
 

1 
 

 

Verksamhetsberättelse Vit Herdehundklubb 

 

2020-01-01 – 2020-12-31 
 
Verksamhet 
 
Klubbens mål är att främja hundrasen Vit Herdehund inom ramen för Brukshundsklubben 
som har avelsansvar för rasen.     
      
Följande styrelse har varit verksam under perioden 2020-05-08 - 2020-12-31 
 Kristina Ringel Ordförande 
 Susanne Sohlberg Vice ordförande 
 Conny Olsson Kassör 
 Linda Johansson Sekreterare 
 Ludvig Malmström Ledamot 
 Hanna Wallinder Ledamot 
 Daniella Martinsson Ledamot 
 Gunilla Berglind Suppleant 
 Therese Flodin Suppleant 
      
  
Följande revisorer har varit verksamma under året  
 Sophie Eklund Ordinarie 
 Ulla Winblad Ordinarie 
 Jessica Jacobsson Suppleant  
 
Valberedningen har bestått av följande ledamöter 
 Camilla Leitz sammankallande 
 Madelene Ahling 
 Sandra  Persson 
 
Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda styrelsemöten. 
 
Coronapandemin 
Coronapandemin har ställt till mycket under hela 2020. Detta betyder att sådant vi önskat 
göra under det året har inte fått att genomföras. Trots det har vi i alla fall gjort en del och 
hoppas vi under 2021 kan ta upp det vi inte gjort 2020.  
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Medlemsmöten 
 
På grund av pandemin så har föreningen inte haft något medlemsmöte.  

• Det ordinarie årsmötet blev därför flyttat till den 6-8/5 och genomfördes i stället 
digitalt med hjälp av SKK.  
 

Viktiga händelser 
 

• Styrelseordförande har deltagit i SBK kongress 2020 
 

• Revidering av vår exteriörbeskrivning har vi arbetat vidare med under året. Denna 
kommer att vara klar för inlämning i början av 2021.  

 

• Klubben har arrangerat en utbildning av 5 medlemmar som fått en figurantutbildning. 
Denna genomfördes på Gnesta-Trosa brukshundklubbs anläggning och som kursledare 
hade vi Leif Hjelm från Sörmlands distriktet.  

 

• Det Rasspecial som var planerat 2020 ställdes in pga pandemin.  
 

• 2021 års Rasspecial är planerad att arrangeras i Ransäter.  
 

• Utifrån klubbens önskan om att fler hundar skall mentalbeskrivas arrangerade vi ett 
MH under 2020 i Sundsvall. Vi hade tänkt oss mer än ett MH men pandemin satte 
sina gränser och det var svårt att arrangera något då många av SBK:s funktionärer 
fick ”arbetsförbud” pga att de tillhörde riskgruppen.  
 

• I ett försök att hålla liv i klubben trots alla begränsningar så publicerade vi en 

julkalender, en bild med text i 24 dagar i rad, något som vi upplevde engagerade 

medlemmarna och därmed bidrog till lite ”liv och rörelse” och var uppskattat. I 

samband med årsskiftet erbjöd vi klubben möjligheten att köpa en kalender för 2021. 

På grund av att det blev för få beställningar så gick det dock inte att genomföra då 

det inte blev ekonomiskt försvarbart. 

 

• Styrelsen har skickat en enkät till medlemmarna med förfrågan om dispens för att 

inte ha något årsmöte under 2021 utan först under 2022. Resultatet blev mycket bra 

och styrelsen beslutade att inte ha årsmöte 2021 utan först 2022. Den sittande 

styrelse för 2020 sitter kvar ett år till-.  
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• Klubben erbjöd att bekosta en anatomiutbildning för framtida exteriörbeskrivare 

men ingen anmälde sitt intresse. 

 

• Klubben arrangerade en viltspårshelg men det var enbart en person som anmälde sitt 

intresse så denna helg fick vi ställa in.  

 

• Klubben började skicka ut ett Medlemsnytt, ett kort informationsblad med 

information om styrelsens arbete, händelser i stort och smått samt presentation av 

medlemmar. Totalt gick det ut 4 nummer av Medlemsnytt under 2020 och det har 

varit en mycket positiv respons på detta.  

 

• Vi har efter en noggrann övervägning tagit bort hanhundslistan samt reviderat 

uppfödarlistan. Hanhundslistan var svår att administrera då det är förknippat med 

mycket känslor att ta bort en hund som kanske inte längre är i livet, Dessutom var de 

allra flesta hanhundarna nära besläktade vilket indirekt gjorde att klubben riskerade 

att uppmuntra till ökad inavelsgrad.  

 

• Uppfödarlistan reviderades så att det blir enklare för potentiella valpköpare att se 

vilken uppfödare de vill vända sig till. Klubben vill också att det ska framhävas att 

uppfödarna arbetar för en bättre statistik avseende antal röntgade och mental-

beskrivna individer. Listan är fortfarande inte komplett i skrivande stund då ett antal 

uppfödare inte skickat in de uppgifter som behövs för att de ska kunna stå i listan.  

 

Följande arbetsgrupper har varit verksamma under året 

 

Avel och Hälsa 

• Namn Susanne Sohlberg, Linda Johansson, Therese Flodin, Hanna Wallinder, Conny 

Olsson 

 

Tävling och Utställning 

• Namn Therese Flodin, Conny Olsson, Sophie Eklund 

 

Ras 

• Namn Daniella Martinsson, Hanna Wallinder, Linda Johansson 

 

Vallning 

• Namn Maria Wägner 
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Hemsida 

• Conny Olsson, Daniella Martinsson 

 

 

Medlemsnytt 

• Linda Johansson 

 

Sociala medier 

• Linda Johansson, Susanne Sohlberg, Ludvig Malmström, Therese Flodin 

 

Utbildning  

• Kristina Ringel. Susanne Sohlberg 

 

Medlemsutveckling klubben 
 

Datum Totalt antal 
medlemmar 

Familj 
medlem 

Heders 
medlem 

Ordinarie 
Medlem 

Ungdoms 
Medlem 

Ungdom 
Sveriges 
hundungd. 

Utlands 
medlem 

2020.12.31 171 22 1 145 3   

2019.12.31 191 24 1 159 7   

2018.12.31 189 21 1 164 3   

2017.12.31 183 14 1 164 4   

2016.12.31 182 13 1 159 9   

 

UNDER 2020 ERHÅLLNA CHAMPIONAT / TITELN KORAD 

 

Vit Herdehundklubb vill uppmärksamma hundar som under året erhållit 

Svenska championat samt titeln KORAD 

 

Charmiga Flinga Of Ariellespride NO38035/16   KORAD 

Strandkungens Gorgeous Gangster SE23775/2014   SE UCH 2020 
White Ice Wolfs Eat My Shorts SE30153/2016  SE UCH 2020 
Charmiga Flinga Of Ariellespride NO38035/16   SE UCH 2020 
Eirik Of Ariellespride FI53525/18   SE UCH 2020 
Misthy's Friend Osa SE38583/2017   SE VCH 2020 
Moonbeamed Guzzi Od Semberije SE42440/2019  SE VCH 2020 
Most Wanted Od Semberije SE48699/2019  SE VCH 2020 
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Tävling – Årets vita herdehundar 2020 

 

Årets Allroundhund: 

Frostflake’s Pegasus och Lotta Wettström 

White Ice Wolfs Eat My Shorts och Petra Andersson 

  

Årets Agility: 

Frostflake´s Pegasus och Lotta Wettström 

 

Årets IGP/BSL: 

White Ice Wolfs Eat My Shorts och Petra Andersson 

 

Årets Bruks: 

Nessi vom Haus Eckenfels och Anders Granlund 

 

Årets Lydnad: 

Erövrarens Endless Era och Cecilia Karlström 

 

Årets Rally: 

Erövrarens Endless Era och Cecilia Karlström 

 

Årets Viltspår: 

Moonbeamed Guzzi od Semberije och Erik Thalén 

 

Årets Utställning: 

Inställt pga Covid-19  

 


