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Ordförandes rader  
 

Hej alla griffonvänner! 
Vilket sommarväder vi har, midsommar har passerat och semestern står för dörren.  
 
Nu är planeringen i full gång för vår årliga Griffonspecial som går av stapeln i Askersund 11/8. 
Där ser vi fram emot ett stort antal deltagande hundar.  
Vi hoppas att Griffonspecialen även i år blir lika positiv och trevlig som förra året med lite mingel 
och trevlig samvaro efteråt. 
 
Nya styrelsen planerar nu olika aktiviteter för fullt och jag ser fram emot ett positivt engagemang 
från oss alla i den sittande styrelsen. 
Läs mer i detta nummer om den planerade anatomihelgen! 
 
I år har vi valt att outsourca kassörsuppdraget till Marie Callert (sekreterare SDHK). 
På så vis kan styrelsen fokusera på att lägga vår tid och engagemang på nyttiga och roliga 
sammankomster för våra medlemmar. 
 
Glöm inte att kika in på vår nya hemsida!  
Vi hoppas att denna skall vara mycket mer modern och lättnavigerad, och att det blir lättare att 
göra uppdateringar så hemsidan alltid är up-to-date.  
Där kan ni bl.a. anmäla er till vår utställning och betala medlemskap. 
 
Vi jobbar på med hemsidan, Facebooksidan och nyhetsbreven, som vi kommer att skicka ut 
regelbundet under året, och vi tar gärna emot idéer och synpunkter som vi kan förmedla till våra 
medlemmar.  
Antalet medlemmar ökar stadigt i antal, även gåvomedlemskap och flera nya utländska 
medlemmar.  
Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna!  
 

Jag önskar alla en skön sommar! 
Vi ses! 

 
Jan Törnblom 
Ordförande Svenska Griffonsektionen 
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Anatomi, bedömningsteknik  

med Joakim Ohlsson 

Hundens anatomi gås igenom teoretiskt, ni får känna och klämma på flera hundar av olika raser, 
som vi efteråt går igenom gemensamt.  
Kursen avslutas med gemensam genomgång. 
Denna kurs är anpassad för dig som är relativt ny som uppfödare, intresserade hundägare som 
ägnar sig åt hundutställning, bruks, lydnad etc. 
Kursen omfattas under en helg med teori och ett tillfälle med praktiska övningar, där egen hund 
kan medtas. 
Vi kommer att försöka vara Eskilstuna/Vilsta Sporthotell som erbjuder ett familjevänligt 
naturreservat endast två kilometer från centrum, där man kan hyra stugor och ställa husvagnar för 
övernattning, och vi försöker få till en trevlig samvaro på lördags kvällen med gemensam middag 
till självkostnadspris. 
Datum kommer att publiceras i nästa nyhetsbrev, och med en bindande anmälan för någon helg i 
september. 

VÄLKOMNA! 

 

 
Info angående omhändertagande av djur 

Den 1/6-2018 tar landets länsstyrelser över polisens uppgifter angående omhändertagande, 
förvaring och försäljning av djur som farit illa. Syftet med ändringen är att polisens uppgifter skall 
renodlas så att de istället kan fokusera på sina huvudsakliga uppgifter. Med det menas att 
upprätthålla allmän ordning, förebygga och utreda brott. 

I samband med den här ändringen ska djurhem för omhändertagna djur samt transport av djur 
upphandlas. 

Förutom att ta hand om omhändertagna djur kan djurhemmen även behöva hjälpa till med att 
lämna tillbaka djur till ägaren, sälja djuren eller ta djur till en veterinär för undersökning eller 
avlivning. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Vi hoppas 

på en kull 

med 

spännande 

valpar i 

höst! 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bodil Andersson 



 2018-04-29 Västerås 

§1 Årsmötets öppnande 

Ordförande Jan Törnblom hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

 

§2 Justering av röstlängden 

Röstlängden fastställdes och godkändes. 20 medlemmar hade hörsammat kallelsen. 

Närvarande: Bodil Andersson, Linda Dagerbring, Ingrid Ehrenkrona, Anna Heljeberg, Julia Hierner, 
Lina Jansson, Annika Nyman, Natalie Omre, Aino Landström, Anneli Andersson, Barbro Berg 
Almskoug, Emma Ryd, Karin Johnsson, Malena Andersson, Malin Enqvist, Marianne Paldin 
Gustafsson, Martin Lövdahl Fast, Therese Lundgren, Peter Zupanic och Jan Törnblom.  

 

§3 Val av ordförande vid årsmötet 

Lars-Olof Carlén (viceordförande i SDHK) presenterades och valdes till ordförande för årsmötet. 

 

§4 Styrelsen anmälan om protokollförare 

Julia Hierner utsågs till protokollförare. 

 

§5 Val av två justerare, tillika rösträknare 

Karin Johnsson och Nathalie Omre valdes till justerare och rösträknare. 

 

§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar  

Lars-Olof Carlén (årsmötesordförande och vice ordförande SDHK) och Anna-Lena Bäckvall (revisor) 
godkändes att deltaga i mötet. 

 

§7 Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade 

Årsmötet befanns vara behörigen utlyst. Årsmötet har utannonserats via klubbens facebooksida, på 
hemsidan, i klubbens tidning och via mejlutskick till medlemmarna.  



 

§8 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes och godkändes. 

 

§9 Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för 
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse  

- Verksamhetsberättelse 
Diskuterades angående den nya digitaliserade tidningen. Fördelar och nackdelar finns för 
både digital och tryckt tidning. Lars-Olof satte punkt för diskussionerna och berättade att 
SDHK talar för att digitalisera för framtiden. Årsmötet gav i uppdrag till kommande styrelse 
att arbeta vidare med frågan. Aino Landström önskar att SGS nya logga görs om och 
innefattar en griffon. Förslag från medlemmar till ny logga skickas till kommande styrelse 
som kan arbeta vidare med frågan.  
Därefter godkändes verksamhetsberättelsen och lades till handlingarna.  

- Balans- och resultaträkningen godkändes.  
- Arbetet med avelsfrågor föredrogs och godkändes. 
- Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.  

 

 

§10              Fastställande av balans- och resultaträkningen samt beslut i fråga om uppkommen vinst 
eller förlust  
Balans- och resultaträkningen fastställdes och den uppkomna vinsten förs till ny räkning. 

 

 

§11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit åt styrelsen 

Vid förra årsmötet fick styrelsen i uppdrag att färdigställa RAS-dokumentet. Arbetet har fortgått och 
lämnats in för granskning till SDHK som återkommit med synpunkter. En arbetsgrupp 
arbetar vidare med RAS och förväntas bli klara inom kort.  

 

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

 

 

§13A Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 2018 



1. Styrelsen skall hålla minst fyra styrelsemöten 
2. Griffonbladet skall utkomma med fyra nummer 
3. SGS skall arrangera en inofficiell griffonutställning 
4. Styrelsen skall uppmuntra enskilda medlemmar att ordna träffar och 

aktiviteter för medlemmar i sitt område. 
5. SGS skall fortsätta sitt arbete med hälsofrågor.  
6. SGS skall deltaga på SDHK:s fullmäktige 
7. SGS skall fortsätta utveckla och underhålla hemsidan 

www.griffonsektionen.com 
8. SGS skall arbeta för att öka medlemsantalet 

 

Verksamhetsplanen godkändes 

  

 

13B Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

Årsmötet beslöt att 2018 års medlemsavgifter skall vara oförändrade förutom för utländska 
medlemmar. Fullt betalande medlem 250 kr, familjemedlem 125 kr och valpmedlemskap 150kr. Fullt 
betalande medlem utanför Sverige 250 kr. 

 

13C Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

Rambudget godkändes. 

 

§14 Beslut om antalet ordinarie ledamöter och antalet suppleanter samt val av 
ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enligt § 8 samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning 

Till ordförande för 2018 valdes Jan Törnblom (omval). 

Till ordinarie ledamöter för 2 år valdes Linda Dagerbring (nyval) och Martin Lövdahl Fast (nyval).  

Till suppleanter för 2018 valdes Anneli Andersson (nyval) och Linda Andersson (nyval). 
Tjänstgöringsordning enligt ovan. 

 

§15 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar 

Till revisorer för 2018 valdes Anna Karin Jonsson Kavallin (omval) och Anna-Lena Bäckvall (omval). 

Till revisorssuppleanter för 2018 valdes Karin Jansson (omval) och Maria Mjöberg (omval). 
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§16 Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar 
 Till valberedningen för 2018 valdes Lina Jansson till sammankallande 1 år och Bodil 
Andersson 2 år. Jimmie Lundgren sitter sedan förra årsmötet 1 år till.  

 

 

§17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 

Paragraferna 13-15 förklarades omedelbart justerade.  

 

§18 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor 
före ordinarie årsmöte anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara 
skriftligt. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och 
lämna förslag till beslut.   

- Förslag från Nathalie Omre att publicera samtliga utställningsdatum, domare och sista 
anmälningsdag på SGS hemsida. Nathalie hjälper gärna till med detta.  

-Medlem som inte kan läsa SGS hemsida på iPad. Linda Dagerbring åtar sig att kolla upp detta och 
ordna eventuell åtgärd.  
-Försent inkommen skrivelse från Ingrid Ehrenkrona angående matadoravel. Styrelsen 
rekommenderar att skrivelsen tas med till nya styrelsen för vidare behandling som med hjälp av 
expertis och eftertanke tar fram en rekommendation som också går i linje med de kriterier som ska 
tas fram gällande täckhundslistan.  
 

 

§19                Mötets avslutande 

De nya ledamöterna hälsades välkomna 
av ordförande. Mötesordförande Lars-
Olof Carlén samt årsmötesdeltagarna 
tackades för sin medverkan. Därefter förklarades årsmötet som avslutat. 

  

Vid protokollet 
Lars-Olof Carlén   Julia Hierner 
ordförande    mötessekreterare 

Natalie Omre                                             Karin Johnsson 
justerare    justerare 

 

 
SGS TACKAR 

Monika Löfdahl, Annika Nyman, Anna 
Heljeberg & Åsa Nilsson för sitt arbete i 

SGS styrelse 

 



Nya styrelsemedlemmar 
Linda Andersson – Suppleant  

Mitt namn är Linda Andersson och jag bor i Kungsbacka 
med min man och ett gäng griffoner. 
Jag har haft griffon sedan 2012 och har i dagsläget fem 
stycken hemma. 
 
Jag har tidigare suttit med i styrelser, men då i olika 
hästklubbar, så att nu sitta med i SGS blir nytt och 
spännande. 
Tack för förtroendet. 

 

 

 

Anneli Andersson – Suppleant  

Anneli Andersson heter jag, har fått äran att bli invald i 
Griffonsektionens styrelse som suppleant. Bor i 
Stockholm och arbetar med att skapa event och fester.  

Jag har alltid haft hundar runt mig, jag växte upp med 
Afghan och Schäfer. Har därefter haft ett flertal hundar 
av olika raser. För tre år sedan gick min Lagotto 
Romagnolo bort, valde att vila från djur. Saknaden efter 
hund var dock stor! Funderade mycket på vilken ras jag 
ville ha, önskade en liten tuff hund med mycket charm 
som jag kan ta med överallt. För ett och ett halvt år 
sedan köpte vi underbara Bob, en Griffon Belge. 

Vilken härlig hund Griffon är, pigg, lättlärd och något envis. 
Vi blir ofta stoppade av människor vi möter som frågar om honom, det där ansiktet med runda 
ögon, den lilla nosen och underbettet får alla att smälta. 

Har dessutom upptäckt ett nytt stort intresse, utställning! Det är så roligt att träna, trimma och fixa 
med hunden inför utställningar. Väl på plats är spänningen stor och jag har mött så många trevliga 
personer. Sammankomsterna med er Griffonägare efter och utanför utställningarna är mycket 
trevligt.  

Jag ser fram emot mitt åtagande i Griffonsektionen! 

 

 



Martin Lövdahl Fast 

Lagom rund i mina bästa år…45 år när ni läser detta eller 
skall bli i dagarna, en kille uppvuxen i ett litet samhälle 
som heter Norsesund, strax utanför Alingsås. 

Djurintresse har alltid funnits men med fokus på hundar. 
Efter några år som skild träffade pappa en ny kärlek och 
hon skaffade Griffoner, min pappa var instruktör på 
brukshundsklubben vilket gjorde att när jag fick min 
första egna hund ”Skrållan” en airedaleterrier så hängde 
jag alltid med pappa till klubben. Pappa tränade ju 
Skrållan så det var ett ganska enkelt jobb för mig som 
ung kille att briljera med en mycket duktig hund. I och med 
Griffonerna så byttes snart brukslivet ut mot utställningslivet. Har väl nu i efterhand fattat att det 
var inga stora vinnarhundar vi hade men ändå för mig den finaste brux som fanns. Min första kull 
Griffoner som jag fick följa var när jag var 13 år. 

Nu har jag blivit ”vuxen” om man nu någonsin blir det?, men nu var det dags för att studera, flytta 
hemifrån och börja arbetslivet som ingenjör .Jag gifte mig och inga hundar fanns i mitt liv under 
ganska många år men längtan har alltid funnits efter hund igen. 

Man säger ju ibland pappas pojk… så jag gjorde som han och skilde mig och träffade en ny kärlek 
som höll på med hundar.L ena hade sedan många år tillbaka Kennel Ell-Ell’s som har bedrivit 
framgångsrik uppfödning av Kerry Blue Terrier, dessa hade hon slutat med när vi träffades och 
startat upp med Jack Russell Terrier när rasen blev godkänd i SKK. 

Efter nåt år tillsammans så viskade jag väl lite gulligt att jag har alltid önskat mig en egen Griffon 
Bruxellois och japp självklart tog hon tag i detta med de kontakter hon hade och så kom lilla Love 
in i vårt liv. Vi har sedan skaffat en Petit Brabancon och har haft 2 kullar. Jack Russell Terrier är 
fortsatt vår huvudsakliga ras som vi i dagsläget är mycket stolta över då vi har haft lyckan att föda 
upp en stor vinnare. Jag har börjat visa hund mer och mer efter många hårda ord och blickar från 
frun, men jag vet att det är av kärlek till vår sport som gör att man vill få ut det bästa man kan av 
det. Jag har tydligen blivit så pass bra att jag får lov att åka iväg själv nu på utställning, då är jag stolt 
vill jag lova. 

Nu har jag viskat lite gulligt igen… Jag har alltid önskat mig en Airedaleterrier och japp nu drog hon i 
lite kända trådar igen och nu finns Angus hos oss sen ett par månader tillbaka. Nu sa Lena lite 
gulligt att våga inte önska dig nåt mer för nu är cirkeln sluten, självklart älskling jag har ju allt nu fick 
hon till svar. 

Att sitta i styrelse är inte något nytt för mig men första gången som ordinarie i en hundklubbs 
styrelse och jag ser fram emot detta med glädje, och hoppas att jag med min erfarenhet och 
kunskap skall bidra med mycket och att vi skall få många roliga givande år tillsammans i SGS. 

 



Uppfödarintervjun 

Namn: Jan Silén, Kennel Ratcatcher’s 

Ålder: 57 år  

Boende: Vi bor på en liten gård i härliga 
Västmanland utanför Köping, med lite olika 
djurslag! 

Vilka hundar har du idag?  
Hundar som jag har idag är, R. Ulla Unique, R. 
Triavata, R. Pandora, R. Winnie the Poh, 
R.Vincent, och R. Voodoo. Av dessa hundar är det 
Ulla, Triavata, Pandora och Voodoo som jag har i 
avel. 

Ratcatcher´s  Voodoo 

Hur startade ditt hundintresse? 
1982 var jag daghusse åt en Griffon Bruxellois 
(Backängens Gibbon) och gillade denna hund 
enormt, han var en liten clown och hittade på en 
massa hyss hela tiden, var aldrig stilla en sekund, 
det var då jag blev kär i rasen. Han skulle bli pappa 
året därpå och då kände jag att en griffon ska det 
bli. Det var så mitt intresse för griffonen kom till.  

Min första griffon var en röd sträv hane, Dvors Caj 
född -83 (E. Backängens Gibbon U. Anitra) 
samma år kom även en liten svart sträv hane till 
mig, Blackwin Åke Ädel även han född -83 
(Choice Of Chosendale X Walliants Svarta Malin ) 
ingen av dem blev utställningshundar så då 
funderade jag på att skaffa en tredje griffon och 
det dröjde ända till -87 innan min första tik kom 
till huset och blev min stamtik, det var en black 
and tan petit, Billdalens Jänta (Chosendale 

Oberon X Jonna) Hon var min första Sv och int 
champion. Första kullen föddes -89 med två 
härliga black and tan tikvalpar som båda blev 
champions (deras far var Bergsunds Jesper B/T 
Sträv) . Till kull nr 2 använde jag B.Jespers pappa 
en snygg sträv B/T  import (Eng),  Mahnyar 
Nightcap och i den kullen blev det 4 st tikvalpar 
alla B/T 3 petiter och en sträv och av dessa flickor 
sparade jag två  tikar en  petit och en belge. Jag 
har haft några kullar genom åren! 

Vad är ditt mål med uppfödningen?  
Mitt mål med uppfödningen är att alltid ha friska, 
sunda och välkonstruerade hundar och få fram 
bättre individer, men naturligtvis trevliga 
sällskapshundar för mig själv och valpköpare. För 
att få fram bra hundar krävs naturligtvis bra 
avelsdjur där föräldradjuren kompletterar 
varandra. 

Är kontakten med valpköparen viktig för 
dig?  
Det är bra att ha kontakt med valpköparen för att 
kunna ge tips och råd i olika situationer, men 
mycket beror ju på om valpköparen så önskar. 
Det är alltid trevligt att följa upp sina valpar. 

Hur kom det sig att du valde att föda upp just 
den här rasen? 
Jag började med att föda upp griffoner för det är 
ju en lagom stor hund och en trevlig ras som finns 
i tre färger och två hårlag. Jag har alltid tyckt om 
black and tan och det var meningen att jag bara 
skulle hålla på med den färgen, och för att få nya 
valpar valde jag att göra egna parningar. Det var 
inte så lätt att hitta bra black and tan så jag har 
även använt rött och svart i aveln. 

Vad är ditt råd till dem som vill starta 
uppfödning? 
Mitt råd till dem som vill börja föda upp, är att 
vara ödmjuk och lära sig av andras erfarenheter. 
Tro inte att du vet bäst, lär dig så mycket som 
möjligt om rasen, fel och förtjänster.   Tänk på att 
det är ett arv av en mycket gammal ras och 
förvalta den väl.  
Försök att inte göra om rasen läs rasstandarden 
och följ den. 



  
Hur ser framtiden ut?  
Hur framtiden ser ut är väl svårt att säga, jag 
hoppas den blir bra, spännande att se vad 
kommande kullar har att ge. Intressant att se vad 
genforskningen har att ge och hoppas man snart 
kan ta ett blodprov för att kunna se om hunden är 
fri eller bärare av någon sjukdom. 
 
Övrigt:  
Kan nämna några hundar som betytt mycket för 
mig både som utställning- och avels hundar. R. 
Vesta, R.Veronica, R. Minos Herqules, R. Ymer,  
Chrisgriff´s Drop Dead, R. Overture och 
R.Odysseus, R. Olympia. Några av mina importer:  
Lånade ut R Odysseus i ett år och fick då in Leo 
Belgicus Paso-Doble (B/T sträv hane från 
Holland) Har även haft en Import från USA St 
Johns The Ratcatcher, (B/T kortårig hane) och 
Beauview As If By Magic  (röd sträv hane, 
England)  

Ch Chrisgriffs Drop dead 

MultiCh Ratcatcher´s Minos Herqules  

MultiCh Ratcatcher’s  Ymer Äg Birgitta Hallenberg  
Foto Aino Landström 

 
 
Hälsningar Jan Silén 

 
 

 



Fästingen är ett blodsugande kvalster, ett slags spindeldjur, som kan vara bärare av olika 
sjukdomsframkallande bakterier och virus. Risken är liten att en hund blir sjuk till följd av ett 
fästingbett, men om det skulle hända kan sjukdomen bli besvärlig och någon gång allvarlig. 

 Sjukdomar som sprids av fästingar 
 Det är de fästingöverförda sjukdomarna borrelios, anaplasmos och TBE  (Tick-Borne  Encephalitis) 
 som påträffas hos hund i Sverige.  Numer anses  bevisunderlaget för att Borrelia orsakar klinisk 
sjukdom hos  hund och katt vara svagt. Sjukdomssymtom har inte kunnat framkallas  hos hundar 
äldre än 12 veckor som experimentellt smittats med Borrelia. 

Symtom 
Symtom på fästingburen sjukdom orsakad av anaplasma kan vara slöhet, nedsatt aptit, feber, allmän smärta, stelhet och ibland 
hälta som kommer och går.   

Gå igenom pälsen 
Det är bra om pälsen genomsöks ofta. Kamma noga igenom pälsen, fästingen kanske inte har hunnit bita sig fast ännu eftersom 
den vandrar omkring en stund på kroppen innan den bestämmer sig för var den ska fästa. 

Ta bort fästingen 
Om en fästing hittas på hunden bör den tas bort så fort som möjligt. Risken att hunden 
får i sig smittämnen ökar ju längre tid fästingen får sitta kvar. Det är ingen mening att 
smörja eller badda något på fästingen innan den tas bort. 

 Använd gärna en pincett eller en fästingborttagare.  
 Ta tag om fästingen så nära huden som möjligt och dra rakt ut.  
       Försök att se till att hela fästingen följer med.  
 Tvätta bettstället med desinfektionsmedel eller tvål och vatten.  
 Efter några dagar kan en liten inflammation vid bettstället uppstå.  
       Då kan det klia och bli rött i ett par dagar. 

Förebyggande behandling 
För att skydda hunden mot fästingar kan olika preparat mot fästingar användas. De 
preparat som har vetenskapligt dokumenterad effekt mot fästingar är spot-on preparat, 
tuggtabletter och halsband som säljs via apotek. De innehåller olika substanser med olika effekt på fästingen. 
Vissa preparat räcker hela säsongen och andra behandlingar behöver upprepas med några veckors mellanrum. 
Det är viktigt att använda antifästing-preparaten enligt tillverkarens anvisningar. Om hunden skulle drabbas av biverkningar så ska 
halsbandet avlägsnas eller ska hunden schamponeras om den har fått spot-on droppar. Veterinär bör kontaktas vid behov. 

När bör veterinär uppsökas? 
Om hunden får påverkat allmäntillstånd, feber, är ovanligt trött, vinglig eller om led- eller muskelvärk upplevs bör veterinär 
uppsökas. Kom ihåg att berätta om hunden fått fästingbett. 

Fästingar utomlands 
Ju längre söderut i Europa man kommer, desto större är risken att hundar blir bitna av den bruna hundfästingen (Rhipicephalus 
sanguineus). Den bruna hundfästingen sprider flera allvarliga sjukdomar, som babesios, monocytär ehrlichios och hepatozoonos. 

Fakta om fästingen 
Fästingen (Ixodes ricinus) finns i stora delar av Sverige, men rikligast i södra delen.  
Fästingar finns främst i skog och i högt gräs. Den trivs bäst på skuggiga och fuktiga platser – gärna lövskog med tät 
undervegetation. De blir aktiva tidigt på våren, när det börjar bli fyra till fem grader varmt på dagen. Säsongen för fästingar brukar 
räknas från mars till november. Fästingens livscykel är 2-6 år, under vilken tid fästingen utvecklas från ägg över nymfstadier till 
vuxen parasit. I varje stadium behöver den suga blod för att utvecklas vidare men kan leva lång tid utan föda. 
När fästingen är aktiv sitter den i vegetationen, kanske på ett grässtrå och väntar 
på ett lämpligt djur ska passera. Värddjur är framförallt möss och sorkar men 
även stora däggdjur samt ibland också människor. Vår vanligaste fästing 
(Ixodes ricinus) saknar ögon. När den känner av rörelser i vegetationen, 
koldioxid eller dofter sveper den med frambenen och griper tag i pälsen på den 
passerande hunden, varefter den skär igenom huden med mundelen som är 
försedd med hullingar för att fästa bättre och börjar sedan suga blod. 
 
 
Låt inte fästingarna få dig att avstå från härliga promenader med dina hundar 
utan var bara uppmärksam och titta igenom hundens päls och hud så kommer ni 
ha en under bar tid i skog och mark. 
 



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 
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Jag Svindras Black Russian, kallas Doris har gjort BPH den 24/4-18. 

  
Främmande person: 
Det börjar med att jag ska gå runt en grupp 
människor, men det finns inga andra än MIN 
människa. Dom får finnas där, men jag bryr 
mej inte så mycket förrän dom har tjatat och 
fjäskat, då är dom väl ok, men min människa 
är bäst. Jag skulle följa med en främmande 
människa ” testledaren”, onödigt och sen stå 
där och bara titta, då måste jag ropa lite på 
min matte så hon inte skulle glömma bort 
mig där borta där jag står ensam med 
testledaren, äntligen fick jag gå tillbaka och 
vara med min matte igen. 
Så dom sa att jag var så där glad i människor 
och rätt trygg i mig själv. 
  
Föremålslek: 
Dom tyckte att jag skulle leka, först med min 
matte och vi lekt lite och sen skulle jag leka 
med den där främmande människan 
”testledaren” och det kunde dom glömma. 
Så dom skrev ej energisk på lek. Men så är 
det inte hemma, då är det bara bus på alla 
sätt. 
  
Matintresse: 
Dom la godis i 3 st lock. Första locket var lätt, 
där låg godiset öppet, andra locket så hade 
dom ställt en burk uppe på godiset, där jag 
kände lukten för det var ju små hål i burken 
och jag kämpade och fick bort burken, å så 
gott det var och tredje burken hade dom satt 
fast och jag använde tassarna men lyckades 
inte att få bort burken, inte så konstigt dom 
hade ju skruvat på burken på locket, vilken 
hund kan skruva bort ett lock på en burk som 
nästan är större än mig? 
Dom sa att jag var duktig och jobbade hela 
tiden. 
  
Överraskning: 
När vi gick och det var ca 1 meter kvar så 
hoppade det upp en gubbe från marken och 
JAG var först fram av alla och tittade, matte 
och testledaren bara stod där alldeles stilla. 

Sen fick jag och matte vandra fram och 
tillbaka för att kolla så jag inte hade några 
rädslor. 
Jag var väldigt nyfiken och hade inga rädslor 
och var jättetrygg sa domaren. 
  
Skrammel: 
Vi går till nästa grej och mitt framför nosen så 
skramlar det till och det är JAG som är först 
fram igen, matte och testledaren bara står 
stilla igen. 
Sen fick jag och matte vandra fram och 
tillbaka igen för att kolla så jag inte hade 
någon kvarstående rädsla. 
Domaren sa att jag hade inga rädslor och var 
jättetrygg. 
  
Närmande person: 
Det kommer en konstig människa med på 
håll, med rock, stor hatt och jätte ögon som 
var svarta och gick lite konstigt. När den 
figuren kom närmare så morrade jag lite och 
skällde lite dovt, svansen var högt uppe. 
Sen var figuren framme och det var ju en 
okänd människa som inte var så intressant. 
Intresse så där i främmande människa, arg 
väldigt lite, men trygg. 
  
Underlag: 
Vi gick på något konstig, matte sa att det var 
plasttak, jag tvekade lite, men matte sa att 
det var ok och då gick jag utan tveka. 
Domaren sa att jag var duktig och trygg 
 
Skott: 
Jag och matte gick en bit och då hörde vi 
något som kallas för skott och sedan skulle vi 
stå stilla och då kom ett skott till, men det 
brydde jag mig inte om. 
Skottfast sa domaren. 
  
Övrigt: 
Lite ljudlig, och lite arg. 
  



Domaren som heter Gunnel Ferm sa att jag 
var en rolig, trygg och nyfiken hund och att 
hon skulle vilja ha en petit i framtiden, så jag 
måste ju ha gjort något fanatiskt den dagen. 
Det var även två damer med några stora 
hundar som kallas för jakt labbe som blev så 
förtjusta i mig och kund tänka sig petit som 
andra hund. 
Matte sa att jag hade gjort BRA reklam för 
rasen petit brabancon. 
Lite om mig: 

Mina intressen är id spår, agility, busa i 
skogen och hänga med min matte. 
Bor hos min matte/uppfödare Susanne 
Pettersson i Uppsala 
Mamma och pappa var bland dom 5 först 
petiterna som genomförde BPH år 2013 
Mamma: Blåkullas Love in the Wild ” Wilda”  
Pappa: Små Drömmar Björn Borg " Björne" 
  
Ha en skön och rolig sommar 
 Hälsningar Doris 

  
 

 

Vad är BPH? 
Beteende – och personlighetsbeskrivning hund, 
BPH, är som namnet anger en beskrivning av 
hundars mentalitet och personlighet. Den sker på 
en standardiserad bana där hunden får uppleva 
olika situationer. 

 



Terapihunden Lola 
Text & foto: Jennie Frisk 

Egentligen av en slump åkte vi och tittade på små griffon 
valpar. Såklart blev både jag och min man kära direkt i de 
små liven men vi bestämde oss för att vänta på en kull 
sommaren efter. 
Uppfödaren förvånade mig då hon berättade om att 
några av hennes hundar var utbildade till terapihundar. 
Jag kunde knappt föreställa mig att en så liten varelse 
kunde göra nytta för en annan människa. 

Efter bara en kort tids väntan hörde uppfödaren av sig om en redan vuxen tik som hon tyckte 
hade helt rätt psyke för att utbildas till en terapihund som jag då berättat var min dröm. Vi 
bestämde oss genast för att ta henne på prov.  
Och här sitter hon nu, min lilla Lola.  

Ganska snart påbörjade vi vår 1 års långa utbildning. Den består av en hel rad utmaningar och test 
som Lola måste klara av. Även jag får visa prov på kunskap. Hunden måste vara minst 2 år gammal 
och genomgå ett lämplighetstest innan man får påbörja utbildningen.  

Vi har gjort allt från att ligga i knät och ge närhet till en äldre dam till att åka högst upp i 
brandbilens korg. För det är ju just de, som terapihund får man göra så himla mycket olika.  

Jag har turen att kunna ha med mig Lola på mitt arbete 
varje dag. Jag jobbar på ett LSS boende i kommunen. 
Genom att ha varit med mig överallt så har hon fått 
mycket träning och erfarenheter gratis.  

Nu när vi är färdigutbildade kan jag arbeta med 
räddningspersonal och finnas tillhands vid en bilolycka där 
Lola exempelvis kan hjälpa till med att lugna ett barn som 
är i chock, krypa in i en bil där någon sitter fastklämd och 
bara finnas som ett stöd eller överlämna grejer. 
Vi kan följa med den autistiska killen till affären som 
behöver lägga fokus på något annat när en jobbig situation 
uppstår. Lola kan vara med i skolan och hjälpa barn med 
matten eller läsa en bok.  

Det är helt fantastiskt att jobba med Lola och få se henne 
göra skillnad i någon annans vardag.  

När vi är ute på arbete har Lola en väst på sig där det står att 
hon är en terapihund. När vi arbetar så är det full fokus både från hennes och min sida. Vi jobbar 
tillsammans och är ett team. När vi har tagit på västen och kliver in på ett äldreboende eller 
hemma hos en brukare så är Lola på ett speciellt vis. Hon vet att hon ska vara lugn och acceptera 
de som jag ber henne göra.  
Efteråt får hon springa och busa igen och får massor av beröm och på det viset sin belöning för 
dagens arbete.  

 



Vad är en terapihund? 
Information från terapihundskolan 

Terapihund är en typ av social tjänstehund som tillsammans med en förare ger stöd till människor 
inom vård, skola och omsorg. Terapihund (engelska therapy dog) är ett internationellt begrepp för 
hundar i vården med internationell standard. I Sverige kan de även kallas rehabhund(kan även 
avse en servicehund), besökshund eller vårdhund. Det finns även specialiserade traumahundar. 
Som samlingsbegrepp håller terapihund på att i Sverige ersättas av den nya beteckningen social 
tjänstehund. 

Terapihundar skiljer sig från assistanshundarna. Skillnaden mellan dessa kategorier är att 
assistanshunden enbart arbetar åt en person, sin förare, medan terapihunden tillsammans med 
sin förare arbetar med många olika vårdtagare. Utbildningarna för kategorierna skiljer sig därför åt. 

En terapihund arbetar för att öka patientens, klientens eller elevens motivation, välbefinnande och 
hälsa. En terapihund arbetar med fysisk, psykisk, social och kognitiv träning. Hundarna används 
för terapeutiska besök hos människor som är inlagda på till 
exempel sjukhus, vårdhem, fängelse och psykiatriska institutioner, för att förbättra deras 
livskvalitet. Hundarna ska tåla att bli klappade och kelade med av helt okända personer. 

Terapihunden kallas även tillsammans med Vårdhunden för en social tjänstehund. En social 
tjänstehund med förare arbetar för att öka deltagarens motivation, välbefinnande och hälsa.  
 
Hundteamet arbetar med fysisk, psykisk, social och kognitiv träning. Terapihunden arbetar inom 
vård, skola och omsorg. Vårdhunden arbetar inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering av 
människor med förvärvad hjärnskada.  

Hunden gör först ett lämplighetstest (steg 1) tidigast vid ett års ålder. Därefter går man en 
besökshundutbildning (steg 2). Efter godkänd besökshundsexamen vidareutbildar hundteamet sig 
till vårdhundsteam eller terapihundsteam. Vårdhundföraren eller terapihundföraren är en 
diplomerad hundförare som arbetar med sin hund antingen enskilt eller i samarbete med 
legitimerad personal.  

Hundteamets uppgifter är att göra målinriktade besök inom vård, skola och omsorg. Teamet ska 
arbeta med målinriktade metoder som dokumenteras och utvärderas. Vård- och 
Terapihundsutbildning med godkänd examen ger behörighet till att arbeta yrkesmässigt som 
tjänstehundsteam. Vi följer kursplan till svensk standard för utbildning av vårdhund. Utbildningen 
syftar till att utbilda ett ekipage som kan verka som Vård- eller Terapihundsteam. Efter genomförd 
utbildning ska teamet kunna genomföra målinriktade besöks som planeras och utvärderas samt 
att föraren kunna agera som stöd till sin hund samt förebygga riskfyllda situationer och fara. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tj%C3%A4nstehund
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hundf%C3%B6rare
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5rd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skola
https://sv.wikipedia.org/wiki/Omsorg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Servicehund
https://sv.wikipedia.org/wiki/Assistanshund
https://sv.wikipedia.org/wiki/Motivation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Terapi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjukhus
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5rdhem
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4ngelse


Lillebror & Holger i Karlsson på taket 

Holger i ”Karlsson på taket” 

Det hela började med en förfrågan i en grupp på FB om en liten lugn hund som kunde spela 
Lillebrors hund. Tänkte att Holger är lugn och jag kan alltid höra mig för så jag tog kontakt och 
hörde mig för vad det gick ut på. Holger är inte den som kommer med på stora arrangemang, 
utställningar eller andra tävlingar. Han är vår ”mysfarbror”. 

I alla fall så lät allt helt okej och jag gick med på att låna ut Holger. I maj började repetitionerna på 
Bentes Sommarteater, hela teatern spelas utomhus. 

Första gångerna var Holger lite osäker, men med godis, korv och annat gott har han förknippat 
hela stället positivt och för att vänja honom med allt har han fått vara med varje gång som det 
varit repetition, fått vänja sig med buller och skrammel och folk som springer ut och in.  

I Lillebrors famn har han suttit snällt från första 
stund, fått lära sig lyssna på namnet ”Bimbo” och 
han har tagit allt coolt som att han aldrig gjort 
annat än suttit i famnen – visserligen är ju det 
rätt nära sanningen och när han lärt känna hela 
teatergänget så har allt gått riktigt bra. 

28 juni 2018 var det således premiär för” 
Karlsson på taket”.  I programbladet som delades 
ut hade de omnämnt honom med både bild, roll 
och namn – endast Holger då som vi kallar 
honom, men för berörda inom griffonvärlden så 
heter han ”Chippichawa´s Tuff And Ruff” 
Nu var det eldprovet som kom för vi hade aldrig 
kunnat träna Holger med publik, i första akten 
valde jag att sitta bland publiken med honom i 
famnen för att se hur han tog det – det gick bra, 
han lade sig i famnen och snarkade sig genom 
mer än hälften av akt 1. I pausen var det 
överenskommet att han skulle vara inomhus, 
min man gick in med honom och jag själv valde 
att sitta ute i publiken ifall att han skulle reagera 
på publiken och ta sig ner från scenen så kunde 
jag finnas där för att fånga upp honom, men inte 
då, han gjorde som han gjort under 
repetitionerna – låg snällt i famnen på Lillebror. 

Även när de tackade publiken  så rörde han inte en fena när Lillebror kom in och bugade med 
honom i famnen och publiken klappade i takt till musiken – nu är det bara 11 föreställningar kvar i 
skrivandets stund.... Bara kolla in Bentes sommarteater på Facebook så vet ni vad vi har sysslat 
med. 
 

Anneli Rosenberg & Holger 



Ny nordisk utställningstyp 2018  
Nordic Dog Show 

Nu har NKU (Nordisk Kennel Union) fastställt reglerna för utställningar med nordisk 
status och för det nya Nord Uch. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2018 och  
My Dog 2018 blir först med att anordna Nordic Dog Show. 

Nordiska domare 
Det som främst utmärker en Nordic Dog Show är att en majoritet av domarna ska 
vara nordiska. De ska representera minst tre av de nordiska länderna samt att hun-
darna kan tävla om särskilda certifikat som kan ge ett nytt, nordiskt championat, 
Nordic Show Champion. 

Nordic Show-certifikat 
Reglerna för tävlan om Nordic Show-cer-tifikaten påminner mycket om reglerna för 
tävlan om CACIB på internationella utställ-ningar. Undantaget att även juniorer och 
veteraner kommer att få lov att tävla om dem. 

MyDog 1 4 & 6 januari Västra Kennelklubben 

Lidköping 12-13 maj Skaraborgs Kennelklubb 

Hässleholm 19-20 maj Nordskånska Kennelklubben 

Österbybruk 26-27 maj Uppsala Läns Kennelklubb 

Vänersborg 9-10 juni Norra Älvsborgs Kennelklubb 

Gällivare 29-30 juni Norra Norrbottens Kennelklubb 

Tvååker 6 juli Hallands Kennelklubb 

Köping 21-22 juli Wästmanlands Kennelklubb 

Ransäter 28-29 juli Värmlands Kennelklubb 

Svenstavik 4-5 augusti Jämtland-Härjedalens Kennelklubb 

Norrköping 18-19 augusti Östergötlands Kennelklubb 

Sandviken 1-2 september Gästriklands Kennelklubb 

Stockholm 
Hundmässa 

8-9 december SKK/CS 

Speciella Nordic Dog Shows 
På Nordic Dog Shows kommer hundarna också att kunna tävla om de vanliga natio-nella certifikaten och championaten. 
De nya Nordic Show Cercificate (NSC) ska delas ut till rasens bästa hanhund respek-tive rasens bästa tik. Reserv Nordic 
Show Cerrificate (RNSC) ska delas ut till tvåorna i samma klasser. 
Om bästa hane eller bästa tik redan har er-övrat tillräckligt många NSC, men ännu inte fått sitt championat bekräftat ska den 
ändå tilldelas NSC. När championatet har bekräftats av NKU vandrar NSC:er vidare till den hund som fick utställningens 
RNSC. 
 
Utställningar i Sverige med Nordisk status 2018  

Nordic Show Champion 
Inga bruks- eller jaktmeriter krävs för att tävla om de nordiska certifikaten, men för att erhålla titeln Nordic Show Champion krävs 
att hunden först är nationell utställnings-champion i det land där den är registrerad. Så kallade parenteschampionat för utställ-
ning (SEU (u)Ch) är tillräckliga. Utöver det krävs NSC varav ett ska ha erövrats efter 24 månaders ålder, under tre olika domare, i 
tre nordiska länder. 
Reglerna är samma i Finland, Sverige, Norge och Danmark: 

 Hunden ska inneha det nationella championatet i landet där den är registrerad.  
 Hunden ska erhålla tre Nordiska certifikat från tre olika länder och av tre olika domare. Minst ett av certifikaten ska mot-

tas efter att hunden fyllt 24 månader. 
I en övergångsperiod 2018-2020 kan de nya och gamla reglerna för Nordiskt utställningschampionat användas parallellt. Men vid 
utgången av 2019 kommer de gamla reglerna att upphöra. 
Genom att etablera egna nordiska utställningar och tilldelning av särskilda nordiska certifikat önskar NKU att skapa fler attraktiva 
utställningar i Norden, samt att dessa ska öka användandet av nordiska domare. 

Info tagen från SKK’s sida. 



 
Norsk Griffonspecial 

Text: Torild Lybekk Foto: Kristin Berger Mortensen 
 

Midtsommer og Norsk Griffonspesial i 
strålende vær med 71 påmeldte hunder. 
Stort bedre kunne det ikke bli! Priser og 
gavepremier gitt av våre generøse sponsorer 
sørget for at spesialen ble en fest!  Både 
Norge, Sverige, Finland og Danmark var 
representert og påmeldingsrekord hadde vi 
også.  
 
Fordelingen  var som følger: Belge 3+(1), 
Bruxellois 16+(4) og Petit Brabancon 44+(3) 
Nytt av året var egen BISS-finale, og vi 
hadde nye flotte dekken til fotograferingen. 
Ellers var dagen preget av hyggelig stemning 
rundt og i ringen.  
 
Petit Brabancon  
BIR og BISS-valp: Union Griff Poeme For 
Laneskroken  
Eiere: Finn Arne og Mai-Liss Kroken 
Bruxellois  
BIR og BISS 2-valp Cremetoppen’s Lady 
Olympia 
Eier: Anne-Cathrine Furnes 
Belge 
BIR-valp: Griffian’s Honest Hope (Ble 
desverre ikke igjen til BISS) 

Eier: Gunn Johanne Auset 
 
Belge var først ut av de voksne hundene og 
BIR ble Ch Fiddle-stick's Pinch of Pepper. 
(Eier: Jimmie Lindgren) BIM ble Ch Darberg 
Atreyu of Winter Love. (Eier: Britt 
Darlington)  
 
BIR og BIM Bruxellois ble Ch Manticorns 
Cody (Eier: Bodil Andersson) og Magna Cur 
Brilliant Estelle. (Eier: Susanne Guildford) 
Begge fikk CERT og ble nye norske 
champions.  
 
Petit Brabancon Mdac’s High Aa A Kite ble 
BIR, (Eier: Heidi Peat Araldsen) og 
Bergerjentenes Eden On The Mountain fikk 
CERT og ble BIM, (Eier: Kristin Lium 
Mamelund) og kan nå titulere seg med norsk 
champion. Hannhundcertet gikk til Danmark 
og Mdac’s Handsome Hustler som også ble 
ny norsk champion. (Eier: Heidi Sparvath) 
 
BISS 1:  Manticorns Cody 
BISS 2 og BISS veteran: Fiddle-stick's Pinch 
of Pepper 
BISS 3: Mdac’s High As A Kite 

BIS 1 Ch Manticorns Cody BIS 2 Ch Fiddle-Stick’s Pinch Of Pepper BIS 3 Ch Mdac’s High As A Kite med domare Svetlana Kokonena 



 
Vi hadde også kåringsklasser.  
Beste hode og uttrykk 
Beste ører 
Beste bevegelser 
Beste pels 
Beste skjegg og barter 
Beste par.  
 
 

Nr 1 avl med HP Kennel Cayafa’s v/ Birgitta 
Friman. 
 
Nr 1 oppdrett med HP Kennel Cayafa’s v/ 
Birgitta Friman.  
Nr 2 med HP Cremetoppen’s Kennel v/ 
Anne-Cathrine Furnes.  
 
Gratulerer så mye til alle vinnere og 
velkommen tilbake neste år!  
 

 

BIS och BIR Bruxellois Ch Manticorns Cody 

BIS 2 och BIR Belge Ch Fiddle-Stick's Pinch Of Pepper 

Bästa uppfödargrupp kennel Cayafa's  

BIS 3 och BIR Petit Brabancon Ch Mdac's  High As A Kite 



Griffon Belge Top 10 

1. Ru-Paul’s Trailer Trash Tracy                55 p 
2. Fiddle-Stick’s Pinch Of Pepper           45 p 
3. Ru-Paul’s Dancing In High Heels        44 p 
4. Admiravel Crazy Man In Beard            28 p 
5. Griffon Steps Mr Valentine                   26 p 
5. Shantal Secret Love                               26 p 
7. Voodoo Idol Shevilan Happy Ann      20 p 
8. Ru-Paul’s Peackock                                15 p 
9. Hierners The Countess                          11 p 
10. Hierners Buckingham                          10 p 

Griffon Bruxellois Top 10 

1. Manticorns Enrico                                   79 p 
2. Manticorns Cody                                    49 p 
3. Manticorns Fideli                                    37 p 
4. Admiravel Red Velvet                           25 p  
5. Wendels Griffoner Bibbi Bid                22 p 
6. Hierners Madame Tussaud                  19 p        
7. Moden Mil Lord Eddard Stark             18 p 
8. Griffon I Väst Paola                                14 p 
9. Hierners Simply The Best                    10 p  
9. Manticorns Gently                                 10 p  

 
Petit Brabancon Top 10 

1. Blue Bay’s Roi De La Revolution    86 p  
2. Hierners The Iron Lady                    51 p 
3. Blue Bay’s Bruit Du Silence            40 p  
3. Bernerbergets Brooke Forrester    40 p  
5. Hierners Bark At The Moon             35 p 
6. Diddelinos Miss Moneypenny        31 p  
7. Griffrids Adelaide Av Anjou              29 p  
8. Lillegriff’s Brown Sugar                     22 p 
9. Hierners In Your Face                        20 p  
9. Griffweiler’s Han Solo                       20 p 

 

 



 

 

 

LINDA DAGERBRING INFO@DIDDELINOS.SE 0735-039 682 

mailto:INFO@DIDDELINOS.SE


WWW .GRIFFONSEKTIONEN .COM  

#GRIFFONSPECIALEN2018

Anmälan  och  mer  info  besök  

www .griffonsektionen .com  

GRIFFONSPECIALEN 2018

SVENSKA GRIFFONSEKTIONEN 
hälsar välkommen till

Nytt för i år, vi erbjuder våra uppfödare att sponsra valfri klass! 

Det kommer att vara lotteri med möjlighet att vinna fina priser och en 

auktion. Även i år blir det en BIS JUNIOR final samt tävling i bästa 

parklass och Barn-med-hund! 

Försäljning av Design Agronius, Linda´s Belly Bands m fl kommer att 

finnas på plats. 

Efter finalerna planerar vi för mingel, endast förköp. Mer info kommer.

Sista 

anm
äln

in
gsdag 

16/7 2018



Huvudsponsorer 
Svenska Griffonsektionens  

rasklubbsspecial  2018  

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

WWW.GRIFFONSEKTIONEN.COM 

#GRIFFONSPECIALEN2018
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#GRIFFONSPECIALEN2018

Anmälan  och  mer  info  besök  

www .griffonsektionen .com  

GRIFFONSPECIALEN 
2018

SVENSKA GRIFFONSEKTIONEN 
hälsar välkommen till

11 augusti - Askersund 

Domare: Steven Seymour



 
Datum: Lördagen den 11 augusti 2018 

Plats: Askersund, Solberga IP 
Domare: Steven Seymour 

 

Domarpresentation: 

https://www.griffonsektionen.com/2018/01/29/save-date-griffonspecialen-2018-askersund/ 

 

Anmälningsavgift: 
Valp- & Veteranklass 200 SEK Övriga klasser 250 SEK 

 
Sista anmälnings- och betaldag 16 juli 2018 

 

Onlineanmälan och betalning: https://www.griffonsektionen.com/sgs-griffonspecialen/ 

För utställare är medlemskap i rasklubben obligatoriskt. 

 

Möjlighet finns att annonsera i katalogen och färdigt manus mailas senast den 16 juli till: 

info@diddelinos.se 

Endast helsida till en kostnad av 200 kr. 

 

Vid frågor gällande utställningen eller sponsring kontakta: 

Linda Dagerbring info@diddelinos.se 0735-039 682 eller Jan Törnblom jan.hackensack@gmail.com 

0736-829 930. 

 

Passa på att kombinera Griffonspecialen 2018 med ytterligare en utställning! 

Örebro Läns Kennelklubb anordnar Nationell utställning, på samma plats den 12 augusti 2018. 

Hitta hit: Solberga IP, Askersund  Adress: Solbergavägen 4 Askersund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska Griffonsektionen hälsar alla varmt 
välkomna 

till inofficiell rasklubbsutställning 
Griffonspecialen 2018 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

WWW.GRIFFONSEKTIONEN.COM 

#GRIFFONSPECIALEN2018



Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar, SRD. 
 
En exteriördomare ska ansvara för att bevara de 
olika hundrasernas typiska särarter med de mål 
och ramar som rasstandarden fastslår. Detta får 
dock aldrig ske på bekostnad av hundars hälsa. 
 
SRD, som har tillämpats vid Länsklubbarnas 
utställningar sedan 2009, identifierar 
riskområden och förebygger att de utvecklas till 
problem. SRD är ett kommenterande 
komplement till rasstandarden och har 
målsättningen att öka domares medvetenhet om 
exteriöra överdrifter och sundhet. 

NKU tillsatte för två år sedan en arbetsgrupp med 
representanter från de Nordiska länderna med 
uppgift att harmonisera de fyra ländernas 
ansatser att motverka rashundars exteriöra 
överdrifter som hotar hundars sundhet och hälsa. 

Arbetet är slutfört och resultatet är NKU BSI 
(Breed Specific Instructions regarding 
exaggerations in pedigree dogs) översatt till 
svenska Särskilda rasspecifika domaranvisningar 
SRD. 

SRD har arbetats fram i ett kontinuerligt och 
omfattande samarbete mellan exteriördomare, 
berörda ras- och specialklubbar, 
veterinärmedicinskt sakkunniga och tillgänglig 
försäkringsstatistik. Denna inventering 
tillsammans med erfarenheter från de nordiska 
länderna utgör underlaget för urvalet av de raser 
som listats i SRD 2014 och NKU BSI och för 
anvisningarna för respektive ras. 

Utdrag ur NKU BSI: 
 
Basic for all dogs 
 
Breathing 
All dogs should be able to breathe normally, also 
when moving. 
About assessment of respiratory distress 
symptoms. 
 
Eyes 
All dogs should have sound, clear eyes without 
signs of irritation.  
 
Bite and teeth 

All dogs should have healthy teeth and 
wellfunctioning bite corresponding to what the 
breed standard requires. Incorrectly placed teeth 
may cause damage to the gums. Jaws 
should close normally. The gums should not 
display any signs of injury, irritation or damage. 
Such deviations could be clinical signs of 
impaired health and should be handled 
accordingly. 
 
Weight 
No dogs should be obese/overweight or overly 
thin. All dogs should be in good muscular 
condition. 
 
Skin and coat 
All dogs should have healthy skin without any 
signs of irritation. 
The extent and presentation of the coat should 
follow the requirements of the breed standard 
and not be so profuse that it affects the dog’s 
wellbeing and ability to move freely and soundly, 
also in daily life. 
 
Movement 
All dogs should move without effort and distress, 
and in a breed specific manner. 
 
Behaviour 
All dogs should have a temperament which 
allows them to function in the modern 
society. Breed typical behaviour is to be noted 
and respected, but should not prevent social 
behaviour and accessibility. Excessive reactions of 
fear or shyness is never desirable. 
Uncontrolled aggressive behaviour or panic 
attempts to flee, should not be tolerated, and 
shall consequently motivate the award 
“disqualified”. 
Behaviour issues are especially mentioned in the 
BSI text where it has been indicated to be an area 
of risk. 
Belgian Griffon, Brussels 
Griffon and Small Brabant 
Griffon 

(Griffon Belge, Griffon 
Bruxellois and Petit 
Brabançon) – brachycephalic 
type 
 
Areas of risk are: 
 



1. Head: A small head with an overly short muzzle 
can give rise to eye injuries and neurological 
disorders. 
 
2. Breathing: Forced breathing with pronounced 
snoring sounds caused by insufficient room 
in throat cavities and/or pinched nostrils and/or 
ribcage.  
 

3. Movement: A specific deviant pattern of 
movement with frantic scratching behaviour and 
signs of unmotivated pain when on leash may 
indicate a serious neurological disorder, 
syringomyelia. 
Particular attention must be paid to breathing, 
nose and sound eyes as well as the pattern of 
movement. 

 
 
 
 

Svenska Griffonsektionen har tagit del av rapporterna för 2017 och 
sammanställt dem till SKK. Vi är glada att kunna meddela att majoriteten av 

rapporterna bara innehöll positiva erfarenheter av vår ras. 

 
 

 



Resa med hund tips inför semesterresan  
Innan du tar med din hund på resan är det en del du bör tänka på för att du  

och hunden ska få en trevlig resa.  
Text: Anneli Andersson 

 
Att flyga med hund  
Kontakta eller gå in på det tänkta flygbolagets 
hemsida för att se vilka regler de har gällande 
att resa med hund. Olika flygbolag har olika 
regler, antal husdjur per flygning och 
avgifterna varierar. Man måste boka plats för 
hunden, oavsett om den ska resa i kabinen 
eller lastrummet. Charterbolagen är i 
allmänhet restriktiva och tillåter bara hundar i 
lastutrymmena i vissa fall och efter 
förbokning. 
 
Om hunden får flyga i kabinen måste den resa 
i en mjuk väska eller bur som kan placeras 
under framförvarande säte. Väskan får inte 
överskrida handbagagemåtten (ca 45x35x25 
cm) och botten skall vara vattentät. Max vikt 
på väskan med hunden i är 8 kg. Buren måste 
vara godkänd för transport och ge hunden 
plats att stå upp, vända sig och ligga. 
    
Hundar som är för stora för 
handbagagemåtten måste alltid resa i 
lastrummet, där det ska vara samma 
temperatur och lufttryck som i kabinen.  
 
Djur som är incheckade som flygfrakt måste 
resa i transportburar eller -lådor som är 
läckagefria, fasta, täta, rena och desinficerade. 
Lådan måste vara utrustad med behållare för 
mat och vatten och burens/lådans golv måste 
vara täckt med tidningspapper eller sågspån 
(inte hö eller halm). 
 
För djurets bekvämlighets skull måste buren 
vara tillräckligt stor för att det ska kunna stå 
upp, vända sig och ligga ned bekvämt. Om 
buren inte uppfyller dessa krav kommer du 
eventuellt inte att få tillstånd att transportera 
ditt djur.  
 
Upp till tre djur kan transporteras tillsammans 
om de är yngre än sex månader och kommer 
från samma kull. 
 
Viktig information! Vissa flygbolag tillåter inte 
Brakycefala djur (trubbnosig hund och katt) 

att resa i lastutrymmet. De accepteras endast I 
passagerarkabinen (gäller bl.a. Croatia 
Airlines). 
 
Att resa med på färja 
Det brukar gå bra, men rederierna har sina 
egna regler, ibland olika för olika fartyg. 
Hunden måste normalt förbokas. Fartyg på 
längre rutter har ofta särskilda hytter där 
sällskapsdjur får tas med. På vissa fartyg får 
djuret inte vistas i bilen under färd. Kolla med 
rederiet före resan! 
 
Innan du tar med din hund på resan är det en 
hel del du bör tänka på för att förhindra att 
din hund utsätts för smittrisker. Många 
smittsamma hundsjukdomar är mycket 
vanligare i andra länder än i Sverige. 
 
Boende på hotell! 
Undersök noga före resan om hunden får bo 
på hotellet. Det finns hotellkedjor som gillar 
hundar, men inte alla.  
På bokningssajter som Booking.com, Hotels.se 
och Agoda.com kan man klicka i att man reser 
med husdjur och få upp hotell som accepterar 
det. Men kolla alltid med hotellet före 
bokningen. Oftast finns bara ett fåtal rum för 
hundar och de måste förbokas. 
 
 
Att tänka på innan resa 
Vanligtvis gäller att: 
 

• Hunden ska vara id-märkt 
• Hunden ska ha en giltig vaccination 

mot rabies 
• Hunden ska ha EU-pass för 

sällskapsdjur, passen utfärdas hos 
veterinär. 

• Hunden ska anmälas hos tullen (föras 
in i Sverige via en tullplats) 

 
Kontakta din veterinär i god tid innan 
utlandsresan för att diskutera vilka preventiva 
åtgärder som kan vara lämpliga för din hund.  
 



Ansvaret för skyddsåtgärder vilar helt på dig 
som djurägare och det är en hel del du bör 
tänka på för att minska risken för att din hund 
utsätts för onödig smitta. 
 
Information och regler om in- och utförsel av 
hund mellan länder finns på Jordbruksverkets 
webbplats med reseguide och införselregler. 
Du kan även gå in på Svenska Kennel Klubbens 
webbplats. 
 
Kontakta ambassaden för det land du ska resa 
till för att få veta vad som gäller för att få ta 
med din hund in i det land dit du ska resa. På 
Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) 
hemsida hittar du kontaktuppgifter till 
utländska ambassader i Sverige. 
 
 
Vaccination mot rabies 
Rabiesvaccinationen skall ges minst 21 dagar 
innan resa för att vara giltig i de flesta EU-
länder och därefter har vaccinationen en 
giltighet på 3 år. Det finns en variant på 
rabiesvaccin som ger 12 månaders skydd, 
därefter ger man ännu en vaccination vilket då 
ger 3 års skydd. Det är dock mycket viktigt att 
kolla upp om det land du ska till har några 
särskilda bestämmelser då det gäller 
rabiesvaccination då det kan variera mellan 
olika länder. 
 
Vaccination mot leptospiros 
Leptospiros är en bakteriesjukdom som kan 
smitta både människor och djur. 
Leptospirosbakterier infekterar djur genom 
slemhinnor och hudskador. Hundar smittas 
typiskt via relativt varmt och stillastående 
vatten där infekterade djur såsom till exempel 
råttor, eller hundar kissat. Sjukdomen är 
vanlig i södra Europa. Vaccinationen ger ökad 
immunitet men ger inte ett fullständigt skydd. 
Grundvaccinationen består av 2 sprutor som 
ges med 4 veckors mellanrum och därefter en 
årlig vaccination för ett bibehållet skydd. Om 
återvaccinationen missas måste 
grundvaccinationen göras om. Fullgod 
immunitet erhålls 2 veckor efter att den andra 
sprutan i grundvaccinationen givits. 
 

Avmaskning mot Rävens Dvärbandmask 
För att få resa in i t.ex. Norge och Finland 
krävs att hunden avmaskas mot Rävens 
dvärgbandmask 1-5 dygn innan avresa (senast 
24 timmar innan du korsar gränsen). 
Avmaskningstabletten måste innehålla den 
aktiva substansen Prazikvantel vilket bl.a. finns 
i tabletterna Droncit, Drontal vet och 
Milbemax. Dessa tabletter finns att köpa 
receptfritt på apoteket. En veterinär måste se 
då godkänt preparat ges till hunden i korrekt 
dos och för sedan in datum, tid och preparat 
på avsedd plats i passet. 
Hos vissa veterinärer kan djurägaren köpa 
med sig preparat i korrekt mängd från 
apoteket till besöket för avmaskning, är enkelt 
och billigare. Ha gärna med någon mjuk 
godsak som det går att pilla in/gömma 
tabletten i! 
 
Förebyggande avmaskning Hjärtmask 
Hjärtmask är en parasit som inte finns i 
Sverige som också är mycket viktig att skydda 
hunden mot. Avmaskning ges förebyggande 1 
i månaden under vistelse i Europa. 
 
Exempel på preparat: Nexgard spectra 
(receptbelagt), Advocate (receptbelagt), 
Stonghold (receptbelagt), Interceptor 
(receptbelagt), Milbemax (receptfri). 
 
Skydd mot färstingar 
I Europa finns förutom vår vanliga fästing 
också den bruna hundfästingen som kan 
sprida allvarliga sjukdomar. Det är därför 
viktigt att ha ett bra skydd mot fästingar 
antingen med ett spot on preparat, halsband 
eller en fästingtablett. Att tänka på är att vissa 
preparat kan påverkar hunden. 
 
Skydd mot sandmygga- Leishmania 
Leishmania är en mycket allvarlig 
parasitsjukdom som sprids med sandmyggor. 
För att skydda din hund ska preparat med 
myggrepellerande/frånstötande egenskaper 
användas. Dock är det viktigt att under kvällar 
och nätter då myggorna är som mest aktiva, 
även skydda hunden mot myggangrepp med 
hjälp av myggnät eller genom 
inomhusvistelse. 

 



 

 

 
Välkommen till  

Svenska Dvärghundsklubbens nationella utställning 22 juli 2018 
Plats: Västerås  

Sista anmälnings- och betaldag för anmälan 25 juni 2018 
 

Anmälan kan göras via www.sdhk.net, när anmälan görs via Internet sker betalning samtidigt som 
anmälan av hund.  
OBS! Om Du anmäler på tävlingsanmälan (blankett), så gäller endast en hund på varje inbetalning. 
Hundens registreringsnummer, namn och tävlingsplats anges på betalningen, som görs till  
BANKGIRO 5358-2276 
Tävlingsanmälan & premiekort sänds till Löfs Konsult, Kalkvägen 1, 692 72 Kumla. Tel. 070-250 32 23.  
E-post: info@lofskonsult.se  
OBS! Inga anmälningar via e-post, använd istället internetanmälan på sdhk.net eller tävlingsanmälan 
Anmälan är bindande.  Medlemskap obligatoriskt i rasklubben.  
OBS!  För sent inkomna anmälningar/betalningar returneras. 
 
För utländska utställare: giltigt medlemskap i motsvarande utländsk specialklubb. Kopia av stamtavlan 
skall skickas in om hunden inte tävlat i Sverige tidigare. Kvitto på betalningen skall skickas in i samband 
med anmälan. 
IBAN: SE17 8000 0802 1800 4009 1514 
BIC/SWIFT adress: SWEDSESS 
 
Anmälningsavgifter: valpklass (6-9 mån) 180 SEK, junior- (9-18 mån), unghund (15-24 mån),  
öppen (15 >mån) championklass: 370 SEK, veteranklass (8 år >) 230 SEK. 
 
Frågor angående de tekniska arrangemangen: Kenneth Gustavsson, tel. 076-176 69 37 
kennethsuppleant@sdhk.net  

 

DOMARE: 
Daniela Risdan, SLOVENIEN: Bichon Frisé, Chinese Crested dog, Papillon 

Tarja Löfman, FINLAND: Bichon Havanais, Bolognese, Coton de Tuleár, Löwchen, 

Russkaya Tsvetnaya Bolonka 

Åsa Fröding: Chihuahua Korthår, Malteser, Russkiy Toy Släthår, Russkiy Toy Långhår 

Maria Lönnhammar: Chihuahua Långhår, Japanese Chin, Phalène 

Frode Jevne, NORGE: Fransk Bulldogg, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit 

Brabancon, King Charles Spaniel 

Rune Lysgaard, NORGE: Mops, Pekingese 

Cathrin Lundberg Westin: Prazský Kryzsarik (även reservdomare övr raser) 
 

GRUPPDOMARE: 
 

Bästa Valp: Tarja Löfman 

Bästa Junior: Åsa Fröding 

Bästa Unghund: Frode Jevne 

Bästa Veteran: Daniela Risdan 

Bästa Avelsgrupp: Frode Jevne 

Bästa Uppfödargrupp: Maria Lönnhammar 

Best in Show: Rune Lysgaard 
  

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! 
 SVENSKA DVÄRGHUNDSKLUBBEN I SAMARRANGEMANG MED 

CHINESE CRESTED CLUB 

http://www.sdhk.net/


 

 

 
Välkommen till  

Svenska Dvärghundsklubbens nationella utställning 19 augusti 2018 
Plats: Luleå  

Sista anmälnings- och betaldag för anmälan 23 juli 2018 
 

Anmälan kan göras via www.sdhk.net, när anmälan görs via Internet sker betalning samtidigt som 
anmälan av hund.  
OBS! Om Du anmäler på tävlingsanmälan (blankett), så gäller endast en hund på varje inbetalning. 
Hundens registreringsnummer, namn och tävlingsplats anges på betalningen, som görs till  
BANKGIRO 5358-2276 
Tävlingsanmälan & premiekort sänds till Löfs Konsult, Kalkvägen 1, 692 72 Kumla. Tel. 070-250 32 23.  
E-post: info@lofskonsult.se  
OBS! Inga anmälningar via e-post, använd istället internetanmälan på sdhk.net eller tävlingsanmälan 
Anmälan är bindande.  Medlemskap obligatoriskt i rasklubben.  
OBS!  För sent inkomna anmälningar/betalningar returneras. 
 
För utländska utställare: giltigt medlemskap i motsvarande utländsk specialklubb. Kopia av stamtavlan 
skall skickas in om hunden inte tävlat i Sverige tidigare. Kvitto på betalningen skall skickas in i samband 
med anmälan. 
IBAN: SE17 8000 0802 1800 4009 1514 
BIC/SWIFT adress: SWEDSESS 
 
Anmälningsavgifter: valpklass (6-9 mån) 180 SEK, junior- (9-18 mån), unghund (15-24 mån),  
öppen (15 >mån) championklass: 370 SEK, veteranklass (8 år >) 230 SEK. 
 
Frågor angående de tekniska arrangemangen: Kenneth Gustavsson, tel. 076-176 69 37 
kennethsuppleant@sdhk.net  

 

DOMARE: 
Lisa Molin: Bichon Havanais, Chinese Crested dog, Coton de Tuleár, Löwchen, Malteser, 

Mops, Prazský Kryzsarik, Russkiy Toy Släthår, Russkiy Toy Långhår, Russkaya Tsvetnaya 

Bolonka 

Åsa Fröding: Bichon Frisé, Bolognese, Fransk Bulldogg, Japanese Chin, King Charles 

Spaniel, Papillon, Phalène 

Gabriella Carlid: Chihuahua Korthår, Chihuahua Långhår, Griffon Belge, Griffon 

Bruxellois, Petit Brabancon, Pekingese 
 

GRUPPDOMARE: 
 

Bästa Valp: Gabriella Carlid 

Bästa Junior: Lisa Molin 

Bästa Unghund: Gabriella Carlid 

Bästa Veteran: Lisa Molin 

Bästa Avelsgrupp: Gabriella Carlid 

Bästa Uppfödargrupp: Lisa Molin 

Best in Show: Åsa Fröding 
  

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! 
 SVENSKA DVÄRGHUNDSKLUBBEN I SAMARRANGEMANG MED 

FRANSK BULLDOGGKLUBB & CHIHUAHUA CIRKELN 

http://www.sdhk.net/


 
 

 
Välkommen till  

Svenska Dvärghundsklubbens nationella utställning 2 september 2018 
Plats: Sandviken/Högbo Bruk  

Sista anmälningsdag, betalningsdag för anmälan 6 augusti 2018 
 

Anmälan kan göras via www.sdhk.net, när anmälan görs via Internet sker betalning samtidigt som 
anmälan av hund.  
OBS! Om Du anmäler på tävlingsanmälan (blankett), så gäller endast en hund på varje inbetalning. 
Hundens registreringsnummer, namn och tävlingsplats anges på betalningen, som görs till  
BANKGIRO 5358-2276 
Tävlingsanmälan & premiekort sänds till Löfs Konsult, Kalkvägen 1, 692 72 Kumla. Tel. 070-250 32 23.  
E-post: info@lofskonsult.se  
OBS! Inga anmälningar via e-post, använd istället internetanmälan på sdhk.net eller tävlingsanmälan 
Anmälan är bindande.  Medlemskap obligatoriskt i rasklubben.  
OBS!  För sent inkomna anmälningar/betalningar returneras. 
 
För utländska utställare: giltigt medlemskap i motsvarande utländsk specialklubb. Kopia av stamtavlan 
skall skickas in om hunden inte tävlat i Sverige tidigare. Kvitto på betalningen skall skickas in i samband 
med anmälan. 
IBAN: SE17 8000 0802 1800 4009 1514 
BIC/SWIFT adress: SWEDSESS 
 
Anmälningsavgifter: valpklass (6-9 mån.) 180 SEK, junior- (9-18 mån.), unghund (15-24) öppen (15 >) 
championklass: 370 SEK, veteranklass (8 år >) 230 SEK. 
 
Frågor angående de tekniska arrangemangen: Kenneth Gustavsson, tel. 076-176 69 37 
kennethsuppleant@sdhk.net  

 

DOMARE: 
Monica Vikner Stafberg: Bichon Frisé, Bolognese, Malteser, Papillon, Phalène,  

Tomas Rohlin: Bichon Havanais, Chihuahua Korthår, Japanese Chin, Löwchen, Pekingese 

Göran Bodegård: Chihuahua Långhår, Chinese Crested dog, Russkaya Tsvetnaya Bolonka 

Dan Ericsson: Coton de Tuleár, Fransk Bulldogg, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit 

Brabancón, King Charles Spaniel, Mops, Prazský Kryzsarik, Russkiy Toy Släthår, Russkiy 

Toy Långhår, 

RESERVDOMARE: Bo Skalin 
 

GRUPPDOMARE: 
 

Bästa Valp: Tomas Rohlin 

Bästa Junior: Göran Bodegård 

Bästa Unghund: Monica Vikner Stafberg 

Bästa Veteran: Monica Vikner Stafberg 

Bästa Avelsgrupp: Göran Bodegård 

Bästa Uppfödargrupp: Tomas Rohlin 

Best in Show: Dan Ericsson 
  

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! 
 SVENSKA DVÄRGHUNDSKLUBBEN I SAMARRANGEMANG MED 

SVENSKA RUSSKIY TOY KLUBBEN 

http://www.sdhk.net/


 

 
Välkommen till  

Svenska Dvärghundsklubbens nationella utställning 23 september 2018 
Plats: Tågarp  

Sista anmälnings- och betaldag för anmälan 27 augusti 2018 
 

Anmälan kan göras via www.sdhk.net, när anmälan görs via Internet sker betalning samtidigt som 
anmälan av hund.  
OBS! Om Du anmäler på tävlingsanmälan (blankett), så gäller endast en hund på varje inbetalning. 
Hundens registreringsnummer, namn och tävlingsplats anges på betalningen, som görs till  
BANKGIRO 5358-2276 
Tävlingsanmälan & premiekort sänds till Löfs Konsult, Kalkvägen 1, 692 72 Kumla. Tel. 070-250 32 23.  
E-post: info@lofskonsult.se  
OBS! Inga anmälningar via e-post, använd istället internetanmälan på sdhk.net eller tävlingsanmälan 
Anmälan är bindande.  Medlemskap obligatoriskt i rasklubben.  
OBS!  För sent inkomna anmälningar/betalningar returneras. 
 
För utländska utställare: giltigt medlemskap i motsvarande utländsk specialklubb. Kopia av stamtavlan 
skall skickas in om hunden inte tävlat i Sverige tidigare. Kvitto på betalningen skall skickas in i samband 
med anmälan. 
IBAN: SE17 8000 0802 1800 4009 1514 
BIC/SWIFT adress: SWEDSESS 
 
Anmälningsavgifter: valpklass (6-9 mån) 180 SEK, junior- (9-18 mån), unghund (15-24 mån),  
öppen (15 >mån) championklass: 370 SEK, veteranklass (8 år >) 230 SEK. 
  
Frågor angående de tekniska arrangemangen: Kenneth Gustavsson, tel. 076-176 69 37 
kennethsuppleant@sdhk.net  

 

DOMARE: 
Elisabetta de Luca, ITALIEN: Bichon Frisé, Bichon Havanais, Bolognese, Coton de Tuleár, 

Malteser, Russkaya Tsvetnaya Bolonka 

Goran Gladic, SERBIEN: Chihuahua Korthår, Chihuahua Långhår, 

Kerstin Nilsson, DANMARK: Chinese Crested dog, Japanese Chin, King Charles Spaniel, 

Löwchen, Phalène, Prazský Kryzsarik, Russkiy Toy Släthår, Russkiy Toy Långhår 

Paolo Lovaglio, ITALIEN: Fransk Bulldogg, Mops, Pekingese 

Armando Ferone, ITALIEN: Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabancon,  

Papillon (reservdomare övriga raser) 

 

GRUPPDOMARE: 
 

Bästa Valp: Goran Gladic 

Bästa Junior: Elisabetta de Luca 

Bästa Unghund: Paolo Lovaglio 

Bästa Veteran: Armando Ferone 

Bästa Avelsgrupp: Armando Ferone 

Bästa Uppfödargrupp: Goran Gladic 

Best in Show: Kerstin Nilsson 
  

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! 
 SVENSKA DVÄRGHUNDSKLUBBEN I SAMARRANGEMANG MED 

SV KING CHARLES SPANIEL KLUBBEN, PHALÈNESÄLLSKAPET & MALTESERRINGEN 

http://www.sdhk.net/


WWW .GRIFFONSEKTIONEN .COM  

#GRIFFONSPECIALEN2018

Anmälan  och  mer  info  besök  

www .griffonsektionen .com  

GRIFFONSPECIALEN 
2018

Ge din kennel extra reklam! 
Var med och sponsra en klass på

Kostnad: 500.- 

Klassen kommer att presenteras med dig som sponsor!


