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Verksamhetsberättelse	  	  
Verksamhetsåret	  2012	  
	  
	  
Styrelsen	  för	  Vit	  Herdehundklubb	  –	  SBKs	  rasklubb	  för	  vit	  herdehund	  –	  lämnar	  härmed	  följande	  
berättelse	  över	  verksamhets-‐	  och	  räkenskapsåret	  1	  januari	  2012	  till	  31	  december	  2012.	  
	  
	  
Vit	  Herdehundklubb,	  organisationsnummer:	  802016-‐1520	  
	  
	  
Styrelsens	  sammansättning:	   	   	  

	   Mandatperiod:	  
Ordförande:	   Gunilla	  Andersson	   2012	  –	  2013	  
	  
Vice	  ordförande:	   Annicka	  Barvestad	   2012	  –	  2014	  
Kassör:	   Elisabeth	  Söderström	   2012	  –	  2014	  
Sekreterare:	   Camilla	  Åberg	   2011	  –	  2013	  
	  
Övriga	  ordinarie	  ledamöter:	   Jessica	  Jacobsson	   2012	  –	  2014	  
	   	   Ingmarie	  Axelsson	   2012	  –	  2013	  
	   	   Carina	  Andersson	   2012	  –	  2013	   	  

	   	  
Suppleanter:	   	   Jill	  Adolfsson	  (1:a)	   2012	  –	  2013	   	  
	   	   Annica	  Johansson	  (2:a)	   2012	  –	  2013	  
	  
	  
Jill	  Adolfsson	  har	  sedan	  årsmötet	  2012	  tjänstgjort	  som	  ordinarie	  ledamot	  pga	  avhopp	  	  
från	  Carina	  Andersson.	  

Bilaga	  1	  
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Styrelsemöte	  /	  Årsmöte	  
MÅL	  
Som	  tidigare	  bör	  styrelsemöten	  hållas	  ofta	  så	  att	  styrelsen	  kan	  arbeta	  aktivt	  med	  olika	  uppdrag.	  
	  
Målet	  uppfyllt	  
	  
UTFALL	  
Styrelsen	  har	  under	  2012	  haft	  13	  protokollförda	  möten	  varav	  11	  styrelsemöten,	  konstituerade	  
möte	  samt	  årsmötet	  på	  Järfälla	  Brukshundsklubb	  den	  3	  mars	  2012.	  	  
	  

Medlemsmöten	  
MÅL	  
Tre	  medlemsmöten	  på	  tre	  olika	  platser	  i	  landet	  under	  året.	  Ett	  medlemsmöte	  i	  anslutning	  till	  
årsmötet.	  	  
	  
Målet	  uppfyllt	  
	  
UTFALL	  
Tre	  medlemsmöten	  har	  hållits	  på	  tre	  olika	  platser	  i	  landet	  –	  Nordmaling,	  Järfälla	  och	  Ljungby.	  
Totalt	  visade	  14	  medlemmar	  sitt	  intresse	  och	  deltog	  i	  mötena.	  Ett	  medlemsmöte	  hålls	  även	  i	  
anslutning	  till	  årsmötet.	  
	  

Representation	  
MÅL	  
Representera	  rasklubben	  på	  bland	  annat	  SBK	  Organisationskonferens,	  SBK	  Kongress	  och	  
Rasklubbsmöten.	  
	  
Målet	  uppfyllt	  
	  
UTFALL	  
Vit	  herdehundklubb	  har	  under	  verksamhetsåret	  representerats	  på	  följande	  möten,	  kongresser	  
och	  konferenser:	  
SBK	  Organisationskonferens	  
SBK	  RAS/RUS	  konferens	  
SBK	  Kongress	  
SBK	  Rasklubbsmöten	  
Möte	  ang	  SBK-‐rasernas	  framtid	  
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Uppfödare	  
MÅL	  
Under	  året	  anordna	  ett	  uppfödarmöte.	  Nya	  uppfödare	  ska	  få	  kännedom	  om	  klubbens	  
”Introduktionsmedlemskap”.	  Presentera	  utvecklingsprogram	  för	  ägare/uppfödare	  
(Collieägarutbildningen).	  	  
	  
Målet	  har	  delvis	  uppfyllts	  
	  
UTFALL	  
En	  avels-‐	  och	  uppfödarträff	  var	  planerad	  att	  hållas	  under	  året.	  Arrangemanget	  har	  tyvärr	  åter	  
skjutits	  på	  framtiden	  då	  styrelsen	  inte	  haft	  personella	  resurser	  att	  planera	  och	  arrangera	  
evenemanget.	  ”Introduktionsmedlemskap”	  har	  erbjudits	  klubbens	  uppfödare	  genom	  en	  sluten	  
Facebook	  grupp	  där	  alla	  uppfödare	  som	  är	  medlemmar	  i	  klubben	  blivit	  inbjudna	  (uppfödarna	  
kan	  här	  också	  diskutera	  olika	  frågor	  och	  ämnen).	  Ett	  fåtal	  uppfödare	  har	  dock	  utnyttjat	  
erbjudandet	  om	  ”Introduktionsmedlemskap”.	  ”Collieägarutbildningen”	  verkar	  ha	  lagts	  på	  is.	  
Ingen	  information	  har	  kommit	  klubben	  till	  del	  angående	  denna.	  
	  

Utbildning	  
MÅL	  
Klubbens	  förtroendevalda	  ska	  beredas	  möjlighet	  att	  delta	  i	  utbildning	  för	  sitt	  uppdrag	  som	  SKK,	  
SBK	  eller	  andra	  hundorganisationer	  anordnar	  under	  året.	  	  
	  
Målet	  uppfyllt	  
	  
UTFALL	  
Gunilla	  Andersson	  har	  under	  året	  avslutat	  utbildning	  och	  certifierats	  av	  SBK	  som	  exteriör-‐
beskrivare	  för	  rasen	  vit	  herdehund.	  Klubben	  har	  efterlyst	  utbildning	  till	  CUA	  (certifierad	  
utställningsansvarig),	  utbildning	  troligen	  under	  2013.	  
	  

Avel	  och	  hälsa	  
Se	  separat	  redogörelse,	  bilaga	  1.	  
	  

Mentalitet	  
MÅL	  
MH	  för	  vit	  herdehund	  kommer	  att	  arrangeras	  av	  Sävsjö	  Brukshundklubb.	  Förfrågning	  har	  gjorts	  
angående	  intresse	  för	  deltagande	  i	  MT.	  
	  
Målet	  uppfyllt	  
	  
UTFALL	  
Mentalbeskrivning	  Hund,	  MH	  
Sävsjö	  Brukshundklubb	  arrangerade	  MH	  för	  vit	  herdehund	  den	  28	  april.	  Ingen	  vit	  herdehund	  
deltog.	  Under	  året	  arrangerades	  även	  ett	  MH	  av	  VHK,	  den	  2	  september	  på	  Sollefteå	  
Brukshundklubb.	  Totalt	  deltog	  8	  hundar	  varav	  3	  vita	  herdehundar.	  
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Mentaltest,	  MT	  
Under	  året	  har	  klubben	  gjort	  förfrågningar	  om	  intresset	  för	  MT.	  Intresset	  har	  varit	  mycket	  litet.	  
	  

Utställning	  /	  Exteriör	  
MÅL	  
Arrangera	  en	  officiell	  rasutställning	  under	  året.	  Vi	  kommer	  även	  i	  fortsättningen	  ansöka	  hos	  	  
SBK	  om	  att	  arrangera	  officiell	  rasutställning.	  Arrangera	  exteriörbeskrivning.	  Utse	  Årets	  
utställningshund	  och	  BIM.	  
	  
Målet	  uppfyllt	  
	  
UTFALL	  
Klubben	  har	  arrangerat	  sin	  trettonde	  officiella	  Rasspecial,	  den	  2	  juni	  2012	  i	  Norrköping	  (i	  
anslutning	  till	  Östergötlands	  Kennelklubbs	  nationella	  utställning	  på	  Himmelstalund).	  	  
Totalt	  var	  50	  hundar	  var	  anmälda,	  inklusive	  valpar.	  3	  avelsgrupper	  och	  2	  uppfödargrupper	  	  
var	  inbjudna	  att	  delta.	  Dömde	  gjorde	  Ann-‐Chatrine	  Edoff.	  I	  samband	  med	  Rasspecialen	  fanns	  
möjlighet	  till	  exteriörbeskrivning,	  5	  hundar	  beskrevs	  vid	  detta	  tillfälle	  samt	  en	  unghunds-‐	  
beskrivning.	  Klubben	  har	  ansökt	  hos	  SBK	  att	  arrangera	  officiell	  rasutställning	  för	  år	  2015.	  	  
Årets	  Utställningshund	  tillsammans	  med	  BIM	  har	  utsetts,	  därtill	  även	  Årets	  veteran	  (se	  sidan	  6).	  	  
	  
Utställningsgruppen	  har	  bestått	  av	  Annicka	  Barvestad	  och	  Elisabeth	  Söderström.	  Se	  gruppens	  
separata	  redogörelse,	  bilaga	  2.	  
	  

Hundsport	  
MÅL	  
Läger	  i	  Sävsjö	  under	  Kristi	  Himmelfärdshelgen	  (försöka	  få	  detta	  till	  ett	  återkommande	  
arrangemang).	  Vallningsläger	  planerades.	  Arrangemang	  av	  Klubbmästerskap.	  Utse	  Årets	  VH	  	  
i	  bruks,	  lydnad,	  viltspår.	  
	  
Målet	  delvis	  uppfyllt	  
	  
UTFALL	  
Med	  hjälp	  av	  bland	  annat	  Eva-‐Lena	  Strömberg	  arrangerade	  klubben	  ett	  fyradagars	  läger	  på	  
Sävsjö	  Brukshundklubb,	  17	  –	  20	  maj.	  14	  personer	  deltog	  alla	  eller	  någon	  av	  dagarna.	  
Vallningsläger	  planerades	  hösten	  2012.	  Tyvärr	  fick	  vi	  inte	  ihop	  något	  datum	  som	  passade,	  	  
12	  personer	  anmälde	  sitt	  intresse.	  Beslöt	  skjuta	  på	  arrangemanget	  till	  2013.	  Klubbmästerskap	  
arrangerades	  den	  1	  –	  2	  september	  på	  Öland.	  Charlotte	  Barvestad	  höll	  i	  arrangemanget.	  Det	  
tävlandes	  i	  lydnad	  (officiell	  på	  Kalmar	  BK),	  rallylydnad	  och	  agility	  (hopp-‐	  och	  agilityklass).	  Totalt	  
gjordes	  39	  starter.	  Lydnad	  7	  ekipage.	  Rallylydnad	  10.	  Agility	  –	  agilityklass	  11.	  Agility	  –	  hoppklass	  
11.	  Klubbmästare	  i	  varje	  klass	  utsågs	  tillsammans	  med	  bästa	  allroundekipage.	  Årets	  vita	  
herdehundar	  ha	  utsetts	  i	  bruks,	  lydnad,	  viltspår.	  Ytterligare	  två	  nya	  pris	  har	  instiftats	  för	  agility	  
och	  rallylydnad	  (se	  sidan	  6).	  
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Information	  /	  PR	  
MÅL	  
Presentation	  och	  information	  om	  rasen	  med	  rasmonter	  på	  SKKs	  rastorg	  –	  Stockholm	  
Hundmässa.	  Kontinuerlig	  uppdatering	  av	  klubbens	  webb.	  Vita	  Svepet	  ges	  ut	  som	  pdf	  med	  	  
fyra	  nummer/år.	  
	  
Målet	  uppfyllt	  
	  
UTFALL	  
Vid	  SM	  i	  Bruks	  och	  IPO,	  24	  –	  26	  augusti,	  fanns	  rasklubben	  representerad	  med	  monter.	  Två	  
medlemmar	  från	  klubben	  bemannade	  montern,	  en	  hund	  fanns	  också	  på	  plats	  under	  hela	  
evenemanget.	  Rasklubbsmonter	  på	  Stockholm	  Hundmässa	  och	  deltagande	  i	  rasparad.	  
Medlemstidningen	  Vita	  Svepet	  har	  under	  verksamhetsåret	  utkommit	  med	  fyra	  nummer.	  
Klubben	  har	  försökt	  bemöta	  intresset	  av	  rasmonter	  på	  MyDOG	  i	  Göteborg,	  men	  det	  visade	  sig	  
svårt	  att	  få	  bemanning	  under	  fyra	  hela	  dagar.	  Chatarina	  Gillstedt	  och	  Titti	  Benjaminsson	  har	  
tagit	  på	  sig	  uppdraget	  att	  tillsammans	  med	  styrelsen	  försöka	  få	  till	  stånd	  rasmonter	  inkl	  
bemanning	  inför	  2013.	  
	  

Medlemsrekrytering	  /	  Medlemsvård	  
MÅL	  
Medlemsansvarig	  skickar	  ut	  välkomstmeddelande	  tillsammans	  med	  medlemsbevis	  till	  alla	  nya	  
medlemmar.	  
	  
Målet	  uppfyllt	  
	  
UTFALL	  
Nya	  medlemmar	  får	  ett	  välkomstmeddelande	  tillsammans	  med	  medlemsbeviset,	  dock	  får	  vi	  inte	  
information	  om	  nya	  medlemmar	  via	  SHU	  så	  till	  dem	  har	  vi	  ingen	  möjlighet	  att	  erbjuda	  denna	  
service.	  Medlemmar	  har	  på	  olika	  sätt	  engagerat	  sig	  i	  att	  få	  olika	  aktiviteter	  till	  stånd	  
(diskuterades	  på	  medlemsmötet	  mars	  2012).	  Bland	  annat	  har	  Isabella	  Norin	  har	  arrangerat	  
årstidsvandringar	  för	  alla	  med	  vit	  herdehund.	  
	  
Antal	  medlemmar	  i	  klubben	  per	  den	  31/12	  2012	  var	  200	  stycken,	  fördelade	  på:	  
Ordinarie	  medlem	   174	  st	  
Ungdomsmedlem	   1	  st	  
Ungdomsmedlem	  (SHU)	   12	  st	  
Familjemedlem	   12	  st	  
Hedersmedlem	   1	  st	  
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Årets	  vita	  herdehundar	  2012	  
Under	  kalenderåret	  har	  årets	  vita	  herdehundar	  korats	  genom	  att	  medlemmarna	  skickat	  in	  
resultat	  i	  grenarna:	  Agility	  (2	  ekipage),	  Bruks	  (4	  ekipage),	  Lydnad	  (10	  ekipage),	  Rallylydnad	  (5),	  
Utställning	  inkl	  veteran	  (13	  hundar	  med	  ägare),	  Viltspår	  (3	  ekipage)	  
	  
Årets	  agilityhund:	  	  
Frostflake’s	  Gary	  Grant,	  Anna	  Strandkvist	  
	  
Årets	  brukshund:	  	  
Barvestad’s	  Rockin	  Robin,	  Gunilla	  Andersson	  
	  
Årets	  lydnadshund:	  	  
Barvestad’s	  Zeus	  at	  Olympia,	  Lisa	  Stenberg	  
	  
Årets	  rallylydnadshund:	  	  
Barvestad’s	  Bailey’s	  OTR,	  Isabella	  Norin	  
	  
Årets	  utställningshund:	  	  
Sunnantorps	  Eifur	  Eskingur,	  Maria	  Wägner	  
Årets	  BIM:	  	  
Barvestad’s	  Cheops	  Of	  Giza,	  Annicka	  Barvestad,	  
Årets	  veteran:	  
Nice	  of	  you	  to	  come	  bye	  Ultimo,	  Joakim	  Wallén	  
	  
Årets	  viltspårhund:	  	  
Vallgårdens	  Fantom	  Finder,	  Linda	  Johansson	  
	  
	  
	  
	  
Styrelsen	  vill	  tacka	  alla	  som	  på	  olika	  sätt	  bidragit	  till	  klubbens	  verksamhet	  under	  det	  
gånga	  året.	  STORT	  TACK!	  


