
 
 

Verksamhetsberättelse Vit Herdehundklubb 

2022-01-01 – 2022-12-31 

Verksamhet 

Rasklubbens mål är att främja hundrasen Vit Herdehund inom ramen för Svenska 

Brukshundsklubben och Svenska Kennelklubben.  

Följande styrelse har varit verksam under perioden 2022-01-01 - 2022-12-31 

Kristina Ringel/Ordförande 

Susanne Sohlberg/Vice ordförande 

Conny Olsson/Kassör 

Linda Johansson/Sekreterare 

Jill Adolfsson/Ledamot 

Hanna Wallinder/Ledamot 

Daniella Martinsson/Ledamot 

Anna Lena Lindström/Suppleant 

Therese Flodin/Suppleant 

Följande revisorer har varit verksamma under året 

Sophie Eklund/Ordinarie Sammankallande 

Maria Wägner/Ordinarie 

Maja Ahlström/Suppleant 

Valberedningen har bestått av följande ledamöter 

Jenny Sjödin/Sammankallande 

Margareta Westlin 

Hilda Björkman 

 

 

 



 
 

Aktiviteter 

Styrelsen har under året hållit 11 ordinarie protokollförda styrelsemöten samt 1 

konstituerande möte. 

Då 2021 präglades av Covid19 och även delar av 2022 så har många saker fått endera ställas 

in eller ändras. Under 2022 fick vi lite återhämtning och sakta men säkert så började det bli 

möjligt att återgå till en mer normal tillvaro igen.  

Under hela pandemin har arbetet med RAS pågått och det andra utkastet av RAS 

publicerades på hemsidan och sociala medier den 13 januari. Den 26 januari hölls ett digitalt 

möte där både RAS och en gästföreläsare fick utrymme. Ingrid Tapper föreläste om genetisk 

variation och våra hundars ursprung och ärftlighet. Linda ansvarade för mötets 

genomförande.  

Den 21 januari publicerades en helt ny typ av hanhundslista där målsättning är att oanvända, 

friska hanhundar som inte gått i avel ska kunna hittas av uppfödarna.  I skrivandets stund har 

en av dessa hanhundar använts i avel. Avelsrådet ansvarar för hanhundslistan och den har 

uppdaterats några gånger under 2022.  

Den 6 februari arrangerade Svenska Brukshundklubben sin årliga organisationskonferens, 

denna gång digital och från VHK deltog Kristina. 

Den 26 mars genomfördes ett digitalt årsmöte som behandlade åren 2020 och 2021. 

Den 9 april hölls ytterligare ett digitalt möte avseende RAS. Linda ansvarade för mötets 

genomförande.  

Conny deltog den 12 april i ett diskussionsforum inför SBK:s kongress och den 19 april deltog 

Kristina i ännu ett diskussionsforum inför kongressen. Den 7–8 maj var det så dags för SBK:s 

kongress och olyckligt nog så skadade Kristina sitt knä mycket illa när hon var på väg till 

kongressen och fick istället besöka akuten. Med så kort varsel och lång resväg för de flesta 

styrelsemedlemmar fanns det ingen som kunde ersätta henne. VHK hade skrivit en motion 

angående genetisk variation till kongressen men motionen avslogs tyvärr.  

I maj månad blev Linda godkänd som diplomerad avelsfunktionär då hon deltagit i SKK:s 

utbildning Hundavel och genetik samt den obligatoriska helgkursen som är en del av 

utbildningen. Hela utbildningen genomfördes digitalt och bekostades av VHK.  

En stor del av våren vigdes åt att planera för rasspecialen och arrangemangen kring den.  

Vi kunde genomföra rasspecialen i Vännäs den 19 juni 2022, men det var tydligt att vi inte 

riktigt kommit igång helt igen efter pandemin då deltagarantalet tyvärr var lågt. Det i tillägg 

till den geografiska placeringen av rasspecialen, de nya utställningsreglerna samt en orolig 



 
 

omvärld påverkade sannolikt deltagarantalet. Dagarna innan rasspecialen arrangerade vi två 

mentalbeskrivningar strax utanför Vännäs med hjälp av Vännäs Brukshundsklubb.  

Då VHK hade för avsikt att fira 20 års jubileum år 2020 så hoppades vi innerligt på att kunna 

fira det i förbindelse med rasspecialen 2022, detta då det har fått skjutas upp i två långa år 

just på grund av pandemin. Allt var förberett för ett glatt firande men då bestämde sig 

vädergudarna för att bjuda på ösregn och till stunder hård vind så pompa och ståt fick utebli 

även denna gång. Kanske får vi satsa på att fira vårt 30 års jubileum om ungefär 7 år istället. 

På plats från styrelsen var Kristina, Susanne, Linda, Conny och Therese. Även VHK:s revisor 

Sophie fanns på plats och bidrog med arbetet som krävs för att ordna både rasspecial och 

mentalbeskrivningar.  

Den 16 augusti arrangerade VHK tillsammans med företaget Feragen i Österrike/Tyskland 

klubbens kanske första internationella seminare någonsin. Seminariet var öppet för alla och 

helt kostnadsfritt. 66 personer anmälde sig till seminariet och även om det var flest svenska 

deltagare så fanns det rasklubbsrepresentanter, uppfödare och hundägare från andra länder 

med bland deltagarna. Även SKK:s avelskommittee och representanter från SBK bjöds in. En 

svårighet med internationella seminarium är såklart att vi lever i olika tidszoner vilket gjorde 

det lite komplicerat för deltagare på andra sidan jorden att delta. Ämnet för seminariet var 

genetisk variation hos vit herdehund och hur vi kan använda oss av DNA i avelsarbetet.   

Den 3 september publicerades den av SBK godkända RAS på hemsidan och kort därefter 

skickades denna till SKK:s avelskommittee.  

Den 12–13 november arrangerade SKK sin årliga avelskonferens. Konferensen hölls på 

Lidingö och från VHK deltog Linda. I pauserna livestreamade Linda på VHK:s Facebooksida 

och berättade om innehållet och vad som diskuterades.  

26 – 27 november deltog Susanne på SBKs RAS/RUS konferensen i Linköping. Konferensen 

handlade om våra bruksrasers genetiska variation och samarbetet mellan ras- och 

lokalklubbar och SBK.  

Den 6 december anordnade VHK ett informationsmöte där Åsa Sjöberg från Humlebyens 

Hundhälsa föreläste om näringslära och Camilla Rönnqvist från SBK besvarade frågor om 

kravet på arbetsmerit för att motta certifikat på utställning. Kristina ansvarade för mötets 

genomförande. 

Den 10–11 december var det dags för SKK att återuppta Stockholm Hundmässa som legat i 

träda under pandemin. VHK fanns på plats på det så kallade Rastorget och det var till 

stunder mycket stor uppslutning kring vår monter. Det var många besökare som stannade till 

och pratade, ställde frågor och fick tillfälle att klappa om de hundar som bemannade 

montern med sina ägare. Vi i styrelsen passar på att ännu en gång rikta ett stort tack till er 



 
 

medlemmar som bemannade montern på ett föredömligt sätt. På plats från styrelsen fanns 

Kristina, Linda och Therese.   

Vi har under 2022 haft problem med hemsidan då den är till åren kommen och inte fungerar 

när vissa automatiska uppdateringar görs. Vi tecknade ett abonnemang med SBK för att via 

dem få tillgång till deras plattform. Tyvärr fungerade inte det som styrelsen hoppats på då 

supportfunktionen inte riktigt höll det den lovade. VHK makulerade abonnemanget och 

tecknade istället ett abonnemang med Hemsida24. Vid utgången av 2022 hade Hemsida24 

inte levererat enligt avtal.   

Under 2022 så har Kristina deltagit i 5 Dialogmöten som hållits i regi av SBK. 

Strax över 60 inlägg och delningar har gjorts av VHK på klubbens Facebooksida under 2022 

och strax över 40 uppdateringar har gjorts på hemsidan.  

 

Följande arbetsgrupper har varit verksamma under året 

Avel och Hälsa 

• Susanne Sohlberg, Linda Johansson, Jill Adolfsson 

Tävling och Utställning 

• Linda Johansson, Therese Flodin, Conny Olsson, Sophie Eklund, Daniella Martinsson 

RAS 

• Daniella Martinsson, Hanna Wallinder, Linda Johansson 

Vallning 

• Maria Wägner 

Hemsida 

• Conny Olsson, Daniella Martinsson, Linda Johansson 

Sociala medier 

• Linda Johansson 

Utbildning 

• Kristina Ringel och Susanne Sohlberg 

 

 



 
 

 

Medlemsutveckling 

Årtal Totalt antal medlemmar sista december 2022 

2022 156 

2021 169 

2020 175 

2019 193 

2018 194 

 

Under 2022 erhållna championat samt titeln Korad 

 

KORAD SE50907/2018 Barvestad's Royal River 

KORAD SE22641/2019 Frostflake's Amazing Aqua 

SE VCH Vallgårdens Up Town Girl SE15537/2021  

SE VCH Frostflake's Pegasus SE21419/2015  

SE UCH Moonbeamed Guzzi Od Semberije SE42440/2019 

SE UCH Erövrarens Endless Era SE18191/2018  

SE RALLYCH Safe Guardian's Obedience Champion FI28525/14 

 

Tävling – Årets vita herdehundar 2022 

Agility: Frostflake’s Pegasus - Lotta Wettström 

Bruks: Erövrarens Endless Era - Cecilia Karlström 

Lydnad: Barvestads Royal River - Lisa Stenberg   

IGP: Yata-Gun Iz Beloy Brigady - Daniella Martinsson  

Rallylydnad: Hector Vom Reinholdsberg - Maria Wägner 

Nosework: Frostflake’s Pegasus - Lotta Wettström 

Viltspår: Vallgårdens Up Town Girl - Maria Öhlund  

Utställning: Frostflake’s Extreme X - Jenny Olsson & Lena Delér  

Veteran: Frostflake’s Ophelia - Lena Delér  

Allroundhund: Frostflake’s Pegasus - Lotta Wettström 

 

 



 
 

Övriga priser  

Vandringspriser som utdelas på rasspecialen: 

Benite och Leif Marklunds vandringspris (bästa svenskregistrerade hund) 

Barvestads vandringspris (bästa brukshund) 

Jenny och Conny Olssons pris för bästa valp 

 

Övriga priser 

Polles vandringspris till vit herdehund som gjort samhällsviktig insats 


