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Svenska Silky Terrier Ringen 2017

Ordförande
Emma Källén
Är en vanlig medlem som vill stötta och lyfta fram en trevlig ras.

Vice ordförande
Dennis Gustavsson 
Ser fram emot att jobba för silkyterrierns utveckling. Har ett Brinnande intresse för pälsvård, 
utställning och avelsfrågor.

Ordinarie ledamot
Hanna-Lina Larsson
Har i dagsläget 2 silky och 5 staffordshire bullterrier. Har ett stort intresse av allt som rör 
hund men framförallt hundens mentalitet och avel. 

Ordinarie ledamot
Eva Allrin
Jag heter Eva Allrin och föder upp Silky Terrier under kennelnamnet Lillgården som firade 
50-års Jubileum 2016. Numera är även min dotter Josephine Allrin delägare i kenneln. Un-
der många år har jag varit aktiv inom Silky Terrier Ringen – de senaste åren bland annat 
som ansvarig för utskick av vår klubbtidning Silky Terriern.

Suppleant
Gunnel Odlare 
Om mig, Gunnel Odlare, vill jag skriva att jag fick min första silky 1972 och har varit rasen 
trogen sedan dess. Har haft uppfödning i liten skala eftersom jag arbetade heltid som 
sjuksköterska. Numera som pensionär har jag bara en hund, Signe, och skulle gärna vilja 
ha en till men min ålder och en envis Signe lägger hinder i vägen. Hon vill ha matte för sig 
själv.

Suppleant
Agnetha Zetterdahl 
Agneta heter jag, lever ihop med 4 silkysar 2 portisar och 1 papillon. Mitt stora intresse idag 
är att fota dessa 4 fota vänner som vår slogan säger. Smart med fart..Silky så klart.

Presentation av styrelsen 2017

Facebook.

Vi har öppnat en facebook sida som man kan gilla och där kommer föreningen att lägga ut 
information om sådant som vi vill dela med oss av. Detta för att underlätta för er medlemmar 
och för oss så det blir tydligt när föreningen har något att säga och att styrelsens medlem-
mar kan få vara privata i den facebook grupp som redan finns.

Sidan kommer vara ett komplement till hemsida och tidningen.
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Omslag. Årets Silky 2016 Curiosity Playing The Rush

Vi finns på facebook, Svenska Silky Terrier Ringen
www.facebook.com 

Välkomna in!

 
Hej på er allihopa!

Ordföranden har ordet

Jag fick på årsmötet äran att bli ordförande 
för SSTR. Min förhoppning är att hålla liv i för-
eningen och hitta vägar som kan hjälpa i en  
lite svårare tid för föreningen, vilket redan nu 
märks med att tidningen är digital istället men 
mer om det senare i tidningen.

Jag är ju en outsider då jag inte har någon sil-
ky i mitt hem, hos mig bor istället två norska 
buhundar. Precis som silkyn är det en liten ras 
som syns för lite så jag vet hur det är att ha en 
ras som inte alla känner till.

Jag har en nära vän som har två silkysar och det är dom som fått mig att engagera mig i 
denna rasklubb. Det är två härliga individer som hälsar en ljudligt och studsigt välkom-
men när man hälsar på dom. Genom dessa två har jag fått träffa fler härliga silkysar. 
Jag känner till några av föreningens silky vänner men hoppas att jag ska få lära känna 
fler av er under året.

Nu blickar vi framåt mot en härlig sommar med förhoppningsvis många härliga aktivi-
teter på både hemma och bortaplan.

Har ni några funderingar är det bara att höra av sig så ska jag svara så gott jag kan el-
ler hitta någon som kan.

Ha en trevlig sommar allihopa!
//Emma Källén

Jägersro.

Den 26 augusti hålls djurens dag på Jägersro och vi kommer att ha representanter på plats 
för att visa upp vår härliga ras.

Har ni vägarna förbi vore det roligt om ni tittar in och säger hej till dom som är på plats och 
tar del av allt annat som dagen erbjuder
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Medlemsregistret uppdateras och vi behöver 
få in allas uppgifter på nytt 

Vi skulle vara mycket tacksamma om ni alla 
går in på föreningens hemsida 

www.svenskasilkyterrierringen.se
och fyller i formuläret. 

 
Tack! 

SILKY TERRIERN SOM E-TIDNING.
Tyvärr måste vi meddela att Silky Terriern kommer att publiceras som 
E-tidning på obestämd tid. Detta beroende på att tryckkostnaderna 
tagit så stor del av ekonomin, som vi måste få i balans. Vi hoppas på 
att detta skall slå väl ut. Många har ju mobiler och läsplattor som man 
kan använda om man inte har dator. I förslaget till SKK i framtiden fö-
reslogs att t.o.m. Hundsport skall komma ut digitalt och även i pap-
per till dem som vill ha det.

Nästa nummer av Silky Terriern kommer ut på hemsidan omkring 
den 15 augusti.

Inför årsmötet 2016 var vi några eldsjälar som tänkte: ”Inte ska rasklubben för silky terriern 
kunna läggas ner. Nu försöker vi i stället gå in och ta över till nästa årsmöte och hoppas, att 
det då kommer en fortsättning med en styrelse som föreslås av valberedningen och väljs 
av årsmötet 2017.” Och så blev det faktiskt. Jag har därför lämnat mitt ordförandeskap ef-
ter ett år. Och jag önskar den nya styrelsen Allt Gott!

Jag har älskat rasen silky terrier i många herrans år. Malva den Vilda är ju vår fjärde tik. Att 
tänka hund, att tänka fyrfota ledsagare, att tänka värme, trofasthet, att känna hur hjärtat 
kramas runt av någon som sitter framför en med stora ögon, svans på högvarv och kan-
ske tyvärr inte helt borstad päls – det är en lycka i kubik. För mig är det bara en silky ter-
rier som gäller: Fia pytteliten, som helst ville bäras runt i famnen, Anna, råttornas skräck, 
Emmaloppan med pastej och ölkorv i blick och nu Malva den Vilda – bolltokig till max. Jag 
ska inte skriva vilka ord som ramlar ut spontant, när man rotar fram aktivitetsbollen under 
möblerna för sjuttioelfte gången på dagen. Men så nattetid har man en varm, tillgiven silky 
som tätt, tätt myser runt bland täcken och lakan och blir stensur, om man byter sovställ-
ning. Silkyn är Number One! 

Och hur upptäckte jag silky terriern? Jo! Det var en gång för länge sedan, när jag ovetan-
des och ovilligt råkade bli hundvakt åt en katt och en silky samtidigt. Och jag hade bara haft 
grodyngel tidigare. Katten stängdes in i ett rum, där tapeter revs sönder och gardiner föll 
samman. Vår samvaro var lätt ansträngd. Protester och jamanden låg på hög nivå. Silkyn 
kände sig hemma i hallen – med full koll på allt och alla. Vi förde långa filosofiska samtal 
och upptäckte världen utanför tillsammans. Efter en vecka åkte katten genomlycklig tillba-
ka till hemmet, sardiner och kattgodis. Efter en vecka ville silkyn absolut inte åka hem. Pin-
samt nog försökte den gömma sig för sina ägare. Jag mådde pest, när den försvann. Det 
var tomt, tomt, tomt. Där startade mitt liv med silkys. Det var bara att ta sig ut och leta efter 
en kennel och söka en valp. Då gjorde Fia entré med välling upp i skägget. Och nu har vi 
som sagt vår fjärde tik. 

Det som verkligen gläder mig efter detta år som ordförande är, att enligt min åsikt tycks 
siky terriern bli mer sedd och känd i Sverige. Jag har lämnat reklam för rasen i form av vy-
kort och annat. Jag har dykt ner på ägare till terriers och faktiskt ägare till hundar av alla 
raser för att fråga, om de känner till silky terriern. Jag har varit på hunddagis, på olika slags 
mottagningar för djur, kollat med butiker, trim, veterinärer, djursjukhus och annat bara för 
att sprida informationen. Oftast har jag dragit med mig Malva den Vilda. Jag hoppas verk-
ligen, att detta har betytt något för rasen. Så ska vi inte glömma Silky Specialen i Falken-
berg 2016, där 19 silkys var närvarande. Det var stort! Det är bara att säga Yesss! Och att 
göra vågen! Syndafloden från ovan, blåsten från överallt, lervällingen och vattenpölarna i 
markplan - det får vi glömma.

Ett stort tack till Er alla!

Catharina med Malva den Vilda – gränslöst älskad i själ och i hjärta

Avgående Ordförandes Rader
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SSTRs ordförande Catharina Perlenius öpp-
nade mötet och överlämnade sedan klub-
ban till Kjell Eriksson som lett våra årsmöten 
i många år. Styrelsen hade till mötessekre-
terare utsett Berit Uhlén Svensson. Från 
Svenska Terrierklubben kom Alf Andersson 
som dess observatör.

Mötet förlöpte lugnt även om det blev en del 
diskussioner kring verksamhetsberättelsen 
där avelskommitten redovisats som vilande 
vilket inte godkändes. Den nya styrelsen fick 
i uppgift att utse en sådan, och avelskommit-
ten skall också avge rapport i nästa års verk-
samhetsberättelse. Revisionsberättelsen fö-
redrogs och godkändes och styrelsen fick 
ansvarsfrihet.

Så kom vi till punkten Val och först val av ord-
förande. Emma Källén föreslogs, inga andra 
förslag ropades in från golvet, och Emma 
Källén valdes till ordförande på 1 år. Valet till 
ordinarie ledamöter fortsatte, Dennis Gus-
tafsson valdes till ledamot på ett år fyllnads-
val efter Anders Ringström, Inger Sjögren 
valdes på 1 år fyllnadsval efter Agneta Zet-
terdahl. Komna så här långt i valprocessen 
fann Susanne Andersson och Britta Samu-
elsson för gott att avsäga sig sina uppdrag, 
de hade båda 1 år kvar. Mötet ajournerades 
för att lsa det problem som uppstått. Kjell Er-
iksson, Alf Andersson och Hanna-Lina Lars-
son som valberedare samlades till en över-
läggning. När mötet upptog förhandlingarna 
blev det första beslutet att minska antalet le-
damöter i styrelsen till 4 i stället för 6. Däref-
ter valdes Hanna-Lina Larsson på fyllnadsval 
1 år efter Britta Samuelsson och Eva Allrin 
på fyllandsval 1 år efter Susanne Andersson. 
Som suppleanter valdes Gunnel Odlare på 1 

år och Agneta Zetterdahl på 1 år med Gun-
nel Odlare som första inkallade. Till revisorer 
valdes Alf Andersson och Berit Uhlén Svens-
son. Valproceduren innehöll en del dramatik, 
men det var gott att vi hade så föreningstek-
niskt kunniga som kunde lösa problemen och 
stämningen var god trots allt.

En proposition hade inlämnats av styrelsen 
på grund av att några fall av katarakt (grå 
starr) hade konstaterats, och en av hundarna 
har gåt i avel trots diagnosen. Propositionens 
sammanfattning var

Att den officiella hållningen i klubben skall 
vara att hundar som skall gå i avel, vid tid-
punkten för parning, har ett ögonlysningsin-
tyg UA som ej är äldre än ett år gammalt in-
för varje parning för registrering av valparna 
i SKK.

Alla styrelseledamöter har röstat ja till detta 
liksom ett enhälligt årsmöte. Detta innebär att 
man skall söka s.k. Hälsoprogram hos SKKs 
Avelskommitte.

Efter årsmötet utdelades rosetterna till Årets 
Silky och Året Viltspår Silky.

Som slutord och kommentar till propositio-
nen kan jag säga att det i ett konstituerande 
möte bildades en avelskommitte med Dennis 
Gustafsson som sammankallande och där 
jag fick uppdraget att på Terrierfullmäktige 
ta kontakt med dess avelskommitte för dis-
kussion om det fortsatta arbetet i frågan. Jag 
kommer att skriva mer om Hälsoprogram och 
katarakt lite längre fram. Det är ett mycket in-
tressant och komplicerat ämne!

Årsmötet 2017 avhölls på Västra Djursjukhuset i Göteborg den 26/3. 15 med-
lemmar hade infunnit sig. Innan årsmötet hölls ett uppfödarmöte som redovi-
sas på annan plats.

Årsmötet 2017
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1.
SE UCH US CH 
Curiosity Playing The Rush 
Ägare: Jiri Halonen

2.
Biley´s Zpiffy Zpunk 
Uppfödare & Ägare: Minette E Holstad

3.
C.I.B. DK UCH SE UCH 
Bombix Moren Noet is Here 
Ägare: Eva & Josephine Allrin

Årets Silky 2016

Curiosity Playing The Rush 
Jiri Halonen
Biley´s Zpiffy Zpunk 
Minette E Holstad
Bombix Moren Noet is Here 
Eva & Josephine Allrin 
Curiosity Power Of Passion  
Eva & Josephine Allrin
Star Symphony Dream Dragon
Paula Viik  
Star Symphony Carmenzita 
Paula Viik 
Lillgårdens Blue Copernicus
Lone Jeppson 
Lillgårdens Blue Chantelle  
Elisabeth Svensson
Darsa Giallarhorn  
Britta Samuelsson
Terriland´s Luxury Silky Princess 
Hanna-Lina Larsson
Lillgårdens Blue Incredible  
Eva & Josephine Allrin
Softhair´s IT Xanadu  
Britta Samuelsson.
Lillgårdens Blue Indhy 
Christine Fovér
Lillgårdens Blue Iskariot   
Eva & Josephine Allrin
Lillgårdens Blue Ihila  
Linnea Nilsson
Lillgårdens Blue Letzia  
Eva & Josephine Allrin
Lillgårdens Blue Ivanhoe   
Anna Rosén
Lillgårdens Blue Charlize  
Christina Nilsson

59 poäng, 5 utställningar.

37 poäng, 5 utställningar.

29 poäng, 3 utställningar.

27 poäng, 2 utställningar.

23 poäng, 2 utställningar.

23 poäng, 3 utställningar.

19 poäng, 3 utställningar.

18 poäng, 2 utställningar.

14 poäng, 2 utställningar.

10 poäng, 2 utställningar.

10 poäng, 1 utställningar.

  8 poäng, 1 utställningar.

  8 poäng, 1 utställningar.

  8 poäng, 1 utställningar.

  6 poäng, 1 utställningar.

  5 poäng, 1 utställningar.

  4 poäng, 1 utställningar.

  2 poäng, 1 utställningar.

Årets silky utställning
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Årets Silky 2016

Årets silky viltspår

Star Symphony Dream Dragon
Paula Viik
Star Symphony Angel Wind
Paula Viik

30 poäng, 2 tävlingar

20 poäng, 1 tävlingar

BILD TÄVLING

Nu kommer sommaren igen och årets bild-
tävling!

Denna gången önskar vi en bild som fångar 
silkyn mitt i en aktivitet tex en balanserande 
eller varför inte en lekande silky. 
Skicka din bild till h-l@powerdreams.se 
senast 15 juli vill vi ha ditt bidrag. Vinnande bidrag i bildtävlingen 2016

Vi BPH beskriver 
våra hundar

SE UCH Lillgårdens Blue Incredible 
SE31613/2012
Ny titel:  SE UCH

DK UCH SE UCH Paradise Passion Eve-
ry Inch A Lady NO35271/14
Ny titel:  SE UCH

C.I.B. DK UCH EE CH FI UCH SE UCH 
Golden Cub Koh-I-Noors Star FI15289/12
Ny titel:  SE UCH

NORD UCH RU CH Kasiopea Bohemia 
Xsantia RKF3576773
Ny titel:  NORD UCH   SE UCH

C.I.B. FI UCH NO UCH SE UCH 
Terriland’s Luxury Silky King 
SE64604/2010
Ny titel:  C.I.B.

DK UCH SE UCH Kishita Silky’s MR Jo-
Jo DK17875/2013
Ny titel:  SE UCH

DK UCH SE UCH Biley’s Wombat White 
Cockatoo SE26126/2013
Ny titel:  SE UCH

DK UCH SE UCH Biley’s Wombat White 
Cockatoo SE26126/2013
Ny titel:  DK UCH

DK UCH SE UCH Curiosity Power Of 
Passion SE25516/2014
Ny titel:  DK UCH

NO UCH SE UCH Nanasilk Love Trio’s 
Cindy FI33409/14
Ny titel:  SE UCH

FI UCH SE UCH Night Dancer Bohemia 
Xsantia FI35542/14
Ny titel:  SE UCH

DK UCH SE UCH Pet Pursuit Dream A 
Little DK13121/2014
Ny titel:  SE UCH

NO UCH SE UCH Silkiblue’s Storm Roll 
NO54188/13
Ny titel:  SE UCH

DK UCH SE UCH Curiosity Power Of 
Passion SE25516/2014
Ny titel:  SE UCH

EE CH EE JCH FI UCH LV CH SE UCH 
Curiosity Stardust In Paws FI30505/13
Ny titel:  SE UCH

SE UCH Lillgårdens Blue Indhy 
SE31610/2012
Ny titel:  SE UCH

BY CH FI UCH LU CH LV< CH RU 
CH SE UCH Cramons Bruce Almighty 
FI16021/15
Ny titel:  SE UCH

DK UCH SE UCH Dali’s Camembert 
NO45195/12
Ny titel:  SE UCH

SE UCH Biley’s Thot Hapy 
SE35991/2012
Ny titel:  SE UCH

FI UCH SE JV-14 SE UCH Curiosity Pen-
niless In Paradise FI18357/14
Ny titel:  SE UCH

FI UCH NORD V-15 SE UCH SE V-16 
Curiosity Stardust All Over FI30507/13
Ny titel:  SE UCH

Championat och övriga titlar 2016

Grattis!
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Välkomna till Silkyspecialen 2017
Lördagen 5 augusti kl 13:00

I Falkenberg

Utställningen hålls vid 
Falkenbergs brukshundklubbs område.

I samband med specialen anordnas medlemsmöte
och  grillmingel där SSTR står för grillen och du tar med 

det du själv vill grilla.
Mer info kommer på hemsidan och på facebook

Domare:  Marie Callert
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01

7
ValPklass  (4-6 mån)
ValPklass  (6-9 mån)
Juniorklass  (9-18 mån)
unghundsklass  (15-24 mån)
ÖPPenklass 
ChamPionklass
Veteranklass  (från 8 år)
sällskaPsklass

 150:-
 150:-
200:-
200:-
200:-
200:-
 150:-
 150:-

Sista anmälning och betalningsdag 16 juli

Anmälan görs på 
Svenska Silky Terrier Ringens hemsida 

www.svenskasilkyterrierringen.se

Betalning PG nr  943 76-1

Frågor om anmälan h-l@powerdreams.se

För betalning från annat land än Sverige ska BIC och IBAN anges
BIC         NDEASESS
IBAN      SE03 9500 0099 6042 0094 3761

Det kommer även f innas Parklass, Uppfödarklass och barn med hund

Adress: Skreavägen 49, 311 72 Falkenberg 
Vägbeskrivning finns på Falkenbergs brukshundklubbs hemsida  
http://www.falkenbergsbk.se/sv/klubben/vagbeskrivning

Varbergs turistbyrå 
visitvarberg.se
Tel. +46 340 868 00
turist@varberg.se 

Falkenberg.se -upptäck -sova över  
Där visas ett antal hundvänliga boenden.  
Tel. +46 346 88 61 00
turinfo@falkenberg.se

Boendetips hittar du på visitvarberg.se eller Falkenberg.se



Blekinge
Blekinge Kennelklubb
Kontaktperson: Gullvi Gullander
0455-234 33, 070-929 72 08
info@blekingekennelklubb.se

Dalarna
Malungs KK
Kontakt: Ulla Andersson
070-398 51 78, 0280-403 77
fam3.andersson@telia.com

Gotland
Ingen arrangör finns ännu inom 
området.

Gästrikland
Skutskärs Brukshundklubb
Kontakt: Christine Hedlund
070-544 43 32

Göteborg och Bohuslän
Västra Kennelklubben i Gbg
Kontakt: Susanne Legneskog 
070-697 45 08
bph.sanden@gmail.com

Lines Hundskola
Kontakt: Line Steffensen
T 070-266 60 40
info@lineshundskola.se

Halland
Hallands Kennelklubb
Kontakt: Berith Uhlén-Svensson
0300-545 11 12, 070-544 51 12
hallandskk@swipnet.se

Svenska Sennenhundklubben
Kontakt: Carina Karlsson
070-3691857
bernerbus@telia.com

Hälsingland
BPH i Hälsingland
Kontakt: Emilie Björklund
073-681 47 49
emiliebjorklund79@gmail.com

Jämtland och Härjedalen
Östra Härjedalens BK
Kontakt: Mats Falkeman
070-329 57 55
mats.falkeman@harjeans.se 

Norra Norrbotten
Malmfältens vorstehklubb
Kontakt: Krister Fredriksson
070-3421058
krister@kurrabergens.se 

Norra Skåne
Svenska Terrierklubben i Örkel-
ljunga
Kontakt: Ken Lundahl
0431-72909, 070-88 72 909
ken.lundahl42@gmail.com 

Norra Älvsborg
Ingen arrangör finns ännu inom 
området.

Skaraborg
Skaraborgs Kennelklubb
Kontakt: Beatrice Barck
070-255 98 38
beabarck@hotmail.com

Småland - Öland
Work for fun
Kontakt: Ingela Wik
076-185 48 07
info@workforfun.se

Aneby Brukshundklubb
Kontakt: Iréne Frinell
070-673 05 50
irene.frinell@telia.com 

Mönsterås Brunshundklubb
Kontakt: Stefan Larsson
070-667 77 81
svartamajas@telia.com

BPH Beteende- och personlighetsbeskrivning hund

BPH är något vi i år kommer att göra lite mer reklam för och detta för att det är så vik-
tigt att så många som möjligt genomför BPH med eller utan skott, för att vi alla ska få 
en så bra bild som möjligt av hur silkysarna är och reagerar på olika saker. Sedan BPH 
infördes så har 4 hundar genomfört både med och utan skott. Vi önskar oss fler som 
gör BPH då det måste vara 200 individer som genomfört innan en utvärdering av ra-
sen kan göras. Så några fler hundar behöver vi och det tror jag inte kommer vara någ-
ra problem så småningom. Hoppas att någon av er läsare kan bli inspirerade av detta 
och göra en fin insats för rasen. Både uppfödare och hundägare kommer ha nytta av 
detta då fler kan välja silkyn för dess passande sätt och fina utseendet utifrån BPH be-
skrivningen.

Här kan du se vart du kan göra BPH med din silky. 
För anmälan och datum kan du hitta vidare information hos respektive an-
ordnare via deras hemsida eller på skk.se

Stockholms län
Bro Håbo Brukshundklubb
Kontakt: Jessica Adler
070-445 58 05 (kvällstid)
bhbk.ordforande@gmail.com

Hunduddens Träningscenter i 
Stockholm
Kontakt: Barbro Rydén
070-980 83 33
bph@hundudden.com

Marjo & Ninni i Nykvarn
Kontakt: Marjo Bergman
070-212 48 30
bph.tidsbokning@gmail.com  

Södermanland
Marjo & Ninni i Nykvarn
Webbplats: Nykvarns hundhall
Kontaktperson: Marjo Bergman
070-212 48 30
bph.tidsbokning@gmail.com  

Södra Norrbotten
Södra Norrbottens Kennelklubb
Kontakt: Maria J Johansson
070-604 51 35
johansson.nemars@gmail.com 

Södra Skåne
Jägareförbundet Skåne
Kontakt: Jägareförbundet 
Skåne
044- 12 93 40
vo9@jagareforbundet.se

Lunds Brukshundklubb
Kontakt: Christer Klein
0707-860369
bph@lundsbrukshundklubb.se

Södra Älvsborg
Södra Älvsborgs Kennelklubb
Kontakt: Thorleif Thersoll alt. 
Ingela Westphal
070-252 58 26 alt. 0705-321242
info@sakk.org alt.  
ingela.westphal@outlook.com

Uppsala län
Gården i Nyåker Östervåla
Kontakt: Anna & Leif Forsberg
070-7979178, 070-7979179
bph@nyaaker.se 

Värmland
Arvika Brukshundsklubb
Kontakt: Susan Varg
076-838 44 64
amanda.varg@hotmail.com 

Västerbotten
Strandvallens Hundskola
Kontakt: Eva-Karin Sjödin
070-251 24 42
kerrys@nashnet.nu

Västernorrland
Timrå Brukshundklubb i Timrå
Kontakt: Margaretha Carlsson
070-651 00 34
fancymore@swipnet.se

Västmanland
Ingen arrangör finns ännu inom 
området.

Örebros län
Örebro Läns Kennelklubb
Kontakt: Ebba von Schéele
0585-440 77, 070-844 05 06
bph@olkk.se 

Östergötland
Mjölby Brukshundklubb i Mjölby
Kontakt: Cathrine Hoff
0142-202 88
bphmjolby@gmail.com

Marie Callert heter jag och är uppvuxen i en hundfamilj. Min mamma födde upp taxar när 
jag föddes, men övergick efter ett par år till yorkshireterrier. När jag blev gammal nog, så 
hjälpte jag till med hundskötsel och när jag var 13 år köpte jag min första egna hund. Det 
var en chihuahua.Under många år hade vi både yorkshireterrier och chihuahua, men nu 
har jag bara chihuahua kvar. I familjen finns också en löwchen och en tibetansk terrier. 

2013 blev jag auktoriserad domare på chihuahua och papillon/phalène. En dröm sedan 
många år. Eftersom york- och silky terrier ligger mig varmt om hjärtat, ville jag så snart 
det var möjligt vidareutbilda mig på dessa. 

Jag tycker det ska bli riktigt roligt att få döma er silky terrier-special och ser verkligen 
fram emot dagen.

Domarpresentation
Marie Callert
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Protokoll Uppfödarmöte SSTR 2017-02-24

Närvarande: Britta Samuelsson, Eva Allrin, Susanne Andersson och Dennis Gustafsson. 
Gunnel Odlare och Elisabet Dottý Kristjánsdóttir kom senare till mötet.
Dennis Gustafsson valdes till ordförande för mötet. Susanne Andersson närvarade i 
egenskap av sekreterare. 

Syftet med Uppfödarmöte är att skapa ett underlag för Avelskommittén i SSTR att jobba 
vidare med.

Dagordning godkändes.

1. ÖGONLYSNING
En proposition från styrelsen framlades och godkändes (se bilaga).
Frågan om hur man gör vid ev. tjuvparning togs upp. Beslutades att ögonlysning sker di-
rekt. Om resultatet visar annat än UA bör tiken tas ur avel direkt. ”Eftersom avel på Silky 
terrier är så liten i Sverige måste vi vara ärliga”.
Mötet föreslår att styrelsen i SSTR tydliggör, både i tidningen samt på hemsidan att valp-
köpare bör ta reda på om tiken är ögonlyst med resultat UA innan köp. Även valphänvisa-
ren här uppgiften att upplysa om detta.

2. ANTAL FÖDDA SILKY TERRIER
1986     2.480     Australien
2016        116     Australien 
2016          10     Sverige

Vi bör se till att uppfödare är mentorer till nya uppfödare för att säkra rasens överlevnad i 
Sverige.

Veckotidningen Allers här en lista på hundraser som inte fäller. Silky terrier finns inte med 
på den listan. Kontakt bör tas med tidningen för att komplettera listan. 

3. SAMARBETET I NORDEN 
Vi har fått en förfrågan från Norge om samarbete. Ett förslag är att en
Representant från varje förening/klubb i Norden samlas med frågor att
arbeta vidare med. 

4. RASKOMPENDIUM
Förklarades att inga bilder på fel (t ex inkorrekt svans) fick tas med utan
Enbart bilder på korrektheten.
På frågan varför Gunnel Odlare inte skickat ut raskompendiet till alla uppfödare blev sva-
ret att hon inte hunnit. 

Avelskommittén informerar

Fjärås den 23 januari 2017

Proposition till Svenska Silky Terrier Ringens årsmöte den 26/2-2017.

Att verka som uppfödare av en hundras är en ansvarsfylld uppgift, dels mot de valp-
köpare som man väljer att placera sina valpar hos men också mot rasen själv och 
dess ursprung. Man måste bära med sig att man på intet vis äger en ras, man har en 
självpåtagen förvaltningsförmån av något man fått ärva från det förgångna och något 
man har att lämna vidare i arv till efterkommande.
Många hundraser har under tidens gång behållit sina egenskaper så som de var från 
början, många raser har också behållit sin sundhet. 
Att hålla koll på oönskade egenskaper blir svårare och svårare då populationen är 
liten (10 valpar 2016) att däremot ”stämma i bäcken” ökar möjligheten att ta kontroll 
över vad som är önskvärt eller ej.
Att dessutom på ett dynamiskt sätt hantera kunskaper är mycket viktigt, i en liten po-
pulation måste man hantera kunskapen på ett annat sätt än förvärvade kunskaper 
om fel och brister i en numerärt stor population. 
Propositionen läggs med detta som bakgrund och att just vi, just nu i tiden, har ett 
guldläge med en Svensk låg population samt en förmån att kunna påverka framtiden 
i positiv riktning ber jag SSTR:s årsmöte föreslås att besluta. 

• Att den officiella hållningen i klubben skall vara att hundar som går i avel, vid 
tidpunkten för parning, har ett ögonlysningsintyg UA som ej är äldre än ett år 
gammalt inför varje parning för registrering av valparna i SKK.

Enligt uppdrag där alla i styrelsen tillstyrkte detta.
SSTR:s styrelse. 
Genom Britta Samuelsson.

5. ÖVRIGT
Förslag till avelskommittén att ta fram ett material om Silky terrier som kan skickas med 
valpköpare. Hur du trimmar och badar din silky, förslag på mat mm. Detta material ska 
sedan läggas på hemsidan så att uppfödare kan skriva ut och skicka med valpköpare.

Mötet hade också en diskussion kring rasens ursprung kopplat tilldagens uppfödning.

Bilaga: Proposition
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Nose Work

Text: Petra Eriksson

Ge din hund ett meningsfullt liv – börja träna nosework!

Vill du aktivera din hund på ett enkelt och roligt sätt är nosework aktiviteten för dig! No-
sework är den relativt nya sporten där hunden får använda sin nos i olika miljöer. Hun-
den lär sig söka efter specifika dofter inomhus, utomhus, på fordon och i behållare av 
alla de slag.
Dofterna man använder sig av är Eukalyptus, Lagerblad och Lavendel.
Men hur kan man börja? Det behöver inte vara så svårt eller krångligt ej heller dyrt.
Det jag använde mig av vid introduktionen av första doften Eukalyptus var:
 
Klicker och godisbitar
Doften - Hydrolatet
Bomullspad
Pincett
Tesil

Satte ca två-tre droppar av hydrolatet på en bomullspad och den satte jag sen in i te-
silen, lät hunden nosa och vid varje nosning blev det klick och godbit, om man inte an-
vänder sig av klicker så funkar det med bra och godbit, målet är ju att lära hunden vad 
man vill den ska söka sen.

Satte ca två-tre droppar av hydrola-
tet på en bomullspad och den satte jag 
sen in i tesilen, lät hunden nosa och vid 
varje nosning blev det klick och godbit, 
om man inte använder sig av klicker så 
funkar det med bra och godbit, målet är 
ju att lära hunden vad man vill den ska 
söka sen.

När hunden sedan förstår vad vi är ute 
efter så är det dags börja gömma tesi-
len, jag gjorde så att jag valde ett rum i 
huset där jag då gömde denna tesil, för-
sta gångerna fick Wilda se för att hon 
snabbt skulle förstå vad jag ville, det var 
inga problem så ganska fort började jag 
gömma när hon inte fick se. Dock alltid 
lätta gömmor första gångerna, exem-
pelvis under soffan gömd men inte helt 
dold, sen utökar man svårigheten i sina 
gömmor. Kan vara om man har soffkud-
dar kan man gömma under en sådan, 
eller gömma på lite höjd, exempelvis 
på elementet så att hunden måste upp 
med nosen. Men som man allt nytt ska 
man skynda långsamt fram.

Finns massor av olika behållare att an-
vända sig av om man inte vill använda 
tesilen, på bilden ovan ser ni några ex-
empel.

Jag kan garantera att detta kommer era 
smarta silkysar älska att få göra och 
dom kommer även bli trötta och nöjda 
efteråt.

Det har nyligen kommit ut två böcker 
om just Nose Work jag har dock inte 
hunnit läsa dom ännu så jag får åter-
komma med recension vid något annat 
nummer :)

Jag beställer ofta produkter från http://
www.nosework.pro/ Det finns även en 
klubb i Sverige där man måste vara 
medlem om man tänker börja tävla 
http://www.snwk.nu/
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Mentalbeskriv din hund!

Ta reda på mer om din hunds personlighet
Att få veta mer om sin hunds personlighet kan vara till både nytta 
och nöje. Som hundägare kan du få en samlad bild av hur din 
hund reagerar i olika situationer. För uppfödare ger beskrivningen 
viktig information för avelsarbetet. BPH, eller beteende- och  
personlighetsbeskrivning hund, är en mentalbeskrivning som är 
anpassad för alla hundraser. Under beskrivningen, som tar unge-
fär 30 minuter, får hunden bland annat möta främmande personer, 
leka, arbeta för att komma åt mat och stöta på överraskningar. 

För mer information: www.skk.se/bph


