennes valpar. Vi började med att använda 
mjölkersättningen Royal Canin Puppy ProTech. 
Det var inte lätt att få i dem tillräckligt med mat, 
även om de sög fint på flaskan. De blev även väl-
digt hårda i magen, så vi fick ge dem lite laktu-
los. Jag läste mycket på nätet och såg att många 
tipsade om den norska mjölkersättningen som 
är gjord på getmjölk. Jag beställer den och vi 
börjar blanda den med Royals. Vilken otrolig 
skillnad! Valparna äter helt plötsligt med myck-
et god aptit och går nu upp i vikt fint. Man får 
dåligt samvete för att man har matat dem med 
”äcklig” mjölk och att de inte har ätit tillräckligt.
Grace blir lite bättre efter en vecka. Hon är fort-
farande dålig i magen, och lite petig med maten. 
Varken vill eller kan äta något valpfoder utan 
vill helst äta sin vanliga mat. Men alla värden 
är bättre och hon kan till slut vara hemma på 
heltid. Vi oroar oss för valparna som vi tycker 
verkar lite uttorkade och de får också ett ve-
terinärbesök för att kolla så allt är okej - vilket 
det är. Alla valpar kollas noga. Man är så uppe i 
varv och stressad över hela situationen, minsta 
lilla avvikelse gör att man tror att det ska slu-

ta illa. Efter en vecka kan jag jobba lite till och 
från igen, tack vare Annelie som varit hemma 
en snabbis och hämtat sina hundar. I den här 
situationen klarar man bara inte att vara ensam 
med allt.
24 maj - pyttlingarna är nu två veckor
Vi matar fortfarande. Vi började med fast föda 
(nötfärs/äggula/mjölkersättning) redan vid tio 
dagars ålder, bara en gång och dagen och lite i 
taget. Vid två veckor får de ingen mat under nat-
ten, men tre mål mjölkersättning per dag och 
två mål mat per dag. Grace har lite mjölkpro-
duktion tack vare att vi var så ihärdiga i starten 
att låta valparna ligga och snutta på henne mel-
lan matningarna, dock har hon långt ifrån så det
räcker till alla nio valpar.
Nu går det dock lite snabbare, kanske en halv-
timme att mata nio valpar i stället för 1,5 tim-
me varje gång. Nu öppnar de ögonen och snart 
hoppas vi att de hör oss också. De älskar att sitta 
i knäet. Alla kommer och vill få plats när man 
sätter sig i lådan.
Grace är fortfarande inte bra i magen, men jag 
tror det beror på att hon får i sig så mycket kiss 
och bajs. Man försöker ju plocka och torka men 
det är ju knappt man hinner se något innan det 
är borta... Operationssåret är helt läkt, stygnen 
är borta och hon slipper äta mer antibiotika.

Vad kostade det?
När valparna är tre veckor gamla har de kostat 
mig drygt 25 000 kronor, trots att mitt försäk-
ringsbolag har ersatt det mesta av själva vete-
rinärvården.
Men alla nio lever och har utvecklats till norma-
la, pigga whippetvalpar och Grace är frisk, så det 
var värt varenda krona och allt slit.
När detta skrevs, hade tiden precis kommit för 
dem att börja flytta till egna hem.

Text Jessica Bolander & Annelie Dahlbom
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Uppfödning - din hobby?Uppfödning - din hobby?
När dina valpar har flyttat hemifrån är det dags 
att summera erfarenheterna av din första valp-
kull. Du kan ännu inte utvärdera resultatet, 
valparna är fortfarande allt för unga för att man 
ska kunna veta hur de blir som vuxna hundar. 
Och mycket arbete återstår med uppföljning 
och stöd till valpköparna. Men du kan nu tänka 
igenom hur det var egentligen var att axla rollen 
som hunduppfödare.

När dina valpar har flyttat hemifrån är det dags 
att summera erfarenheterna av din första valp-
kull. Visserligen kan du ännu inte utvärdera re-
sultatet, valparna är fortfarande allt för unga för 
att man ska kunna veta hur de blir som vuxna 
hundar och mycket arbete återstår med uppfölj-
ning och stöd till valpköparna, men du kan nu 
tänka igenom hur det var egentligen var att axla 
rollen som hunduppfödare.

Handen på hjärtat – var det mer arbete än du 
hade tänkt dig? Inkräktade det för mycket på 
din vardag eller din arbetstid? Hindrade valp-
kullen dig från annat du ville göra? Var familjen 
i irriterad över lukten av kisstidningar? På oljud 
tidiga mornar? Upplevde du de återkommande 
besöken av valpköpare som besvärliga?
Det är bra att vara ärlig mot sig själv och erkän-
na om det faktiskt var så att en valpkull innebar 
större omställning och mer jobb än man hade 
tänkt sig.
Din tik – en lämplig avelshund?
En annan viktig aspekt är hur väl din tik fung-
erade som avelshund. Bland det allra mest ba-
sala i hunduppfödning är att de individer man 
använder i aveln har normal könsdrift, är fertila 
och att tikarna har normala förlossningar och 
tar väl hand om sina valpar. Om din tik uppvisa-
de brister ur det avseendet kan det vara olämp-
ligt att para henne igen. Vill du fortsätta med 
hunduppfödning bör du nog fundera på att köpa 
en tik till som kanske har bättre förutsättningar 
att bli en avelstik.

Mersmak?
För många är hunduppfödning något som ger 

mersmak. Så snart valparna har flyttat börjar 
man fundera på nästa valpkull. Även om det 
dröjer ännu ett eller några år till dess, har frö-
et redan börjat spira. Om det är så, ja, då kan 
man nog snart räkna sig till den skaran som har 
hunduppfödning som hobby.

Planera nästa steg
Om du efter att ha fött upp din första valpkull 
har kommit fram till att det här med hundar och 
avel är något som du vill fortsätta ägna dig åt, är 
det värt att fundera på hur du ska gå vidare.

Innan du parar din tik igen, om du skulle be-
stämma dig för det, är det värdefullt om du skaf-
far dig en uppfattning om resultatet av den för-
sta kullen. Utvärdering, både av valpkullen och 
av avelstiken, är en process i flera steg.

Om du har en ras där en stor del av popula-
tionen höflteds- eller armbågsledsröntgas kan 
detta inte göras förrän valparna har nått en viss 
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ålder. Först då kan du slå fast hur bra leder din 
tik lämnade i arv (men valparna har en far som 
bidrog med precis lika mycket) jämfört med po-
pulationen i sin helhet.

Kanske kan du uppmuntra dina valpköpare att 
mentalbeskriva eller ställa ut sina hundar, och 
om special- eller rasklubben har egenskapbe-
skrivningar avsedda för just din hundtyp är det 
naturligtvis intressant om valpköparna vill delta 
inte minst för att det ger dig som uppfödare in-
formation om de hundar du producerat.

Valpträffar
Valpträffar ger dig ytterligare kunskap. Du kan 
då själv skaffa dig en uppfattning om mentali-
tet, egenskaper och exteriör hos din valpkull. 
Läs den rasspecifika avelsstrategin, RAS, för din 
ras och fundera på om din valpkull överens-
stämmer med intentionerna för i vilken rikt-
ning rasklubb och medlemmar anser att aveln 
ska föras.

Avelsmål
Det är inte ovanligt att en uppfödare, efter att 
ha utvärderat sin valpkull, kommer fram till att 
en viss tik inte håller måttet för att avla vidare 
på. Kanske gör du klokast i att köpa in en tik 
från annat håll som förhoppningsvis kan ge liv 
till valpar som bättre kan uppfylla kriterierna 
för de hundar du vill föda upp. 

Fundera på vad som är rimliga avelsmål för din 
uppfödning och lägg upp en plan för hur du ska 
nå dit. Ett väl genomtänkt avelsprojekt har stör-
re chanser att bli framgångsrikt än en uppföd-
ning som sker mer på känsla och av en slump.

Artificiell insemination
Konstgjord befruktning, så kallad artificiell in-
semination, AI, kan under vissa omständigheter 
användas i avel. Här kan du läsa mer om vilka 
regler som gäller.

Svenska Kennelklubbens grundregler slår fast 
att bara hundar som kan fortplanta sig på ett 

naturligt sätt ska användas i avel. Det är med 
andra ord inte tillåtet att inseminera på artifi-
ciell väg om hanhunden eller tiken har sänkt 
könsdrift eller störd fortplantningsförmåga. 
Inte heller då fysisk sjukdom eller defekt som 
inte är orsakad av yttre omständigheter hindrar 
en normal betäckning.

När AI kan motiveras
Det kan vara aktuellt med artificiell insemina-
tion exempelvis om hanhunden är skadad och 
inte kan genomföra en normal betäckning eller 
om avståndet mellan hanhundens och tikens 
hemorter är så långt att detta utgör ett hinder. 
Förutsättningen är då att hundarna är fysiskt 
fullt friska och har dokumenterad avelsförmåga 
genom normal fortplantning.

AI kan även motiveras då in- och utförselbe-
stämmelserna utgör hinder för en normal be-
täckning, då det finns en önskan om att skapa 
ett avelsprogram (genom att ta vara på sperma 
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Pedagoghundutbildningen med BenniePedagoghundutbildningen med Bennie
Dagarna och månaderna har gått fort, vi är nu 
inne i Block 2 i vår utbildning. Del 1 handlade 
om vilken ras på hund jag hade valt och det är 
ju shih tzu. Jag fick skriva om rasens egenskaper 
och vad som är Bennies starka sidor som jag sett 
hitintills, som kan komma att vara en fördel för 
hans kommande yrke. Han är otroligt barnkär, 
lugn och trygg, har en vana nu att vara tillsam-
mans med både barn, andra människor och an-
dra hundar. 

I del 2 handlade det om vad det är och finns för 
mål med att arbeta i ett pedagoghundteam och 
läsa om olika vårdhundar i deras arbete. Det 
handlade också om vad det ställs för krav för 
hunden och att det alltid görs ett lämplighets-
test, en inprovning innan hunden blir godkänd. 
Det är mycket att tänka på både för hundföraren 
och att hunden är väl lämpad för sina uppgifter. 

I del 3 där vi är nu tittar jag på flera webbinarer 
med hur andra vårdhundar arbetar och skriver 
egna reflektioner om det. Jag har också läst en 
rapport skriven av Gunilla Backman där jag får 
ta del av hundens historia, forskning och stu-
dier och mycket mycket mer. Det är väldigt in-
tressant och lärorikt.

Bennie har nu fyllt 1 år och framåt kommer han 
att få göra fler praktiska övningar med mig, Vi 
arbetar då med olika övningar som finns i boken 
”Verktygslådan” se bild nedan,

Allt gott från oss så länge Hälsningar Carina och 
Bennie.

för senare användning) eller då överföring av 
infektion kan undvikas med hjälp av insemina-
tion. AI kan därutöver i undantagsfall motiveras 
då det föreligger annat preciserat och väl mo-
tiverat skäl till att AI utförs trots avsaknad av 
dokumentation om avelsförmåga.

Vem får utföra en insemination?
Artificiell insemination ska ske enligt de före-
skrifter som gäller i landet där insemineringen 
görs men får aldrig utföras av annan än legitime-
rad veterinär. I Sverige krävs att veterinären har 

särskild utbildning och tillstånd av Jordbruks-
verkets att utföra insemineringar. Används AI 
utan att hundarnas avelsförmåga är dokumen-
terad ska veterinären intyga att hanhunden och 
tiken inte har nedsatt könsdrift eller oförmåga 
till normal parning.

Artikeln är hämtad från Svenska Kennelklubben
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Topp 20Topp 20
Delrapport. OBS! Poängen till topplistorna räk-
nas först när kritikerna inkommit till klubben.

Denna topplista räknas av Victoria Frimodig, 
V-Frimodig@hotmail.com.
Vid frågor om poängräkningen så kontaktar ni 
Victoria.

1 Ch Yung Lo’s Friends Forever 48
2 Ch Frimodig Wrap Your Wings Around Me 47
2 Ch Phe-Khan Think Pink 47
4 Ch Yung Lo’s Always And Forever 40
5 Ch Eastfane’s Brownie Caramell 32
5 Suki-Yaki’s I Really Don’t Care 32
7 Ch Gabå’s And Yung Lo Love Life 28
8 Ch Yung Lo’s Rumor Has It 26
9 Agnesana Joy To Be Henrietta 25
10 Ch Tinoli’s Bumble-Bee Queen 24
11 Gabå’s Pretty Princess 22
12 Tipsy-Toe’s The Warrior Of Love 21

13 Ch Mandarin Garden’s Nordic Light 19
14 Ch Ao Chins Josselin 16
14 Ch Art Made Hollywood Frame Of Mind 15
14 Eastfane’s Salsa De Pina 15
14 Il Pericolos Himalayas Rose 15
18 Eastfane’s Salsa Taquera 14
19 Ch Eastfane’s Tarte Tatin 14
20 Ch Tipsy-Toe’s Dazzling Starlight 14
20 Ch Yung Lo’s Success In A Dress 14
20 Ch Yung Lo’s Talk Of The Town 14
20 Ziams Choko 14

ValptoppenValptoppen
1 Frimodig As Y’all Like it 35
2 Eastfane’s Tikka Masala 15
2 Loke 15
4 Joy’s Affogato 10
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SST kennelregisterSST kennelregister
Specialklubben för Shih Tzu har ett kennelregis-
ter både på hemsidan och i vår tidning.
För att vara med i detta register krävs att man 
är medlem i SKK och SST 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”.

Avelsrekommendationerna finns att läsa på 
AK:s hemsida.

AKSU
Anita Edring, 076-390 96 41
Hagagatan 4, 598 98 Mariannelund
edringsandberg@telia.com
www.aksu.nu
 
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

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

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- 924 01 89
Kungsäters By 11 Solsäter, 519 92 Kungsäter
kennel.frimodig@hotmail.com
www.frimodig.nu
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FREJAHÖJDENS
Eva Lindholm, 073-559 95 29
Ålsänge 204, 732 73  Fellingsbro
E-post: labanina@hotmail.com
www.frejahojdens.hundsida.se
 
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

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

JOMI-WOO’S 
Johanna Leijon, 0911-206 980, 070-217 41 66
Rodervägen 27, 945 33 Rosvik 
johanna@jomi-woos.se 
Josefine Leijon, 0926-211 51 
josefine@jomi-woos.se
www.jomi-woos.se
 
JOY’S
Marie Blom, 070-622 03 75
Marknadsvägen 6A, 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

LYCKOBRINGARENS
Margrethe Svendsén, 070-773 02 23
Thå, Solbacken 1, 504 91 Sandhult
maggie.sven@outlook.com
www.tibetare.se/Lyckobringaren
 
MY ARAPAHOS
Yvonne Wikström-Frid, 070-35 46 110
Michael Wikström
Brinkbacken 7, 775 50 Krylbo
arapahos@telia.com
www.my-arapahos.webnode.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 28B, 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



58 BULLETIN NR 3 2022

POPEYE’S 
Charlotte Wistad, 073-346 90 79
Björkerydsvägen 20A, 373 36 Fridlevstad
tott.wistad@gmail.com
www.popeyeskennel.com

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
 
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

TIPSY TOE 
Lena Rehn, 073-403 23 28
Therese Happy Gustafsson
Norra Röseredsvägen 14
lena2.rehn@gmail.com

VIXAX 
Marie Axelsson, 073-381 42 00
Almunge-Söderby 70D, 741 97 Almunge
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
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I nästa nummer...I nästa nummer...

Vi vill påminna om att komma in med julannonser innan 1 november och priset är 300 kr Vi vill påminna om att komma in med julannonser innan 1 november och priset är 300 kr 
för en helsida och 175 för en halvsida. Vi kan erbjuda hela mittuppslaget för bara 600krför en helsida och 175 för en halvsida. Vi kan erbjuda hela mittuppslaget för bara 600kr

först till kvarn gäller. Jessica fixar till ditt original för 250 kr om du så önskar.först till kvarn gäller. Jessica fixar till ditt original för 250 kr om du så önskar.

Hur man tar hand om sin 
hund på vintern



Det är väl klart att  
din shih tzu ska ha en 
shih tzuförsäkring

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.

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.

Psst! 
Vi har 427

olika hundras- 
försäkringar.


