
I N D E X
- artiklar införda i Barbetbladet
(innehåller artiklar publicerade t.o.m 2020)

Allmänlydnad
- 5 tips för bättre hundmöten (3/2020)
- 10 goda råd för vardagslydnaden (2/2020, 1/2020, 4/2019, 3/2019)
- Kontaktljud (nr 4/2019)
- Träna inkallning (nr 4 2019)
- Utveckla impulskontroll och samarbete (nr 2/2019)
- Kontaktövningar (nr 4/2018)
- Belöningsstrategier (nr 3/2017, 4/2017, 1/2018, 2/2018)
- Störningsträning (nr 2/2017)
- Är din hund under- eller överstimulerad? (nr 1/2017)
- Konsekvent träning för att stävja jaktinstinkt (nr 4/2016)
- Skotträna din hund inför nyårshelgens smällare (nr 3/2016, vinternr 2012)
- Förbättra samspelet med din hund (nr 2/2016)
- Det är fint att skvallra! (nr 1/2016)
- Träna "stanna kvar" (nr 2/2015)
- Koppelträning (nr 1/2015)
- Träna "stanna" (nr 7/2014)
- Inkallning (nr 6/2014)
- Kropp- respektive röstkommandon (nr 4/2014)
- Aktivera din hund på minuten (höstnr 2012)

Barbetspecifikt
- Barbetens 1900-talshistoria (4/2020)
- Felaktiga stamtavlor och inkorsningar (nr 4/2018)
- Ursprung som jakthund (nr 4/2018)
- SKK: Mer HD-information behövs (nr 3/2018)
- Nytt exteriörkompendium (nr 2/2018)
- Barbet erkänd i England (nr 1/2018)
- Domarkonferensen 2007 (nr 3/2017)
- Barbetens ursprungliga funktion (nr 2/2017)
- Den svenska rasstandarden kompletteras med rörelse (nr 2/2017)
- Ny ifrågasatt illustration på rasstandarden (nr 2/2017)
- Varför en rekommendation om enast 2-3 kullar per avelsdjur? (nr 3/2016)
- Franska klubben aktualiserar frågan om epilepsi (nr 1/2016)
- Exteriör genom tiderna (nr 3/2015)
- Antalet barbeter världen över (nr 2/2015)
- Finsk studie om epilepsi hos barbet (nr 5/2014, höstnr 2013)

Barbetträffar
- Gemensam promenad i Göteborg (3/2020)
- Jubileumsträff 10 år (nr 3/2018)



- Barbetträff på västkusten (nr 4/2017)
- Barbetbus på stranden (nr 3/2017)
- Barbetträff i SKåne (nr 4/2016)
- Rekordmånga barbeter samlas i Göteborg (nr 2/2016)
- Gemensam promenad i Stockholm (nr 2/2016)
- En liten träff i Stockholm (nr 9/2014)
- Barbetträff i Skåne (nr 6/2014)
- Lyckad barbetträff i Luleå (nr 3/2014)
- BPH-dag i Bjuv (vinternr/2012)
- Barbetträff i Luleå (nr 2/2011)

Barbetaktiviteter
- Workshop: Följsamhet och apportering (nr 3/2018)
- Kurs i vattenapportering (nr 3/2017)
- FART: Fågelhundens arbetstest (nr 4/2016)

Boktips
- De 10 viktigaste sakerna din hund bör lära sig (nr 3/2020)
- Nosework - allt du behöver veta (nr 2/2019)
- Bäst var-dag! (nr 1/2019)
- Don José - konversationer mellan en matte och hund (nr 4/2018)
- Kontaktkontraktet (nr 1/2016)
- Hundavel i teori och praktik (nr 4/2015)
- The Barbet Revealed (nr 2/2015)
- Lyckliga lydiga hundar (nr 3/2014)
- Min bästa vän: Aktivering & hundpsykologi (nr 2/2014)

DNA-tester
- Ingående om DNA-tester (nr 3/2020)
- DNA-test ur genetiskt perspektiv (nr 3/2019)
- Jordbruksverkets föreskrifter kan komma att påverka (nr 3/2019)
- SKK uttalar sig om MyDogDNA (höstnr/2013)

Exteriör / Utställning
- Exteriörbedömning (4/2020)
- Barbet debuterar på Crufts (nr 2/2020)
- Hamlet på World Dog Show 2018 (nr 4/2018)
- Nytt exteriörkompendium (nr 2/2018)
- Exteriördomarkonferens (nr 2/2018)
- Exteriördomare med auktorisaten för barbet (nr 2/2018)
- Vilka olika auktorisationer kan en exteriördomare ha? (nr 2/2018)
- Barbet gör entré på Crufts (nr 2/2018)
- Nordic Dog Show (nr 1/2018)
- Hur står sig den svenska barbeten mot rasstandarden? (nr 4/2016)
- Enkätsvar om exteriör (nr 4/2016)
- Genomgång av domarkritiker (nr 3/2015)



- Bilder samt exteriöra omdömen (nr 3/2015)
- Exteriör rasstandard för barbet (nr 3/2015)
- Hur går en hundutställning till? (sommarnr/2013)
- Dixie blev världsvinnare i Frankrike (nr 1/2011)

Forskning
- Bakterier i färskfoder (4/2020)
- Enkäter för mental kartläggning (nr 2/2020)
- Hundträning minskar risk för problembeteenden (nr 4/2019)
- Hundar är duktiga imitatörer (nr 2/2018)
- Husdjurens ekonomiska värde (nr 1/2018)
- Mentalindex för hund (nr 1/2017)
- Tikens beteende spelar roll för valparnas utveckling (nr 3/2016)
- Salmonella i grisöron (nr 6/2014)
- Hur upplever hunden sin relation till människan? (vårnummer/2014)

Fysträning
- SBKs Sund med hund (nr 4/2020)
- Hos fysioterapeuten (3/2020)
- Klövjning (3/2020)

Föreläsningar
- Per Jensen: Den missförstådda hunden (nr 4/2019)
- Moa Persson: Vad säger domaren? (nr 3/2018)

Genetik
- Kvantitativ nedärvning (nr 4/2020)
- DNA-tester (nr 3/2020)
- Kvalitativ nedärvning (nr 2/2020)
- Hur egenskaper ärvs från föräder till avkomma (nr 1/2020)
- Genetikens grunder - läran om ärftlighet (nr 4/2019)
- Hundavel - från varg till tamhund och rashund (nr 1/2019)
- SKKs nya fördjupningskurs: Hundavel och genetik (nr 2/2019)
- Nödvändig genetisk variation (nr 8/2014)

HD-index
- Avelsrådet informerar om HD-index (nr 3/2019)
- Avelsverktyget HD-index för barbet (nr 2/2019)
- HD-index i korthet (nr 4/2018)
- SKK: HD-index - ett avelsverktyg (nr 1/2018)
- Fråga & Svar HD-index (nr 4/2018, 3/2018,
- SKK: Mer information behövs (nr 3 2018)
- Hur ska vi tolka index-värden? (nr 3/2018)
- SKK: Index för bättre ledhälsa (nr 2/2018)
- Index-utbildning (nr 4/2017)



Hundsport
- Gaia deltar på K9 Biathlon (nr 4/2018)
- Penny på lag-SM i rallylydnad (nr 3/2020)
- Viltspåraren Clara (nr 4/2018)
- Dixie på SM i rallylydnad 2018  (nr 4/2018)
- Dixie på SM i rallylydnad 2015 (nr 4/2015)

Hundsporta med SBBK
- Träna för att tävla i nosework (nr 2/2019)
- Kom igång med nosework! (nr 2/2019)
- Presentation av den nya hundsporten nosework (nr 2/2019)

Hundträning
- Olika nosövningar (nr 1/2019) 
- Better dog! (1/2020, 1/2018)
- Klickerträning (höstnr/2013)

Hälsa
- Bidrag till obduktion (nr 3/2019)
- Allergier ökar hos hund (nr 3/2018)
- Öppet brev angående HD C (nr 2/2018)
- SKK: Artikelserie om HD (nr 2/2017, 3/2017, 4/2017)
- Avelsvärde för HD (nr 1/2018)
- SKKs HD-policy (nr 4/2017)
- Skillnad mellan HD grad A och B? (nr 3/2017)
- Sammanställning av hälsa i rasen (nr 2/2016)
- HD-statistik för barbet (nr 2/2015)
- Varför HD C tillåts i avel (nr 2/2015)
- Tremor (nr 7/2014)
- Hjärtsjukdomar (nr 6/2014)
- Epilepsi (nr 5/2014)
- Tänder och bett (nr 4/2014)
- Reproduktion (nr 3/2014)
- Distichiasis (nr 2/2014, nr 2/2011)
- Ögonsjukdomar (nr 2/2014)
- Höftleds- och armbågsledsdysplasi (vårnummer/2014)
- Röntgenresultat hos barbet (nr 2/2011)
Hälsoundersökningar
- Nya röntgenrutiner (3/2020)

Jakt, jaktträning och prov
- Jaktkrönika (4/2018, 1-4/2019, 1-4/2020)
- Jaktworkshop i Nederländerna (2/2020)
- Workshop: Följsamhet och apportering (nr 3/2018)
- Kurs i vattenapportering (nr 3/2017)
- Anlags- och jaktprov i Frankrike (nr 3/2017)



- SKK: SKKs jakthundkommitté (nr 3/2017)
- SKK: Hur öka intresset för jakthundar? (nr 2/2017)
- FART: Fågelhundens arbetstest (nr 4/2016)
- Det franska anlagsprovet: TAN d'eau (nr 2/2016)
- Inbjudan från Finland att delta i deras jaktprov (nr 2/2016, nr 2/2014)
- Jaktprov i Tyskland (nr 4/2015)
- Anlags- och jaktprov i Finland (nr 1/2015)
- Askas första älgjakt (nr 9/2014)
- Rasspecifika jaktprov för barbet (nr 9/2014)
- Barbetens funktion (nr 9/2014)
- Hundars funktion och funktionsprov (nr 9/2014)

Klubbverksamhet
- Verksamhetsberättelse (nr 3/2020, 2/2019, 3/2018, 2/2017, 2/2016))
- Ambassadörer (nr 4/2020)
- FART-test (nr 2/2018)
- Barbetmonter på My Dog (nr 1/2019, 1/2018)
- Barbetmonter på Stockholms Hundmässa (nr 1/2020, 1/2019, 1/2016)
- Jubileumsträff 10 år (nr 3/2018)
- Inför exteriördomarkonferensen (nr 3/2017, nr 4/2016, 2/2016)
- Ny hemsida (nr 2/2017)
- Enkät om mentalitet (nr 1/2017)
- Avelsfunktionärsutbildning (nr 4/2016)
- SKKs forsknings- och avelskonferens (nr 3/2016)
- Internationellt forum: Union Mondiale des clubs de Barbets (nr 2/2016)
- Hälsoenkät (nr 2/2016)
- Ny rasbroschyr (nr 1/2016)
- Scrapbook med barbeter inför mässor (nr 1/2016)
- Nya enkäter framtagna (nr 3/2015)
- Månadsutmaning på Facebook (nr 4/2014)
- Barbetklubbens knapp (nr 8/2014)
- SKKs avelskonferens: Genetisk variation (nr 5/2014)
- SBBK fyller 6 år som avtalsansluten rasklubb (nr 4/2014)

Mentalitet
- BPH-uppfödardiplom (nr 3/2017)
- Mentalindex för hund (nr 1/2017)
- Mentaliteten hos barbet (nr 1/2017)
- Mentalbeskrivningar (nr 1/2017)
- SKK: Mentalbeskrivning - ett komplement till jaktprov (nr 1/2017)
- Tillfälligt bidrag för att få fler hundar BPH-beskrivna (nr 3/2016)
- SKK: Hundars mentalitet - en fråga för alla (nr 2/2016)
- SKK: Vilken personlighet har din hund? (nr 1/2016)
- Mer fokus på mentaliteten: BPH och MH (nr 2/2015)
- Genetiska analyser av hundars vardagsbeteende (nr 2/2015)



- BPH-dag i Bjuv (vinternr/2012)

Omvårdnad
- Kloklippning (4/2020)
- Hund med diagnosticerad dysplasi (2/2020)
- Våga använd saxen! (nr 3/2018)
- Så här rengör du och håller efter öronen (sommarnr/2013)

Organisationen SKK
- Föreslagen omorganisation av FCI (nr 1/2018)
- Målsättningar och medlemsregler (nr 1/2015)
- Målsättningar för SKKs rasklubbar (nr 9/2014)
- SKKs kommittéer (nr 8/2014)
- Den internationella kenneorganisationen FCI (nr 7/2014)
- SKKs klubbar (nr 6/2014)
- SKKs organisation (nr 5/2014)
- SKKs historia i korta ordalag (nr 4/2014)

RAS
- Uppföljning av RAS (nr 2/2020, 2/2019, 2/2018, 2/2017)
- Reviderade rasspecifika avelsstrategier, RAS (nr 3/2016)
- Inför revidering av RAS (nr 1/2016)
- RAS - ett fortlöpande arbete (nr 4/2015)
- Rasspecifik avelsstrategi för aveln inom en specifik ras (vårnummer/2014)

Sociala Tjänstehundar
- Första svenska barbeten utbildar is hos Svenska Terapihundskolan (nr 3/2019)
- Hur arbetar en social tjänstehund? (nr 3/2019)
- Legitimerad besökshund (nr 1/2019)

Trickinlärning
- Hälsa fint, stå samt gå före eller bakom (nr 3/2015)
- Gå fot (nr 9/2014)
- Ligga, ligga kvar och sitt fot (nr 8/2014)
- Spela död (nr 5/2014)
- Sträcka sig, och gå zick-zack (nr 3/2014)
- Rulla runt (nr 2/2014)
- Gå och lägga sig (vårnummer/2014)
- Sitta vackert, budföring och problemlösning (vinternr/2013)
- Krypa, städa och hitta handsken (höstnr/2013)

Uppfödarberättelser
- Irisens kennel (nr 4/2017)
- Barbet Bay (nr 3/2017)
- Decoy of Joy (nr 2/2017)
- Nordic Breeze (nr 1/2017)



- Majtippan (nr 4/2016)
- Åbyfjorden (nr 3/2016)
- Aqualines (nr 2/2016)
- Himling's (nr 1/2016)
- La Spezia (nr 4/2015)
- Clayhill (nr 3/2015)
- Ludde Lumps (nr 2/2015)

Årets Hund
- Vinnande hundar har presenterats i följande års första nummer

Övrigt
- Sveriges första kitesurfande hund (nr 2/2020)
- Resa kollektivt med hund i Europa (1/2020)
- Importera barbet till Sverige (1/2020)
- Att segla med hund (nr 2/2019)
- Varför rashund? (nr 1/2019)
- Utställningssommar med ringträning (nr 4/2018)
- Krönika om unghunden Brasse (nr 4/2017, 2/2017, 1/2017, 3/2016, 2/2016, 1/2016)
- Hur gick det för Bruno? (nr 4/2016
- En spännande vandring mellan Abisko och Kebnekaise (nr 4/2016)
- Ludde och vargen (nr 3/2016)
- Noukie på ungdomsläger (nr 4/2015)
- Sveriges Hundungdom (nr 4/2015)
- Nya importregler (nr 3/2015)
- FCI lägger ut internationella resultat online (nr 8/2014)
- Diskussion kring språngavgift och valpersättning (nr 3/2014)
- Hundens sinnen (nr 2/2014)
- SKK: Juridiska frågor och svar (vinternr/2013, höstnr/2013, sommarnr/2013)
- Kastrerade hundar stoppas i ringen (höstnr/2013)
- Barbeter och solsken (höstnr/2012)
- Se upp i jul; vad är giftigt för hunden? (nr 2/2011)

Dessutom har publicerats barbetporträtt, minnestexter, insändarbilder, valpnytt, tävlingsresultat mm


