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Styrelsen
Klubbens adress: 
Vit Herdehundklubb 
c/o Åberg 
Bärvägen 6 
961 48 Boden

Ordförande: Gunilla Andersson 
ordf@vitherdehund.com 
070-609 09 15

Vice ordförande: Ann-Christine Stareborn 
viceordf@vitherdehund.com

Sekreterare: Camilla Åberg 
sekr@vitherdehund.com 
070-230 61 56

Kassör: Elisabeth Söderström 
kassa@vitherdehund.com

Ledamöter: 
Annicka Barvestad, annicka@vitherdehund.com 
Jill Adolfsson, jill@vitherdehund.com 
Anette Renman, anette@vitherdehund.com

Suppleanter: 
Camilla Willfors 
Karin Sundström

Har du frågor angående medlemskap, hör av dig till 
medlemsinfo@vitherdehund.com. Information om 
medlemskap finns på www.vitherdehund.com
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Utebliven tidning  
vitasvepet@vitherdehund.com

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

Ansvarig utgivare 
Gunilla Andersson,  
ordförande Vit Herdehundklubb

Sammanställning av detta nummer 
Jill Adolfsson, Gunilla Andersson

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

Barvestad’s Rockin Robin
Foto: Gunilla Andersson

Vi efterlyser artiklar 
och annat material till  
tidningen!

Vi har inte lyckats sniffa upp så mycket 
material i vår inkorg...

Var med och bidra? Vi är otroligt glada 
för alla som hjälper till att bidra med 
artiklar till Vita Svepet. Eller är det något 
speciellt du vill ska finnas med? Kontak-
ta oss, vitasvepet@vitherdehund.com.

Vi ses i Ransäter!

Har du möjlighet att hjälpa till under dagen, 
hör av dig till Annicka eller Elisabeth. 

Se kontaktinfo här intill.
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Aktiviteter på gång

Rasspecial 2014
Datum: 26 juli 
Plats: Ransäter 
Domare: Annika Ulltveit-Moe

Anmälan är öppen till både Rasspecialen och till 
exteriörbeskrivning.

www.vitherdehund.com/aktiviteter/rasspecialen

Läs mer på sidan 10.

Fofografering
I samband med Rasspecialen är det, med syfte att 
försöka få igång ett vit hedehundsgalleri, fotografe-
ring. Vi har inte detaljerna klara om hur det kom-
mer att läggas upp, men troligvis blir det fotografe-
ring löpande under dagen. 

Vi hoppas att du som har vit hedehund – oavsett om 
den ställts ut eller inte, om du är medlem i vit herde-
hundklubb eller inte – vill få din hund fotograferad. 
Inga ev prisrosetter ska vara med på bild utan bara 
hunden, med hel- och huvudbild.

SM Lydnad & Agility – Sollefteå
Den 13-15 juni 2014 arrangerar Mellannorrlands-
distriktet SM i Lydnad och Agility. Man arrange-
rar även inofficiell rallylydnadstävling och utställ-
ning den 14 juni - och så hålls Hundens Dag med 
en massa roliga aktiviteter. 

www.hundsm.se

SM Bruks & IPO – Nynäshamn
29-31 augusti 2014 arrangerar Sörmlands distrikt 
SM i Bruksprov och IPO. Passa på att kolla in alla 
duktiga hundar in action.

http://bruks-ipo.2014.finvovve.se

VM IPO 2014 – Malmö
9–14 september 2014 arrangerar Sverige VM i IPO.  
Detta blir ett jätte stort arrangemang som kräver 
många frivilliga krafter. Är du intresserad av att 
hjälpa till vid arrangemanget? Kontakta Katinka 
Ryttse (koordinator) katinka.ryttse@fciwm2014.se

www.fciwm2014.se

www.vitherdehund.com/aktiviteter
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MH för vit herdehund
Fem herdehundar kom till Bjuv en dag 
i oktober för att göra MH. Det var fem 
herdehundar från fem olika uppfödare, 
Michaim’s, Barvestad’s, Bring It On, Vallgår-
dens och South Streem’s – hanar och tikar, 
korthår och långhår. 

Text: Jill Adolfsson    Foto: Jill Adolfsson

Upp med tuppen för att hinna fixa allt som skulle med 
till klubben. Taxin hämtade så man var på plats i god tid. 
Kokade kaffe, för är det nått man har lärt sig så är det att 
figgarna vill ha kaffe när dem kommer till klubben innan 
banan ska byggas. 

Banan byggde vi ihop snabbt och allt testades innan första 
hunden skulle börja.

Första vit herdehunden för dagen var Diva, en korthårig tik 
från Michaim’s. En cool tjej med rejäl kamplust, social och 
samarbetsvillig och brydde sig nämnvärt inte om oljud el-
ler skott. Den där haren som vi försökte lura henne till att 
jaga, gick hon inte alls på utan ansåg vi kunde hämta själv. 
Ok, det kunde ju ha gått.

Hund nummer två var för mig extra intressant eftersom 
det var en hund från min uppfödning. Min lille påg har blitt 
stor. Han gav oss en del skratt, en del funderingar och i det 
hela, en klarhet.

Rejäl kamp och leklust, haren ska man fånga och bita, skott 
bryr man sig inte om, men människor kan vara lite läskiga.

Efter Svante kom då Eddi, missilen kunde man kalla ho-
nom. Allt gick i ett tempo som en missil. Hade haren varit 
riktig, hade Eddi lätt fått fatt i den likväl. Vilken fart det var 
i den hunden och vilken glädje. Man såg riktigt hur han njöt 
vid varje station och i allt han gjorde.
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Lite kaffe och en smörgås var nu på sin plats. Och är man 
med och arrangerar MH på Bjuvs BK så är det också min 
uppgift att se till att kaffet och smörgåsen finns på plats. 
Att då filma och kolla MH samtidigt är ju inte det lättaste. 
Så att hitta en annan som kunde stå i köket denna dag var 
prioritet nummer ett. Och det löste sig 

Figgarna blev nöjda. Jag fick se tre bra hundar, stressigt 
på sina ställen men det fungerade och sedan hann man ju 
varva ner ett tag där i pausen innan det var dags för de två 
sista herdehundarna.

Hunden som kom efter pausen, var för mig lite extra speciell 
med tanke på dess härkomst. Jag är väldigt intresserad av 
pappan till denne hund och att då få uppleva en avkomma 
på nära håll var intressant. Jag kan ju ärligt erkänna att 
Loke, som han kallas, imponerade stort på mig. Han var 
inte alls vad jag hade förväntat mig utan så mycket mer och 
det gladde mig. En stor social, samarbetsvillig kampande 
björn som lekte sig genom hela MH:t tillsammans med 
sin matte. Man såg hur kul de två hade hela tiden, väldigt 
samspelta. 

Efter Loke var det snabbt ner till köket, fixa det sista 
på middagen och duka fram. Efter tips från en vän på 
facebook, av alla ställen, så blev det köttfärsrulle inlindad 
i bacon med ost, potatis, svampsås och sallad till. Väldigt 
uppskattat och något jag kan tänka mig göra fler gånger. 
Gick snabbt och var enkelt. Man förberedde allt dagen 
innan så bara in i ugnen en halvtimme innan man skulle 
servera och fixa såsen, koka potatisen och under tiden göra 
sallad, så vart det klart.

Käkade, njöt av en kopp kaffe, snackade en massa och 
sedan var det dags för sista herdehunden. 

Sista herdehunden var en tik från Vallgårdens. En lugn 
och harmonisk dam. Hälsade med glädje både på oss och 
på testledaren, brydde sig nämnvärt inte om testledare 
gick iväg eller om det var matte som gick med henne. Att 
bli klappad och bli klämd var inga problem. Bara mysigt, 
fortsätt du tycktes hon tänka när testledaren var klar med 
hanteringen.

Jaga haren var roligt, men ta den där äckliga trasan i 
munnen, överlämnade hon gärna till andra. Och liksom 
varför stå när man kan ligga och slappa medan det händer 
konstiga grejer i skogen. 

För mig som uppfödare var det väldigt intressant att se 
hundar från olika uppfödare och olika linjer. Även om vissa 
grejer kunde skilja rejält mellan hundarna, så har rasen en 
sak gemensamt som man så tydligt såg denna gång. Nyfi-
kenheten och förmågan att släppa. Två viktiga egenskaper.
Fem herdehundar kom från när och fjärran denna gång till 
lilla Bjuv och gjorde MH, det var riktigt trevligt att träffa er 
alla och framförallt träffa era hundar. 
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Ny i styrelsen 

Anette Renman
Ledamot

Jag kallas Nettan, 35 år, och har två vita herdar, en korthå-
rig hane på snart två år och en långhårig tik på snart ett år. 
Jag tränar och hoppas kunna tävla i bruks framöver med 
min hane, Musse och någon gång även med tiken, Leia.

När jag inte tränar hund, så jobbar jag som servicetekniker 
på mjölkrobotar. Somrarna spenderas gärna ute på sjön. 
Mitt hundliv började redan när jag var 20 år och skaffade 
min första hund, en schäfer. Sen dess har jag varit fast i 
hundlivet.

Karin Sundström
Suppleant

Se sidan 8.
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Kort om:  
Hundar och fästingar

I Sverige finns ungefär 15 olika fästingsorter varav den van-
ligaste heter Ixodes ricinus. Den lever normalt i cirka tre år. 
Under denna period genomgår den fyra stadier. När du ser 
fästingar av olika storlek och färg i naturen beror skillna-
derna, förutom på vilken sort det är, på kön och om det är 
en vuxen fästing eller bara en nymf.

Fästingar är ett stort problem hos hundar. Enligt en ny un-
dersökning bland 1 545 svenska hundägare, hittar nästan 
åtta av tio hundägare fästingar på sina hundar varje år. I 
genomsnitt fann svenska hundägare 15 fästingar per hund 
under fästingsäsongen 2013.1

Fästingar kan överföra flera olika infektioner till hundar 
som kan kräva veterinärvård. De vanligaste fästingöver-
förda infektionerna är borrelia och anaplasma. Även TBE 
förekommer i sällsynta fall hos hundar. Vid misstanke om 
en fästingburen infektion hos en hund undersöker veteri-
nären hunden noga och tar flera olika typer av prover.

Överföringstiden för en fästingburen infektion från att fäs-
ting bitit sig fast är i huvudsak längre än 12 timmar.

Borrelia
Borrelia är en bakterie och fästingen har den i sin mag-
tarmkanal och kan ”kräkas” upp smittan när den suger 
blod. Typiska symptom hos hunden är feber, aptitlöshet, 
slöhet, förstorade lymfknutor och vandrande hälta. En 
övergående hudrodnad kan utvecklas vid platsen för fäs-
tingbettet. Symptomen behandlas framgångsrikt med 
antibiotika. Infektionen ger inget framtida skydd och en 
hund kan få borrelia flera gånger.

Anaplasma
Även anaplasma är en bakterie. Symptomen liknar till viss 
del de som ses vid borreliainfektioner. En del hundar blir 
akut sjuka med hög feber, blir trötta och aptitlösa. Stelhet, 
hälta och ont i lederna är andra symptom som också före-
kommer. Behandling med antibiotika har vanligtvis god ef-
fekt. De flesta hundar som drabbats av anaplasma tillfrisk-
nar helt. Däremot finns det en risk för att hunden kan bli 
sjuk på nytt.

TBE (Tick-Borne Encephalitis)
TBE är en fästingburen hjärninflammation. Det är en sjuk-
dom som framför allt drabbar människor. TBE har diagnos-
tiserats vid ett fåtal gånger hos hundar i Sverige. Det verkar 
vanligt att hundar som infekteras med TBE-virus inte blir 
sjuka av infektionen. Vid TBE hos hund ses symptom som 
hög feber, slöhet, vinglighet, okoordinerade rörelser och
förlamningssymtom.

Det finns ingen specifik behandling mot TBE, utan man 
kan endast ge understödjande behandling som exempelvis 
vätsketerapi och febernedsättande medel. Behandling med
antibiotika fungerar inte eftersom sjukdomen orsakas av 
ett virus. Något vaccin för hund mot TBE finns inte.

Vanligast i Götaland och Svealand
Fästingar är vanligast i Götaland och Svealand men åter-
finns också längs med Norrlandskusten. Jakthundar och 
hundar som bor på landet är mest utsatta men även hundar 
i städer kan drabbas. De kan ta med sig fästingar hem efter 
besök i parker, skogar och trädgårdar.

Fästingar är aktiva så fort temperaturen stiger upp mot 
fem grader, vanligtvis under perioden april till och med 
november, men även under milda vintrar kan det finnas 
aktiva fästingar. Fästingarna finns i gräset. De kryper upp 
på ett grässtrå eller liknande och väntar på att ett djur ska 
komma förbi.

Fästingen sitter kvar i tre till fem dagar. När de sugit sig 
fulla med blod släpper de taget och ramlar ned på marken.

1 Onlineundersökning av Kompas Kommunikation, http://svensk-
jakt.se/, den 2 mars 2014.
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KARin ocH FREjA
Jag heter Karin och jag bor på en liten gård 
på landet utanför Skövde, tillsammans med 
min vita herdehund Freja.

Text & foto: Karin Sundström

Jag har hållit på med hästar hela mitt liv, men sedan några 
år tillbaka har jag lagt hästarna på hyllan. Mitt intresse för 
djur finns dock kvar och efter att min dåvarande sambo tja-
tat i två år på att vi skulle skaffa hund, gav jag till slut med 
mig. Eftersom han hade haft hund hela livet tänkte jag att 
det blir lätt som en plätt. Han hade kollat på nätet och sett 
på bilder och läst om Frejas pappa Eski och tänkte: ”Honom 
ska vi ha.”

Eski skulle paras med en dansk tik och via Eskis ägare fick 
vi kontakt med den danska uppfödaren. I juni 2010 när det 
äntligen var dags, for vi till Danmark för att hämta hem vår 
Freja. Vi hade blivit med hund och jag var störtförälskad 

från dag ett. Så söt! Hur mycket hund det var vi köpt blev 
jag snart varse om, vilken energi, vilken vilja. Jag hade inte 
bara fått en sockersöt vovve utan också en hund som bara 
älskar att arbeta. En hund som för att må gott behöver ar-
beta, en brukshund helt enkelt. Utmaningar har alltid lock-
at mig och nu hade jag verkligen en.

Jag förstår nu hur viktigt det är att man har klart för sig 
då man köper hund VAD man ska ha den till. Hur mycket 
tid har jag för den och kan jag tillgodose hunden med det 
den behöver? Det finns inte många kurser på brukshund-
klubben som vi inte gått. Vi har provat lite av varje. Lyd-
nad, bruks, spår, viltspår, specialsök, vallning, agility och 
utställning. Freja är lika glad vad vi än tar oss an, men per-
sonligen gillar jag mest bruks och vallning.

Redan då Freja var väldigt ung förstod jag att hon hade 
bra mentalitet. Vid ett års ålder gjorde hon MH, mentalbe-
skrivning, och vid 18 månaders ålder MT, mentaltest, med 
godkänt resultat. Då började jag tänka på att ta valpar på 
henne. Efter det så har vi både tränat och tävlat med gott 
resultat i flera olika grenar. Lydnad var det vi började med 
och där är vi mer eller mindre fast. Mitt relativt otränade 
öga kunde ändå se att Freja hade näsa för att spåra. Så näs-
ta utmaning blev bruks. Spårning går att utveckla/variera 
på många sätt varpå vi efter lite övertalning provade vilt-
spår. Hujeda mig vad duktig Freja var på detta. Många tim-
mars skogsarbete över stock och sten hade ”hintat” mig om 
att Freja skulle gilla agility. Vi gick kurser i det med och har 
även här tävlat lite grand även om agilityn kommer som 
sista prioritet.

Jag är inte särskilt svårövertalad så när jag fick frågan om 
att testa vallning var svaret givet, JA. Freja var otroligt duk-
tig med fåren, hon hade energi och arbetsvilja kombinerat 
med försiktighet och hänsyn mot fåren. Efter två besök i 
hagen gjorde Freja ett godkänt vallanlagsprov. Hennes fina 
egenskaper vill jag fortsätta att jobba med.

Eftersom jag gärna tar mig an utmaningar var det nu dags 
för nästa, att starta kennel. Många gråa hår har jag fått på 
köpet då det är mycket att tänka på vid uppfödning. Varför, 
hur, när osv. Inte minst vad ska kenneln heta? Nu fick jag 
ta hjälp av nära och kära.Jag ville ha något som beskriver 
hur jag bor, skog och öppna marker och något som antyd-
de på Frejas namn som är taget ifrån guden Frej. Jag ville 
också ha något som antyder på färgen vit. Frost fick symbo-
lisera färgen. Vide betyder skog, samt det är det skogsrike 
där asaguden Vidar härskade. Slutresultatet blev VIDDENS 
FROST.
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Nu är jag mitt upp i uppfödarutbildning som jag går genom 
SKK. Det är mycket att lära in och det är suveränt att få ta 
del av erfarna uppfödares kunskaper. Grunden är ändå att 
jag vill bidra med något bra till aveln. Jag har en frisk och 
fin tik, som har bra mentalitet, korrekt exteriör och som 
passar till ett flertal tävlingsdicipliner. Kan jag sen genom 
mina kunskaper, inom avel och hundhållning, hjälpa mina 
valpköpare att få friska sunda hundar som berikar deras liv 
lika mycket som Freja berikat mitt så är målet uppnått.
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Snart är det dags för

Rasspecial
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till årets Rasspecial som hålls 
den 26 juli i Ransäter. I samband med Värmlands kennelklubbs 
internationella utställning i Ransäters Hembygdsgård, arrangerar 
Vit Hedehundklubb officiell rasutställning för vit herdehund. Det 
kommer också att finnas möjlighet att göra exteriörbeskrivning.

Årets domare är Annika Ulltveit-Moe.

2013 års BIS-1 och BIR Strandkungens Challenge, 
ägare Maggan Nyström. BIS-2 och BIM Asta, ägare 
Gunilla Andersson. Domare var Yvonne Brink.  
Foto: Axel Nilsson

Anmälan är öppen!Sista anmälnings- och betalningsdag 27 juni, 2014.
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Vit Herdehundklubb inbjuder till  
officiell rasutställning för vit herdehund.

Datum: Lördagen den 26 juli, 2014.
Plats: Ransäters Hembygdsgård, Ransäter.
Domare: Annika Ulltveit-Moe.
Reservation för ev domarändring.

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

Anmälningsavgifter utställning:
Valp 170 kr, veteran 240 kr, övriga 300 kr.

Sista anmälnings- och betalningsdag: 27 juni, 2014.

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

Exteriörbeskrivare: Gunilla Andersson

Anmälningsavgift exteriörbeskrivning: 150 kr

Betalning: 
Samtliga anmälningsavgifter sätts in på PG 480 59 50-5.

Vid betalning ange hundens registreringsnummer och äga-
rens namn (om möjligt).

Anmälan görs på:
www.vitherdehund.com/aktiviteter/rasspecialen

Du kan även vara med och tävla inofficiellt:
Parklass (En hane och en tik från samma uppfödare)
Barn med hund

Deltagare parklass och ”barn med hund” anmäls på plats.

Information/upplysningar:
Annicka Barvestad, 070-275 17 28 
Elisabeth Söderström, 070-310 96 10

Årets domare
Annika Ulltveit-Moe
Annika Ulltveit-Moe, blev godkänd utställningsdo-
mare för alla spaniels (i FCI grupp 8) år 1984. Sedan 
dess har auktorisationer förlängts och utökats tills 
hon auktoriserades ”FCI All Breed domare” år 2001. 
Hennes domaruppdrag innehåller många välkända 
stora utställningar så som FCI World Dog Show, FCI 
Europeiska Dog Show, Sydney Royal, Asian Interna-
tional, Dog Show Eurasien och för olika klubbar i 44 
länder över hela världen.

Hon har varit engagerad i många hundklubbar och 
är fortfarande engagerad som examinator för många 
raser.

Annika Ulltveit-Moe har tillsammans med sin man, 
Harald Ulltveit-Moe med prefixet Whisborne, lång 
uppfödarerfarenhet, fött upp en mängd champions, 
av olika raser, i Europa, Nordamerika och Sydameri-
ka. Många av dessa hundar med flera championtitlar, 
gruppvinster och Best In Show-vinnare genom åren.

Fotografering
Under flera år har det funnits en önskan om ett vit 
herdehundsgalleri. I år kommer det att fotograferas 
för detta ändamål. 

Vi hoppas att du som är på plats med din vita her-
dehund, oavsett om den ställs ut eller inte vill få din 
hund fotograferad. Det är inte bestämt när fotogra-
fering kommer att äga rum men troligtvis blir det 
löpande under dagen. 

/ Lena Mattsson och Gunilla Andersson
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GEocAcHinG
Krydda promenaden med utmaningar…
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Det finns nog inte något härligare än att ge 
sig ut i skog och mark, ackompanjerad av 
de fyrfota vännerna, på jakt efter skogens 
goda... svamp! 

Text: Gunilla Andersson    Foto: Gunilla Andersson 

Jag saknar det resten av året, att planlöst strosa runt, leta 
efter nya ställen. Komma lite vilse för en stund för att sedan 
plötsligt stå vid ett gult fält. Eller ännu bättre, luta sig ner 
och kika under halvstora granar och se att det sticker upp 
hatt efter hatt från självaste Karl-Johan. 

Men så efter att ha jobbat med en rolig kund, Sagomuseum 
i Ljungby, under ett par år så slog det mig plötsligt att prova 
geocaching. Det skulle man kunna förgylla eller ibland ock-
så förbrylla promenaderna med. Jag är ännu ny geocachare 
och har främst nosat upp cacher i närområdet. Och trots 
att jag tycker att jag har varit på många av de ställerna re-
dan, så har jag missat massor av roliga och märkliga saker. 
Och jag hade aldrig kunnat ana, att det finns så många små 
burkar, tuber och andra skatter gömda utefter den väg jag 
kör till jobbet varje dag, eller i stan, eller...

Ja, jag vill helt enkelt tipsa om utmaningar att krydda sina 
promenader med.

Läs mer på www.geocaching.com

Provligger soffan (geocach Trollsoffan GC4PXA0)...

I behov av ett bad i ett av de vattenfyllda schakten 
(vid geocach Viewpoint GC30P43).
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Kort rapport  
från årsmötet
En liten skara medelmmar samlades på Söderköpings 
Brukshundklubb den 23 mars för att närvara vid Vit 
Herdehundklubbs årsmöte. Trots att det var få människor 
på plats får man väl ändå säga att medlemmar från norr 
till söder ändå var representerade, från Boden i norr till 
Alvesta i söder.

Först hölls medlemsmöte där bl a Agria Breed Profile 
för vit hedehund presenterades. Agria Breed Profiles har 
sammanfattat bilden av hundars liv och hälsa – risker för 
specifika diagnoser är jämförda mellan enskilda raser och 
alla raser tillsammans. Veterinärbesöken avser dem där 
kostnaden för hundägaren överstiger självrisken.

Ännu är underlaget för vit herdehund inte så stort, men 
man kan ändå utläsa vad det är ”mest vanligt” att råka ut 
för och tendenser för hur mycket större risk vh har jämfört 
med ”alla hundar” totalt. Vi får anledning att återkomma 
till detta längre fram.

Efter medlemsmötet och en lättare lunch tog årsmötet 
fart och först på agendan stod som alltid prisutdelning för 
Årets vita herdehundar. Tyvärr fanns ingen av av prista-
garna närvarande, vilket självklart var väldigt tråkigt.

Verksamhetsbesrättelse gicks därefter igenom, liksom 
klubbens ekonomi. Det redogjordes också för årets verk-
samhetsplan. Beslut togs om medlemsavgiften för kom-
mande år, 2015, där styrelses förslag på en sänkning av 
klubbens medlemsavgift klubbades igenom. 

Klubbens medlemsavgift sänks därmed med 25 kronor till 
195 kronor. Kritiska röster har höjts på SBKs kongresser 
för de senaste årens höjda medlemsavgifter, inte minst 
från många av rasklubbar. 

Efter årsmötet ser VHKs styrelse ut enligt följande:
Ordförande Gunilla Andersson 
Vice ordförande Ann-Christine Stareborn 
Sekreterare Camilla Åberg 
Kassör Elisabeth Söderström
 
Ledamöter Annicka Barvestad, Jill Adolfsson och Anette 
Renman.

Suppleanter Camilla Willfors och Karin Sundström.

Vi söker  
valpförmedlare
Valpförmedlaren kan fungera som ett stöd för den 
som söker valp genom att beskriva rasen, svara på 
och vidareutveckla frågor från presumtiva valp-
köpare.

Valphänvisaren företräder rasklubben och är skyldig 
att upplysa om alla till klubben anmälda kullar.  
Hänvisningen ska inte ses som någon rekommen-
dation, utan endast som en upplysning om var ev 
valpar finns. Även informera om vilka uppfödare 
som finns anslutna till klubben, vilka registrerings-
bestämmelser som finns för vit herdehund, känna till 
de rasspecifika avelsstrategier (RAS) som gäller, etc...

Ja, det finns nog ännu mer att säga… Men hör av dig, 
om du känner att detta kan vara något för dig, så 
berättar vi mer!

Skriv till oss, vhk@vitherdehund.com
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Valphänvisning
Klubbens valphänvisning hittar du på vår webbplats. 
Listan uppdateras efterhand nya valpkullar anmäls. De 
kullar som finns där uppfyller rasklubbens rekommen-
dationer för val av avelsdjur. Mer information finns på:

www.vitherdehund.com/uppfodare/valphanvisning

Valphänvisare: Vakant

Följande gäller för valphänvisning genom  
Vit Herdehundklubb

Uppfödaren ska;

•	 följa och vara väl förtrogen med SKKs grundregler,
•	 vara medlem i SKK och VHK,
•	 vara väl insatt i och följa rasklubbens rekommenda-

tioner 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 par-

ningstillfället.

* Dispens för valphänvisning 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.

•	 undvika upprepade kombinationer.

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.

Klubbmärke
Beställ VHKs broderade klubbmärke. 
Märket är ca 7 cm och kostar 20 kronor.

För beställning, skicka pengar tillsam-
mans med ett frankerat och adresserat 
kuvert (den adress dit du vill att märket 
ska skickas) till:

Annicka Barvestad 
Granitvägen 15 B 
744 93 Runhällen

Har du frågor, kontakta Annicka på  
annicka@vitherdehund.com



Lämna inte din hund 
i varm bil

Mer tips och råd på 
www.skk.se
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TEMPERATUR I BILEN
Klockslag       Temp ute    Väderlek Temp i bilil

08.30 +14° skugga +19°
09.30 +18° skugga +38°
10.30 +20° blandat +47°
11.10 +20° sol +57°
12.00 +23° sol +62°
13.30 +22° sol +85°


