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Rasspecial 2014, vinnaren av 
domarens specialpris – Bästa 
pälskvalitet & färg: Avalon of 
Ariellespride
Foto: Lena Mattsson

Livet är skört, ta väl 
hand om varandra!
Det känns oerhört svårt att hitta ord till denna lilla spalt. 
Jag hade tänkt att skriva lite om det som upptagit mycket 
av klubbstyrelsens tid, men så nåddes jag av den oerhörda 
vetskapen om att en kvinna mitt i livet hastigt ryckts bort 
från oss, Mette Strand – en vän i vitherdehundsfamiljen. 
Så just nu känns saker man tyckt så viktiga bagatellarta-
de, ord så fjuttiga och tankarna går till det som är ”viktigt 
på riktigt” här i livet. 

Ta vara på livet och ta väl hand om varandra.

/ Gunilla Andersson, ordförande

Vi önskar material till kommande nummer 
av Vita Svepet – hör av dig om du har något 
att berätta.

vitasvepet@vitherdehund.com

Rasspecialen 2013, Mette Strand tillsammans med Titti  
Benjaminsson. Titti som vann den vackra tavlan Mette målat.
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Aktiviteter på gång

Rasspecial 2015
Datum: 23 augusti, 2015 
Plats: Täby Galopp, Stockholm 
Domare: Maritha Östlund-Holmsten

Nu är det snart dags igen, för Rasspecial (rasut-
ställning för vit herdehund). Vi kommer att hålla 
till på Täby Galopp, i samband med Stockholms 
kennelklubbs nationella utställning 22-23 augusti 
2015. 

Hjärtligt välkommen! 

För att vi ska kunna ro arrangemanget i land 
behöver vi frivilliga krafter på plats. Hör av dig till 
utställningsgruppen om du har möjlighet att hjälpa 
till. Mejla oss: utstallning@vitherdehund.com

www.vitherdehund.com/aktiviteter/rasspecialen

Läs mer på sidan 6.

Hel korning – mentaltest  
och exteriörbeskrivning  
– vit herdehund
Datum: 10 oktober, 2015 
Plats: Södertälje (kommer troligen att flyttas - 
info kommer) 
Domare: Gunnel Ferm och Lorentz Ogebjer 
Exteriörbeskrivare: Gunilla Andersson

Anmälan görs på:  
http://goo.gl/forms/E5oPl8O8Q1  
(Se inbjudan på SBK Tävling http://sbktavling.se/
competitions/16400)

SM i agility
Datum: 26-28 juni 2015 
Plats: Linköping
www.agilitysm2015.se

SM i lydnad & rallylydnad
Datum: 24-26 juli 2015 
Plats: Sundbyholms travbana
www.kungsorsbhk.com/sm2015

SM i bruks & IPO
Datum: 28–30 augusti 2015 
Plats: Malmö
www.bruks-ipo2015.se

Nordiska mästerskap  
i bruks & IPO
Datum: 18-20 september 2015 
Plats: Vallentuna IP

www.nom2015.sbkstockholm.se

www.vitherdehund.com/aktiviteter
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MentAL- 
beSkriVning 
VALp

Under sommaren 2014 fick jag möjligheten 
att utbilda mig till Valpbeskrivare hos SBK 
och tänkte därför ta tillfället i akt att här 
berätta lite om vad Mentalbeskrivning Valp 
innebär. 

Text & foto: Pernilla Swahnström
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Mentalbeskrivning Valp (MV) syftar till att på sikt få ett 
underlag som kan användas för utvärdering och som ett 
komplement till Svenska Brukshundklubbens mentalbe-
skrivning hund (MH) och mentaltest (MT). Det är också 
tänkt att MV ska kunna användas som ett hjälpmedel av 
uppfödaren vid val av lämpliga valpköpare samt för att 
kunna välja inriktning på valpens framtida träning.  

Historia
Det har länge figurerat olika tester av valpars mentalitet. 
De första resultaten av sådana tester som finns publice-
rade är från hundforskningsprojekt i USA på 1950 – 60-ta-
len. Dessa syftade till att studera och notera beteenden i 
en viss ålder för att sedan kunna följa valpens fortsatta liv 
och se om vissa drag i hundens personlighet avslöjas redan 
då hunden är valp. Under denna period var det framförallt 
ledarhundskolor och hundskolor inom militären som ville 
veta vilka valpar som det var värt att satsa resurser på. 
(Tidningen Brukshunden, författare Lars Fält).

Då idén om valptester spreds ville alltfler privata uppfödare 
också ha en tidig bedömning av avkomman för att kunna 
välja rätt ägare till rätt hund. Det utvecklades då några 
olika tester bland annat på dåvarande Statens Hundskola i 
Sollefteå på 1970-talet. Då SBK skulle utveckla förslaget till 
det som kom att bli mentalbeskrivning valp (MV) studera-
des de valptester som fanns publicerade och några moment 
som ansågs vara användbara valdes ut för att efter lite änd-
ringar i utförande och bedömning tas med. I urvalet togs 
hänsyn till att en beskrivning inte får ta för lång tid per valp 
samt att det ska vara praktiskt möjligt att genomföra be-
skrivningen i normal hemmiljö. (Tidningen Brukshunden, 
författare Lars Fält).

Genomförande 
Mentalbeskrivning valp genomförs då valparna är sju till 
nio veckor gamla och beskriver valpens beteende i speci-
fika situationer. Beskrivningen utförs lika för alla valpar.  
Den som genomför Mentalbeskrivning Valp är utbildad av 
Svenska Brukshundklubben och ska vara en person som 
valparna inte har träffat tidigare.

Mentalbeskrivning Valp genomförs i ett isolerat utrymme 
där valpen inte varit tidigare. Det går också att använda en 
inhägnad utomhus. Det är viktigt att resterande valpar i 
kullen och tiken är utom hörhåll från beskrivningsplatsen 
så att valpen inte blir störd. Det bör också vara så få åskå-
dare som möjligt under beskrivningen av samma skäl. Om 
fler vill se valpbeskrivningen går det bra att en tredje per-
son filmar valpbeskrivningen så att andra intresserade kan 
ta del av resultatet i efterhand.

Mentalbeskrivning Valp innehåller elva stycken moment 
där valpbeskrivaren bland annat beskriver valpens beteen-
de, intresse/nyfikenhet, hälsning, kontakt, leklust, gripan-

deform, handlingsförmåga och ängslan. Till sin hjälp har 
beskrivaren ett protokoll med en intensitetsskala från 1 till 
5, där 1 står för låg intensitet och 5 står för hög intensitet.  
Valpbeskrivaren observerar också om valpen visar resurs-
försvar, om valpen gör annat under beskrivningen och om 
valpen varit ljudlig under halva eller mer än halva tiden av 
beskrivningen.

Avslutningsvis skattar valpbeskrivaren hur aktiv och trygg 
valpen har varit under momenten och uppfödaren skattar 
hur aktiv valpen är i vardagen och i förhållande till övriga 
valpar i kullen.

Utbildningen
Jag fick möjligheten att under en helg utbilda mig till men-
talbeskrivare valp. På Södertälje Brukshundklubb samla-
des vi en mycket varm fredagskväll i juli, mitt i VM i fotboll, 
två lärare och ett antal elever med olika hunderfarenheter 
och hundkunskaper. Det blev en mycket intensiv helg med 
många nya kunskaper och erfarenheter och många trevliga 
hundmöten. Det roligaste och mest givande i utbildningen 
var att under överinseende av de andra eleverna och kursle-
darna själv genomföra valpbeskrivningar samt att studera 
då andra genomförde beskrivningar. Det var mycket spän-
nande att studera olika hundraser samt hur beteenden 
kunde skilja sig åt mellan valpar av samma ras. 

Jag anser att det är värdefullt för uppfödaren att få en be-
skrivning av sin valpkull och det är intressant för valpkö-
paren att ta del av hur just dennes valp reagerade i olika 
situationer under testet vilket också kan vara användbart i 
den framtida träningen av valpen. 

Är du som uppfödare intresserad av att få din kull beskri-
ven, kontakta SBK:s förbundskansli, therese.palm@bruks-
hundklubben.se tel.08-505 875 15.
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Snart dags igen för

rasspecial
Den 23 augusti hålls Rasspecialen på Täby Galopp i 
Stockholm. Även i år samarrangerar vi med en kennel-
klubbsutställning, denna gången Stockholms kennelklubb. 
Vi hoppas att få bjuda på lite överraskningar, en riktigt 
trevlig dag och så har vi beställt lite lagom vakert väder.

Årets domare är Maritha Östlund-Holmsten.

2014 års BIS-1 och BIR Nahyah vom Terlüner Schloss, ägare Malin Ranestål. 
BIS-2 och BIM Barvestad’s Rockin Robin, ägare Gunilla Andersson.  
Domare var Annika Ulltveit-Moe. 

Anmälan är öppen!Sista anmälnings- och betalningsdag 24 juli, 2015.
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Vit Herdehundklubb inbjuder till  
officiell rasutställning för vit herdehund.

Datum: Söndagen den 23 augusti, 2015
Plats: Täby Galopp, Stockholm
Domare: Maritha Östlund-Holmsten
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 150 kr, veteran 240 kr, övriga 300 kr.

Sista anmälnings- och betalningsdag: 24 juli, 2015.

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

Vid betalning ange hundens registreringsnummer, ägarens 
namn och telefonnummer (om möjligt).

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

Vandringspriser & övriga priser: 
Benite och Leif Marklunds vandringspris  
– BIR vinnande hund 
Barvestad’s vandringspris  
– Bästa bruksmeriterade hund
Bring it On’s pris  
– Bästa junior

Domarens specialpriser: 
Bästa rörelser 
Bästa huvud & uttryck 
Bästa pälskvalitet & färg

Du kan även vara med och tävla inofficiellt:
Parklass – 60 kr/par 
(En hane och en tik från samma uppfödare)

Barn med hund – 40 kr

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

Information/upplysningar:
Anna Dahlberg, 073-544 18 77 
Gunilla Andersson (CUA), 070-609 09 15

Jag heter Maritha Östlund-Holmsten och ser med 
glädje fram emot domaruppdraget för vit herdehund. 
SBK-raserna ligger mig mycket nära där anatomi och 
funktion prioriteras. 

Mitt liv har alltid kantats av hundar, jag växte upp med 
familjens jakthundar och en egen liten vit dvärgpudel.  
Den första boxern kom in i mitt liv då jag var 16 år 
gammal och kom att prägla mitt framtida liv på många 
sätt. 

Sedan 1976 föder jag upp boxer tillsammans med min 
man, under prefixet Teamwork. Vi är båda aktiva med 
egna och/eller uppfödningens hundar, inom såväl ut-
ställning som övrig  provverksamhet och domare båda 
två – jag exteriördomare och mannen mentaltest- och 
bruksprovsdomare. 

Hundintresset har lett till ett mycket aktivt förenings-
liv. Sedan tonåren har jag varit engagerad i SBK och 
rasklubbsverksamheten, och det är fortfarande den 
klubbverksamhet som ligger mig mycket varmt om 
hjärtat. 2013 valdes jag in till Svenska Kennelklubbens 
centralstyrelse och leder där kommittén för hundars 
mentalitet.

Jag har varit auktoriserad exteriördomare sedan 1998, 
dömde från början endast boxer. Nu, 16 år senare, har 
jag just slutfört en utbildning som ska leda till grupp 2 
allrounddomare. Jag dömer även alla brukshundarna 
i grupp 1 och har påbörjat utbildning av resterande 
raser i grupp 1. 

Domaruppdraget är inte bara ett viktigt och angeläget 
uppdrag inom hundverksamheten, det är också fantas-
tiskt stimulerande och väldigt intressant!

Hemma hos oss bor idag två boxer, en veterantik och 
en liten gul tikvalp som föddes i februari. 

Ser fram emot att möta er i augusti.

Hej!

Bästa hälsningar
Maritha Östlund-Holmsten
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Har man ambition att tävla i bruks, IPO  
eller viltspår så är skotträdsla en av de 
stora grejerna som verkligen kan sätta  
käppar i hjulen. 

Text & foto: Anders Granlund

Uppfödarna gör sitt bästa med hjälp av MH att begränsa 
nedärvd skotträdslan men det finns såklart inga garantier 
trots det. Jag vill samtidigt passa på att slå ett slag för att 
göra MH med din hund. Det ger nyttig information både till 
uppfödaren och dig själv, samtidigt som du och din hund 
får en trevlig dag i skogen. 

När jag själv gjorde MH med min hund visade hon tydlig 
rädsla för skotten. Det blev ett kryss i ruta 5 och folk om-
kring mig verkade ta det hårdare än vad jag gjorde. Jag för-
stod nog inte då hur mycket jobb det kan vara utan tänkte 
att det där är säkert enkelt att träna bort.

Idag har jag större förståelse för varför folk reagerade på 
det viset. Min hund har idag inga problem med skott och 
hon ligger lugnt och säkert på platsliggningen, men det var 
betydligt knepigare och tog längre tid än jag föreställde 
mig just då.

Jag tänkte berätta lite hur jag har gått tillväga. Detta är 
absolut inget facit, jag tror att alla hundar (och förare) 
är olika den som känner hunden bäst måste avgöra hur 
träningen skall gå till.

Kanske kan det iallafall ge något tips, eller åtminstone 
visa att en 5:a på skott inte nödvändigtvis betyder att 
du och din hund måste avstå från dom sporter där skott 
förekommer.

Brukshundklubben som jag är medlem i har skott träning 
en gång i veckan så vi började som dom flesta gör att bara 
närvara på avstånd. Detta gav ingen positiv effekt, kanske 
snarare tvärt om, så jag slutade med detta efter ett par 
gånger.

Efter en tid av egentligen ingen skott träning alls såg jag en 
annons för ”Knallpåken” i tidningen Brukshunden och be-
ställde en sådan. Den låter mindre och ersätter inte en van-
lig 9 mm startpistol men eftersom den gav mig möjligheten 
att själv styra när det skulle smälla var detta början till en 
bra träning. Jag kan varmt rekommendera den.

När jag började träna så började jag med att säga åt hunden 
att vänta för att sedan gå en bit ifrån och skjuta ett skott. 
Det där hade jag inte tänkt igenom ordentligt så när hon 
då blev orolig och kom till mig så visste jag inte riktigt hur 
jag skulle göra. Lite naivt hade jag sett framför mig att hon 
skulle vara kvar och jag skulle gå tillbaks och ge henne en 
godis. Jag hade egentligen ingen plan på hur jag skulle age-
ra om det inte gick som förväntat.

Jag fick tänka om och beslutade mig för att försöka göra 
skottet till en slags belöningssignal, något som skulle för-
knippas med att nu händer det strax någonting riktigt skoj!

Här kanske åsikter går isär och varningsfingrar kan höjas – 
hunden ska ju ligga lugnt på platsliggningen. Jag valde ändå 
att köra på den linjen. Jag tänkte att skotten aldrig någon-
sin kommer bli lika roliga som en kanin, och eftersom hon 
ligger kvar på vanlig platsliggning även om det springer 
förbi en kanin så ska det inte vara någon fara.

Det jag började göra nu var ungefär likadant. Jag sade åt 
hunden att vänta, gick ifrån en bit och sköt ett skott med 
knallpåken. Direkt efter ett JA! och så slängde iväg en boll. 
Detta fungerade utmärkt! Jag passade på att träna rätt så 

Så gjorde vi:

Skotträdsla 
hos hund
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ofta med olika varianter av denna övning. När det kändes 
rätt försökte jag komma på olika sätt att stegra svårighets-
graden i små små steg – alltid vaksam på att träningen gick 
åt rätt håll.

Till exempel:
•	 Gå ifrån, kasta bollen, skjut, säg varsågod.
•	 Gå ifrån, kasta bollen, säg varsågod., skjut medans hun-

den springer. Här fick jag stopp på vägen och fick upprepa 
varsågod..

•	 Man kan lägga ut bollen istället för att kasta den.
•	 Man kan vara bakom hunden när man skjuter och ger 

varsågod.
•	 Skjuta medans man bara är ute och promenerar och hun-

den är en bit bort, belöna direkt.
•	 Skjuta medans hunden letar godis.
•	 etc etc...

Så småningom var det inga problem att lämna hunden, 
gå ifrån och skjuta, gå tillbaka och kampa, ge godis eller 
slänga en boll. Jag hade helt enkelt börjat för svårt. Denna 
träning pågick under väldigt lång tid. Vi hade inte så bråt-

tom utan det fick ta den tid det tog, vi var ändå inte klara 
för att tävla sök ännu.

Till slut var det liksom normalt att husse ibland förde ovä-
sen och det betydde att det vankades lek eller godis. Jag för-
sökte hitta lite olika platser att träna på så att det inte skul-
le bli helt situationsbundet men i slutändan hade vi ändå 
ett ganska begränsat antal platser som vi kunde träna på. 
Det kändes toppen, så vi testade att åka ner till brukshund-
klubben igen för att vara i närheten då det var skott träning. 
Dåligt resultat. 

Det är rätt så stor skillnad i ljudet så det var dags att vänja 
henne med startpistolen. Jag ordnade en egen 9 mm start-
pistol och började om med i stort sett samma övningar som 
vi gjort tidigare med knallpåken. Eftersom hon kände igen 
övningarna så tog det inte särskilt lång tid innan hon as-
socierade till startpistolen på samma sätt som knallpåken.

Vi tränade så några gånger i veckan under ett par måna-
der och när hon kändes helt säker så testade vi att åter igen 
åka till brukshundklubben och vara i närheten då det var 
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skott träning. Dåligt resultat igen. Det var förvisso bättre 
än förut men absolut inte bra.

Efter en del funderande visade det sig att hon var helt ok 
med skott så länge hon visste att det var jag som sköt. Hon 
kunde alltså utan problem ligga platsliggning med skott så 
länge som det var jag som var skytten.

För att fixa denna sista detalj körde vi på samma spår som 
tidigare – skott = skoj. Det spelade ingen större roll om det 
var 6 eller 9 mm skott i det här läget utan det handlade bara 
om att förklara för hunden att det var helt ok att det smäll-
de även då det inte kom från mig.

Vi stegrade övningarna genom att förflytta skytten från att 
vara framför, till sidan och slutligen bakom oss. Även min 
position gentemot hunden varierades från att vara nära 
till en bit ifrån henne när skotten kom. I början skickade 
jag iväg en boll eller kampade med kamptrasa och senare 
testade jag att utbrista JA! och springa ikapp med hunden 
till skytten och få belöning där. Båda varianterna verkade 
fungera bra.

Vi tränade detta i ungefär samma takt som med startpi-
stolen, ett par gånger i veckan under ett par månader. Efter 
detta var det färdigt.

Nu när hon inte längre var rädd för skott oavsett vart de 
kom ifrån så var det inga problem att utföra platsliggning 
tävlingsmässigt heller – så vi anmälde oss till tävling.

Känslan efter platsliggningen med skott den där första täv-
lingen var fantastisk! Hon låg lugnt och fint, fick 10 poäng 
och det kändes som vi redan där hade vunnit hela tävlingen 
(vi nollade sökarbetet efter lydnaden men det kvittar för jag 
var så otroligt nöjd ändå).

Slutligen några tips:
•	 Försök lämna känslorna hemma. Det viktigt att själv vara 

lugn och säker. Bli inte stressad, tyck inte synd om hun-
den och absolut viktigast av allt – bli inte arg eller irrite-
rad!

•	 Var väldigt försiktig så att träningen går åt rätt håll – går 
du för fort fram kan du förvärra situationen.

•	 Lyssna gärna på tips och råd med följ dom inte blint (inte 
heller de som står i denna texten). 

•	 Jag har inga som helst bevis för det men jag tror att all trä-
ning som utmanar och stärker hunden, tex miljöträning, 
har en positiv inverkan även på skotträdsla.

•	 Man kan utnyttja skjutbanor om man har sådana i när-
heten. Börja att bara promenera/leka långt ifrån och av-
ancera närmare bara när det känns rätt. Tänk på att du 
själv inte har någon kontroll över skotten där. Jag prome-
nerade själv rätt ofta i närheten av en skjutbana och i dom 
lägena ignorerade vi skotten.

•	 Budföringen är enklare att träna eftersom hunden är i 
aktivitet. Funkar platsliggningen så bör budföringen inte 
vara några problem. Se bara till att mottagaren är beredd 
att agera ifall det blir ett stopp på vägen då det smäller.

••
Vår vän  

Mette Strand 
– du fattas oss!
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kongress  
och regelpaket
SBKs Kongress bjöd iår på ett digert pro-
gram. Förutom aktuell informaiotn från 
olika håll, val av förbundsstyrelse, motioner 
och förslag, osv så fanns det en hel del 
regelpaket som det skulle fattas beslut om.

Text: G. Andersson & Anki Stareborn    Foto: Anki Stareborn

Helgen började med den sedvanliga Rasklubbsträffen un-
der fredagskvällen. Representanter från alla SBKs raklub-
bar träffas för gemensam information och diskussioner. 
Vid just detta tillfälle gick vi igenom material som alla ras-
klubbar skickat in gällande uppföljning av tex HE/ED – hur 
ser det ut, hur många röntgade hundar har vi. MH och MT 
likaså. Hur många hundar har vi som deltar på bruskprov 
resp utställning etc. Det pratades också om den översyn av 
MT som är på gång. Självklart diskuterades även de förslag 
och motioner som det skulle fattas beslut om under kon-
gressen. Det råder ett bra klimat mellan rasklubbarna. Vi 
upplever också att det finns en mycket större insyn och öp-
penhet inom SBK, vilket inte minst avspeglas i den mail-
skörd som väller in till klubben under vissa perioder. 

För Vit Herdehundklubb deltog Gunilla Andersson, även 
Anne-Christine Stareborn fanns också på plats fast i egen-
skap av delegat för Stockholmsdistriktet. Det var en väl 
genomförd kongress. Första dagen på kongressen innehöll 
intressant information från Ulf Uddman, SKK. Det som 
inte var så positivt var att antalet anmälningar till diciplin-
nämnden nu är fler än någonsin. Hundsporten har gått om 
hästsporten gällande detta. Det finns många nya projekt på 
gång inom SKK och Ulf redogjorde kort för några av dem. 

Arbetet med regelrevideringarna har gjorts på lite olika 
sätt, men alla arbetsgrupper har samlat in synpunkter från 
medlemmar, lokalklubbar, rasklubbar och distrikt. När det 
gäller lydnad och bruks hölls en tvådagars regelkonferens 
under förra hösten. Förslag har nötts och blötts. Arbets-

gruppen för lydnad har dessutom varit väldigt öppen och 
diskuterat på Facebook. Så det var inte så att det skulle pe-
tas så mycket i detaljer – men några små tilläggsyrkanden 
gick igenom. Förslaget ang barmarksdrag drogs tillbaka av 
FS, förslaget kommer att omarbetas något. Kongressen sa 
ja till internationella regler för lydnad och därmed också ja 
till en nationell startklass. Revideringen av bruksprovsreg-
lerna gick igenom med tilläggsyrkande ang platsliggning i 
lägre och högre klass. Revidering av MH antogs också med 
några tillägg. Regelpaketen inför 2017 kommer nu gå vidare 
till SKK för fastställande. Vidare beslutades att kongressen 
ska även fortsättningsvis kommer att hållas varje år. En 
höjning med 10 kr av förbundsavgiften inför 2016 klubba-
des igenom.

Vit Herdehundklubb blev tillfrågade av UG Lydnad om att 
vara med och testa den nya nationella startklassen. Vi får 
lov att återkommer med mer information framöver om 
detta. 

Vid banketten avtackades Peter Rimsby som slutar den 16 
juni. Vi mste även nämna att vår stora vän och klippa på 
kansliet när det gäller medlemsfrågor Inga-Lill Tollstam 
tilldelades förtjänsttecken. 

Peter Rimsby avtackas av Barbro Olsson, 
iförd sedvanlig toastmasterkavaj.
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Ordförande

Gunilla Andersson
Bor utanför Vislanda i södra Småland. Har två vita herdehundar (Robin 
och Esaul), två katter (Mira och Keba) och två... Nej, bara en sambo 
(Axel). Jobbar som art director på ett företag i Ljungby. Jag har varit 
med i VHKs styrelse sedan några år tillbaka och visst är det periodvis 
väldigt mycket tid man lägger ner på arbete i rasklubben – men för det 
mesta är det otroligt roligt. Aldrig annars hade jag träffat alla dessa 
människor som brinner för samma sak som jag – hunden och framför 
allt vit herdehund! Förutom jobb, arbete i klubben försöker jag hinna 
med att träna hund, och tävla också mellan varven. Vi håller på med det 
mesta och vit herdehund är verkligen en allroundhund. Robin har till 
och med imponerat på mina retrivervänner och blivit kallad ”mäster-
markören” av en snopen retrieveruppfödare. För mig är det oerhört 
viktigt att vit herdehund får vara en sund och frisk hund i såväl knopp 
som kropp.

Ledamot 

Sophie Eklund
Jag valdes till ledamot på årsmötet i år. Jag 
är 31 år och bor med min sambo Peter i Sol-
lefteå med våra 3 hundar, 2 hästar, 2 katter 
och en massa smådjur. Jag jobbar natt som 
behandlingsassistent på ett ungdomshem 
för flickor. South Streem’s Beauty Dio är 
min 4-åriga vita herdehund som jag hål-
ler på att utbilda till patrullhund. Vi tävlar 
rallylydnad i mästarklass, och har precis 
börjat tävla i lydnad. Vi tränar det mesta, 
som spår, viltspår, drag, agility och besöker 
gärna utställningar. Jag är ordförande i 
Sollefteå Brukshundklubb där jag även är 
ansvarig för mental- och utställningssek-
torerna. Sedan hösten 2014 sitter jag med 
i VHKs hundsportgrupp. Jag är utbildad 
CUA, MH figurant, rallylydnadssekreterare 
och rallylydnadsskrivare.

Sekreterare

Camilla Åberg
Jag bor i Boden med man och hund. Innan jag skaffade hund, hade jag väl 
inte så stora funderingar kring att äga hund. Idag, 7 år senare så har jag 
insett hur mycket det finns att tänka på. Det handlar om föreningslivet, 
egen hundhållning, uppfödning, mentalbiten. Och en hel del annat. Det 
bästa med att vara med i Vit Herdehundklubb är att man tillsammans 
verkar för att bevara och utveckla vår underbara ras. Även att man är 
många som aktivt jobbar med samma typ av frågor.
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Kassör

Elisabeth Söderström
Bor på Värmdö ca tre mil utanför Stockholm. Jag och min 
man Eric har kenneln South Streem’s och för tillfället har vi 
fem vita herdehundar. Jag har varit med i VHKs styrelse sedan 
2009 och nu är jag kassör. Vi håller på med lite smått och gott 
med våra vita herdehundar, bla utställning, viltspår, bruks, 
spår och nose work.

Suppleant

Jenny Olsson
Jag är uppvuxen i Malmö med mina föräld-
rar som hade först schäfrar och sen austra-
liensk terrier och silkyterrier. Jag och min 
man bor på landet 2 mil utanför Malmö och 
familjen består av en blandras schäfer/gol-
den, två vita herdehundar och två katter. Vi 
fick upp ögonen för vit herdehund för bara 
några år sen och tycker det är en fantastisk 
vacker ras som man kan träna vad man vill 
med! Har varit aktiv under flera år i en lokal 
hundklubb i Svedala bl a i styrelsen och som 
hjälpassistent på valp- och allmänlydnads-
kurser. Tycker det ska bli kul och intressant 
att vara delaktig i styrelsen i Vit Herdehund-
klubb.

Ledamot

Anders Granlund
Bor i Malmö och är aktiv i Malmö Bruks-
hundklubb. Jag är relativt ny i hundvärlden 
och är inne på min första hund Nowa, en 
vit herdehunds tik. Fastnade ordentligt för 
hundsport efter att av misstag anmält till fel 
kurs på brukshundklubben. Det jag trodde 
var allmänlydnad visade sig vara en kurs 
inför lydnadsklass 1. Här märktes det tydligt 
att Nowa gillade att jobba så vi gick med i en 
träningsgrupp och involverade oss i bruks-
hundklubben. Vi tävlar i bruks (sök och 
spår), lydnad och rallylydnad.
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Ledamot

Jill Adolfsson
Jag har tre vit herdehundar idag, varit aktiv inom rasen sedan 2001 
då jag köpte min första. Håller på med rallylydnad, viltspår, spår och 
lydnad och ska nu ta mig an söket. Brinner mycket för mentalitet, 
MH/MT.

Suppleant

Anna Dahlberg
Jag bor i Stockaryd, som ligger emellan Jönköping och 
Växjö. Jag är gift och har två barn. Vi har tre hundar – en 
flatcoated retriever och två vita herdehundar. Är intres-
serad av utställning, rallylydnad, lydnad, spår och ja 
egentligen det mesta man kan göra med sin hund. Jag har 
varit med i Sävsjö BKs styrelse i flera år balnd annat som 
sekreterare. Har även varit engagerad i tjejernas inneban-
dyklubb. Att få vara med i VHK styrelse ska bli roligt och 
intressant. Förutom styrelseuppdraget är jag också med i 
VHKs utställningskommitté.

Vice ordförande

Anne-Christine Stareborn
Mitt vita hundliv började med Båthuset’s Laban som kom 
tills oss den 18/2-04. Han är för övrigt hunden i vår logga.  
Vi vann loggo-tävlingen. Tyvärr finns han inte med oss 
längre. 2005 kom Fleet Wood Mac’s Emac. Han är ”still  
going strong”, trots sina 10 år. 2006 kom Vita Herdens 
Cosmos, Ike till oss, även han är det full fart i. Nu har vi i 
familjen även Sunnantorps Moonlander Man, Morris och 
aussien Trustful Quickstep, Step samt pappisen Power. 
Step tävlar jag i appell spår, lydnadklass I och rallylydnad 
nybörjare. Morris tränas för att börja tävla i dessa klasser 
till hösten. 2005 började jag jobba aktivt för klubben då 
jag blev invald som ledamot på årsmötet som på den tiden 
alltid hölls i Rörbäcksnäs, Sälen. Jag blev också redaktör 
och tidningen Vita Svepet och gjorde dess layout. 2008-2012 
har jag suttit som ordförande i VHK. Vilket ansvarsfullt 
uppdrag och mycket spännande. Jag är väldigt glad att få  
ha varit med på denna resa fram till idag, då Vit Herde-
hundklubb ingår i SKKs största specialklubb Svenska 
Brukshundklubben. 
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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

Följande gäller för valphänvisning

Från och 1 maj 2013 ska avelsdjur vara testade för DM 
(Degenerativ Myelopati) om kullen ska kunna hänvisas. 
Har du frågor kring detta – kontakta avelsrådet.

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.

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.

RAS för vit herdehund
De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är handlings-
planer för aveln inom en specifik ras. De beskriver både 
problem och starka sidor som kan finnas inom rasen 
och rymmer de avelsrekommendationer som rasklub-
bens medlemmar kommit överens om (du hittar RAS  
på klubbens webb, nytt RAS är på gång).

Hanhundsägare lika stort ansvar
Att föda upp hundar innebär ett ansvar. Avel ska bedri-
vas så att avkommans hälsa och välbefinnande främjas. 
Det innebär att varje medlem som upplåter sin hund till 
avel ska vara väl förtrogen med SKKs Avelspolicy samt 
rasens standard, provbestämmelser, registreringsbe-
stämmelser och rasspecifika avelsstrategi, RAS.

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.

Vi söker fortfarande   
valpförmedlare!
Svenska Brukshundklubben lanserar nu en central kurs-
kalender där mängder av vårens kurser går att finna.

Svenska Brukshundklubben har utvecklat en central kurs-
kalender med syfte att skapa en samlingsplats för Bruks-
hundklubbens kurser på brukshundklubben.se.

Vår förhoppning är att göra det lättare för hundägare att 
hitta en lämplig kurs och för klubben att hitta rätt kurs-
deltagare.

Kurskalendern är fortfarande under uppbyggnad, men det 
finns redan mängder av kurser att söka på. Fullständig 
information om kursen samt anmälan finns på klubbens 
egna hemsida.

www.brukshundklubben.se/kurskalender.

Hör av dig, vhk@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°


