
 
 

 

General 

Verksamhetsberättelse Vit Herdehundklubb 

2021-01-01 – 2021-12-31 

Verksamhet 

Rasklubbens mål är att främja hundrasen Vit Herdehund inom ramen för Svenska 

Brukshundsklubben och Svenska Kennelklubben.  

Följande styrelse har varit verksam under perioden 2021-01-01 - 2021-12-31 

Kristina Ringel/Ordförande 

Susanne Sohlberg/Vice ordförande 

Conny Olsson/Kassör 

Linda Johansson/Sekreterare 

Ludvig Malmström/Ledamot 

Hanna Wallinder/Ledamot 

Daniella Martinsson/Ledamot 

Gunilla Berglind/Suppleant 

Therese Flodin/Suppleant 

Följande revisorer har varit verksamma under året 

Sophie Eklund Ordinarie 

Jessica Jacobsson Ordinarie 

Vakant - Suppleant 

Valberedningen har bestått av följande ledamöter 

Camilla Leitl sammankallande 

Madelene Ahling 

Sandra Persson 

 

Styrelsen har under året hållit 11 ordinarie protokollförda styrelsemöten, 2 extrainsatta 

protokollförda styrelsemöten (pga av Covid19) samt 1 konstituerande möte. 

 



 
 

 

General 

Aktiviteter 

Inledningen av 2021 var lite tung. Några styrelsemedlemmar förlorade anhöriga vilket satte 

sin prägel på styrelsearbetet under de första månaderna. Precis som under 2020 så satt 

Covid19 också sin prägel på större delen av 2021, vilket innebar att rasspecialen för andra 

året i rad fick ställas in.  

Styrelsen var också tvungna att reda ut en långvarig konflikt med en medlem, detta då det 

påverkade styrelsens arbete negativt. Konflikten är nu löst.   

Inget fysiskt möte, varken beslutande medlemsmöte eller årsmöte, kunde på grund av 

pandemin hållas under 2021.  

Trots denna något motiga tid så rullade arbetet på och allt som allt blev året 2021 ändå ett 

innehållsrikt år och många positiva händelser fick plats.   

Den 5-7 februari arrangerade Svenska Brukshundklubben sin årliga organisationskonferens, 

denna gång digital och VHK deltog med en representant (ordförande) från styrelsen.  

Den 5 mars skickades årets första Medlemsnytt ut till alla medlemmar.  

Den 17-18 april arrangerade Svenska Kennelklubben en digital avelskonferens under namnet 

”Hundavel på 2020-talet” där VHK deltog med en representant (sekreterare) från styrelsen.  

Den 24 juni skickades årets andra Medlemsnytt ut till alla medlemmar.  

Ett onlinemöte för uppfödarna hölls den 9 augusti. Detta innehöll information och diskussion 

kring kartläggningen av rasens genetiska inavelsgrad och framtida avelstrategier. 

Uppfödarna uppmanades att skicka in sina tankar och förslag kring hur vi ska gå vidare för 

att tillföra nytt genetiskt material till rasen.  

Den 18 augusti arrangerades det en mentalbeskrivning för vita herdehundar i samarbete 

med Gnesta-Trosa Brukshundklubb. 8 vita herdehundar beskrevs och 2 av klubbens 

medlemmar, som utbildades av VHK i 2020, agerade som figuranter. Varje 

mentalbeskrivning live via Facebook, efter att deltagarna hade tillfrågats om lov.  

Dagen efter, den 19 augusti, arrangerades ytterligare en mentalbeskrivning för vita 

herdehundar, denna gång i samarbete med Njurunda Brukshundklubb. Där beskrevs 2 vita 

herdehundar och båda beskrivningarna sändes live via Facebook efter att deltagarna först 

tillfrågats.  

Ett onlinemöte, öppet för alla medlemmar, hölls 31 augusti. Detta innehöll information om 

klubbens ekonomi, fortskridande arbete, inplanerade mentalbeskrivningar samt arbetet med 

revideringen av rasspecifik avelstrategi (RAS) och kartläggningen av rasens genetiska 

inavelsgrad via DNA. Arbetet med RAS har bidragit till den största kartläggning av våra vita 
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herdehundars DNA som hittills har gjorts. Kartläggningen av våra hundars hälsa och 

välmående har haft hög prioritet hos styrelsen under det gångna året.  

Den 21 september höll två styrelsemedlemmar (sekreterare och ledamot) från VHK ett 

arbetsmöte med representanter från Svenska Brukshundklubben, Svenska Kennelklubben 

och Sveriges Lantbruksuniversitet. VHK hade kallat till mötet för att diskutera rasens 

genetiska inavelsgrad och eventuella lösningar som skulle kunna bidra till en frisk och sund 

vit herdehund även i framtiden. Arbetet kommer att fortgå under 2022.  

Den 5 oktober kunde VHK äntligen slå upp de digitala dörrarna till klubbens första 

webbshop.  

Den 15-17 oktober arrangerade Svenska Brukshundsklubben sin RAS/RUS-konferens i 

Upplands-Väsby. VHK deltog med två representanter (sekreterare och ledamot) från 

styrelsen. Den 17 oktober publicerades även en länk på VHKs hemsida samt sociala medier 

till en hälsoenkät. Hälsoenkäten kunde besvaras fram till och med 17 november och 

sammanställdes raskt av Svenska Brukshundklubben. Sammanställningen införlivades 

därefter i arbetet med revideringen av RAS.  

En temakväll, den första i raden av fyra, angående den internationella prövordningen hölls 

online den 18 oktober. Temakvällen som var gratis för medlemmar hade två gästföreläsare 

som berättade om de olika tävlingsformerna inom den internationella prövordningen. Även 

årets tredje Medlemsnytt gick ut till alla medlemmar denna dag.  

Andra temakvällen handlade om draghundssporten och hölls online den 26 oktober.  En 

gästföreläsare berättade om dragshundssporten och hur man kan träna, tävla och meritera 

sin hund inom just denna sport. Även denna temakväll var gratis för alla medlemmar.  

Den tredje temakvällen avhandlade ämnet vallning och hölls online den 2 november.  Som 

tidigare temakvällen var även denna gratis för medlemmarna och en av klubbens egna 

medlemmar, bevandrad inom vallning, agerade föreläsare och berättade om de olika proven 

som finns samt hur hundarna tränas och prövas.  

Den fjärde, och för året, sista temakväll hölls den 9 november. Föreläste gjorde en av 

klubbens medlemmar och ämnet för kvällen var bruksprov. Hur man tränar, anmäler sig och 

tävlar i de olika grenarna avhandlades, och som de tidigare temakvällarna var även denna 

kväll gratis för alla medlemmar. Samtliga temakvällar innehöll även ett lotteri där vinsten var 

1 DNA-kit från företaget Embark.  

Den 9 december påbörjades förmedlingen av DNA-kit genom klubben och intresset var stort.  

Den 16 december skickades RAS ut på remiss till alla medlemmar.  
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Utöver ovanstående aktiviteter har arbetet med revideringen av RAS upptagit en stor del av 

tiden. VHK har även varit delaktig i samarbetet som kallas för RASK, en organiserad 

samarbetsform mellan alla rasklubbar och brukshundsklubbar under Svenska 

Brukshundklubben.  

Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats och över 50 inlägg har gjorts i VHKs sociala medier 

under 2021.  

Planeringen inför rasspecialen i Vännäs 2022 påbörjades och en jubileumsgrupp etablerades. 

I jubileumsgruppen ingår en grupp engagerade medlemmar och två styrelserepresentanter 

(ordförande och vice ordförande).  

 

Följande arbetsgrupper har varit verksamma under året 

Avel och Hälsa 

• Susanne Sohlberg, Linda Johansson, Hanna Wallinder 

Tävling och Utställning 

• Therese Flodin, Conny Olsson, Sophie Eklund, Daniella Martinsson 

RAS 

• Daniella Martinsson, Hanna Wallinder, Linda Johansson 

Vallning 

• Maria Wägner 

Hemsida 

• Conny Olsson, Daniella Martinsson, Linda Johansson 

Medlemsnytt 

• Linda Johansson 

Sociala medier 

• Linda Johansson 

Utbildning 

• Kristina Ringel och Susanne Sohlberg 
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Jubileumsgruppen 

• Anna Lena Lindström, Susanne Sohlberg, Kristina Ringel, Anna Fogelström, Hilda 

Björkman, Lisa Stenberg och Linda-Maria Grönkvist. 

•  

Årtal Totalt antal medlemmar sista december xxxx 

2021 169 

2020 175 

2019 193 

2018 194 

2017 187 

 

UNDER 2021 ERHÅLLNA CHAMPIONAT / TITELN KORAD 

Vit Herdehundklubb vill uppmärksamma hundar som under året erhållit 

Svenska championat samt titeln KORAD 

SE RALLYCH SE18191/2018 Erövrarens Endless Era 

SE RALLYCH SE16722/2016 Hector Vom Reinholdsberg 

SE VCH SE18191/2018 Erövrarens Endless Era 

SE VCH SE21113/2017 Haketorps Andromeda 

SE VCH SE59150/2020 Kasmurens Run Fast Polara 

SE VCH SE42849/2014 Kasmurens Wolf Songs Chana  

SE VCH SE26506/2015 Sunnantorps Non Stop 

KORAD SE48556/2019 Haketorps Coola Candy 

KORAD SE22642/2019 Frostflake´s Amazing Alaska 

KORAD SE14094/2018 Frostflake´s Xanto X 

KORAD SE30160/2016 White Ice Wolfs Euro Trash 

Tävling – Årets vita herdehundar 2021 

Årets Allroundhund: Frostflake’s Pegasus – Lotta Wettström 

Årets Agility: Frostflake’s Pegasus – Lotta Wettström 

Årets IGP/BSL: Hector vom Reinholdsberg – Maria Wägner 
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Årets Bruks: Erik Thalén – Moonbeam Guzzi Od Semberije 

Årets Lydnad: Erövrarens Endless Era – Cecilia Karlström 

Årets Rally: Hector vom Reinholdsberg – Maria Wägner 

Årets Viltspår: Kasmurens Run Fast Polara – Jenny Meijer 

Årets Utställning- inställt 


