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Ordförandens rader 

Äntligen är sommaren här och med den vår klubbutställning i Eskilstuna 

fredagen den 16 juli. E er e  år utan utställningar känns det fantas skt a  

vi kunnat besluta oss för a  hålla vår utställning i år. 

Till dig som aldrig ställt ut din glen, nu har du möjligheten a  ställa ut din 

glen för en mycket trevlig och kunnig domare och sam digt träffa andra 

rasfränder och deras husse/ma e. Det är e  fint llfälle a  umgås i 

glenkretsar. Vi kommer a  ha flera kringak viteter så a  alla hi ar något 

roligt a  göra. 

Ju fler av er som kommer desto roligare kommer vi alla a  ha. 

Mer informa on om utställningen finns på annan plats i dningen och även 

på vår hemsida. 

Hoppas a  vi ses i sommar! 

Helen 



5 

styrelsemöte har hållits den 18 maj 
varifrån följande  rapporteras: 

① SAIGIT har haft en deltagare närvarande vid SKK:s digitala avelskonferens 17‐18 april,
och en rapport därifrån kommer att presenteras i Glenbiten.

② Efter ändring av antagningsreglerna för anmälan till Viltspår‐SM för terriers till att
enbart viltspårchampions får delta har det möjliga underlaget bland glennarna
krympt ytterligare. Inga anmälningar har inkommit till årets tävling.

③

  

Styrelsen beslutade fortsätta planera för utställning i Eskilstuna 16 juli 2021, sedan 
regeringen ändrat restriktionerna för arrangemang utomhus från 8 till 100 personer 
fr o m 1 juni. Några dagar efter styrelsemötet informerade SKK om att samma gäller 
för klubbverksamhet inom organisationen. Beslut om genomförande av 

utställningen tas på nästa styrelsemöte, då vi även räknar med att kunna besluta 

om tävlingen Årets Glen ska hållas i år.

Nästa styrelsemöte med fokus på den planerade utställningen kommer att hållas 
torsdagen den 3 juni. 
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Skriv under SKKs upprop mot hundsmuggling och massimport! 

SKK kräver politiska åtgärder för att komma åt problemet med smuggling  
och massimport av hundar. Därför har man startat en namninsamling som  
senare ska överlämnas till våra beslutsfattare. 

Utöver smugglingen av hundar förekommer en mer systematisk handel 
där vår svenska lag i dagsläget möjliggör obegränsad import av hundar 
bara man har ett importtillstånd.  

Dessa hundar säljs sedan vidare på den svenska marknaden av tredje‐

handsparter. Till skillnad från smugglingen, där det är uppenbart att en 

hund förts in landet illegalt, har importören eller transportören ett till‐

stånd att föra in hundarna till  Sverige. Men hundarna kan likväl komma 

från valpfabriker i sitt hemland och med falsk dokumentation. 

Genom att skriva under uppropet kan du bidra till politiska åtgärder som 
sätter stopp för hundsmuggling och massimport av hundar. På SKKs 
hemsida, skk.se, kan du skriva ”upprop” i sökrutan, så får du upp en länk 
där du kan skriva under. 
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Månadens bild mars 

Månadens bild april 

FOTOGRAF: Suzanne Williams 

FOTOGRAF:  Lisa Beste 

Vinnande bidrag till Almanackan 2021 
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Att träna en glen ‐ del 2 

Det absolut viktigaste i all hundträning är att använda så kallad positiv 
förstärkning – det vill säga att belöna in det man vill att hunden ska lära 
sig eller göra. Att säga ”nej” eller banna hunden är inte effektivt i en 
träningssituation och hör av flera skäl inte hemma i dagens hundträning. 

Använd en stark belöning  
För att kunna belöna in det man vill lära sin hund behöver man hitta en 
belöning som är stark och betyder mycket för just den hunden, något den 
väldigt gärna vill ha och kan tänka sig att anstränga sig för att få. De 
vanligaste belöningarna är godis respektive leksak/något intressant att 
bita i. (Lite skämtsamt sägs ibland att om man kunde ha en grävling i 
fickan att dra upp till glennen, så hade det varit en perfekt belöning).  

När man använder godis som belöning behöver man välja något som hun‐
den tycker är jätte‐jätte‐supergott. Tipset här är att testa lite olika mjuka, 
gärna lite ”köttiga” och aromatiska saker, till exempel ost, skinka eller små 
bitar av torkat eller tillagat kött (kyckling, anka, oxe, lever eller liknande). 
Mjuk kattmat kan också falla många hundar på läppen. Torra, hårda bitar 
står oftast inte vidare högt i kurs, de funkar då dåligt som träningsgodis. 
Vid belöning är ett tips att förstärka intresset ytterligare genom att hun‐
den aktivt får springa efter handen och ”jaga” godisbiten (akta fingrar‐
na!), stoppa alltså inte bara in gottebiten i munnen på stillastående inaktiv 
hund. De supergoda träningsgottorna använder man enbart vid träning, så 
att hunden tycker det blir en liten fest att träna med sin husse/matte och 
därigenom blir mer positivt inställd till hela träningssituationen. 

Lek och dragkamp om något hunden verkligen vill ha är exempel på en typ av stark belöning 
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Vad gäller leksaker är många glennar av åsikten att alla leksaker som går 
att bita sönder ska bitas sönder på kortast möjligast tid, övriga föremål är 
inte intressanta alls. De leksaker man använder vid träning ska man enbart 
använda vid just träning, dem ska hunden inte ha tillgång till i övrigt 
hemma till vardags. Träningsleksaker behöver vara intressanta samtidigt 
som de är hållbara, så att förare och hund kan leka tillsammans med dem 
och gärna ha lite dragkamp. Leksaker som liknar bytesdjur med lite fluffig 
päls och pipis och som även har ett inbyggt starkt rep inuti är exempel på 
sådana som kan fungera. Tänk på att det behöver vara en tillräckligt ”lång” 
leksak där plats finns för både förarens hand och glennens tänder. Min 
erfarenhet är att många glennar tröttnar snabbt, så man behöver ha ett 
flertal olika skojiga träningsleksaker att alternera mellan.  

Många glennar gillar a  kampa om en pälsig, byteslik leksak som belöning 

Knyt ett starkt snöre i leksaken så att glennen inte har chans att smita un‐
dan och tugga sönder den. Meningen är att ni tillsammans ska leka med 
och kampa om leksaken. Kampbelöning är en grundläggande och stark 
belöningsform för många hundar. När det är dags att avbryta lek‐ eller 
kampbelöningen är det bra att byta leksaken mot en godisbit. 
Om man har en hund som inte vill släppa leksaken får man först öva på det 
separat, genom att byta leksaken med en godis och sedan ge tillbaka leksa‐
ken igen, byta mot en godis igen och upprepa ”byteshandeln” en stund till 
dess hunden inte tycker det är så där fasligt kvistigt att låta matte/husse få 
ha leksaken en längre stund – man kan ju alltid få tillbaka den! 
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Men ‐ hur gör man med en hund som inte tycker godis är så där himla gott, 
vad som än erbjuds, och som inte heller gillar leksaker så där värst (annat 
än för att ha sönder dem)? Detta är inte helt ovanligt hos glennarna. Om 
det är svårt att hitta en belöning som är tillräckligt stark, kan man försöka 
träna upp en belöning som hunden ändå gillar lite grand till att bli ännu lite 
starkare. Det hela kräver målmedvetenhet, lite finurlighet och görs bäst i 
små steg över en längre tid. 

Förstärkningsträning gör man bäst i mycket korta pass och man gör något 
kul som hunden gillar mellan godbitarna (om det är godis man vill 
förstärka). Tanken är att hunden ska associera det halvgoda godiset med 
det där roliga och därigenom bli mer positivt inställd till gottorna – de ska 
bli mer värda - ”godare” helt enkelt. Man tränar i en miljö som är lugn och 
inte innebär distraktioner för hunden. Det är viktigt att glennen inte 
tröttnar – man tränar jättekort tid (någon minut) och med få upprepningar 
(kanske 2 ‐3 st). Man ska inte heller träna för ofta så att det blir tjatigt och 
ointres‐sant ur hundens synvinkel. Vad som är ”för ofta” är individuellt från 
hund till hund, men eftersom många glennar tröttnar lätt är kanske 1‐2 
veckors mellanrum något att överväga, åtminstone i början.  

Glen håller med om a  belöningsgodiset blir extra go  när han är lite hungrig, 
han kan t o m tänka sig a  stå på en pall för a  få en bit hjort då 
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Hej alla Glenbitna! 

Vi som sä er ihop den här dningen, tar 

gärna emot idéer och feedback.  

Tidningen är er så skicka in material ll d-

ningen!  

Ni vet ju hur roligt det är a  läsa om andras 

hundar! 

glenbiten@saigit.se

På internet och i en del böcker kan man hitta mer tips på hur man kan göra 
för att försöka träna så att en belöning blir starkare och mer värd för en 
hund. Titta till exempel in på Maria Brandels hemsida. 

Träna med småhungrig hund. 
Om du använder godis som belöning ‐ se till att hunden är riktigt sugen när 
du tränar, vänta med foder tills efter träningen. Detta gäller även om man 
vill förstärkningsträna in en godisbelöning som hunden gillar lite grand till 
att godiset ska bli lite ”godare” och starkare som belöning. 

// Ing‐Marie Alfredsson,  

aktiv glenägare och instruktör inom agility och viltspår 
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Glada nyheter till alla medlemmar i SAIGIT! 

Till vår stora glädje har nu äntligen coronarestriktionerna lättat så mycket att vi  
kan börja se fram emot att kunna träffas igen på olika arrangemang, och dit hör att 

gå vidare med vår planerade officiella rasutställning fredagen den 16 juli i Eskilstuna. 

Läs mer om utställningen på nästa sida! 

!!OBS!! 
Förutom vår egen utställning kommer Östsvenska Terrierklubben 
 att ha en utställning i Eskilstuna dagen efter, lördagen den 17 juli,  
och Wästmanlands Kennelklubb har Nordic Dog Show i Västerås  

17-18 juli där terriergruppen tävlar söndagen den 18 juli.
Så det finns tre olika chanser att ställa ut och få meriter

under en enda helg i samma område! 

Även tävlingen Årets Glen startar vi upp igen efter långt uppehåll. 
Förutsättningen är att det kommer att hållas minst 6 poänggivande utställningar 

 under resten av året. Även vår egen utställning är poänggivande. 

Även du som inte tänker ställa ut din hund är välkommen till utställningen,  
med eller utan hund, och träffa andra glenägare och glennar.  

Utställningen kommer att följas av glenpromenad i det omgivande 
 naturreservatet, och kanske fler aktiviteter som annonseras senare. 
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INBJUDAN 

TILL OFFICIELL UTSTÄLLNING AV 

 IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER  

ESKILSTUNA fredagen den 16 juli 2021 klockan 14:00 

Arrangör och utställningsplats 

The Swedish Associa on of the Irish Glen of Imaal Terrier 

Plats: Fotbollsplan vid Vilsta SportsCamp, Eskilstuna 

Det finns hotell, stugor, lägenheter, vandrarhem och campingplats på området. 

Hotellet har lunchrestaurang och á la carte. 

SAIGIT har förhandsbokat e  antal boenden, är du intresserad så ta kontakt med 

sekreterare@saigit.se eller ring Karl Smedstad på 0733 664 916. 

Anmälningsavgi er 

Vuxna hundar: 300 kr 

Valpar och veteraner: 200 kr 

Sista anmälnings‐ och betalningsdag 

Vid internetanmälan: Torsdagen den 1 juli  

Vid anmälan per post: Brevet ska vara poststämplat senast 29 juni 

Obs! Anmälan är gil g enbart vid sam digt betalning. 

Vid inställd tävling, p g a skärpta coronarestrik oner  

eller all ör få anmälda hundar, betalas anmälningsavgi en  llbaka. 

Anmäl dig via internet eller post 

Detaljerad informa on, formulär för internetanmälan 

 och blanke  för anmälan per post finns på hemsidan  

www.saigit.se under fliken Aktuellt 

Domare (med reserva on för ändringar) 

Cindy Pe ersson 

Hjärtligt välkomna på utställning! 

Styrelsen för SAIGIT
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KONSTEN ATT PROMENERA MED EN GLEN 

Promenera med en hund och promenera med en glen är två 
helt olika slag av upplevelser. Det upptäckte vi snabbt, när Ella 
var valp och efter en utflykt till kricketplanen i vår lilla eng-
elska by plötsligt la sig ned på gatan och vägrade gå vidare. 
Var hon möjligen sjuk? Nej då, det var tydligen ett normalt 
glenbeteende, och 11 år senare blir det fortfarande ofta tvär-
stopp på hundpromenaderna med en stunds vila på mer eller 
mindre lämpliga platser. Ett par exempel på en ”glen flop”: 

Går man en promenad med en glen krävs det mycket 
tålamod. Det går inte fort! Varje meter av väg- och 
stigkanterna ska undersökas noggrant, och varje grässtrå 
nosas på uppifrån och ner ett flertal gånger. Glennen har 
också mycket bestämd uppfattning om, vart man ska gå och 
hur långt, innan det är dags att vända hemåt igen. Vår yngsta 
dotter uttryckte sin frustration mycket målande efter att ha 
tagit Ella ut på en eftermiddagspromenad: ”det är ju som att 
släpa en död grävling över oländig terräng!”  
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På vintern måste man dessutom ge glennen ordentligt med tid 
att gnugga kinderna mot is och snö tills den är nöjd, först då 
kan man promenera vidare. Annars - flop! 

Glennen sägs vara ”flockmedveten”, det vill säga, oavsett var 
du är, kan du vara säker på, att din glen har full koll på dig 
och resten av flocken. Det gäller även Ella men hindrar natur-
ligtvis inte henne från att ge sig i väg på egna äventyr, speci-
ellt på promenader med matte, som ibland står och dagdröm-
mer med blicken riktad mot något intressant i fjärran. Då går 
det lätt att strunta i flocken en stund för att närmare under-
söka den där doften av rådjur borta vid hästhagen eller kolla 
lite mer vid huset, där dom hade grillparty. Antalet kaniner på 
campingplatsen behöver nog också kontrolleras i år. 
Eftersom en glen är en ganska lågt gående varelse, kan den 
lätt försvinna bakom en stenmur, en buske, högt gräs eller då 
den gått in i ett buskage på mattes sida och gått ut på andra 
sidan. Inga glen floppar då inte!  
Vid ett tillfälle kom en granne hem med Ella, som hon hittat 
på byn, och en annan gång ringde en bekant från grannbyn 
för att meddela oss, att Ella för tillfället åt en bit falukorv i de-
ras kök och kunde avhämtas, om det passade. Dröjer hon 
länge, får husse ta ut cykeln och åka och leta efter rymlingen. 
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Skönt med en huvudkudde efter en jobbig promenad. 

Karl Smedstad 

På promenaden bör man också ta sig tid för att hälsa på gamla 
vänner, som katten Electra, och nya bekanta. Främmande 
hundar, som uppför sig på ett anständigt sätt, hälsar gärna 
Ella på, men är det någon som muckar gräl, tänder hon på alla   
cylindrar, varpå lugnet oftast mycket snabbt infinner sig igen. 
När glennen har gått dit den bestämt sig för att gå, och så 
långt den känner för att gå, måste man välja rätt väg hem 
också. Annars får man en blick, som säger att det blir många 
glen floppar, om du väljer fel väg husse. Tar du rätt väg, och 
jag hittar en riktigt bra pinne att bära på, kan det gå fort. 
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Overtoun bridge: Hundarnas kusliga "självmordsbro" 

 Foto: Wikimedia Commons 

Sedan 1950‐talet har över 50 hundar gått ett mörkt öde till mötes: De har alla hoppat 
mot sin död från den kusliga "självmordsbron" Overtoun bridge i västra Skottland. Men 
varför tar hundarna sina egna liv – och varför just där? 

Overtoun bridge, belägen utanför Dumbarton i Skottland, färdigställdes 1895. Bron, 
som är byggd drygt 15 meter ovanför marken, sträcker sig över en ravin med vassa 
klippor. 

Men den till synes helt vanliga bron har en mycket mörk historia. Sedan  
1950‐talet har nämligen hund efter hund hoppat från bron mot sin död  
– och mystiken kring orsaken till självmorden fortsätter att tätna.

För över 70 år sedan, på 1950‐talet, började man få in rapporter om hundar som 
plötsligt hoppat från bron. Det var också då bron började gå under namnet 
"hundarnas självmordsbro" bland lokalinvånarna. Hittills har över 300 hundar 
kastat sig ned i ravinen, och minst 50 av dem har dött efter de svåra fallen.  

Vid varje dödsfall återkommer både forskare och allmänheten till samma fråga: 
Varför hoppar hundarna mot sin egen död – och varför just där?  
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Teorierna om Overtoun bridge är många 
Otaliga teorier har florerat kring Overtoun bridge och varför hundarna agerar som de 
gör vid bron. Många av de lokala byborna är övertygade om att bron är hemsökt och 
att det är spöken som får hundarna att hoppa.  

Andra har pekat på mer naturliga orsaker, till exempel minkar eller möss vars lukt 
lockar till sig hundarna. Medan en nationell organisation mot djurplågeri inte kunnat 
be‐kräfta detta, har en forskare hävdat att han, genom experiment, kunnat konstatera 
att det var doften av djur som lett till att hundarna hoppat från bron. Forskaren har 
samtidigt medgett att det är "en skum känsla" vid bron, och hans slutsatser har blivit 
ifrågasatta. Om det är minkar och möss som lockar hundarna över kanten – varför 
förekommer då inte detta på många andra ställen i samma utsträckning? 

Foto: Wikimedia Commons

Overtoun bridge är dock, mystiken och dödsfallen till trots, ett vanligt och uppskattat 
promenadstråk för hundägare än idag. 

Källa: New York Times 
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SE UPP – NU KOMMER FÄSTINGARNA! 
(Men de är inte riktigt så farliga som vi tror) 

Nu har våren äntligen kommit på allvar, och även om det hittills inte varit överdrivet 

varmt är fästingarna aktiva – det sker redan när temperaturen överstiger 5 grader.  

Fästingar är en plåga inte bara för oss människor utan även för våra hundar. Alltfler 

fästingarter etablerar sig i de nordiska länderna, samtidigt som fästingsäsongen blir 

längre med (oftast) varmare väder.  

Fästingar i Sverige 

I Sverige har vi redan runt tio arter av fästingar, och den vanligaste kallas helt enkelt 

Vanlig fästing (Ixodes ricinus på latin). Den angriper både djur och människor, och be‐

höver suga blod för att utvecklas och överleva. En fästing lever två till tre år, i extrema 

fall upp till sex år! Honan lägger flera tusen ägg varje gång så det är inte konstigt att 

fästingarna är alldeles för många. Fästingar trivs bäst i skuggiga och fuktiga miljöer 

som våtmarker, men också i lövskog där det finns gräs eller annan tät undervegetat‐

ion. 

Sjukdomar som kan spridas av fästingar 

Fästingen kan vara bärare av bakterier och virus. Den har oftast rollen som transpor‐

tör, den bär alltså smittämnet från ett djur till ett annat. I Sverige kan fästingar sprida 

mikroorganismerna Anaplasma, Borrelia och TBE‐virus. 

Vid Anaplasmos blir hunden oftast frisk inom några dagar  

Att hundar drabbas av Anaplasmos är ganska vanligt. Det yttrar sig oftast med hög 

feber, nedsatt allmäntillstånd och förändrade blodvärden (brist på blodplättar). Det 

kan behandlas med antibiotika, och hundarna tillfrisknar oftast helt inom några da‐

gar. Det finns inget som talar för att hunden får kroniska besvär efter genomgången 

infektion, och långt ifrån alla hundar som smittas med Anaplasma utvecklar märkbar 

sjukdom.  
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Antikroppar 

En hund kan ha antikroppar mot Anaplasma utan att ha varit sjuk, så det går inte att 

ställa diagnosen Anaplasmainfektion enbart på förekomst av antikroppar, och enbart 

förekomst av antikroppar är inget skäl att behandla med antibiotika. Detsamma gäller 

Borrelia, som hundar verkar betydligt mindre känsliga för än människor. Sjukdom till 

följd av TBE är ännu mer ovanligt hos hundar, många blir smittade med TBE‐virus men 

det finns ytterst få fall där hunden utvecklat sjukdom på grund av smittan.

Förebygga fästingsjukdom hos hunden 

För att ändå undvika fästingbett och därmed risk för sjukdom kan du välja mellan 

några olika angreppssätt. 

1) Efter varje promenad, gå igenom hundens päls och plocka bort eventuella fästingar. 

Eftersom fästingen kryper runt en stund innan den biter finns goda möjligheter att 
hinna avlägsna den innan den bitit sig fast. Risken att smitta ska överföras ökar med 
tiden som fästingen sitter fast, så här är det viktigt att avlägsna dem så snart som 
möjligt.

2) Använda fästingförebyggande läkemedel. Det finns massor av olika preparat på 
marknaden i form av halsband, tabletter och spot‐on. De har lite olika verknings-
mekanismer. En del verkar avstötande på fästingen, det vill säga den undviker hunden 

och risken för bett minskar (om än inte elimineras till 100%). Andra fungerar genom att 
döda fästingen, ibland först när den bitit sig fast, men innan den hunnit överföra sjuk‐

domar. Vissa preparat är receptbelagda, så första gången behöver du besöka en vete‐

rinär för att få recept. Vissa fungerar även om hunden badat, andra inte. Läs på om 
för‐ och nackdelar, och diskutera med din veterinär om du är osäker. Det är särskilt 
viktigt att du tänker igenom de biverkningar som finns. Hunden kan till exempel slicka i 
sig fästingdroppar från pälsen om man har satt det långt bak på kroppen, eller från 
andra hundar som är nybehandlade och få i sig gift.
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3) Det är idag möjligt att vaccinera hunden mot Borrelia. Då symtom till följd av 

Borreliainfektion är ovanligt är det ganska få hundar som vaccineras i Sverige. 

Mot TBE finns inget vaccin för hundar, men eftersom viruset mycket sällan orsakar 

sjukdom hos hund är värdet av vaccination ytterst begränsad.

Att ta bort en fastsittande fästing 

En fästing tas lättast bort med en särskild fästingborttagare, till exempel en fästing‐

ögla eller fästingkofot. Själv föredrar jag öglan, den är lättast att hantera. Att smörja 

in fästingen med smör eller olja ska man undvika, det enda det ger är kletig päls. Dela 

på pälsen runt fästingen, placera fästingborttagarens ögla eller kofot runt fästingen 

platt invid huden, och dra fästingen rakt ut. Vrid inte. Ibland följer inte hela huvudet  

med men det spelar ingen roll, resterna torkar in och lossnar. Du behöver inte heller 

tvätta bettet eller på annat sätt behandla det. Det kan uppstå en liten svullnad eller 

rodnad men det går över av sig självt. 

Risken är trots allt liten 

Det är lätt att låta fästingarna förstöra den härliga sommarpromenaden om man 

oroar sig för att hunden ska bli sjuk. Men veterinärer och djurforskare är överens om 

att risken i själva verket är mycket liten. De flesta fästingar bär inte på någon smitta. 

Och även om de gör det behöver smittan inte överföras till din hund. Och även om 

den gör det blir de flesta av dem inte sjuka. Kom också ihåg att förebyggande insatser 

enligt ovan med största sannolikhet tar bort den där sista lilla risken. Så njut istället av 

den kommande, förhoppningsvis underbara sommaren med sol, bad och massor av 

tid tillsammans. 

Sammanställt av Ingrid Wennerhag ur fakta från forskning, Anicura, Evidensia och SLU 
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Konferens om hundavel 

En vacker helg i maj spenderade jag mme e er mme framför datorn. Svenska Kennel-

klubben anordnade nämligen en tvådagars on-linekonferens där hundavel på 2020-talet 

stod på schemat. Det märktes tydligt a  alla deltagare var utsvultna på social interak on 

och a  få ägna d åt hunderiet. Nu väntade föreläsningar och gruppdiskussioner hela 

helgen! 

Ingrid Tapper inledde med en historisk vinkel på den då vi började separera och namnge 

våra raser. De a hade förstås gjorts digare också men det var först i slutet av 1800-talet 

det verkligen tog fart. Svenska Kennelklubben bildades 1889 och vid samma d blev även 

djurskyddsfrågor aktuella. Det var nykterhetsrörelsen som sa e frågan i centrum då man 

menade a  både människor och djur fick lida när alkoholen fick fylleristerna a  bete sig 

illa.  

E er det berä ade Elisabeth Rhodin om hur hundaveln förändrats under 1900-talet. Den 

största förändringen kom givetvis med den tekniska utvecklingen. Utbyte av kunskap och 

idéer om uppfödning skedde  först brevledes om man inte kunde träffas. När sedan 

telefonen kom var detta smidigaste sä et a  hålla kontakt med andra uppfödare, och i 

vår d når man  hela världen med några knapptryck. Nätet är också fullt av informa on 

a  söka, och där är SKK också en ovärderlig hjälp med den kunskapsbank vi numera har 

llgång ll där.  

Resten av lördagen fick vi veta mer om dagens och fram dens hundavel och vilka möjlig-

heter och utmaningar vi har a  jobba med. Då kunskapen om våra hundar, och andra säll-

skapsdjur, ökar så snabbt gäller det både a  'hänga med' men också a  kunna sålla ut det 

som verkligen är vik gt. Vad vill vi med våra hundar? Har vår ras några hälsoproblem och 

hur kan vi i så fall åtgärda dem? Hur är mentaliteten hos just vår ras och passar den in i 

dagens samhälle? Det blev en intressant diskussion när vi i grupper om fem fick prata fri  

om dessa ämnen. I min grupp blev jag 'ihoptussad' med uppfödare av Whippet, Lhasa 

Apso, Australian ca ledog och Bolonko - härlig blandning - och det blev många skra  när 

vi jämförde våra raser och uppfödning ur olika perspek v.  

En mycket intressant föreläsning tog upp vilka hundfrågor som var aktuella i olika länder i 

Europa. Vi fick veta a  deba en om de brakycefala (kortnosade) raserna verkar pågå lite 

överallt. I Nederländerna krävs, sedan 2019, a  man andningstestar dessa hundar innan 

parning. Man mäter bland annat noslängd, ar på nosborrarnas u ormning och lyssnar 

på andningsljud. I Frankrike har beslutats a  försäljning av djur på marknader och mässor 

förbjuds. Där ll a  valpar ska få stanna hos sin mamma lls de blir 10 veckor gamla.  
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I Tyskland deba erar man e  förbud mot a  hundar lämnas ensamma hela dagarna och 

a  förslag ska läggas om a  de måste promeneras minst en mme varje dag. Inga beslut 

är tagna ännu. Djurbesky elsen i Norge har lämnat in en stämningsansökan mot landets 

Kennelklubb. De anser a  vissa brakycefala raser ska beläggas med avelsförbud e ersom 

de menar a  dessa hundar inte kan leva normala liv utan lidande. rendet ska upp i rä en 

i november i år.  

Mediebevakningen av djurfrågor i olika medier har ökat dras skt, dels på grund av a  det 

forskas mycket mer om våra sällskapsdjur, men också a  kunskapen om dem i hög grad 

finns llgänglig på nätet. Här ville föreläsaren Mikaela Sandbacka skicka med en brasklapp. 

Var källkri sk! Det finns så mycket informa on a  ta del av men långt ifrån allt som står är 

ju sant. I trådar på, exempelvis, Facebook kan man o a läsa allt möjligt som presenteras 

som fakta av självutnämnda experter. Då måste man granska det som står och se vad, 

eller vem, källan är, om informa onen är relevant, uppdaterad och vad eventuella studier 

verkligen kommit fram ll.  

Sandbacka rekommenderade också a  man själv går ll källan. Bra ställen a  söka e er 

rapporter och avhandlingar på är ll exempel Google scholar, Web of science och SLU 

(Sveriges Lantbruksuniversitet). Där kan man nörda ner sig så mycket man orkar och vill! 

I fram den kommer vi a  få många nya verktyg a  använda, både som uppfödare och 

hundägare. Två forskare, Tomas Bergström och Erling Strandberg berä ade lite om vad 

som är gång och då gällde det a  skärpa sig för a  hänga med. Med s k 'genomisk 

selek on' på molekylärnivå går det ll exempel a  koppla vissa egenskaper i en individ ll 

vissa markörer i dess dna - hisnande och lite oroande! Med den aktuella dna-saxen öpp-

nas här oanade möjligheter som frestar på både e k och moral.  

Lite enklare a  förstå är kommande sökredskap som släktskapsindex, mentalindex och 

dödsfallsregistrering vilket ju mest handlar om a  samla in, sammanställa och publicera 

material. Det blir ll sta s k vi alla kan ha ny a av, i synnerhet vi som föder upp hundar. 

Bergström och Strandberg avslutade dock med a  påpeka a  inget av de nya verktygen 

som kommer stå oss ll buds kan ersä a det sunda förnu et. Till sist är det det egna om-

dömet, kunskapen om rasen och vår blick och känsla för våra vänner som är avgörande 

för hur fram den i hundvärlden kommer te sig. 
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