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Verksamhetsberättelse	  	  
Verksamhetsåret	  2013	  
	  
	  
Styrelsen	  för	  Vit	  Herdehundklubb	  –	  SBKs	  rasklubb	  för	  vit	  herdehund	  –	  lämnar	  härmed	  följande	  
berättelse	  över	  verksamhets-‐	  och	  räkenskapsåret	  1	  januari	  till	  31	  december	  2013.	  
	  
	  
Vit	  Herdehundklubb,	  organisationsnummer:	  802016-‐1520	  
	  
	  
Styrelsens	  sammansättning:	  

	   	  
Ordförande:	   Gunilla	  Andersson	  
Vice	  ordförande:	   Ingela	  Carlsson	  
Kassör:	   Elisabeth	  Söderström	  
Sekreterare:	   Camilla	  Åberg	  
	  
Övriga	  ordinarie	  ledamöter:	   Jessica	  Jacobsson	  
	   	   Annicka	  Barvestad	  
	   	   Jill	  Adolfsson	   	  

	   	  
Suppleanter:	   	   MarieLouise	  Karlsson	  (1:a)	   	  
	   	   Camilla	  Willfors	  (2:a)	  
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Styrelsemöte	  /	  Årsmöte	  
Styrelsen	  har	  under	  2013	  haft	  13	  protokollförda	  möten	  varav	  11	  styrelsemöten,	  konstituerade	  
möte	  samt	  årsmötet	  på	  Söderköpings	  Brukshundklubb	  den	  17	  mars	  2013.	  	  
	  

Medlemsmöten	  
De	  tre	  medlemsmöten	  som	  planerades	  har	  inte	  blivit	  genomförda,	  delvis	  på	  grund	  av	  hög	  
arbetsbelastning	  i	  styrelsen	  under	  hösten.	  Medlemsmöte	  hålls	  i	  anslutning	  till	  årsmötet.	  
	  

Representation	  
SBK	  Organisationskonferens	  
SBK	  RAS/D-‐RUS	  konferens	  
SBK	  Kongress	  
SBK	  Rasklubbsmöten	  

Rasklubben	  har	  deltagit	  under	  SBKs	  Exteriördomarkonferens	  den	  18	  oktober.	  Som	  presentatör	  
av	  vit	  herdehund	  hade	  klubben	  utsett	  Nina	  Karlsdotter.	  Presentation	  av	  Vit	  Herdehundklubb	  
hölls	  av	  ordförande	  Gunilla	  Andersson.	  Ett	  antal	  hundar	  som	  väl	  representerar	  rasen	  visades	  och	  
konferensdeltagarna	  hade	  chans	  till	  en	  ordentlig	  genomgång	  av	  hundarna.	  
	  

Uppfödare	  
Vit	  Herdehundklubbs	  samtliga	  uppfödare	  erbjöds,	  för	  en	  reducerad	  kostnad,	  delta	  i	  SBKs	  
Uppfödar-‐	  och	  Avelskonferens	  i	  Södertälje	  den	  23	  november.	  ”Introduktionsmedlemskap”	  har	  
åter	  erbjudits	  klubbens	  uppfödare	  genom	  Facebookgruppen	  där	  alla	  uppfödare	  som	  är	  
medlemmar	  i	  klubben	  blir	  inbjudna.	  Fortfarande	  är	  det	  endast	  ett	  fåtal	  uppfödare	  som	  utnyttjar	  
erbjudandet	  om	  ”Introduktionsmedlemskap”.	  	  
	  

Utbildning	  
Titti	  Benjaminsson,	  Lathundsansvarig,	  deltog	  i	  Lathundsutbildning	  Södertälje,	  24	  november.	  

Gunilla	  Andersson	  har	  på	  egen	  bekostnad,	  men	  med	  rekommendationer	  från	  Vit	  
Herdehundklubbs	  styrelse,	  gått	  CUA-‐utbildning	  (certifierad	  utställningsarrangör)	  via	  Småland-‐
Ölands	  Kennelklubb.	  Som	  ett	  led	  i	  att	  kvalitetssäkra	  SKKs/SBKs	  utställningsarrangemang	  ska	  det	  
vid	  alla	  officiella	  utställningar	  finnas	  en	  CUA	  knuten	  till	  arrangemanget.	  CUA	  har	  som	  uppgift	  att	  
stödja	  och	  ge	  råd	  till	  ordinarie	  utställningsarrangör	  och	  övriga	  funktionärer.	  
	  

Avel	  och	  hälsa	  
SBKs	  Utskott	  Avel	  &	  Hälsa	  erbjöd	  sig	  att	  hjälp	  till	  med	  att	  tillsammans	  med	  rasklubbarna	  inom	  
SBK	  ta	  fram	  hälsoenkät.	  Styrelsen	  beslutade	  tacka	  ja	  till	  erbjudandet.	  Hälsoenkäten	  kommer	  att	  
läggas	  ut	  i	  början	  av	  2014.	  	  

Avelsrådet	  har	  arbetat	  med	  att	  lägga	  in	  information	  i	  Lathunden.	  Avelsrådet	  har	  behandlat	  
ärenden	  och	  dispenser	  gällande	  RAS	  samt	  deltagit	  vid	  möten	  och	  arbete	  gällande	  avel	  och	  hälsa.	  
Avelsrådet	  har	  även	  varit	  behjälpligt	  vid	  avelsfrågor	  och	  avelsplanering	  mm.	  Avelsrådet	  har	  
dragits	  med	  avhopp	  och	  sjukdom	  under	  året	  och	  därmed	  inte	  kommit	  i	  mål	  med	  revidering	  av	  
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RAS.	  Vi	  har	  under	  året	  även	  yttrat	  oss	  i	  ett	  antal	  ärenden	  kring	  mönstring.	  Avelsrådet	  har	  också	  
infört	  rekommendationer	  för	  avelsdjur	  angående	  degenerativ	  myelopati,	  DM.	  	  

Avelsrådet	  vill	  även	  tacka	  för	  visad	  öppenhet	  hos	  alla	  de	  uppfödare	  som	  delar	  med	  sig	  av	  sina	  
erfarenheter	  och	  i	  förtroende	  berättar	  om	  defekter	  och	  sjukdomar	  hos	  sina	  hundar,	  både	  egen-‐
uppfödda	  samt	  importer.	  	  

Under	  året	  har	  endast	  en	  fråga	  inkommit	  till	  klubbens	  valpförmedlare;	  var	  man	  hittar	  
valphänvisningen	  på	  klubbens	  hemsida.	  	  

	  

Avelsrådet	  har	  under	  2013	  bestått	  av	  Solweigh	  Hjelm,	  Titti	  Benjaminsson	  och	  sammankallande	  
Annicka	  Barvestad.	  Valpförmedlare	  har	  Anne-‐Christine	  Stareborn	  varit.	  

/	  Avelsrådet	  

…	  	  

Registreringar	  och	  Utvärdering	  RAS,	  se	  separat	  redogörelse	  
	  

Mentalitet	  
Den	  29	  oktober	  höll	  klubben	  ett	  MT	  (och	  hel	  korning	  för	  vit	  herdehund)	  på	  Örebro	  BK.	  8	  hundar	  
var	  anmälda.	  4	  vita	  herdehundar,	  2	  kelpies,	  1	  riesenschnauzer	  och	  1	  tysk	  schäfer.	  Domare	  var	  
Kurt	  Blixt	  och	  Margaretha	  Carlsson,	  exteriörbeskrivare	  för	  vit	  herdehund	  var	  Gunilla	  Andersson.	  
Pga	  av	  olika	  omständigheter	  tillsammans	  med	  brister	  i	  arrangemanget	  avbröts	  testet	  efter	  två	  
hundar.	  Vilket	  innebar	  att	  sex	  hundar	  aldrig	  fick	  tillfälle	  att	  genomföra	  provet.	  Sammankallande	  	  
i	  mentalgruppen	  har	  på	  inrådan	  av	  styrelsen	  avgått	  från	  sitt	  uppdrag	  i	  gruppen.	  Klubben	  har	  
besvarat	  skrivelse	  från	  SBK	  och	  erhållit	  svar.	  

Det	  är	  av	  yttersta	  vikt	  att	  arrangemang	  för	  klubbens	  räkning	  sköts	  på	  ett	  korrekt	  sätt	  och	  enligt	  
gällande	  regler	  och	  bestämmelser.	  	  
	  

Utställning	  /	  Exteriör	  
Klubben	  har	  arrangerat	  sin	  fjortonde	  officiella	  Rasspecial,	  den	  20	  juli	  2013	  i	  Köping	  (i	  anslutning	  
till	  Wästmanlands	  kennelklubbs	  internationella	  utställning.)	  Totalt	  var	  61	  hundar	  var	  anmälda,	  
inklusive	  valpar.	  5	  avelsgrupper	  och	  4	  uppfödargrupper	  var	  inbjudna	  att	  delta.	  Antal	  deltagande	  
hundar	  53	  st,	  fördelade	  på	  3	  valpar,	  25	  hanar	  och	  25	  tikar.	  2	  i	  avelsklass,	  3	  uppfödargrupper.	  
Dömde	  gjorde	  Yvonne	  Brink.	  I	  samband	  med	  Rasspecialen	  fanns	  möjlighet	  till	  
exteriörbeskrivning,	  3	  hundar	  beskrevs	  vid	  detta	  tillfälle	  av	  exteriörbeskrivare	  Gunilla	  
Andersson.	  	  

Klubben	  har	  ansökt	  hos	  SBK	  att	  arrangera	  officiell	  rasutställning	  för	  år	  2016.	  	  

Årets	  Utställningshund	  tillsammans	  med	  BIM	  har	  utsetts,	  därtill	  även	  Årets	  veteran	  (se	  sidan	  X).	  	  

Utställningsgruppen	  har	  under	  året	  bestått	  av	  Annicka	  Barvestad	  och	  Elisabeth	  Söderström.	  	  
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Utställningsgruppens	  redogörelse	  för	  2013	  
I	  samband	  med	  Rasspecialen	  arbetade	  utställningsgruppen	  tillsammans	  med	  styrelsen	  aktivt	  
före	  och	  efter	  utställningen.	  Några	  medlemmar	  hade	  tappert	  lycktas	  få	  ihop	  priser	  utöver	  
sponsorpriser.	  Utställningen	  hölls	  i	  Köping	  tillsammans	  med	  SKK,	  antal	  deltagande	  hundar	  25	  
hanar	  och	  25	  tikar.	  Domare	  var	  Yvonne	  Brink.	  Mette	  Strand	  sponsrade	  med	  en	  vacker	  akvarell	  
där	  en	  vinnare	  drogs	  på	  hundens	  katalognummet.	  Även	  pris	  fanns	  att	  vinna	  på	  de	  numrerade	  
katalogerna	  som	  såldes	  samt	  på	  en	  lottring.	  Ytterligare	  ett	  pris	  tillkom	  i	  år	  –	  bäst	  placerade	  
junior.	  Priset	  skänktes	  av	  kennel	  Bring	  It	  On.	  

Inför	  Stockholms	  Hundmässa	  2013	  planerade	  utställningsgruppen	  tillsammans	  med	  styrelsen	  
att	  förnya	  rasmontern.	  Tanken	  är	  främst	  att	  materialet	  som	  används	  inte	  ska	  vara	  så	  
skrymmande	  att	  förvara	  och	  lätt	  att	  plocka	  upp	  och	  ner.	  Delar	  från	  styrelsen	  monterade	  upp	  
montern	  på	  fredagseftermiddagen	  och	  utställningsgruppen	  såg	  till	  att	  montern	  var	  bemannad	  
med	  kunnig	  personal	  och	  representativa	  hundar	  under	  båda	  dagarna.	  Västar	  till	  personal	  i	  
montern	  sponsrades	  Jan	  Andersson	  och	  Camilla	  Åberg.	  Mycket	  positiv	  respons	  mottogs	  på	  plats	  
och	  efter	  utställningens	  slut.	  I	  rasparaden	  under	  lördagen	  och	  söndagen	  fanns	  lång-‐	  och	  
korthårig	  vit	  herdehund	  representerad.	  

Även	  detta	  år	  undersöktes	  möjligheterna	  att	  ha	  en	  monter	  på	  MyDog	  i	  Göteborg,	  men	  av	  de	  
tillfrågade	  förra	  året	  var	  ingen	  villig	  att	  ansvara	  för	  den.	  

Ansökan	  om	  officiell	  utställning	  2016	  har	  skickats	  in.	  	  

/	  Elisabeth	  Söderström	  och	  Annicka	  Barvestad	  
	  
…	  
	  
Rasstandard	  vit	  herdehund	  
Styrelsen	  har	  besvarat	  remiss	  från	  SKK	  genom	  SBK	  ang	  svensk	  översättning	  av	  ny	  rasstandard	  
för	  vit	  herdehund.	  Inkom	  till	  styrelsen	  10	  april.	  Remissen	  besvarades	  20	  maj.	  Översättning	  
fastställd	  av	  SKKs	  arbetsgrupp	  för	  standardfrågor	  2013-‐07-‐02.	  
	  
Raskompendie	  
Gunilla	  Andersson	  har	  under	  året,	  på	  uppdrag	  av	  styrelsen	  tagit	  fram	  ett	  raskompendie	  som	  
utifrån	  rasstandarden	  beskriver	  rasen.	  Vi	  är	  mycket	  tacksamma	  för	  de	  bilder	  vi	  fått	  inskickade	  
till	  oss.	  Raskompendiet	  har	  granskats	  och	  godkänts	  av,	  av	  SKK	  tillsatta	  exteriördomarna	  Karl-‐
Erik	  Johansson	  och	  Nina	  Karlsdotter	  och	  presenterades	  på	  SBKs	  Exteriördomarkonferens.	  	  
Då	  SKK	  inte	  meddelat	  rasklubben	  om	  att	  standarden	  fastslagits	  blev	  tid	  för	  korrektur	  och	  
justeringar	  mycket	  kort.	  Kompendiet	  tycktes	  därför	  i	  en	  mycket	  begränsad	  upplaga	  endast	  åt	  
konferensens	  deltagare	  och	  exteriördomare	  för	  vit	  herdehund.	  Översättningen	  kom	  klubben	  till	  
del	  genom	  Nina	  Karlsdotter,	  30	  september.	  	  
	  

Hundsport	  
Lägret	  i	  Sävsjö	  under	  Kristi	  Himmelfärdshelgen	  har	  varit	  ett	  försöka	  till	  att	  få	  till	  stånd	  ett	  
återkommande	  läger	  för	  vit	  herdehundsägare.	  Tyvärr	  var	  intresset	  i	  år	  väldigt	  svalt.	  Årets	  läger	  
förkortades	  till	  att	  bara	  innefatta	  en	  dag.	  Några	  få	  personer	  träffades	  denna	  dag	  och	  det	  var	  
främst	  spår,	  uppletande	  och	  lydnad	  som	  tränades.	  	  
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Arrangemang	  av	  Klubbmästerskap	  bantades	  ner	  till	  att	  enbart	  innehålla	  lydnad,	  officiell	  
lydnadstävling	  på	  Österåkers	  Brukshundklubb	  den	  30	  november.	  På	  grund	  av	  för	  få	  anmälningar	  
ställdes	  klubbmästerskapet	  in.	  KM:et	  utlystes	  dock	  sent.	  

Årets	  VH	  i	  agility,	  bruks,	  lydnad,	  rallylydnad	  och	  viltspår	  har	  utsetts	  efter	  de	  resultat	  som	  skickas	  
in	  till	  klubben.	  

Hundsportsgruppen	  som	  kom	  igång	  under	  andra	  halvan	  av	  2013	  har	  bestått	  av	  Camilla	  Willfors,	  
MarieLouise	  Karlsson	  och	  Anneli	  Häggström.	  

	  

Vallning	  
Jessica	  Jacobsson	  ordnade	  ett	  tillfälle	  att	  prova	  på	  vallning	  utan	  för	  Genarp,	  Skåne	  i	  juni	  	  
månad.	  Endast	  en	  vit	  herdehund	  deltog.	  

Ann-‐Christine	  Stareborn	  fick	  i	  uppgift	  att	  under	  hösten	  planera	  en	  vallningsdag/-‐helg.	  	  
Då	  Ann-‐Christine	  fick	  nytt	  jobb	  under	  året	  räckte	  inte	  tiden	  till	  för	  att	  ordna	  detta.	  
	  

Information	  /	  PR	  
Vid	  SM	  i	  Bruks	  och	  IPO,	  23	  –	  25	  augusti,	  fanns	  rasklubben	  representerad	  vid	  invigningen	  och	  
presentationen	  av	  bruksraserna.	  Medlemmar	  från	  klubben,	  tillsammans	  med	  hundar,	  
bemannade	  montern	  under	  helgen.	  	  

Rasklubbsmonter	  på	  Stockholm	  Hundmässa	  och	  deltagande	  i	  rasparad.	  	  

Medlemstidningen	  Vita	  Svepet	  har	  under	  verksamhetsåret	  utkommit	  med	  fyra	  nummer,	  varav	  
ett	  dubbelnummer.	  Kontinuerlig	  uppdatering	  av	  klubbens	  webb.	  Klubben	  har	  återigen	  försökt	  
bemöta	  intresset	  av	  rasmonter	  på	  MyDOG	  i	  Göteborg	  utan	  resultat.	  
	  

Medlemsrekrytering	  /	  Medlemsvård	  
Alla	  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	  planerade	  Isabella	  Norin	  årstids-‐
vandring	  27	  april	  för	  alla	  med	  vit	  herdehund,	  men	  pga	  snö	  och	  is	  ställdes	  vårvandringen	  in.	  

Antal	  medlemmar	  i	  klubben	  per	  den	  31/12	  2013	  var	  215	  stycken,	  fördelade	  på:	  
Ordinarie	  medlem	   181	  st	  
Ungdomsmedlem	  (SHU)	   20	  st	  
Familjemedlem	   13	  st	  
Hedersmedlem	   1	  st	  
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Årets	  vita	  herdehundar	  2013	  
Under	  kalenderåret	  har	  årets	  vita	  herdehundar	  korats	  utifrån	  de	  resultat	  medlemmar	  skickat	  	  
in	  i	  grenarna:	  Agility	  (3	  ekipage),	  Bruks	  (6	  ekipage),	  Lydnad	  (10	  ekipage),	  Rallylydnad	  	  
(9	  ekipage),	  Utställning	  inkl	  veteran	  (25	  hundar),	  Viltspår	  (3	  ekipage)	  
	  
Årets	  agilityhund:	  	  
Frostflake’s	  Gary	  Grant,	  Anna	  Strandkvist	  
	  
Årets	  brukshund:	  	  
Horsebo	  Supreme,	  Petra	  Andersson	  
	  
Årets	  lydnadshund:	  	  
Sunnantorps	  Like	  A	  Wild	  Sally,	  Helén	  Thalén	  
	  
Årets	  rallylydnadshundar:	  	  
South	  Streem’s	  Amazing	  Gibbs,	  Anneli	  Häggström	  och	  	  
Pipinos	  Big	  White	  Kitten,	  Annie	  Jurestam	  
	  
Årets	  utställningshund:	  	  
Strandkungens	  Challenge,	  Maggan	  Nyström	  
	  
Årets	  BIM:	  	  
South	  Streem’s	  Devine	  Dragonfly,	  Elisabeth	  Söderström	  
	  
Årets	  veteran:	  
Nice	  of	  you	  to	  come	  bye	  Ultimo,	  Joakim	  Wallén	  
	  
Årets	  viltspårhund:	  	  
Ny	  Hviddueholm’s	  Jackie	  Freja,	  Karin	  Sundström	  
	  
	  
	  
Styrelsen	  vill	  tacka	  alla	  som	  på	  olika	  sätt	  bidragit	  till	  klubbens	  verksamhet	  under	  det	  
gånga	  året.	  STORT	  TACK!	  


