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Kenneln från Sandviken vann priset som årets bästa uppfödare vid en 
hundmässa i Stockholm. Kenneln är specialiserad på rasen engelsk 
springer spaniel. 
– Vi vann hundra kilo hundmat som vi nu ska skänka till hundarna i 
Ukraina, säger grundaren Helene Björkman. 

Text:  

Roger Wallenius 

 
Bilden är från tävlingen under Stockholms hundmässa. Ett av momenten är en bedömning av 
hur lika hundarna är varandra. Som synes har kenneln från Sandviken hundar som nästan är 
kopior av varandra. 
Bild: Privat 
Kennel Barecho från Sandviken har massor av utmärkelser på sin meritlista. 
Nyligen prisades kenneln för att ha Sveriges bäst uppfödda hundar. 

– Tidigare har vi vunnit allt när det gäller tävlingar inom rasen engelsk 
springer spaniel. Men det här var en tävling för alla raser i hela landet och 
det gör vinsten mer speciell, säger Helene Björkman som grundade kenneln 
redan 1988. 

Svenska kennelklubben håller i tävlingarna som pågår under ett helt år och 
har en grand final under Stockholms hundmässa. 



 
Helene Björkman grundade kennel Barecho redan 1988. Inte långt efter att 
hon lämnat föräldrahemmet. För fyra år sedan anslöt sig Jenny Andersson. 
Bild: Roger Wallenius 

 
Varje år arrangeras drygt 30 tävlingar och vid varje tävling får deltagarna 
poäng och sedan är det de fem bästa resultaten som räknas när segraren ska 
koras. 

– Sista utställningen i Stockholm var den största och viktigaste och där fick 
man också mest poäng, säger Helene Björkman. 

– Man tävlar med fyra hundar som deltagarna har fött upp. Vi har haft olika 
hundar med i tävlingarna under året, säger maken David Björkman. 

– Tävlingen går ut på att hundarna ska vara så lika varandra som möjligt. 
Hundarna ska också stämma överens med den standard som finns inom en 
viss ras, säger Jenny Andersson som är den tredje hundägaren i Barecho. 

Hur får man hundarna så lika varandra som möjligt? 

- Det är ett avelsarbete. Vi har en bild av hur en engelsk springel spaniel ska 
se ut och försöker föda upp hundar som har rätta utseendet, säger Helene 
Björkman och berättar att kennelns tikar paras med andra hundar både i 
Sverige och utomlands. 



 
Jenny Andersson uppvaktas flitigt av kennelns hundar. 
Bild: Roger Wallenius 
Helene Björkman berättar att hennes mamma födde upp hundar och att 
hon som liten brukade följa med mamman på hundutställningar. 

– På en hundutställning fick jag se en engelsk springer spaniel och blev 
förtjust. När jag flyttade hemifrån köpte jag min första hund av den rasen. 

Cirka tio år efter grundandet av kenneln var också hennes make David 
Björkman med på tåget. 

 
För fyra år sedan anslöt sig även Jenny Andersson. 

– Jag passade hundar åt Helene. En hund blev kvar hos mig och sedan 
flyttade fler till mig och på den vägen är det, berättar hon. 



 
Helene Björkman, Jenny Andersson och David Björkman har totalt 15 
hundar i sin ägo. 10 bor hos Jenny i Årsunda och 5 hos Helene och David i 
Sandviken. 
Bild: Roger Wallenius 
Nu har de femton hundar tillsammans. Fem bor i Sandviken hos Helene och 
David och tio bor hos Jenny i Årsunda. 

I tävlingen som avslutades under Stockholms hundmässa fanns inga 
prispengar att vinna. Istället bestod priset av ära och stolthet. 

Jo, en sak vann kenneln: Hundra kilo hundmat. 

Den maten ska de nu skänka till hundar i Ukraina. 

– För hundägare betyder det mycket att ha en hund där, speciellt under den 
situation som råder nu. 



 
Jenny Andersson gosar med några av hundarna av rasen engelsk springer 
spaniel. Hunden som har brunt istället för svart är dock en welsh springer 
spaniel. 
Bild: Roger Wallenius 
 


