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KLUBBINFORMATION

ORDFÖRANDE

Tommy Frejd

Sköndalsvägen 90, 128 68 SKÖNDAL

0701-707098

ordforande@svenskaschapendoesklubben.se

VICEORDFÖRANDE

Desiré Leijdt

Rua Comandante Sacadura Capral 23 

2890-043 Alcochete/Portugal 

0762-072880 

vordforande@ svenskaschapendoesklubben.se

SEKRETERARE

Anton Karlqvist

Ullerudsbacken 61, 123 73 Farsta 

0723- 501412

sekreterare@ svenskaschapendoesklubben.se

TF KASSÖR

Ulrika Hallberg Lüning 

Jultomtestigen 5, 125 35 Älvsjö 

0709-641336

kassor@svenskaschapendoesklubben.se

LEDAMOT 

Sanne Laursen 

Storgatan 45, 384 30 Blomstermåla 

0705-702509 

ledamot1@ svenskaschapendoesklubben.se

LEDAMOT

Eva Fjellström Myhrvold

Brehevägen 4, 746 96 Skokloster

0703-977989

ledamot2@ svenskaschapendoesklubben.se

SUPPLEANT

Ewa Woldemar 

Kobbegården 43, 436 37 Askim 

0727-275101

suppleant1@ svenskaschapendoesklubben.se

SUPPLEANT

Lina Falk

Odongatan 9, 33332 Smålandsstenar

0765-555775

suppleant2@svenskaschapendoesklubben.se

VALBEREDNINGEN

Anderz Hallberg Lüning Anders Enquist Annelie Karlsson Karjalainen

Jultomtestigen 5, 125 35 Älvsjö 0708-726866 0703-774299

0703-743149   anneliek68@telia.com

 anderz_hallberg@hotmail.com

mailto:ordforande@svenskaschapendoesklubben.se
mailto:ordforande@svenskaschapendoesklubben.se
mailto:kassor@svenskaschapendoesklubben.se
mailto:suppleant2@svenskaschapendoesklubben.se
mailto:suppleant2@svenskaschapendoesklubben.se
mailto:kassor@svenskaschapendoesklubben.se
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TANKAR FRÅN ORDFÖRANDE

Hej alla medlemmar i Svenska Schapendoesklubben! 

Styrelsen för 2023 påbörjade sitt arbete direkt efter årsmötet med ett konstituerande möte. Och 
har hunnit med ett styrelsemöte i slutet av februari, så vi är på gång med vårt arbete. 
Vi kunde inom styrelsen vid konstituerande möte inte utse en kassör, men har efter det 
adjungerat (tillförordnat) Ulrika Hallberg Lüning som klubbens kassör. Ulrika har därmed 
entledigat sig som av klubben invald revisor. Styrelsen ser Ulrika som en mycket stor tillgång för 
klubben, med hennes ekonomiska kunskap som redovisningskonsult och hennes tidigare 
engagemang som ordförande i klubben under 2022 tom november. Så det blir Win Win för oss! 

Tidigare styrelse 2022, har förtjänstfullt utfört planeringar för 2023, med utställning i Kolbäck 
(SGVK) och för vår rasspecial på Tånga Hed (Vårgårda) den 4-6 augusti. Återstår nu ”bara att 
knyta ihop säcken”, och där kommer ni medlemmar också in i bilden. Styrelsen kommer att 
behöva all den hjälp vi kan få från er, som volontärer för de många arbetsuppgifter som behövs 
vid och runt utställningen och de olika tävlingar som arrangeras. Så min förhoppning är att ni 
vill och kan hjälpa oss. Och gör denna helg till den STORA FESTEN för Schapendoes som vi 
älskar. Ju fler ”händer” som hjälper till, desto bättre blir det. Så att alla två- och fyrbenta kan få 
en njutning av denna helg. 

Jag känner att den här styrelsen blir bra för klubbens bästa, utveckling m.m. Och är mycket stolt 
att få leda den. Men vi i styrelsen förvaltar bara era medlemmars intressen i klubben, så vi ber er 
naturligtvis att inkomma med era funderingar, förslag och idéer för att utveckla klubben och 
stärka vår kära ras, Schapendoes. En utställningsdomare sa till mig 2021 vid en utställning på 
västkusten: - Är ni alltid så här, att ni ”grattar” varandra vid utställningar? Det såg den här 
domaren som något unikt, och låt oss fortsätta med detta för våra Schapendoes skull, vid 
utställningar och på tävlingar. Kanske så kan vi bli en av de första rasklubbar där ”skitsnack” 
och avundsjuka inte står i vägen! Det är min personliga förhoppning. 
Jag vill att alla medlemmar vågar komma med förslag, idéer, m.m. till oss i styrelsen, som kan 
bidra till en utveckling av våra Schapendoes och även som en utveckling av klubben. 

Hör av er till mig via mail på: 
ordforande@svenskaschapendoesklubben.se 
Som ny inträdd ordförande i SSK vill jag framföra en devis 
för klubben med dessa ord: En klubb blir endast vad vi 
medlemmar gemensamt vill att den ska vara. 

/Tommy Frejd Nytillträdd Ordförande i Svenska 
Schapendoesklubben. 
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SPECIALEN 

Nu är det dags att presentera klubbens 
stora helg med officiell rasutställning, 

klubbmästerskap i Agility/ Rallylydnad 
och avelsbedömning i Vårgårda.

SPECIALEN
2023
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INBJUDAN TILL   

RASSPECIALEN

Officiell rasutställning
Plats: Tånga Hed, 
Vårgårda Datum: 5 augusti 2023

Domare
Hanar: Ricky Lochs- Romans 

 Tikar: Anja Boonemmer 

Anmälan: Sista dag 17:e juli 2023
SGVKs hemsida: https://sgvk.se/utstallning-2/anmalan/ 

Information: Anton Karlqvist sekreterare@svenskaschapendoesklubben.se 

Valpklass 4 – 6, 6 – 9 mån 200 kr 
Juniorklass 9 – 18 mån 350 kr 

Unghundsklass 15 – 24 mån 350 kr 
Öppenklass från 15 mån 350 kr 

Championklass 350 kr 
Veteranklass från 8 år 300 kr 

Avgiften insättes på svenska schapendoesklubbens plusgiro 197994–7 
Du måste vara medlem i Svenska Schapendoesklubben för att kunna ställa 

ut. 

Märk betalningen med hund/hundarnas regnummer. 
Nummerlapp och PM kommer via mail 1–2 veckor innan utställning. 

Anmälningsavgiften skall vara klubben tillhanda senast 16 juli. 

All anmälan är bindande, anmälan utan inbetalning gäller INTE.

SPECIALEN



Plats: TångaHed, Vårgårda

 Datum: 6 augusti 2023 

Hanar:Anja Boonemmer 

Tikar: Ricky Lochs- Romans

Anmälan: Sista dag 17:e juli 2023 www.svenskaschapendoesklubben.se 

Information: Anton Karlqvist 
sekreterare@svenskaschapendoesklubben.se 

Pris 350 kr Pris för hund anmäld till utställning 5 aug, 300 kr 

Avgiften insättes på Svenska Schapendoesklubbens plusgiro 197994–7 

Du måste vara medlem i Svenska Schapendoesklubben. 

Märk betalningen med hund/hundarnas regnummer. 

Anmälningsavgiften skall vara klubben tillhanda senast 17 juli. 

All anmälan är bindande, anmälan utan inbetalning gäller INTE.
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SPECIALEN

INBJUDAN 

TILL 

AVELSBEDÖMNING



INBJUDAN TILL 

KLUBBMÄSTERSKAP 

I AGILITY

Plats: Tånga Hed, Vårgårda 

Datum: 6 augusti 2023 

Anmälan: Sista dag 17:e juli 2023     
www.svenskaschapendoesklubben.se 

Pris: 50 kr per lopp 

Information: Anton Karlqvist   
sekreterare@svenskaschapendoesklubben.se

 Hopp- & agilityklass i medium/ large 

För er som vill prova på agility har vi blåbärsklass, 2 lopp i medium/ large. 

Öppen för alla hundar som är minst 15 månader och som inte har tagit en 
pinne på tävling. Så fortfarande 50 kr per lopp men alla anmäler till 2 lopp = 

100 kr. 

Avgiften insättes på Svenska Schapendoesklubbens plusgiro 197994–7 

Du måste vara medlem i Svenska Schapendoesklubben för att kunna 
tävla.Märk betalningen med hund/hundarnas regnummer. 

Anmälningsavgiften skall vara klubben tillhanda senast 16 juli. 

All anmälan är bindande, anmälan utan inbetalning gäller INTE.
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SPECIALEN

mailto:sekreterare@svenskaschapendoesklubben.se


INBJUDAN TILL

KLUBBMÄSTERSKAP I 

RALLYLYDNAD

Plats: Tånga Hed, Vårgårda 

Datum: 4 augusti 2023 

Anmälan: Sista dag 16:e juli 2022 www.svenskaschapendoesklubben.se 

Information: Anton Karlqvist sekreterare@svenskaschapendoesklubben.se

Nybörjare 145 kr 

Avancerad 145 kr 

Avgiften insättes på Svenska Schapendoesklubbens plusgiro 197994–7 

Du måste vara medlem i Svenska Schapendoesklubben för att kunna tävla. 
Märk betalningen med hund/hundarnas regnummer. 

Anmälningsavgiften skall vara klubben tillhanda senast 17 juli. 

All anmälan är bindande, anmälan utan inbetalning gäller INTE.  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SPECIALEN

mailto:sekreterare@svenskaschapendoesklubben.se
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SPECIALEN

Denna fantastiska helg med vänner, aktiviteter och massvis med 
Schapendoes, kräver självklart ett engagemang från många. 

Vi i styrelsen har våra kommittéer som arbetar med denna helg i flera 
månader innan men vi är tacksamma om det är flera som vill ställa upp.

Det kommer behövas hjälp att bygga ringar, sätta upp domartält, stå i 
cafeterian med mera.

Kontakta för intresse: vordforande@svenskaschapendoesklubben.se

Samkväm på kvällen 5:e augusti 2023 

Är det fint väder sitter vi ute på Kanonplanen där utställningen är, annars har 
vi hyrt plats inne så att vi kan skydda oss från eventuellt regn.

Anmälan, senast 17:e juli 2023 (samma dag som alla övriga anmälningar) 
per mail till Anton på sekreterare@svenskaschapendoesklubben.se 

Skriv i mailet hur många ni blir och om ni har någon allergi. 

Plats: Tånga Hed, Kanonplanen 
(matsalen vid eventuellt regn) 

Tid: 18,00 

Mer information/ detaljer 
kommer ut nästa nummer!

mailto:vordforande@svenskaschapendoesklubben.se
mailto:vordforande@svenskaschapendoesklubben.se
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SGVK

 

                                                     
 
Svenska Gårds- och Vallhundsklubben samt Svenska Schapendoesklubben inbjuder härmed till: 
 
Officiell utställning i Kolbäck Torsdagen den 18 maj 2023 
 
Plats:  Folkets Park, Kolbäck 
 
Domare: Elisabet Janzon 
Raser: Dansk-Svensk Gårdshund 
 
Domare: Anne-Chaterine Edoff 
Raser: Bergamasco, Berger des Pyrénées à poil long, Berger des Pyrénées à face rase,  
Cao da Serra de Aires, Gos d´Atura Catala, Komondor, Mudi, Old English Sheepdog,  
Polski Owczarek Nizinny, Puli, Pumi, Schapendoes, Schipperke 
 
Avgifter: Valpklass (4-6, 6-9 mån) 200 kr 
                 Juniorklass (9-18 mån) 350 kr 
                 Unghundsklass (15-24 mån) 350 kr                   
                 Öppenklass (från 15 mån) 350 kr 
                 Championklass 350 kr 
                 Veteranklass (från 8 år) 300 kr 
 
Reducerad anmälningsavgift utgår fr.o.m. tredje hunden som anmäls i officiell klass och har samma ägare. 
Prisreduktionen gäller från och med tredje hunden och reduktionen avgår från den lägsta anmälningsavgiften 
och priset reduceras till 200 kr. Det åligger anmälaren att reducera beloppet vid inbetalningen. 
 
SISTA ANMÄLNINGSDAG  21 APRIL 2023 
 
Anmälan: Internet: använd blanketten på hemsidan http://www.sgvk.se eller SKK:s blankett som   
sänds till: Annelie Karlsson Karjalainen, Kavlås Värdshuset, 522 93 Tidaholm 
 
 Avgiften insättes på SGVK:s plusgiro 458 91 38 – 9 senast sista anmälningsdag.  
 Ange utställningsplats, hundens ras och registreringsnummer. 
                    
 Information: Annelie Karlsson Karjalainen, 0730-774299, utstallning@sgvk.se 
                         
Att tänka på när du ställer ut din hund på SGVK:s utställningar: 
1. Du måste vara medlem i en rasklubb som tillhör SGVK 

2. SKK:s utställnings- och championatsbestämmelser gäller 

3. Samtliga hundar på plats ska vara vaccinerade enligt SKK:s bestämmelser 

SGVK OCH SSK HÄLSAR ER VARMT VÄLKOMNA TILL KOLBÄCK!    
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SGVK

 

                                                                           
 
Svenska Gårds- och Svk FUR Vallhundsklubben inbjuder härmed till: 
 
Officiell utställning i Landskrona söndagen den 11 juni 2023 
 
Plats:  Landskrona Brukshundklubb 
 
Domare: Petra Junehall 
Raser: Dansk-Svensk Gårdshund, Komondor, Mudi, Puli, Pumi, 
 
Domare: Branislav Rajic, Slovenien 
Raser: Bergamasco, Berger des Pyrénées à poil long, Berger des Pyrénées à face rase,  
Cao da Serra de Aires, Gos d´Atura Catala, Old English Sheepdog,  
Polski Owczarek Nizinny, Schapendoes, Schipperke 
 
Avgifter: Valpklass (4-6, 6-9 mån) 200 kr 
                 Juniorklass (9-18 mån) 350 kr 
                 Unghundsklass (15-24 mån) 350 kr                   
                 Öppenklass (från 15 mån) 350 kr 
                 Championklass 350 kr 
                 Veteranklass (från 8 år) 300 kr 
 
Reducerad anmälningsavgift utgår fr.o.m. tredje hunden som anmäls i officiell klass och har samma ägare. 
Prisreduktionen gäller från och med tredje hunden och reduktionen avgår från den lägsta anmälningsavgiften 
och priset reduceras till 200 kr. Det åligger anmälaren att reducera beloppet vid inbetalningen. 
 
SISTA ANMÄLNINGSDAG  15 MAJ 2023 
 
Anmälan: Internet: använd blanketten på hemsidan http://www.sgvk.se eller SKK:s blankett som   
sänds till: Annelie Karlsson Karjalainen, Kavlås Värdshuset, 522 93 Tidaholm 
 
 Avgiften insättes på SGVK:s plusgiro 458 91 38 – 9 senast sista anmälningsdag.  
 Ange utställningsplats, hundens ras och registreringsnummer. 
                    
 Information: Annelie Karlsson Karjalainen, 0730-774299, utstallning@sgvk.se 
                         
Att tänka på när du ställer ut din hund på SGVK:s utställningar: 
1. Du måste vara medlem i en rasklubb som tillhör SGVK 

2. SKK:s utställnings- och championatsbestämmelser gäller 

3. Samtliga hundar på plats ska vara vaccinerade enligt SKK:s bestämmelser 

SGVK OCH Svk FUR HÄLSAR ER VARMT VÄLKOMNA TILL LANDSKRONA!    
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SGVK

 

                                                              
 
Svenska Gårds- och Vallhundsklubben samt Rasklubben för Dansk-Svensk Gårdshund inbjuder  
härmed till: 
 
Officiell utställning i Piteå fredagen den 14 juli 2023 
 
OBS! Kvällsutställning! 
 
Plats:  Kyrkplan Heden 
 
Domare: Vakant 
Raser: Bergamasco, Berger des Pyrénées à poil long, Berger des Pyrénées à face rase,  
Dansk-Svensk Gårdshund Cao da Serra de Aires, Gos d´Atura Catala, Komondor, Mudi,  
Old English Sheepdog, Polski Owczarek Nizinny, Puli, Pumi, Schapendoes, Schipperke 
 
Avgifter: Valpklass (4-6, 6-9 mån) 200 kr 
                 Juniorklass (9-18 mån) 350 kr 
                 Unghundsklass (15-24 mån) 350 kr                   
                 Öppenklass (från 15 mån) 350 kr 
                 Championklass 350 kr 
                 Veteranklass (från 8 år) 300 kr 
 
Reducerad anmälningsavgift utgår fr.o.m. tredje hunden som anmäls i officiell klass och har samma ägare. 
Prisreduktionen gäller från och med tredje hunden och reduktionen avgår från den lägsta anmälningsavgiften 
och priset reduceras till 200 kr. Det åligger anmälaren att reducera beloppet vid inbetalningen. 

 
SISTA ANMÄLNINGSDAG  18 JUNI 2023 
 
Anmälan: Internet: använd blanketten på hemsidan http://www.sgvk.se eller SKK:s blankett som   
sänds till: Annelie Karlsson Karjalainen, Kavlås Värdshuset, 522 93 Tidaholm 
 
 Avgiften insättes på SGVK:s plusgiro 458 91 38 – 9 senast sista anmälningsdag.  
 Ange utställningsplats, hundens ras och registreringsnummer. 
                    
 Information: Annelie Karlsson Karjalainen, 0730-774299, utstallning@sgvk.se 
                         
Att tänka på när du ställer ut din hund på SGVK:s utställningar: 
1. Du måste vara medlem i en rasklubb som tillhör SGVK 

2. SKK:s utställnings- och championatsbestämmelser gäller 

3. Samtliga hundar på plats ska vara vaccinerade enligt SKK:s bestämmelser 

SGVK OCH RDSG HÄLSAR ER VARMT VÄLKOMNA TILL PITEÅ!    



Vägen mot Social tjänstehund - Lämplighetstest 

Jag vill berätta om hur ett lämplighetstest går till. Det är ”inträdesprovet” för om man 
kan gå utbildningen eller inte. Man gör ett lämplighetstest för att se om hunden har den 
sociala förmågan som krävs för arbetet, för att få rätt hund på rätt plats. 

Under testet värderas hundens vilja att vara närvarande och hundens sätt att hantera och 
bemöta en främmande människa, en social tjänstehund ska vara balanserad. Både för 
deltagarna som hunden ska jobba med och för hundens skull. 

En hund ska inte tvingas att arbeta socialt om den inte trivs med det. Under 
lämplighetstestet kom en främmande person och klämde och kände igenom Lilly. Hon 
lyfte på tassar och drog igenom svansen. Sedan gick jag och två främmande personer in i 

ett rum och var helt passiva. Man ville se vad Lilly 
valde att göra. Hon gick och nosade efter nåt ätbart…. 
Sedan blev hon nyfiken och hälsade på de andra. 
Plötsligt gav den ena personen ifrån sig ett skrik 
varpå Lilly stelnade till för att sedan gå till henne för 
att se vad som stod på. Sedan lade sig en person i en 
säng och man ville se om Lilly ville lägga sig hos 
henne, hon valde att gå dit och nosa men inte lägga 
sig. 

Andra delar i testet var att gå iväg med en 
främmande person uppför en trappa och ner igen, att 
ta godis från andra och bli fråntagen godiset, att leka 

med främmande personer. Vi kom in i ett mörkt rum 
och plötsligt kom en rullstol in och personen i rullstolen hade ett stort täcke på sig och 
rullade emot oss. En person kom med kryckor och ”tappade” kryckorna bredvid Lilly. 
Man ville hela tiden se hur hon tog sin an personerna och hur hon klarade av de nya 
situationerna. 

Hon klarade lämptestet och vi är nu i full gång med första delkursen som är den 
teoretiska delen. /Lina och Lilly
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BIDRAG FRÅN MEDLEMMAR
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PRESENTATION UPPFÖDARE

Varför Schapendoes? Jag har haft 
brukshundar i över 40 år. I slutet av 90 - 
talet upptäckte jag rasen Schapendoes på 
en utställning i Skara. Jag tingade en 
tikvalp, (Ebba) som flyttade till mig och 
Lars 2000. Efter alla år med 
schäferuppfödning (1943 – 2005) hade vi 
ingen tanke på att föda upp ytterligare en 
ras. Ebba blev Champion och vi blev helt 
sålda på rasen som är en frisk och aktiv 
allround hund. 2004 fick vi första kullen 
och i år har vi levt i 23 år med denna 
fantastiska ras. 

Varför Ulfsäter? Kennel Av Ulfsäter 
startades 1943 av Lars Hammars pappa. 
Lars bror hette Ulf och de bodde på en 
säter, därav namnet Ulfsäter. 1971 tog Lars 
och Ulf över kenneln. Lars stora intresse 
och kunskap för hundar och avel har 
inspirerat mig och hans önskan var att jag 
skulle fortsätta med kenneln efter hans 
bortgång. Jag hade aldrig ägnat mig åt 
uppfödning om jag inte träffat Lars. Tack 
för allt jag lärt av dig! 

Planer 2023? Planen är att det kommer att 
födas 1 – 2 kullar under 2023. Målet är att 
föda upp hundar som bevarar rasen och 
besitter fina arbetsegenskaper för att 
hävda sig på utställning och tävling.  

Varför Schapendoes?

För att Schapendoes är den perfekta 
familjemedlemmen, positiv, arbetsvillig och 
social. Sedan tilltalas jag mycket om 
Schapendoes härliga ”look”.

Varför Izzidoes? 

Vår första Schapendoes heter Glissdoes Izzi så 
namnet är för att hedra henne.

Planer 2023?  

Inga valpplaner i år, vi har bestämt oss för att 
satsa på 2024. Så i år blir det fokus på träning 
och utställning för vår nya tik, vi går just nu på 
spårkurs och förhoppningsvis blir resultatet en 
bra eftersökshund som mina jaktkompisar kan 
låna om det skulle behövas, själv missar jag inte 
mina skott…haha.
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PRESENTATION UPPFÖDARE

Varför Schapendoes? 

Den 18 augusti 2013 träffade jag min första Schapendoes och föll handlöst för denna ur 
charmiga glädjespridare med hjärtat på rätta stället, med av- och påknapp, empati utöver det 
mesta jag mött i hundväg och därtill förpackad i den absolut finaste ”förpackningen”! Jag stod 
på planen på Nacka BK och skulle hålla första tillfället på valpkursen när matte Anna med 
Schapendoeshanen Florus 12 veckor kommer in på planen. Jag skrattade mig igenom 3 
utbildningstimmar och kom hem till maken och sa att ”Nu har jag hittat vår ras”. Det stod lycka 
i pannan på lille Florus och jag var helt såld när han Schappefnattade runt på planen. Vi hade 
då en Cockerhane, Nisse, och hade funderat i ett par år på vilken ras vi skulle ha nästa gång. 
Detta var nu löst och tre veckor senare flyttade Oliver Jack hem till oss i Älvsjö. 

Varför Shepherds of Fire? 

Vi hade köpt Everpride’s Amazing Arwen från Norge och skulle para henne med Jack. Jag 
tjatade om att vi skulle komma på ett kennelnamn och hade lite panik för att vi inte skulle 
hinna innan vi parade. Anderz tog det hela med ro och sa att ”det löser sig, det kommer bara 
dyka upp”. Vi står i köket, det är fredagskväll, vi lagar mat och dricker vin och lyssnar på 
Bandit som helt plötsligt spelar Anderz favvisband Avenged Sevenfold med låten Shepherd of 
Fire. Vi tittar på varandra och konstaterar i mun på varandra; att jaha, där har vi vårt 
kennelnamn! 

Planer 2023? 

Planerna inför 2023 var att ta en valpkull på Arwen nu under våren och även på Glissdoes 
Ophelia som vi har på foder. Ödet ville annorlunda, så nu satsar vi på en höstkull efter Arwen 
istället. Jag ska grotta ned mig i avelsfrågor, både för egen del och för klubbens räkning och 
sedan ska vi prova att valla! Det är något som vi verkligen ser fram emot! Någon utställning 
kommer vi säkert att klämma in och förhoppningsvis ses vi alla på Specialen i Vårgårda i 
augusti 2023!
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KLUBBINFORMATION

KONTAKTUPPGIFTER 
Svenska Schapendoesklubben 

c/o Anton Karlqvist Ullerudsbacken 61 123 73 Farsta 
sekreterare@ svenskaschapendoesklubben.se 

SAMMANKALLANDE AVELSRÅDET
Desire Leijdt 0762-072880 

FOTOGRAF FRAMSIDA Desiré Leijdt
MEDLEMSAVGIFTER 2023

Helbetalande 325kr 
Familj/stödmedlem 120kr 
Skänkt medlemskap 120kr 

Kennellänk 300kr 
Hanhundslista 100kr/år

ANSVARIG UTGIVARE Tommy Frejd 
REDAKTÖR Desiré Leijdt

SCHAPPISNYTT MANUSSTOPP UTSKICK 
Nr 1/2023 28 Feb 20 Mars
Nr 2/2023 20 Maj 20 Juni 
Nr 3/2023 20 Augusti 20 September 
Nr 4/2023 20 November 20 December 

ANNONSERING I SCHAPPISNYTT 
Helsida: 225kr Halvsida: 150kr 

Betalning för medlemsannonser skall vara klubben tillhanda senast dagen före 
manusstopp. 
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TANKAR FRÅN REDAKTÖREN

VI BEHÖVER JUST DIG!

Är du sugen på att bli en i gänget? 
Inför 2023 behöver vi förstärkning i redaktionen! 

Vår rasklubbstidning Schappisnytt kommer ut till 
våra medlemmar 4 gånger om året och vår 

förhoppning är att kunna leverera en tidning med 
något för alla! 

Är du sugen på att bli en i gänget? 

Kanske är du en fena på att skriva texter, vill 
bidra med härliga bilder eller nyfiken på hur 
tidningen byggs upp - tveka inte att kontakta 

någon i styrelsen och visa ditt intresse!
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Vi söker mer bidrag och bilder från er medlemmar, 
det kan vara vad som helst. En upplevelse, en 

vanlig vardag eller vad som helst, utflykter och 
mm.

Skicka till
schappisnytt@svenskaschapendoesklubben.se

Fr vä: Inja Les Our Gentils, Mc Marra´s Can´t Stop Yatzy, Zamperrodona's Tequila Lime,

tre fantastiska hundar som är änglarhundar.

TANKAR FRÅN REDAKTÖREN

mailto:schappisnytt@svenskaschapendoesklubben.se
mailto:schappisnytt@svenskaschapendoesklubben.se
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Påsken närmar sig, så varför inte 
göra lite påskgodis till din bästa 

vän?!

Hemmagjorda påskägg

60g jordnötsmör , 280g fullkornsmjöl, 140g havegryn, 225ml het kycklingbuljong, 2 
tesked olivolja, 2 tesked honung

Gör såhär:

Värm ugnen till 180°c.

Placera havregryn i en mixer, matberedare eller kaffekvarn tills de är pulver.

Blanda jordnötssmör, varm kycklingbuljong, olivolja och honung. 

Rör om tills allt är blandat.

Rör i havregryn och mjöl tills den är väl blandad.

Placera degen på en mjölad yta och rulla ut till en 1/4 “tjocklek.

Klipp ut former med en kniv.

Placera bakplåtspapper på plåt och baka i 10 minuter.

Iskakor om så önskas med lite mjöl, vatten och naturlig matfärgning. Ställ tillbaka i 
ugnen i 2-3 minuter.

RECEPT 
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Påskäggs kakor

560g fullkornsmjöl, 30g majsmjöl, 25g kokat ris, 1 ägg, 2 tesked vegetabilisk olja, Juice 
från en liten apelsin, 375ml vatten

Gör såhär:

Värm ugnen till 180 ° C.

Blanda alla ingredienser.

Häll ut allt på en mjölad yta.

På mjölad yta rullar du degen till 1/4 – 1/2 tum (1 cm) tjock.

Skär in i påskäggs former.

Lägg bakplåtspapper på plåten.

Baka i mitten av ugnen tills den är mörkbrun (ca 40-50 minuter).

Låt de svalna.

RECEPT 


