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Dagordning 
 
 

1. Justering av röstlängden. 
2. Val av ordförande för mötet. 
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall 

justera protokollet.   
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. 
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.  
7. Fastställande av dagordningen.  
8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med 

avelsfrågor samt revisorernas berättelse.  
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 

vinst eller förlust.  
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
12. a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

b. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 
c. Beslut om styrelsens förslag till rambudget  

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt stadgarna § 8, 
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt stadgarna § 9. 
15. Val av valberedning enligt stadgarna § 10. 
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Verksamhetsberättelse 2021 

 
Styrelsen för Svenska Sennenhundklubben avger härmed följande verksamhetsberättelse 
avseende verksamhetsåret 2020. 
 

Ändamål  
Verksamheten har under året utgått från stadgarnas ändamåls paragraf vilken föreskriver att: 
 
För SShK gäller det för SKK:s medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt 
skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom: 
 

 att främja och utveckla goda former av 
hundsport  

 att väcka intresse för och främja avel av 
mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, 
jaktligt och exteriört fullgoda rasrena 
hundar 

 att informera och sprida kunskap om 
hundens beteende, dess fostran, 
utbildning och vård  

 

 att bevaka och arbeta med frågor, som 
har ett allmänt intresse för hundägaren 
och hundägandet  

 att skapa och vidmakthålla goda relationer 
mellan omvärlden och hundägaren och 
hundägandet 

 

 

Förtroendevalda 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning 
 
Ordinarie ledamöter: 
Anders Andersson Ordförande AU 
Birgitta Palo Johansson Skattmästare AU 
Karina Larsson Sekreterare AU 
Fredrik Torstensson Vice ordförande 
Ute Rüegg  
Ingrid Käll 
Anderz Ericsson 
 
Suppleanter: 
Beth-Lis Raghall 
Lisette Wallström 
Jennie Olsson 
 
Revisorer: 
Ordinarie: Ingalill Svedmyr Johansson och Kristina Rifall Björkell 
Suppleanter: Sofie Johansson och Lena Rydgren 
 
Valberedning: 
Mia Nygårds sammankallande 
Inga-Lill Nilsson Springare 
Anita Ottemark 
 
 
 
 
 
 



 
  

1. Årsmöte och styrelsemöten 
Utöver årsmötet och det konstituerade mötet den 14 mars i Vilsta, Eskilstuna så har styrelsen 
haft 5 styrelsemöten och 3 av dom har varit telefonmöten via Skype. Mellan sammanträdena har 
styrelsen haft kontinuerlig kontakt via e-post och telefon. 
 

2. Styrelsen 
Styrelsen hade i samband med det fysiska styrelsemötet i oktober en arbetshelg där vi gick 
igenom klubbens verksamhet. 
 

3. Medlemsstatistik 
Antalet medlemmar i klubben den 31/12 var med medlemskap enligt följande 
Ordinarie: 869   
Familjemedlem: 102 
Utlandsmedlem: 14 
Valpköpare: 36 
Hedersmedlem: 8  
Ungdom: 5 
Hedersmedlemmar under 2020 har varit Berndt Klingeborn, Margareta Olsson, Bengt-Erik Ljung, 
Tullia Bengtsson, Gunilla Odenfeldt, Anita Mårtensson, Bengt Mårtensson samt Pia Magnusson 

 

4. Ekonomi 
Årets resultat är 132 291 kronor.  

 

5. Deltagande på möten, konferenser och utbildningar 
SShKs styrelse har deltagit vid SKKs Specialklubbskonferens. 
 

6. Avelsrådet 
Avelsrådet 
Toril Melangen Sammankallande 
Ute Rüegg 
Lotta Hämäläinen (lämnade i november sitt uppdrag som avelsrådsmedlem) 
Lotta Åhs  
Jane Ankarbäck Adjungerad 
Lina Martinsson administrativ support 
 
Avelsregionansvariga 
Syd- Cecilia Mogor 
Blekinge/Småland – Anna-Karin Jönsson 
Stockholm- Inger Ahlin 
Dalarna/Gästrikland – Eva Sundell Johansson 
Norra Norrland - Ulf Käll 
Väst – Lisette Wallström 
Södra Norrland – Katrine Hammarstedt lämnade sitt uppdrag 2020-11-21, därefter vakant 
Grosser schweizer Sennenhund, Östergötland och Värmland/Mälardalen är vakanta. 
 
Avelsrådet har under 2020 haft 1 fysiskt möte 8 digitala möten varav 1 arbetsmöte. Utöver det så 
har avelsrådet kontinuerlig kontakt med varandra. 
 
Registreringar 2020 
• Appenzeller sennenhund – inga registreringar 
• Berner sennenhund – 398 hundar varav 189 hanar och 209 tikar (+1,27 % mot 2019) 
• Entlebucher sennenhund - inga registreringar 
• Grosser Schweizer sennenhund 23 registrerade hundar varav 11 hanar och 12 tikar 
(-11,54%) 
 



289 hundar fanns på SH-listan den 31/12 2020 
 
Avelsrådet har under 2020 arbetat med 
 

● Administration och hantering av frågor som rör valpförmedling, kennellista, uppgifter till 

● hälsoregistret, registrering av uppgifter från uppfödare kring parningar och valpningar. 

● Vidarebefordrat hälsoinformation till Bernergarde. 

● Besvarat och hanterat frågor från medlemmar, uppfödare och täckhundsägare. 

● Informerat medlemmarna via hemsidan, klubbens tidning Sennenbladet och Fb sidan 

● Information till och utbyte med avelsregionerna.  

● Under sista kvartalet 2020 startades en FB-grupp “SShK Avel och uppfödning” där alla 

som är intresserade av avelsfrågor och är medlem i SShK kan diskutera avelsfrågor. 

● Lämnat uppskov från utställningskraven vid parning under pandemin Covid 19 

● Lämnat dispens för valpning före 2 års ålder för tik  

● Arbetat fram och skickat ut en medlemsenkät om införande av SH test av avelsdjuren före 

parning för rasen berner sennenhund. 

● Samarbetat med SLU UDS i Uppsala om reproduktionsproblem hos berner sennenhund. 

“Hanhundsprojektet” där medlemmar har deltagit med sina hanhundar och reproduktion 

hos tik där klubbens statistik om parning och valpningar har använts. 

 
 

7. BPH/MH-kommittén 
Fredrik Torstensson sammankallande   
Beth-Lis Raghall  
 

Klubben har idag en komplett BPH bana i Brastad samt delar av en bana i Tåme. 

 

2020 hölls det 4 BPH tillfällen med sammanlagt 40 hundar i Ljungby och Tidaholm under oktober. 

Dessa var 36 Berner samt 4 Grosser. 

 

Utöver detta så har hundar deltagit i BPH och MH runt om i Sverige men ännu har inte SKK 

offentliggjort statistiken över det totala antalet hundar som har mentalbeskrivits under året varför 

det heller inte går att kommentera varken det totala antalet hundar eller fördelningen mot antalet 

nyregistreringar för 2020. 

 

En summering av 2010-talet ur BPH och MH synpunkt visar att våra medlemmar är duktiga på att 

mentalbeskriva sina hundar. SKK har som ett mål att 10% av nyregistreringarna skall 

mentalbeskrivas. Ser man fördelningen på våra fyra raser under åren 2010 tom 2019 så ligger vi 

bra till i jämförelse med SKKs mål: 

Appenzeller  8,3% 

Berner  12,7% 

Entlebucher  16,7% 

Grosser  41,2% 

 
 
 

8. Lydnadskommittén 
Karina Larsson sammankallande 
Kicki Lundström 
 
SShK har inte arrangerat några tävlingar under 2020 pga Covid-19. 
 
 

 



9. Arbetsprovskommittén 
Anita Mårtensson Sammankallande 
Bengt Mårtensson 
Marianne Olofsson 
 
Under året var det planerat för 10 provtillfällen. 
På grund av Pandemin så blev flera av våra Arbetsprovtillfällen inställda. 
De Arbetsprovtillfällen som ägde rum var i Blekinge, Tungelsta (Sthlm) och Blekinge (3 ggr).  
 
Sammanlagt startade 18 varav 4 blev godkända prov. 
(Motsvarande siffror för 2019 var 51 ekipage och 13 godkända prov) 
 
Fördelningen startande och godkända ekipage i resp klasser: 
Klass I: 1 start, varav 1 godkänd. 
Klass II: 10 starter varav 1 godkänd. 
Klass III: 7 starter varav 2 godkända. 
  
Inofficiella Allmändraget har haft 5 provtillfällen. Allmändraget kördes av 13 (motsv 15 år 2019) 
ekipage varav 3 körde godkänt (motsv 12 år 2019). 
Inofficiella klass IV/elit har haft 5 provtillfällen. Klass IV/elit kördes av 2 ekipage och ingen körde 
godkänt. 
 
På grund av Pandemin så anordnades inget träningsläger i år. 
 
 

10. Aktiviteter 
Ingrid Käll har varit ansvarig för aktivitetsombuden. 
Klubben har indelat Sverige i 18 aktivitetsområden och alla är aktiva. Många har planerat för 
aktiviteter men pga pandemin så har många ställts in. Värmland har efter att ha varit vakant fått 
ett aktivitetsombud.  
Det har anordnats 2 läger under 2020  

• Stockholms aktivtetsområde hade läger på Gålö 26- 30 augusti. Det var välbesökt och 
genomfördes enligt de restriktioner som klubben hade att rätta sig efter då. Det var 
vandringar och träning av drag, lydnad och rallylydnad. Det var även en liten kurs i 
dogparkour. 

• Vandringsläger i Funäsdalen 1-4 oktober Det var 34 deltagare som vandrade i vacker 
fjällmiljö. Det var mycket uppskattat att man hade flera olika slingor att välja mellan varje 
dag så alla kunde gå efter sina förutsättningar.  

 

11. PR/Info 
Hemsidan 
Webmaster har varit Lars Ankarbäck som skött alla uppdateringar av sidan. Hemsidan har haft  
38401 besök under 2020.  
 
Facebook 
Klubbens officiella Facebook sida har varit aktiv under året. Lina Martinsson har administrerat 
sidan. Det är 1839 personer som följer sidan.  
Det som lagts ut på sidan har bla varit info om våra utställningar, aktivitetsträffar, arbetsprov, 
BPH samt andra aktiviteter. Året avslutades med en adventskalender där medlemmarna kunde 
skicka in sina bilder.  

 
Mässor 
2-5 januari My Dog, Göteborg SShK hade en rasmonter samt deltog i rasparaden. 
 
 
 
 



Sennenbladet 
AnnCatrin Uppfelt redaktör 
Anders Andersson Ansvarig utgivare. 

 
Sennenbladet har utkommit med 4 nummer. Medlemmarna har trots pandemin varit väldigt aktiva 
med att skicka in material till sennenbladet till glädje för alla våra medlemmar.  
 
Medlemsfrågor 
Medlemsansvarig har Kalle Skattman varit. Han har även varit SKKs kontaktperson avseende 
medlemsfrågor. 
 
Utskick till nya sennenhundägare 
Vi får kontinuerligt listor av SKK på nya ägare av sennenhundar. Dessa får ett mail med 
information om klubben och hur man blir medlem. Det är den medlemsansvariga som sköter 
detta. 

 
Utskick till nya medlemmar 
Nya medlemmar får ett välkomstmail där vi berättar om klubbens verksamhet.  
 

12. Utställningskommittén 
Jennie Olsson Sammankallande 
Kicki Nordlund (lämnade kommittén i juli 2020)  
Lina Jansson 
Frida Svenzon  
Pernilla Svedjeby 
Margareta Sverker Administrativ support 
Annelie Djurman Administrativ support 
 
 Utställningar 2020 
Pga pandemin så har SShK endast kunna genomföra en utställning under 2020. Det var den 14 
mars i Vilsta, Eskilstuna. 
På utställningen bedömdes: 
Berner sennenhund 24 hanar och 26 tikar.  
Grosser schweizer sennenhund 1 hane.  
Nina Karlsdotter var domare. 
 

Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt bidragit till verksamhetens genomförande 
och den goda stämningen. Styrelsen vill också framföra sitt tack för förtroendet under 
det gångna året. 
 

 
Anders Andersson Birgitta Palo Johansson 
Karina Larsson Fredrik Torstensson 
Ute Rüegg  Ingrid Käll 
Anderz Ericsson 
Bethlis Raghall 
Lisette Wallström 
Jennie Olsson 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

Balansrapport

Svenska sennenhundklubben Sida 1 av 1

Period 202012 tom ver A 173 - Prel IB Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31

BL Förening 2021.1.101 2021-02-24 20:57

ING BALANS DENNA PERIOD UTG SALDO

200101 201201-201231 =>201231

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Varulager mm

1460 Varulager 16 000,80 -9 242,00 6 758,80

Summa varulager mm 16 000,80 -9 242,00 6 758,80

x

Fordringar

1791 Domarkonferens 2022 0,00 19 008,50 19 008,50

Summa fordringar 0,00 19 008,50 19 008,50

x

Kassa och bank

1920 Plusgiro 282 502,30 52 477,11 402 449,63

1950 Länsförsäkringar bank 302 497,61 101,30 302 598,91

Summa kassa och bank 584 999,91 52 578,41 705 048,54

x

Summa omsättningstillgångar 601 000,71 62 344,91 730 815,84

x

SUMMA TILLGÅNGAR 601 000,71 62 344,91 730 815,84

x

EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL

Eget kapital

2060 Eget kapital -596 282,71 0,00 -596 282,71

2069 Årets resultat 0,00 -132 291,13 -132 291,13

Beräknat resultat 0,00 71 958,22 0,00

Summa eget kapital -596 282,71 -60 332,91 -728 573,84

x

Obeskattade reserver

2140 Stift för friskare hundar -230,00 0,00 -230,00

Summa obeskattade reserver -230,00 0,00 -230,00

x

Kortfristiga skulder

2940 Upplupna soc avg 0,00 -4 232,00 -2 012,00

2941 Beräknade uppl lagstadgade sociala avg -2 220,00 2 220,00 0,00

2970 Förutbetald intäkt 0,00 -800,00 0,00

2990 Övr upplupna kostn och förutbetalda int -2 268,00 800,00 0,00

Summa kortfristiga skulder -4 488,00 -2 012,00 -2 012,00

x

SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL -601 000,71 -62 344,91 -730 815,84

x



RESULTATRÄKNING 2020-01-01--2020-12-31   

    

Intäkter    

Medlemsavgifter 305 326,00   

Överskott försäljning 10 017,71   

Annonser 3 350,00   

Prenumerationer 4 200,00   

Diverse inbetalningar 219,00   

Utställningar Eskilstuna 7 337,50   

Arbetsprov, BPH, Lydnad 878,60   

Ränteintäkter 101,30   

 331 430,11   

    

Kostnader    

Inköp priser 5 160,00   

Sennenbladet 86 277,34   

Sennenaktiviteter 2 000,00   

Styrelsemöten 46 780,05   

Årsmöte 12 595,60   

Kurser 3 000,00   

Avelsråd 6 656,44   

Resekostnader 2 301,40   

Dator- och kontorskostnader 11 145,00   

Försäkringar 570,00   

Avelskonferens -3 718,40   

Porto 20 785,55   

Sociala avgifter 2 012,00   

Bank- och plusgirokostnader 142,00   

Swish 3 432,00   

 199 138,98   

    

ÅRETS RESULTAT 132 291,13   

    

 
 
 
 
 
 
 
 



Verksamhetsplan 2021 
 

Avel och hälsa 
 

● Årlig uppföljning av RAS dokumentet för Berner/ Grosser 

● Beroende på pandemin: 

○ Delta på Avelskonferens för avelsfunktionärer anordnad av SKK, temat för 

konferensen är "Hundavel på 2020-talet". 

○ Delta på BIWG-möte och hälsokonferens i England  

● Arbeta med förslag till ändring av klubbens avels- och uppfödaretiska regler 

● Skapa formulär för inrapportering av OCD resultat Grosser 

● Enkät om hälsa hos Grosser 

● Planera för SShK Avelskonferens för 2022 

 

Lydnad och rallylydnad 

• Det planeras ett inofficiellt lydnadsprov, sennenmästerskap SM i samband med 
utställningen i Degerfors. Det får samma upplägg som 2019.  

• I samband med utställningen i Byske så planeras det för både en lydnadstävling och en 
rallylydnadstävling samt så kommer klubben att anordna en ”prova på dag” . Där 
medlemmarna kommer kunna pröva drag, lydnad samt rallylydnad. 

 

Arbetsprov 
 

• Effektmål  
För att uppfylla syftet genomförs 9 arbetsprov samt minst 9 inofficiella arbetsprov 
och 7 större träningsdagar/helger under år 2021 i följande orter: 

 
•           Officiella arbetsprov under 2021 är planerade till 9 stycken enligt följande: 

Norrköping 18 april, Blekinge 2 maj, Älvkarleby 14 +16 maj, Moheda 11 juli,  
Byske 15 augusti, Skåne/Blekinge 16 + 17 oktober. 

 
• Träningstillfällen: In- och utlärning av drag för intresserade är planerade till: 

Norrköping 17 april, Blekinge 1 maj, Älvkarleby 13 + 15 maj, Moheda 9-10 juli.      
Gäller både de officiella och inofficiella klasserna.  

 
• Aktiviteter 

 För att uppnå effektmålen genomförs nedanstående aktiviteter 
– Annonsera arbetsproven i Sennenbladet och på SShK: webbplats 
– Annonsera på SShK:s hemsida (efter anm.tiden utg) arbetsprovets plats o 

vägbeskrivning och klockslag för start. 
– I samband med Specialutställningarna, att även AP-deltagarna står med i 

katalogen även om AP är dagen före/efter utställningen.   
– Provplatsen: Material finns hos våra aktivitetsombud som ombesörjer att allt finns 

på plats enligt överenskommelse. Domaren lägger banan. 
– Rapportera in resultaten till SKK samt Sennenbladets redaktion  (SShK´s adm.) 
– Ev. komplettera erforderligt material. 

 

• Resursmål  
 För att genomföra ovanstående aktiviteter anslås nedanstående belopp 

– Kostnader för resor och boende i samband med prov och domarutbildningar ca 
7 000 kr. 



 
 

Mentalitet 
Syftet med SShKs BPH/MH-kommitté är att verka för en god mentalitet hos Sennenhundar  

genom att både arrangera tillfällen samt i övrigt medverka till att hundar beskrivs. 

 

Kommittén skall medverka till detta genom att: 

Hjälpa till med anordnade av BPH/MH. 

Annonsera planerade BPH/MH på SShKs hemsida. 

Informera om beskrivningarna samt hur dessa går till. 

Sammanställa och informera om resultaten av beskrivningarna. 

Att ge möjlighet för att utbilda funktionärer inom BPH/MH. 

 

Hittills är 3 BPH planerade under året: 

Ljungby 8-10 oktober 

 

BPH under Byskeveckan är ännu osäkert pga. Coronaläget  

 

Den 21/3 genomförs en Beskrivar/Testledarkonferans av SKK digitalt via Zoom. 

 

Det råder allmänt stor brist på BPH funktionärer i hela landet och SShK är inget undantag vilket 

hämmar BPH verksamheten i klubben.  

 
 

Exteriör 
 
Under 2021 kommer SShK att arrangera 3 utställningar. 

• 29 maj Degerfors 

• 14 augusti Byske 

• 11september Kristianopel 
 
Då kommittén inte kunnat ha en träff under 2020 så planeras det en träff under 2021 för 
kommittén och de ansvariga för våra rasspecialer.   
 

Aktiviteter 
 
Syftet med våra träffar är att vi ska känna gemenskap och kan delge varandra tips och idéer om 
hur vi kan aktivera våra hundar. 
Under året 2021 ska vi då vi kan igen pga den pågående pandemin fortsätta 
 att vara aktiva med våra träffar i de olika regionerna. Innehållet kan variera från plats till plats. 
Viktigt är att alla sennenhundägare ska känna sig välkomna till våra aktiviteter, som kan bestå av 
promenader, dragträning, vardagslydnad, rallylydnad och inte att förglömma den i mångas ögon 
så viktiga korvgrillningen.  

Vi är ett avlångt land, så förutsättningarna är väldigt olika vad det gäller både avstånd och antalet 
hundar. De flesta regionerna har minst 3 träffar / termin. 

Det planeras för en träff för alla aktivitetsombud och deras medhjälpare under 2021. 

Planer de närmsta åren 

2022 Avelskonferens och Exteriördomarkonferens 



BUDGET 2021 
    

     

 Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021  

Intäkter     

Medlemsavgifter 370 000 305 326 305 000  

Överskott försäljning 5 000 10 018 5 000  

Annonser 3 000 3 350 3 000  

Diverse inbetalningar 1 000 4 419 4 400  

Utställningar 15 000 7 338 2 500  

Arbetsprov, BPH, Lydnad 20 000 879 1 000  

Ränteintäkter 100 101 105  

 414 100 331 430 321 005  

     

Kostnader     

Inköp priser 0 5 160 6 000  

Sennenbladet 90 000 86 277 90 000  

Sennenaktiviteter 20 000 2 000 10 000  

Aktivitetskonferens 0 0 50 000  

Styrelsemöten 50 000 46 780 50 000  

Årsmöte 10 000 12 596 3 000  

Kurser/konferenser 30 000 3 000 30 000  

Avelsråd 20 000 6 656 20 000  

Resekostnader 12 000 2 301 3 000  

Diverse kostnader* 12 000 0 10 000  

Dator- och kontorskostnader 12 000 11 145 10 000  

Uppvaktningar/represent* 5 000 0 2 500  

KF/specialklubbskonf 10 000 0 10 000  

Försäkringar 600 570 600  

Avelskonferens 2019 0 -3 718 0  

Domarkonferens** 100 000 0 0  

Porto*** 5 000 20 786 20 000  

Sociala avgifter 6 000 2 012 2 000  

Bank- och plusgirokostnader 4 000 142 145  

Swish 1 650 3 432 3 500  

 388 250 199 139 320 745  

     

ÅRETS RESULTAT 25 850 132 291 260  

     

Noter:     
* Kostnader ligger på kostnadsställen Utställning, AP/BPH/Lydnad, Styrelsemöten, 
Årsmöte 

** Domarkonferens framflyttad til 2022 pga pandemin   

*** Porto Sennenbladet     

     
För 2021 föreslås att årsavgiften är oförändrad SEK 350 för fullbetalande medlem och SEK 100 
för stödjande familjemedlem. För utlandsboende medlem är årsavgiften oförändrad SEK 400. 



Valberedningens förslag till årsmötet 19 mars 2021  
 
Ordförande:  
Fredrik Torstensson Nyval 1 år 
 

Ordinarie ledamot:  
Birgitta Palo Johansson omval 2 år 
Beth-Lis Raghall fyllnadsval 1 år då Fredrik hade ett år kvar. 
Jennie Olsson nyval 2 år. 
Karina Larsson, Anderz Ericsson och Ingrid Käll har 1 år kvar. 
 

Suppleant:  
Lisette Wallström Omval 1 år 
Frida Svenzon Nyval 1 år 
Niklas Bergström Nyval 1 år 
 

Presentation av Frida: 
Hej! Frida Svenzon heter jag, är 27 år och jobbar som djurvårdare på en operationsavdelning på 
ett djursjukhus. Köpte min första sennenhund 2010, en Berner. Är idag inne på Berner nr 2 och 
min första Grosser! Bor ute på Värmdö med mina två sennenpojkar. Hundträning är något som 
ligger mig varmt om hjärtat. Rallylydnad, lydnad, viltspår och arbetsprov är de grenar jag tävlat 
och tränat i! Sen grossern kom in i mitt liv så har vi även hittat till canicross och kickbike träning, 
där målet är att hålla sig på benen. Jag är sedan början av 2020 med i sennenhundklubbens 
utställningskommitté och har hand om anmälningarna. Jag sitter idag i Nacka brukshundklubbs 
styrelse som ledamot.  
Med vänlig hälsning// Frida 
 

Presentation av Niklas 
Hej! Niklas bergström heter jag, 37 år gammal och jobbar som kranlastbilschaufför. Jag bor 
tillsammans med min sambo och två söner i Sälna som ligger på landet mellan Rosersberg och 
Vallentuna. 2007 skaffade jag mig en berner/husky blandis och under tiden med honom så läste 
jag allt jag kunde hitta om de fyra sennenhundraserna. Idag har jag och sambon tre Grosser 
Schweizer sennenhundar och driver kennel Eddieponkens. Vi tränar främst rallylydnad och drag 
med våra hundar och har hunnit med en del utställningar innan pandemin. Tidigare i livet satt jag 
som suppleant Stockholm Bilkårs styrelse. 
Med vänlig hälsning// Niklas 
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