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Verksamhetsberättelse	  	  
Verksamhetsåret	  2014	  
	  
	  
Styrelsen	  för	  Vit	  Herdehundklubb	  –	  SBKs	  rasklubb	  för	  vit	  herdehund	  –	  lämnar	  härmed	  följande	  
berättelse	  över	  verksamhets-‐	  och	  räkenskapsåret	  1	  januari	  till	  31	  december	  2014.	  
	  
	  
Vit	  Herdehundklubb,	  organisationsnummer:	  802016-‐1520	  
	  
	  
Styrelsens	  sammansättning:	  

	   	  
Ordförande:	   Gunilla	  Andersson	  
Vice	  ordförande:	   Anne-‐Christine	  Stareborn	  
Kassör:	   Elisabeth	  Söderström	  
Sekreterare:	   Camilla	  Åberg	  
	  
Övriga	  ordinarie	  ledamöter:	   Jill	  Adolfsson	  
	   	   Annicka	  Barvestad	  
	   	   Anette	  Renman	   	  

	   	  
Suppleanter:	   	   Camilla	  Willfors	  (1:a)	   	  
	   	   Karin	  Sundström	  (2:a)	  
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Det	  gångna	  åter	  har	  klubben	  dragit	  med	  ett	  flertal	  avhopp	  som	  påverkat	  verksamheten.	  Men	  vi	  
har	  också	  fått	  nya	  krafter	  till	  arbetsgrupper	  i	  slutet	  av	  året	  som	  vi	  hoppas	  snart	  ska	  vara	  inne	  i	  
verksamheten.	  Arbetsbelastningen	  har	  därför	  varit	  mycket	  hög	  på	  några	  individer	  då	  det	  under	  
året	  även	  bedrivits	  ett	  stort	  arbete	  med	  bl	  a	  regelrevideringar,	  översyn	  av	  MT,	  utvärdering	  
RAS/exteriör	  och	  mycket	  annat	  som	  kräver	  insatser	  från	  styrelse	  och	  arbetsgrupper.	  
	  

Styrelsemöte	  /	  Årsmöte	  
Styrelsen	  har	  under	  2014	  haft	  12	  protokollförda	  möten	  varav	  10	  styrelsemöten,	  konstituerade	  
möte	  samt	  årsmötet	  på	  Söderköpings	  Brukshundklubb	  den	  23	  mars	  2014.	  	  
	  

Medlemsmöten	  
Minst	  ett	  medlemsmöte	  planerades	  för	  året	  och	  kommer	  att	  hållas	  i	  anslutning	  till	  årsmötet.	  
	  

Representation	  
SBK	  Organisationskonferens	  –	  Anne-‐Christine	  Stareborn	  
SBK	  Kongress	  –	  Gunilla	  Andersson	  
Regelrevideringskonferens	  för	  bruks	  och	  lydnad	  –	  Annie	  Jurestam,	  Anne-‐Christine	  Stareborn	  
SBK	  RAS/RUS	  konferens	  –	  Gunilla	  Andersson,	  Malin	  Ranestål	  och	  Ammie	  Hultin	  	  
SBK	  Rasklubbsmöten	  
	  
Telefonmöten	  avelssamordning	  –	  Gunilla	  Andersson	  	  
Telefonmöte	  FS/rasklubbar/distrikt	  –	  Gunilla	  Andersson	  
	  

Uppfödare	  
Klubben	  planerade	  anordna	  ett	  uppfödarmöte	  under	  året,	  något	  som	  tyvärr	  inte	  blivit	  
verklighet.	  Diskussioner	  har	  förts	  med	  andra	  rasklubbar	  om	  att	  försöka	  samarrangera.	  Det	  är	  av	  
största	  vikt	  att	  uppfödarträffar	  eller	  avelskonferenser	  kan	  komma	  till	  stånd.	  
”Introduktionsmedlemskap”	  erbjuds	  via	  klubbens	  uppfödare	  genom	  Facebook-‐gruppen	  där	  alla	  
uppfödare	  som	  är	  medlemmar	  i	  klubben	  ska	  bli	  inbjudna.	  Fortfarande	  är	  det	  endast	  ett	  fåtal	  
uppfödare	  som	  utnyttjar	  erbjudandet	  om	  ”Introduktionsmedlemskap”.	  	  
	  	  

Utbildning	  
Del	  1	  Anatomiutbildning	  (förberedande	  för	  exteriörbeskrivarutbildning)	  under	  2014.	  Tre	  
ansökningar	  inkom,	  klubben	  rekommenderade	  två	  personer	  till	  utbildningen	  –	  ingen	  deltog.	  
	  
Mentalbeskrivning	  Valp	  –	  Intresseanmälan	  för	  utbildning,	  två	  ansökningar	  inkom.	  Båda	  
rekommenderades	  av	  klubben	  –	  Pernilla	  Swahnström	  deltog.	  
	  
Information	  om	  utbildningarna	  har	  aviserats	  på	  klubbens	  webbsida.	  
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Avel	  och	  hälsa	  
Hälsoenkät,	  gemensam	  för	  SBKs	  rasklubbarna	  har	  legat	  ute	  under	  första	  halvan	  av	  2014.	  Svaren	  
bearbetas	  och	  kommer	  bland	  annat	  att	  ligga	  till	  grund	  för	  revidering	  av	  RAS.	  	  	  

Avelsrådet	  har	  arbetat	  med	  att	  lägga	  in	  information	  i	  Lathunden.	  Avelsrådet	  har	  behandlat	  
ärenden	  och	  dispenser	  gällande	  valphänvisning	  samt	  deltagit	  vid	  möten	  och	  arbete	  gällande	  avel	  
och	  hälsa.	  Avelsrådet	  har	  även	  varit	  behjälpligt	  vid	  avelsfrågor	  och	  avelsplanering	  mm.	  Under	  
året	  har	  inga	  ärenden	  kring	  mönstring	  inkommit.	  	  

Avelsrådet	  har	  under	  tiden	  1	  januari	  till	  2	  oktober	  2014	  bestått	  av	  Annicka	  Barvestad	  
(sammankallande),	  Titti	  Benjaminsson	  (ansvarig	  Lathunden)	  och	  Solweigh	  Hjelm.	  	  

Ett	  nytt	  avelsråd	  har	  satts	  ihop	  efter	  avhopp	  från	  det	  tidigare	  då	  endast	  Titti	  fanns	  kvar	  i	  
gruppen.	  	  

Det	  nya	  avelsrådet	  har	  from	  oktober	  månad	  till	  31	  december	  bestått	  av;	  Camilla	  Åberg	  
(sammankallande),	  Titti	  Benjaminsson	  (ansvarig	  Lathunden),	  Malin	  Ranestål,	  Anne-‐Christine	  
Stareborn	  och	  Gunilla	  Andersson.	  Sakkunnig	  i	  mentalfrågor	  har	  Ammie	  Hultin	  varit.	  

Det	  nya	  avelsrådet	  har	  haft	  1	  möte	  under	  året.	  

Valpförmedlare	  har	  varit	  vakant.	  Annons	  har	  funnits	  med	  i	  medlemstidningen	  Vita	  Svepet	  under	  
2014,	  inga	  intresseanmälningar	  eller	  frågor	  kring	  posten	  har	  inkommit.	  	  

	  

Registreringar	  och	  Utvärdering	  RAS,	  

Se	  separat	  redogörelse.	  
	  

Mentalitet	  
Klubben	  har	  besvarat	  enkät	  angående	  revidering	  av	  mentaltest	  (MT).	  

Inga	  egna	  arrangemang	  av	  MH	  och/eller	  MT	  har	  genomförts	  under	  året.	  	  
	  

Utställning	  /	  Exteriör	  
Klubben	  har	  bland	  annat	  inkommit	  på	  svar	  till	  SBK	  ang	  ”Exteriöra	  avvikelser	  hos	  vit	  herdehund”.	  
Likaså	  har	  styrelsen	  besvarat	  och	  lämnat	  förslag	  ang	  reviderade	  utställnings-‐	  och	  
championatbestämmelser.	  

Klubben	  har	  arrangerat	  sin	  femtonde	  officiella	  Rasspecial,	  den	  26	  juli	  2014	  i	  Ransäter	  (i	  
samband	  med	  Värmlands	  kennelklubbs	  internationella	  utställning.)	  Totalt	  var	  50	  hundar	  var	  
anmälda,	  inklusive	  valpar.	  3	  avelsgrupper	  och	  3	  uppfödargrupper	  var	  inbjudna	  att	  delta.	  Antal	  
deltagande	  hundar	  38,	  fördelade	  på	  5	  valpar,	  11	  hanar	  och	  22	  tikar.	  2	  uppfödargrupper.	  Domare	  
var	  Annika	  Ulltveit-‐Moe.	  

I	  samband	  med	  Rasspecialen	  fanns	  även	  möjlighet	  till	  exteriörbeskrivning,	  6	  hundar	  beskrevs	  
vid	  detta	  tillfälle	  av	  exteriörbeskrivare	  Gunilla	  Andersson.	  	  

Klubben	  har	  ansökt	  hos	  SBK	  att	  arrangera	  officiell	  rasutställning	  för	  år	  2017.	  Utställningsplats	  
för	  rasspecialen	  2017	  har	  beslutats.	  Den	  kommer	  att	  hållas	  på	  Böda,	  Öland	  i	  samarrangemang	  
med	  Småland-‐Ölands	  Kennelklubb.	  

Årets	  Utställningshund	  tillsammans	  med	  BIM	  har	  utsetts,	  därtill	  även	  Årets	  veteran.	  
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Utställningsgruppen	  har	  tom	  oktober	  månad	  bestått	  av	  Annicka	  Barvestad	  och	  Elisabeth	  
Söderström.	  	  

En	  ny	  utställningsgrupp	  har	  därefter	  rekryterats	  och	  består	  av	  Anna	  Dahlgren	  och	  Johanna	  
Österbom,	  med	  hjälp	  av	  CUA	  Gunilla	  Andersson.	  Gruppen	  hade	  ett	  inledande	  möte	  i	  december	  
månad.	  	  

CUA	  för	  Vit	  Herdehundklubb	  –	  Gunilla	  Andersson	  

	  
…	  
	  
Utställningsgruppens	  redogörelse	  för	  2014	  
I	  samband	  med	  Rasspecialen	  arbetade	  utställningsgruppen	  tillsammans	  med	  styrelsen	  aktivt	  
före	  och	  efter	  utställningen.	  Några	  medlemmar	  hade	  tappert	  lycktas	  få	  ihop	  priser	  utöver	  
sponsorpriser	  från	  Royal	  Canin.	  Utställningen	  hölls	  i	  extrem	  varm	  väderlek.	  Detta	  avspeglade	  sig	  
till	  viss	  del	  på	  antal	  deltagande	  hundar	  även	  om	  antal	  anmälningar	  var	  något	  färre	  än	  de	  senaste	  
åren.	  	  

Kennel	  South’s	  Streems	  sponsrade	  med	  en	  ljuslyckta	  (motiv	  av	  Vit	  Herdehund)	  som	  drogs	  på	  
hundens	  katalognummet.	  Pris	  fanns	  att	  vinna	  på	  de	  numrerade	  kataloger	  som	  såldes	  på	  plats.	  En	  
mängd	  priser	  fanns	  också	  att	  vinna	  på	  lotter	  som	  såldes	  vid	  ringen.	  Även	  i	  år	  nominerades	  
hundar	  under	  utställningens	  gång	  till	  domarens	  specialpriser.	  Kennel	  Bring	  it	  On	  sponsrade	  
även	  i	  år	  med	  ett	  pris	  för	  bästa	  junior	  och	  Barvestad’s	  vandringspris	  för	  bästa	  bruksmeriterade	  
hund	  delades	  ut.	  	  	  

Under	  dagen	  fanns	  även	  Lena	  Mattsson	  på	  plats	  för	  fotografering	  av	  vit	  herdehund.	  

Inför	  Stockholms	  Hundmässa	  2014	  beslöt	  utställningsgruppen	  tillsammans	  med	  styrelsen	  att	  
inte	  delta	  med	  rasmonter.	  Men	  vi	  hoppas	  att	  vi	  kan	  vara	  med	  på	  Stockholms	  Hundmässa	  2015.	  
Detta	  förutsätter	  att	  vi	  hittar	  medlemmar	  som	  vill	  och	  kan	  bemanna	  montern.	  	  

Utställningsgruppen	  tacka	  alla	  deltagare	  för	  visat	  intresse	  och	  hoppas	  att	  vi	  ses	  på	  Täby	  Galopp	  
2015.	  

/	  Elisabeth	  Söderström	  
	  
…	  
	  
Planerat	  webbgalleri	  av	  vit	  herdehund	  

Lena	  Mattsson	  hjälper	  till	  med	  att	  fotografera	  inför	  ett	  kommande	  webbgalleri	  över	  vit	  
herdehund.	  Som	  planeras	  sjösättas	  då	  det	  finns	  tillräckligt	  material	  för	  publicering.	  
	  

Hundsport	  
Årets	  arrangemang	  av	  klubbmästerskap	  hölls	  på	  Tierps	  Brukshundklubb	  den	  26	  oktober	  i	  
lydnadsklass	  I	  –	  Elit	  tillsammans	  med	  rallylydnad	  Nybörjarklass	  –	  Mästarklass.	  Endast	  en	  
klubbmästare	  utses	  varpå	  resultaten	  räknas	  om	  så	  att	  en	  vinnare	  kan	  koras	  i	  varje	  gren.	  De	  som	  
höll	  i	  trådarna	  för	  årets	  arrangemang	  var	  Mervi	  Harria	  och	  Anne-‐Christine	  Stareborn.	  

Gunilla	  Andersson	  instiftade	  inför	  årets	  KM	  ”Robins	  Rookiepris”	  för	  resp	  lydnad	  och	  rallylydnad.	  
Båda	  prisen	  tilldelades	  Hannah	  Öqvist	  med	  Kulleborgs	  Kleine-‐Champagne	  Jive.	  
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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	  2014	  har	  bestått	  av	  Camilla	  Willfors,	  
Sophie	  Eklund	  och	  Mervi	  Harria.	  
	  
…	  
	  
Hundsportgruppens	  redogörelse	  för	  2014	  
Dagen	  innan	  anordnades	  en	  träningsdag	  med	  Eva	  Ivarsson,	  E&T	  hundägarutbildning	  där	  fem	  
ekipage	  deltog.	  På	  kvällen	  bjöd	  Vit	  Herdehundklubb	  på	  middag	  som	  bestod	  av	  en	  taco-‐buffé.	  15	  
personer	  var	  med	  på	  middagen.	  

Lydnad	  I-‐Elit.	  Totalt	  sju	  starter,	  varav	  fyra	  deltog	  i	  klubbmästerskapet.	  Tre	  ekipage	  utanför	  KM	  
(andra	  raser).	  Bengt	  Neteborn	  var	  domare	  och	  Marita	  Neteborn	  tävlingsledare.	  

Rallylydnad	  nybörjarklass	  till	  mästarklass.	  Totalt	  antal	  starter	  sju,	  varav	  fem	  tävlade	  om	  
klubbmästartiteln	  och	  två	  utom	  tävlan.	  Domare	  var	  Daniel	  Johansson.	  

/	  Mervi	  Harria	  (och	  Anne-‐Christine	  Stareborn)	  
	  
…	  
	  

Vallning	  
Protokoll	  från	  de	  anlagsprov	  som	  ännu	  så	  länge	  är	  inofficiella	  för	  vit	  herdehund	  har	  publicerats	  
på	  klubbens	  webb.	  För	  tillfället	  har	  vi	  fått	  in	  protokoll	  från	  sex	  hundar.	  Alla	  beskrivna	  av	  Ewa	  
Karlsson	  Myrbrink.	  

Klubben	  har	  svarat	  på	  skrivelser	  från	  intresseföreningen	  Kroppsvallarna.	  
	  

Information	  /	  PR	  
Vid	  IPO-‐VM	  i	  Malmö	  23	  –	  25	  augusti,	  fanns	  rasklubben,	  genom	  Anders	  Granlund	  och	  Conny	  
Olsson,	  representerad	  vid	  invigningen	  och	  presentationen	  av	  bruksraserna.	  	  

I	  år	  gjorde	  klubben	  en	  paus	  med	  rasklubbsmonter	  och	  deltagande	  i	  rasparad	  vid	  Stockholm	  
Hundmässa.	  	  

Medlemstidningen	  Vita	  Svepet	  har	  under	  verksamhetsåret	  utkommit	  med	  fyra	  nummer,	  varav	  
ett	  dubbelnummer.	  Tyvärr	  inkommer	  det	  väldigt	  lite	  material	  till	  Vita	  Svepet	  vilket	  försvårar	  
planering	  och	  utgivning	  av	  tidningen.	  Kontinuerlig	  uppdatering	  av	  klubbens	  webb.	  	  
	  

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	  även	  om	  gärna	  skulle	  vilja	  detta.	  	  

Under	  året	  har	  det	  inte	  inkommit	  några	  egna	  initiativ	  från	  medlemmar	  runt	  om	  i	  landet	  på	  
aktiviteter.	  
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Antal	  medlemmar	  i	  klubben	  per	  den	  31/12,	  2014	  var	  211	  stycken,	  fördelade	  på:	  
Ordinarie	  medlem	   	   178	  st	  
Ungdomsmedlem	  (SHU)	  +	  VHK	   17	  +	  1	  st	  
Familjemedlem	   	   13	  st	  
Hedersmedlem	   	   1	  st	  
Utlandsmedlem	   	   1	  st	  
	  
Medlemsansvarig	  fram	  t.o.m	  november	  månad	  har	  Anette	  Renman	  varit,	  därefter	  har	  Gunilla	  
Andersson	  återta	  denna	  post.	  
	  

Årets	  vita	  herdehundar	  
Under	  kalenderåret	  har	  årets	  vita	  herdehundar	  korats	  utifrån	  de	  resultat	  medlemmar	  skickat	  	  
in	  till	  klubben	  i	  grenarna:	  Agility	  (1	  ekipage),	  Bruks	  (4	  ekipage),	  Lydnad	  (6	  ekipage),	  Rallylydnad	  
(9	  ekipage),	  Utställning	  inkl	  veteran	  (25	  hundar),	  Viltspår	  (2	  ekipage).	  
	  
Årets	  agilityhund:	  	  
Frostflake’s	  Gary	  Grant,	  Anna	  Strandkvist	  
	  
Årets	  brukshund:	  	  
Kulleborgs	  Kleine-‐Cava	  Läkerol,	  Mervi	  Harria	  
	  
Årets	  lydnadshund:	  	  
Kulleborgs	  Kleine-‐Cava	  Läkerol,	  Mervi	  Harria	  
	  
Årets	  rallylydnadshund:	  	  
Pipinos	  Big	  White	  Kitten,	  Annie	  Jurestam	  
	  
Årets	  utställningshund:	  	  
Barvestad’s	  Cheops	  of	  Giza,	  Annicka	  Barvestad,	  
	  
Årets	  BIM:	  	  
Frostflake’s	  Kasmir,	  Jenny	  Olsson	  
	  
Årets	  veteran:	  
Nice	  of	  you	  to	  come	  bye	  Ultimo,	  Joakim	  Wallén	  
	  
Årets	  viltspårhundar:	  	  
Rolling	  Dog’s	  J’Nikki	  Of	  Extra,	  Jolin	  Larsson	  och	  	  
Sunnantorps	  Gimme	  More,	  Magnus	  Eriksson	  
	  
	  
	  
Styrelsen	  vill	  tacka	  alla	  som	  på	  olika	  sätt	  bidragit	  till	  klubbens	  verksamhet	  under	  det	  
gånga	  året.	  STORT	  TACK!	  


