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Hej alla medlemmar!

Vill börja med att tacka Er alla för att ni är med oss och fler blir vi varje månad.

Nu i höstas blev det en snabb förändring i styrelsen då dåvarande ordförande avgick. Vi i styrelsen hoppas att alla, dvs både i styrelsen 
och er som medlemmar kommer att hjälpas åt med att se framåt och ta fram positiv energi för 2023. 

Snart vankas det jul runt hörnet och förhoppningsvis blir det lugna dagar med familj och vänner. Vill bara påminna er om att glöm inte 
att vara försiktiga över julens godsaker till våra fyrbenta. Många ätbara godsaker som är farliga och även presentsnören med mera som 
kan göra våra hundar mycket dåliga.



                     	            

Men inte att förglömma att efter nyår den 5-6 januari 2023 är det dags för 
årets första stora utställning, My Dog i Göteborg. Vi i styrelsen och vår 
utställningskommitté har gjort detta möjligt så vi kommer ha rasmonter i 
fyra dagar, vi vill ju vissa upp våran ljuvliga, knasiga och bara alldeles 
underbara ras SCHAPENDOES. 

Vill du stå i montern under någon av dessa dagar någon timme, kontakta 
vordforande@svenskaschapendoesklubben.se

Nu vill jag önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år, hoppas vi ses snart
/Desiré

TANKAR FRÅN ORDFÖRANDE

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


                     	            

Vill man ha tillgång till 
DOESDATA,  

kontakta avelsrådet för 
inlogg/ lösenord. 

avelsrad@ 
svenskaschapendoesklubben.se 

DOESDATA



 

                     	            

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 
2023 

För medlemmar i Svenska 
Schapendoesklubben

 
När: lördag den 18 februari kl. 10.00 

Plats: Teamsmöte 
Årsmötet kommer ta plats via Teams 

för att så många som möjligt ska 
kunna vara med. 

Alla handlingar för årsmötet kommer 
att skickas ut senast 21 dagar innan. 

Länk till mötet kommer att skickas ut 
veckan innan. 

Vill ni skicka in motioner till årsmötet 
måste de ha inkommit styrelsen 

senast 4 veckor innan årsmötet. Har 
ni frågor eller funderingar, vänligen 

hör av er till Anton på 
sekreterare@svenskaschapendoesklub

ben.se

STYRELSEN INFORMERAR

VALBEREDNINGEN
 vill gärna höra av er medlemmar om ni är intresserade av att gå 

med i Svenska Schapendoesklubbens styrelse?!
Det gäller även om ni har någon annan att föreslå än er själva.

Kontakta: 
Sammankallande Anderz Hallberg- Lüning: 

anderz_hallberg@hotmail.com, 0703-7433149
Anders Enqvist: 0708-726866

Annelie Karlsson Karjalainen: anneliek68@telia.com, 0730-774299 

mailto:anderz_hallberg@hotmail.com
mailto:anneliek68@telia.com
mailto:anderz_hallberg@hotmail.com
mailto:anneliek68@telia.com




	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 







                     	            

Nyssa/Solankers Dutiful Nyssa och Ezter/Chappers Foxy Lady arbetar i vårdhunds team 
tillsammans med oss, Lena och Anna. Vi blev licensierade vårdhunds team i våras och har 
sedan dess varit ute på en del uppdrag. Det är otroligt givande att se hundarnas effekter 

på dem vi möter.
Nyssa och Ezter är i första hand våra familjehundar och förutom att arbeta som 

vårdhundar så tränar vi och tävlar med dem. Nyssa är svensk utställningschampion och 
tränar rallylydnad, freestyle och personspår. Ezter är rallylydnads champion och tränar 

även hon freestyle och personspår. Ezter hade en kull valpar förra våren och en av tikarna, 
Rozi/Burchikos Lady Rose Quartz, sparades och ska precis påbörja sin 

vårdhundsutbildning tillsammans med Anna.

Ezter & Nyssa – Superhjältar med myskraft Yster hunds 

Bild ritad av Lotta Bergman

Vi har haft några Må bra med vårdhundsgrupper där vi varvar hundträning med att prata om saker 
som man mår bra av. Vi har bland annat pratat om stress och hur man förändrar ett beteende, hur 

man når nya mål m.m. 
Det blir väldigt odramatiskt och enkelt när hundarna är med, de lugnar och tar fokus från 

människorna. Hundarna får oftast välja vilken känsla vi ska prata om antingen genom att de väljer 
ett kort med nosen eller snurrar på ett lyckohjul där olika känslor finns på lappar. Man kan även dra 

paralleller till vad hundarna mår bra av för att underlätta samtal.

BIDRAG FRÅN MEDLEMMAR






	 	 	 	 	 	 	 	 


                     	            

Att arbeta med hund inom vård, omsorg och skola är väl studerat och har visat många positiva 
effekter. Kontakt med djur minskar vår stress och gör oss mer motståndskraftiga mot stress. Puls, 

blodtryck och stresshormon minskar och våra må bra hormoner ökar. 
Hundar i vård och omsorg kan motivera deltagare att göra saker som de inte trodde att de skulle klara 

och fungera som en brobyggare till att delta i annan behandling. Innan man utbildar sin hund till 
vårdhund så ska den göra ett lämplighetstest. 

Då tittar man bl.a. på om hunden är trygg, social med främmande människor och har bra kontakt och 
samarbete med sin hundförare. 

Det finns flera olika sorters sociala tjänstehundar, när man arbetar med just vårdhund så krävs det att 
hundföraren har en vårdutbildning och man kan jobba mer målinriktat. Vi gick vår utbildning på 
Svenska Pedagoghundsinstitutet – SPI. Där krävs det att man som hundförare har en akademisk 

examen i vård eller omsorg. Vi är båda utbildade sjuksköterskor med specialistutbildningar.

Just nu arbetar vi med ett projekt på flera olika äldreboenden i Västerås stad. Vi är på flera olika 
demensboenden och även om de har svårt med minnet så kommer de ihåg hundarna och frågar efter 

dem när vi inte är där. Hundarna bidrar till lugn och glädje, de väcker minnen och underlättar 
kommunikation med oss men även mellan de boende.

Kunder som varit väldigt passiva och ej velat delta i någon aktivitet alls kommer ut när vi kommer 
och deltar med glädje. Nyssa och Ezter går alltid runt och hälsar på alla som är med. De aktiviteter vi 
gör i dessa grupper är bland annat lägga pussel (hundarna plockar upp en bit i taget och ger den som 
ska pussla), spela memory (hundarna håller nosen på den memorybricka som de vill att vi ska vända), 
kasta ring (hundarna hämtar tillbaka ringarna som är kastade) spela tärning (vi har en stor tärning och 

hundarna tar den i munnen och kastar iväg sedan räknar man ihop-bäst av tre). Förutom att jobba 
med grupper så kan vårdhundar också vara en viktig del i individ inriktade insatser där man jobbar 

med ett syfte, mål och uppföljning. 

BIDRAG FRÅN MEDLEMMAR



                     	            

Att arbeta med vårdhund är väldigt givande. Det är ibland svårt att säga vad de 
gör men att de gör stor skillnad genom bara sin närvaro ser vi hela tiden. 
Hundarna dömer aldrig någon, de bryr sig inte om vad vi presterar eller hur vi 
ser ut. De får både gamla och unga att delta i aktiviteter de inte trodde de skulle 
klara. Det finns många olika raser som arbetar som vårdhund och alla gör stor 
skillnad. Fördelen med just Schapendoes upplever vi är deras glada och 
genomvänliga sätt. Ezter och Nyssa är trygga och okomplicerade, ställer gärna 
upp med trix eller gos. De är otroligt inkännande för hur andra personer mår. Ju 
mer vi arbetar med dem ju mer lär vi oss att se och låta dem styra arbetet. De vet 
när de ska hälsa och när de ska avvakta, vem som behöver extra stöd och vem 
som just nu vill vara ifred. När vi låter dem styra mer når vi större framgång 
med individerna. Som en av ungdomarna i en samtalsgrupp sa om hunden”Hon 
är lätt i sinnet så därför blir man själv lätt i sinnet.”

Ezter har även arbetat på Ungdomsmottagningen i Västmanland. Tillsammans med matte 
Anna som arbetat som barnmorska på ungdomsmottagningen och en kurator på 
ungdomsmottagningen har hon arbetat som vårdhund i två samtalsgrupper. I grupperna 
deltog ungdomar med olika nivåer av psykisk ohälsa. Vid utvärderingen så var det flera som 
sa att de inte hade anmält till en samtalsgrupp om det inte varit för Ezter. Hon blev väldigt 
viktig för dem och de kom på alla tillfällen vilket inte är så vanligt annars när vi haft 
gruppträffar på ungdomsmottagningen. Även här varvade vi 
hundträning, samarbetsövningar och samtal. Ezter var med och 
gick runt för mys även under samtalen. Genom sin lugnande 
närvaro underlättade hon samtal vid saker som var svåra att 
prata om. Nyssa har tillsammans med matte Lena som är 
skolsköterska arbetat i en lågstadieskola. De arbetade främst 
individuellt med ett barn. Träffarna med Nyssa blev väldigt 
viktiga för barnet och även hennes föräldrar berättade att Nyssa 
var ett viktigt samtalsämne hemma.

Lite guldkorn: 

- Hundarna känner av vem som de ska 
fokusera på, vem som behöver lite 
lugn just för tillfället. Vid ett tillfälle 
blev det väldigt tydligt då vi hade en 
ungdom som den dagen var väldigt 
orolig. Till slut när hon väl satte sig ner 
var Ezter där direkt och nästan la sig 
på henne. Ungdomen blev lugn och 
kommenterade själv efteråt hur 
lugnande Ezter var. 

- Flera av ungdomarna har berättat hur 
hunden lindrat deras ångest då hon 
sitter hos dem. 

- En ungdom var väldigt tyst och hade 
svårt med kommunikation. När 
vårdhunden kom in i gruppen blev det 
direkt stor skillnad och hon började 
kommunicera lite försiktigt. Ju fler 
träffar ju mer tog hon för sig och 
pratade med oss vuxna och de andra 
ungdomarna. Vi upplevde stor 
skillnad. Ungdomen berättade sista 
gången att hon sökt jobb och skulle 
börja arbetsträna. 

BIDRAG FRÅN MEDLEMMAR




















                     	            

BIDRAG FRÅN MEDLEMMAR

BY FROST 

Varför Schapendoes?
Jag ville inte ha hund! Men 
det ville familjen. Jag ville 
definitivt inte ha en hund 
med mycket päls. Kunde 
kanske tänka mig en 
Schnauzer eller liknande. 
Vår familj tycker om att 
vandra och då var tanken 
att OM vi nu skulle ha en 
hund, så skulle den i alla fall 
kunna gå lös och då kändes 
en vallhund som ett naturligt 
alternativ. Jag kontaktade en 
veterinär och hörde mig för 
om raser och han hade hört 
talas om en pigg, frisk, 
väldigt social vallhund, som 
förvisso hade mycket päls. Han trodde att de hette 
Schippingdales eller liknande! 
2008 kontaktade jag SKK och fick namnet på två kennlar som 
födde upp Schapendoes och dessa ringde jag. Samantha flyttade 
hem till oss 2008. 2013 köpte vi nästa Schapendoes och 2016 
startade jag kennel By Frost. I dagsläget har vi 4 tikar hemma.

Varför By Frost?
Jag heter ju Frost i efternamn och 
eftersom det var ganska bråttom att 
hitta ett kennelnamn så tog jag helt 
enkelt mitt efternamn med tillägget 
”By”. Lätt att säga och komma ihåg!

Planer 2023?
Vi kommer fortsätta att träna 
vallning och eventuellt göra 
anlagstest. Vi kommer också 
fortsätta med agility och givetvis 
åka på diverse utställningar, både 
i Sverige och utomlands. Jag 
planerar en valpkull under 2023.

GLISSDOES

Varför Schapendoes?
Som fem åring kom första hunden, en dvärgpudel in i mitt liv,hon 
blev en trogen vän som aldrig vek från 
min sida under uppväxten och där lades 
grunder för hundintresset. 
Genom åren har Engelsk Cocker spaniel 
och Löwchen passerat för att till slut 
landa på Schapendoes. Päls överallt både 
fram å bak, inteligent, tillgiven, lojal, 
alltid arbetsvillig och den outtröttliga 
glädjen och kärleken de ger, inte bara mig 
utan alla omkring.
I dagsläget har jag 2 hanar och 2 tikar hemma.

Varför Glissdoes?
Kennel Glissdoes 
startade Desire Leijdt för 
många år sedan och jag 
tog över den för 4 år 
sedan.

Planer 2023?
Nu har livet inom utställningar kommit tillbaka och 
planerar både resa inom och utanför Sverige. Någon kull 
hoppas jag det kan bli och så tränas det inför tävling inom 
rally. Har under många år arbetat med hund i vård men 
nu har gamlingen gått i pension
Hos den yngsta i flocken ser jag de egenskaper jag vill att 
de ska ha så kanske börjar vi med träning mot den 
inriktningen.

















                     	            

PRESENTATION UPPFÖDARE

MC MARRA´S

Varför Schapendoes?
Som gammal Briardägare/
uppfödare letade jag en ras som 
komplement till vad jag hade, 
den skulle ha Briardens goda 
egenskaper men inte de dåliga, 
och att det skulle vara en ras av 
vallhundstyp, var viktigt.
Efter ett par importer och 
parningar med Briarder, bl a 
från/i Holland o Frankrike 
lärde jag känna Hanke Distel- 
kennel de la Vallee du Doux som 
oxå födde upp Briard, och även 
hade Schapendoes. 
Under flera utställningsbesök 
utomlands träffade jag på 
Schapendoes på riktigt, och blev 
förälskad. Det var en vild o vacker, 
fri o glad själ i denna underbara 
ras.
Jag tingade min första 
Schapendoes 1998 från Frankrike och Hanke Distel, och när 
fantastiska Peewee kom till Sverige var hon nummer 4 i landet. 
Jag föder fortfarande upp på samma tiklinje. Äldsta hunden 
hemma är Peewees barnbarn Hippi, barnbarnsbarn Kerstin, 
barnbarns-barnbarn Meya och Chino. Sedan har jag Mac som 
oxå är från Hanke och ett litet nytillskott. Så 2 hanar och 4 tikar 
har jag hemma. 

Varför Mc Marra´s?
Mitt kennelnamn McMarra's 
är en kombo av mitt 
smeknamn och mitt band till 
Irland och Scotland, med en 
twist.

Planer 2023?
Planer Det har jag ...alltid 
tänkta o möjliga 
stamtavlor i huvudet och 
hoppas på 2 kullar 2023. 
En vårkull där valet av 
föräldrar är bestämt. Och 
ev. en mittsommar kull.. 
Vi får se hur det blir.

www.schapendoes.nu

http://www.schapendoes.nu
http://www.schapendoes.nu





 

                     	            

JULBAK TILL VÅRA FYRBENTA

PEPPARKAKOR

Recept: 
1 dl potatismjöl
1 dl glutenfritt havremjöl (gör du enkelt genom att mixa 
glutenfritt havregryn)
2 msk äpplemos
2 msk jordnötssmör (gör eget eller köp utan tillsatser, salt samt 
xylitol ska ej ges)
1-2 tsk kanel (gärna caylonkanel)
1 krm ingefära (en knivsudd)

Gör så här:
Sätt ugnen på 175 grader och förbered en plåt med 
bakplåtspapper.

Blanda de torra ingredienserna i en stor skål. Rör sedan ner 
äpplemos och jordnötssmör och rör till en jämn deg. 
Degen ska vara fast men inte smula. 

Är degen för lös kan du tillsätta mer valfritt mjöl (tänk på att 
ta lite lite i taget) och om degen är för torr tillsätter du lite 
äpplemos eller jordnötssmör. 

Placera degen mellan två bakplåtspapper och tryck först till 
med handen, kavla sedan ut till en tunn deg. Ca 0,3-0,5 cm 
tjock.   

Grädda mitt i ugnen i ca 10 minuter. Beroende på hur tjocka 
pepparkakor du gör och hur varm din ugn är kan tiden 
variera mellan 8-15 minuter så håll ett öga på dem.



 

                     	            

JULBAK TILL VÅRA FYRBENTA

Gör så här:
Sätt ugnen på 150 grader och klä en plåt med bakplåtspapper.

Blanda havremjöl, mandelmjöl och bakpulver i en stor glasskål. Vispa upp 
ägget separat. Rör ner resten av ingredienserna förutom gurkmeja med 
mjölet. Arbeta gärna ihop med en träsked eller sked. 

När du fått ihop en relativt blandad smet kan du blanda i gurkmeja och 
arbeta ihop till en fast deg. Det kan behövas tillsättas mer mjöl. Degen ska 
vara nästan helt kladdfri. 

Lägg upp degen på bakduk eller bänk och använd gärna ett 
bakplåtspapper om du har ljus bänk då gurkmeja kan färga av sig. 
Använd en sked för att mäta upp lika stora delar av degen, det här receptet 
ger er ca 15-18 lussehundar. 
Mjöla händerna med valfritt mjöl. Ta en del och rulla till en längd, ca 1 cm i 
diameter, och gör sedan en klassisk lussekatt - eller valfri form! 
Här går det att vara precis så kreativ som man vill. Gör sedan likadant med 
resterande degdelar och placera bullarna på din plåt med bakplåtspapper. 

Vispa upp en äggula och pensla bullarna innan du gräddar dem i mitten av 
ugnen i 20 minuter. 
Efter 20 minuter kan du kolla till dina lussehundar och eventuellt behövs 
5-10 minuters gräddning till. Håll koll så dem inte får för mycket färg. 

LUSSEHUNDAR

Recept:
3 dl havremjöl (gjort på mixade glutenfria 
havregryn)
1,5 dl mandelmjöl
1 tsk bakpulver
1 ägg
1 dl äpplemos
0,5 dl finriven morot
1/2 msk kokosolja
2 tsk gurkmeja
1 äggula för pensling



                     	            

 

                  
 
Svenska Gårds- och Vallhundsklubben samt rasklubben PON-Unionen inbjuder härmed till: 
 
Officiell utställning i Motala söndag den 12 februari 2023 
 
Plats: Nykyrka Ridklubb 
 
Domare: Carina Åkesson 
Raser: Dansk-Svensk Gårdshund 
 
Domare: Torbjörn Skaar 
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  16 januari 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 PON-UNIONEN HÄLSAR ER VARMT VÄLKOMNA TILL MOTALA!    

 

                          
Svenska Gårds- och Vallhundsklubben samt OES-Sällskapet och Rasklubben för Gos d’Atura Catala 
inbjuder härmed till: 
 
Officiell utställning i Falkenberg söndagen den 16 April 2023 
 
Plats: Susedalens Kör & Ridklubb 
 
Domare: Lisa Molin 
Raser: Dansk-Svensk Gårdshund 
 
Domare: Kelly Lawless, Irland 
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  17 MARS 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 OESS OCH  GOS D’ATURA CATALA HÄLSAR ER VARMT VÄLKOMNA TILL 
FALKENBERG!    

SGVK



                     	            

UPPFÖDARE

Almbackens kennel- Västerbotten
Kennel Asslahundar- Västra Götaland
Kennel Briedoes- Västmanland
Kennel Briemates- Kronoberg
Kennel Burchikos- Halland
Kennel By Frost- Skåne
Kennel Ebendoez- Kronoberg
Kennel Glissdoes- Västra Götaland
Kennel Gods From Ash- Östergötland
Happiesttail kennel- Västra Götaland
Izzidoes kennel- Västra götaland
Kanditens kennel- Gävleborgs län
Kennel McMarra´s- Skåne
Mamoh´s kennel- Stockholm
Sagolands kennel- Stockholm
Sheperds of Fire- Stockholm
Schalinda's kennel- Örebro län
Trolltorpet´s kennel- Västra Götaland
Kennel Twinflowers- Skåne
Kennel af Ulfsäter- Västra Götaland
Vargafjällets kennel- Västra Götaland
Kennel Workingdoezen- Västra Götaland
kennel Wänerlands- Västra Götaland
Kennel Woop Woop- Kronoberg
Kennel Zattsco- Skåne
Kennel Zingoalla's- Skåne
 

KENNELLÄNK PÅ KLUBBENS HEMSIDA & I SCHAPPISNYTT

För att få ha din kennellänk på hemsidan ska du vara medlem i Svenska 
Schapendoesklubben och ha en SKK registrerad kennel där du föder upp 
Schapendoes.

Du betalar in SEK 300kr/år till klubbens PG- konto 19 79 94-7.

På rasklubbens hemsida hittar du formuläret där ni fyller i 
medlemsnummer i klubben, kennel nummer samt länk till er hemsida.
Efter mottagen betalning och kontroll av uppgifter lägger klubben ut 
länken på vår hemsida, www.svenskaschapendoesklubben.se

http://www.almbackenskennel.se/
http://www.asslahundar.se/
https://www.kennelbriedoes.nl/
http://www.briemates.kennelsida.se/
http://www.burchikos.n.nu/
https://byfrost.se/
https://ebendoez.se/
https://glissdoes.com/
https://www.godsfromash.se/
http://www.happiesttails.se/
https://www.izzidoes.com/
https://kanditenskennel.se/
http://www.schapendoes.nu/
http://www.mamohskennel.se/
http://www.sagolands.se/
https://www.shepherdsoffire.se/?fbclid=IwAR0E33dZB8046QX_qKEWXLd-fcYhP9NJcUiytzCp0mDmjg2pUjYI-LnqJ-4
http://www.schalindas.se/
https://www.trolltorpet.nu/
https://www.twinflowers.se/
http://www.ulfsater.se/
https://www.vargafjalletskennel.se/
http://kennel.workingdoezen.dinstudio.se/
https://www.wanerlands.se/
https://www.woop-woop.se/
http://www.zattsco.se/
http://www.zingoallas.se/
http://www.svenskaschapendoesklubben.se
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BIDRAG TILL TIDNINGEN

SCHAPPISNYTT SÖKER NY 
REDAKTÖR FRÅN 2023!

ÄR DET KANSKE JUST DU?

KONTAKTA DÅ:
schappisnytt@svenskaschapendoesklubben.se

Stort TACK Emma Wahlén för ditt 
engagemang med tidningen


 Material till tidningen som olika 
aktiviteter, upplevelser, bilder 
med mera med era fyrbenta är 

alltid välkommet att dela med sig 
till Schappisnytt. 

Lämna in material och bild innan 
manusstopp, så ska vi se till att 

dela med ert till våra läsare.

Manusstopp för varje tidning finns i början 
av detta nummer.

mailto:schappisnytt@svenskaschapendoesklubben.se
mailto:schappisnytt@svenskaschapendoesklubben.se


                     	            

RASMONTER ÄLVSJÖMÄSSAN

Sista utställningen har gått av stapeln, Stora Stockholm på ÄlvsjöMässan.
Utställning, rallylydnad och många fler aktiviteter på denna plats på samma gång.
Iår hade vi rasmontern på rastorget som vi byggde upp på fredagen, 
till nästa år vet vi vad vi kan/ ska göra bättre.
I montern hade vi många besökare som var så fascinerande av våran Schapendoes. Så 
kommande framtid har vi säkert fler ägare av Schapendoes.

Hundarna var superduktiga och deras ägare som stod många timmar under dessa dagar, 
stort TACK för dessa dagar. 

Hoppas vi ses på My Dog i Göteborg



ÖNSKAR VI ER ALLA
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