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Äntligen kommer ett nyhetsbrev med lite information från er specialklubb. 
 
 
Två utställningar har vi redan klarat av:  
Kung Bore i Vilsta, Eskilstuna, med 195 anmälda hundar, Domare var Liz-Beth C Liljeqvist, Karl-Erik 
Johansson och Sanna Johansson (valpar). I finaltävlingarna kammade basenji och chow-chow hem två 
segrar var. 
BIS blev Basenji Enigma Just Watch Me  

BIS Valp blev Chow-Chow Nikilodeons Flying Dutchman 

BIS Jun/Ungh blev  Chow-Chow Long Feng Captain Jack Sparrow 

Och BIS Veteran blev Basenji Yulara Itichika 

 
I år provade vi att ha Sundsvallsutställningen på vårkanten. En ny utställningslokal visade sig vara en 
positiv överraskning. Domare var Marianne Holmli från Norge och Vija Klucniece från Lettland.   
99 hundar var anmälda.  

BIS, och tillika BIS Junior/Unghund, blev  CHOW-CHOW Long Feng Captain Jack Sparrow  

BIS Veteran blev JAPANSK SPETS CH Enfloy'z Novaah-Lele A Charmant Lady  

BIS Valp blev JAPANSK SPETS Chezzay's Known As Keyla  
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
Närmast väntar utställningen i Borås den 1 juli där anmälningstiden redan gått ut. Kort därefter ligger 

utställningen i Köping den 21 juli. Domarna kommer söderifrån: Francisco Ruiz Rodriguez från 

Spanien och Vitor Manuel Cristóvao Vejga från Portugal och sista anmälningsdag till Köping är 27 juni 

 
 
 
 
 
 

 
 

Helgen 18-19 februari på IBIS i Nyköping 
    
På lördagen hade SSUK bjudit in alla medlemmar till en föreläsning under rubriken ”Tankenötter för 
uppfödare”. Som föreläsare hade vi engagerat etologen och författaren Ingrid Tapper som talade om 
hundars beteende inför en liten men mycket intresserad skara. Hon har studerat etologi och biologi 
på Stockholms universitet och varit instruktör på Brukshundklubben sedan 1969 och ägnat särskilt 
intresse åt MH och studier runt mentaltest. Hon berättade om sin egen hund, den 19:e i ordningen. 
Det var en omplaceringshund, en aussie som egentligen bara fungerade på lydnadsplanen men haft 
stora problem i övrigt. Ingrid Tapper konstaterade att ”Det är vardagen som räknas”. Det är där våra 
hundar måste fungera.  
Hon redogjorde för olika uppfattningar om alfa-djur, omegadjur, missuppfattningar om rangstrider 
och valparnas utveckling fysiskt och psykiskt.  Hon gick igenom hela skalan av ”aggressioner”, från 
territoriellt revirförsvar, över syskonrivalitet, bytesaggression, resursförsvar/äganderätt, 
rädsleaggressivitet, dominansaggression, till Rage, den sjukliga ilskan som har en genetisk orsak. 
Ingrids lag lyder: G + E + R = H.  
Dvs: Gener tillsammans med Erfarenhet och den aktuella Retningen orsakar Handlingen.  
Stort utrymme gavs åt diskussioner och utbyte av erfarenheter. 



    
Dagen efter hade vi ett medlemsmöte där representanter från sju rasklubbar utbytte tankar, idéer 
och önskemål beträffande SSUKs verksamhet. 
 
Dagen började dock med en presentation av Lathunden - Rasdata 
SSUKs ordförande Roland Löfblad visade hur den fungerar och vad man kan använda den till i sitt 
avelsarbete.  SSUK har köpt in rasdata som erbjuds till rasklubbarna att prova gratis.  Själva 
programmet Lathunden får klubbarna bekosta själva. Det finns att köpas från Genetica. Om SSUK 
handlar upp kollektivt kan vi få en liten rabatt. 
Alla klubbar har inte provat och en del är tveksamma. Det krävs både kunskap och tid i klubbarna för 
att hålla den uppdaterad i registren. Lathunden är ett starkt hjälpmedel för rasklubbarna framför allt 
när man reviderar sitt RAS.  
Uppdateringar kan köpas av SSUK från SKK 2 ggr/år. Roland lovade att bistå med hjälp till de klubbar 
som vill prova att använda Lathunden.  
SSUK har satt ihop ett skriftligt erbjudande till rasklubbarna. 
 
 
SSUK´s verksamhet 
Deltagarna kom med förslag på aktiviteter: alltifrån hundpromenader till grundliga utbildningar. 
Information om SSUK som behöver visa att man finns och vad man gör. Via klubbarnas hemsidor bör 
man kunna föra ut information. Det är viktigt att lära känna varandra. Arbeta med kontaktnät mellan 
rasklubbarna och mellan klubbarna och SSUK. Förslag att en kontaktperson från varje klubb träffas, 
diskuterar och kläcker idéer inför framtiden. 
Konferenser, föreläsningar och utbildningar i anatomi, genetik, mentalitet samt uppfödarutbildning. 
Anordna en kurs för utställningsansvariga – intresse finns bland rasklubbarna och utbildad ansvarig är 
nödvändigt om man vill anordna officiell utställning. 
Varje rasklubb är också skyldig att ha ett avelsråd. 
Rasklubbarnas medlemmar kan hjälpa till som funktionärer vid SSUK´s utställningar och på så sätt 
tjäna pengar till sin egen rasklubb. 
Utbildning av styrelsefunktionärer bör ske efter klubbarnas årsmöten då många nya förtroendevalda 
är intresserade av att lära mer.   
De flesta styrelsemötena äger numera rum som telefonmöte och frågan dök upp om vilka telefon-
konferenser som går att använda. Rekommenderades IP-Only´s telefonkonferens: 0660-303030.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

SSUKs fullmäktige ägde rum den 30 mars i Nyköping. 
 
Styrelsen ser nu ut så här: 
 
Roland Löfblad, ordförande 
Eva Andersson, vice ordförande 
Eva Ohlsson, sekreterare 
Monica Ekman, kassör 
Anita Larsson, ledamot 
Carina Lundgren, ledamot 
Daniel Granqvist, ledamot 
 
Jonas Öhrn, suppleant 
Torsten Hagsäter, suppleant 
Sonja Paulson, suppleant 



 
Kontaktuppgifter finns på SSUKs hemsida som nu har fått ett nytt utseende.  
Kom gärna med kommentarer (även positiva) och påpekanden om tryckfelsnisse varit framme eller 
någon länk inte fungerar. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
Kommande aktiviteter  
 
Styrelseutbildning planeras: preliminärt 15 september i Nyköping eller Örebro.    
 
Kurs för utställningsansvariga planeras: preliminärt 27-28 oktober i Eskilstuna. 
 
Lathunden, träningsseminarium planeras: preliminärt 27-28 oktober i Eskilstuna.  
 
 


