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Hej medlem!Hej medlem!  
Ännu ett år är snart till ända – ett bra år för MAS. Efter två 
år med covid och restriktioner så har de flesta nu kommit 
tillbaka till mer normal aktivitet. 
 
Det har varit många MASar ute på tävlingar och hela 26 
championat har delats ut från januari-november 2022. 

Den 19 juni hade klubben sin första officiella tävling, genom 
Svenska Nose Work Klubben. I Likenäs i norra Värmland var 
det TEM1 Utomhus där medlemmar i SMASK hade förtur.

Årets rasspecial hölls på Herrfallet strax utanför Arboga den 
5-7 augusti. Årets BIS 1 blev Wunderbaums Hello Hooray 
"Hedda".

Många har gjort BPH – Beteende och personlighetsbe-
skriving, hund. Så många att vi nu har fått vår så kallade 
200-analys från SKK. Samt att klubben den 6 december 
hade ett onlineföredrag där Catharina Brandsten från SKKs 
Mentalpool föreläste om hundars metalitet samt gick ige-
nom vår 200-analys. Nu siktar vi på 500 BPH då vi får nästa 
sammanställning från SKK för rasen. Jag vill uppmana våra 
aktivitetsgrupper att anordna MAS-BPH runt om i Sverige. 
Gör något trevligt av det t ex med en MAS-träff efteråt.

Framtagandet av RAS – Rasspecifika avelsstrategier är nu 
inne i sin slutliga process och ligger hos SKK för godkän-
nande. I början av 2023 hoppas vi på att vi har ett godkänt 
RASdokument och i och med det möjligheten att  assöka 
om rasansvaret och att få hålla officiella tävlingar och 
utställningar. 

SMASK medverkade på Stockholms hundmässa den 10-11 
december. Detta var första gången klubben presenterade 
MAS i en rasmonter. Montern var välbesökt. I januari kom-
mer SMASK att vara med på MyDOGs rastorg. 

Medlemsantalet har ökat med ca 25 % efter att SKK tog 
över medlemshanteringen i september 2021. Klubben har 
nu ca 425 medlemmar. På årsmötet bestämdes att med-
lemsavgift för familjemedlemmar ska höjas fr o m 1/1 2023 
från 25 kr till 50 kr, övriga medlemsavgifter förblir samma.

Några önskemål inför 2023 är att klubben får rasansvaret 
och jobbar vidare med det viktiga avelsarbetet, får arrange-
ra officiella tävlingar och utställningar.

Jag och Cola önskar dig en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi ses väl på MyDOG i  
Göteborg 5-8 januari 2023!

Carina Berglund
ORDFÖRANDE

Svenska Miniature American 
Shepherdklubben

Ordinarie medlem 250 kr, familjemedlem 
50 kr. Uppfödarrabatt 125 kr.
Hur du blir medlem kan du läsa på vår 
webbsida.

BANKGIRO: 127-1188  
SWISH NR:123 600 5615
IBAN: SE90 8000 0833 6000 3013 5750
BANKENS BIC: SWEDSESS

Kontakt (se även vår webbsida) 
ALLMÄNNA FRÅGOR/ÄRENDEN: 
mas@smask.inf0  
MATERIAL TILL SMASKBLADET: 
blad@smask.info 

MEDLEMFRÅGOR: 
medlem@smask.info

SMASKbladet
Nr 2 - December 2022
REDAKTION: Linnea Brunzell, Carina Berglund,  
Elina Ryberg
OMSLAGSBILD: Hedda

Besök vår webbsida: 

www.miniatureamericanshepherd.se 
Här kan du också prenumerera på Nyheter, då missar 
du inga nyheter från SMASK-Nytt!

Även vår facbooksida är intressant att besöka då och 
då. 
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Nytt från klubben
RAS – rasspecifika avelsstrategier

Sedan slutet av 2021 har en grupp utsedd av SMASK:s 
styrelse arbetat med att ta fram RAS  – rasspecifika av-
elsstrategier – för Minuature american shepherd. Det är 
en handlingsplan för aveln av just vår ras och ska beskri-
va såväl rasens starka sidor som de problem som finns 
och vilka strategier klubben har för att komma behål-
la det som är bra och komma tillrätta med problemen.  
RAS-dokumentet är en vägledning till den som vill ta 
valpar på sin MAS men också som en form av konsu-
mentupplysning till valpköpare.

Ett förslag till RAS gjordes färdigt under hösten, skicka-
des till Svenska kennelklubben för genomgång och kom 
tillbaka med några förslag på ändringar. Efter revidering 
har sedan medlemmarna i SMASK samt de uppfödare 
som är anslutna till SKK,  fått möjlighet att komma med 
synpunkter.

Styrelsen för SMASK har nu gått igenom de synpunkter 
som kommit in och gjort vissa justeringar i den version 
av RAS, som nu kommer att skickas tillbaka till SKK för ny 
genomgång och förhoppningsvis fastställande.

Det i RAS-förslaget som verkar ha engagerat flest är 
att ta bort rekommendationen om ED röntgen med 
resultat 0 föravelsdjur. Att slopa ED 0 som rekom-
mendation var en av de saker som lades till på för-
slag från SKK, då ED-problem inte är utbrett i rasen 
rekommendationen bedömdes snarast vara negativ 
för avelsbredden. Sju personer skickade in önskemål 
om att ha rekommendationen kvar. 

Styrelsen har kommit fram till att gå en medelväg och 
ha kvar en rekommendation om känd ED status för av-
elsdjur, men inte ED 0. Därmed kan en hund, med till 

exempel ED 1, paras med en hund fri från ED utan att 
bryta mot rekommendationen. 

En annan synpunkt som kom in var att inte namnge 
hundar på illustrationer eller bilder. Detta förslag bifölls 
och ett hundnamn togs bort och ersattes med endast 
hundens titel.

Också förslag kring 
layout och förtyd-
ligande av tabeller 
har hörsammats.

En åsikt som kom in 
gällde att stärka re-
kommendationen 
om ögonlysning. 
Den rekommenda-
tionen finns redan 
i klubben. I dagslä-
get är det inte möj-
ligt för klubben att 
ställa krav på tex 
ögonlysning för re-
gistrering av valpar.

En medlem önskade också att klubben kräver att valpar 
som är övertecknade med vitt i ansiktet ska hörseltes-
tas innan leverans. Här anser styrelsen att det snarare 
handlar om att utbilda valpköpare.

Tack för ert engagemang. Vi hoppas kunna presentera 
ett godkänt RAS dokument i början av nästa år och där-
med få större inflytande i ärenden som rör Miniature 
american shepherd fram över.

ANNA LINDAHL  
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Miniature American Shepherd  
Grupp 1 
FCI-nummer 367 
FCI-standard på engelska publicerad 2019-12-13 
FCI-standard, interimistiskt fastställd av FCI General Committee 2019-09-04 
Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2020-07-23 
 

 

 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

200-ANALYS 
MINIATURE AMERICAN SHEPHERD 

 
SVENSKA KENNELKLUBBEN 

2022-11-07  

BETEENDE- OCH PERSONLIGHETSBESKRIVNING HUND, 
BPH 

Foto: Åsa Lindholm 

BPH – Beteende och 
personlighetsbeskrivning, hund  
Vi har varit flitiga att genomföra BPH med våra MASar. 
Vi är snart uppe i 300 BPH. Håll utkik på vår webbsida 
efter våra aktivitetsgruppers MAS-BPH. Du vet väl att 
du kan få 300 kr i bidrag från klubben efter genomfört 
BPH!  
 
Kommittén för hundars mentalitet, KHM, har beslutat att 
samtliga hundraser med minst 200 beskrivna individer 
ska få en utförlig redovisning av resultaten för Beteende- 
ochpersonlighetsbeskrivning hund, BPH. Den så kallade 
200-analysen avser att stötta och inspirera special- och 
rasklubbarna i mentalitetsarbetet. 

LÄNKAR: 

Läs mer om BPH:  
www.miniatureamericanshepherd.
se/avel-och-halsa/bph/ 
 
 
Läs mer om RAS:  
https://www.
miniatureamericanshepherd.se/
rasspecifika-avelsstrategier-ras/



God Jul 
önskar 

Ally från Dalarna
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Assistanshunden 
Yumi

Ända sedan jag var liten 
har jag velat skaffa hund

 Jag bad til l  och med mamma att flytta, men att jag skulle hälsa på jätte jätte ofta, för 
att jag så gärna ville ha hund. Tyvärr är mamma superallergisk så jag kunde inte skaffa 
hund för än jag flyttade hemifrån. Jag hade länge i tankarna funderat på assistanshund 
då jag redan innan fått uppleva hur mycket djur hjälpte mig.
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MAS
Min farmor hade en pudel för  länge 
s e d a n  o c h  h a n  k ä n d e  a v  n ä r  j a g 
m å d d e  d å l i g t  o c h  k o m  d å  t i l l  m i g 
för att  trösta och f innas där för mig.   
 
S å ,  n ä r  j a g  v ä l  h a d e  b e s t ä m t  m i g 
för  att  sk af fa  hund och utbi lda t i l l 
assistanshund så tog jag kontakt med 
olika uppfödare och fastnade för en i 
Danmark. Min uppfödare har varit ti l l 
stor hjälp och förstående vad mina mål 
var med att ha hund. 
E f te r  j a g  s k a f f a d e  Yu m i  s å  h a r  j a g 
börjat  att  må bättre,  gett  mig en ny 
motivat ion t i l l  att  ta  mig ut .  En ny 
motivat ion t i l l  att  bör ja  må bättre, 
fysiskt och psykiskt. 

Innan jag började med träningen för 
assistanshund så letade jag så mycket 
information jag kunde. När jag väl hade 
hämtat Yumi så tog jag även kontakt 
m e d  e n  i n s t r u k t ö r  s o m  u t b i l d a d e 
ass istanshundar  i  mitt  område.  Det 
visade sig också att  hon hade andra 

Will to please

va n l i g a  h u n d k u r s e r  o c k s å  s o m  j a g 
deltog i .  För mig var det också viktigt 
att veta någorlunda tidigt om Yumi ens 
hade en chans att bli  assistanshund, 
s å  p r a t a d e  m e d  i n s t r u k t ö r e n  d ä r 
v i  g j o rd e  s o m  s m å  te s te r  o m  h o n 
skulle kunna klara lämplighetstestet. 

 
Hade du i åtanke när du köpte Yumi 
att hon skulle bli  assistanshund?
När jag valde att skaffa hund så hade 
jag redan gått i tankarna på att utbilda 
til l  assistanshund.

Hade du några speciel la kr iterier 
när du sökte MAS? 
Eftersom jag vi l le  utbi lda min hund 
t i l l  ass is tanshund så  v isste  jag  att 
jag sökte en hund med mycket ”wil l 
to please” och föl jsamhet då det  är 
väldigt viktigt att  samarbeta mellan 
hund och förare.
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Hunden ska också gilla att arbeta, då det 
blir deras jobb och vardag. Samt då jag 
har en del smärtor i kroppen ville jag ha 
en hund som inte var alldeles för stor då 
jag dels ville kunna ha hunden i knät, men 
även för att om hunden skulle råka dra till 
i kopplet så jag kan hålla emot. Sen ville 
jag inte ha en för liten hund då hunden ska 
kunna hjälpa mig hämta saker, så som om 
jag skulle tappa något och inte behöva böja 
mig ner allt för mycket om jag har ont. Samt 
om jag får ångest kan hunden använda sin 
tyngd för att hjälpa dämpa ångesten. 

Kan du berätta lite om 
antagningskriterierna för att kunna bli 
assistanshund?
Hunden får inte ha några aggressiva ten-
denser, just för att när vi är ute i samhället 
kan vad som helst hända. Barn som spring-
er fram, även vuxna. Då gäller det att om 
det skulle hända så får hunden absolut inte 
ha aggressiva tendenser. Den bör även vara 
trygg i olika miljöer för att föraren ska kun-
na delta på olika saker i samhället.

Hunden ska vara höftleds- och armbågs-
röntgad med graderingen A eller B, särskild 
prövning för C, samt UA för armbågarna 
med särskild prövning för 1. Den ska också 
vara undersökt för eventuella rasbundna 
sjukdomar.
Föraren måste ha en dokumenterad 
funktionsnedsättning och har behov i 
vardagen där hunden kan underlätta.

Vilket var det svåraste hindret ni stötte 
på längst med vägen?
För oss var det svåraste att träna de 
moment som man behöver vara flera som 
hjälper. Det momentet var ”larma” där det 
innebär att hunden ska på kommando 
kunna gå självständigt i väg och hämta 
en annan person till föraren. Varför det var 
just svårast för mig var på grund av att jag 
blev beroende på någon annan person som 
kunde följa och förstå tillvägagångssättet. 
Då de andra momenten kunde göras 
självständigt, så kunde jag göra detta mer 
spontant. Ett annat hinder är att folk blir så 
glada av att se hund, även på ställen där 
vanliga hundar inte får vistas.
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Detta gör att många gånger har folk försökt 
locka eller klappa. Sen är det så tyvärr att 
assistanshund är fortfarande inte tillhör 
det vanliga. Många har hört talas om eller 
sett ledarhundar och vet att man inte får 
störa deras arbete. Det blir att många inte 
förstår innebörden att ha assistanshund, 
och blir  ibland nekade ti l l  ställen. Att 
förespråka för assistanshund, att ingen 
funktionsnedsättning får gå före någon 
annans, där det då även gäller allergi. 

Har du några nya mål eller ambitioner 
som du hoppas kunna utföra tillsammans 
med Yumi? 
Just nu tränar vi för fullt inför att kunna börja 
tävla i agility. Men har också som mål att 
kunna börja tävla freestyle och rallylydnad. 
Sen är ett annat mål för mig att kunna börja 
arbeta eller studera igen med hjälp av Yumi.
 
 
 
 
 
 

Om det finns någon läsare som går i 
tankarna att antingen köpa en mas 
fö r  at t  u t b i l d a  t i l l  a s s i s t a n s h u n d 
el ler  utbi lda s in  bef int l iga  mas – 
vi lk a t ips har  du t i l l  dessa ägare?  
 
Det är viktigt att ha en bra dialog med 
uppfödare om man går i tankarna på att 
skaffa hund till assistanshund så uppfödaren 
kan hjälpa att hitta rätt individ till just dig. Att 
vänta för den rätta individen är värt det.
En assistanshund kostar mycket att utbilda, 
du kan söka fonder beroende på vad du har 
för funktionsnedsättning. Ta kontakt med de 
som utbildar assistanshundar och se om de 
har utbildningar som är förberedande inför 
assistanshund om hunden är för ung för att 
påbörja utbildningen. 
Ge hunden den bästa förutsättningen 
genom att sakta vänja in olika typer av 
miljöer.

Yumi efter godkänd examen



God Jul  
önskar Kennel Sheltoon
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Digitalt KM 
Tävlingsåret 2022

VILTSPÅR 
Anlagsprov 
Start – 25 poäng 
Godkänt anlagsprov – 100 poäng

Öppen klass 
Start – 10 poäng 
1:a pris – 100 poäng 
2:a pris – 50 poäng 
3:e pris – 25 poäng

Pallplats 
1:a plats – 15 poäng 
2:a plats – 10 poäng 
3:e plats – 5 poäng 
 
Championat – 15 poäng

RALLYLYDNAD 
Start – 10 poäng 
100 p – 85 poäng 
91-99 p – 80 poäng 
81-90 p – 70 poäng 
70-80 p – 60 poäng

Pallplats  
1:a plats – 15 poäng 
2:a plats – 10 poäng 
3:e plats – 5 poäng

Cert – 15 poäng

FREESTYLE/HTM 
Start – 10 poäng 
Uppflyttningspoäng alla klasser 
75 p – 45 poäng

Pallplats  
1:a plats – 25 poäng 
2:a plats – 20 poäng 
3:e plats – 15 poäng 
 
Bonuspoäng alla klasser 
Diplom/Titel – 30 poäng 
Cert 15 poäng

LYDNAD 
Start – 10 poäng

Startklass samt klass 1-3 
1:a pris – 85 poäng 
2:a pris – 75 poäng 
3:e pris – 65 poäng

Pallplats  
1:a plats – 15 poäng 

2:a plats – 10 poäng 
3:e plats – 5 poäng

Cert – 15 poäng

NOSE WORK  
Start – 10 poäng 
Diplom – 40 poäng 
 
Pallplats totalen 
1:a plats – 20 poäng 
2:a plats – 15 poäng 
3:e plats – 10 poäng

Pallplats moment (max 1) 
1:a plats – 15 poäng 
2:a plats – 10 poäng 
3:e plats – 5 poäng

Antal deltagare 
51- startande – 15 poäng 
26-50 startande – 10 poäng 
1-25 startande – 5 poäng

Cert – 15 poäng

Bonuspoäng alla klasser 
Uppflyttning – 10 poäng 
1500 p – 15 poäng

AGILITY och HOPPKLASS 
Start – 10 poäng 
Nollat lopp – 10 poäng 
Pinne 10 poäng 
 
1:a plats – 60 poäng 
2:a plats – 50 poäng 
3:e plats – 40 poäng 
4:e plats – 30 poäng 
5:e plats – 20 poäng 
fr o m 6:e plats (ej disk) – 10 poäng 
(placeringstillägg tillämpas ej)

Placeringstillägg (agility/hopp) 
1-10 deltagare – 0 poäng 
11-20 deltagare – 10 poäng 
21-30 deltagare – 15 poäng 
31-  deltagare – 20 poäng

Cert 15 poäng

UTSTÄLLNING 
Deltagande – 10 p 
BIS 1 – 25 poäng 
BIS 2 – 15 poäng 
BIS 3 – 10 poäng 

BIS 4 – 5 poäng 
BIR/BIM – 25 poäng 
Bhkl/Btkl 1 – 20 poäng 
Bhkl/Btkl 2 – 15 poäng 
Bhkl/Btkl 3 – 10 poäng 
Bästa veteran – 5 poäng 
 
Cert – 15 poäng 
Reserv-cert – 5 poäng 
Nordic cert – 15 poäng 
Reserv-Nordic cert – 5 poäng 
16- deltagare av rasen – 10 poäng 
10-15 deltagare av rasen – 5 poäng

BONUSPOÄNG – ÅRETS 
ALLROUNDHUND 
Deltagande på:  
Rasspecial (officiell/inofficiell) – 20 
poäng 
MAS-träff anordnad av aktivitetsgrupp 
– 20 poäng 
Valpkurs före 10 månader – 20 poäng 
 

För att medverka i SMASKs digitala 
KM behöver vi dessa uppgifter:

• En sammanställning av de 
3 bästa resultaten (endast 
officiella starter räknas förutom 
SMASKs inoff rasspecial) 

• Registreringsnummer (SKK)/
TAVLICnummer

• Namn på föraren samt 
medlemsnummer (samma 
förare till alla grenar)

• Mejladress

• Registrerat namn på hunden

• ÅRETS HUND i alla grenar 
samt ÅRETS ALLROUNDHUND 
utses. Vinnarna meddelas på 
Årsmötet. 
 
SKICKAS SENAST 31 januari till 
km@smask.info

Klubben söker dig som vill vara med att ta fram nya regler för Klubbmästerskapet 2023. 
Intresserad skicka mejl till mas@smask.info



I nför  SKK :s  s tora  hundutstä l ln ing 
”Stockholm Hundmässa 2022” beslutades 
att  SMASK skul le ha en rasmonter 
på Hundrastorget.  Där presenterar 
rasklubbar och specialklubbar sina raser 
för allmänheten som får träffa hundar 
och får information om rasen. Utöver 
att skapa en rasmonter bestämdes 
även att MAS skulle delta i rasparaden 
under utställningsdagarna. Rasparaden 
är en tävling där varje ras presenteras 
i stora finalringen och där förare och 
hundar ska visa upp ett tema. Årets 
tema var minnen, glitter och glamour. 
En arbetsgrupp skapades under hösten 
för att genomföra styrelsens uppdrag. 
Arbetsgruppen funderade mycket 
på hur vår fantastiska ras bäst skulle 
presenteras och bestämde att det skulle 
vara amerikanskt tema för montern och 
att rasens allsidighet skulle visas upp.  
 

Monterns bakvägg täcktes därför av 
bilder på MAS:ar i olika aktiviteter allt 
från vandring, agility, vallning, rallylydnad 
till viltspår tillsammans med skyltar med 
egenskaper hos MAS:en. Efter att ha 
byggt upp montern på fredagen följde 
två intensiva dagar. MAS:en tävlade på 
söndagen men redan på lördagen var det 
massor av folk som besökte rasmontern 
och ville veta mer om MAS:en. 

Utöver godis och broschyrer som delades 
ut fanns också pärmar med rasstandarden, 
RAS och vår 200-analys för BPH.

En roll up och ett fotoalbum med ännu 
fler bilder fanns också att titta på. 
Monterhundarna lät sig alla klappas 
länge och väl och matas med godis och 
de skötte sig alla med bravur medan vi 
tvåbenta pratade oss hesa och svarade på 
alla olika frågor om rasen. Det var en aldrig 
sinande ström till SMASK:s monter och vi 
konstaterade alla att intresset för rasen 
är mycket stort. Under bägge dagarna 
hölls också en uppvisning i montern i 
Heelwork to music av Paulina Widahl 
och Blixt som var mycket uppskattad. 
De visade verkligen prov på rasens 
följsamhet och fina samarbetsförmåga. 
På både lördagen och söndagen deltog 
Madeleine Emterborn i  rasparaden 
och kom tvåa på söndagen med sin 
och hundarnas glittriga amerikanska 
outfit! Trötta men glada packade vi 
ned montern på söndagskvällen efter 
att ha svarat på de allra sista frågorna 
medan monterhundarna somnat. En 
mycket lyckad helg för vår underbara ras, 
konstaterade vi i arbetsgruppen.

/Arbetsgruppen SHM genom Sofia 
Söderqvist
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SMASK PÅ SHM
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SMASKmonter i bild ute till höger



BERÄTTA LITE OM VARFÖR DU VALDE ATT JUST IMPORTERA? 
VAR DET EN SLUMP ELLER HADE DU VÄNTAT LÄNGE FRÅN 
JUST DEN KENNELN? 

 
- Från Frankrike till 
Sverige

NR 2 – DECEMBER 2022

SMASKBLADET

NR 2 – DECEMBER 2022



Minnii
Jag valde  at t  impor terade då  jag 
ville hitta en valp som passade mig 
både exteriört och mentalt. Miniature 
American Shepherds som ras är lite 
spretig och man vet inte alltid vad 
man får. Jag har två MAS:ar sen innan 
som jag var nöjd med så jag ville hitta 
en liknande individ. Jag hade även lite 
svårt rent praktiskt att ha en 8 veckors 
och ville hellre skaffa en sex månaders 
valp direkt. Jag valde denna kenneln 
då min uppfödare i Sverige hjälpte mig 
med både kontakten och transporten så 
det kändes tryggt. Jag tycker hundarna 
från kenneln är fina och har bra stabila 
linjer. 

Vad är det du tittar efter när du 
söker en valp?  
Jag vill ha en följsam hund som gärna 
visar mycket inställsamhet och är 
mjuk i sättet mot människor. Alltså 
bra tillgänglighet till den sociala 
driften. Sen vill jag ha en hund med 
mycket födodrift samt bytesdrift. Helt 
enkelt en valp som är social, lekfull 
och gillar mat. Jag vill helst inte se 
några tidiga tendenser till rädslor 
eller aggressioner. Sen vill jag ha en 

hund som följer rasstandarden, och då 
pratar jag inte bara om mankhöjd utan 
om rätt stomme och päls. Jag vill ha 
en MAS på mellan 10-15 kg som ser ut 
som en liten Aussie.

Upplever du att är svårare att hitta 
valpar utomlands som uppfyller 
dina kriterier eftersom du inte 
kunde träffa din framtida valp?  
Nej, tvärtom. Jag upplever att det finns 
väldigt mycket fina valpar ute i Europa 
och USA. I och med att mängden 
uppfödare ökar när man tittar utanför 
Sverige så finns det fler guldkorn att 
hitta. Jag bad om filmer på valpen och 
då kunde jag se hennes sociala och 
mjuka sätt. Det är ett större lotteri att 
köpa en valp på 8 veckor än 6 månader 
- enligt min uppfattning.
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Har du några tips om vad som är 
extra viktigt att tänka på eller se upp 
för när man söker valp utomlands? 
  
Det är viktigt att tänka på att det kostar 
en hel  del  att  impor tera en hund. 
Resan kostar flera tusenlappar, och 
hundarna utomlands är mycket dyrare 
än i Sverige. Men håller man på mycket 
med hundsport och har varit en del hos 
veterinären så vet man att inköpspriset är 
en liten kostnad av vad hunden kommer 
att kosta i 15 år. Jag tyckte det var viktigt 
att anställa ett bra transportföretag som 
har transporterat hundar till Sverige förut 
och som vet precis vad som behöver 
göras. Även att uppfödaren utomlands 
har erfarenhet av att exportera hundar till 
Sverige. Då får man mycket stöd och hjälp 
från dessa samt kan prata med tidigare 
kunder och valpköpare. 

Hur länge fick du vänta på att Minnii 
skulle komma till Sverige, samt hur 
förberedde du dig för hennes ankomst? 
 
Minnii var 6 månader då jag importerade 
henne,  så jag behövde inte vänta 
alls länge. Hon hade redan alla sina 
vaccinationer och papper redo. Så när 
jag hade bestämt mig så fick jag hem 
henne på ca 14 dagar. Men vill man köpa 
en yngre valp så får man ofta vänta tills 
valpen är kring 16 veckor innan man 
kan ta hem den. Jag förberedde mig 
genom att, som vanligt, plocka bort alla 
mattor och tuggvänliga saker i hemmet. 
Jag köpte grindar och gjorde i ordning 
ett eget hörn för henne att sova i. Jag 
såg till att alla papper var i ordning hos 
uppfödare och transportör, men det gick 
smidigt då båda parter var vana vid detta 
och skötte allt.
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Vad var dina farhågor kontra förhoppningar under tiden du 
väntade på Minnii?  
Det jag var mest rädd för var hennes resa från Frankrike. Det är en 
lång resa för en hund och hon hade aldrig varit utanför sin gård 
innan hon fördes til l  oss. Det är alltid lite läskigt när de ska resa 
in i  Sverige och gå genom tullen. Har de inte alla papper redo och 
allt stämmer kan hundar vägras att komma in i  landet och i  värsta 
fall  avlivas. Det är såklart ett väldigt orimligt scenario när man 
samarbetar med professionella uppfödare och transportörer, men 
försöker man importera en hund som smugglas in il legalt utan 
papper och pass så kan det hända. Mina förhoppningar var att hon 
skulle va precis så fin, glad och trygg som jag trott.  Jag hoppades 
att hon skulle trivas i  vårt k limat och i  det hem vi kunde erbjuda 
hos oss .
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God Jul
önskar vi ifrån Närke-skogarna



God Jul 
ösnkar 

Sai och matte Elina



VÄGEN TILL VM I 
FRANKRIKE

DALOROGÅRDEN KODIAK, CODY, 4 
ÅR, ÄR EN COOL KILLE SOM ÄLSKAR 

ATT TRÄNA OCH TÄVLA
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Berätta gärna lite kort vem du är och 
vem Cody är.  
 

Jag heter Jeanette Bergenstav och är 
snart 55 år gammal. Jag jobbar som 
journalist och författare och är också 
hundinstruktör samt freestyleinstruktör 
även om jag tyvärr inte hinner hålla så 
många kurser som jag skulle önska. 
Jag började med freestyle tillsammans 
med min förra hund, collien Gizmo, 
2012 och vi fastnade direkt. Vi tävlade 
också i lagfreestyle, teamwork to music, 
tillsammans med dottern och hennes 
pudel, Team Stor & Liten. 
Jag letade länge innan jag hittade en 
mas-valp som jag trodde kunde passa 
mig. Men det var han värd. Dalorogården 
Kodiak, Cody, 4 år, är en cool kille som 
älskar att träna och tävla. Och så är han 
en riktig mattegris. 
Eftersom jag redan från början visste att 
jag ville tävla freestyle med honom fick 
han tidigt följa med på tävlingar för att 
lära sig att gilla miljön. Han vande sig 
snabbt att bara hänga med, slappna av, 
trivas, mysa och ha kul tillsammans.  Det 
har varit jätteroligt att se hans utveckling 
från valpstadiet tills nu. Redan från början 

fokuserade jag väldigt mycket glädje och 
att vi skulle ha kul tillsammans på planen. 
 
Berätta lite för våra läsare om hur 
vägen till VM i Frankrike såg ut? 
Exempelvis vad behöver man vinna/
åstadkomma för att få delta på en 
sådan prestigefylld tävling? 

Att vara med i landslaget är något av det 
roligaste man kan göra – jag har med 
tidigare hundar varit med på ett VM i 
Moskva och ett NM i Danmark. Men i år 
hade jag inte en tanke på att ens söka. 
Vårt enda mål efter Corona var att försöka 
kvala till SM och känna på hur det är att 
tävla mästerskap. Men eftersom Coddan 
slog till och gjorde sin bästa klass 3-start 
någonsin just på SM, tog vi väldigt otippat 
brons. Efter det blev vi kontaktade av 
landslagsledningen och erbjudna en plats 
som första reservekipage. Jag behövde 
inte tänka länge innan jag tackade ja. 
Den vanliga vägen till landslaget är att 
man ansöker och så räknas ens fyra bästa 
tävlingsresultat under en viss period ihop 
och så får man bara hoppas att det räcker 
till en plats.  
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Berätta gärna om ert program. Vad 
handlar det om och vad är viktigt för 
dig att tänka på när du tar fram ett 
program?  

Jag har försökt att sätta ihop ett program 
utav av de trick som Cody tycker är 
roligast och som han utför bäst. Det är 
också viktigt att man hittar en låt som 
passar ens eget och hundens tempo. 
Jag försöker också väljah låtar som jag 
gillar för man lyssnar på den där låten 
hundratals gånger, minst. Vi har tränat 
med Abbas Gimmie gimmie gimmie a 
man after midnight ganska länge nu. 
Men eftersom det är vårt första klass 
3-program så har det behövts tid att 
lära in lite mer avancerade trick, med 
avståndsarbete, jobba bakom förarens 
rygg, minska hjälper osv.  
Sedan tycker jag att det är kul att hela 
tiden utveckla mina program och jag får 
hela tiden nya idéer som jag vill lägga till. 
Både Cody och jag gillar att hela tiden 
testa nya trick eller utveckla de gamla.  

Storyn är ganska enkel. Jag kommer hem 
och är ensam och uttråkad inför ännu 
en trist kväll framför tv:n och önskar 
nog att drömprinsen kunde dyka upp. 
Cody smyger efter mig och speglar mina 
rörelser och jag ser honom inte först. 
När jag sätter på tv:n så dyker han upp 

där och krossar rutan och hoppar ur tv:n. 
Och sedan dansar vi glatt tillsammans 
i resten av låten. Det är kärlek vid första 
ögonkastet, haha! 

Vilket moment i Freestyle är Codys 
absoluta favorita?
Det varierar lite över tid men Cody älskar 
att springa.  Så jag tror faktiskt att det 
momentet där han tycker är allra roligast 
är när han springer nästan två hela varv 
runt planen medan jag dansar ensam 
i mitten. Han tycker också att det är 
väldigt roligt att jobba med halsduken 
vi har. Därför håller vi på att lära in nya 
halsdukstrick just nu. Bland annat håller 
han i ena änden och snurrar in mig i den.

Finns det några svårigheter som 
du upplever under er karriär inom 
freestyle?
Det svåraste är nästan aldrig tricken utan 
det svåraste  är att hitta rätt energinivå. 
Man vill ha en taggad och förväntansfull 
hund som inte flippar och börjar slarva 
eller skälla. Vi provar olika typer av 
förberedelser och uppvärmningar, olika 
typer av belöningar osv. Jag tror att 90 % 
av alla freestyleutövare tycker att just det 
är det svåraste.

Foto:Philouska
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Har du några tips vad våra läsare kan tänka på om dem blir 
sugna på att börja träna freestyle nu efter att ha sett er insats?  

Börja med att lära in några olika trick. Tänk på att ha både rörelsetrick 
där ni förflyttar er och andra trick. Välj ut de trick som fungerar bäst 
och som är roligast. Prova att göra dem till olika typer av musik. Det är 
viktigt att ha ett tempo som passar hunden (och föraren). Sedan börjar 
man kedja ihop tricken till ett litet program. Det är guld värt att gå en 
kurs för det är en hel del saker att tänka på.  Dock är freestylens klass 
1 ändå förhållandevis enkel att klara av. Det räcker ofta med 4-5 trick 
och musiken ska vara 1-2 minuter lång. Kom också ihåg att miljöträna 
innan.  En hund som bara har tränat sitt program hemma i köket kan 
tycka att det är en betydligt större utmaning att leverera på plats med 
hög musik, massa hundar och människor.  

Berätta gärna hur VM-dagarna upplevdes. Nervositet? Rädsla? 
Glädje?
Vi var ju nykomlingar i landslaget men tack och lov är hela mitt 
träningsgäng med, så de flesta kände jag ju redan. Men under och 
efter landslagsworkshoppen fick jag lite prestationsångest och började 
tokträna för jag kände att vi behövde steppa upp. Sedan gjorde vi ett 
par bra tävlingsstarter och då coolade jag ner mig lite. 
Hela resan var helt otroligt rolig och glädjefylld. Sammanhållningen 
och peppen i landslaget är helt fantastisk. Vi var fyra stycken som bilade 
ner till Frankrike i två bilar. Cody njöt av varje sekund och fick en ny 
BFF i tollaren Aston. De var jättesöta tillsammans. Han blev också, till 
sin stora glädje, polare med border collien Lotus (Talangvinnaren) när 
vi kom till Frankrike.

Foto:Philouska
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På genrepsdagen var det stressigt och vi 
fick musikstrul under våra fem minuter 
men lyckades i alla fall få till några bra 
moment som jag fick chans att belöna 
inne på plan för en go känsla. Det var 
superkul att se hur bra Cody klarade alla 
hundmöten och svåra miljöer. Han kunde 
ligga och stensova på publikläktaren 
medan folk tjoade och tjimmade och 
klappade händer och stampade. Jag var 
superstolt över honom. Fick också många 
fina kommentarer från personer i de 
andra lagen om hur fin och trevlig han är. 
Sånt värmer! 
Själva uppvisningen kunde ha gått bättre. 
Jag brukar vara hyfsat cool på tävling men 
jag blev faktiskt ganska nervös (fastän 
vårt program var utom tävlan – men det 
var en stor publik och man vill ju leverera). 
Även Cody kände av det såklart och vi fick 
lite skall och ett par missar i början. Men 
sedan skärpte vi till oss och han jobbade 
på jättefint så totalt sett kändes det ändå 
bra. Det är ganska lyxigt att få vara med 
på ett internationellt mästerskap och 
”prova på” så här.  
Det är långa resor (vi var borta i åtta 
dagar) och mycket som händer på en 
sådan här resa och det är så mycket mer 
än själva programmet som hundarna ska 

klara av.  Det jag mest tar med mig är 
hur Cody njöt i fulla drag av att vara en 
i landslagsflocken och att få hänga med 
överallt. På färjor, i bilar, på vägkrogar, 
restauranger, hotell, arenan, promenader 
i byar, städer och på landet. Han stortrivs 
verkligen, bara han får vara med och det 
är otroligt skönt att veta. 

Hur förbereder ni er innan ni går in 
på plan för att tävla? 

Jag försöker att träna så mycket innan 
så att vi är säkra på programmet. Det 
var väldigt tydligt på VM att det var i de 
nya movesen som missarna kom. Allra 
helst är vi på plats dagen innan så att vi 
får träna och belöna på planen. På själva 
tävlingsdagen promenerar vi ordentligt. 
Gör helst inga trick alls som är med i 
programmet. Just nu testar jag att låta 
Cody ligga och chilla innan start och bara 
värma fysiskt med lite fotgång och slalom 
och backa innan vi går in. Jag vill att han 
ska känna att det är på planen partyt 
är. Men som sagt, vi testar ständigt nya 
uppvärmningar. Nu kommer vi att ha ett 
litet tävlingsuppehåll och istället träna in 
nya trick för att lyfta programmet lite till. 
Det är vi jättetaggade på, både Cody och 
jag.  
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Sagan om Prinsen o Lakejen 

Det var en gång en Prins som hette John-
John och han levde med sin husse och matte 
i de djupa skogarna i Lissma. Prinsens vardag 
bestod av lite lydnadsträning och sökövningar 
i skogen samt dagliga långa promenader. 

En dag började det  surra  ett  r ykte om 
att Prinsen hade en oäkta son i en annan 
del av landet Lagom. Det visade sig,  så 
småningom, att Prinsen bedrivit otukt med 
en äldre Lady i landets södra del. Efter att 
Ladyns dräktighetstid var över så föddes 
det ett antal undersåtar.  Dessa fann sig 
nya kungadömen runt om i landet Lagom. 
En av dessa undersåtar fann en famil j  i 
ett  grannkungadöme ti l l  s in födelseor t. 
Dessvärre utsattes just detta kungadöme för 
en revolution där landet skulle splittras och 
delas till nya kungadömen. 

Helt plötsligt fanns det inte plats för sagans 
Lakej i  detta omvälvande kaos utan han 
skickades till Lagoms mittre del för att åtnjuta 
omvårdnad av sin fader Prinsen. När Lakejen 
anlände till de djupa skogarna blev han mycket 
väl emottagen av både Prinsen och Prinsens 
betjänter, tvåbentingarna. Efter bara några 
veckor växte det fram ett starkt band mellan 
Lakejen och Prinsen och nya vardagsrutiner 
växte fram. Oftast börjar dagen klockan 6 
på morgonen med en brottningsmatch på 
mattan i vardagsrummet, till detta hör ett 
högljutt vrålande av kämparna. Först trodde 
tvåbentingarna att Prinsen blev påflugen 
av Lakejen i tid och otid, men det visade sig 
att Prinsen kunde antaga Stealth-mode och 
smyga sig på Lakejen utan att tvåbentingarna 
uppmärksammade attacken. Då Prinsen 
tidigare varit lite kräsen på belöningsgodis 
har nu Lakejen ökat konkurransen gällande 
detta och numera ätes det leversnittar som 
belöning för väl uträttat arbete.

 Detta inverkar även gott på Prinsens kropp 
då denna antog en rund form efter en tid hos 
betjänterna. Då Lakejen kan misstänkas bära en 
släng av AD-HD och 
är en mycket energisk 
herre, inverkar även 
det gott på Prinsens 
välmående. Även om 
Pr i n s e n  v e r k l i g e n 
å t n j u t e r  e t t  l u g n 
tillsammans med den 
p i p l ö s e  b e t j ä n te n 
(matte) när Lakejen 
är på träning.

 Skogspromenaderna har numera fått ett ökat 
tempo då Lakejen har en förmåga att ha väldigt 
bråttom vilket inverkar menligt på Prinsens 
rutiner då alla kända och okända dofter skall 
markeras av Prinsens kungliga börd. Därav 
sker ett växlande av vem som går utan koppel. 
Pr i n s e n s  fö r m å g a  at t  t a  s m å  äve nt y r l i g a 
utflykter har avtagit men sker numera under 
en begränsad tid av max 2 minuter. Lakejen 
har en mer avslappnad approach ute i naturen 
och lämnar aldrig sällskapet utan finns i dess 
närhet hela tiden. Att både Prinsen och Lakejen 
skulle vara fria samtidigt innebär en omvälvande 
r isk  för  omgivningen och dess  bet jänter, 
o c h  d e t  k a o s  d e s s a  h e r ra r  å s t a d k o m m e r 
t i l l s a m m a n s  k a n  i c k e  b e s k r i v a s  i  o r d .  

Mvh 
John-John, Ozzy, Lasse & Sussie



Berätta vem du och Ocean är? 

Jag heter Linda Lidström och är en hundälskande 
civilingenjör som bor i Göteborg med min 2 år 
gamla MAS-tik Ocean.

 Första gången jag träffade en MAS var när jag bodde 
i New York och jag som tidigare gått i tankarna om 
att min nästa hund skulle bli en aussie insåg genast 
att jag hade hittat min ras. Manhattan kändes inte 
som rätt plats för en hund dock och jag jobbade 
dessutom alldeles för mycket men när jag flyttade 
tillbaka till Sverige igen så kände jag att det var rätt 
tid för att skaffa en MAS. Jag övervägde länge att 
importera en hund från USA men efter att ha pratat 
med och besökt många 
uppfödare i Sverige och 
Norge så slutade det med 
att jag hittade min Ocean 
på kennel Wolftrace of 
Zarek. 
Ocean har färgen bi blue, 
d.v.s hon är en blue merle 
som saknar de annars 
vanliga tantecknen och 
även hennes ögon är 
melerade då hon har 
ett blått öga med bruna 
prickar i och ett brunt öga 
med en blå fläck i.

 Hon är en otroligt enkel 
hund, med mycket  will 
to please, hon älskar agility och att leka med andra 
hundar men hon är som lyckligast när hon får följa 
med på det jag gör, om det så är en löptur i skogen, 
en kitesurfing session vid havet eller en tur till en 
restaurang i stan. Hon är dock även helt ok med att 
bara vara hemma själv och hon har faktiskt aldrig 
bitit sönder några skor eller annat, dock gnags det 

frekvent på hundleksakerna hemma och hennes 
gosedjur har jag sytt ihop 511 gånger. Ocean är helt 
enkelt min drömhund och jag kunde inte ha önskat 
mig en bättre hund

Hur länge har du och Ocean tävlat i 
utställning? 

Oceans första utställning var i augusti förra året, då 
var hon 16 månader gammal. Jag hade aldrig tidigare 
ställt ut en hund då jag tidigare haft blandraser och 
till skillnad från många andra så startade vi direkt 
med en officiell utställning utan att först öva på en 
inofficiell. Jag kunde ingenting om utställning och 
hade väl lite inställningen att ”go big or go home” 

och jag tänkte att det är 
lika bra att få en officiell 
bedömning direkt och 
tas ned på jorden för 
att hunden i kopplet ser 
ut som den gör oavsett 
hur mycket man tränar 
innan. 

Nu har jag dock lärt mig 
att hur man presenterar 
hunden gör stor skillnad 
och efter att nu ha ställt 
ut en handfull gånger 
och varit  med på ett 
par  r ingträningar  så 
känner jag att jag som 
förare har blivit väldigt 
mycket bättre på att 

visa upp min hund och har bättre förståelse för 
vad det är domarna tittar på. Det har, trots mina 
brister som handler, gått väldigt bra för Ocean 
på alla utställningar och hon har uteslutande fått 
Excellent, CK och nordiskt och svenskt reservcert. 
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HUNDUTSTÄLLNING
- MED LINDA OCH OCEAN



 
Behöver man träna på något speciellt inför en 
utställning? 
 
På vår första utställning gjorde jag nog allt fel 
och Ocean sprang mest och nosade efter alla 
godisbitar som folk hade tappat i gräsmattan. Det 
kändes som jag sprang runt med en dammsugare 
i kopplet och försökte få det att se snyggt ut! 
Mitt tips är att öva på att ställa upp hunden rätt, 
så att dess vinklar och huvud visas på det mest 
fördelaktiga sätt, att lära sig att springa med 
hunden i rätt takt så att den tar ut steglängden bra 
och att lära känna sin hunds för- och nackdelar. Jag 
hade förvisso läst rasstandarden innan vår första 
utställning men jag förstod inte helt vad det var för 
vinklar och detaljer som domarna tittade på. Det är 
även min starka rekommendation att man tränar 
på att ställa upp hunden på ett bord, att man övar 
på att främmande människor känner på hunden, 
tittar på dess tänder samt att de lägger något som 
kan liknas en mätsticka på ryggen, så att det inte är 
något nytt för hunden när det sker på utställning.

  Vilken utrustning rekommenderar du att 
införskaffa inför en utställning?
Ett utställningskoppel var det enda jag köpte 
inför vår första utställning och jag tycker absolut 
att man ska införskaffa ett tunt och snyggt 
utställningskoppel som inte stör hundens päls och 
siluett. En bra hopfällbar stol att sitta på är också bra 
att ha för det kan bli en hel del väntande. Sedan är 
det bra att ha en armbindel för nummerlappen och 
en liten väska eller något för hundgodis, för det ska 
ju vara gott att ställa ut.

Hur förbereder ni inför en utställning?
Ungefär en vecka innan utställningen trimmar jag 
Ocean, jag klipper då bort fluffet ovanför öronen och 
trimmar runt tassarna. Det finns många bra videos 
online som visar hur man trimmar aussies, jag tittade 
på dem för att lära mig hur man gör. Jag använder en 
effileringssax som är mer förlåtande och inte lämnar 
skarpa kanter i pälsen och jag trimmar ungefär en 
vecka i förväg så att pälsen hinner växa ut lite så att 
det ser naturligt ut i tid för utställningen.
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Ocean är väldigt duktig på att smutsa 
ned sig så jag badar och fönar henne 
dagen innan utställningen och jag 
klipper då även klorna och trimmar de 
sista detaljerna om det är något som 
fortfarande behöver ansas. Innan vi går 
upp i ringen så borstar jag henne en 
sista gång och fluffar till henne lite samt 
peppar henne med extra gott godis så 
att hon ska tycka att det är kul att gå ut 
i ringen.

Vad är dina mål med Ocean inom 
utställning?
Jag är fortfarande väldigt mycket av en 
nybörjare när det kommer till utställning 
men jag är en tävlingsmänniska och 
min dröm är att få cert med Ocean. För 
Oceans del så är målet bara att hon ska 
ha kul dock, det är viktigt att utställningar 
är roliga för hundarna. Jag tycker även 
själv att det är väldigt roligt att lära 
känna andra MAS-ägare, träffa deras 
hundar och jag uppskattar den ofta fina 
gemenskapen och goda stämningen på 
utställningar.
 

Vill du dela med dig av dina tre bästa 
tips till en nybörjare som är intresserad 
av att börja med hundutställning med 
sin mas?

    • Om du är nyfiken på utställning så 
börja med att gå på ringträning, där lär 
man sig mycket om hur man bäst visar 
upp sin hund.

    • Sedan tycker jag att man ska våga 
kasta sig ut lite och anmäla sig till en 
utställning, känns det för stort att börja 
med en officiell så testa med en inofficiell 
för att få en känsla för hur det går till.

    • Mitt sista tips är att leka med hunden 
och ta med saker som motiverar den, för 
Oceans del är det extra gott godis då hon 
är ett matvrak av rang😊 Det värsta jag
vet är folk som skäller på sina hundar på 
utställningar, det ska vara kul att ställas 
ut!  

 
Lycka till och hoppas att vi ses i ringen!
 
/Linda & Ocean
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God Jul 
önskar Eazy med familj



God Jul och Gott Nytt År 
önskar Nordic Shepherds Abby 
Och Kennel Nordic Shepherds



BIS-resultat och resultat från övriga klasser från 
årets rasspecial 2022. 

Parklass
1:a placering  i parklass fick Emterborns Beautiful Diamonds 
och Emterborns Venom in Wie Humelies.
2:a placering i parklass fick Moalitz Amazing Azur och 
Moalitz Amazing Anthon
3:e placering i parklass fick Oakttoft Hilarious Hazel och 
Oaktoft Makya

Bästa Huvud
1:a placering i bästa huvud fick Wunderbaums Hello Hooray
2:a placering i bästa huvud fick Emtterborns Beautiful 
Diamonds
3:e placering i bästa huvud fick Oaktoft Mohican
4:e placering i bästa huvud fick Klosterbacken Above the 
Sky

Bästa Rörelser
1:a placering i bästa rörelser fick Linderlands Ringside
2:a placering i bästa rörelser fick Wunderbaums Take me 
to the top
3:e placering i bästa rörelser fick Oaktoft Makya
4:e placering i bästa rörelser fick Puma Peach du Pic 
d’espade

 

BIS VALP
BIS 1:a bland valpar blev Emterborns Beautiful Diamond
BIS 2:a bland valpar blev Moalitz Amazing Anthon
BIS 3:a bland valpar blev Wunderbaums Jingle Bell Rock
BIS 4:a bland valpar blev Red Cherry’s Obi-wan

BIS Specialklass
BIS 1:a bland specialklasserna blev My Hairy Friend Jismo.
BIS 2:a bland specialklasserna blev Wunderbaums Pour 
Some Sugar on me
BIS 3:a bland specialklasserna blev Linderlands Ringside
BIS 4:a bland specialklasserna blev Puma Peach du Pic 
d’espade

BIS 
BIS1a blev Wunderbaums Hello Hooray
BIS 2a blev Merry Princess Juni Thunderbird
BIS 3a blev Wunderbaums Take me to the top
BIS4 blev Klosterbacken Above the Sky

ÅRETS RASSPECIAL
2022 HERRFALLETS CAMPING, ARBOGA



Foto:Julia Samson
Barn med hund

Foto:Julia Samson
Emterborns Venom in Wie Humelies.

Foto:Julia Samson
Emterborns Beautiful Diamond



Foto:Julia Samson
Oaktoft Hilarious Hazel

Foto:Julia Samson
Oaktoft Makya

Foto:Julia Samson
Moalitz Amazing Azur

Foto:Julia Samson
Moalitz Amazing Anthon



Foto:Julia Samson
Linderlands Ringside

Foto:Mimmi Westander
Wunderbaums Take me to the top

Foto:Julia Samson
Oaktoft Mohican

Foto:Julia Samson
Klosterbacken Above the Sky



Foto:Julia Samson
Red Cherry’s Obi-wan

Foto:Julia Samson
My Hairy Friend Jismo

Foto:Julia Samson
Puma Peach du Pic d’espade

Foto:Julia Samson
Wunderbaums Jingle Bell Rock



Foto:Julia Samson
Wunderbaums Pour Some Sugar on me

Foto:Julia Samson
Merry Princess Juni Thunderbird

Foto:Julia Samson
Wunderbaum Hello Hooray “Hedda” BIS1:a



God jul till er alla 
önskar Yuumi
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Championat & titlar
December 2021 till november 2022

Från December 2021 till november 2022 delades 26 championat ut till miniature american shepherds. Femton 
av dessa var genom utställning, sex Agility, tre rallylydnad och två championat var genom viltspår.  
Stort grattis till er alla! Vi önskar lycka till och hoppas på att år 2023 blir ett tävlingsår med minst lika många  
tävlingar i alla hundsporter.

December 2021  
RLD A RLD F RLD N Amazing Sun Fairy Arramis SE25147/2020 
Ny titel:  RLD A 
RLD F RLD N Sage Brand v Raspberry Dream SE41391/2020 
Ny titel:  RLD N 
RLD F RLD N Wunderbaums The Hellion SE13237/2020 
Ny titel:  RLD N

Januari 2022 
LD STARTKLASS RLD A RLD F RLD N Ljuvliga Explosiva Diesel 
SE60418/2020 
Ny titel:  LD STARTKLASS 
RLD A RLD F RLD N Sage Brand v Coconut Memories 
SE41395/2020 
Ny titel:  RLD A

Februari 2022 
HWT RLD F RLD N Bluestimes Two P-Scales SE12903/2019 
Ny titel:  RLD F 
LD STARTKLASS RLD N Fårö Shepherd Silvermasen 
SE61204/2020 
Ny titel:  RLD N 
LD STARTKLASS RLD A RLD F RLD N Ljuvliga Explosiva Diesel 
SE60418/2020 
Ny titel:  RLD N 
RLD N Sage Brand v Sea Salted Caramel SE41396/2020 
Ny titel:  RLD N

Mars 2022 
RLD F RLD N Björabäckens Viking Power Ask SE37442/2019 
Ny titel:  RLD N 
FDI FDII Fårö Shepherd Batteriingårej SE61203/2020 
Ny titel:  FDI 
AH Lilsunkiss Embrace Your Awesomeness SE39495/2019 
Ny titel:  AH 
FDI HTM I Ljuvliga Explosiva Blixtnedslag SE60423/2020 
Ny titel:  FDI

April 2022 
RLD F RLD N Björabäckens Viking Power Ask SE37442/2019 
Ny titel:  RLD F 
RLD F RLD N SE AG(HOPP)CH SE AGCH Daloro Gardens Gixa 
SE24709/2017 
Ny titel:  SE AGCH 
AGD I AGHD I FDI FDII Ljuvliga Epidemin Av Skratt SE28129/2020 
Ny titel:  FDII 
RLD F RLD N Ljuvliga Stående Björnen SE27398/2019 
Ny titel:  RLD N 
RLD N Romance Blue Idylle Of Surf Paradis SE24997/2021 
Ny titel:  RLD N 
FDI FDII RLD A RLD F RLD N Sheltoon Just As Well SE58615/2018 
Ny titel:  RLD A   

AGD I AGHD I RLD F RLD N Wunderbaums All Guns Blazing 
SE13240/2020 
Ny titel:  AGHD I 
AGD I AGHD I SE VCH Wunderbaums Diamonds And Rust 
SE13239/2020 
Ny titel:  AGD I

Maj 2022 
RLD N Amazing Sun Fairy Armani SE25149/2020 
Ny titel:  RLD N 
LD STARTKLASS RLD F RLD N Björabäckens Discoqueen Diana R 
SE31320/2021 
Ny titel:  RLD N 
RLD A RLD F RLD N Bluestimes Silvermist SE56399/2017 
Ny titel:  RLD A 
RLD A RLD F RLD N Bluestimes Two Cinnamon SE14425/2019 
Ny titel:  RLD A 
LD STARTKLASS RLD A RLD F RLD N Bluestimes Two Pyro 
SE11487/2020 
Ny titel:  RLD A 
RLD F RLD N SE AG(HOPP)CH SE AGCH Daloro Gardens Gixa 
SE24709/2017 
Ny titel:  SE AG(HOPP)CH 
DK UCH SE UCH Energies Cupcake AKCDN56399201 
Ny titel:  SE UCH 
FDI HTM I Ljuvliga Explosiva Blixtnedslag SE60423/2020 
Ny titel:  HTM I 
LD STARTKLASS RLD A RLD F RLD N Ljuvliga Explosiva Diesel 
SE60418/2020 
Ny titel:  RLD F 
AGD I AGHD I Momosas Elsa SE56398/2017 
Ny titel:  AGD I 
LD STARTKLASS NW 1 RLD N&F&A SE RALLYCH Sage Brand v 
Pistachio Surprise SE41394/2020 
Ny titel:  RLD A 
FDI FDII RLD A RLD F RLD N Sheltoon Just As Well SE58615/2018 
Ny titel:  FDI 
AGHD I Truemeric Crispa SE11115/2019 
Ny titel:  AGHD I 
AGD I AGHD I RLD F RLD N Wunderbaums All Guns Blazing 
SE13240/2020 
Ny titel:  RLD N

Juni 2022 
RLD A RLD F Artic Light Bad Bishop SE13789/2021 
Ny titel:  RLD F 
RLD F RLD N Bar-B's Icon SE18182/2019 
Ny titel:  RLD N 
AGHD I LD 1 LD STARTKLASS NW 1 RLD N&F&A SE RALLYCH 
Björabäckens Chocolate Power 
Dumle SE32365/2020 
Ny titel:  RLD A 
RLD N Björabäckens Flowerpower Bluebell SE34373/2019 
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Ny titel:  RLD N 
LD STARTKLASS RLD A RLD F RLD N Bluestimes Two Pyro 
SE11487/2020 
Ny titel:  LD STARTKLASS 
AGHD I RLD F RLD N Daloro Gårdens Ruby SE35268/2017 
Ny titel:  RLD F 
RLD F RLD N Dalorogården Azurit SE23452/2019 
Ny titel:  RLD N 
RLD N Foxdream's Prince Of Mateo SE53514/2020 
Ny titel:  RLD N 
RLD N Fårö Shepherd Gladnästanjämt SE61197/2020 
Ny titel:  RLD N 
SE UCH Klosterbacken Above The Sky SE30447/2019 
Ny titel:  SE UCH 
AGD I AGHD I FDI FDII Ljuvliga Epidemin Av Skratt SE28129/2020 
Ny titel:  AGHD I 
LD STARTKLASS RLD A RLD F RLD N Ljuvliga Explosiva Diesel 
SE60418/2020 
Ny titel:  RLD A 
AGD I AGHD I Momosas Elsa SE56398/2017 
Ny titel:  AGHD I 
DK UCH DK V-21 FI UCH SE UCH US CH Pockets Jimmy Choo 
SE60182/2020 
Ny titel:  SE UCH 
LD STARTKLASS NW 1 RLD N&F&A SE RALLYCH Sage Brand v 
Pistachio Surprise SE41394/2020 
Ny titel:  NW 1 
RLD N Whambam Crumbelina Dicaramello SE43002/2021 
Ny titel:  RLD N 
AGD I AGHD I RLD F RLD N Wunderbaums All Guns Blazing 
SE13240/2020 
Ny titel:  RLD F 
AGD I AGHD I SE VCH Wunderbaums Diamonds And Rust 
SE13239/2020 
Ny titel:  AGHD I 
SE UCH Wunderbaums Take Me To The Top SE54352/2019 
Ny titel:  SE UCH

Juli 2022 
RLD F RLD N Awanga's Ot Anton SE34019/2021 
Ny titel:  RLD N 
RLD N Bar-B's Leo SE50339/2021 
Ny titel:  RLD N 
AGHD I LD 1 LD STARTKLASS NW 1 RLD N&F&A SE RALLYCH 
Björabäckens Chocolate Power Dumle SE32365/2020 
Ny titel:  LD 1 
LD STARTKLASS RLD F RLD N Björabäckens Discoqueen Diana R 
SE31320/2021 
Ny titel:  RLD F 
RLD N Björabäckens Discoqueen Donna S SE31321/2021 
Ny titel:  RLD N 
SE VCH Choowo-Liz Black Onyx SE37028/2021 
Ny titel:  SE VCH 
FI AG(HOPP)CH FI AGCH SE AGCH Daloro Gardens Yolo Nova 
FIER10232/18 
Ny titel:  FI AG(HOPP)CH   FI AGCH   SE AGCH 
LD STARTKLASS NW 1 NW 2 RLD F Daloro Gårdens Darth Sai 
SE28688/2017 
Ny titel:  NW 1 
AGHD I Dalorogården Leia SE11775/2020 
Ny titel:  AGHD I 
RLD N Dalorogården Milou SE44948/2018 
Ny titel:  RLD N 
FDI FDII Fårö Shepherd Batteriingårej SE61203/2020 
Ny titel:  FDII 

LD STARTKLASS RLD N Fårö Shepherd Lugnistormen 
SE61199/2020 
Ny titel:  LD STARTKLASS 
NW 1 Ljuvliga Universums Urkraft Yang SE18703/2020 
Ny titel:  NW 1 
RLD A RLD F RLD N Oaktoft Zvala SE34421/2020 
Ny titel:  RLD F 
SE VCH Truemeric Daylily SE21139/2019 
Ny titel:  SE VCH

Augusti 2022 
RLD N Artic Light Gimme's More SE44951/2019 
Ny titel:  RLD N 
AGHD II Daloro Gardens A-Seger SE21652/2017 
Ny titel:  AGHD II 
AGD II Daloro Gardens Yra SE21654/2017 
Ny titel:  AGD II 
LD STARTKLASS RLD N Fårö Shepherd Silvermasen 
SE61204/2020 
Ny titel:  LD STARTKLASS 
AGD I AGHD I FDI FDII Ljuvliga Epidemin Av Skratt SE28129/2020 
Ny titel:  AGD I 
RLD F RLD N Ljuvliga Stående Björnen SE27398/2019 
Ny titel:  RLD F 
AGHD I Oaktoft Whitney SE55263/2019 
Ny titel:  AGHD I 
FI UCH SE UCH Poptarts Blueberry Of Swanee River 
SE48593/2021 
Ny titel:  SE UCH 
SE UCH Prince At Bellagoto Des Romarins De SE12612/2020 
Ny titel:  SE UCH 
LD STARTKLASS RLD F RLD N Puma Peach Du Pic d'espade 
SE17104/2020 
Ny titel:  RLD N 
AGHD I Red Cherry's Hera SE64222/2020 
Ny titel:  AGHD I 
RLD F RLD N Sage Brand v Raspberry Dream SE41391/2020 
Ny titel:  RLD F 
AGHD I AGHD II RLD N Sheltoon Watermark SE41654/2018 
Ny titel:  AGHD II 
AGD I AGHD I RLD F RLD N Wunderbaums All Guns Blazing 
SE13240/2020 
Ny titel:  AGD I

September 2022 
DK UCH LU CH SE UCH VDH CH 3l-Brightly Freckled Moon Spirit 
Yu VDHCASDM20M038Ü 
Ny titel:  SE UCH   
RLD F RLD N Bar-B's Icon SE18182/2019 
Ny titel:  RLD F 
RLD N Bar-B's Lycka SE66457/2021 
Ny titel:  RLD N 
AGHD I LD 1 LD STARTKLASS NW 1 RLD N&F&A SE RALLYCH 
Björabäckens Chocolate Power Dumle SE32365/2020 
Ny titel:  NW 1 
RLD F RLD N Dalorogården Azurit SE23452/2019 
Ny titel:  RLD F 
AGHD I RLD A RLD F RLD N Dalorogården Ice Cream Vanilla 
SE52209/2017 
Ny titel:  AGHD I 
NO JV-19 NO V-19 NORD V-19 NORD V-22 NORDIC CH 
SE&DK&FI&NO UCH Fuzzbottom Queen SE16881/2019 
Ny titel:  SE UCH   NO UCH 
LD STARTKLASS RLD N Fårö Shepherd Lugnistormen 
SE61199/2020 
Ny titel:  RLD N 
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LD 1 LD STARTKLASS RLD N&F&A SE RALLYCH Ljuvliga Galna 
Hästen SE27397/2019 
Ny titel:  RLD A 
RLD F RLD N Ljuvliga Universums Urkraft Yin SE18702/2020 
Ny titel:  RLD F 
RLD N My Hairy Friends Jismo SE32906/2021 
Ny titel:  RLD N 
RLD A RLD F RLD N Oaktoft Zvala SE34421/2020 
Ny titel:  RLD A 
FI UCH SE UCH Pancake At Makemagic Del Molino Del 
SE28521/2021 
Ny titel:  SE UCH 
LD STARTKLASS NW 1 RLD N&F&A SE RALLYCH Sage Brand v 
Pistachio Surprise SE41394/2020 
Ny titel:  SE RALLYCH 
RLD N Skymningsskallets Come On SE64233/2021 
Ny titel:  RLD N 
AGD I AGHD I RLD A RLD F RLD N Världens Bästa Extra 
SE57283/2018 
Ny titel:  AGHD I 
RLD F RLD N Wunderbaums The Hellion SE13237/2020 
Ny titel:  RLD F

Oktober 2022 
AGD II AGHD I Bar-B's Allways Number One SE16010/2018 
Ny titel:  AGD II 
LD STARTKLASS NW 1 NW 2 RLD F Daloro Gårdens Darth Sai 
SE28688/2017 
Ny titel:  NW 2 
AGHD II Dalorogården Yogosafir Yoshi SE11772/2020 
Ny titel:  AGHD II 
LD 1 LD STARTKLASS RLD N&F&A SE RALLYCH Ljuvliga Galna 
Hästen SE27397/2019 
Ny titel:  SE RALLYCH 
RLD N Ljuvliga Smickrande Komplimanger SE60307/2021 
Ny titel:  RLD N 
RLD F RLD N Oaktoft Quicksilver SE54208/2019 
Ny titel:  RLD N 
FI UCH SE UCH Pancake At Makemagic Del Molino Del 
SE28521/2021 
Ny titel:  FI UCH 
RLD N Rusch Maryland SE37684/2020 
Ny titel:  RLD N 

AGHD I Sage Brand v Heavenly Licorice SE41392/2020 
Ny titel:  AGHD I 
FDI FDII RLD A RLD F RLD N Sheltoon Just As Well SE58615/2018 
Ny titel:  FDII 
AGD I AGHD I Sheltoon Piquant SE48150/2018 
Ny titel:  AGD I   AGHD I 
SE UCH Silver Dream Mini's High Hopes SE46663/2021 
Ny titel:  SE UCH 
SE UCH Viking Life Energy SE14513/2022 
Ny titel:  SE UCH

November 2022 
RLD A RLD F Artic Light Bad Bishop SE13789/2021 
Ny titel:  RLD A 
AGHD I LD 1 LD STARTKLASS NW 1 RLD N&F&A SE RALLYCH 
Björabäckens Chocolate Power Dumle SE32365/2020 
Ny titel:  SE RALLYCH   AGHD I 
RLD N Björabäckens Flowerpower Poppy SE34379/2019 
Ny titel:  RLD N 
SE UCH Choowo-Liz Zaga SE22196/2019 
Ny titel:  SE UCH 
NW 1 Dalorogården Facett SE18708/2021 
Ny titel:  NW 1 
RLD N Dalorogården Ipsi SE52210/2017 
Ny titel:  RLD N 
RLD N Ljuvliga Bortskämda Ensambarnet SE43173/2021 
Ny titel:  RLD N 
SE VCH Lundens Bellagotto A New King SE23222/2021 
Ny titel:  SE VCH 
SE AG(HOPP)CH SE AGCH Minimeras Mixxa SE44779/2017 
Ny titel:  SE AGCH 
RLD F RLD N Oaktoft Quicksilver SE54208/2019 
Ny titel:  RLD F 
FI UCH SE UCH Poptarts Blueberry Of Swanee River 
SE48593/2021 
Ny titel:  FI UCH 
LD STARTKLASS RLD F RLD N Puma Peach Du Pic d'espade 
SE17104/2020 
Ny titel:  LD STARTKLASS   RLD F 
RLD N Truemeric Bailey SE12930/2018 
Ny titel:  RLD N 
RLD N Wunderbaums Wings Of An Angel SE59965/2019 
Ny titel:  RLD N

OBS! Reservation för felskrivning i redigeringen!  





Nose 
WorktävlingSMASKs första officiella tävling blev en Nose 

Worktävling (genom SNWK) i norra Värmland, 
närmare bestämt Dalby skyttegilles skjutbana i 
Likenäs. 

Vi hade räknat med att SMASKs medlemmar skulle 
anmäla när det var förtur för SMASK men så var inte 
fallet, det enda ekipage som tävlade med SMASKs 
medlemskap var Elina Olsson och Sai (Daloro Gårdens 
Darth Sai), från Arvika. Och det gjorde de med 
bravur. Ekipaget blev 2:a i totalen, samt flera vinster 
i momenten. De tog också sitt 15:e och sista diplom i 
klass 1 i Nose Work. 

SMASK Mitt – 19 juni



God Jul önskar Kennel Advantic’s



God Jul 
önskar 

Åkerkullans kennel



God Jul

önskar 
Nynnagårdens Pearl 

Heart “Pärlan”
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Svenska Miniature American ShepherdKlubbens

Årsmöte
12 mars 2023

Mötet blir digitalt där alla kan vara med live.

Mer info kommer på vår webbsida  

och i nästa SMASKblad

Motioner ska vara inne senast 31 december  

enligt våra stadgar

GOD JUL 
&

 GOTT NYTT ÅR!


