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Under 2014 fick klubben flera avhopp som påverkade verksamheten, vi kan inte säga att
vi ännu hunnit i kapp. Några nya krafter till arbetsgrupper har tillkommit men några har
också lämnat. Att inte få kontinuitet i arbetsgrupper och få dessa att komma i gång med
arbetet påverkar självklart hela klubbens verksamhet. Ännu ett år har arbetsbelastningen
varit mycket hög på några enskilda individer i klubben. Allt arbete som utförs i klubben
sker helt på ideell basis, på fritiden – av medlemmar som brinner för rasen vit herdehund.
Det är viktigt att rekrytera ytterligare engagerade klubbkompisar till våra arbetsgrupper,
men det är också viktigt att dessa stannar kvar och inte lämnar sitt uppdrag efter kort tid.

Styrelsemöte / Årsmöte
Styrelsen har under 2015 haft 12 protokollförda möten varav 10 styrelsemöten, ett
konstituerade möte samt årsmötet på Malmö Brukshundklubb den 28 mars 2015.

Medlemsmöten
Ett medlemsmöte hölls anslutning till årsmötet. Gunilla Andersson gick igenom statistik
gällande SBKs alla raser tillsammans med vit herdehund – ”Utvärdering RAS Bruksraser
2009-2014”. Diskussioner hölls också bland annat om hur man får fler individer till
framför allt MH och HD/ED röntgen.
Ett trevligt och uppskattat föredrag med bilder hölls av Anders Granlund.

Representation
SBK Organisationskonferens – Gunilla Andersson och Anne-Christine Stareborn
SBK Kongress – Gunilla Andersson
MT konferens – Malin Ranestål
SBK RAS/RUS konferens – Anne-Christine Stareborn och Malin Ranestål
SBK Rasklubbsmöten i samband med SBK konferenser
SBK Upplandsdistriktets – årsmöte – Anne-Christine Stareborn
SBK Östergötlands Distrikt – möten och årsmöte – Barbro Fransson
Intresseföreningen Kroppsvallarna nedläggning och bildningen av nya
verksamhetsklubben Svenska Kroppsvallarklubben, SvKK som nu ligger under SKK –
Anne-Christine Stareborn
Telefonmöten med SBK Avel och Hälsa avelssamordning – 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.
Vi tycker att det är av största vikt att någon form av avelskonferens kan komma till stånd,
inte bara för uppfödare utan även hanhundsägare och andra avelsintresserade. Vi har haft
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planer på detta under flera år men inte kommit i mål. Att under året utse några personer
att planera och hålla i ett arrangemang måste vara prioriterat.
”Introduktionsmedlemskap” har erbjudits till klubbens uppfödare genom en Facebookgrupp där uppfödare som är medlemmar i klubben ska ha blivit inbjudna. Vi har dock fått
information om att Facebook-gruppen inte är knuten till uppfödare som är medlemmar i
VHK och direkt till VHK.
Under året har vi inte fått in någon förfrågan angående ”Introduktionsmedlemskap” dvs
erbjudande till uppfödare för nya valpköpare.

Utbildning
Brush-up för certifierade utställningsarrangörer / CUA
Gunilla Andersson deltog vid SBKs Brush-up för CUA på Södertälje BK den 17 januari.
Exterörbeskrivarkonferens
Gunilla Andersson deltog vid exteriörbeskrivarkonferensen den 11-12 april, Södertälje.
Lathundsutbildning
24–26 april deltog Titti Benjaminsson i Lathundsutbildning (för rasklubbarnas
Lathundsansvariga), Södertälje.
Del 1 Anatomiutbildning
21–22 november, Södertälje Brukshundklubb. En allmän inbjudan om deltagande som
klubben publicerade på webben.
Vill man efter denna utbildning gå vidare till utbildning som exteriörbeskrivare krävs
rekommendation från rasklubb. En ansökan som sedan tidigare beviljats av klubben
från Malin Ranestål fanns, varvid Malin rekommenderades till vidare utbildning som
exteriörbeskrivare för vit herdehund.
Inga ytterligare ansökningar inkom.
Exteriörbeskrivarutbildning
Malin Ranestål går utbildningen med beräknad examination under 2016/2017.

Avel och hälsa
Under hösten 2014 fick styrelsen vidta åtgärder gällande revideringen av RAS. Eftersom
styrelsen är ytterst ansvarig för dokumentet.
Avelsrådet som egentligen var tänkt som en provisorisk lösning har under det gånga året
bestått av; Camilla Åberg (sammankallande), Titti Benjaminsson (ansvarig Lathunden),
Malin Ranestål (kontaktperson MH/MT), Anne-Christine Stareborn och Gunilla Andersson.
Sakkunnig i mentalfrågor har Ammie Hultin varit. Gruppens sammansättning behöver ses
över och en permanent grupp utses.
Avelsrådet har arbetat med att lägga in de exteriörbeskrivningsprotokoll som kommer till
oss i Lathunden.
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Man har samlat in information och statistik gällande hälsoläget och mentalitet för vit
herdehund. Denna information har även delgivits SBK Avel och Hälsa.
Representanter ur avelsrådet har deltagit vid möten och arbete gällande avel och hälsa.
Avelsrådet har även vid önskemål varit behjälpligt med information gällande avelsfrågor
och har svarat på dispensansökningar inkomna via SKK.
Klubbens årliga utvärdering av RAS har gjorts.
Under året har avelsrådet varit i kontakt med SKK gällande mönstring av vit herdehund.
Från och med slutet av 2015 ansöker man hos SKK för dispensregistrering (se gällande
registreringsbestämmelser, SKK). Klubben har möjlighet att yttra sig i enskilt ärende.
Gunilla Andersson har under slutet av 2015 arbetat med att samla ihop statistik, hälsoenkäter, hälsostatistik etc som grund för det fortsatta arbetet med revidering av RAS.
Målsättningen har varit att i helhet kunna presentera ett genomarbetat och förankrat
RAS till årsmötet 2016. Vi når inte denna målsättning utan kommer att under våren och
sommaren diskutera och arbeta med förankring kring RAS dokumentet för att under
hösten kunna presentera ett slutgiltigt förslag. Även Anders Granlund har hjälpt till med
statistik.
Avelsrådet har haft 3 telefonmöten under året. Kontakt via e-post och telefon har varit
frekvent.
Valpförmedlare har varit vakant. Annons har funnits med i medlemstidningen Vita Svepet
under 2014 och hela 2015, inga intresseanmälningar eller frågor kring posten har
inkommit.
Statistikansvarig för klubben är Anders Granlund.
Registreringar och Utvärdering RAS,
Se separat redogörelse.

Mentalitet
Under året har representanter från klubben medverkat vid flertalet möten kring revidering
av MT. Information har presenterats till medlemmar via nyhetsbrev. Vi kan konstatera att
det av olika anledningar inte varit helt enkelt att få klarhet i de förändringar revideringsgruppen presenterat. Malin Ranestål är klubbens kontakt gentemot SBK.
Under året har klubben arrangerat ett MH och ett Korningstillfälle. Malin Ranestål har
bokat banor och funktionärer.
MH den 10 maj. Vi skulle ha varit på Södertälje BK men fick i sista stund flytta till SolnaSundbyberg. Antal ekipage 7 st (varav 6 vit herdehund).
Vi har också arrangerat ett helt korningstillfälle (MT och exteriörbeskrivning) för vit
herdehund, 18 oktober på Södertälje BK. Antal hundar MT 8 anmälda (7 av dem vita
herdehundar). 7 hundar kom till start. Antal hundar exteriörbeskrivning 6 st.
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Utställning / Exteriör
Klubben har arrangerat sin sextonde officiella Rasspecial, den 23 augusti 2015 på Täby
Galopp (i samband med Stockholms kennelklubbs utställning.) Från början skulle
evenemanget varit på Solvalla, men STOKK behövde flytta arrangemanget då man ansåg
Solvalla inte vara stort nog. STOKK tog kontakt med SKK och SBK så klubben hade inga
problem med att ansöka om ändring av utställningsort hos SBK/SKK.
Domare var Maritha Östlund-Holmsten. Totalt var 72 hundar var anmälda, inklusive valpar
och avelsgrupper. Däröver var 5 uppfödargrupper inbjudna att delta.
Antal deltagande hundar 60, fördelade på 11 valpar, 23 hanar och 26 tikar. 4 av uppfödargrupperna deltog, ingen avelsgrupp fanns på plats.
Klubben har ansökt hos SBK att arrangera officiell utställning för år 2018. Plats för
utställningen bli Askersund, i samarrangemang med Örebro läns kennelklubb.
Utställningsgruppen bestod tom maj månad av Anna Dahlgren och Johanna Österbom,
med hjälp av CUA (certifierad utställningsansvarig) Gunilla Andersson. Tyvärr var Johanna
tvungen att lämna gruppen pga privata skäl. Anna och Gunilla har arbetat vidare. Övriga i
styrelsen har som tidigare år bistått utställningsgruppen i deras arbete med
genomförandet.
…

Utställningsgruppens redogörelse för 2015
Arrangemang av officiella utställningar är ett långsiktigt arbete. Mer än tre år innan själva
arrangemanget ska ansökan vara inne hos SBK, det finns även en del andra krav på måste
uppfyllas. Kontakta och boka domare bör ske så tidigt som möjligt.
Utställningsgruppen har tillsammans med styrelsen ansvar för att ansöka om utställning,
följa upp ansökningar som är gjorde och ev ansöka om ändring inom gällande tidsramar.
Gruppen ansvarar för att ta emot förslag på domare (som sedan beslutas av styrelsen),
ansvara för inbjudan och avtal till domare och funktionärer. Hålla fortlöpande kontakt med
ev samarrangörer rörande diverse ting. Eftersom vi i stort sett alltid samarrangerar med
en länsklubb är det viktigt att hålla tät kontakt och se till att allt det praktiska kring
utställningen är klart.
Ett stort jobb är sedan att lägga ut information och göra ordning anmälningsformulär,
svara på frågor, granska anmälningarna, förskriva resultatlistor och kritiker, fixa
nummerlappar, ombesörja utställningskatalog etc. Och inte minst, beställa priser, rosetter
och kontakta eller skaffa sponsorer. Och sedan registrera resultaten på SKK.
Royal Canin har varit huvudsponsor under några år och ställer upp med en mängd fina
priser till utställningen. I år lade Camilla Åberg tillsammans med Gunilla Andersson ner
ett intensivt men framgångsrikt arbete för att hitta fler och nya sponsorer. Flera personer
i styrelsen raggade också fina priser. Jenny Olsson fick bl a kontakt med Sveland som
sponsrade med ett stort antal gåvor. 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.
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I år hade vi några överraskningspriser – till den första att anmäla sig, sedan lottades
ytterligare fyra priser ut bland anmälningarna som inkommit.
Klubben bjöd också på dricka och tilltugg vid ringen, vilket var uppskattat av många.
Conny och Jenny Olsson hade skänkt pokaler för utställningens bästa valpar i båda
klasserna 4–6 mån och 6–9 mån.
Vandringspriset för BIR-vinnande hund är skänkt av Benite och Leif Marklund.
Kennel Bring it On sponsrade även i år med ett pris för bästa junior – registrerad och
boende i Sverige.
Barvestad’s vandringspris för totalt bäst placerade bruksmeriterade hund delades ut.
Även i år nominerades hundar under utställningens gång till domarens specialpriser
– bästa rörelser, bästa huvud & uttryck och bästa pälskvalitet & färg.
Nästa år kommer vi att skriva upp nominerade hundar på en whiteboardtavla invid ringen
för att underlätta för ringsekreterarna och så att alla utställare ser vilka hundar som blivit
nominerade i de olika kategorierna.
Att en rasspecial tar lång tid ser vi som en självklarhet. Vi ska fundera på om vi i fortsättningen ska ha de inofficiella inslagen då vi har många anmälningar till utställningen. Ett
körschema utställningen görs alltid upp innan utställningen tillsammans med domaren,
och det är omöjligt att säga hur lång tid allt kommer att ta. Domaren tar gärna lite extra tid
på sig för varje hund och få chansen att prata om hundarna och delge viktig och intressant
information. Vi önskar öppen kritik från de domare vi anlitar för att döma.
Roligt var att läsa på Facebooks sida för Ringsekreterare vad vår ena ringsekreterare
skrev:
”…Vilka härliga utställare, de hejade på varandra, klappade i händerna och tjoade när
placeringarna skulle göras. Här är något att ta efter för vissa klubbar.”
Det tycker vi att alla ni som var där ska veta. Det förgyller dagen både som arrangör,
utställare och funktionär – tack alla som medverkade!
Utställningsgruppen vill också tacka alla som på något sätt hjälpt till med arrangemanget
av Rasspecialen.
/ Utställningsgruppen, Anna Dahlberg och Gunilla Andersson
…
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Webbgalleri av vit herdehund
Vi kommer att publicera bilder i webbgalleriet när vi har tillräckligt många bilder och när
vi har hittat någon som har tid att jobba med detta. Vi kommer att använda Wordpress som
publiceringsverktyg och ett tema är införskaffat.

Hundsport
Hundsportsgruppen har idag som primär uppgift att få till stånd ett årligt klubbmästerskap
för klubbens medlemmar. Det finns sedan lång tid tillbaka ett vandringspris för lydnad.
Därefter har det tillkommit tävlingar i såväl agility och rallylydnad. Hur och vilka grenar
klubbmästerskapet har kan alltså variera och är upp till gruppen att planera för. Det är
viktigt att planering av KM görs i tid så det hinner nå ut till alla och medlemmarna kan
planera i det.
För 2015 hade man planerat en helg i Sollefteå, den 26–27 september. Inbjudan lades upp
på klubbens webb och Facebook-sida.
På lördagen den 26/9 hade Sophie Eklund ordnat en bruksträningsdag för Alf Jannesson
med både teori och praktik. Gemensam middag på lördagskvällen. På söndagen den 27/9
var det planerat för klubbmästerskap i lydnad och rallylydnad.
Tyvärr fick arrangemanget ställas in pga för få ekipage.
Hundsportsgruppen har under året bestått av Sophie Eklund och Mervi Harria.
Övrigt – Årets vita herdehundar
Liksom tidigare har medlemmar kunnat tävla om årets VH i agility, bruks, lydnad,
rallylydnad och viltspår. Klubben uppdaterar alla inskickade resultat och bistår med ett
individuellt pris där inte någon inteckning i själva vandringspriset sker.
Statuterna för årets VH är skrivna av de som står för/har skänkt vandringspriser för
respektive gren. Klubben har gjort förtydligande om klubbens inblandning i själva
vandringspriserna och individuella priser viket föranlett diskussioner. Vi vill ännu en gång
poängtera att det står den som skänkt vandringspriserna fritt att välja att skicka dem, eller
inte. Klubben uppdaterar resultat, ser till att de arkiveras, ber att få bilder inskickade så vi
kan presentera vinnarna på webben osv. Men vi har beslutat att vi inte tar på oss ansvaret
för själva vandringspriserna. Vi ser däremot till att de kan delas ut på årsmötet.
Reflektion: För några av grenarna kan vandringspriset erövras för gått efter ett antal gånger,
men några är fortfarande ständigt vandrande. För de grenar kan man fundera över värdet
med priset – om inte pristagaren närvar vid klubbens årsmöte och priset därmed inte delas
ut.

Information / PR
Klubben fanns återigen med vid Rasklubbstorget på Stockholm Hundmässa. Camilla Åberg
och Anne-Christine Stareborn höll i planeringen och såg till att montern blev bemannad
under de två dagarna och att informationsmaterial skickades ut.
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Medlemstidningen Vita Svepet har under verksamhetsåret utkommit med två nummer,
pga att väldigt lite material inkommit. Under de senaste åren har det tyvärr inkommit
väldigt lite material till Vita Svepet vilket försvårar planering och utgivning av tidningen.
Kontinuerlig uppdatering av klubbens webb har gjorts.

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.
Nina Rehn har via Hööks ordnat så att man kan få VHKs logotype broderad på kläder man
köper hos dem.
I samband med Stockholm Hundmässa ordnade Anne-Christine Stareborn och Elisabeth
Söderström möjlighet till umgänge på lördagskvällen med buffé på Scandic Talk, vägg i
vägg med hundmässan. Klubben subventionerade en del av kostnaden för medlemmar.
Tyvärr var det inte så många som tog chansen till att träffas. 9 personer hade anmält sig,
varav två fick sent förhinder. Bland de som kom fanns en man intresserad av rasen som
ville passa på att prata vit herdehund. Tyvärr gick vit herdehund som första ras kl 9.00 på
morgonen.
Inbjudan till valpbeskrivarutbildning och anatomiutbildning har lagts ut på klubbens
webb.
Under året har det inte inkommit några initiativ från medlemmar runt om i landet på
aktiviteter. Tidigare har det ordnats vandringar, träningstillfällen etc. Medlemmar som vill
ordna en träff eller en aktivitet och bjuda in andra medlemmar till den är varmt välkomna
att höra av sig till klubben så lägger vi ut information.
Medlemsutveckling
2015
2014
2013

Totalt

Ordinarie

Familje

Heders

Utland

Ungdom (SHU)

201
211
210

168
175
176

13
13
13

1
1
1

1

21
17
20

Medlemsansvarig har Sophie Eklund varit (delvis Gunilla Andersson).

Årets vita herdehundar
Under kalenderåret har årets vita herdehundar korats utifrån de resultat medlemmar
skickat in till klubben. De som samlade flest poäng var.
Årets agilityhund: (1 ekipage)
Frostflake’s Gary Grant, Anna Strandkvist
Årets brukshund: (9 ekipage)
Sunnantorps Like A Wild Sally, Erik Thalén
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Årets lydnadshund: (6 ekipage)
Strandkungens Dallas, Berit Henriksson
Årets rallylydnadshund: (5 ekipage)
Pipinos Big White Kitten, Annie Jurestam
Årets utställningshund: (17 ekipage)
Bianca of Trebons Berger Blanc, Annicka Barvestad
Årets BIM:
Frostflake’s Kasmir, Jenny Olsson
Årets veteran: (1 ekipage)
Bianca of Trebons Berger Blanc, Annicka Barvestad
Årets viltspårhundar: (4 ekipage)
Åklangens Athos, Annie Jurestam
South Streem’s Beauty Dio, Sophie Eklund

Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt bidragit till klubbens verksamhet under det
gånga året. STORT TACK!

Gunilla Andersson

Anne-Christine Stareborn

Elisabeth Söderström

Jill Adolfsson

Camilla Åberg

Sophie Eklund

Jenny Olsson (1:a)

Anders Granlund

Anna Dahlberg (2:a)
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