
www.griffonsektionen.com 
 

GRIFFONBLADET  

Nr 3 2018  

 

 

 

World Dog Show  

Griffonspecialen 2018 

Årsmöte 2019 

Trimkurs 



 
 

 

Annonsering i Griffonbladet 

1/1 sida 300:- 
½ sida 150:-  

skickas till julia.hierner@yahoo.se 

Ansvarig utgivare & redaktör 
Griffonbladet 
Jan Törnblom 

073-6829930 
Jan.hackensack@gmail.com 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgift 250:- Helbetalande i Sverige 

Familjemedlem 125:- 
Familjemedlemskap kan väljas när annan familjemedlem från 
samma bostadsadress är helbetalande. 

Uppfödarlistan 100:- För att ligga med på uppfödarsidan på hemsidan 

Gåvomedlemskap 150:- 
Uppfödare kan bjuda sina valpköpare på 
 1-års medlemskap till rabatterat pris. 

Medlem utanför Sverige 
350:-  Helbetalande utanför Sverige. 

mailto:julia.hierner@yahoo.se
mailto:Jan.hackensack@gmail.com


Styrelsen 
Ordförande  

Jan Törnblom 
073-6829930 

Jan.hackensack@gmail.com 

Vice Ordförande  
Linda Dagerbring 
0735-039 682 

Info@diddelinos.se 

Sekreterare 
Julia Hierner 

070-4584015 
julia.hierner@yahoo.se 

Ordinarie ledamot 
Barbro Almskoug Berg 

070-5523379 
barbro.berg@telia.com 

 
Martin Lövdahl Fast 

Herrgårdsgatan 3 
534 92 Tråvad 

073-526 80 94 
martin.fasth@acfloby.se 

 

Valphänvisning 
Linda Andersson 

Stenabergsvägen 55 
434 98 Kungsbacka 

070-861 11 90 
lindanapoli@tele2.se 

 
 
 

Suppleanter 
Anneli Andersson 

Granitvägen 7B 
135 46 Tyresö 

076-006 31 63 
andersson.anneli@live.se 

 
Linda Andersson 

Stenabergsvägen 55 
434 98 Kungsbacka 

070-861 11 90 
lindanapoli@tele2.se 

  

Revisorer 
Anna-Karin Cavallin 

icka@verifix.se 
Anna-Lena Bäckvall 

anna-lena.backvall-hallin@habo.se 

Revisors suppleanter 
Marie Mjöberg 

marie@artistjurist.se 
Karin Jansson 

karin.missjansson@gmail.com 

Valberedningen 
Lina Jansson 

bernerberget@gmail.com 
Jimmie Lundgren 

ru-pauls@hotmail.com 
Bodil Andersson 

manticorns@telia.com 

 

 

 
 

 
 

www.griffonsektionen.com 
Glöm inte följa oss på facebook 

mailto:Jan.hackensack@gmail.com
mailto:Info@diddelinos.se
mailto:barbro.berg@telia.com
mailto:martin.fasth@acfloby.se
mailto:lindanapoli@tele2.se
mailto:andersson.anneli@live.se
mailto:lindanapoli@tele2.se
http://www.griffonsektionen.com/


I detta nummer av GB 
Ordförandes rader .............................................................................................................................................................. 4 
Råd till hundägare ........................................................................................................................................................ 6-10 

Griffonhelg 2019 .......................................................................................................................................................... 11-12 

Medlem i SGS .............................................................................................................................................................. 13-15 

Nyheter från SKK ...................................................................................................................................................... 16-20 
 

Utställning ............................................................................................................................................................... från s 21 

Griffonspecialen  ................................................................................................................................ 22-24 

World Dog Show .............................................................................................................................................................. 25 

Trimkurs ........................................................................................................................................................................ 26-27 

Årsmöte 2019 .................................................................................................................................................................... 28 

 

 

 

 

 

Skicka gärna in bilder och berättelser om era griffoner till julia.hierner@yahoo.se 

 

 

 

 

 

 

 Omslagsfoto 
 Bir-valp Små drömmar Stella Mc Artny 

 



 

Ordförandes rader  
 

Då är sommaren och dess lata dagar i solen över. Nu får vi njuta inomhus med tända ljus, 
då höstrusket utanför fönstret är ett faktum. Vi ser tillbaka på sommarens härliga väder 
och vår lyckade Griffonspecial. Återigen ett stort grattis till alla fina hundar, och tack för allt 
engagemang som gjorde utställningen möjlig.  
Nu ser vi framåt mot vinterns höjdpunkter. 
 
Stockholm hundmässa närmar sig, som i år går av stapeln 8-9/12 2018. Vi vill gärna visa 
upp vår underbara ras i år igen, och planerar nu för vår rasmonter som kommer att finnas 
på plats. Efter Griffonerna har varit i ringen på söndagen så planerar vi för ett mingel, då 
det vart så lyckat förra året! Vill ni vara med? Kontakta Jan Törnblom och anmäl er.  
 
Vi välkomnar 2019 med Svenska Griffonsektionens årsmöte som nu kommer att hållas 
9/2 2019 på Blommenhof hotell. Vi kommer i samband med detta bjuda in till en 2-dagars 
anatomikurs med Joakim Ohlsson, middag och en Champion of champions. Läs mer i 
detta nummer. Sommaren inleder vi sedan med vår årliga Griffonspecial, i Borås 28/6 
2019. Det kommer att finnas möjlighet att ställa ut 3 dagar, sdhk har sin 
jubileumsutställning, och SKK har sin utställning. Alla tre dagar med rasspecialister! Läs 
mer i detta nummer.  
 
SKK informerar nu om inventeringen som görs, i detta skede så är Griffonerna inte 
upptagna. ”Som en del i arbetet med att motverka andningsproblem hos brakycefala, 
kortskalliga, hundar har Svenska Kennelklubben beslutat att inventera hälsostatusen i fyra 
hundraser: bostonterrier, engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops.”  
 
Ha en fin höst! Vi ses på mässan! 
 
 
 
Jan Törnblom 
Ordförande Svenska Griffonsektionen  
 

 

 

 

 



Här ska bara hundägare få bo 
Danmark ser ut att vara först i världen med ett nytt bostadstänk. Att bygga bostadshus 
där endast hundägare är välkomna. Du får helt enkelt inte flytta in om du inte har en 
hund. 
 
Om ett år står ett nytt trevåningshus 
färdigt för inflytt i danska Nordsjälland. 
Det finns dock en hake för den som vill 
flytta in. Du måste bo med en hund. 
– Det är ett önskemål från några 
hyresgäster, som har tröttnat på att det 
finns så många ställen där man inte får 
ha hund, säger hyresvärden Niels Martin 
Viuff. 
 
Hundvänligt 
Huset, som kommer stå färdigt i staden 
Fredrikssund om bara ett år, består av 18 
lägenheter i tre våningar. Lägenheterna 
kommer att byggas anpassade för 
husdjur, det vill säga ytskikt som är lätta 
att torka av och fallsäkra altaner, bland 

annat. Men inte nog med det! Hela 
kvarteret där huset är planerat kommer 
att bli extra hundvänligt. 
 
Hundbad på gården 
En stor hundrastgård är planerad, även 
ett hundbad på gården. Tanken är att 
bygga in en gemenskap mellan 
hyresgästerna, som ju har åtminstone en 
gemensam nämnare – människans bästa 
vän. 
– Vi vill gärna tillgodose hundägarnas 
behov. Många är lite ensamma, säger 
Niels Martin Viuff till Ritzau. 
När kommer detta att hända i Sverige? Vi 
ser med spänning fram emot nytänk hos 
byggare och arkitekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Så blir du värdefull i hundens ögon 
En mycket klok hundägare sa om sig och sin valp: ”Han lyssnar inte på mig, jag måste öka 
hans intresse för mig, bli en resurs.” 
Som sagt, mycket klok. Han har rätt, hundar har mentala vågskålar i sina håriga huvuden. 
På sätt och vis är det opportunister, de vänder fokus mot det som gynnar dem och fattar 
sina beslut därefter. Vi behöver gynna dem. Vi behöver vara spännande, givande och 
varierande så att jycken inte tröttnar eller förutspår oss. ”Jaga cyklister/komma på 
inkallning?!?! Hmmmm låt mig seeee….” Swchoooosh! Vi behöver bli en resurs. 
 
Fantastisk och oförutsägbar 
Valet är gjort, i inkallningsvågskålen låg 
en torr foderkula och cyklister är as-
flabb-roliga. Vill vi vända på ekvationen 
behöver vi fylla vår vågskål med mysiga 
stunder, kel och närhet, lek och skratt, 
kött och ben, godis och överraskningar. Vi 
behöver helt enkelt vara fantastiska och 
oförutsägbara. Den här vågskålen kräver 
vårt engagemang och vår kreativitet, vi 
kan kontrollera vår input och därför vara 
med i matchen. Återigen, bli en resurs. 
Jag tränade en långbent vinthund 
häromdagen, han hade inte svårt med 
vare sig koncentrationen eller förmågan 
att förstå. Han var inte ett dugg 
motiverad till samspel. Himla med 
ögonen och sucka högljutt ointresserad 
av samspel. Så vi styrde kosan mot 
närmsta jaktbutik, en vinthund är en 
jägare och jag vet vad som får hans pump 
att dunka hårt mot bröstbenet. Vi köpte 
lockpipor, spännande dofter på flaska, 
skinn och vingar. Vi blev en resurs. Sen 
gick träningen som en säl i en inoljad 
rutschkana. 
 
 

 
 
Vågskålar 
Nu är vi klara med vågskål nr 1. Ni har 
fattat poängen. Men den poängen är 
bara halva sanningen. Låt oss nu sticka 
ner huvudet i vågskål nr 2. Den är minst 
lika viktig, om inte ännu viktigare. För här 
fallerar många. Den här skålen innehåller 
hundens kontrasterande 
motivationssystem, vilka är kontextuella. 
Med det menar jag att hunden motiveras, 
störs, lockas till ofokus av olika saker i 
olika miljöer. 
Mat, föremål, andra hundar, ballonger, 
lukten av en löptik, lukten av ett 
korvstånd, en korv, kaninbajs, 
lammungar, barn, badplatser, kottar, 
bilar, vattenpölar, löv, soptunnor, folk, 
katter, flygplan, stavgångare, hästar, mer 
bajs, doften av bajs, fågelkadaver, 
grävlingar, fotbollar, dörrhandtag (i Sybil 
Fawlty röst)… och såååå vidare. Vi 
behöver ha koll på alla. Vi behöver känna 
vår hund. Vi behöver äga vågskål nr 2 
tillsammans. Två sätt gott folk, idag kikar 
vi på två sätt att äga vågskål nr 2. 
 



Kreativ syssla 
Sätt 1: Bli vän med dess innehåll. Bli 
nyfiken på vad din hund finner 
pupillvidgande fascinerande. Stoppa sen 
det i fickan. Lägg det i den första 
vågskålen. Låt störningsmomentet jobba 
för och inte emot dig. Är det jakten som 
lockar knöla ner ett älgskinn på snöre i 
bakfickan, är det andra hundar som 
sporrar till ofokus använd ”varsågod och 
lek” när tillfälle ges. Är det fåglar, skaffa 
en lockpipa och en knippe fjädrar. 
Hundträning är en kreativ syssla. Så bli 
kreativ. 
Sätt 2: Kontrollera möjligheten att göra 
vad sjutton man som hund behagar när 
man känner för det. För du kan stå där, 
med en fullsmockad och fenomenal 
vågskål nr 1, ett magiskt belöningssytem 
innefattande en halv hare innanför 
jackan och pipleksaker för 18 000 kr…. 
MEN om du släpper en outbildad hund 
vind för våg i miljöer fulla med lockelser 
utan kontroll riskar du allt det där. För han 
kommer med stor sannolikhet springa 
iväg. Långt. Typ till en annan socken. 
 
 
 
 

Träna i olika miljöer 
Att träna i flera olika miljöer, i lina och 
presentera störningar, nöta, nöta och 
repetera det hör inte den late till. Ett 
samspel och en ”lydnad” som gör 
hunden möjlig att ha lös, hör inte alla 
till.  Det är skönare att strosa med lös 
hund i skogen än dona med trassel. Det 
är enklare att öppna dörren och släppa ut 
istället för att koppla på linan och finnas i 
bakgrunden för att befästa signaler och 
omöjliggöra motsatsen till vad 
kommandot innebär, bara genom att 
hålla igen. Att hålla emot är mycket 
trevligare, tydligare och effektivare än att 
skrika och gasta på håll. 
Så vår träningsutveckling beror på flera 
aspekter. Vi behöver inte bara bli roligare 
som många instruktörer slänger i knäet 
på uppgivna hundägare. Vi behöver också 
träna, nöta och repetera oss blåa. Våra 
hundar behöver få öva fram de 
färdigheter vi förväntar dem behärska. 
Och vi behöver omöjliggöra möjligheten 
att göra det oönskade. Friheten kommer 
sen, när samspelet sitter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

”Dra inte i kopplet!” 
Ställer du dig någonstans där många går på promenad med sin hund kommer du troligen 
få se samma sak om och om igen. En hund som hålls i kort koppel och som kämpar för att 
komma framåt, åt sidan eller vill stanna för att nosa.  
 
Eller kanske tvärtom – en hund som 
stretar och drar så hårt att matte eller 
husse släpas efter som en mer eller 
mindre viljelös trasa. En hund som drar i 
kopplet och en ägare som drar emot eller 
rycker i andra änden ser inte bara tråkigt 
ut. Det kan också vara direkt skadligt. 
Ryck och slit kan till exempel orsaka 
skador på hundens nacke och rygg och 
människan i andra änden kan både bli 
omkulldragen eller få skador i axlar. 
 
Ingen skön promenad 
Att hela tiden kämpa i kopplet kan också 
göra hunden så frustrerad att den blir 
aggressiv. Ja, det kan ju även hända att 
matte eller husse blir en smula irriterad 
av att behöva bråka så med hunden. I 
stället för att kunna njuta av en skön 
promenad. 
Man kan lätt tro att hunden ska sluta för 
att det är obehagligt och gör det svårt att 
andas. Men faktum är att ju mer du drar i 
kopplet, desto mer kommer också 
hunden att dra. Förklaringen är enkel och 
rent fysisk. När hunden känner 
motståndet av kopplet reagerar den 
reflexmässigt med att dra tillbaka, helt 
enkelt för att det ska uppstå balans. 
Hundar som alltid går i sträckt koppel 
kommer troligen också att bli så vana vid  
 

det att så fort kopplet slakar lite, så börjar 
den att dra. 
 
Träna med koppel 

Så här kan du göra i stället – och börja 
med att träna dig själv på att inte 
slentrianmässigt dra eller rycka tillbaka 
när hunden drar i kopplet: 
• Träna hunden på att kopplet ska vara 
slakt, annars går ni inte. Stå till tills 
hunden stannar och kanske kommer 
emot dig några steg, då kan ni fortsätta 
att gå. Börja med korta sträckor. 
• Byt riktning. Börjar hunden dra, vänd 
och byt riktning så kopplet blir slakt en 
stund. Sen vänder ni igen och forsätter i 
den ursprungliga riktingen. 
• Skaffa ett längre koppel. Vissa hundar 
behöver lite större radie helt enkelt. Men 
undvik flexikoppel. Dels för att de gör det 
svårt att ha kontroll på hunden. Men 
framför allt eftersom linan är sträckt i ett 
sådant koppel, vilket gör att hunden drar 
automatiskt. 
• Visst finns det hjälpmedel, som till 
exempel nos-sele eller wgw-bälte. Men 
deras  huvudsyfte är att hjälpa till med 
träningen. Inte att vara lösningen. Att 
använda sele i stället för halsband är 
också mer skonsamt för hunden. Men 
precis som med all hundträning är det 
TÅLAMOD och träning som är nyckeln till 
trevliga hundpromenader i framtiden



Valpens vanligaste diagnoser 
 
De flesta valpar är pigga och energiska. Men trots det besöker var tredje valp veterinären 
under sitt första levnadsår på grund av skador och sjukdomar. Här är de åtta vanligaste 
diagnoserna hos valpar. 
 
– Självklart ska man gå till veterinär om 
valpen blir sjuk. Men många skador och 
sjukdomar kan förebyggas i hemmet. Vi 
vill att flera valpägare ska känna större 
trygghet med ökad kunskap och rätt stöd 
vid behov, säger Agnes Fabricius, vd, 
Agria Djurförsäkring. 
Vanliga orsaker som kan ställa till det för 
valpen är exempelvis foderbyte, att den 
tuggar i sig något olämpligt, för långa klor 
eller överdriven rengöring av öron. Ett 
tips är att känna igenom valpens kropp 
varje dag för att upptäcka eventuella 
förändringar. Ibland kan det räcka med 
att konsultera veterinär digitalt för att få 
rätt diagnoser och vårda valpen hemma. 
 
Kontakta veterinär 
Det är alltid viktigt att kontakta veterinär i 
akuta fall till exempel om valpen har ett 
nedsatt allmäntillstånd, sämre törst eller 
aptit. Eller om febern stiger upp mot 39 
grader samt vid ihållande eller 
blodblandad kräkning eller diarré. 
 
8 vanliga diagnoser hos valpar: 
 
Hälta 
Hoppar valpen på tre ben? Börja med att 
kika i tassen om något har fastnat, 
därefter kan du leta efter svullnader eller 
smärta i benet. Ett tips är att också ta 
tempen. Normal temperatur ska ligga 
mellan 37,5–39 grader. Tillfällig hälta kan 

bero på panostit (tidigare kallat växtvärk). 
De större raserna kan också drabbas av 
tillväxtstörningar som ofta visar sig med 
smärta i lederna. Hälta som inte ger med 
sig efter ett par dagar ska undersökas av 
veterinär. 
 
Kräkningar och diarré 
Kräkningar och diarré är vanligt hos 
valpar. Det orsakas ofta av att valpen ätit 
något olämpligt eller bytt foder, men det 
kan också handla om en infektion eller 
parasit. Förebygg problemen genom att 
låta hunden få samma foder som den 
fått hos sin uppfödare, men också genom 
vaccination och avmaskning. 
Se till att valpen får rikligt med vatten 
och ställ undan matskålen i maximalt 
några timmar. Oftast blir valpen bra 
genom en skonsam diet. Exempelvis små 
portioner med kokt ris och kokt fisk, 6–8 
gånger per dag under tre till fyra dygn. 
Återgå successivt till vanlig kost när 
valpen mår bättre. Oftast upphör 
problemet inom 12–14 timmar. Rådgör 
med veterinär om valpens 
allmäntillstånd blir sämre, vid blodspår i 
kräkning eller diarré samt om valpen får 
feber. 
 
Öroninflammation  
Är valpen röd i örat, luktar det illa eller är 
det ovanligt mycket sekret i öronen? 



Enstaka öroninflammationer kan alla 
valpar råka ut för. Det kan bero på en 
mängd olika orsaker som fukt i 
örongången efter bad eller överdriven 
rengöring. Upprepade problem kan vara 
ett första tecken på allergi. Ta valpen till 
veterinären för hjälp vid upprepade 
öroninflammationer. 
 
Mjölktänder  
Vid 6 månader ska valpen ha fått sina 
permanenta tänder. Ett vanligt problem 
är att mjölktänderna inte har lossnat och 
valpen kan behöva hjälp. Kontakta 
veterinär om valpens mjölktänder inte 
har lossnat vid cirka 6 månaders ålder. 
 
Klåda  
Alla valpar kliar sig emellanåt utan att det 
behöver vara onaturligt. Men om klådan 
blir intensiv och irriterar valpen så den 
inte kan sova eller kliar upp sår är det 
dags att hjälpa den lilla. Det handlar 
oftast om parasiter, som rävskabb och 
löss, eller ett första tecken på allergier. 
 
Urinvägsinfektion 
Drabbar oftast unga tikar som är 
hormonellt omogna och mer mottaglig 
för urinvägsinfektioner. Valpen blir 
ovanligt kissnödig med små skvättar och 

olyckor inomhus kan ske även om den 
hunnit blir rumsren. Här går det att 
förebygga problemet med regelbunden 
rastning. Undvik att den sitter på kallt 
underlag och har god tillgång till vatten. 
 
Främmande kropp i matsäcken  
Valpar är nyfikna och tuggar på det 
mesta. Det händer att den sväljer 
olämpliga saker. Undvik problemet 
genom att plocka undan grejor i hemmet, 
och håll ett öga på valpen utomhus. Ge 
istället valpen en trygg leksak att leka 
med. Om du misstänker att den svalt 
något – var särskilt uppmärksam på 
kräkningar, nedsatt allmäntillstånd eller 
blodblandad avföring – då är det dags att 
kontakta veterinären. 
 
Klobrott  
Träna valpen att du klipper klorna på den 
i tidig ålder, och undvik klobrott genom 
att regelbundet hålla klorna i trim. Ett 
klobrott gör riktigt ont och pulpan kan 
börja blöda, tvätta då tassen med 
koksaltlösning och bandagera. Ibland 
måste klokapseln tas bort under 
smärtlindrande och lugnande medel, 
rådgör med veterinär för lämplig 
behandling. 
(Källa: Agria) 
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Välkommen !  

www .griffonsektionen .com  

Följ  oss  på  Facebook !  

28/6 2019
Borås

SAVE THE DATE

Domare: Mr John Constantine-Amodei

Svenska Griffonsektionens  

första CERTIFIKAT-utställning!

Griffonspecialen 



Fredag: Griffonspecialen Cert-utställning, Lördag: SDHK Cert-utställning, Söndag: SKK - Nat. Cert-utställning 
 

Plats: Väla kursgård, Hökerum  ca. 20 minuter från utställningsplatsen i Borås. 
http://www.actionochevent.se/actioncenter/index.aspx  

                                                  
Under helgen blir det gemensamma middagar, tävlingar, auktion, musik, Griffonsnack och massa annat. 

Passa på att träffa Griffonvänner från hela norden på en och samma plats och deltaga på 3 Cert- utställningar under
samma helg. Promenera i härliga omgivningar med dina hundar, bada i sjön eller varför inte delta i 3-kamp och

bubbelbad med ett glatt gäng. 
 

Torsdag 27/6: Vi anländer till Väla och installerar oss, kl. 19.00 står grillarna färdiga på grillplatsen som är under tak nere
vid sjön med badbrygga. Medtag egen mat och dryck, så står klubben för varma grillar och lite snacks under kvällen

(övrig dryck till självkostnadspris finns på plats). 
Fredag 28/6: Kl: 07.00-08.00 Enklare frukost serveras, kl: 19.00 bjuder klubben på välkomstdrink och när vi alla är

samlade serveras en 2-rätters middag, kaffe & kaka, läsk/mineralvatten ingår till maten. Kvällen fortsätter sedan med
auktion, musik mm (övrig dryck finns till salu i restaurangen under middagen, övrig tid har klubben dryck till

självkostnadspris). 
Lördag 29/6: Kl: 07.00-08.00 Enklare frukost serveras, kl: 19.00 bjuder klubben på välkomstdrink och när vi alla är

samlade serveras Tacobuffé, kaffe, läsk/mineralvatten ingår till maten. Kvällen fortsätter sedan med tävlingar, musik mm
(övrig dryck finns till salu i restaurangen under middag övrig tid har klubben dryck till självkostnadspris). 

Söndag 30/6: Kl: 07.00-08.00 Enklare frukost serveras, utcheckning. 
 

Paketpris alla måltider: 525 kr / person  
Separata måltidspriser:  

Frukost 50 kr/person/dag 
2-rätters middag inkl dryck (ej alkohol) 250 kr/person 

TacoBuffé inkl dryck (ej alkohol) 225 kr/person 
 

Vandrarhem: Dubbelrum med våningssäng, fyrbäddsrum med 2 våningssängar, medtag egna lakan och handdukar 
Stort allrum, med två soffhörnor, kök med spis, ugn, micro, kaffebryggare, kyl/ frys, vattenkokare och diskmaskin, två

duschrum och fem toaletter. Gemensamma toaletter och duschar för vandrarhem och camping. 
 

Pris boende: Övernattning i dubbelrum 1 natt 500 kr/rum 
Tillägg: Hyra sängkläder & handduk 100 kr/person, städning 50 kr/rum  

Husvagns/Husbilsplatser med el finns på området. 
Pris: Husvagn/husbil inkl. el  250 kr/natt 

 
 

Bokning av mat och boende som är bindande skickas till Martin Lövdahl Fast ell-ells@telia.com 
Senast den 7/4-2019 

 
Ytterligare info kommer löpande på hemsidan www.griffonsektionen.com  
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Varmt Välkomna!



Svenska Griffonsektionen  
en rasklubb att vara medlem i! 

 
Här kommer en sammanfattning om varför du bör vara medlem i Svenska Griffonsektionen. 
Beskriver även hur vårt samarbete med SDHK och SKK är uppbyggt, samt informerar om Sveriges 
Hundungdom där vi är anslutna. 

Griffonen är en fantastisk stor personlighet i 
ett litet format. Att vara ägare till denna 
underbara ras är en ynnest. Oavsett om du 
som medlem har en Griffon som sällskap, 
finner intresse i utställning, nosework eller 
agility så är vårt mål att förmedla information 
och att tillgodose allas intressen.  

Att vara medlem i vår rasklubb ger dig 
möjlighet till mycket kul och utvecklas som 
ägare till Griffon. Du kan som medlem delta i 
klubbens utställningar, aktiviteter och kurser. 
Vi arbetar för att aktiviteter inom rasen skall 
utföras runt om i Sverige. På vår hemsida och 
i Griffon Bladet hittar du viktig och intressant 
information. Där skriver vi om kommande 
aktiviteter och utställningar samt lägger in 
skrivelser från SKK och SDHK. 

Aktiviteter 

Vi anordnar och planerar kurser runt om i 
landet, bland annat trim- och anatomikurser, 
uppfödarutbildningar och ringträningar. Varje 
år anordnar vi Griffonspecialen där våra 
medlemmar ställer ut sina Griffoner. Vi ser 
nu framemot 2019-års Special den 28 juni i 
Borås som är vår första certifierande 
utställning.   

Är du intresserad av att köpa en Griffon. 

På vår hemsida hittar du engagerade 
uppfödare. Vi hjälper eventuella valpköpare 

att hitta en liten valp eller om så önskas en 
äldre omplaceringshund. 

Ett axplock av Griffonsektionens stadgar 

• Rasklubben Svenska Griffonsektionen är 
en ideell förening som har till mål att 
värna om rasen.  

• Att bevara och utveckla rasens specifika 
egenskaper och verka för utveckling.  

• Väcka intresse för och främja avel av 
mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt 
och exteriört fullgoda rashundar.  

• Vårt mål är att informera och sprida 
kunskap om rasens beteende, dess 
fostran, utbildning och vård. 

• Vi vill utbilda instruktörer, hundägare 
och hundar så att hundarnas rasspecifika 
egenskaper kan komma till användning. 

• Anordna verksamheter i enlighet med 
specialklubbens direktiv. 

• Stödja och medverka i specialklubbens 
och SKKs forskningsarbete. 

• Delta i samråd inom och utom SKK-
organisationen. 

Besök gärna vår hemsida och läs om bland 
annat våra fullständiga stadgar. 

www.griffonsektionen.com 

 

 

 

 



Griffonsektionens samarbete med SDHK och SKK 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griffonsektionen är ansluten till Svenska Dvärghundsklubben, SDHK. 

Svenska Dvärghundsklubben som är en special klubb har 18 rasklubbar. Arbetet med SDHKs raser 
är delegerat till rasklubbarna och det finns en klubb för varje ras. Här fokuseras bland annat på 
hälsoläge, mentalitet och exteriör standard. 

Som medlem i Griffonsektionen blir du automatiskt medlem i specialklubben SDHK. 

Vad vi som rasklubb får hjälp av SDHK med 

• SDHK är er länk i kontakter med SKK  
• Årsmötesordförande  
• Rådgivning i föreningsfrågor  
• Rådgivning i avelsfrågor  
• Rådgivning vid revidering av RAS. 

Rasspecifika avelsstrategier (RAS) är 
handlingsplaner för aveln inom en 
specifik ras. De beskriver både problem 
och starka sidor som kan finnas inom 
rasen och rymmer de 
avelsrekommendationer som 
rasklubbens medlemmar kommit 
överens om. 

• Ta del av SDHK’s sponsringsavtal med 
Agria  

• Bidrag för aktiviteter inom klubbarna  
• Bidrag för starter i BPH  
• Utställningsadministration  
• Möjlighet att prenumerera på 

kritiklappar för egen ras  
• Kostnadsfritt delta i SDHK’s kurser  
• Kostnadsfritt delta i SDHK’s 

föreläsningar  
• Möjlighet att vara medarrangör vid 

SDHK utställning 

Mer information hittar du på SDHK:s 
hemsida - www.sdhk.net 

 

 

 

 

 

Svenska Griffonsektionen 

Svenska Dvärghundsklubben 

(SDHK) 

Svenska Kennelklubben 

(SKK) 



Svenska Kennel Klubben, SKK 

SKK organisationen är en så kallad paraplyorganisation. Även om klubbarna ingår i organisationen 
så är de i övrigt egna föreningar med separat ekonomi. För att du ska kunna ta del av en klubbs 
utbud av aktiviteter, medlemstidningar etc så krävs det generellt sett medlemskap i just den 
klubben. För att kunna ta del av flera klubbars utbud av aktiviteter så behöver du vanligtvis 
medlemskap i flera klubbar. 

I över 125 år har Svenska Kennelklubben 
verkat för hunden och hundägaren!  

Svenska Kennelklubben är det centrala 
organet för länsklubbarna, special- och 
rasklubbarna, ungdomsklubbarna samt de 
avtalsanslutna klubbarna. SKKs och 
medlemsorganisationernas verksamhet 
regleras av fastställda stadgar samt av SKK 
utfärdade regler och riktlinjer. 

SKKs, länsklubbarnas och de lokala 
kennelklubbarnas stadgar fastställs på 
Kennelfullmäktige respektive 
Länsklubbsfullmäktige. Övriga 

medlemsorganisationer fattar beslut om sina 
stadgar på fullmäktige respektive årsmöte. 
Specialklubbarna fastställer stadgarna för 
sina rasklubbar och SKKs centralstyrelse 
fastställer stadgar för specialklubbar och 
avtalsanslutna klubbar. 

Svenska Kennelklubbens 25 länsklubbar 
ordnar kurser, studiecirklar och andra 
aktiviteter inom sitt län. Varje år arrangerar 
länsklubben också en eller två utställningar 
som är öppna för alla raser. 

Mer information hittar du på SKK:s hemsida - 
www.skk.se 

 

Sveriges Hundungdom 

Sveriges Hundungdom (SHU) är Svenska Kennelklubbens ungdomsförbund och den självklara 
mötesplatsen för dig som är ung och älskar hundar! Är du mellan 6 och 25 år är det här klubben för 
dig. Det spelar ingen roll vilken hundras du har, eller vilken hundsport du är intresserad av. Det har 
heller ingen betydelse om du är nybörjare eller har haft hund i hela ditt liv. Du välkommen som 
medlem även om du inte har hund!  

Mer information hittar du på SHU:s hemsida - www.skk.se/shu/ 

 

Denna information kan du finna på SGS, SDHK och SKK och SHU hemsida. 



Nyheter från SKK 
SKKs doggy bag 

Oavsett om man tar maten med sig hem 
för egen del eller hem till hunden är det 
viktigaste att den inte slängs. Hundägare 
reagerar ofta då de ser all mat som kastas 
på landets restauranger. En doggy bag 
löser detta problem så att både hunden 
och dess ägare blir nöjda, samtidigt som 
miljön skonas. 

Påsen som Svenska 
Kennelklubben erbjuder är en 
miljötillverkad papperspåse i svart med 
grön logotyp och text. Vi har även som 
lite kuriosa lagt våra 12 svenska 

nationalraser som en bård runt påsen och 
i botten kan man läsa vilka de olika 
raserna är – en bra konversationsöppnare 
eller lättsam tävling runt middagsbordet. 
En mindre varningstext från veterinär 
Åke Hedhammar ska förhindra att vi 
stoppar något olämpligt i våra hundars 
magar. "Lök, choklad och vassa ben är 
inte lämplig hundmat". 

Till påsen har vi också tagit fram en 
mindre dekal som restaurangerna kan 
placera på dörren eller vid kassan "Här 
finns Svenska Kennelklubbens Doggy 
bag för hund och miljö". 

Restauranger som vill beställa påsar gör 
det genom att skicka ett mejl till 
doggybag@skk.se eller ringa 08-795 30 
00. 

 

 

Skolprojektet 
Svenska Kennelklubben har tagit fram ett studiematerial om hund för barn och ungdomar. 
Materialet är fritt från reklam och kan laddas ned kostnadsfritt. 

Svenska Kennelklubben producerar 
utbildningsmaterial om hund riktat till 
skolbarn på mellanstadiet. 

Frida får en hund 

Frida får en hund är en berättelse om 
Frida som vill ha en hund, 
förberedelserna inför ett hundköp, tips 
och råd om skötsel m.m. Till materialet 
finns även en lärarhandledning. 
Materialet är gratis och fritt från reklam. 

Nedladdningbart material 

Du kan inte beställa tryckt material av 
Frida får en hund, men det går alldeles 
utmärkt att ladda ned materialet från 
SKK 

• Frida får en hund 
• Frida får en hund (lärarhandledning) 

 

 

 

mailto:doggybag@skk.se
https://www.skk.se/sv/Vara-dokument/Ovriga-dokument/Skolmaterial/Frida-far-en-hund/
https://www.skk.se/sv/Vara-dokument/Ovriga-dokument/Skolmaterial/Frida-far-en-hund--lararhandledning/


Projekt: Säker i bil 
Hur ska vi transportera våra hundar säkert i bil? Svenska Kennelklubbens kommitté 
Hunden i samhället (HIS) fick i uppdrag att uppmärksamma frågan. Här kan du läsa mer 
om kommitténs arbete och ta del av deras rekommendationer. 

Enligt svensk lag är hund att räkna som last – 
och det är lagstadgat hur säkring av last ska 
ske. Men kan man jämföra en hund med ett 
kylskåp? Svenska Kennelklubbens 
Centralstyrelse gav kommittén Hunden i 
samhället i uppdrag att uppmärksamma hur 
man transporterar hund i bil så att hunden 
inte utsätts för onödiga faror. Längst ned på 
den här sidan kan du läsa våra 
rekommendationer. 

Kommitténs arbete har bland 
annat resulterat i en enkätundersökning om 
hur våra hundar färdas i bil, en 
informationsfolder och en dekal som skickats 
ut tillsammans med tidningen Hundsport. 
Arbetet med dekalen och enkäten har gjorts i 
samarbete med NTF i Stockholms län och 
med ekonomiskt stöd från 
djurförsäkringsbolaget Agria. 

Vanligast med bur 

Över 80 procent av de som besvarade 
enkäten använder någon typ av 
säkerhetsutrustning för sina hundar när de 
åker bil. Drygt 70 procent av hundarna åker 
kombi, följt av sedan (13 procent) och 
stadsjeepar och minibussar. Av de bilburna 
hundarna väger 70 procent 10 kilo eller mer, 
vilket innebär en risk också för förare och 
passagerare. Fler än hälften av de tillfrågade 
transporterar hunden i en bur. De allra flesta 
använder sig av säkerhetsanordningar 
oavsett körsträckans längd. 

Enkäten presenterades på NTFs webbplats 
med en länk från SKKs webbplats och 
resulterade i hela 4930 svar. De som svarade 
på enkäten hade också möjlighet att delta i 
en utlottning av en hundbur till bilen. Inger 
Forsblom i Solna drog vinstlotten. 
 

Hur transporterar du din hund på ett säkert 
sätt? 

Hundbur 
Använd en bra och säker hundbur som är 
avsedd för bil. Det finns många på 
marknaden och du kan till och med 
specialbeställa buren så den passar just din 
bil. Utställningsburar och transportburar i 
plast erbjuder inte alls samma säkerhet som 
burar avsedda för biltransport. Tänk på att 
säkra buren med spännband så att den sitter 
fast i bilen och inte riskerar att kastas framåt 
vid en eventuell krock. 

Bälte 
Det finns flera olika säkerhetsbälten på 
marknaden med en sele som du kan fästa i 
bilens säkerhetsbälte. Välj ett robust, 
vadderat bälte som inte består av tunna 
band som vid en eventuell krock kan gå av 
eller skada din hund genom att skära in i 
huden. 

Lastgaller 
Ett lastgaller bör vara tillverkat av metall. Ett 
lastnät håller inte emot hunden vid en krock. 
Det är viktigt att säkra sätena framför genom 
att spänna fast bilbältena på båda sidor. Tänk 
på att ett lastgaller kan skydda dig men inte 
din hund. Vid en krock kan hunden falla ur 
bilen och hamna i trafiken. Ett lastgaller är 
inte ett lika säkert alternativ för din hund som 
en hundbur eller ett säkerhetsbälte. 

Övrig last 
Det är viktigt att du säkrar övrig last i bilen. 
Lösa föremål kan skada både dig och din 
hund vid en eventuell krock eller hastig 
inbromsning. 

Svenska Kennelklubben hoppas att alla som har 
en dekal sätter den på sin hundsäkra bil för att 
påminna övriga hundägare om vikten av att göra 
hundens bilresa så trygg som möjligt. 

 

 



Inventering av trubbnosar 
 
Som en del i arbetet med att motverka andningsproblem hos 
brakycefala, kortskalliga, hundar har Svenska Kennelklubben 
beslutat att inventera hälsostatusen i fyra hundraser: bostonterrier, 
engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops.  
Syftet är att skapa en bättre bild av hur situationen ser ut för de olika raserna, deras 
genetiska bredd och exteriöra variation – och förhoppningen är att hitta tillräcklig bredd 
för att kunna säkerställa en sund utveckling för raserna.  

Så går inventeringen till 

Inventeringen som består av svabbprov 
för genetisk analys, klinisk beskrivning av 
veterinär och exteriör beskrivning av en 
exteriördomare är redan påbörjad och 
kommer att pågå under hösten 2018 och 
2019. Målet med inventeringen är att 
50-100 hundar per ras ska medverka, 
både rashundar och oregistrerade hundar 
av dessa rastyper.  

Projektet är ett initiativ från Nordisk 
Kennel Union och liknande inventeringar 
kommer göras i våra nordiska 
grannländer. 

Fler åtgärder 

Men inventeringen är långt ifrån allt som 
görs för att förbättra hälsoläget för 
brakycefala hundraser. Andra åtgärder 
som beslutats om är exempelvis: 

• Nytt valpbesiktningsintyg, infört år 
2017 

• Hälsointyg inför avel, under 
utprovning år 2017 och 2018 

• Frivillig registrering av kirurgiska 
ingrepp, infört år 2018 

• Dessa raser bedöms endast av 
nordiska domare 2020-2024 

• Utbildning av exteriördomare gällande 
denna problematik 

 

Omvandla R-Nordic Cert till Nordic Cert  
Har din hund vunnit ett Reserv Nordic 
Cert i Sverige? Då finns det en möjlighet 
att det kan omvandlas till ett Nordic Cert 
ifall hunden som vann redan var Nordic 
Show Champion vid det 
utställningstillfället.    

Den nya utställningsformen Nordic Dog 
Show har blivit väldigt populär och nu blir 
fler och fler hundar Nordic Show 
Champion. På Nordic Dog Shows delas 
alltid Nordic Cert ut till vinnaren i bästa 
hane/tik och Reserv Nordic cert till tvåan i 
bästa hane/tik, detta oavsett om hunden 
redan är Nordic Show Champion eller 
inte. 

Det innebär att det finns en möjlighet att 
ett Reserv Nordic Cert kan omvandlas till 
ett Nordic Cert 
ifall hunden som 
vann redan var 
Nordic Show 
Champion vid det 
utställningstillfälle
t. 

Fyll i ansökan och skicka till oss! 

För att få en sådan omvandling ska du 
fylla i ansökan om att omvandla R-
Nordic Cert till Nordic Cert. Du skickar 
sedan blanketten till SKKs 
tävlingsavdelning.

https://www.skk.se/sv/Vara-dokument/Blanketter/Utstallning-prov--tavling/ansokan-om-att-omvandla-r-nordic-cert-till-nordic-cert/
https://www.skk.se/sv/Vara-dokument/Blanketter/Utstallning-prov--tavling/ansokan-om-att-omvandla-r-nordic-cert-till-nordic-cert/


Kampanj: Antismällare 

Smällare är en plåga för våra hundar! Vi är många som arbetar för att begränsa 
användningen av produkter med knalleffekt, som stressar både djur och människor. Här 
kan du läsa mer om vår antismällarkampanj och själv gå med i det stora Smällarupproret! 

Omkring en tredjedel av våra cirka 
730 000 hundar är skotträdda. Djurens 
känsliga öron uppfattar smällarljud som 
en intensiv smärta, som ger upphov till 
kraftig rädsla. Så många som 35 000 
hundar medicineras med psykofarmaka 
varje gång smällandet brakar löst. Det är 
inte bara husdjuren som lider, även vilda 
djur far illa, särskilt i tättbebyggda 
områden. Och människor drabbas; 
krigsskadade, äldre och personer som är 
särskilt känsliga. 

Antismällarprojektet 

Stockholms Kennelklubb tog 1993 
initiativ till Antismällarprojektet, som 
sedan drevs vidare tillsammans med 
Hundägarnas Intresseförening och 
Svenska Kennelklubben. Målsättningen 
var att smällare, det vill säga produkter 
med i huvudsak knalleffekt, helt skulle 
förbjudas. Fyrverkerier däremot, skulle 
även i fortsättningen kunna äga rum vid 
festligheter, men då under ordnade 
förhållanden och under en begränsad tid. 
Vi arbetade även för att smällare skulle 
säljas bara under viss tid och inte till 
ungdomar under 18 år. Sju år senare, i 
december 2001, trädde förbudet mot 
smällare ikraft i Sverige. 

Så allt är bra nu – eller? 

Det nya förbudet innebär minskat 
lidande för både djur och människor och 
det ser färre olyckor där smällare varit 
inblandade. Men trots att kinapuffar, 
ryssar och ettöressmällare inte längre får 
säljas kvarstår problemen. Det beror 
delvis på tillverkarnas nya påhitt; 
smällarna har lämnat marken och säljs 
som raketer eller under namn som 

”bomber”, ”krevader”, ”shots” och 
”skottårtor” – och dessa är fortfarande 
lagliga!  

Smällarupproret 

Stockholms Kennelklubb startade 2007 
Smällarupproret, för att skapa en 
samlingspunkt för alla som vill få stopp 
på försäljningen av onödiga och skadliga 
raketer och smällare. Vi kräver: 

• ett förbud om inte lagar och regler 
följs, 

• en begränsning av tiden för 
användning av fyrverkerier. 

Över 650 hemsidor har länkat sig till 
Smällarupproret. Gör det du också! 

Gå direkt till Smällarupproret: 
www.smallarupproret.se 

Vad händer nu? 

Svenska Kennelklubben arbetar aktivt 
med att uppmärksamma politikerna på 
de kvarstående problemen. Vi hoppas att 
regeringen kan ta lärdom av Norge, där 
man har en betydligt restriktivare 
lagstiftning och till exempel helt förbjudit 
raketer på pinne samt begränsat tiden för 
övriga fyrverkerier till klockan 18.00–
02.00 på nyårsafton. Resultatet (2009) 
blev 80 procent färre ögonskador och 
inte en enda brand orsakades av 
fyrverkerier. Med tanke på att 
fyrverkeripjäser allvarligt skadar omkring 
300 personer årligen i Sverige, de flesta 
barn och ungdomar, så är det ett resultat 
att sträva efter – även om man bryr sig 
mindre om hundarna och hundägarna. 

http://www.smallarupproret.se/


Fortsatt arbete för att minska lidandet 

Vi fortsätter kampen mot ohejdat 
smällande och hoppas att våra 
medlemmar och andra djurvänner också 
engagerar sig för att stoppa onödiga 
lidanden för våra hundar. Kontakta 
ansvariga personer i regeringen och gör 
även din röst hörd! Du kan även använda 
din konsumentmakt för att få fler affärer 
att sluta sälja fyrverkerier. Om din lokala 
livsmedelsbutik vänder sig till hundägare 
genom att sälja hundmat och andra 
djurrelaterade produkter kan du påpeka 
det olämpliga i att samtidigt sälja varor 
som gör skrämmer och gör djuren sjuka. 
För inspiration kan du läsa en mejlväxling 
mellan SKKs presstalesperson Hans 
Rosenberg och en företrädare för 
Hemköp. Ett par dagar efter 
mejlväxlingen var fyrverkerierna borta 
från butiken. 

Regelverket säger: 

• Barn och ungdomar under 18 år 
får inte köpa eller använda 
fyrverkerier. Att köpa fyrverkerier 
till en person under 18 år är 
jämställt med att langa alkohol. 

• Pyrotekniska varor får inte 
användas utan tillstånd från 
polismyndigheten, om 
användning innebär risk för skada 
eller olägenheter för person eller 
egendom (hundar räknas i det här 
fallet som egendom). 

• Att utsätta djur för fyrverkerier är 
oförenligt med djurskyddslagen, 
som säger att djur ska behandlas 
väl och skyddas mot onödigt 
lidande.  

Flera kommuner har skärpt den lokala 
ordningsstadgan. 

Några tips till dig som har en rädd hund: 

• Ta aldrig med din hund till en 
plats där fyrverkerier avfyras, även 
den lugnaste av hundar kan bli 
skrämd för livet. 

• Res bort med din hund om du har 
möjlighet, gärna till glesbebyggda 
områden. 

• Ta en tur med bilen under de 
”värsta” timmarna. 

• Lämna inte hunden ensam. 
• Om du inte kan resa bort, rasta 

hunden i god tid och håll den 
inomhus under det mest intensiva 
smällandet. Dra för gardinerna 
och sätt på musik för att dölja 
ljudet från raketerna. 

• Om hunden är utomhus, håll den 
kopplad under smällandet så att 
den inte kan rusa iväg i panik. 

• Om hunden blir orolig – ömka 
eller bestraffa den inte. Försök att 
avleda hundens uppmärksamhet 
med en rolig leksak eller ett 
tuggben. Om hunden gömmer 
sig, låt den vara. 

• Är problemen allvarliga – uppsök 
veterinär i god tid för eventuell 
medicinering. 

• Alternativ medicin och hjälp finns. 
Du kan läsa mer om olika 
möjligheter på Smällarupprorets 
webbplats. 

Läs mer på smällarupproret 

 

 

https://www.skk.se/contentassets/969530b8246f4036a65a8c43c4c67172/smallare-brevvaxling-hemkop.pdf
http://www.smallarupproret.se/


Utställningar 2018 

Nu är snart utställningsåret 2018 över för detta år. Det finns några utställningar kvar som vi listat 
här nedan.  

6/10-2018 Sundsvall                Int                                             Anna-Lena Angeria 

7/10-2018 Timrå                      Nat                                           Gertrud Hagström 
 
3/11-2018 Växjö                      Int                                             Eva Liljekvist Borg 

3/11-2018 Herning                  Int                                             Jurate Butkiene 

4/11-2018 Herning                  Int/Dansk vinnare-18                Marleen Collins 

16/11-2018 Lilleström             Nord/Nordisk vinnare-18          Lisa Molin 

18/11-2018 Lilleström             Int/Norsk vinnare-18                 Ann-Christin Johansson 

9/12-2018 Stockholm             Nord/Svensk vinnare-18           Jeanette Seltz Halter 

15/12-2018 Helsingfors          Nord/Helsingfors vinnare-18     Leni Finne 

16/12-2018 Helsingfors          Int/Finsk vinnare-18                  Sóley Ragna Ragnarsdóttir 

 

 

  



Griffonspecialen 2018 
Foton: Lena Lövdahl Fast & Micael Persson  
Text: Julia Hierner 

Det var en härlig lördag uppe i Askersund där vädret var med oss nästan hela dagen. 
Utställningen flöt på bra och vi hade två ringsekreterare som var trevliga och hjälpsamma 
mot både domare och utställare.  

I år hade vi fått så mycket sponsring att de stora borden som användes inte klarade av att 
rymma alla priser. Vi är otroligt tacksamma till alla sponsorer som gjorde att samtliga 
deltagare fick med sig någonting hem efter dagen.  

Vi hade även fått förtroende från Gunilla och Rebecca Agronius att sälja keramik och 
broscher mm i samband med specialen, något som uppskattades av många. Efter BIS var 
färdigt dukade vi upp till mingel med bubbel, ostar, sallader, charkuterier och tillbehör. 
Jätte roligt att så många var kvar ända till slutet och vi hade en trevlig stund innan allt 
skulle packas ihop.  Nu laddar vi inför nästa års special då vi för första gången anordnar 
CERT utställning!!  

 
BIS-1 SeUch NoUch DkUch FiUch NordUch CIB AmCh AmGrandCh HeV-15-17 EEV-14 EEJV-14 
SeV-17 DkV-17 Blue Bay’s Roi De La Revolution 

BIS-2 S UCH Manticorns Cody 

BIS-3 C.I.B, SE UCH, NO UCH, DK UCH, FI UCH, DK V-16, NO V-17, SE V-17 Ru-Paul's Trailer 
Trash Tracy

BIS-4 Manticorns Fideli 

BIS-5 Hierners The Iron Lady 

BIS-6 C.I.B, SE FI NO LV EST UCH, NORD UCH, SE V-16+17, TLN W-17, Benelux W-17 Griffon 
Steps Mr Valentine



Valp 4-6 mån  
BIS-valp & Bir-Valp bruxellois Diddelino´s 
Don Juan  
BIS-2 Valp & Bir-Valp Belge Adajins Imagine  
BIS-3 valp & Bir-Valp Petit Brabancon Små 
drömmar Stella Mc Artny  

Valp 6-9 mån  
BIS-valp & Bir-Valp Petit Brabancon 
Cadogan Hula Hula 

BIS-Junior 
1. Ru-Paul's Toyboy Troy 
2. FiJV-17 HeJV-17 NordJV-17 Hierners 
Madame Tussaud 
3. Blue Bay’s Bruit Du Silence 
4. Manticorns Gently 

BIS-Unghund 
1. Admiravel Crazy Man In Beard 
2. Manticorns Fideli 
3. Hierners The Iron Lady 

 

 

BIS-Veteran & Bir-Veteran Belge C.I.B, SE 
UCH, NO UCH, DK UCH, FI UCH, LV CH, 
EST CH, LUX CH, HU CH, NO V-11, SE V-12, 
SE V-13 Fiddle-Stick's Pinch Of Pepper   

BIS-2 veteran & Bir-Veteran Petit Brabancon 
SEUCH NOUCH SEVV-17 Jackfrost's Kisses 
of Fire  

 

Bästa Uppfödargrupp  
Kennel Manticorns  

Bästa avelsgrupp  
SeUch NoUch DkUch FiUch NordUch CIB AmCh AmGrandCh HeV-15-17 EEV-14 EEJV-14 SeV-17 
DkV-17 Blue Bay’s Roi De La Revolution 

 

 

 



Ord från vår domare 
Firstly I want to thank the club for inviting me. Judging a specialty show is always an 
honour . 

It was a lovely day from start to finish. The atmosphere around the ring was clearly 
friendly and people seemed happy no matter who was winning. 

My overall impression was that of excellent quality. As you watch and or judge the breed, 
trends and changes become obvious but I am very pleased to say that these not so 
correct trends where not evident in my entry. I am referring to the rising  number of 
Griffons who are more Terrier type than true Griffon. 

 By this I mean an overall narrow look through the body and a lack of depth and 
substance in the body. From the front we want moderate width in chest and also if you 
look over the top of the dog on the ground there must be a degree of substance and 
spring of ribs.  

The other trend which comes with this narrow body shape is a sloping top-line. We want 
a level top-line and the stylised look that comes from high withers and sloping top-line is 
not correct. I was so pleased that I did not find this type of Griffon today in my entry. 

 My winners where solid well sprung cobby dogs just as the breeds should be. Judging is 
always a compromise and on occasions you do have to award dogs prizes which you may 
not personally like but I did not have to make many compromises at all.Every class had 
dogs which easily fit to the standard and very few lacked quality and good breed type. 
The other issue which is creeping into the breed is thick heavy smooth coats full of heavy 
under coat and in some cases rather long top coats Again I did not see this in the entry at 
all. 

It was the depth of quality which impressed me most I gave out very few Very good 
awards and that is something you should all be very proud of. I thought my three BOB 
winners where very good examples of the breed and I was especially delighted to see a 
smooth B&T of such lovely type.Thanks again for a lovely day.I thought the little gathering 
after the show was a nice touch and put a nice end to the show.  

Steven Seymour 



World Dog Show 2018 

Över 33500 hundar från 74 olika länder ställdes ut på 
den stora RAI Arenan i Amsterdam 
Av 41 startande Petit Brabanconer blev min ”Max”  
 
SE JV-17, NO JV- 17, German JV-17; Helsingfors JV-17, 
NORD JV-17 Lillegriffs Brown Sugar 
BIR och World Winner 2018 
 
Domare: Ras specialist Mr. David Guy 
 
Uppfödare: Anniken Ronnysdottir Benjaminsen Lillegriffs 
Kennel  
Mvh 
Lena Svedell 
 

 
Resultat 

Petit Brabancon 
Bir Lillegriffs Brown Sugar 
Bim Tajinastes Frida Kahlo  

 
 
Griffon Belge 
Bir Shevilan Fanfan La Tulipe 
Bim Liga Obayaniya Hanna 

 

 

Griffon Bruxellois 
Bir Halastjornu Alexander Mikli 
Bim Ride The Lightning 

 

 



Vill du veta mer? Ring 0775-88 88 88 eller 
gå in på agria.se för att hitta din lokala säljare.

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

Olika men lika trygga! För att du ska veta precis vilken försäkring du ska 
välja, har vi nu släppt 423 specialanpassade försäkringar för vanliga och 
ovanliga hundraser. Vår skadestatistik sträcker sig långt tillbaka. Därför vet 
vi att behov, risker och besvär varierar kraftigt hundraser emellan. Om du 
försäkrar din valp innan den blir fyra månader får du dessutom det mest om-
fattande skyddet till 30 % rabatt första året. Vi gör det enkelt att vara trygg.

VI HAR SLÄPPT

423NYA
HUND-
FÖRSÄKRINGAR...

...TILL ATT BÖRJA MED

ANPASSADFÖR DIN HUND• UTÖKAD SJÄLVRISKPERIOD – 135 DAGAR• REHAB OCH MEDICIN INGÅR• MÖJLIGHET ATT UTÖKA MAXBELOPPET
MAXBELOPPET

FRI FLYTTTILL AGRIAOlika men lika trygga! För att du ska veta precis vilken försäkring du ska 
välja, har vi nu släppt 423 specialanpassade försäkringar för vanliga och 

...TILL ATT BÖRJA MED...TILL ATT BÖRJA MED



Det började med en enkel fråga; vem trimmar din hund? 

- Det gör jag själv, jag har gått en fantastiskt bra trimkurs. Är du intresserad av att följa med nästa gång? 
Klart jag var! Jag hör av mig när det är dags, säger Karin Jansson.
I feb-18 hör hon av sig. Luis skulle komma till Ystad och hålla kurs. 

Jag åker till Ystad på trimkurs. Ingen större research från min sida. Litar helt på Karin.  Vi anländer i gråmulet 
marsväder. Kennel/ trim på landsbygden. Vi tränger in oss med trimbord, stolar & hundar. 14st ekipage och 
förväntansfulla deltagare. Karin och jag med våra bruxar, resten är schnauzer-folk.

Föreställningen kan börja. Man känner igen ett proffs när man möter dem. Luis Martín del Río var ingen 
besvikelse. Med föreläsningsvana, elegans och vänlighet lotsar denne virtuos oss genom första dagens 
förevisning. Detta kan liknas vid en katedral föreläsning. Han jobbade, vi lyssnade och insöp. 
Resultatet, en perfekt trimmad schnauzer! Dag två, nu var det vår tur. Tålmodigt och vänligt hjälper Luis 
oss att nå det vi önskar, nu med våra egna hundar, på medtagna trimbord. En lång och jobbig dag både för 
hundar och trimmare, massor av hundhår och ett soppkök mitt i trimrummet, inte en minut går till spillo. 

Allt medan resultaten växer fram, får vi vår belöning. Vilken tillfredsställelse! Har jag lyckats med detta?

Barbro Almskoug Berg 

SÅ BÖRJADE DET



Luis Martín del Río har sina föräldrar 
att tacka för sin karriär. De födde upp 
dvärgschnauzer långt innan han var 
född. Vid 15 års ålder trimmade han 
kennelns hundar. 

När han fyllt 18 år blev han delägare i 
den framgångsrika kenneln Tajinastes, 
med uppfödning av dvärgschnauzer, 
tax och griffon bruxellios. 

Under sin karriär har han vunnit över 
200 titlar i Amerika, Asien, Afrika och 
Europa med över 30 best in show (alla 
raser). Som trimmare har han tävlat i 
Europa blivit best in show flera gånger i 
både trimning och klippning. 

Luis är numera en del av Arteros world 
team och reser världen över för att 
utbilda trimmare och hålla seminarier.

http://tajinastes.net/

Nu ges ett unikt tillfälle att gå en 2-dagars trimkus med Luis.

Utbildningen kommer vara dedikerad våra raser griffon bruxellois, belge och petit brabancon.
Dag 1 är teori och dag 2 har vi gemensam workshop med handledning av Luis.
På kvällen äter vi middag tillsammans.

Kursen kommer att hållas den16-17 februari 2019 i västra Göteborg.
Mer information så som adress, tider & kostnader samt hur du anmäler dig hittar du på:
www.facebook.com/events/356636488213182/
karin.missjansson@gmail.com

MISSA INTE DETTA!

TRIMKURS MED LUIS MARTÍN DEL RÍO (TAJINASTES KENNEL)



Välkommen !  

www .griffonsektionen .com  

Följ  oss  även  på  Facebook !  

ÅRSMÖTE  9/2 2019  
Blommenhof hotell Nyköping 

 Missa inte detta tillfälle!  

En griffonhelg fullspäckad med aktiviteter. 

Svenska griffonsektionens årsmöte - Anatomikurs 2 dagar (Joakim Ohlsson) - middag och Champion of

Champions! 

 

Följande ingår: 

Boende lö-sö Blommenhof hotell (ingår fri tillgång till bad, bastu, relax, biljard, motionsspår, fri parkering) 

Frukost lö+sö, fm kaffe med fralla lö, lunch lö+sö, em kaffe med bulle/kaka lö, middag 2-rätters lö. 

Anatomikurs 2 dagar 

Anm avgift champion of champions 

 

Paket pris: Prisexempel del i dubbelrum: 1.400.- 

Blommenhof hotell är ett fantastiskt 4-stjärnigt boende. 

 

Vill man endast delta på årsmötet, går det självklart bra! (Kostnadsfritt) 

 

Bindande anmälan görs till: Linda Dagerbring info@diddelinos.se 

 

 

 

 
 

Bli medlem redan idag via vår hemsida! 
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DAGS  FÖR  VALBEREDNING !

H A R  D U  F Ö R S L A G  P Å  N Å G O N  
S O M  P A S S A R  F Ö R  
S T Y R E L S E A R B E T E ?

H Ö R  A V  D I G  T I L L
Lina  070-6289714  Bodil  073-8331160

MA I L :  BERNERBERGET @ GMA I L . COM
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