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Inbjudan till föreläsning för uppfödare och avelsintresserade. 

Den hålls digitalt söndagen den 6 juni klockan 17.00 via Zoom. 

Anmälan görs till marianne@smhk.nu och ska vara inkommen senast den  

1 juni. Anmälan ska innehålla namn, mailadress och rasklubb.  

Mikaela Sandbacka 

Uppfödare av japansk spets, avelsfunktionär och ledamot i SKK Avelskommitté.  

Agility och allmänlydnadsinstruktör.  

Bor i Södertälje med familj och 6 japanska spetsar. Först och främst är jag uppfödare med all den planering, 

genomförande och uppföljning som denna roliga och utmanande 

uppgift innebär.  Blev resultatet som jag önskade?  Varför? Varför 

inte? 

 Avel och uppfödning är ett oerhört spännande och brett område 

där man hela tiden måste väga för och nackdelar mot varandra, 

men man också måste vara öppen för förändringar med ny 

kunskap.  Jag har ett brinnande intresse för djur och natur och då 

med ett speciellt fokus på hundar.  Jag en bred bas att stå på 

genom utbildning från hundsportgymnasiet och sedan etologi och 

djurskyddsprogrammet på Sveriges lantbruksuniversitet.  Är sedan 

starten av 2020 ledamot i SKK/AK och här bereds en mängd olika 

frågeställningar kring alla våra hundraser samt att vi fastställer 

RAS. Jag är även aktiv i min ras som avelsfunktionär.   

I min uppfödargärning på hittills på 23 kullar sedan 2005 har jag fött upp många champions både inom utställning 

och arbete (agility och viltspår), mycket tack vara duktiga valpköpare. Men den bästa feedbacken jag kan få som 

uppfödare när en valpköpare kommer tillbaka och köper hund nr 2, 3, 4...  

Ämne: 

Hundavel idag, vilka utmaningar står vi inför?  

Här vill jag föreläsa till alla er uppfödare och avelsintresserade, vare sig du är gammal i gamet eller helt ny och 

nyfiken. Här kommer jag belysa flera olika frågeställningar och försöka väcka er nyfikenhet, kreativitet och 

problemlösningsförmåga.  

Jag kommer prata om ämnen som: Vem är en seriös uppfödare? Varför är det viktigt att hålla koll på inavel? RAS? 

Exteriöra överdrifter?  Men främst av allt kommer jag belysa målet och kärleken till våra härliga hundar, hur föder 

upp den där perfekta hunden? 

Ni kommer vara välkomna att ställa frågor. 
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