
 

 

 

                             MÅNADSBREV      -       JUNI & JULI 

 

SENASTE NYTT 

 

Styrelsen vill med detta månadsblad önska alla medlemmar en 
underbar sommar! 

 
 

VAD HÄNDER UNDER JUNI & JULI? 

Ja vad händer under sommaren? Vi får slåss med fästingar och mördarsniglar, vi badar och 

njuter förhoppningsvis av en härlig semester. Många av oss kanske ska ut och tävla i alla våra 

härliga grenar. 

 

Regina har haft en utbildningskväll i drag, det kommer även bli regelbundna träningsträffar i 

detta då det planeras för ett motionslopp i Skede framöver. Så tveka inte utan kom ut och 

träna tillsammans med din hund och öka konditionen på både dig och hunden☺ 

 

Vi hade en Rallytävling den 11 juni, denna gång nybörjare och avancerad. Resultat ser du 

längre fram in bladet. 

MEDLEMSMÖTEN 

 18 september kl. 14.00 (söndag & lite kul före eller efter) 

 19 november kl. 17.00 (lördag & årsfest efter) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RAPPORT FRÅN SEKTORERNA 

  

 Trivsel/förvaltning 

 Gräsklippning listan är klar Johan har meddelat alla som är snälla och vill hjälpa till med 

detta. Är det något speciellt som händer på klubben, tävling mm så meddela den 

ansvariga för den veckan om man vill planera klippningen.  

Agilityplanen kommer den som klipper meddela Malin om när det planeras för klippning. 

  

Johan Strömqvist V20-21 & V32-33 Victor Fransson V24-25 & V36-37  

Peter Fuchs V22-23 & V34-35 Evelina Merkert V26-27  & V38-39  

 V28-31 klipper den som kan/vill 

 

Trivsel planerar för en liten sommarfest med prova på saker allt ifrån agility, till fläta 

kamptrasor. Mer info kommer på facebook och som ett extra mail. 

 

 Utställning 

 Nu är våra domare klara det blir  

Ann-Marie Lyberg som kommer döma grupperna 3, 5, 7, 8 & 10 

Janet Holm som dömer grupperna 1, 2, 4/6 & 9 

Med reservation för domarändring vid ojämnt anmälda hundar/grupp 

 Utställningsannonsen kommer som bilaga till detta månadsblad där all information står. 

 

 Tävling 

 Tävlingen rulla på som planerat. Karl-Olge G Krafft kommer döma alla klasserna. 

 

 UBS 

Höstens kurser börjar planeras och det kommer bland annat bli en nosework kurs med 

Anna-Karin, Malin kör en fortsättning med sina valpar från våren, Diana kommer köra en 

kurs vet inte i dagsläget, beror på efterfrågan. Hannah kör en valpkurs. Christina & Gun 

för en nybörjare. Josefin kommer köra en parkour/trix kurs. 

 

Vi vet att alla vill köra rally och Anette och Lotta kommer köra en kortkurs på tre 

tillfällen, KRAV man kan uppvisa tävlingsresultat. 

Malin kommer även köra en agilitykurs under sommaren. 

 

 PR 

  

 MH 

 Det är tre som gått figurantutbildningen helgen 4-5/6 och är nu klara för vårt första MH 

på länge till hösten, ett uppfödar-MH med boxer. 

Det kommer bli något mer tillfälle att få utbilda sig, så meddela Linn om du är 

intresserad. 

 

  Övriga 

   Vi kör en Parkour kurs just nu, med Josefin som instruktör 

 Vi behöver träffas och fixa på parkour banan datum är inte satt i dagsläget men kommer, 

samtidigt kommer vi göra gömmor till nosework/specialsök. 



 

 

  

 

 

RESTULTAT FRÅN RALLYLYDNADS TÄVLINGEN DEN 7 MAJ 

 

Det var 12st startade i både A & B banan i fortsättning och 14st i avancerad båda banorna. 

 

Fortsättningsklassens BANA A blev som följande prispall:  

 1. Barbro Olsson Hultsfreds BK  97p Kvalificerad 

 2. Gudrun Engman, Forserums BK  84p Kvalificerad 

 3. Marie Tälth & Vita, Njudungs BK  83p Kvalificerad 

 6. Anna Södergren & Ville, Njudungs BK  78p Kvalificerad 

 8. Frida Samefors & Maja, Njudungs BK  62p 

 

Fortsättningsklassens BANA B blev som följande prispall: 

  1. Lina Jonsson & Tollartrollets Lingon, Tranås BK 100p Max 

  2. Barbro Olsson, Hultsfreds BK  96p Kvalificerad 

  3. Elin Kennemark, Hultsfreds BK  93p Kvalificerad 

  5. Anna Södergren & Ville, Njudungs BK  88p Kvalificerad 

  7. Frida Samefors & Maja, Njudungs BK  75p Kvalificerad 

  8. Marie Tälth & Vita, Njudungs BK  74p 

 

 Mästar klass BANA A blev följande prispall:  

 1. Johanna Strömberg, Forserums BK  100p Max 

 2. Martina Storck, Huskvarna BK  98p Kvalificerad 

 3.  Eva-Lena Strömberg, Forserums BK  97p Kvalificerad 

 7. Anette Johansson & Chessie, Njudungs BK 88p 

 10. Anette Johansson & Hallon, Njudungs BK 79p  

 

 Mästar klass BANA B blev följande prispall:   

  1. Lena Mellborg Håkansson, Torsås BK  100p Max 

  1. Martina Storck, Huskvarna BK  100p Max 

  3. Johanna Strömberg, Forserums BK  99p Kvalificerad 

  8. Anette Johansson & Chessie, Njudungs BK 89p 

  11. Anette Johansson & Hallon, Njudungs BK 84p 

 

 

 

 

 

 

Tyvärr missade vi att ta kort denna dag! 



 

 

 

 

RESTULTAT FRÅN RALLYLYDNADS TÄVLINGEN DEN 7 MAJ 

Det var 26st startade i både A och B banan i fortsättning och 17st i avancerad båda banorna.  

Domare var på A-banan Pia Sävner & B-banan Günter Ortscheid   

 

Nybörjarklassens BANA A blev som följande prispall:  

1. Frida Samefors med Millie, Njudungs BK   97poäng Kvalificerad 

2. Patrik Nilsson med Jax, Vetlanda BK   96 poäng Kvalificerad 

3. Lisa Johansson med Eddie, Åseda-Lenhovda BK  95 poäng Kvalificerad 

7. Eva-Lotta Larsson med Diva, Njudungs BK   88 poäng Kvalificerad 

9. Berit Hälleljung med Fonda, Njudungs BK    86 poäng Kvalificerad 

11. Anna Cederberg med Loppan, Njudungs BK  79 poäng Kvalificerad 

13. Jessica Sällqvist med Nikon, Njudungs BK  76 poäng Kvalificerad  

17. Diana Bergqvist med Panda,  Njudungs BK  57 poäng  

22. Anna-Karin Petersson med Atlaz, Njudungs BK  22 poäng 

 

Nybörjarklassens BANA B blev som följande prispall: 

 1. Frida Samefors med Millie, Njudungs BK   100 poäng Max 

 2. Patrik Nilsson med Jax, Vetlanda BK   95 poäng Kvalificerad 

 3. Eva-Lotta Larsson med Diva, Njudungs BK  92 poäng Kvalificerad 

 10. Jessica Sällqvist med Nikon, Njudungs BK  82 poäng Kvalificerad 

 12. Berit Hälleljung med Fonda, Njudungs BK  81 poäng Kvalificerad 

 16. Diana Bergqvist med Panda, Njudungs BK  71 poäng Kvalificerad 

 19. Anna Cederberg med Loppan, Njudungs BK   69 poäng  

 20. Anna-Karin Petersson med Atlaz, Njudungs BK  41 poäng  

 

 Avancerad klass BANA A blev följande prispall:  

  1. Ing-Marie Johansson med Isak Forserum BK 91 poäng Kvalificerad 

  2. Ylva Runmalm med Lycko, Åseda-Lenhovda BK 88 poäng Kvalificerad 

  3. Madeleine Sjöö med Forza, Växjö BK  85 poäng Kvalificerad 

 

 Avancerad klass BANA B blev följande prispall:   

  1. Madeleine Sjöö med Forza, Växjö BK   100 poäng Max 

  2. Lisa Alm med Lyra, Västervik BK  98 poäng Kvalificerad 

            2. Anja Wideqvist med Pimpim, Svenska Aussie klubben 98 poäng Kvalificerad 

 

 



 

 

 

    Prispallen på Bana A Nybörjare 11 juni 

    1. Frida & Millie, NBK 

    2. Patrik & Jax, Vetlanda BK 

    3. Lisa & Eddie Åseda-Lenhovda BK 

 

 

 

Prispallen på Bana B Nybörjare 11 juni 

1. Frida & Millie, NBK 

2. Patrik & Jax, Vetlanda BK 

3. Eva-Lotta & Diva, NBK 

   

 Prispallen på Avancerad Bana A 11 juni 

  1 Ing-Marie Johansson med Isak, Forserum BK 

    

2. Ylva Runmalm med Lycko, Åseda-Lenhovda 

BK 

 

3. Madeleine Sjöö med Forza, Växjö BK 

 

 

Prispallen på Avancerad Bana B 11 juni 

1. Madeleine Sjöö med Forza, Växjö BK  

   

2. Lisa Alm med Lyra, Västervik BK   

 

2. Anja Wideqvist med Pimpim, Svenska Aussie klubben  

  



 

 

 

 

Ormbett på hund 
Under den varma delen av året är huggormsbett vanligt hos hund. De flesta fall av huggormsbett sker 

vanligtvis mellan april och november. Vanligast är att hundar blir bitna i ansiktsregionen eller 

frambenen. Generellt är påverkan hos de hundar som blivit bitna i ett ben kraftigare och allvarligare 

jämfört med dem som fått bett i nosen. 

 

När huggormen hugger, injiceras ofta samtidigt gift. Reaktionen efter huggormsbett varierar kraftigt 

beroende på mängd injicerat gift. Ibland injiceras inget gift alls, vid andra tillfällen injiceras en större 

mängd. Huggormsgiftet ger i huvudsak muskelsönderfall och koagulationsstörning (störning i blodets 

levringsförmåga). 

Bettet kan visa sig i huden som två små hål eller prickar bredvid varandra. Om bettet medför en 

giftinjektion uppstår en kraftig och ofta blåröd svullnad runt bettet som kan sprida sig längs den 

drabbade kroppsdelen. 

De flesta ormbitna hundar blir kraftigt påverkade av ett ormbett. Huggormsgift kan ge mycket 

allvarliga skador. I lindriga fall blir hunden svullen endast på platsen för bettet med lokal smärta som 

följd. I medelsvåra fall uppstår skador på kroppens organ. I allvarligare fall får hunden 

koagulationsrubbningar, kraftiga lever- och njurskador samt störningar i hjärtats funktion. 

Blodkropparna faller sönder med allvarlig blodbrist som följd. Trots behandling överlever inte alla 

hundar ett ormbett. 

 

Symtom 

På grund av hundens nyfikna sätt provocerar det ofta ormen att tömma sina giftkörtlar helt i samband 

med bettet. Efter ett allvarligt huggormsbett uppstår en kraftigt ömmande svullnad som ökar i storlek 

timme för timme och svår smärta följer upp till ett par dagar. Oftast blir hunden trött inom en timme 

efter bettet. 

Symtom kan vara akut hälta och smärta. Det är ytterst sällsynt att en hund svullnar igen i 

andningsvägarna och får akuta problem med att andas. Giftet kan orsaka blodkärlsskador, 

blodtrycksfall, yrsel, slöhet, hjärtrubbningar och medvetslöshet. Hunden kan drabbas av chock. 

 

Vad kan man göra själv? 

Hunden bör vara stilla och vila eftersom giftspridningen påskyndas vid muskulär aktivitet. En liten 

hund kan bäras från platsen och, om möjlighet finns, bör även en stor hund avstå från att gå. Bettet 

skall inte sugas eller kylas och blodcirkulationen ska inte bindas av. 

Kortison ges inte längre rutinmässigt som behandling av ormbett. Vid mycket lång resväg (fjäll och 

skärgård) kan dock kortison ges för att minska smärta. Fördelen är eventuellt en något smärtlindrad 

resa för hunden, nackdelen är att hundens rörlighet kan öka. Kortison är ingen enskild behandling av 

huggormsbett utan veterinär skall alltid uppsökas utan fördröjning. 

 

När bör veterinär uppsökas? 

Hunden bör alltid undersökas av veterinär så snart det är möjligt efter ett ormbett. 

 

Diagnos 

Normalt ställs diagnos genom att bettmärken observeras tillsammans med en markant svullnad och 

smärta. Ofta har djurägaren själv sett händelsen. 

 

 

 



 

 

 

 

Behandling hos veterinär 

Om hundens allmäntillstånd är påverkat och hunden har en kraftig svullnad krävs ofta inskrivning. 

Behandlingen syftar till att hålla hunden i stillhet, upprätthålla cirkulation, blodtryck och att dämpa 

smärta. Allvarlig chock behandlas vanligen med blod eller plasma för att öka den cirkulerande 

blodvolymen. 

Eftersom svullnaden efter ett huggormsbett kan göra mycket ont behandlas vanligtvis smärtan med ett 

smärtlindrande preparat. Intensivbehandling kan ibland omfatta ormserum som motgift. Ett 

flertal blodprov tas för att kontrollera hundens blodstatus och för att kontrollera blodets 

koagulationsförmåga. Antibiotika är mycket sällan indicerat vid ormbett. 

 

Eftervård 

Tiden för tillfrisknandet efter ett ormbett varierar mellan dagar och månader. De två första veckorna 

efter ett ormbett bör hunden undvika motion och träning. Vanligtvis rekommenderas ett återbesök efter 

en till två veckor. Då utför veterinären en ny undersökning, ofta även med ett uppföljande blodprov. 

Det kan uppkomma sena komplikationer i form av rytmstörningar på hjärtat eller påverkan på inre 

organ som njurar och lever. 

 

Huggormen (Vipera berus) 

Huggormen är den enda vilt förekommande giftormen i Skandinavien. Ormens gift innehåller en 

blandning av enzymer som ger skada runt bettet och som löser upp blodkropparna. När en huggorm 

biter så anpassar den mängden gift efter omständigheterna. En tredjedel av ormbetten är defensiva, 

dvs. torra bett utan giftöverföring. Hur allvarlig följden blir beror på faktorer såsom bettlokalisation, 

djurets kroppsvikt, ålder samt ormens storlek och giftmängd. 

Huggormen är ofta drygt en halv meter lång där honan är större än hanen. Bottenfärgen är grå, brun 

eller rödbrun och ljusare än mönstret. De flesta huggormar har ett brett platt huvud, vertikalställd 

pupill och tydligt markerat mörkt sicksackband längs ryggen. Bandet på ryggen kan vara rakt, 

uppbrutet i fristående trekantiga fläckar, men också vara svagt utvecklat eller saknas helt. Ormen kan 

vara helt svart och kan då vara svår att skilja från en svart snok. 

Ormar är växelvarma och deras ämnesomsättning regleras av omgivningens temperatur. Vintertid 

ligger ormen i dvala på frostfri plats. Huggormarna lämnar vinterboningen i mars-april. Den första 

månaden efter vintervilan ligger den mest i solen för att förbereda sig för skinnömsning och 

parningstid. Först därefter påbörjas jakten på föda. Huggormar äter främst sork och grodor och dras 

därför till platser där sådana djur finns såsom åkermark och diken. 

Huggormen har giftkörtlar som mynnar via smala gångar i två ihåliga huggtänder i överkäken. Giftet 

innehåller flera komponenter, dels nervgift som förlamar bytet och dels olika enzymer som underlättar 

nedbrytningen av bytet. Giftet används när ormen jagar. I försvarsläge försöker ibland ormen att 

skrämmas genom att resa sig och väsa. I andra hand hugger den med tänderna utan att tömma gift. 

Normalt injicerar huggormen gift då den är svårt trängd eller blir trampad på och inget annat hjälper. 

Giftets styrka varierar med ormens ålder och storlek. Mängden gift påverkas av när ormen senast 

tömde giftkörtlarna. 

Ormar trivs på varma hällar, i högt gräs, i lövhögar, i öppna komposter, under uthus och i husgrunder. 

En tomt med kortklippt gräsmatta och utan skrymslen och kryphål gör din trädgård otrivsam och 

mindre intressant för orm. Alla svenska ormar är fridlysta. 

 

Källa. Anicura 

 

 

 

 

https://www.anicura.se/vara-tjanster/blodprov/


 

 

 
MÅNADENS MEDLEMMAR 

 

Hej jag heter Louise Lindell. Jag är ägare till en 1,5 årig schäfer tik som heter Ztorma. Våra mål 

är att satsa på brukset och agility främst. Ztorma är en omplacerings hund, jag fick henne i slutet 

på oktober. Hon är en väldigt go och glad vovve med mycket energi och nyfikenhet. 

 

Sen har mina föräldrar en schäfer hane som heter Totte, 2år (jag la nästan beslag på honom men 

istället kom Ztorma in i mitt liv) jag tränar en del agility med honom och har fortsatt planer med 

det. Sen gör han massa andra saker men jag tror att min pappa redan har tagit upp det. 

Vi har en schäfer tik som heter Essie som är 10 år. Hon är vår första och med henne har vi testat 

nästan allt med men på grund av höft, led besvär och nervöst beteende så har vi inte tävlat med 

henne förutom lite i utställning i början av hennes karriär. Nu är hon en glad pensionär som åker 

och motions simmar ibland.  

 

Jag sitter i styrelsen i hundungdom, är rätt så aktiv på klubben och försöker komma ut så ofta 

som möjligt. Har varit familjemedlem sen 2012 typ och medlem i hundungdom sen 2020.  

 

Ses på klubben! 😁 

/Louise  

   

 Essie❤️  Totte❤️  Ztorma ❤️ 

 

 
 

 

Njudungs BK/ 

Anna-Karin 


