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Nahyah vom Terlüner Schloss 
och Tove Eriksson
Foto: Axel Nilsson

Mycket på G.
Hösten har gjort sitt intåg på riktigt, bladen färgas i gult 
och orange. Solens strålar har bleknat något – naturen 
förbereder sig på vila, men det gör inte vi.

Nu är det dags att dra igång klubbmästerskap med buller 
och bång. I samband med detta har några lyckliga chans 
till en träningsdag tillsamman med Eva Ivarsson – en 
kvinna som jag har förstått besitter stor erfarenhet och 
kunnande. Vi hoppas att det blir ett stort gäng som samlas 
helgen den 26-27 oktober på Tierps Brukshundklubb. Inte 
mist för trevligt ungänge!

Regelrevideringar inför 2017 är i full gång. Framför allt har 
ändring av reglerna i bruks varit i fokus, här har du kun-
nat vara med och påverka genom den enkät som låg ute 
tidigare under året. Resultatet av denna enkät har sam-
manställts i en rapport som du kan läsa på klubbens webb. 
Remiss samt tidsplan för bruksreglerna finns också här. 
VHK kommer att finnas representerat vid en regelrevide-
ringskonferens senare i höst.

Ja, sedan är det mycket annat spännande som också är på 
gång. Medan vi kör så det ryker önskar jag er alla en riktig 
skön och aktiv höst tillsamman med era vita.

/Gunilla Andersson
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Aktiviteter på gång

Klubbmästerskap
inofficiella tävlingar i  
lydnad och rallylydnad.

Lydnad, klass I – Elit 
Rallylydnad, alla klasser

Datum: 26 oktober 
Plats: Tierps Brukshundklubb 
Samling: Prel 9.00 
Kostnad: 50 kr/start

Anmälan: 
http://www.vitherdehund.com/aktiviteter/km

Anmäl ditt deltagande innan den 19 oktober.

Betalning kan sker på plats och ska ha erlagts  
INNAN start. 

Vill du, går det bra att betala in startavgift till  
Vit Herdehundklubbs PG 480 59 50-5.  
Märk betalningen ”KM”, gren/grenar och ditt namn.

Förutom att vi korar Klubbmästare i lydnad och 
rallylydnad så finns i år ett nytt pris att tävla om. 
”Robins Rookiepris” – i första hand för dig som 
aldrig tävlat officiellt i någon av grenarna.

Vi bjuder på fika.

Ev frågor besvaras av Mervi Harria,  
mervi_l_h@hotmail.com.  
Mobil 076-560 81 89.

Inbjudan träningsdag
I samband med vårt klubbmästerskap inbjuder 
vi våra medlemmar till en träningsdag med Eva 
Ivarsson.

Lydnad – bruks och/eller lydnad. 
Individanpassad träning så att dagen passar hun-
dar av alla åldrar – både den erfarna tävlingshun-
den och valp/unghunden.

Datum: 25 oktober 
Plats: Tierps Brukshundklubb 
Tid: 9.00 – 17.00 
Kostnad/ekipage: 375 kr 
Antal platser: Max 10 st

Först till kvarn! Medlemmar i Vit Herdehundklubb 
har förtur till platserna.

Anmälan:  
Görs till Mervi Harria, mervi_l_h@hotmail.com.  
Mobil 076-560 81 89.

OBS! Anmälan är bindande.

Senast den 12 oktober behöver vi ha din  
anmälan.

Betalning:  
Sker till Vit Herdehundklubbs PG 480 59 50-5 
Märk betalningen med ”Kursdag” och ditt namn.

Betalningen måste vara oss tillhanda en vecka 
innan kursdagen – annars går din plats över till 
någon annan.

Kvällen avrundas med enklare förtäring som Vit 
Herdehundklubb bjuder på. Ta själv med dig det 
du önskar dricka.

Läs mer på: 
http://www.vitherdehund.com/inbjudan-tra-
ningsdag

www.vitherdehund.com/aktiviteter

Varmt  

välkommen!
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Resan tillbaka
Detta är min och Kulleborgs Kleine-Cava 
Läkerols historia. Vår tävlingskarriär i lyd-
nad vart inte riktig som jag hade tänkt mig 
men vi kom tillbaka och tog revansch! 

Text: Mervi Harria    Foto: Tierp iDag

Hade anmält oss till tävling lydnadsklass 1 i Östhammar 
annadag jul. Vi åker till tävlingen, går lite med hunden 
innan och hon går super bra sen blir dags för platsliggning. 
Hon ligger fint på platsen stilla hela tiden fast andra hundar 
reste sig upp mm så där var det en klar 10 i betyg. Tävlings-
ledaren säger sätt upp hundarna momentet är slut. Jag hin-
ner inte ens förebreda oss för tandvisningen förrän hunden 
flyger upp och morrar, jag tittar upp då är domaren på väg 
mot oss en, äldre herre som är kutryggig med keps, glasö-
gon och termohandskar på sig och han går med händerna 

framför sin mage så jag förstod hennes reaktion, då hon är 
lite reserverad mot främmande människor och helst män.
Vi blir diskvalificerade från tävlingen. Domaren säger att 
om vi inte är anmäld tidigare så kommer det inte att hända 
något eftersom hon inte har bitit, när man blivit anmäld tre 
gånger då blir man avstängd förklarar han. Så vi tar våra 
grejer och beger oss besvikna hem. 

Efter ca två veckor så får jag ett brev från SKK att min hund 
är avstängd med omedelbar verkan från tävling, utställ-
ning, prov och avel. Det står att jag måste åka och testa 
hunden för Stefan Björkman och ringa honom för att be-
stämma en passande tid för testet. Det kändes som om hela 
världen rasade ihop. Nu gällde det bara vinna eller försvin-
na och envis tävlingsmänniska som jag är så existerade det 
bara vinna för mig. Det här skulle vi fixa, så var det bara. Jag 
ringer och pratar med Stefan Björkman, bokar en tid med 
honom på Solna-Sundbybergs Brukshundklubb.
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Det var inte så mycket tid kvar och träna på, skulle precis 
resa till Thailand så jag tänkte att vi sätter i gång med trä-
ningen i februari när jag kommit hem. Det blev dags att 
sätta i gång och träna på allvar. Jag har ju turen med mig 
som har en så duktig tränare och många duktiga tränings-
kamrater som är instruktörer, lydnads- och bruksdomare. 
De har väldigt många års erfarenhet av hundar, träning och 
tävling och så får jag inte glömma bort snälla Elsa, som är 
uppfödare till min gamla schäfer.

Elsa och jag bestämmer för att träffas så hon får träffa Lä-
kerol och se hur hon är. De har bara träffats någon enstaka 
gång innan. Hon ger mig ett program som jag ska följa och 
träna efter, detta brukar de köra på vissa tjänstehundar. 
Elsa är väldigt duktig på att utbilda hundar och har över 30 
års erfarenhet. Hon har både fött upp, tävlat och utbildat 
många tjänstehundar. Kan även tillägga att hon även fött 
upp och haft några vita herdehundar men har nu återgått 
till schäfer.

Vi kör i gång med träningen som fungera riktigt bra. Det 
viktigaste jag ska komma ihåg är att när jag gett ett kom-
mando så ska det gälla tills jag ger ett nytt kommando. Så vi 
börjar med att jag sätter henne lite var som helst – både ute 
och inne – och hon lär sig snabbt. Även om jag drar henne 
i kopplet så sitter hon kvar för det har inte kommit något 
nytt kommando (ett drag i kopplet är inte ett kommando).  
Sen kör vi på med resten av programmet. Vi förvandlar 
tandvisningen till ett lydnadsmoment, främmande män får 
komma fram och hälsa på mig och hon ska sitta, sen bygger 
vi på med tandvisning.

Det blev dags för den hemska dagen när hunden skulle tes-
tas och veckan innan så började hon löpa och då kan hon 
bli lite jolligare men tänkte, vi testar så får vi det överstö-
kat. Vi börjar resan till Stockholm. Elsa och Hannah följer 
med som stöd. Vi kommer fram, massor med hundar och 
folk är där. Vi går runt lite sen ställer vi oss på parkeringen 
och inväntar Stefan.

Det kommer en bil och Elsa säger, nu kommer han. Elsa 
känner igen honom, hon har utbildat hundar tillsammans 
med honom. Jag sätter Läkerol, han går raka vägen fram till 
mig och hälsar sen går vi in i klubbstugan. Chippet ska kol-
las, så det är rätt hund som testas. Stefan pratar lite och 
berättar att han kollat på SKK hunddata, att vi har ställt 
rätt så mycket och att det har gått bra. Han har även kollat 
MH:t, att hon är en hund som inte är så tillgiven för främ-
mande människor.

Stefan gör en massa rörelser mm och har full fokus på hun-
den hela tiden. Sen går vi ut och han drar i lite saker och 
sätter på sig solglasögon mm – tandvisningen var det inga 
problem med. Han får till och med Läkerol att kampa med 
honom.  Hon kampar inte så gärna med främmande männ-
iskor. Han tycker hon är en snäll hund, men en hund som 

inte är så intresserad av främmande och då får man accep-
tera hunden för det vad den är.

Sen får vi massa bra tips av honom också, nått bra ska man 
väl få för de 500 kr som det kostade och testa hunden. Han 
har godkänt hunden och ska skicka in sin redogörelse till 
SKK. De kommer sedan att ha ett möte och efter det får jag 
brev om vad de har beslutat. Mycket nöjda åker vi hemåt, 
hunden har skött sig exemplariskt inte ens ett skäll från 
henne på hela dagen.

Så kommer då äntligen brevet från SKK, nervöst öppnar jag 
det och blir överlycklig.  Vi fixade det, hon är godkänd och 
får tävla igen. Nu var det bara och anmäla till lydnadsklass 
1 igen, men lydnadsdiplom i ettan tänker vi inte ta. Här ris-
kerar vi inte nått mer för en tandvisning.

Första tävlingen var det lite nervöst kan jag erkänna, just 
för tandvisningen med en domare som aldrig träffat hun-
den. Naturligtvis så börjar tävlingen med platsliggning 
som delas upp i flera grupper då det var många tävlanden. 
Vi blir 5 i vår grupp. Vi lägger hundarna, när de legat ca en 
minut går en hund upp och är på väg till sin förare. Då blir 
schäfern som ligger bredvid min helt galen, morrar och fly-
ger på den hunden som gått upp. Jag hör hur de slåss bakom 
mig men vågar inte titta, livrädd att min ska gå upp och 
lägga sig i. Så säger domaren att alla ska gå tillbaka sina 
hundar, ta upp de lugnt och gå i väg med dem.

Efter ett tag så får vi lägga om platsen. Det går kanske 30 
sekunder så reser sig de andra hundarna så det slutar med 
att det var bara min som låg kvar tiden ut. Vilken skräck 
platsliggning och de där två minutrarna kändes som en hel 
dag. Så var det dags att gå fram till domaren för tandvis-
ning, nervöst kändes det. Vi går fram, jag sätter hunden, do-
maren hälsar på mig,  kollar tänderna och säger 10 poäng. 
Tjooohoooo, snacka om vilken känsla! Det ända jag tänkte 
var att nu kör vi – nu ska vi visa vad vi kan och vad vi går för 
och vi ska bli uppflyttade. 

Vi hamnade högst upp på pallen, vi fixade det. Ett första 
pris med 185,5 poäng och klassvinst men det bästa av allt 
var uppflyttning. Nu slapp vi tävla i den klassen mera och 
en 10:a på tandvisningen. Tävlingsmänniska som jag är så 
är jag fortfarande sur på mig själv eftersom jag orsakade av-
drag med 1 poäng för onödigt dubbelkommando som inte 
hade behövts. Vi hade ju hamnat på 194,5 poäng annars, 
men det ska inte hända igen! Fast jag är förstås supernöjd 
med hunden, det var inte hennes fel med avdragen utan 
mitt.

Det bästa och roligaste Läkerol vet är lydnad och det är då 
det är så roligt och jobba hund. Det känns bara så bra nu är 
vi på G igen!!! I dagsläget har vi nu lydnadsdiplom i klass 2 
och tränar inför en start i 3:an.
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Rasspecial 

2014

Ransäter bjöd på stekhett väder när årets  

Rasspecial gick av stapeln. Domaren Annika 
Ulltveit-Moe var mäkta imponerad av att alla 

hundar höll ihop så bra trots värmen. 

Som BIR stod slutligen Nahyah vom Terlüner 

Schloss, ägare Malin Ranestål, visad av Tove 

Eriksson. BIM blev Barvestad’s Rockin Robin, 

ägare Gunilla Andersson.  
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Erövrarens Coat Of Many Colours blev bästa valp.

Frostflake’s Nikita.

Vaddå, man vill ju kunna spana... Säg hej till domaren – Vallgårdens Fantom Fighter.

Vallgårdens Purple Rain vann hanarnas juniorklass.
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Utställningens yngsta supporter, med mamma.

BIM blev till slut Barvestad’s Rockin Robin.

Pocketbay’s Just A Fairy Flash och matte i ringen.
Avalon of Ariellespride blir inspekterad och erövrade certet. 
Och vann domarens pris för ”Bästa pälskvalitet & färg”.

Vallgårdens My Miracle Majo vann öppenklass hanar.
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Rolling Dog’s J’Tila of Extra med matte.

Barvestad’s Cheops Of Giza vann tikarnas championklass 
och domarens pris för ”Bästa rörelser”.

De fina placeringshundarna.

Asta blev bästa veteran.

Här en snabb summering…

Bästa valp: Erövrarens Coat Of Many Colours
Bästa tik: Nahyah vom Terlüner Schloss, BIR
Bästa hane: Barvestad’s Rockin Robin, BIM
Bästa veteran: Asta
Bästa avelsgrupp: Sunnantorps Eifur  
Eskingur 
Bästa uppfödargrupp: Malin Ranestål,  
Kennel Sunnantorp

Bring it On’s pris för bästa junior: Nahyah 
vom Terlüner Schloss
Barvestad’s vandringspris för bästa bruks-
hund: Barvestad’s Rockin Robin

Vi tackar för de positiva reaktionerna på 
årets arrangemang och laddar för nästa års 
rasspecial på Solvalla i Stockholm. 

Varm välkomna!

Fullständiga resultat finns på: 
www.vitherdehund.com/aktiviteter/rasspecialen
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Frostflakeś Kasmir 
– vår vita prins!
Att välja hundras är inte lätt!  

Text & foto: Jenny Olsson

Vår andra hund Zack, (blandras Schäfer/Golden) smiter 
oavsett om där är något att jaga eller inte. Han springer tills 
han nästan stupar och vi har hittat honom efter både 1 och 
2 timmar. Mest är man rädd för att han ska bli överkörd 
men också att han ska ta grannens hönor eller bada i deras 
barnpool – vilket också har hänt!

Vi hade börjat fundera på en hund till och läste mycket om 
olika raser i diverse hundböcker. Önskemålen var en lätt-

lärd, medelstor, gärna långhårig, men inte så mycket päls-
vård. En allround hund som man kunde göra lite av varje 
med. Vit Herdehund var en helt okänd ras för oss men det 
verkade kunna vara något för oss. Vi började leta mer infor-
mation på internet och då dök namnet Eifur Eskingur upp, 
så man kan väl säga att det är hans förtjänst att vi blev så 
intresserade!

Zack hade vi köpt på en annons i Sydsvenskan en söndag 
och tänkte vi skulle vara lite mer förberedda denna gång-
en… Dessutom var semesterresan redan planerad inom 
kort, så det skulle inte bli någon valp det året. På Vit herde-
hunds valphänvisning kollade vi om det fanns någon upp-
födare i Skåne och Frostflake’s Kennel låg i närheten av oss.
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Rasen var som sagt okänd för oss och vi ville få reda på 
skillnaden (precis som så många andra) mellan Vit Schäfer 
och Vit Herdehund. Så vi tog och ringde upp Lena Delér på 
Frostflake’s. Hon förklarade gladeligen och gärna om skill-
naden och frågade om vi ville komma och hälsa på hennes 
hundar. Det ville vi såklart! 

Åker man och tittar på valp är det kört, men eftersom alla 
hennes valpar efter Frostflake’s Grace Kelly redan var sål-
da, var det ju riskfritt!

När vi kom på besök möttes vi av ett gäng glada hundar på 
gårdsplanen. De var inte alls reserverade mot främlingar 
som vi läst om. Valparna var knappt 2 veckor gamla och 
mamman visade stolt upp sina småttingar inne i hallen. Vi 
klappade mest om Grace Kelly och hon njöt i fulla drag för 
de flesta kom väl för att titta på hennes valpar. Hon var helt 
underbar och ljuvlig, så vi bestämde oss för att vi gärna ville 
ha en valp efter henne året därpå!

Men ödet ville annorlunda... När vi kom hem från semes-
tern så fanns det på Frostflake’s hemsida information om 
att Kasmir fortfarande var till salu. Det blev några samtal 
med Lena innan vi fick komma och titta på honom. Hon 
”godkände” oss till slut som valpköpare, vilket inte är alls 
min stil att behöva ”krusa” hahaha… Hon ville ju gärna att 
han skulle komma till någon utställningsintresserad för 
hon tyckte att han var så fin.

Vi var inte intresserade av hundutställning och hade aldrig 
ens varit på någon. Men då fick vi väl lov att bli det!! Lena 
trodde inte riktigt på oss, har hon erkänt i efterhand.

När vi åkte hem med honom satt jag med honom i knäet 
och grät av lycka.  Han var bedårande och fick heta Tim!
Han var en väldigt lättlärd, modig och en social valp! 

Zack tog emot nykomligen med återhållsam glädje och 
tyckte han var ganska jobbig i början. Han tycktes undra 
”när kan vi lämna tillbaks den??” Numera leker de hårt men 
hjärtligt och är väldigt glada för varandra. 

Även Tim jagar lite, men han springer inga längre rundor 
och kommer snabbt tillbaka. Det där med ”att vara roligare 
än kaninen” är lättare sagt än gjort! 

Första utställningen var på Ribbersborg i Malmö. Då jag är 
stelopererad i foten och inte kan springa, föll det på Connys 
lott att visa honom. Det kan ju inte vara så svårt att springa 
och visa upp en hund, men det var ju liiiite fjantigt, tyckte 
han. Han insåg snabbt: ”Vad har vi gett oss in på och vad 
hade vi här att göra?”  Tim skuttade glatt runt i ringen och 
bet efter kopplet. Han lyckades stå stilla någon kort stund 
då när han var 6 månader. Det blev inget HP och i omdömet 
stod ”Ringträning behövs för både handler och hund”.  Det 

var ju inte så speciellt kul att gå på utställning tyckte vi… 
Kanske tur att det redan var anmält till nästa utställning. 
Det blev att gå på några ringträningar innan det var dags 
igen och då gick det bättre.

Det är en bedömningssport och det är väl tur att inte alla 
tycker lika… Vi har haft väldigt roligt och träffat många 
trevliga människor och hundar. Framgångar och några 
enstaka besvikelser har vi fått uppleva, men så länge Tim 
och vi tycker det är roligt kommer vi att fortsätta att ställa 
ut. Förhoppningsvis kommer det många roliga tillfällen 
framöver!

Här är ett axplock av våra glädjestunder med Tim:
BIS-valp (6-9 mån) i Anderslöv. Första officiella utställning-
en i Åstorp blev det Cert och Bir, när han precis fyllt 9 må-
nader. Det kändes helt overkligt… Så stolta vi blev! Vid 14 
månaders ålder var det dags för röntgen. Så fruktansvärt 
nervösa vi var i väntan på resultatet och så härligt när be-
skedet kom om att det var OK!  Strax därpå var det dags för 
MH (Mentalbeskrivning) i Falsterbo. Med ett gott självför-
troende gick han banan och fick en 1:a på skott. Rasspeci-
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alen i Köping 2013 var otroligt spännande att få se så många 
Vita på samma gång! Att sen ”Bonnapågen” Tim blev ”Bäs-
ta Junior” och 3:a i bästa hanhundsklassen var långt över 
vår förväntan! Som en kul grej anmälde vi även till BPH 
(Beteende och personlighets- beskrivning hund) i Bjuv. 
Det kallas ibland ”Lilla Mentaltestet” och är upplagt för att 
passa alla olika raser. Det är ganska likt MH. Testledaren sa 
efteråt att det var ett trevligt förstagångsmöte med rasen! 
Deltagit i ”Barn med Hund” där Julia, 7 år visade honom 
jättefint! Flera turer har vi varit i Danmark som resulterat 
i 2 Danska cert! Mars 2014 på Malmö Internationella tog 
han sitt 15-e Cert i Sverige och blev därmed fullcertad, nyss 
fyllda 2 år. Det firade vi med champagne! Sista Maj 2014 var 
det så dags att försöka sig på ett MT (Mentaltest) i Tollarp. 
Vi hade hört att man skulle vänta tills de var lite äldre, men 
då han är så stabil och cool så trodde vi han skulle klara 
det. Tim har inte tränats i att kampa så det fick vi hjälp med 
av vänner och bekanta att träna upp. Han klarade alla mo-
menten på ett bra sätt och poängen blev godkända! Detta 
ledde till de åtråvärda titlarna Champion i Sverige och Dan-
mark! Efter en godkänd exteriörbeskrivning i Höganäs, får 
han även titulera sig KORAD (=godkänt MT och godkänd 
exteriörbeskrivning).

Vi är väldigt glada och tacksamma för allt skoj vi hittills 
fått uppleva med honom. Mest av allt uppskattar vi hans 
glada och trevliga temperament. Han är väldigt gosig och 
kelig och vill vara med hela tiden!
Valet av ras har vi inte ångrat!

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 valpköpare.

Valphänvisaren företräder rasklubben och är skyldig 
att upplysa om alla till klubben anmälda kullar.  
Hänvisningen ska inte ses som någon rekommenda-
tion, utan endast som en upplysning om var ev valpar 
finns. Även informera om vilka uppfödare som finns 
anslutna till klubben, vilka registreringsbestämmelser 
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 be-
rättar vi mer!

Skriv till oss, vhk@vitherdehund.com

Vi efterlyser artiklar 
och annat material till  
tidningen!

Var med och bidra? Vi är otroligt glada 
för alla som hjälper till att skicka in  
material till Vita Svepet. 

Nästa nummer kommer att bli ett dubbel-
nummer. Passa även på att skicka in din 
jul- och nyårshälsning!

Kontakta oss! 
vitasvepet@vitherdehund.com.
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I behov av ett bad i ett av de vattenfyllda schakten 
(vid geocach Viewpoint GC30P43).

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.

Diplom MH
Har din hund genomfört MH, och har 
känd mental satus? Då kan du beställa 
ett diplom från klubben. För medlemmar 
i Vit Herdehundklubb är det gratis, för 
övriga kostar diplomet 50 kr.

Du beställer det av Elisabeth Söderström,  
elisabeth@vitherdehund.com

Notera namnet på hunden, när och var 
MHt gjordes tillsammans med ditt namn 
och din adress.

DIPLOM 
Mentalbeskrivning Hund (MH)

har deltagit vid MH och har nu känd mental status. 
Tack för ert deltagande och lycka till i framtiden.

Datum För Vit Herdehundklubb



Se till att ni syns!

Nyfiken på 
Nordic Style?
Nordic Style är en ny gren inom Svenska 
Brukshundklubben och är en internationell 
variant av nordiskt bruksarbete.

Om Nordic Style
Med ett enat nordiskt förslag och gott samarbete med Frans 
Jansen, ordförande i FCI:s brukskommission, godkände FCI 
regelförslaget och tävlingsformen blev officiell 2012.

Tävlingsmomenten
Nordic Style skiljer sig från svenskbrukset genom att hu-
vudmomenten för rapport-, spår- och sökhundar sker över 
två dagar. För skyddshundarna är planskyddet nedkortat 
och lydnadsprogrammet är betydligt kortare. Platsligg-
ning sker i grupp utan skott, med dolda förare och under 
tre minuter.

Regler för Nordic Style
Reglerna baseras på de regler som gäller för Nordiska mäs-
terskapen. Det innebär att alla FCI-anslutna länder kan 
arrangera tävlingsformen officiellt och att internationellt 
Cert (CACIT) delas ut (om tävlingen är internationell).

Nordic Style finns i fyra olika grupper, men bara i en klass. 
Tävlingsformen saknar ingångsklass och de tävlande 
måste kvalificera sig nationellt. Ingångskravet i Sverige är 
godkänd i högre klass i aktuell bruksgren.

Här hittar du reglerna för Nordic Style  
www.sbk.nu/tavling-utstallning/regler/

Amälan till tävling
För tävlande som vill anmäla sig till tävling finns det en 
separat tävlingskalender för prov i Nordic Style. För mer 
information och anmälan kontaktar den tävlande arrangö-
rens kontaktperson.

Här hittar du tävlingskalendern för Nordic Style 
www.sbk.nu/tavling-utstallning/tavlingsgrenar/bruksprov/nordic-
style/ansokan-om-prov-i-nordic-style/


