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Ordförande har ordet
Hej!
Hoppas ni alla har haft en bra vår och har en bra sommar.
Den är ju i alla fall väldigt annorlunda för oss alla inte minst för er som håller på med utställningar och
andra tävlingar med era hundar.
Själv har jag haft det väldigt lugnt då det inte varit några årsmöten, utbildningar, kurser,
utställningsadministration eller arbete som ringsekreterare på utställningar.
Detta har gjort att man blivit lite ”lat” och kunnat lägga sin fritid på att ”göra ingenting”, sina hundar (som
inte kräver så mycket då jag endast nu har två 6 åriga tikar), att engagera sig i vår Bygdegårdsförening och
inte allra minst i mina barnbarn, vilket är helt underbart.
Inom SMHK har vi inte helt legat på latsidan, finns ju alltid att göra i en föreningsstyrelse.
Fysiska aktivitet har vi ju inte kunnat ha men försökt att hålla arbetet igång med det som behöver göras,
styrelsemöte, våra protokoll finns på vår hemsida www.smhk.nu där ni kan få en bild av vad vi gör mm.
Vi beslutade att smhks instagram konto skulle vandra runt hos våra medlemmar en vecka var, detta
började i juni och är uppskattat. Har ni inte kollat så gör gärna det och är ni intresserade av att ha hand om
instagramkontot, så hör av er.
Vi har också haft några fototävlingar på facebook och det kommer bli flera under hösten.
I oktober skulle SMHK arrangerat domarkonferens för Broholmer,
Cão da Serra da Estrela pelo comprido / Cão da Serra da Estrela pelo curto. Tyvärr så blev denna inställd
tillsvidare. När vi kommer att kunna arrangera fysiska aktiviteter igen återstår att se.
Det vi har kvar i år är vår officiella och inofficiella utställning i Moheda
26 december, vi får avvakta och se om den går att genomföra eller ej.
SMHK har fått rasansvaret för Dogo argentino och rasen kommer att ingå i KGBV.
Flera av våra rasklubbar har inte kunnat ha sina årsmöten 2020, SKK beslutade att de klubbar under 3000
medlemmar inte behöver ha årsmöte 2020, utan får på sitt årsmöte 2021 gå igenom två års verksamhet.
Aktiviteter på lite olika sätt har flera av våra rasklubbar haft och har
fortfarande, så kolla deras hemsidor facebook mm.
I flera av rasklubbarna så pågår arbetet med RAS rasspecifika avelsstrategier, dessa ska revideras vart 5 år,
så det är ju bra att passa på nu när man inte har så mycket annat att göra.
Ha det nu så bra ni kan och var rädda om er och era fyrbenta vänner så hörs vi och förhoppningsvis ses
inom en överskådlig tid.

Vänliga hälsningar
Carina Nilsson, Ordförande SMHK
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ÅRETS HUND 2019
Plac.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17

Namn					Ras			Poäng
Soleil Tornádo Erben 			
Mastin Espanol		
128
Czaruso Famous Fighter 		
Kuvasz			
95
Xume de Sumendi 			
Pyreneisk Mastiff
81
Dein Hards Zophisticated Zelda 		
St Bernhardshund LH 64
Incredible Gissa Tornádo Erben 		
Mastin Espanol		
63
Czaruso Glad 				
Kuvasz			
62
Czaruso Hope 				
Kuvasz			
49
Sayot’s Pipo Paleo 			
Pyrenéerhund		
44
Kiibumbies Donny 			
St Bernhardshund LH 44
Sayot’s Welcome Wendy 		
Pyreneerhund		
43
Nattugglan’s One Way To Paradise
St Bernhardshund KH 42
Ströndafjorden’s Lova 			
Pyrenéerhund		
34
Abbeydog’s Play The Game 		
St Bernhardshund LH 33
Karpatskaya Strazara Kronos 		
Kavkazskaja Ovtjarka 24
Countrystar’s Lollipop 			
St Bernhardshund KH 20
Nightwish de La Tribu de Laza 		
Douge de Bordeaux
20
Countrystar’s Candy Crush 		
St Bernhardshund LH 15
ÅRETS VETERAN 2019

Plac.
1
2
3
4
5

Namn					Ras			Poäng
Benissa von Camperville		
Pyreneisk Mastiff
185
Sorschies Nemes Hermész		
Kuvasz			
143
Svänasjöns Glory Of My Own		
St Bernhardshund KH 32
Vi’Skaly’s Ka Ata Killa Qui-Mu		
Pyrenéerhund		
21
Vi’Skaly’s Kalle Kawazaki		
Pyrenéerhund		
5
ÅRETS UPPFÖDARE 2019

Plac.
1
2
3
4

Kennel					Ras			Poäng
Czaruso				
Kuvasz			
243
Vi’skaly’s				
Pyrenéerhund		
42
Landkilens				
Broholmer		
31
Countrystar’s				
St Bernhardshund
20
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Avelskommittéen informerar:
Hejsan!
Många av er känner mig redan, men här kommer ändå en
liten presentation om mig som sitter som
Avelsansvarig inom SMHK.
Jag heter Marianne, är 44 år och bor med min familj i
Småländska Sävsjö. Har 4 barn varav 2 är utflugna och
2 bor kvar hemma. Har även 1 barnbarn på 13 månader.
Det var det personliga, nu till hundrelaterat:
Jag är uppvuxen med hundar och avel, av Shetlands Sheepdog från början för att sedan
bli allt från Sheltie, Storpudel, Polsk Owzarek Nizinny, New Foundland till Welsh Corgi
Cardigan mfl för att sedan tillslut även komma till MIN ras Estrela, under kennelnamnet Lindblommans. Kenneln tillhörde min mamma, men jag var delägare fram till
2006, så även om jag inte hade alla kullar själv, så missade jag under inga
omständigheter någon av valpningarna. Detta var det mest underbaraste att få vara
med om och att sedan några timmar
efteråt få lukta på de små nyfödda valparna.
Hur kom jag in på just Estrela då kan man ju undra? Jo, när jag flyttade
hemifrån hade jag med mej min Collie tik. Hon blev dock ensam och tyckte inte det
var roligt att vara själv. Jag hittade en tidningsannons en morgon om en Portugisisk
bergshund som skänktes bort. Sagt och gjort så åkte jag och tittade på denna hund
(en 7 årig tik) som även åkte med mig hem igen, så efter det var jag fast för rasen och
typen av hund. Detta var 1995 och efter henne så blev det fler. Min första valpkull av
rasen kom dock inte förrän 2004 då jag lånade in en dräktig tik från Finland och andra
kullen kom 2 år senare. Sen blev det inte fler kullar av rasen för min del. Min tik som
jag hade gick tyvärr bort kort efter ett försök till parning 2012. Det blev då uppehåll
med Estrela under några år och en Mastiff tik flyttade in som omplacering. Sen blev
det en Estrela i huset igen och 2016 och 2017 gjorde vi försök att få Estrela valpar igen,
men det gick tyvärr inte. 2018 var det sedan tyvärr tomt på Estrelor i huset igen.
Efter mycket motgångar med många förluster av hundar under kort tid, beslutade jag
mig för att lägga allt på is och bara ha vår vallhund kvar för att efter henne inte ha hund
alls på ett tag var tanken. Det gick ju sådär kan man ju säga!
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I mars 2019 flög jag ner till Portugal för att hämta hem en liten valp av rasen
Cão de Fila de São Miguel, en helt ny ras i Sverige och en ras som SMHK fått ansvaret
för året innan. Rasen var inte helt främmande för mig då jag har många FB vänner som
har rasen och jag tyckte det var en fin hund.
Jag gjorde en översättning av den lilla information om rasen jag kunde hitta, med hjälp
av utländska uppfödare och ägare, till svenska och då fick jag väldigt bra kontakt med
en av uppfödarna av rasen. Sen kom prat på en styrelseroadtrip att hämta hem valpar
och kvällen efter detta kommit på tal, så snubblade jag på denna vackra valp på FB och
på mindre än 2 timmar så var köpet klart. Impulsköp? Ja absolut! Men jag ångrar det
inte för en sekund (nå ja hon har varit billig några gånger ;)) I början av oktober
kommer nästa valp hem och går allt enligt planer så blir det även en parning i samma
veva. Första valpkullen i Sverige för rasen om allt går som det ska ;)
Varför sitter jag där jag sitter inom SMHK? Jag skulle nog vilja säga att det har dels med
min erfarenhet att göra samt att jag tycker det är väldigt roligt med avel, inte bara själva
avelsarbetet i form av valpkullar, utan även det runt ikring. Det är mycket som
specialklubben ska delegera till rasklubbar och RAS (Rasspecifika Avels Strategier) är
ett sådant dokument som är ett stort arbete för klubbarna.
RAS är ett levande dokument och ska revideras vart 5e år. RAS ska finnas för alla raser
inom SKK, även om avel inte förekommer inom rasen, för dessa raser finns ett s.k.
förenklat RAS. Övriga raser ska ha ett RAS som innehåller dokumentation om vad
som skett inom rasen de senaste 5-10 åren. Endel raser har hunnit reviderat sina RAS
2-3 gånger fram tills nu och inom SMHK så ligger faktiskt de flesta RAS för revidering
igen.
Det är rasklubbarna som ansvarar för revideringen, detta arbete ligger inte
nödvändigtvis på styrelsens bord, utan oftast är det avelsrådet, eller en mindre grupp
personer inom eller utanför styrelsen som ansvarar för revideringen med att sätta ihop
dokumentet med uppdaterade uppgifter sedan senaste revideringen. För att underlätta
arbetet med RAS finns en mall på SKKs hemsida som man kan följa för att få med alla
innehållsrubriker. När rasklubben sedan är färdig med sitt arbete skickas dokumentet
in till SMHK för granskning. RAS hamnar på mitt bord inom SMHK och har jag eller
SMHKs styrelse något att tillägga i form av ändringar i text etc, så går dokumentet
tillbaka till rasklubben för ändring. Innan SKK får det reviderade dokumentet så ska
det ha tagits upp och förankrats på ett Avels- & Uppfödarmöte/Medlemsmöte, inom
rasklubben, och fått ok där innan det går vidare in för godkännande. Undantaget från
detta är för de raser där avel inte bedrivs i dagsläget. Dessa behöver inte tas upp
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på ett möte utan går direkt till SKK efter genomgång av SMHK. Nu ska jag
avrunda denna information med att säga att mallen för RAS kommer att ändras så
småning om och ni som står i fas med att revidera ert RAS kan tänka på att sätta en
samman-ställning av alla era Mål och Strategier, inom alla rubriker, först i era dokument
efter innehålls-förteckningen. Detta för att underlätta för intresserade läsare att veta vad
dom ska läsa (endel är bara intresserade av vad som gäller för ex mig som har en
hanhund). Dokumentet ska vara lättläst och det är bättre att lägga längre texter, tex
rasstandard, utredningar, äldre versioner av RAS etc som bilagor än inne i texten.
Nedan följer hur det ser ut med RAS revideringar inom klubbarna:
Senast godkända revidering
Ras

Aidi
Anatolisk Herdehund
Broholmer
Mastiff
Cimarrón Uruguayo
Cao da Serra da Estrela
Douge de Bordeaux
Fila Brasiliaro
Juznorusskaja Ovtjarka
Kavkazkaja Ovtjarka
Kuvasz
Maremmano Abruzzese
Mastin Espanol
Ca de Bou
Polski Owczarek Podhalanski
Pyreneérhund
Pyreneisk Mastiff
Sarplaninac
Slovenský Cuvac
Sredneasiatskaja Ovtjarka
St. Bernhardshund
Tosa
Cão de Fila de São Miguel
Napoletansk Mastiff
Ciobanesc Romanesc Mioretic
Dogo Argentino
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2013 ny revidering ska göras
2013 ny revidering ska göras
2016 2021
2015 2020
??
ny revidering pågår
2019 2024
2017 2022
??
ny revidering ska göras
2014 ny revidering ska göras
2014 ny revidering ska göras
2013 ny revidering ska göras
2014 ny revidering ska göras
2014 ny revidering ska göras
2013 ny revidering ska göras
??
ny revidering ska göras
2015 2020, revidering pågår
2015 2020, revidering pågår
2013 ny revidering ska göras
2013 ny revidering ska göras
2014 ny revidering ska göras
2014 ny revidering pågår
??
ny revidering ska göras
2019 2024
2013 ny revidering ska göras
finns inget RAS, ska göras
2011 ny revidering ska göras

Kram
Marianne

Nyhetsbrev från Svenska Kennelklubben
Nu gäller nya föreskrifter
Den 15 juni började Jordbruksverkets nya föreskrifter för hållande av hund och katt att gälla. De
nya reglerna syftar till att stärka djurskyddet och utgår i från hundarnas behov. Målet har också
varit att förenkla för djurägaren utan att tumma på djurskyddet. Som uppfödare är det viktigt att du
är väl förtrogen med föreskrifterna. På skk.se kan du läsa om de viktigaste nyheterna
Läs mer om föreskrifterna
Från 1 januari 2022 krävs dokumenterad kompetens
De nya föreskrifterna lägger stor vikt vid hundars välfärd och att du som håller hundar ska ha
tillräcklig kompetens. Från och med januari 2022 finns ett krav på dokumenterad kunskap för den
som bedriver så kallad tillståndståndspliktig verksamhet. En av de utbildningar som anses lämplig
är SKKs uppfödarutbildning. Den arrangeras både i studiecirkelform och som distansutbildning.
Nästa kursstart för distansutbildningen är 26 augusti så passa på att anmäla dig direkt,
Läs mer om SKKs uppfödarutbildning
Beräkna inavelsgrad för hand
I SKKs Avelsdata beräknas inavelsgraden över fem generationer och det värde som fås visar alltså
hur mycket inavelsgraden har ökat under de senaste fem generationerna. För de fall något av
föräldradjuren inte finns registrerade i SKKs databas har SKKs avdelning för avels och hälsa tagit
fram en guide som visar hur inavelsgraden kan beräknas för hand.
Läs mer

SMHKs Instagramkonto
Instagramstafett! Styrelsen har bestämt att låta er
medlemmar få ha hand om vårt instagramkonto under en
vecka var för att kunna berätta lite om er själva.
Följ oss på Instagram@smhk.nu
Gå in och följ SMHK och även era rasklubbars Instagram
eller Facebook konton om det finns sådana inom era
klubbar!
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Nyhetsbrev från Svenska Kennelklubben
Förtydligande om kompetenskrav
Vi skickade nyligen ut information om Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande
av hundar och katter, L102.
Sedan dess har flera uppfödare hört av sig med frågor om kravet på dokumenterad kunskap för den
som bedriver så kallad tillståndspliktig verksamhet. Därför skickar vi nu ut några förtydliganden
som vi hoppas ska reda ut eventuella oklarheter.
Påverkar de nya kraven mig?
I föreskrifterna som nyligen trädde i kraft finns nya regler för den som ansöker om tillstånd för
tillståndspliktig verksamhet från och med 1 januari 2022. Från och med detta datum måste du som
söker tillstånd kunna visa att du har grundläggande kunskap om hunduppfödning.
De nya kraven gäller dig som ansöker om tillstånd för tillståndspliktig verksamhet från och med
1 januari 2022. Du som redan har tillstånd för din verksamhet ska inte omfattas av dessa särskilda
kompetenskrav enligt föreskrifterna.
Vem behöver ha tillstånd för tillståndspliktig verksamhet?
Jordbruksverket kräver tillstånd från personer som:
• håller tio eller fler hundar äldre än tolv månader, till exempel har hand om egna hundar eller
fodervärdshundar
• föder upp tre eller fler kullar per år
• upplåter tre eller fler hundar per år, till exempel draghundsuthyrning
• säljer hundar från tre eller fler kullar per år av egen uppfödning
• säljer tre eller fler hundar per år från annans uppfödning
• förvarar eller utfodrar fyra eller fler hundar, till exempel hunddagis eller pensionat
• yrkesmässigt håller, upplåter, säljer, förvarar eller utfodrar hundar, eller har yrkesmässig
hunduppfödning.
Läs mer på Jordbruksverkets webbplats
Hur visar jag att jag har rätt kompetens?
När du ansöker om tillstånd kan du bland annat visa att du uppfyller kompetenskraven för
tillståndspliktig verksamhet genom att bifoga dokument som visar att du genomgått en relevant
utbildning. Vår uppfödarutbildning är en av flera utbildningar som Jordbruksverket anser ge den
kompetens som behövs.
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forts. från sida 10

Det är alltså inte ett krav att ha gått vår utbildning innan du ansöker om tillstånd. Men om du
planerar att ansöka om tillstånd någon gång efter 1 januari 2022 kan det vara en god idé att ha gått
utbildningen. Kom bara ihåg att spara något som bevisar att du genomgått utbildningen, till
exempel ett intyg eller diplom.
Läs mer om SKKs uppfödarutbildning
Har du frågor?
Om du har frågor kring de nya föreskrifterna är du välkommen att höra av dig till juridik@skk.se
eller ringa kansliets växel, 08-795 30 00.
Läs mer om de nya föreskrifterna
Svenska Kennelklubben
Box 771, 191 27 Sollentuna • 08-795 30 00

Fototävling #1 2020
Och som 1a, vinnare och "Best In Show" vill
styrelsen ha.........
Full Circle farms Ashley!!
STORT GRATTIS!!
Nu vill vi tacka er ALLA som var med och
deltog i tävlingen
Blev ni inte placerade denna gång så kom en ny
chans i samband när vår utställning i Södertälje
21a maj skulle varit.

Tema: Ovanifrån
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Information från Jordbruksverket:
När behöver du tillstånd för att ha hundar?
Antalet djur avgör om du behöver tillstånd för att ha hundar, katter och hästar.
Det här gäller för hundar
Tillstånd krävs för den som
• håller tio eller fler hundar äldre än tolv månader, till exempel har hand 			
om egna hundar eller fodervärds-hundar
• föder upp tre eller fler kullar per år
• upplåter tre eller fler hundar per år, till exempel draghundsuthyrning
• säljer hundar från tre eller flerkullar per år av egen uppfödning
• säljer tre eller fler hundar per år från annans uppfödning
• förvarar eller utfodrar fyra eller fler hundar, till exempel hunddagis eller pensionat
• yrkesmässigt håller, upplåter, säljer, förvarar eller utfodrar hundar, eller 			
har yrkesmässig hunduppfödning.
Så söker du tillstånd
Du söker tillstånd hos länsstyrelsen i det län där du har din verksamhet. Länsstyrelserna
har en e-tjänst för ansökan om tillstånd för verksamhet med djur. Länsstyrelsen bedömer
verksamheten, platsen där djuren ska vistas och lämpligheten hos den som söker tillstånd.
Om länsstyrelsen säger nej till din ansökan om tillstånd har du möjlighet att överklaga.
I beskedet från länsstyrelsen får du veta hur du kan överklaga.
Brottsligt att inte ha tillstånd
Det är ett brott mot djurskyddslagen att inte ha tillstånd för verksamhet som kräver att
du har det. Den som driver en verksamhet utan tillstånd riskerar åtal och kan dömas till
böter eller fängelse.
Nya föreskrifter för hund och katt
De nya föreskrifterna syftar till att stärka djurskyddet för hundar och katter.
Den 15 juni börjar Jordbruksverkets nya föreskrifter för hundar och katter att gälla. Målet
med de nya reglerna är bland annat att stärka djurskyddet och tydliggöra djurens behov
men också underlätta för djurägarna att göra rätt.
De nya föreskrifterna har uppdaterats med hänsyn till den nya djurskyddslagen men
också till aktuell
forskning. Reglerna syftar till en bättre djurvälfärd genom att tydligare beskriva vilka
behov som hundar och katter har. Djurhållarens ansvar förtydligas också, bland annat
genom att betona att det krävs kunskap för att hålla hund.
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forts. från sida 12

Förenkla för djurhållaren
De nya reglerna ska också göra det enklare för djurägaren att göra rätt utan att tumma på
djurvälfärden. Det ska uppnås genom att fokusera på vilka funktioner som är viktiga för
hunden eller katten istället för att detalj-styra. Veterinärer kommer också att få rätt att
bedöma om hundar och katter får hållas på annat sätt om det finns medicinska skäl till
det.
Det här gäller för dig som är hundägare
För dig som är hundägare innebär de nya föreskrifterna att du förväntas känna till och
uppfylla hundarnas grundläggande behov som:
• social kontakt med människor
• dagligt rörelsebehov
• att kunna värma eller svalka sig efter behov
• mental stimulans
I föreskrifterna finns allmänna råd som bekriver hur till exempel kravet på mental
stimulans ska uppfyllas. Som hundägare förväntas du också uppmärksamma avvikande
beteende, klippa klorna när det behövs, sköta päl-sen och vara observant på hundens
tandhälsa.

Fototävling #2 2020

Och VINNARE i bildtävlingen är........
Honeycups Frodo (Nelson)!!!
Stort GRATTIS!!!
SMHK tackar ödmjuk för alla fina bidrag
till tävlingen
SMHK önskar er alla en fortsatt fin helg
Tema: Underifrån
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Minnesanteckningar Avelskonferens 20200216
Föreläsare: Jeanett Lemmeke
Jeanett har varit uppfödare sedan 1987 under kennelnamnet JeanDark. Hon föder
upp Doberman, Chinese Crested, katter men även miniponnys. Hon äger och
driver även ett hundpensionat.
Auktoriserad domare och multivinnare med sin uppfödning.
Hennes främsta intresse är avel, oavsett djur/människa. Många har svårt att se hur
våra hundar kan vara men det är viktigt att se för att påverka aveln. Att titta på
andra raser gör att man lär sej mycket, om man är öppen i sinnet.
Detta kan resultera i att man blir en vassare uppfödare.
En hund ska kunna äta, leva, kissa, bajsa och inte vara rädd för ljud. Är man
”allergisk” mot människor = rädd, då kan hunden inte leva i vår värld.
Mentalitet; testa inte för saker som inte finns, ex dna tester. Mentalbeskrivning/
BPH är inte ännu riktigt rasanpassade. Rasklubben bör bestämma hur rasen ska
vara! BPH ska inte vara lika för alla resultatmässigt. Som klubb kan man ta hjälp
av mentalpoolen. Vi i rasklubbarna har inte förstått hur mycket vi ”äger” rasen –
utseende, beteende etc.
När man bestämt sig för att börja föda upp en ras, bli bäst och få fram de bästa och
finaste hundarna. Då är nyckeln till framgång att läsa på om rasen! Man kan styra
aveln mycket mer än man tror. Konceptet är det samma oavsett ras.
Avel
Varför avlar jag?
Jeanett tycker det är vansinnigt roligt. Det sporrar henne att älska raserna hon
håller på med.
Varför avlar du?
Varför avlar vi?
Rasstandard – plugga den och förstå!
Se det som ett körkort. Uppfödaren läser rasstandarden men förstår den inte, =
dom är ute och kör när dom läst boken men förstår inte vad dom läst.
14

forts. från sida 14

Det är viktigt att uppfödaren läser rasstandarden, men ännu viktigare är att dom
förstår det dom läst!

Egenskaper
Det är viktigt att kommunicera inom rasen på hur tolkningen ska bevara det som
ska bevaras på hundarna och utveckla det som ska utvecklas. Olika varianter av
samma ras ska inte förekomma ex jaktlabbe = minskat genbas.
Många som är på olika möten är sura på de som inte kommer, det krävs en bättre
kommunikation, bli inte arg, tala istället om vilket bra möte dom missade.
Att komma vidare
Ett tips är att skapa en FB sida alla uppfödare i samarbete i Sverige istället för att
bråka. Får inte vara några elakheter, man behöver varandra i aveln. Entusiasmera
de personer som inte kommer med istället.
RAS – ska läsas innan avel
Mentorskap är något som är en viktig del att få ha. Vi måste släppa in de unga/nya
uppfödarna och dela med sej av erfarenheter och kunskaper.
Rasklubbarna måste ta ansvar för en god sämja bland uppfödarna.
Avelsdjuret – ALLT är ärftligt!
Det kan komma i flera generationer fram. Att koncentrera sej på att avla bara på
en sak ex jakt. Se det som en sporre att föda upp en helt korrekt och frisk, sund
hund.
Tänka utanför boxen
Använd sunda förnuftet. Tänk igenom noga, finns det oskrivna regler i klubbarna?
Trampa inte folk på tårna med att provocera att bryta oskrivna lagar.
Föda upp för att vinna eller föda upp korrekta djur
En fin hund är HELA hunden (huvud, hjärta, hälsa och exteriör)
En hund som vinner för flera domare är oftast ett bra exempel på rasen. Det
smyger sej lätt in fel. Rasspecialister från rasens hemland som kommer in och talar
om att det är på farlig väg utför för rasen måste man lyssna på. Rasklubbarna har
ett jättearbete för att få uppfödarna att förstå och att komma ut till domarträffar
för att berätta om sin ras. Om rasen blir felbedömd kan man skriva till domarkommittén om att man blivit felbedömd.
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forts. från sida 15
Selektera
Släng bort, sortera, skänka, sälja, spara
Är allt jag har hemma värt att para? Går inte att selektera om man inte förstår rasstandarden. Måste ha alla pusselbitar och en egen åsikt om vad som är bra/dåligt.
Vi skulle kunna bli bättre på att selektera.
Att använda en ung hane i avel – ja det är ok.
Att använda en ung tik i avel är förskräckligt, dom måste vara mogna i huvudet
och kroppen, det är alltså inte ok, dom måste vara minst 18 månader.
Att använda en gammal hane – alla tester som är gjorda, men framför allt så står
hunden framför dej levande.

Regler och lagar
Vi är tvungna att följa de lagar som finns, Jordbruksverket, SKK etc. oskrivna lagar
finns ex dräktig tik får inte åka bil de sista 2 veckorna.
Rekommendationer i rasklubbarna är inte bra i många fall.
Det här med mentalitet
Hur snygg man än är eller hur duktig man än är hjälper INTE om man har en
pissig mentalitet! Ex aggressiv, rädd för allt.
En bra hund klarar vissa saker men vi människor är så bra på att hitta på
ursäkter… Den ska klara av vissa saker om man ska avla på hunden.
Uppfödare ska INTE kritisera varandra för att sålla bort djur i aveln.
Detta med hanar
Traditioner, oskrivna regler, tjockast plånbok, vilka får låna min hane?
-Nej du får inte låna min hane pga din tik är ful, måste bli multichampion först,
jag tycker inte om dej etc Vart står man själv? Diskutera frågorna!
Matadoravel är ALDRIG bra! Tänk till innan man börjar sätta upp regler. Hjälp till
om du bestämt dej att föda upp. Konkurrenter som föder upp fina hundar, är det
bra med sådana kollegor? Det är jättebra för det sporrar!
Vikten av att dela med sej
Ensam är inte stark, utan väldigt ensamt! Vinter – ut på FB. Motgångar –
ex hjärtfel, sjukdom är INTE bra att vara tyst om. Det är bättre att dela med sej av
såna tråkigheter, generellt är människor snälla!
Våga och om ork finns – dela med er vid tråkigheter!
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Flera linjer
Det är klokt att ha flera linjer – varför?
Framgångsrika uppfödare - glada valpköpare. Det behövs mer än 1 tik i en
uppfödning ifall man måste selektera bort någon. ”Den här håller inte måttet, men
jag har en annan”.

Att avla med hjärtat – en liten tankeställare
Framgång med att behålla kärleken till djuren, ert hjärta. Kliv inte för långt och
trampa inte över lik för att nå framgång. Var inte rädda för att sträcka ut en hand
och hjälpa om du ser något tokigt. Man behöver inte anmäla i första hand.
Genetiska anlag kommer ofta inte ensamma!
Vid pennan
Marianne Lindblom

Föreläsare:
Jeanett Lemmeke

Föreläsare:
Annelie Isaksson
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Fototävling #3 2020
NU HAR RESULTATET KOMMIT!
JÄTTEGRATTIS till de vinnande
bidragen i vår
midsommarkrans-tävling!
1a Didalls Whatever Turns You On
Stort tack till ALLA fina bidrag vi fick in till tävlingen
Ny tävling kommer hållas i
slutet av augusti, så håll utkik på
vår sida
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SMHK jobbar vidare mot en annorlunda höst och vinter!
Kanske nästa fototävling blir av inom kort och varför inte ha temat
BÄSTA “SELFIE” tillsammans med din hund ;)
Här bjuder jag på min bästa selfie tillsammans med Hera,
som hellre tyckte vi skulle leka :)

Ta hand om er och era 4-benta vänner,
så hörs och förhoppningsvis syns vi i Moheda!
Kram Marianne
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