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Barvestad’s Rockin Robin
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Utgivning 2012
Nästa nummer av Vita Svepet planeras
utkomma under juni månad.

Utebliven tidning
vitasvepet@vitherdehund.com

Ansvarig utgivare
Gunilla Andersson,
ordförande Vit Herdehundklubb

Se till att vi har din e-postadress. Alla dina
uppgifter finns på SBKs "Mina Sidor".

Redaktion
Åsa Ryning
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Material skickas till
vitasvepet@vitherdehund.com
Artikelförfattarna är till fullo ansvariga för
inlämnat material. Redaktionen svarar inte för
insänt material eller beställt material.
www.vitherdehund.com

Aktiviteter på gång
4 dagarsläger i Sävsjö
– för vit herdehund
En härlig Kristihimmelshelg i hundens tecken.
Vi kör bland annat lydnad, spår, sök, rallylydnad.
Datum: 17–20 maj 2012
Plats: Sävsjö Brukshundklubb, www.savsjobk.se
Kostnad
800 kr eller 200 kr/dag
I detta ingår; frukost, lunch, fika och instruktörer.
Kvällsmat/grillat och dryck står man själv för.
Boende
Husvagn med el, 2–3 st.
Husvagn utan el obegränsat.
Tält obegränsat.
Närhet till Sävsjö Camping (stugor)
Anmälan eller frågor
Skicka e-post till Eva-Lena Strömberg
elstromberg6@hotmail.com
Torsdag
12.00 Lunch
13.00 Lydnad, Rallylydnad
15.00 Fika
19.00 Grillen tänds
Fredag och lördag
08.00–09.00 Frukost
09.00 Spårträning, Sökträning
12.00 Lunch
13.00 Lydnad, Rallylydnad
15.00 Fika
19.00 Grillen tänds
Söndag
08.00–09.00 Frukost
09.00 Spårträning, Sökträning
12.00 Lunch
13.00 Lydnad, Rallylydnad
15.00 Fika och avslutning

Rasspecialen 2012
Officiell rasutställning för vit herdehund.
Exteriörbeskrivning.
Datum: 2 juni 2012
Plats: Norrköping
Domare: Ann-Chatrine Edoff
Mer info i detta nummer!

Årstidsvandring
Första vandringen – Sörmlandsleden
Datum: 14 juli
Samling: Skottvångs Grufva, klockan 10.00
Etappen väntas bli 9–11 km lång, räkna med minst
fyra timmar inkl pauser.
Anmälan eller frågor
Kontakta Isabella Norin, bella@vitherdehund.nu
Mer info på www.vitherdehund.com/aktiviteter

Mentalbeskrivning
Datum: 2 september, 2012
Plats: Kramfors BK
Arrangör: Vit Herdehundklubb
Kontaktperson: Annica Johansson, 0733-64 95 36
Beskrivare: Mikael Bylund
Testledare: Raili Molin
Platser: 8 st
För mer info www.vitherdehund.com/aktiviteter eller via SBK Tävling

Utöver detta planeras det bland annat för klubbmästerskap och vallningsläger under hösten.
Klubbmästerskapet hålls troligtvis på Öland och
vallningslägret i Mårtensby, Almunge.

Vita Svepet – 3

Snart är det dags för

Rasspecial
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till årets Rasspecial som den 2 juni
går av stapeln i Norrköping. På Himmelstalunds sportfält, i samband
med Östergötlands kennelklubbs nationella utställning, arrangeras
officiell rasutställning för vit herdehund. Det kommer också att finnas
möjlighet att göra exteriörbeskrivning.
Årets domare är Ann-Chatrine Edoff.
Varmt välkommen!
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2011 års BIS-1, BIR och Bästa veteran
Tågabo Beyas, ägare Malin Eriksson,
BIS-2, BIM Sunnantorps Gimmie More,
ägare Magnus Eriksson. Domare var
Paul Stanton. Foto: Lasse Kronfjäll

Klasser
Valpklass, 4–6 mån, respektive 6–9 mån
Juniorklass, 9–18 mån
Unghundklass, 15–24 mån
Bruksklass, 15 mån och äldre
Öppen klass, 15 mån och äldre
Championklass, 15 mån och äldre
Veteranklass, 8 år och äldre

Stanna kvar och mingla efter
utställningen. Klubben bjuder
på tilltugg.

Anmälningsavgifter utställning:
Valp 150 kr, veteran 220 kr, övriga klasser 280 kr

Exteriörbeskrivning
I samband med utställning finns det även möjlighet till
exteriörbeskrivning. Notera att hunden måste ha uppnått 18
månaders ålder.
Anmälningsavgift exteriörbeskrivning:
150 kr

Anmälan görs på:
www.vitherdehund.com/aktiviteter/rasspecialen
Betalning:
Samtliga anmälningsavgifter sättes in på PG 480 59 50-5.
Sista anmälnings- och betalningsdag: 11 maj 2012.
Deltagande hundar tävlar bland annat om Kenneth Edhs
vandringspris.
Domarens specialpriser
• Bästa huvud och uttryck
• Bästa rörelser
• Bästa färg och kvalitet

Du kan även vara med och tävla inofficiellt

Årets domare
Ann-Chatrine Edoff
– kort om sig själv:
Jag är schäferägare och sedemera uppfödare från
början av 1970-talet. Sneglade första gången åt
Vit Herdehund då rasen presenterades av Kenneth Edh, för intresserade exteriördomare, vid
Stora Stockholm 2000.
Exteriördomare SKK sedan 1989. Dömer i grupp
1 (vit herdehund sedan bara något år tillbaka),
2, 5, och 8.
Lärarutbildad, SBK-instruktör, mentaltestdomare och beskrivare. Håller föreläsningar i ämnet
hund (med olika inriktning).
Är uppfödare, men har dock inte haft någon kull
på länge. Fortsatt vansinnigt nyfiken på hundar
och olika hundraser.
Vi ses i Norrköping
/Ankan Edoff

Parklass
(En hane och en tik från samma uppfödare)
Avgift 60 kr
”Barn med hund”
Avgift 30 kr
Om du vill delta i parklass eller i ”barn med hund” anmäler du
dig och betalar på plats.

Frågor besvaras av:
Annicka Barvestad, 070-275 17 28
Elisabeth Söderström, 070-310 96 10.
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SBK
Organisationskonferens
Organisationskonferensen hölls den 4–5 februari. Här tas
många frågor upp inför den kommande kongressen i maj.
Text: Gunilla Andersson. Sammanfattning presentation från SBK.

Under fredagskvällen hade rasklubbarna ett eget möte med SBKs utskott för avel och hälsa. Bland annat
presenterades SBKs arbetsgrupp för
avelssamordnig; Maria Dahlberg, Ulf
Wikström och Mikael Cordeus. Maria
Dahlberg höll en tänktvärd presentation i programmet Lathunden om vikten att utvärdera sina avelsdjur och
om möjligt deras syskon och föräldradjur.

Medlemsutveckling
Inledningsvis tog Staffan Thorman
upp medlemsutvecklingen inom SBK.
2006 hade SBK som flest medlemmar,
nu fem år senare har medlemsantalet
minskat med i runda tal 10 000 personer.
Under samma period har medlemsantalet i rasklubbarna minskat med
19%. För distrikten varierar det men i
snitt har man tappat 12%.
För vit herdehund finns det av förklarliga själ inte tillgång till jämförbar statistik, men vi kan konstatera
att i förhållande till antal registrerade
hundar har vi ett i förhållandevis lågt
medlemsantal. Ca 15% av ägare till vit
herdehund är medlemmar i VHK.
Tittar man på vilken inriktning alla
SBK-medlemmarnas har är det en relativt liten del medlemmarna som står
för ett aktivt tävlande. Av totalt 60 000
individer står 4 200 för lydnad, 3 200
bruks, 2 500 tjänstehund och 2 500
för agility. 4 500 personer arbetar med
olika styrelseuppdrag. Utbildning står
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för 20 000 personer och resterande 23
000 personer står för övriga sysslor.

Övergripande ekonomi
Rolf Weiffert
SBKs verksamhet består av:
• Grundläggande hundägarutb.
• Avelsansvar
• Frivilligverksamhet
• Prov och Tävling
Utmaningarna för SBK under de kommande tre åren är:
• Medlemsutveckling
• Statliga medel FM
• Agilityförbund – huvudmannaskap
• Samarbetsavtal
• Samarbetsavtal
• Organisation
• Ideellt vs. Kommersiellt
Utveckling av SBK Tävling kommer
så småningom att innebära helt elektronisk redovisning för både prov och
tävling.
Det finns också många olika funderingar gällande medlemsavgifter och
ev tävlingslicenser (istället för att höjda medlemsavgifter). Det preliminära
resultatet för 2011 är positivt.

Avgifter och arvoden
Maritha Östlund-Holmsten presenterade arbetsgruppens resultat, utifrån
de motioner i ärendet som inkommit
under 2010-2011.

Arvoden
2011
Domare Bruks, IPO, Lydnad 250
Domare agility/rallylydnad* 250
Tävlingsledare, extern
250
Skydds- och IPO-figurant
250
Skydds och IPO figurant
250
Tävlingssekreterare (extern)
0
Mentaltestdomare
250
Mentalbeskrivare
250
Testledare, extern
250
Figuranter A
100
Figuranter B
100

2012
400
400
400
400
400
400
495
495
495
400
250

*Agility/rallylydnad tillkommer 245 kr för banritning. Agility/rallylydnad – tillkommer 245 kr för
banritning.
Rallylydnad, skrivare, extern – 400 kr

Exteriörbeskrivning i samband med
utställning avgift på 150 kr/hund, 75
kr/hund går till beskrivaren.
Avgifter
Bruksprov, appellklass
Bruksprov lkl – Elit
Bruksprov lkl Elit
IPO/BHP, BSP, BSL
BH
Lydnad I – II
Lydnad III – Elit
SM Bruks, IPO, Lydnad
FM Mästerskap
MH
MT
Hel korning
Agility individuell
Agility lag
Agility lag
Rallylydnad individuell

2011
150
175
175
175
150
150
150
300
300
350
350
500
55
160
160
100

2012
225
250
250
250
225
200
225
400
400
600
600
750
60
185
185
110

Diskussioner uppstod om den ökade
avgiften för MH kommer att medföra
att betydligt färre hundar kommer att
mentalbeskrivas?

Gruppsamtal
Under lördags eftermiddagen var det
gruppdiskussioner med de olika utskotten samt valberedningen. Sammanfattningsvis behandlades:
Tävling
• Etisk policy
Efterfrågades olika exempel för att
underlätta tolkningen
• Publik
Brukstävlingar idag kan upplevas
som mer publikbefriade än publikvänliga.
Fundera över möjligheter att även
få bruksproven till en publiksport.
• Ansvarsfrågor
• Material
Utbildning
• Dressyr policy
Efterfrågades olika exempel för att
underlätta tolkningen. Diskussion
om fostran kontra dressyr.
• Validering
Kunskapskontroll inför instruktörsutbildningar, finns t ex pedagogik från annan utbildning skall
detta kunna räcka
• Auktorisation
Hur skall man kunna nyttja instruktörer med äldre auktorisation

utan att de behöver gå om utbildningen.
• Resurser
Skapa ett nätverk av distriktsresurser att tillgå för hundar/ägare med
extra behov.

Avel
• Uppfödaren
Ta större ansvar för att hjälpa valpköparen till rätt val av valp.
Önskar högre säkerställning att
lokalklubbarna har resurser och
kunskap att ta hand om hundarna
när de kan vara i sin ”tonårsålder”
med kepsen bak och fram.
Informera ärligt om sin uppfödning.
• Rasklubben
Synliggöra tillgänglig information
i sina rasspecifika avelsstrategier.
Ex. information från Agria Breed
Profile.
Uppfödarutbildningar
- Specifika från rasklubben
- Generella från centralt håll
Önskades på sina håll bättre
samarbete mellan rasklubbar och
distrikt. Det framfördes också
önskemål om att SBK tydligare ska
stödja sina raser utåt.

Organisation
• Etisk policy
Efterfrågades olika exempel för att
underlätta tolkningen.

Den fästingtid
nu kommer
Fästingar (i Finland även skogsbässar) är
samlingsnamnet för en grupp små spindeldjur. Fästingar är parasiter som lever på att
suga blod från däggdjur, fåglar och ibland
även reptiler och groddjur.
De två stora fästingfamiljerna utgörs av
hårda fästingar (Ixodidae) och mjuka fästingar (Argasidae). De hårda fästingarna har
ett skal av kitin, och det är med dem som det
svenska ordet fästing vanligen associeras. De
mjuka fästingarna suger blod under minuter
eller timmar, till skillnad från de hårda som

Diskussion om debatter på sociala
medier och smutskastning på
nätet.
• Media
Vår roll i media och mot media
• Föreningssupport
Mallbibliotek på FIDO
Föreningscoacher
• Representation
Diskussion om möjligheten för
rasklubbar att ha en gemensam
representant på disktriktsmöten.

Avlutningsvis höll den entusiastiske
Johan Lindahl från Övre Norrlands
Distriktet, aktiv inom tjänstehundsverksamheten, ett föredrag med visioner och en del funderingar, bl a:
• Går det att kombinera tävlandet
inom exempelvis brukssidan med
att vara tjänstehund?
• Kan alla hundar bli tjänstehundar
och kan alla hundar bli tävlingshundar?
• Varför at det så få brukstävlingsekipage bland tjänstehundsekipagen?
• Alla kanske inte kan eller vill göra
allt, men hur sprider vi kunskapen
om vad SBK innehåller till våra
medlemmar och är det tillåtet att
byta gren?

borrar sig fast och suger blod under flera dagars tid. Den tredje fästingfamiljen, Nuttalliellidae förekommer bland annat i Afrika.
Arten Ixodes ricinus är vanlig i Sverige.
Den angriper framför allt hundar, men också
de flesta andra däggdjur och även fåglar. Från
att ha varit endast 2–3 mm lång sväller den ut
till en längd av cirka 10 millimeter på 9 dygn.
Kroppen är då så elastisk att den studsar som
en gummiboll. Till färgen är den vit, blåaktig
eller brun, bortsett från den mörkbruna, glänsande kitinplåten på ryggens främre del.
I tropiska länder är fästingarna både talrikare och mer besvärliga.
Källa: Wikipedia
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Valphänvisning

SBK-Tävling

Klubbens valphänvisning hittar du på vår webbplats.
Listan uppdateras efterhand nya valpkullar anmäls. De
kullar som finns där uppfyller rasklubbens rekommendationer för val av avelsdjur. Mer information finns på:

Tävlingar och prov finns på SBK Tävling (www.sbktavling.
se). Om du vill anmäla dig till tävling är första steget att
skapa ett konto. När du har gjort det kan du lägga du till
förare och hundar. Sedan är det fritt fram att anmäla sig
till tävlingar.

www.vitherdehund.com/uppfodare/valphanvisning
Du kan också kontakta vår valpförmedlare:
Agneta Johansson
agge@vitherdehund.com
070-783 25 69
Följande gäller för valphänvisning genom
Vit Herdehundklubb
Uppfödaren ska;
• följa och vara väl förtrogen med SKKs grundregler,
• vara medlem i VHK,
• vara väl insatt i och följa rasklubbens rekommendationer och hälsoprogram.
Föräldradjuren ska;
• ha genomgått mentalbeskrivning (MH),
• vara höftledsröntgade (HD) med godkänt resultat,
dvs A eller B*,
• ha röntgade armbågar (ED) med resultatet utan
anmärkning, 0*,
• vara utställda vid officiell utställning med minst
2:a pris i kvalitet (eller motsvarande)
• ha uppnått en ålder av 24 månader vid första parningstillfället.
* Dispens kan ges gällande HD (grad C) eller ED (grad 1)
hos hund om denna är obesläktad med övrig population och
anses kunna bidra till att bredda avelsbasen. Ansökan om
dispens ska i god tid före parning vara klubben tillhanda.
I övrigt gäller också, att;
• en enskild avelshund, hane/tik, ej lämna mer än 35
valpar under sin livstid.
• försöka bredda avelsbasen genom att ej para hundar
som är närmare släkt är 6,25%, dvs kusinparning.
Registrering av valpar i SKK
För att få registrera en kull med vit herdehundvalpar i SKK
krävs från och med 1 januari 2010 att föräldrarna har officiell höftledsstatus samt känd mental status. Känd mental
status får alla hundar som har startat på ett MH och där
föraren inte själv bryter beskrivningen. Bryter beskrivaren
så har hunden känd mental status.
I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat av
höftleder samt känd mental status föreligga före parning.
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Behöver du hjälp finns det en ”Hjälp online” på sidan som
går igenom steg för steg hur du gör för att komma igång.
Lycka till med tävlandet!
När det gäller SBK-utställnigar finns dessa fortfarande
kvar på Svenska Brukshundklubbens hemsida, under
tävling.

Årets vita herdehund
nu även i rallylydnad och agility

I år har vi två nya utmärkelser att dela ut, Årets Rallylydnadshund och Årets Agilityhund. Hur poängräkning går
till är på väg ut på webben, om de inte redan ligger där.
Kolla in: www.vitherdehund.com/tavling

Vallanlagstest
Du som har genomfört vallanlagstest, med behörig
testledare. Skicka kopia på protokollet till klubben.
Vi är intresserade av att få in underlag för hur det står
till med vallanlagen hos våra hundar.
Papperskopia skickas till klubbadressen:
Vit Herdehundklubb
c/o Åberg
Bärvägen 6
961 48 Boden
Det går även bra att skicka digitalt via e-post:
vhk@vitherdehund.com

RAS/RUS
– konferens och rasklubbskväll
SBKs Utskottsgrupp för avelssamordning
arrangerade konferensen som hölls i Upplands-Väsby 14-15 april. Gruppen består av
Maria Dahlberg, Ulf Wikström och Mikael
Cordeus och kan ses som en samlad resurs
för rasklubbarna.
Text: Gunilla Andersson och Annicka Barvestad

Lathunden
Maria Dahlberg
Avelsbas – tillgänglig/utnyttjad
Vad är effektiv avelsbas? Lathunden slumpar fram därför
kan man få något divergerande siffror. I Lathunden kan du
också söka i stamtavlor efter specifik hund.
Hälsa och Mentalitet. Vad får man?
Tittade på Avkommor – Hane / Tik…
Avkommor – Hane / Tik och hela tikens kullsyskon…
Hur man läser av de spindeldiagrammen, beroende på om
det är en individ man tittar på eller en grupp hundar. Man
kan även lägga in en egen rasprofil i Lathunden (istället för
bruksmedel), en nulägesprofil för att lättare kunna se förändringar.

Utbildning i Lathunden
Hur många av våra uppfödare har Lathunden? Finns det
behov eller önskemål om utbildning? Att köpa Lathunden
(en licens) kostar runt 1 275 kr. Sedan tillkommer kostnad
för rasdatafiler från SKK 1 000 kr, 500 kr för uppdateringar.
Ansvarig för Lathunden i Vit Herdehundklubb är Titti Benjaminsson. Kontakta gärna Titti eller någon annan i avelsrådet för mer information.

Valpbeskrivning (MV – Mentalbeskrivning Valp)
Ann Olsson och Inga-Lill Larsson
”Syftet med att beskriva valpar är att på sikt få ett underlag, som kan utvärderas och vara ett komplement till MH
och MT. Det är också tänkt att vara en hjälp för uppfödarna
vid val av lämpliga valpköpare samt eventuell inriktning på
valpens framtida träning”
Mer information finns på www.sbk.nu och på SBK Shop
finns det en informationsfilm att köpa. Kostnad för att få
en kull beskriven, runt 500 kr.

SBK Avel och Hälsa
Maritha Östlund-Holmsten

Maria visade ett antal talande exempel (spindeldiagram) på
att det inte är så lätt att kompensera för en sämre tik med
en bra hane (och tvärt om). Viktigt att titta på hela kullar,
inte bara enskilda individer. Helst även titta hur syskonkullarna ser ut bakåt. Därför är det av största vikt att hundar,
hela kullar eller så många som möjligt mentalbeskrivs.

Prioriterade områden under de tre senaste åren:
• Mentalitet
• MH – konsekvensanalys
• MT – revideringen
• Kvalitetssäkring
• Rasklubbarna (föra rasklubbarnas talan och arrangerat
tre rasklubbsträffar och en utbildning i Lathunden).
• Lathundsgruppen (köpt loss Lathunden från dödsboet)
• Få administrationen att fungera.

MT kontra bruksprov
Gamla och nya MT, hur såg det ut för de som godkänts
Tittade på en ras bland de som startat elitklass (ej specifik
gren). Om man sedan jämförde spindeldiagrammen för de
som blivit godkända på MT och de som startat elitklass i
bruks så var dessa stort sett identiska.

Aktuella prioritetsområden:
• Utvärdering av MH och MT
• Rasklubbarna/avelsansvaret,
rasprofiler – spindeldiagram
• Lathunden
• Exteriör (här finns det ”mycket att göra”)
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Egenskapsvärden och faktiska värden för MH. Visar rasmedel för samtliga MH beskrivna vita herdehundar.
Hämtat från avelsdata.

Information från mentalgruppen
Ann Olsson
Gruppen har jobbat med att arrangerare konferenser för
mentalbeskrivare och mentaldomare. Medverkat vid ett
antal distriktkonferenser. Tagit fram broschyrer för MT
och MV som går att beställa från SBK. Översättning av MTnyckel (bedömningsmall) till engelska finns nu också.

Utbildning mental
• Översyn av mentalfunktionärernas utbildningsplan
pågår för närvarande.
• Utbildning av nya MT-domare kommer att ske under
2014.
• Utbildning av mentalbeskrivare är inte planerat,
går att ansöka vid behov.

MH
• Inga förändringar gjorda av själva testet
• Inte längre fastlåst på 5 år
• En översynsgrupp arbetar med ev förändringar till 2014
– kommer att kontakta rasklubbarna för ev synpunkter.
• Ändringar i allmänna bestämmelser.

UHP (Uthållighetsprov)
Mikael Cordeus

Statistik MH för vit herdehund
Rasen 323 st. 162 hanar och 161 tikar. Totalt antal hundar
(alla raser) 52 108.

Under provet, cyklar man med hund en sträcka av två mil
på varierat underlag. Pauser gör enligt förutbestämt intervall. Under provet tittar man även på tillgänglighet, vid
hantering kan trötta hundar visa upp beteenden som man
kanske inte ser annars. Vanligaste orsaken till att en hund
underkänns är att den inte klarar slitaget på tassarna.

MT
• Fastlåst under en 5-årsperiod.
• Godkänd 300 poäng och över – 1:a delen 50 poäng, 2:a
delen 215 poäng.
• Väl godkänd (noteras nu) 480 poäng och över.
• Veterinärdelen borta för titel KORAD.
För att få delta vid MT, hunden ska vara fyllda 18 månader,
samma dag eller tidigare. Deltagande hunds ägare/förare
ska vara medlem i klubb inom SKK-organisationen. Tillägg
har gjorts angående dräktig tik (=parad) får ej delta.
Tjänstgörande beskrivare/domare ska egenhändigt underteckna resultat- och deltagarlistorna. Om man deltagit vid
BHP ska 6 veckor förflyta mellan beskrivningstillfällena
(BHP ersätter inte MH). Mellan MH och MT, minst 6 veckor.
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Ingår som en del i avelskorningen för schäfer – alla delar
behöver vara officiella. Från och med 1 januari 2012 är UHP
ett officiellt prov.

Minimiålder för deltagande hund är 16 månader. Hundar
som är 7 år och över får inte delta.

Hur använder vi de
avelsutvärderingsverktyg vi har i praktiken?
Vad ser vi i MH-protokollen?
Dags att sätta ”rätta” rasprofiler!
Inga-Lill Larsson
Beteenden
Gränsen för ”problembeteenden” har sjunkit. Förr dök de
upp vid 16–18 månaders ålder, nu ser man dem redan vid

6–8 månader. Lära sig se beteendet. Har skett en ökning av
överdrivna beteenden.

Motor = Hundens förmåga att agera rationellt, med väl
anpassad intensitet.

Beteenden formas på olika sätt:
• Medfödda /Arv
• Inlärda / Dressyr
• Miljörelaterade
• Funktion för överlevnad

Hur presenteras brukshundarna på internet (bilder)?
• Utställning ca 80%
• Valpar ca 15%
• I aktivitet ca 5% (mest i lek, kastar saker åt hunden,
hundar som leker med varandra etc).

Samhällets krav:
• Ökade krav, högt tempo, höga ljud, trängsel.
• Oacceptabelt beteende, kan få konsekvenser.
• Höga krav på hundägaren och dess kunskaper om
hund/ras/individ och förmåga att utbilda och fostra.

Vilken sysselsättning behöver våra hundar?

Problembeteenden:
• Jagar vilt, cyklister, bilar, etc
• Stressrelaterade
• Överslagshandlingar
• Rädslor och ängslan både allmänna och specifika.
• Dominansbeteenden
• Omriktade beteenden
• Aggression
Var är vi på väg?
(Exempel Rottweiler – rasklubben utvärderade)
• Minskad socialitet – avvisande, överdrivet hoppande
(kan peka på osäkerhet inför okända)
• Ökad rädsla och ängslan – kvarstående rädslor, svårt
att avreagera.
• Skottberörd/skotträdsla – låser mot skytt (4 och 5)
• Ökad stress – koncentrationssvårigheter
• ”kort stubin” – går snabbt till bett, saknar bithämmare
• Dålig impulskontroll
• Ökad aggression – kvarstående aggression/låsning vid
person/objekt
Hur har det blivit så här?
• Rottweiler är en brukshund, fast lättjobbad som en
border collie.
• Förigare hund – avlat på veka och något veka individer.
• All förändring kostar i andra änden – t ex ökade rädslor
eller ängslan.
• Ändringar i regelverk för t ex bruks och lydnad. Inget
krav på raskunskap hos domare vid bedömning. Ta
hänsyn till rasen vid bedömning av t ex snabbhet i utföranden.
• Motor eller stress – det finns bristande kunskaper
skillnad och funktion.
• Vad passar den här rasen eller individen när det gäller
motivation och eller metod (dressyr).
• Uppfostran/dressyr – vad är skillnaden och vilken
funktion fyller de.
• Lättsålda raser till fel hundägare.
• Stora kullar, lättförtjänta pengar (avel som inkomst)
• Okunniga uppfödare

Etisk policy
Barbro Olsson
SBKs etiska policy är riktlinjer. Sunt förnuft får råda (har
sunt förnuft samma innebörd i hela landet?)
Som deltagare är du skyldig att känna till reglerna. SBKs
etiska policy handlar mycket om tävlingssituationer. SKKs
regler hanterar vårt handlande och uppträdande i övrigt.
Det viktiga för vår verksamhet är att vi ska kunna lita på
att vi blir rättvist bedömda och att de resultat vi får registrerade är de rätta.

Etik och moral
– oacceptabelt beteende hos människan
Ulf Uddman
Föreningsjuridik
SKKs huvudregeln, att lösa saker genom samtal eller diskussion.
SKKs interna juridiska regelverk
• Stadgar
• Grundregler
• Andra regelverk
• Etiska regler
Tillträdesförbud – nytt i SKKs stadgar
En nyhet är att Centralstyrelsen numera kan utfärda ett
tillträdesförbud och därmed neka en medlem som beter sig
illa att delta på utställningar och vid andra klubbarrangemang – snabbare reaktion på förseelser.
”Centralstyrelsen har numera rätt att utfärda ett temporärt tillträdesförbud för en person till utställningar, prov,
tävlingar och andra klubbarrangemang. Bakgrunden är att
man sett ett växande behov av att kunna vidta åtgärder mot
enskilda medlemmar eller andra (ofta fd. medlemmar som
lämnat SKK) som genom sitt agerande allvarligt skadar klubben ifråga eller ger arrangemanget dåligt rykte, exempelvis
medvetet lämnar hundar i stekheta bilar på en utställning.
I dag kan det dröja flera månader innan Disciplinnämnden
fattar ett beslut i ärendet, och under tiden kan en person som
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beter sig illa fortsätta tävla. I och med det nya tillägget kan CS
agera med omedelbar verkan, på samma sätt som man i dag
med omedelbar verkan kan stänga av en hund som visat ett
oacceptabelt beteende.”
Tillträdesförbudet prövas under en två årsperiod efter det
ska en utvärdering ske.
Bland de hundar som rapporteras för oacceptabelt beteende är övervägande delen bruksraser. För hälften av dessa
konstaterar man att det var en olycka och man vidtar inga
åtgärder. Den andra hälften testas.
Centralstyrelsen (CS) ansvarar för:
• Exteriördomare
• Ringsekreterare
• Kennelkonsulent
SKK är en ideell organisation ingen myndighet. Disciplinnämnden handlägger runt 100 ärenden/år, av dessa
handlar i runda tal 20 om påhopp (person, klubbstyrelse).
Disciplinnämnden sätter ribban högre är CS, dvs man får
tåla mer och hänvisar till yttrandefriheten. Centralstyrelsen hävdar att det inte är en rättighet att vara medlem i
organisationen.

Varför har SBK utställningar?
Det ingår i SBKs rasansvar och i första hand är det för att
kunna granska avelsarbete från tidigare generationer – baseras på funktion. Man vill ha en kontroll av exteriören gentemot rasstandarden. För mång klubbar är det en inkomstkälla, sedan är det också väldigt trevligt.

Vad krävs för att det ska bli ett bra arrangemang
Först och främst krävs det ordning och reda. Ansökan om
utställning måste vara inne i god tid, inför 2015 ska ansökan vara inne senast den 15 oktober 2012 (för raklubbarna
gäller den 30 oktober). Arrangemanget får inte kollidera
med länsklubbsutställning, inte heller med våra egna. Det
måste vara minst 30 mil mellan utställningar samma datum. En utbildad utställningsarrangör (CUA) ska finnas
from 2010. Gäller vid alla våra utställningar – distrikt, lokal- och rasklubb. Avtal ska skrivas ang plats, domare, ringsekreterare etc.
Eventuella ändringar ska vara inne senast 30 oktober året
innan utställningen, efter detta datum är det mycket svårt
att ändra.
Sköter man inte sina arrangemang, oavsett vad det gäller,
kan man bli av med rätten att arrangera.

Att arrangera MH/MT för uppfödare
Maritha Östlund-Holmsten

Inofficiell utställning
Anvisningarna ska användas.

Arrangör av MH/MT
• SBK-distrikt, lokal- eller rasklubb
• kan vara allmänna (öppna) eller uppfödar MH/MT

Exteriörbeskrivning
För hundar av SBK raser, from 18 mån ålder. Kan ske på
SBK-utställning, specialklubbsutställning eller i samband
med MT.

Uppfödar MH/MT
Som uppfödare/eller privatperson kan du aldrig själv stå
som arrangör ett MH eller MT, detta görs av ras- eller lokal
brukshundklubb.
Vi uppmanar alla uppfödare som vill boka uppfödarMH/MT att ta kontakt den lokala brukshundklubben.
VHKs mentalgrupp kan också i möjligaste mån hjälpa till,
kontakta Annica Johansson och Eva-Lena Strömberg.

Exteriör
Bosse Wiberg (Åsa Carlsson)
SBK största specialklubben inom SKK
• Ca 100 utställningar per år
• Rasansvar för 17 rasklubbar
• Exteriörbeskrivningar
• Exteriörbeskrivarutbildning
• Exteriördomarkonferenser
• Beskrivarkonfrernser

Vem får exteriörbeskriva
Antingen av en SKK auktoriserad exteriördomare eller en
SBK auktoriserad exteriörbeskrivare (denne ska vara medlem i SKK eller SBK).

