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Verksamhetsåret 2017

INLEDNING
Allt arbete som utförs i klubben sker helt på ideell basis, på fritiden – av medlemmar som
brinner för rasen vit herdehund. Vit Herdehundklubb ingår i Svenska Brukshundklubben
som är ansluten till paraplyorganisationen Svenska Kennelklubben (SKK) och är deras
största specialklubb. Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för ett tjugotal
brukshundraser, bland annat vit herdehund. Arbetet bedrivs i huvudsak inom respektive
rasklubb.
Klubben har under året haft flera arrangemang – alltifrån officiella tävlingar och prov till
medlemsmöten, men tyvärr mycket av det arbete som lagts ner inom klubben
överskuggats av det nya hälsoprogrammet gällande krav på HD-index.

HD-index frågan
SKK uppdrog till samtliga special-/rasklubbar att inför 2018 se över hälsoprogram
för respektive ras samt inkomma med en utvärdering av hälsoprogram.
Här följer en redogörelse för hur styrelsen agerat i frågan samt vilka åtgärder som gjorts:
SKK riktar en skrivelse till samtliga ras- och specialklubbar om att en översyn av
hälsoprogram ska ske under 2018. I samband med detta görs i början av januari
2017 gör en förfrågan till Svenska Kennelklubben (SKK) om vit herdehund som potentiell
indexras. 15 januari görs ett utskick till samtliga medlemmar i klubben, med e-postadress
i SBK Medlem Online. Med i utskicket fanns bland annat information om vad hälsoprogram
är och en redogörelse för hur det ser ut i rasen tillsammans med ett formulär. Samtidigt
publiceras information på klubbens webb med information om utskicket och att klubben
önskar synpunkter gällande hälsoprogram för vit herdehund. Vid klubbens styrelsemöte
den 7 februari går styrelsen igenom svaren. Från 170 mottagare inkommer 39 svar.
Enkäten kan alltså endast ses som en fingervisning om vad några av medlemmarna i
klubben tycker. Den 22 februari inkommer från SKK/AK en fråga till bland annat
rasklubben för vit herdehund om intresse för införande av index från 2018. Styrelsen
beslutar den 9 mars att via SBK ansöka om ändring av hälsoprogram. Inga reservationer
mot beslutet förelåg. Den 16 mars publiceras en utvärdering av hälsoprogram tillsammans
med styrelsens beslut på klubbens webb. Vid medlemsmötet den 25 mars är
hälsoprogram en av informationspunkterna, 9 av klubbens medlemmar deltar.
Den 9 maj informerades styrelsen om att klubben hemställer att SBK ansöker hos SKK
gällande förändring av hälsoprogram för vit herdehund. Den 20 juli publicerades
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protokollsutdraget från SKK/AK som på sitt möte den 14 juni beslutat att bifalla ansökan
om förändring av hälsoprogram för vit herdehund. (Protokoll SKK/AK 3-2017. § 88 – Nya
indexraser. § 91 – Hälsoprogram d) Vit herdehund.)
Vid klubbens styrelsemöte den 15 augusti redogörs för när SKK räknar med att kunna
lägga ut indexvärden på SKK avelsdata samt information om utbildningstillfällen.
Klubben arrangerar den 23 september en föreläsning om HD-/ED-index i Jönköping. Vid
föreläsningen deltar 4 personer, 3 av dessa medlemmar i Vit Herdehundklubb.
Den 11 oktober får styrelsen information om att indexvärden kommer att finnas
tillgängliga på SKK avelsdata något tidigare än beräknat. Klubben gör den 20 oktober ett
utskick med information om HD-/ED-index till samtliga medlemmar i SKK registrerade
uppfödare. Från den 27 oktober finns indexvärden för vit herdehund gällande HD och ED
publicerade på SKK avelsdata. Sedan dess arbetar delar av avelsrådet med att insamla och
sammanställa information.
Den 29 oktober inkommer en skrivelse från 19 kennlar gällande HD-index till styrelsen.
Bakom denna ställde sig tre medlemmar ut styrelsen – i och med detta försatte man sig i en
jävsituation. De har verkat som enskilda medlemmar/uppfödare i frågan och inte agerat
som man kan förvänta sig av en förtroendevald ledamot.
Den 2 november hålls ett möte i styrelsen med information/diskussion gällande index.
Efter det att styrelsen diskuterat HD-indexfrågan ur många olika aspekter beslutades vid
styrelsemöte den 13 november att inte försöka riva upp beslutet gällande hälsoprogram
för HD. Vid detta styrelsemöte deltog inte de tre styrelsemedlemmarna eftersom de försatt
sig själva i en jävsituation genom att medverka i skrivelsen med krav om att styrelsen ska
ta tillbaka krav på HD-index. En uppföljning av HD-index och dess utfall ska ske av klubben
sex månader efter dess införande.
Den 8 november erbjöd klubben medlemmar att skicka med sina frågor eller synpunkter
med en av klubbens representanter till SKK index-utbildning. Inga frågor eller synpunkter
inkom. Klubben kollade även med SKK ang extra utbildningsplatser till SKKs indexutbildning.
Den 17 december skickas ett dokument angående insamlande av information om
specifika hundar till dess uppfödare. Dessutom publicerades en ”hälsorapportering” på
klubbens webb för att ge enskilda hundägare möjlighet att lämna information, något som
funnits med i verksamhetsplanen för 2017 och som flera hundägare frågat efter.
Den 27 januari, medlemsmöte angående hälsoprogram för vit herdehund (HD-index) på
två orter, Jönköping och Umeå, med tillfälle till frågor och diskussion. Vid dessa möten
medverkade John Örvill (Jönköping) och Meta Carlsson (Umeå) från SBKs Utskott för Avel
& Hälsa. Vid mötet i Umeå var även föreningscoachen Roffa Asplund närvarande. Till mötet
i Jönköping var Kirsten Wretstrand inbjuden men hon fick tyvärr förhinder. Sammanlagt
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deltog 17 av klubbens drygt 190 medlemmar vid medlemsmötet, 6 i Jönköping och
11 i Umeå.
Två dagar efter medlemsmötet den 27 januari inkommer krav om att ett extra
medlemsmöte i direkt anslutning till årsmötet:
”om HD/ED-index och krav på kullindex över 100 diskuteras och att medlemsmötet ger en
rekommendation alternativt fattar ett beslut om hur den kommande styrelsen ska arbeta
vidare med frågorna.”
Den 10 mars hålls ett extra medlemsmöte.
Information finns i styrelsens protokoll 2018-02-21.
Klubben har under hela året haft kontinuerlig kontakt med SBK Avel & Hälsa och SKKs
Avelskonsulent gällande hälsoprogram. Även SKK Sofia Malm, genetik sakkunnig, har
bistått med information.
Information har publicerats klubbens webb, viss information har även delats på Vit
Herdehundklubbs officiella Facebooksida.

STYRELSEN
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:

Malin Ranestål
Anne-Christine Stareborn
Elisabeth Söderström
Gunilla Andersson

Ledamöter:

Mikael Ström
Anders Granlund
Charlotte Barvestad

Suppleanter:

Gunilla Berglind
Angelica Zetterlund

Tre av styrelsen ledamöter försatte sig i en jävsituation gällande indexfrågan i och med den
skrivelse (daterad 29 oktober 2017) de valt att ställa sig bakom. Skrivelsen är riktad till
styrelsen om att tillskriva SKK ”med krav på att HD-index som krav inte införs den 1
januari 2018”. Skrivelsen är inte undertecknad men har skickats till SKK och SBK för
kännedom.
Ordförande Malin Ranestål har inte haft möjlighet att närvara på styrelsemöten från juni
månad.
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Rasklubbsstyrelsen ska, förutom vad som sägs i gällande stadgar, utfärdade bestämmelser
och föreskrifter, bland annat;
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

representera rasklubben,
fullgöra sin del av ansvaret för vit herdehund avelsfrågor i enlighet med av
Brukshundklubben och Kennelklubben upprättade riktlinjer,
ansvara för rasklubbens verksamhet såsom utbildningar, prov, tävlingar,
utställningar och andra aktiviteter,
bereda ärenden som ska behandlas av medlemsmötet,
verkställa av medlemsmötet fattade beslut och uppdrag,
ansvara för rasklubbens tillgångar, arkiv och korrespondens,
avge rasklubbens årsredovisning till årsmötet,
auktorisera funktionärer enligt fastställda regelverk,
utse delegater och suppleanter till kongressen,
senast 14 dagar efter ordinarie årsmöte till förbundsstyrelsen lämna uppgift om
rasklubbsstyrelsens sammansättning och om andra viktiga funktioner,
avge yttranden över av förbundsstyrelsen remitterade ärenden,
överlämna de handlingar eller annan information som förbundsstyrelsen begär
utan dröjsmål samt
i övrigt sköta rasklubbens angelägenheter.

Sammanträden
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden. Verkställande utskottet
(VU) har haft ett sammanträde. Ett informationsmöte inom styrelsen gällande index har
hållits.
ARBETSGRUPPER
Avel / hälsa / mentalitet
Gunilla Andersson, sammankallande
Camilla Åberg
Anne-Christine Stareborn
Malin Ranestål (MH/MT) (adjungerade from 2017-12-11)
Titti Benjaminsson (Lathunden)
Gunilla Berglind (from 2017-12-11)
Hanna Szögli (MH/MT) (from 2017-12-11)
Resurspersoner:
Anders Granlund, statistik
Ammie Hultin, mentalitet
Utställningsgrupp
Elisabeth Söderström
Anna Dahlberg
Gunilla Berglind (from 2018-04-10)
Gunilla Andersson
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Övrigt
Medlemsansvarig: Elisabeth Söderström
Rasinformatör: Camilla Åberg (from 2018-04-10)
Info & PR: Gunilla Andersson
Medlemstidningen Vita Svepet: Vakant
Revisorer
Camilla Löfroth
Micael Lindberg
Revisor suppleanter
Patrik Mollbrink
Anette Hellström
REPRESENTATION
SBK Kongress, 20–21 maj 2017
Anne-Christine Stareborn
SBK RAS/RUS konferens, 4–5 november
Anne-Christine Stareborn
SBK Organisationskonferens, 3–4 februari 2018
Anne-Christine Stareborn
Rasklubbsmöten
(i samband med konferenser och kongress)
20 maj, Anne-Christine Stareborn
4 november, Anne-Christine Stareborn
3 februari 2018 Anne-Christine Stareborn
SBK Avel & Hälsa
17 juli, (arrangör MH) Gunilla Andersson
Dialogmöten med förbundsstyrelsen
15 augusti, –
21 september, –
19 januari, Anne-Christine Stareborn
Distrikt
SBK Upplands distrikt, Anne-Christine Stareborn
SBK Stockholms distrikt, Anne-Christine Stareborn
SBK Östergötlands distrikt, Barbro Fransson
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VERKSAMHET
Möten
Årsmöte – Jönköpings Brukshundklubb, den 25 mars 2017. Antal röstberättigade
medlemmar närvarande: 9 st.
Umeå respektive Jönköpings Brukshundklubb, den 27 januari 2018. Antal röstberättigade
medlemmar närvarande: Umeå 11 st, Jönköping 6 st.
Från Svenska Brukshundsklubbens Utskott för Avel & Hälsa medverkade John Örvill
(Jönköping) och Meta Carlsson (Umeå) samt föreningscoach Roffa Asplund.
Till SBK Avelskonferens den 14–15 oktober bjöds alla medlemmar i Svenska
Brukshundklubben. Alla föreläsningar var gratis och Vit Herdehundklubb subventionerade
kostnader för resa och mat för medlemmarna.
•

•

•

Lördagen den 14 november: Erling Strandberg – Genetik. Om inavel och avel i små
populationer. Kerstin Bergvall – Atopi och andra hudproblem hos
brukshundsraserna. Kjerstin Pettersson och Mimmi Kjörk Gramström –
Skadeprevention för den växande hundens rygg samt för arbetande och tävlande
hundar. Paneldiskussion med alla föreläsarna – Avel för friskare brukshundar.
Söndagen den 15 oktober hade Vit Herdehundklubb tillsammans med Svenska
Briardklubben bjudit in Ingrid Tapper för en föreläsning – ”MH historisk sett, en
tillbakablick. Varför MH-beskrivning?”
Efter föreläsningen höll Vit Herdehundklubb egen rasklubbsträff med möjlighet
till diskussion.

7 medlemmar hade anmält sig till lördagen. Till söndagen 6 medlemmar.

Utbildning
Klubbfunktionärer och klubbmedlemmar som gått utbildning för uppdrag i klubben eller
blivit rekommenderad av rasklubben till utbildning.
Deltagande på SKKs indexutbildning för styrelseledamöter och avelsfunktionärer.
• Gunilla Berglind – 11 oktober
• Titti Benjaminsson – 18 november
• Elisabeth Söderström – 18 november

Avel / hälsa /mentalitet
Avelsrådet som tidigare var en provisorisk lösning har fortsatt sitt arbete under det gångna
året. Detta för att det ska etableras arbetsro i gruppen med fokus på revideringen av RAS
(som styrelsen ansvarar för).
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Avelsrådet har bestått av:
Gunilla Andersson sammankallande, Camilla Åberg, Anne-Christine Stareborn, Malin
Ranestål, Titti Benjaminsson (ansvarig Lathunden). Från mötet den 11 december beslöts
det att även Gunilla Berglind och Hanna Szögi ska ingå samt att Malin Ranestål som
adjungerande. Hanna Szögi har ännu inte tillträtt.
Avelsrådet har ett nära samarbete med SBK Avel & Hälsa där man utan dröjsmål besvarar
frågor, tar fram underlag och presenterar information. Representanter ur avelsrådet har
deltagit vid möten och arbete gällande avel och hälsa.
Fokus under året har främst varit:
•
•
•
•

Revidering RAS
Exteriörbeskrivningar
Hanhundslista
Hälsoprogram (sammanställningar – insamling av information)

Avelsrådet har under året haft kontinuerliga avstämningar och diskussioner via telefon och
e-post. Sammankallande har redovisat för gruppens arbete vid styrelsemöten. Förslag på
ny hanhundslista har lagts fram utan att få bifall från styrelsen. Istället för att fokusera på
enskilda hundar går förslaget ut på att visa hanhunsanvändning (avkommor/barnbarn etc)
och hur det ser ut i rasen som helhet.
Avelsrådet har även varit behjälpligt med information gällande avelsfrågor och
information till uppfödare och medlemmar. Kontakter har tagits med myndigheter och
olika organisationer. Ansvaret för exteriörbeskrivningsprotokoll ligger på rasklubben, alla
protokoll som kommer klubben till del läggs in i Lathunden.
Klubbens årliga utvärdering av RAS har gjorts. Se separat redovisning.
Sammankallande har under senare delen av året haft kontinuerlig kontakt med såväl SKKs
Avelskonsulent, SKK/AK och SBK Avel och Hälsa med anledning av hälsoprogram för vit
herdehund.
För 2017 var arbetet med revideringen RAS prioriterat, ett arbete som försenats och i stort
sett fått ligga vilande under senare delen av året på grund av situationen kring
hälsoprogram.
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MH / MT
Under året har klubben arrangerat tre mentalbeskrivningar och en hel korning (mentaltest
och exteriörbeskrivning). Det läggs enormt mycket kraft och arbete på att ordna
mentalbeskrivningar och mentaltest. Fler behöver engagera sig i detta arbete. Inte minst
behöver klubben representanter på plats vid provtillfället. Då klubben är arrangör av
MH/MT har vit herdehund och klubbens medlemmar företräde till platserna.
o

16 september – Uppfödar-MH, kennel White Ice Wolf
Luleå Brukshundklubb
8 deltagande hundar; varav 5 vita herdehundar, 3 briard.
Beskrivare: Mia Fredrika Fredriksson
Testledare: Victoria Arehult
Medhjälpare vi arrangemanget: Petra Andersson

o

17 september – MH
Luleå Brukshundklubb
8 deltagande hundar; varav 1 vit herdehund, 1 norsk buhund, 5 tyska schäfrar, 1 collie.
Beskrivare: Mia Fredrika Fredriksson
Testledare: Victoria Arehult
Medhjälpare vi arrangemanget: Petra Andersson

o

30 september – Korning (MT & Exteriörbeskrivning)
Örebro Brukshundklubb
8 deltagande hundar; varav 6 vita herdehundar, 1 tysk schäfer, 1 chodský pes.
Domare: Sven-Einar Holmsten och Martti Keskinen
Exteriörbeskrivare – vit herdehund: Gunilla Andersson
Exteriörbeskrivare – chodský pes: Åsa Tiderman
Medhjälpare vi arrangemanget: Angelica Zetterlund

o

8 oktober – MH
Flen Brukshundklubb
6 deltagande hundar; varav 1 vit herdehund, 2 tyska schäfrar, 1 collie, 1 labrador,
1 malinios.
Beskrivare: Ammie Hultin
Testledare: Victoria Arehult
Medhjälpare vi arrangemanget: Anne-Christine Stareborn

Utställning / Exteriör
Arrangemang av officiella utställningar är ett långsiktigt arbete. Ungefär 2,5 år innan själva
arrangemanget ska ansökan skickas till SBK, det finns även en del andra krav på måste
uppfyllas. Kontakt och bokning av domare bör ske så tidigt som möjligt. Kontakt ska tas
med ev samarrangerade lokal kennelklubb.
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Vi har valt att i möjligaste mån samarrangera klubbens utställningar, det finns en rad
anledningar till detta, bland annat att vi då oftast använda kennelklubbens bestyrelse och
kommissarie. Vi får även hjälp med utrustning, uppbyggnad av ring, fika och mat till
funktionärer osv. Det finns tillgång till en rad övriga funktionärer som borgar för ett lyckat
arrangemang.
Utställningsgruppen har tillsammans med styrelsen ansvar för att ansöka om utställning,
följa upp gjorda ansökningar och ansöka vid behov av ändring inom gällande tidsramar.
Ta fram eller emot förslag på domare och ansvara för att utställningen genomförs enligt
gällande regler och bestämmelser.
Gruppen ansvarar för all planering av utställningen, kontaktar ringsekreterare, ansvarar
för inbjudan och avtal. Håller fortlöpande kontakt med samarrangör för att se till att allt
det praktiska kring utställningen är klart. Ett stort jobb består i att lägga ut information,
anmälningsformulär, svara på frågor, granska och sammanställa anmälningarna (även
komplettera eller rätta). Skriva PM och nummerlappar för utskick, förskriva resultatlistor
och kritiker. Göra utställningskatalogen och ombesörja utskrift ut dessa. Och inte minst,
beställa priser, rosetter och kontakta eller skaffa sponsorer.
Domare kontaktas för att gå igenom körordningen för utställningen (där domaren får ha
synpunkter om upplägget), informeras om specialpriser etc, likaså ringsekreterarna – de
har en mycket viktig roll när det gäller hur utställningen flyter och det är viktigt att de
känner att de kan styra sitt arbete under dagen. Därför kontaktar vi och skickar material
(statuter etc) till ringsekreterarna innan utställningen.
På utställningsdagen ska alla priser och rosetter finnas på plats, klubbens tält etc. Efter
utställningen ska allt material plockas ihop. Då återstår också allt arbete med att lägga in
alla resultat på SKK. Skicka resultatlistor och skriva bestyrelserapport. Publicera resultat
på klubbens webb etc.
Klubben arrangerade sitt artonde officiella Rasspecial, den 3 september
2017 på Öland (i samband med Småland-Ölands kennelklubbs utställning).
Domare var Eva Eriksson. Och totalt var 40 hundar var anmälda. 6 valpar, 15 hanar,
19 tikar. Därutöver var 4 uppfödargrupper och 3 avelsklasser inbjudna att delta.
Antalet deltagande hundar var 38, fördelat på 6 valpar, 14 hanar och 18 tikar. 3
uppfödargrupper och 1 avelsklass deltog.
I anslutning till utställningen erbjöds även exteriörbeskrivning (för de hundar som deltagit
vid utställningen bjöd klubben på halva kostnaden, 75 kr). 3 hundar gjorde
exteriörbeskrivning.
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Gunilla Andersson hade i år instiftat ”Robins vandringspris” till bästa bruksmeriterade
hund efter det att Barvestad’s Rockin Robin erövrat detta pris skänkt av Annicka Barvestad
för gott.
Årets sponsorer var Prima Dog, Granngården, Nordic Hundfoder, Sjöbergs, Svedea, Therese
Flodin. Därtill hade Elisabeth & Eric Söderström och Gunilla Andersson skänkt priser.
BIR/BIM-rosetterna samt rosetter för valpar/veteran och specialpriser var beställda från
Olga Hodyaeva, Ryssland.
I regnet bjöd klubben på dricka, godis samt frukt och snacks.
Utställningsgruppen vill också tacka alla som på något sätt hjälp till med arrangemanget av
rasspecialen och hoppas på hjälp även inför kommande år. Utan hjälp är det svårt för
klubben att genomföra sina arrangemang.

Tävling
Officiell rallylydnadstävling
Den 14–16 juli 2017 genomfördes tävlingar i Rallylydnad på Eriksöre camping på Öland.
Under fredagen genomfördes en Nybörjarklass och en Fortsättningsklass, under lördagen
dubbeltävling i Nybörjarklass och dubbeltävling i Avancerad klass samt under söndagen
dubbeltävling i Fortsättningsklass och dubbeltävling i Mästarklass.
Antalet starter var näst intill maximerade i de olika klasserna och många, mycket goda
resultat noterades. Klubben delade ut vackra rosetter till pristagarna som också fick fina
hederspriser från det rikliga prisbordet. Tävlingsdeltagare har uttryckt att de var mycket
nöjda med arrangemanget och tävlingen och att de gärna återkommer.
Ett stort tack till Lena Mattsson som för klubbens räkning drog ett enormt lass vid
arrangemanget.
Tack till Eriksöre camping som bjöd funktionärer på gratis husvagns/husbilsplats, gav
rabatt på stugor till funktionärer och som var behjälpliga med praktiska delar på plats.
Tack också till Prima Dog, Vom og Hundemat och Kalles Gårdsservice som var de lokala
sponsorerna till prisbordet.
Ansvarig för arrangemanget var Charlotte Barvestad. Ansvarig för domare, banor och
tävlingssekreterare var Lena Mattsson. Gunilla Andersson beställde rosetter från
Monomak och tillsammans med Lena Mattsson tillverkade en mängd småpriser i form
av flätade fleecetrasor. Gunilla Andersson och Helle Andersen fanns på plats som
funktionärer vilket var för få. Vid tävling bör det minst vara 2 funktionärer per bana
utöver domare och tävlingssekreterare.
Det tävlades i samtliga klasser, totalt antal starter under helgen var 229.
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14 juli Domare: Lena Mattsson
Tävlingssekreterare: Anita Sandström
15 juli Domarna: Günter Ortscheid, Jannika Tilly
Tävlingssekreterare: Lena Mattsson
16 juli Domare: Lena Mattsson, Günter Ortscheid, Jannika Tilly
Tävlingssekreterare: Anita Sandström
Klasser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nybörjare, 14 juli – antal startande 20
Fortsättning, 14 juli – antal startande 16
Nybörjare A, 15 juli – antal startande 26
Nybörjare B, 15 juli – antal startande 24
Avancerade A, 15 juli – antal startande 15
Avancerade B, 15 juli – antal startande 15
Fortsättning A, 16 juli – antal startande 18
Fortsättning B, 16 juli – antal startande 16
Mästare A, 16 juli – antal startande 40
Mästare B, 16 juli – antal startande 39

Aktivitets-/prova på helg
Den 23 och 24 september klubben in alla sina medlemmar till en prova på helg i
bruksgrenarna spår, sök och rapport på Jönköpings Brukshundklubb. Tanken var att få
möjlighet att oavsett förkunskaper få möjlighet att få grunder och tips för att kunna
vidareutvecklas. Jönköpings Brukshundklubb har mycket fina träningsmöjligheter i direkt
anslutning till klubben – både skogsmark och stora gräsplaner.
Under några timmar fick alla tillfälle att få lära sig mer om HD/ED-index från den mycket
kompetente John Örvill, som ingår i SBKs utskott för avel och hälsa och även den grupp
som ska arbeta med SKKs HD-utredning.
Stort tack till er som kom och ett speciellt tack till de instruktörer som ställde upp helt
ideellt och hjälpte oss under dagarna två.

Information / PR
Styrelsen beslutade att dra tillbaka rasklubbsmontern vid Stockholms Hundmässas
rasklubbstorg.
Styrelsen fortsätter arbetet med att se över möjligheten med en tryckt medlemstidning.
Rekrytering till ansvariga och/eller redaktion för tidningen behöver göras.
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MEDLEMMAR
Aktivitetsombud
För att sprida information och kunskap om vit herdehund har klubben försöka hitta så
kallade aktivitetsombud med spridning över hela landet. Tanken är också att ge möjlighet
för ägare av vit herdehund att träffas under trevliga former, olika aktiviteter som ombudet
planerar och håller i. Aktivitetsombud är under utveckling, de som är intresserade ska
kunna vara med att utforma rollen.
Klubben hade vid som mål att under året rekrytera 20 nya medlemmar till klubben. Antalet
medlemmar varierar något månad för månad beroende på när medlemskapet för den
enskilde medlemmen går ut och när inbetalning sker. Vi har lyckats öka med totalt 3 nya
medlemmar per den 31 december 2017.

Introduktionsmedlemskap
Under året har vi inte fått in någon förfrågan angående ”Introduktionsmedlemskap” dvs
erbjudande till uppfödare för nya valpköpare. Information om medlemskap har
presenterats för uppfödare genom medlemsansvarig.
Medlemsansvarig har Elisabeth Söderström varit.

Medlemsutveckling klubben

2017
2016
2015
2014
2013

Antal
medlemmar
(från)
182
192
199
195
191

Utträdda
35
38
38
33
34

Inträdda
38
28
34
41
41

Antal
medlemmar
(till)
183
182
195
203
198

Nettoförändring
+3
-10
-4
8
7

Årets vita herdehundar
Liksom tidigare har medlemmar kunnat tävla om årets vita herdehund i agility, bruks,
lydnad, rallylydnad och viltspår. Klubben uppdaterar resultat, ser till att de arkiveras, ber
att få bilder inskickade så vi kan presentera vinnarna på webben osv. Klubben ser också till
de vandringspris som finns kan delas ut på årsmötet samt bistår med ett individuellt pris
för varje gren.
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Under kalenderåret har årets vita herdehundar utsetts utifrån de resultat medlemmar
skickat in till klubben enligt gällande statuter under tävlingsåret:
Agility:

Frostflake’s Gary Grant, Anna Strandkvist och
Frostflake’s Pegasus, Lotta Wetterström

Bruks:

Pipino’s Big White Kitten, Annie Jurestam

Lydnad:

Barvestad’s Nellie, Annicka Barvestad

Rally:

Pipino’s Big White Kitten, Annie Jurestam och
Azizi's Halo By Devil, Maria Grindal Skogs

Utställning: Frostflake’s Kasmir, Jenny Olsson
BIM – Barvestad’s Nellie, Annicka Barvestad
Bästa veteran – Strandkungens Cinzia, Charlotte Barvestad
Viltspår:

Frostflake's Million Dollar Smile, Mervi Harria

Malin Ranestål

Anne-Christine Stareborn

Elisabeth Söderström

Gunilla Andersson

Mikael Ström

Anders Granlund

Charlotte Barvestad

Gunilla Berglind

Angelica Zetterlund
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