
 



 

Berner Sennenhund 

Berner Sennenhund är idag främst en trevlig familjehund, en trogen kamrat 
som bäst kommer till sin rätt när den får arbeta. De var starka, trefärgade 
hundar som bönder i Schweiz avlade fram och gärna höll som vakt eller som 
vall- och draghundar. Som draghundar har de använts flitigt i Schweiz. Så 
sent som på 1960-talet kunde Berner Sennenhund ses dra stora 50-liters 
mjölkflaskor från gården till mejeriet nere i byn. Svenska Sennenhundklubben 
har utformat ett drag-/arbetsprov utifrån rasens ursprungliga 
användningsområde. Alla  fyra sennenhundraser  får deltaga i arbetsprovet. 
Lydnad och rallylydnad är aktiviteter som sker med framgång. Då Berner 
Sennenhund är en stor ras så behöver den en hel del motion och tycker om 
långa promenader med sina ägare. Då den är stark och ganska envis så 
behöver den även bra vardagslydnad.  

Berner Sennenhund är en långhårig, trefärgad hund över medelstorlek. Den är 
en muskulös hund med kraftig benstomme. Trots sin storlek och vikt är den 
uthållig och rörlig. Mankhöjd för hane är 64 – 70 cm, och för tik 58 – 66 cm. 
Pälsen skall vara lång och glänsande, rak eller vågig. Hunden skall ha en 
kolsvart grundfärg med djupt roströda och vita tecken. Berner Sennenhund 
har flera ärftliga sjukdomar och det allvarligaste är tumörsjukdomarna. Våra 
uppfödare arbetar aktivt med hälsofrågorna. Höfter och armbågar röntgas då 
hunden är runt 1 år. 

Berner Sennenhund skall vara självsäker, uppmärksam, vaksam och orädd i 
vardagslivets olika situationer. Den skall vara godmodig och tillgiven familjen, 
självsäker och vänlig mot främlingar samt ha ett jämnt temperament och god 
följsamhet.  



 

Grosser Schweizer Sennenhund 

Grosser Schweizer Sennenhund är den största av våra fyra raser, vars 
ursprung kommer ifrån Schweiz. Förr i tiden användes de som vakt/skydds 
och draghundar men även som boskapsdrivare. Att dra pulkor och kärra är en 
aktivitet som de flesta grossrar gillar. Den kallades förr ”fattigmanshäst” eller 
den lille ardennern. Att få röra sig i skog och mark under kontrollerade former 
är något som uppskattas av dom. Att helt enkelt att hänga med familjen i ur 
och skur. Detta gör att du får en trogen kamrat. Att med respektingivande skall 
meddela när besökare kommer finns inbyggt hos dom.  

Numer är det en utomordentligt bra och tillgiven familjehund, även om den inte 
alltid är medveten om sin storlek och styrka. Däremot är de väldigt envisa och 
inte alltid så benägna att vilja lära sig de olika lydnadsmomenten. Så söker du 
en lydnads eller brukshund så har du tittat på fel ras. Vill du ändå träna och 
kanske i framtiden tävla så krävs det ett oändligt stort tålamod och 
uppfinningsrikedom från din sida. De flesta grossrar har inte heller något 
föremålsintresse. De är väldigt duktiga på att inte låtsas höra många gånger. 

Pälsen är korthårig och lättskött korthårig med medellångt täckhår och ska ha 
underull. Mankhöjd för hane är 65-72 och för tik 60-68 cm. 

Som alla raser dras även grossern med sjukdomar såsom epilepsi, 
magomvridning, mjältomvridning och pyometra för att nämna några. Rasen 
röntgar höfter, armbågar samt bogar och endast fria hundar skall användas i 
avel. Be gärna uppfödaren visa dokument på detta. Uppfödarna arbetar aktivt 
med hälsofrågorna. 

Grossern ska ha ett gott självförtroende och vara uppmärksam, orädd och 
nyfiken i vardagslivets situationer. Men då det är en stor hund som också kan 
låta mycket är det av största vikt att socialisera och att bra vardagslydnad 
finns. 
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Entlebucher sennenhund 
 

Rasen är minst bland de fyra schweiziska sennenhundarna. Den härstammar 
från dalen Entlebuch. Första rasbeskrivningen kom 1889 med namnet 
"Entlibucherhund", men ännu lång tid därefter skilde man överhuvudtaget inte 
på appenzeller och entlebucher sennenhund. En entlebucher sennenhund 
skulle på dagen driva och vakta boskapen och vakta sin ägare på natten. 
 
Entlebucher sennenhund är en boskapsdrivande vakt- och vallhund och 
behöver motion därefter. Den gillar att träna och samarbeta med sin ägare 
och ställer gärna upp inom lydnad, drag, rallylydnad, räddningssök, spår eller 
noswork.  Det är en livlig och alert liten hund som trots sin storlek har mycket 
kraft. Den är miljöstark och blir lätt kroppslig i leken.  
 
Det är en muskulös, snabb och smidig hund. Mankhöjd för hanar är 44–50 cm 
och för tikar 42–48 cm. Den har en päls med täckhår som är kort, tätt 
åtliggande, hård och glänsande. Den är trefärgad med en svart grundfärg med 
gul till rostbrun tanteckning och vita tecken. 
 
Entlebucher Sennenhund är en långlivad ras men vissa hälsoproblem 
förekommer så som ögonsjukdomar och ektopisk uretär. För avel röntgas 
höfterna. Mentaliteten är viktig då rasen kan vara avvaktande mot främmande. 
Detta ska dock inte betyda att hunden är aggressiv eller rädd. 
 
 
 
 



 
Appenzeller Sennenhund 

 
Från början var en appenzeller en drivande boskapsvallare. Men enbart detta 
användningsområde var en smal bas, så flera gånger var rasen nära att dö ut. 
Då man skulle vilja behålla appenzellerns temperament, smarthet, mentalitet, 
konstitution samt prestationsförmåga var det närliggande att se en framtid 
som bruks- och sporthund. Appenzellern är en lättlärd hund som trivs när den 
har tillräcklig med aktivering och träning. Rasen finns idag inom agility, lydnad, 
räddningssök, spår, dogdance, canicross och drag, även som ledar-, service- 
och terapihund. Just som räddningshund är det av fördel att en appenzeller 
har lätt till skall. Framför allt appenzellerns intelligens och självständighet 
uppskattas. 
 
Appenzeller sennenhund är en trefärgad, medelstor och nästan kvadratiskt 
byggd hund. Den är i alla detaljer proportionerlig, muskulös, mycket rörlig och 
kvick. Uttrycket är klipskt. Mankhöjd för hanar är 52–56 cm och tikar 50–54 
cm. Pälsen är fast och åtliggande. Täckhåren är täta och glänsande med en 
tät underull. Grundfärgen är svart eller havannabrun med roströd tanteckning 
och vita tecken.  
 
Appenzeller Sennenhund är en långlivad ras med få hälsoproblem. Höfter 
röntgas samt patella undersöks. Avelsdjur undersöks även på ektopisk uretär. 
Mycket viktigt är en bra mentalitet då rasen tidigare var i varierande grad 
avvaktande mot främmande. En appenzeller ska inte vara aggressiv eller rädd 
men viss skärpa kan förekomma.  
 
Både Appenzeller och Entlebucher sennenhundar är numerärt små raser i 
Sverige. Det betyder att det inte föds många valpar per år, vissa år inga alls. 
Därför är det inte lätt att uppfylla sin dröm om en appenzeller eller entlebucher 
sennenhund. Det krävs tålamod att vänta på en svenskfödd valp eller tid och 
pengar att importera en utländsk valp. 
 
Trots alla svårigheter hoppas vi att fler upptäcker dessa underbara, livliga, 
alerta sennenhundsraser och bidrar till att raserna finns kvar i Sverige i 
framtiden.  
 
Det är inga hundar som passar alla - men för rätt ägare en fantastisk partner! 

 
Kontakta gärna oss i Svenska Sennenhundklubben om du är intresserad av 
en appenzeller eller entlebuchervalp och vill veta mer.  
 
 



 
 
Svenska Sennenhundklubben är en specialklubb för raserna Appenzeller 
Sennenhund, Berner Sennenhund, Entlebucher Sennenhund och Grosser 
Schweizer Sennenhund. SShK arbetar med det som är specifikt för raserna 
inom avel, hälsa, mentalitet, exteriör och arbetsegenskaper.  
 
SShK anordnar utställningar på flera olika platser varje år för sina 
medlemmar. 
Det finns 18 aktivitetsområden som anordnar träffar minst två gånger per 
termin. Det kan vara promenader, lekar, dragträning och annat trevligt för 
hunden och dess ägare. 
Det anordnas arbetsprov på flera platser och även ett par träningsläger för 
drag. I samband med våra utställningar så anordnas även lydnad och 
rallylydnad. 
 
Vår medlemstidning Sennenbladet utkommer med 4 nummer per år.  
På vår hemsida så finns mycket information www.sshk.a.se 
Vi har även en facebooksida ”SShK Svenska sennenhundklubben” 
 
Medlemskap tecknar du på https://hundar.skk.se/Medlemsguiden/ 
Medlemskapet är 12 mån och kostar för fullbetalande 350 kr och för 
familjemedlem 100 kr. 
Vi använder oss av SKK:s medlemsservice och för frågor om medlemskap 
kan ni kontakta deras medlemsavdelning, 08-795 30 50 eller medlem@skk.se 
 
Har ni frågor så kan ni kontakta styrelsen på sshklubb@gmail.com 
 
Om ni söker valp så finns aktuella kullar på vår hemsida www.sshk.a.se 
Dessa kullar följer klubbens alla regler i sitt avelsarbete. 
Om ni vill vet mer om våra raser kontakta gärna någon av våra 
aktivitetsombud och kom på en träff och träffa hundarna. Info om 
aktivitetsombuden finns på hemsidan. 
 
Varmt välkommen som medlem i SShK!!! 
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