
När: 16 februari - 2020 

Var: Vätterleden, Gränna 

Tider: 9.00 – ca: 17.00  

Ämnen: Mentalitet & Avel 
bl.a 
*Hur du lyckats med din avel för att få vinnande hundar. 

*Kommunikation- Samarbete mellan uppfödare, konflikter och bråk. 

* Rasstandarden och dess betydelse. 

*Matadoravel och påverkan av många barnbarn i en population.  

* Mentalitetens betydelse inom aveln, familjehunden. Varför man måste låta bli att använda vissa individer i avel. 

Frågor inom ovanstående ämnen tas gärna emot skriftligt senast 1 februari, maila dessa till      marianne@smhk.nu 

Kostnad: 300 sek. i denna kostnad ingår fm. & em. fika, samt lunch. 

Anmälan görs senast 15 januari – 2020 till: anm@sbhk.se 

anmälan är bindande, avgifter som inte betalas kommer att faktureras. 

Betalning sker senast 29 januari till pg. 425 79 80 - 5 

 

Märk inbetalningen med 16/2 samt namn på vem avgiften avser.  

 

Har man frågor så kontakta Carina Nilsson på tfn. 070-350 43 13.  

 

 

   

På http://www.vatterleden.se/ hittar man mera information om Vätterleden gällande boende m.m. 

 

mailto:anm@sbhk.se
http://www.vatterleden.se/


 

Presentation av föreläsarna 

 

Jag heter Annelie Isaksson och arbetar som lärare på ett Naturbruksgymnasium.  

Mitt specialämne är hund. 

Har levt med och arbetat praktiskt med hund i större delen av mitt liv. 

Tränat, tävlat i bruks och lydnad, fött upp ett antal kullar under årens lopp, har hållit 

hundägarutbildningar och utbildat främst valpkursinstruktörer. 

Sedan många tillbaka har jag en utbildning som heter ”Fördjupad Raskunskap”, vilken riktar sig till 

alla de som arbetar med olika typer av hundar, såsom instruktörer, veterinärer och alla de som 

jobbar på hundpensionat eller hunddagis. Det är en utbildning som startades av Åsa Ahlbom och 

Agneta Geneborg sedan 1990. 

För mig är hundens och framförallt rasers historia väldigt viktig. 

Varför ser våra hundar så olika ut? 

Varför har de så olika intressen? 

Varför reagerar hundar så olika i samma situationer, beroende på ras? 

Detta och lite till, med fokus mot era raser är det jag tänker berätta lite om när jag kommer till er. 

Ser fram emot att träffas 

Mvh 

Annelie Isaksson 

 

Jeanett Lemmeke 

Jag är född i Danmark, uppvuxen i Norge och hamnade som ung i Sverige. Det passade mig bra – 

Sverige är ett fantastiskt ställe att bo i när man vill hålla på med hundar!        

Djur har alltid legat mig varmt om hjärtat, och min första hund (en sheltie) flyttade in redan när jag 

var sex år.  

Tio år senare köpte jag min alldeles egna dobermann, som följes av fler, och idag har jag fött upp 

många hundra hundar, allt medan jag utbildat mig, växt, mognat, utbildats och förstås bildat familj.  

Parallellt med hundarna har jag också alltid haft katter, och en stor passion för siameserna som jag 

fött upp nästan lika länge som dobermann.  

Mitt stora intresse är avel, och fler raser har fötts hos oss; Dobermann, dvärgpinschrar, chinese 

crested dogs och i skrivandes stund har jag vår första greyhoundkull.  

Vi har också hästar, nakenkatter och höns i familjen. 

Till vardags bor jag med man och vuxna döttrar nära Arlanda, där vi sedan 14 år tillbaka driver Vita 

Husets Hund och Kattpensionat. 

Den tid jag har som fritid lägger jag på att döma hundar, bla inom grupp 1, 2, 6, 9 och 10. Jag sitter i 

styrelsen i STOKK och försöker också engagera mig inom SKK.  



 

1988 – Godkändes kennelnamnet Jean Dark  

Några meriter:  

Dobermann;  

 - 20 års vinnande uppfödargrupper i rad på Stora Stockholm, flertalet ”Vice världsvinnare”. 

Hundratals mentaltestade dobermann på MH och MT, samt brukstävlande hundar, egna och andras. 

År efter år landets framgångsrikaste allround dobermann.  

SKKs Bruksuppfödarpris (flera stycken) SBK:s korningsdiplom (flera stycken) 

Chinese crested Dog 
 – Vinnare på Crufts 2018, ”Vice världsvinnare”, Europavinnare och flertalet champions och 
vinnartitlar. 
Dvärgpinscher 
 – Flertalet champions, vinnartitlar mm samt världsvinnande uppfödargrupp  
Sphynx 
 – Flertalet champions 
Siames/Oriental 
 – Flertalet champions, junior winners och en vice världsvinnare. Flera gånger årets vinstrikaste 
siames/oriental. 
 
Amerikansk miniatyrhäst  

- Sveriges vinstrikaste hingst och 2018 var vårt sto det vinstrikaste och just nu florerar hon på 
Svenska Hästavelsförbundets sidor.   

 
Inom kennel Jean Dark och jag haft 201 kullar, fördelade på 101 kullar hund och 100 kullar katt. Totalt 
har jag fött upp ca 900 individer, fördelade på ca 550 hundar och 395 katter. 
(Dessa siffror baseras endast på de levande kullarna och valparna/kattungarna) 
 
Under åren har jag entusiasmerat en massa människor i glädjen att resa gemensamt till 
hundutställningar, mötts upp i utomlands, tävlat, tittat på hundar i Europas alla hörn, och skapat 
minnen på alla möjliga och omöjliga platser i världen.  
 
Uppfödare i samverkan  
Startat upp och ansvarar för Facebookgrupperna  

• Dobermannuppfödare i samverkan 

• Siames och orientaluppfödare i samverkan  

• Sphynxuppfödare i samverkan  

• Dobermann DCM - Den största sidan med drygt 9000 medlemmar från alla världens hörn.   
 
Jag försöker hålla dessa levande, genom att dela information, kunskap och samvaro med de andra 
uppfödarna för att på sikt gynna våra rasers bevarande och utveckling.  
 

                            

 


