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                       SGS medlemsblad nr 1 2016 

 
 
 
 
 
 
Ordförande Annika Nyman 

070-5457497 
barkan120@yahoo.se 

Vice ordf. Åsa Nilsson 
070-3788614 

Kassör Barbro Berg Almskoug 
070-5523379 
barbro.berg@telia.com 

Sekreterare Gunn-Ell Sehlstedt 
0611-608 78 

                 walliantsgriffon@hotmail.com 

Ordinarie  Julia Hierner 
ledamot 070-4584015 

julia.hierner@yahoo.se 

Suppleanter Monika Löfdahl 
073-3827614 
035-107757 
docentenavc@hotmail.com 

Anna Heljeberg 
0220 - 331 17 
jackfrost@suravision.se 

My Pettersson 
mywiktoria@gmail.com 

__________________________________ 
 
Valphänvisare: Monika Löfdahl ( se ovan) 

Avelsråd -Vilande. 
För avelsrådgivning kontakta sekreterare 

Gunn-Ell Sehlstedt se ovan 
Medlemskap i SGS: 

A-medlem 250:- 
Familjemedlem 125:- 

Bjudmedlem 150:- 
Medlem utanför Sverige 350:- 

Uppfödarlista SGS hemsida 100:- 
Plusgiro 69 81 18-7 

Svenska Griffonsektionen. 
c/o Barbro Berg Almskoug, se ovan 
Betalning från utlandet SGS IBAN : 

SE7495000099603406981187 
Ange alltid IBAN kontonummer 

tillsammans med bankens BIC/SWIFT 
adress NDEASESS 

 
Kom ihåg att skriva namn och adress på 

inbetalningen samt 
ange tydligt vad betalningen avser 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

     Ur innehållet: 
� Redovisning av de  

               vinstrikaste griffonerna  
               2015. 

� Inbjudan till Årets 
rasspecial 

               och domarpresentation. 
� Reseberättelse från rysk  

               griffonutställning. 
� Bild och text från  

Älvsjömässan 
____________________________ 

 
    Redaktör för Griffonbladet 

    Siv Jernhake, Spårg.2 
    74046 Östervåla 
    Tel 0292  71606 

    kennelvendettas@yahoo.se  
Priser annonsering 

600-: färgsida 
250-: helsida svart/vit 
125-: halvsida svart/vit 

_____________ 
 

    Manusstopp till nr 2 2016 
    15 maj 
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Västerås 24/4? 
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Ordförandens rader 
 

Hej på er! 

Dessa rader kanske inte blir så rolig läsning men ändå dess då viktigare. 
Styrelsen har gått igenom en tuff tid sedan jag skrev här senast. För en tid sedan fick ni ett 
brev från oss i styrelsen om den ekonomiska situationen. Det har inte varit lätt för oss och 
vi har fått lägga mycket tid och energi på efterforskning och möten. Som väl är så är vår 
ekonomi ändå relativt stabil rapporterar vår kassör Barbro Almskoug Berg. Inkomster från 
medlemsavgifter, anmälningsavgifter och annonser väntas överstiga SGS utgifter under 
året. 

Hur ser vårt uppdrag ut, vilka krav finns? För den som vill få en det detaljerad bild 
rekommenderar jag att läsa våra stadgar som finns att läsa på hemsidan.  

Här nedan har jag försökt illustrera detta i ett års-hjul 

 

                            SGS års-hjul 
       

Våra uppdragsgivare: 

Medlemmarna 

SKK och SDHK 

 

Exempel på viktiga uppdrag: 

RAS, uppföljning av forskning, 

SRD, information och publikationer 

Förutom dessa fasta åtaganden som rullar årsvis så har vi ett flöde av kommande och 
gående uppdrag från SKK, SDHK, våra medlemmar och ibland på styrelsens egna initiativ. 

Det finns alltid saker att fokusera på och det senaste året har vi inte varit sysslolösa och vi 
har fått påminna varandra om att göra vårt bästa efter tid och förmåga men att vi inte är 
några självutplånande supermänniskor. 

Med detta sagt hoppas jag på förståelse från er medlemmar. Vi har ju de senaste åren fått 
några nya ansikten som jobbar aktivt på många sätt för SGS på ett bra och engagerat sätt. 
Jag hoppas detta kan fortsätta. Vi är i behov av att på sikt hitta ännu fler som är beredda att 
lägga tid och energi för att fortsätta detta viktiga arbete som kan vara väldigt inspirerande 
och roligt om man är villig att jobba ihop mot gemensamma mål.  

jan-april
nytt medlemsår

VP Mydog
SDHK fullmäktige

SGS årsmöte
GB1

maj-aug
griffonspecial

GB2

sept-dec
årsbokslut

poängberäkning 
av årsbästa listor
VP Sthlm mässan

GB3 & GB4
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Jag tror nu att vi kan börja blicka framåt mot en tid där vi tack vare samarbete med våra 
uppdragsgivare kan arbeta mer fokuserat. Tillsammans kan vi bli starka och gå mot en 
positiv framtid.   

Hälso-arbetsgruppen är en sådan positiv satsning som verkligen haft fullt upp. Till nästa 
nummer har de säkert fler saker att informera om.  Högsta prioritet har har legat på 
andningsenkäten inför konferensen 27:e feb och samarbetet med SDHK väntas fortsätta 
efter det. 
Jag hoppas att vi ses i Västerås på årets årsmöte 24:e april. Det är ett viktigt möte och här 
kan ny som erfaren medlem ta del av SGS årsavslut likväl som påverka uppstart och plan av 
det kommande året. Välkomna!! 
Kanske ses vi också på specialen i Tvååker i år. Årets höjdpunkt tycker jag, att få se och 
träffa så många griffoner och fantaster � Jag längtar!!! 

Har ni en egen idé om en träff och vill vara med och arrangera, så det vi mycket positivt på 
det. Välkommen med er förfrågan! 

Nyligen gick jag igenom lite gamla grejer hemma i mina lådor och blev lite nostalgisk. Jag 
fann ett gammalt foto av min första griffon Fia, Inras Daffodil född 1978 (38år sedan) och 
min syster Mias första chihuahua Rosita som unghundar. Jag hittade även en 
blyertsteckning som vi ritat tillsammans 1985 när våra vovvar var i 7-års åldern.  

Åren har minsann gått, en del är sig likt men ack så mycket som förändrats.  
En del kanske till de bättre men jag är rädd att vi ibland har för bråttom i hundvärlden. Det 
finns så mycket erfarenheter och vishet som man kan ta del av. Det är inte alltid de senaste 
rönen som kommer, visar sig vara de bästa. Mitt råd är att vara rädd om det som byggts 
upp under många år och utveckla det med omsorg. Det går snabbt att rasera men tar lång 
tid att bygga upp. Det ska bli spännande att se hur hundvärlden ser ut i framtiden och jag 
hoppas på en sansad utveckling som inte skenar iväg utan sker med eftertänksamhet och 
förnuft men som ändå är up to date. 

Nu vill jag önska er en härlig vår,  
för det hoppas jag att vi har när ni läser detta nummer av GB!

Annika 
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RASSPECIAL 10 JULI 2016 
 
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till Griffonsektionens inofficiella rasklubbsutställning 
söndagen den 10 juli på Övrevi idrottsplats i Tvååker, Varbergs kommun. 
 

Domare; Peter Green, USA 
 
Sista anmälnings- och betalningsdag 13 juni 
Anmälningsavgift: Valpklass 150 kr och 200 kr för övriga klasser 
Plusgiro 69 81 18-7  Svenska Griffonsektionen 
 
Betalning från utlandet IBAN: SE7495000099603406981187 
Kom ihåg att skriva namn och adress på inbetalningen och vad betalningen avser. Inga 
efteranmälningar accepteras. 
 
Anmälan kan göras online via http://sdhk.net/anmalan_sgs/internetanm.php eller via 
länk på Griffonsektionens hemsida. www.griffonsektionen.com 
 
                            
Medlemskap obligatoriskt i rasklubben och för utländska utställare gäller även att sända 
in kopia av stamtavlan, om hunden inte ställts ut i Sverige tidigare. Möjlighet finns att 
annonsera i katalogen och färdigt manus skickas till Karin Johansson, Gnallen Vegas 
hage, 640 24 Sköldinge senast 13 juni. Endast helsida till en kostnad av 200 kr.                          

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 

Har ni något att skänka till prisbordet, till lotteriet eller sponsra på annat sätt så är det 
riktigt välkommet! Kontakta då Monika Löfdahl på mail docentenavc@hotmail.com 
eller tel. 073-3827614. 
Hallands Kennelklubb anordnar den 8 och 9 juli internationell resp. nationell utställning 
på samma plats, så möjligheten finns att kombinera Griffonspecialen med ytterligare två 
tävlingstillfällen. 

Glöm inte att ta med vandringspriser som ska returneras till 
utställningen. 
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Rasvinnarna  i  Ryssland  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   Best	  in	  Show	  vinnaren	  brabancon	  Tutu	  Prima	  Gricha	  

BIR	  belge	  	  Flamandskyi	  	  Gobelen	  Banket	  Etiket	  

BIR	  bruxellois	  Beauview	  	  Billie	  No	  Mates	  

BIM	  bruxellois	  Stail	  Aikemuno	  Kleopatra	  

BIS-‐valp	  Mosku	  Griff	  Jai	  Ose	  
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SGS Vandringspris till Bästa  
svenskfödda griffon på SKK:s utställning  
i Stockholm i december -15 tillföll 
Ch Jackfrost´s Blues Revival. Ägd och  
uppfödd av Anna Heljeberg. Se bilden. 
 
Motsvarande pris på My Dog i Göteborg  
tillföll Ch Manticorns Cody, ägd och uppfödd 
av Bodil Andersson. 
 
                Vi gratulerar! 

Årets uppfödare 2015 
Julia Hierner 

 

 
SGS Vandringspris till årets uppfödare. 

Priset är skänkt till SGS vid årsmötet 2001 av kennel Redcoat. Erövrades för alltid av kennel 
Walliant år 2008 men återskänktes därefter till SGS. 
Tävlan om priset avser resultat på officiella svenska utställningar. Uppfödaren av hundar som 
tilldelas CK, erhåller 1 poäng per hund (gäller samtliga tre varianter dvs bruxellois, belge och 
petit brabancon). Högst 3 poäng per hund inräknas i den totala summan aktuellt år. Den 
uppfödare som vid årets slut erhållit flest poäng tilldelas priset. Om två uppfödare uppnår 
samma poäng, medräknas poäng för hundar som erhållit mer än 3 CK under året. Den som 
erövrat priset 5 gånger erhåller priset för alltid. 
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Årets  bruxellois                                                                          Se	  även	  bilderna	  på	  omslaget	  

1.	  MANTICORNS	  CODY	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72/5	  	  	  	  	  	  	  103/9	  

2.	  MANTICORNS	  BISQUIT	  	  	  	  	  52/5	  	  	  73/8	  

3.	  NOTORIOUS	  RISE	  LIKE	  A	  PHOENIX	  	  	  	  	  45/5	  	  45/10	  

4.	  KOETSIERKE'S	  ZOETE	  JOMME	  	  	  	  	  	  	  41/4	  

5.	  ROTERR	  GRIFF	  NUMBER	  ONE	  	  	  	  	  39/5	  	  	  	  72/12	  	  

6.	  NOTORIOUS	  I'M	  JUST	  STUNNIN'	  	  	  	  	  	  37/5	  	  	  42/6	  

7.	  PADDITRACKS	  YUUKI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36/4	  

8.	  A	  GRIFFON'S	  FAIRYTALE	  CAYO	  	  	  	  	  	  	  33/5	  	  33/6	  

9.	  WENDELS	  GRIFFONER	  BIBBI	  BID	  	  	  	  	  	  32/5	  32/13	  

10.	  WALLIANTS	  UP	  TO	  YOU	  	  	  	  	  	  24/3	  

  

Årets  brabancon  

1	  NOTORIOUS	  LIKE	  A	  DIAMOND	  	  	  	  72/5	  78/11	  

2	  KWADIX	  BORSCHETTE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65/5	  	  	  	  76/11	  	  	  	  

3	  FLOR	  DE	  CANELAS	  HEAD	  OVER	  HEALS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65/5	  	  65/6	  

4	  JET'S	  ROYAL	  SEAL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63/5	  63/6	  

5	  JACKFROST'S	  BLUES	  REVIVAL	  	  	  	  	  61/5	  61/6	  

6	  HIERNERS	  LADY	  IN	  RED	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60/5	  	  	  109/15	  

7	  BUSUNGARNAS	  FERINA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59/5	  	  97/13	  

8	  RU-‐PAUL'S	  JUJUBEE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56/5	  93/11	  

9	  GRIFFON	  STEPS	  EPICA	  	  	  	  	  	  55/5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61/10	  

10	  GRIFFLAND	  DUSTIN	  HOFFMAN	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55/5	  	  	  	  60/6	  

	  

Årets  belge  

1.	  FIDDLE-‐STICK'S	  PINCH	  OF	  PEPPER	  	  	  	  	  63/5	  	  	  108/13	  

2.	  CHIPPICHAWA'S	  MISS	  CONCORDE	  	  	  	  57/5	  	  	  84/9	  
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3.	  RU-‐PAUL'S	  PEACOCK	  PARTY	  	  	  	  	  	  	  50/5	  	  	  	  105/14	  

4.	  VALMON	  LOUIS	  GENSTAT	  43/5	  	  	  	  75/13	  

5.	  HIERNERS	  THE	  BARON	  	  	  	  39/5	  	  67/12	  

6.	  ASPBACKARNA'S	  RHUM	  NEGRITA	  	  	  	  39/5	  	  	  	  44/10	  

7.	  FILA	  SAVOIE	  DARK	  COLLETT	  	  	  	  	  	  	  	  	  36/4	  	  	  	  	  	  	  	  	  36/7	  

7.	  SHEVILAN	  VAN	  HELSING	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36/3	  

9.	  ASPBACKARNA'S	  SANTA	  ANA	  	  	  	  	  	  	  	  32/5	  	  	  	  32/9	  

10.	  ASPBACKARNA'S	  STROH	  RUM	  	  	  	  	  	  31/5	  31/11	  

	  

Årets  Uppfödare  

1  Hierners  

Har	  tävlat	  med	  dessa	  hundar	  

HIERNERS	  LADY	  IN	  RED	  3,	  HIERNERS	  THE	  BARON	  3,	  	  HIERNERS	  THE	  COUNTESS	  3,	  	  HIERNERS	  THE	  
DUCHESS	  3,	  HIERNERS	  SULTAN	  OF	  SWING	  2,	  	  HIERNERS	  PEACH	  BELLINI'S	  JETJE	  1,	  HIERNERS	  HUNK	  OF	  
BURNING	  LOVE	  3,	  HIERNERS	  THE	  HULK	  1,	  HIERNERS	  APPLE	  MARTINI	  1,	  HIERNERS	  IRON	  MAN	  1,	  

HIERNERS	  BARK	  AT	  THE	  MOON	  3,	  HIERNERS	  STRAWBERRY	  DAIQUIRI	  1	  	  25  poäng  

2  Notorious    

Har	  tävlat	  med	  dessa	  hundar	  

NOTORIOUS	  CONCHITA	  WURST	  2,	  NOTORIOUS	  I'M	  JUST	  STUNNIN'	  3,	  NOTORIOUS	  RISE	  LIKE	  A	  
PHOENIX	  3,	  NOTORIOUS	  BAD	  BOY	  3,	  NOTORIOUS	  THE	  WORRYING	  KIND	  3,	  NOTORIOUS	  LIKE	  A	  
DIAMOND	  3,	  NOTORIOUS	  EUROVISION	  3	  ,	  NOTORIOUS	  SHOOTING	  STAR	  2,	  NOTORIOUS	  MY	  SILVER	  

LINING	  2	  	  24  poäng    

3  Walliants  

Har	  tävlat	  med	  dessa	  hundar	  

WALLIANTS	  LET	  IT	  BE	  3,	  WALLIANTS	  LAZER	  FLIP	  3	  ,	  WALLIANTS	  LA	  TOYA	  3,	  WALLIANTS	  HASTA	  LA	  
VISTA	  2,	  WALLIANTS	  UP	  TO	  YOU	  3,	  WALLIANTS	  WANNA	  BE	  ON	  TOP	  2,	  WALLIANTS	  NESSUN	  DORMA	  1	  

17  poäng  

  

Redaktionen  gratulerar  alla  framgångsrika  hundar  och  deras  ägare.  

	  



14

Griffonerna  på  Stockholmsutställningen    

	  

BIR	  bruxellois	  Ch	  Huvikummun	  Usko	  Eeverti	  med	  uppf.Eija	  
Koskelin,Finland.	  BIR	  belge	  Ch	  Shevilan	  Van	  Helsing	  med	  äg.	  Ann	  Söelsep,Danmark	  	  	  BT-‐1	  Chippichawa´s	  
Miss	  	  Concord,	  äg	  Nathalie	  Omre	  och	  BT-‐2	  Ch	  Fiddle-‐Stick´s	  Pinch	  of	  Pepper,	  äg.	  Jimmie	  Lundgren.	  BIR	  
brabancon	  Goldene	  Horde	  Modern	  Talking,	  äg.	  Eija	  Koskelin,	  Finland.	  	  	  	  Samtliga	  foto	  Annika	  Nyman	  
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Bruxellois	  BT-‐1	  Ch	  Donzeata	  Royal	  Silk	  med	  äg	  Åge	  Gjetnes,	  Norge	  och	  BT-‐2	  	  Huvikummun	  Rita	  Goes	  
Hollywood,	  äg	  Eija	  Koskinen	  

Ingen	  av	  de	  BIR-‐vinnande	  griffonerna	  kom	  till	  tävlan	  i	  gruppfinalen,	  vilket	  var	  lite	  snopet	  för	  mig.	  
Annika	  Nyman	  med	  fyra	  griffoner	  ställde	  dock	  upp	  i	  finalringen	  i	  musikföreställningen	  som	  hedrade	  
minnet	  av	  domaren	  Kenneth	  Edh	  som	  avlidit	  året	  innan	  

Siv	  Jernhake.	  

	  

  

  

  GCH  Seagryphs  
Sleeping  With  The  
Anemone.  Bäst  rasen  
på  den  prestigefyllda  
Westminster-‐
utställningen  i  New  
York.  
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Välkomna till årsmötet i Västerås  
den 24 april !! 

Mötet kommer att hållas i Rocklunda bandyhall en trappa 
upp(hiss finns) i samband med SKKs utställning. 

Griffonerna kommer att gå först på morgonen så vi kan hålla 
mötet så fort bedömningen är klar. 

Vid frågor ring Annika Nyman 070-545 74 97 

Vi samlas vid griffonringen efter bedömningen.  

Agria bjuder på förfriskningar. 

Kom ihåg att lämna tillbaka 
vandringspriser till årets Griffonspecial. 

Prisansvarig för vp, hp och sponsring i år är Monika 
Löfdahl 073-3827614, 035-107757 

docentenavc@hotmail.com. Hör gärna av er till 
Monika med frågor och förslag på sponsring. 

Uppfödare!! 
Stöd klubben genom att bjuda era nya valpköpare på 

gåvomedlemskap i SGS 

 till reducerat pris 150kr första året. 

Ett trevligt sätt att bjuda in dem till vår förening 
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I kulisserna på  
Stockholms hundmässa 2015 

Till minne av Kenneth Edh 
 

 

 
Denna fina tavla kommer från 
Kenneths konstsamling som 

skänkts till SKK. 

 

  

 

 

 

 
Det var en väldigt intressant och rolig erfarenhet att få delta för första gången i ett 
shownummer med mina griffoner. Kenneth Edh som vi tidigare skrivit om i GB hedrades 
med skönsång, SKK-kamrater och hans favoritraser whippet, chihuahua, griffon och 
pekinges. Kenneth har ju varit en känd profil på ”Stora Stockholm” i många år och hans 
speakerröst har varit starkt förknippad till finalerna. Varför denna show var ett fint sätt att 
hedra hans minne. Att sitta på guldpall och lyssna på mäktigt vacker musik i strålkastare 
inför publik var ett lagom svårt uppdrag för mina otränade älsklingar. Vi var med på 
genrepet på fredagen och sedan showen lördag och söndag. Detta gav mig ytterligare ett 
perspektiv på denna Megashow som lockar till sig så många utställare och besökare varje 
år. Så otroligt mycket arbete, förberedelser och många entusiaster som jobbar med detta. 
Jag hann också med att se SKK museums utställning, något som jag verkligen uppskattade 
som den nörd jag är. I år hade man också rensat ut en del överexemplar av gamla 
hundböcker som såldes på mässloppis. Jag gjorde några fina fynd och den gamla Marjorie 
Cousens Griffonboken som jag redan har ett par ex kommer jag att skänka till lotteriet på 
Griffonspecialen i år.    Text: Annika Nyman  
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Det	   kom	   ett	   foto	   på	   ovanstående	   magnifika	   brabanconhuvud	   från	   vår	   tidigare	  
ordförande,	  redaktör	  m.m	  Birgitta	  Brunbäck,	  kennel	  Redcoat.	  

Hon	  berättade	  hur	  konstverket	  kommit	  i	  hennes	  ägo	  som	  present	  från	  goda	  vännen,	  
norfolkterrieruppfödaren	   Elisabeth	   Matell	   i	   England.	   Elisabeth	   i	   sin	   tur	   hade	   fått	  
modellen	  av	  fd	  ordföranden	  i	  GBBA	  Elizabeth	  Lunn,	  kennel	  Bobenut.	  	  Elisabeth	  hade	  
skickat	  den	  till	  Birgitta	  med	  en	  bekant	  som	  skulle	  till	  Sverige,	  men	  innan	  Birgitta	  hann	  
få	  presenten	  hade	  Elisabet	  plötsligt	  avlidit.	  

Griffonsektionen	  har	  sedan	  flera	  år	  ett	  bruxelloishuvud	  av	  samma	  konstnärinna	  som	  
Vandringspris	   till	   Bästa	   uppfödargrupp	   på	   vår	   specialutställning.	   Det	   inköptes	   för	  
medel	  som	  samlats	  in	  till	  minne	  av	  Lena	  Hedfors	  vid	  hennes	  bortgång.	  

I	   min	   ägo	   finns	   förutom	   dessa	   två	   huvuden	   även	   vidstående	   grupp	   griffoner	   som	  
specialframställdes	  och	  tillverkades	  i	  begränsad	  upplaga	  till	  engelska	  griffonklubbens	  
100-‐årsjubileum.	  	  Red.	  
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Älvsjömässan den 12-13 december 2015. I Rallylydnad Mästarklass gjordes totalt 119 starter under två 
dagar. Allan (Al Capone) och jag lyckades få en 5:e-plats med 84 poäng på lördagen, och en delad 4:e-plats 
med 98 poäng på söndagen (bilden ovan). 
Det är vi naturligtvis jätteglada och mycket stolta över. Oerhört svår miljö för hundarna att hålla fokus i - 
ibland hörde man inte vad man själv tänkte!)  
/Bodil Lundell 

Duktiga 
Rallylydnad 
griffoner. 
Fler framgångar för Allan och Zion 
som vi träffade i förra numret av 
Griffonbladet. 

Vi åkte till Älvsjömässan med minimala 
förväntningar och krav. Att prestera under 
de förutsättningarna var inget jag ville 
lägga på Zion, knappa 2 år.. Vi skulle bara 
träna för framtiden. 
Zion tänkte annorlunda och presterade 
på topp! 90 poäng av 100 på lördagen 
och 97 poäng på söndagen. Allt vi har 
tränat på, satt som ett smäck och det var 
bara vi två som existerade i den stunden. 
Tack Zion, för en fantastisk helg och 
avslutning på vårt första tävlingsår 
tillsammans. 
//Monica Svensson 
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Samarbete mellan rasklubbarna 

Inom Svenska Dvärghundsklubben finns idag 17 rasklubbar av varierande storlek både 
gällande registrerade hundar och även antal medlemmar. Den ras som 2015 hade flest 
registreringar var chihuahua med totalt 1919 valpar om man räknar båda hårlagen och den ras 
med minst registreringar var King Charles Spaniel med 24 valpar.  

Att anordna aktiviterer och träffar som t.ex. föreläsningar, utbildningar eller olika prova på 
aktiviteter kan i de mindre rasklubbarna vara svårt delvis för att rasklubben i sig är liten eller 
att ekonomin inte räcker till. Jag vill uppmuntra rasklubbarna att bjuda in varandra till 
aktiviteter eller att eventuellt samarrangera.  

Använd gärna Svenska Dvärghundsklubbens facebooksida för att annonsera arrangemang 
eller träffar där ni i rasklubben kan tänka er att bjuda in medlemmar från andra rasklubbar 
inom SDHK. 

2015 2014 Ändr (st) Ändr (%) 
BICHON FRISÉ 169 270 -101 -37,4% 
BICHON HAVANAIS 753 679 74 10,9% 
BOLOGNESE 67 69 -2 -2,9% 
CHIHUAHUA, KORTHÅRIG 767 868 -101 -11,6% 
CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG 1 152 1 459 -307 -21,0% 
COTON DE TULÉAR 144 96 48 50,0% 
FRANSK BULLDOGG 778 779 -1 -0,1% 
GRIFFON BELGE 29 39 -10 -25,6% 
GRIFFON BRUXELLOIS 51 41 10 24,4% 
JAPANESE CHIN 48 82 -34 -41,5% 
KING CHARLES SPANIEL 24 27 -3 -11,1% 
LÖWCHEN 34 36 -2 -5,6% 
MALTESER 163 154 9 5,8% 
MOPS 737 646 91 14,1% 
PAPILLON 383 389 -6 -1,5% 
PEKINGESE 40 39 1 2,6% 
PETIT BRABANCON 145 125 20 16,0% 
PHALÈNE 116 104 12 11,5% 
RUSSKIY TOY 116 93 23 24,7% 
PRAZSKÝ KRYSARÍK 103 111 -8 -7,2% 
CHINESE CRESTED DOG 493 682 -189 -27,7% 
 

Trevlig vår! 

Maria Lönnhammar 

Ordförande SDHK 
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Välkommen till  
Svenska Dvärghundsklubbens nationella utställning 7 maj 2016 

Plats: Lidköping 
Sista anmälningsdag, betalningsdag för anmälan 11 april 2016 

 
Anmälan kan göras via www.sdhk.net, när anmälan görs via Internet sker betalning samtidigt som 
anmälan av hund. OBS!  För sent inkomna anmälningar/betalningar returneras. 
Anmälan är bindande.  Medlemskap obligatoriskt i rasklubben. 
OBS! NYTT om Du anmäler på tävlingsanmälan så är det bara en hund på varje inbetalning, 
hundens regnummer, namn och tävlingsplats och det betalas till BANKGIRO 5358-2276   
 
För utländska utställare gäller medlemskap i utländsk specialklubb och att sända med en kopia av 
stamtavlan (om hunden inte tävlat i Sverige tidigare) samt kvitto på betalningen i samband med 
anmälan. 
För utländska utställare: IBAN: SE17 8000 0802 1800 4009 1514 
Ange alltid IBAN kontonummer tillsammans med bankens 
 BIC/SWIFT adress SWEDSESS, även kortbetalning 

 
Tävlingsanmälan & premiekort sändes till Karin Johansson, Gnallen Vegas Hage,  
640 24 SKÖLDINGE Tel. 0157- 500 37. E-mail: karin.utstallning@sdhk.net  
(glöm ej att uppge ditt kontonummer & ägarens namn) 
Inga anmälningar via denna adress, använd istället SDHKs Internetanmälan på: http://sdhk.net 

 
Anmälningsavgifter: valpklass (6-9 mån.) 180:- SEK,  junior- (9-18 mån.), unghund  
(15-24) öppen (15 >) championklass: 370:- SEK, veteranklass (8 år >) 230:- SEK. 

 
DOMARE: 
 
Veli-Pekka Kumpumäki, Finland: Chihuahua långhår, Malteser, Prazský Krysarik, Pekingese.  
Yvonne Cannon, Irland: Bolognese, Bichon Frisé, Bichon Havanais, Coton de Tulear, Mops, 
Japanese Chin, Russkiy Toy Släthår, Russkiy Toy Långhår.  
Maria Lönnhammar: Chihuahua Korthår.  
Kerstin Nilsson: Fransk Bulldog, Papillon, Phalène, Löwchen  
Sara Nordin: Chinese Crested dog, King Charles Spaniel. Griffon Belge, Griffon Bruxellois. Petit 
Brabancón.  
 
GRUPPDOMARE:  
 
Bästa Valp: Veli Pekka Kumpumäki  
Bästa Junior: Sara Nordin  
Bästa Unghund: Kerstin Nilsson  
Bästa Veteran: Maria Lönnhammar  
Bästa Avelsgrupp: Veli Pekka Kumpumäki 
Bästa Uppfödargrupp: Kerstin Nilsson  
Best in Show: Yvonne Cannon  

 
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN ! 

 SVENSKA DVÄRGHUNDSKLUBBEN I SAMARRANGEMANG  
MED PHALÈNESÄLLSKAPET 
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Välkommen till  
Svenska Dvärghundsklubbens nationella utställning 4 juni 2016 

Plats: Norrköping, Himmelstalund 
Sista anmälningsdag, betalningsdag för anmälan 9 maj 2016 

 
 

Anmälan kan göras via www.sdhk.net, när anmälan görs via Internet sker betalning samtidigt som 
anmälan av hund. OBS!  För sent inkomna anmälningar/betalningar returneras. 
Anmälan är bindande.  Medlemskap obligatoriskt i rasklubben. 
OBS! NYTT om Du anmäler på tävlingsanmälan så är det bara en hund på varje inbetalning, hundens 
regnummer, namn och tävlingsplats och det betalas till BANKGIRO 5358-2276   
 
För utländska utställare gäller medlemskap i utländsk specialklubb och att sända med en kopia av 
stamtavlan (om hunden inte tävlat i Sverige tidigare) samt kvitto på betalningen i samband med 
anmälan. 
För utländska utställare: IBAN: SE17 8000 0802 1800 4009 1514 
Ange alltid IBAN kontonummer tillsammans med bankens 
 BIC/SWIFT adress SWEDSESS, även kortbetalning 
 
Tävlingsanmälan & premiekort sändes till Karin Johansson, Gnallen Vegas Hage, 640 24 
SKÖLDINGE Tel. 0157- 50037. E-mail: karin.utstallning@sdhk.net 
(glöm ej att uppge ditt kontonummer & ägarens namn) 
Inga anmälningar via denna adress, använd istället SDHKs Internetanmälan på: http://sdhk.net 

 
Anmälningsavgifter: valpklass (6-9 mån.) 180:- SEK,  junior- (9-18 mån.), unghund (15-24) öppen 
(15 >) championklass: 370:- SEK, veteranklass (8 år >) 230:- SEK. 

 
 

DOMARE: 
 

Zelico Gajic, Slovenien: Fransk Bulldog, Mops, Pekingese.  
Marja Kosonen, Finland: Chihuahua Korthår, Papillon, Phalène 
Marku Kipinä, Finland: Bolognese, Bichon Frisé, Bichon Havanais, Coton de Tuleár, Japanese Chin, 
King Charles Spaniel, Löwchen, Malteser.  
Morgan Granander: Chihuahua Långhår.  
Jahn Stääv: Chinese Crested dog, Russkiy Toy Släthår, Russkiy Toy Långhår, Prazský Krysarik, 
Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabancón.  
 
GRUPPDOMARE:  
Bästa Valp: Morgan Granander  
Bästa Junior: Marku Kipinä  
Bästa Unghund: Marja Kosonen  
Bästa Veteran: Jahn Stääv  
Bästa Avelsgrupp: Marku Kipinä  
Bästa Uppfödargrupp: Marja Kosonen  
Best in Show: Zelico Gajic 
  

 
 
 

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN 
 SVENSKA DVÄRGHUNDSKLUBBEN I SAMARRANGEMANG  

MED PHALÈNESÄLLSKAPET 
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Välkommen till  
Svenska Dvärghundsklubbens nationella utställning 2 juli 2016 

Plats: Borås, Ryda Sportfält 
Sista anmälningsdag, betalningsdag för anmälan 6 juni 2016 

 
Anmälan kan göras via www.sdhk.net, när anmälan görs via Internet sker betalning samtidigt som 
anmälan av hund. OBS!  För sent inkomna anmälningar/betalningar returneras. 
Anmälan är bindande.  Medlemskap obligatoriskt i rasklubben. 
OBS! NYTT om Du anmäler på tävlingsanmälan så är det bara en hund på varje inbetalning, hundens 
regnummer, namn och tävlingsplats och det betalas till  BANKGIRO 5358-2276   
 
För utländska utställare gäller medlemskap i utländsk specialklubb och att sända med en kopia av 
stamtavlan (om hunden inte tävlat i Sverige tidigare) samt kvitto på betalningen i samband med 
anmälan. 
För utländska utställare: IBAN: SE17 8000 0802 1800 4009 1514 
Ange alltid IBAN kontonummer tillsammans med bankens 
BIC/SWIFT adress SWEDSESS, även kortbetalning 

 
Tävlingsanmälan & premiekort sändes till Karin Johansson, Gnallen Vegas Hage, 640 24 
SKÖLDINGE Tel. 0157- 50037. E-mail: karin.utstallning@sdhk.net 
(glöm ej att uppge ditt kontonummer & ägarens namn) 
 
Inga anmälningar via denna adress, använd istället SDHKs Internetanmälan på: http://sdhk.net 

 
Anmälningsavgifter: valpklass (6-9 mån.) 180:- SEK,  junior- (9-18 mån.), unghund (15-24) öppen 
(15 >) championklass: 370:- SEK, veteranklass (8 år >) 230:- SEK. 

 
 

DOMARE: 
 
Gabriele Runge, Tyskland: Bolognese, Bichon Frisé, Bichon Havanais, Griffon Belge, Griffon 
Bruxellois, Petit Brabancón.  
Gunilla Albrightsen: Chihuahua Korthår, Chihuahua Långhår.  
Jonathon Andersen, Irland: Fransk Bulldog, Japanese Chin, Mops, Pekingese..  
Ann-Christin Johansson: Papillon, Phalène.  
Adam Ostrowski, Polen: Chinese Crested dog, Coton de Tulear, King Charles Spaniel, Malteser, 
Russkiy Toy Släthår, Russkiy Toy Långhår, Prazský Krysarik, Löwchen.  
 
GRUPPDOMARE:  
 
Bästa Valp: Adam Ostrowski  
Bästa Junior: Jonathon Andersen  
Bästa Unghund: Gunilla Albrightsen  
Bästa Veteran: Gunilla Albrightsen  
Bästa Avelsgrupp: Adam Ostrowski  
Bästa Uppfödargrupp: Jonathon Andersen  
Best in Show: Ann-Christin Johansson 

 
 
 
 
  

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! 
 SVENSKA DVÄRGHUNDSKLUBBEN I SAMARRANGEMANG  

MED SVENSKA LÖWCHEN CIRKELN 
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Välkommen till  
Svenska Dvärghundsklubbens nationella utställning den 4 september 2016 

Plats: Högbro Bruk, Sandviken 
Sista anmälningsdag, betalningsdag för anmälan 8 augusti 2016 

 
Anmälan kan göras via www.sdhk.net, när anmälan görs via Internet sker betalning samtidigt som 
anmälan av hund. OBS!  För sent inkomna anmälningar/betalningar returneras. 
Anmälan är bindande.  Medlemskap obligatoriskt i rasklubben. 
OBS! om Du anmäler på tävlingsanmälan så är det bara en hund på varje inbetalning, hundens 
regnummer, namn och tävlingsplats och det betalas till BANKGIRO 5358-2276   
 
För utländska utställare gäller medlemskap i utländsk specialklubb och att sända med en kopia av 
stamtavlan (om hunden inte tävlat i Sverige tidigare) samt kvitto på betalningen i samband med 
anmälan. 
För utländska utställare: IBAN: SE17 8000 0802 1800 4009 1514 
Ange alltid IBAN kontonummer tillsammans med bankens 
 BIC/SWIFT adress SWEDSESS, även kortbetalning 
 
Tävlingsanmälan & premiekort sändes till Karin Johansson, Gnallen Vegas Hage, 640 24 
SKÖLDINGE Tel. 0157- 50037. E-mail: karin.utstallning@sdhk.net 
(glöm ej att uppge ditt kontonummer & ägarens namn) 
Inga anmälningar via denna adress, använd istället SDHKs Internetanmälan på: http://sdhk.net 
 
Anmälningsavgifter: Valpklass (6-9 mån.): 180:- SEK. Junior- (9-18 mån.), unghund  
(15-24) öppen (15 >) championklass 370:-Veteranklass (8 år >) 230:- SEK. 

 
DOMARE 

 
Jean-Francois Vanaken, Belgien Fransk Bulldogg, Löwchen Russkiy Toy långhår Russkiy 
Toy släthår, Prasky Krysarik 
Anthony Allcock, Storbritannien Bologense Bichon Havanais Chinese Crested Dog Coton 
de Tuléar King Charles Spaniel Malteser Griffon Belge Griffon Bruxellois Petit Brabancon 
Pekingese 
Robert Sansom, Storbritannien Chihuahua långhår, Papillon, Phalène 
Åsa Andersson, Bichon Frisé, Japanese Chin, Mops, Chihuahua korthår 
 
 

 
GRUPPDOMARE 

Robert Sansom: Bästa valp, Bästa Avelsgrupp 
Anthony Allcock: Bästa Junior, Bästa Uppfödargrupp  

Åsa Andersson: Bästa Unghund, Bästa Veteran 
Jean-Francois Vanaken: Best In Show 

 
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!!! 

SVENSKA DVÄRGHUNDSKLUBBEN I SAMARRANGEMANG MED 
SVENSKA RUSSKIY TOY KLUBBEN 
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Notorious Griffoner 
firar 30års jubileum  

1986-2016 
1986 föddes den första, IntCh.NotoriousMuffinMan  

som var Årets Bruxellois 1990-91 
Sedan dess har 99 röda sträva eller släta griffoner fötts upp. 

Av dem har hittills 38 vunnit championat och fler unga står på tur och 
väntar på att nå rätt ålder. 

Årets Brabancon/ Bruxellois under åren har varit: 
1999-2000 IntCh.oVärldsvinnare-98 Notorious Don Giovanni 

2005 Ch.oVärldsvinnarveteran-08 Notorious Michelle Ma Belle 
2006-07 Ch.Notorious Be-Bop-A-Lula 
2011 Ch.Notorious I’m Just Stunnin’ 

2012-13-14 IntCh.o Europavinnare-15 Nototrious Bad Boy 
och avslutningsvis blev  

Europavinnare-15 Notorious Like A Diamond Årets Brabancon 2015 
 

Årets Griffonuppfödare: vanns 2002,2003,2011,2012 o 2013 
Dessutom har många Bis-vinster och placeringar på Specialen erövrats 

   under åren. Vilka fantastiska år det varit  
   med så många härliga Griffoner och supportrar. 
   Stort tack till alla som bidragit till att 
       göra denna saga sann!! 

Annika Nyman 
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Årets Petit Brabancon 2015 
 

  

 

Notorious Like A Diamond 
e: N. Bad Boy u: N.Ignite The Light  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Uppfödd o ägd av Annika Nyman  
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