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      VERKSAMHETSPLAN 2019 

Utställningskommittén  
Utställningssäsongen börjar 23 februari med arrangemanget i Vilsta sporthotell, som ersätter 
Sala som utställningsplats. 
Därefter kommer vår special i Sundsvall 21 april i samband med Svensk vinnarutställning.  
Vi fortsätter därefter med Ängelholm 19 maj, vilket är nytt för i år, detta då det finns möjlighet 
att kombinera utställningshelgen med Nordskånska kennelklubbens utställning i Hässleholm. 
Byskeutställningen anordnas 10 augusti och följs sedan av Degerforsutställningen 14 
september. 
Vi fortsätter vårt arbete med att ha så mycket sponsorer som möjligt för att hålla kostnaderna 
på priserna nere. Nummerlappar samt PM skickas ut per mail för att spara in på 
portokostnader. Vi försöker också bjuda in domare som inte dömt tidigare på våra 
utställningar för att göra utställningarna så attraktiva som möjligt. Vi tror att variation av 
domare ökar intresset att ställa.  
På en del utställningar har vi lotteri på katalogen för att öka försäljningen av den. 
Vi har på FB ordnat evenemang till varje utställning där vi enkelt kan uppdatera och ge 
information om utställningen. 
Detta år har vi alltså fem utställningar. Tanken är att ha en utställning som är rörlig och som 
då kan anordnas på olika platser i vårt avlånga land från år till år. 
 
 

Avelsrådet 
§ Syfte 

Med utgångspunkt från SKKs avelspolicy och de bakomliggande övergripande 
styrdokumenten skall avelsråd och enskilda avelsfunktionärer verka för att "väcka 
intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda samt exteriört fullgoda rasrena 
Sennenhundar" (ur SKKs och SShKs stadgar § 1 Mål). Avelsrådet arbetar med för 
raserna övergripande och strategiska avelsfrågor. 

§ Effektmål 
 
Slutföra revideringen av RAS för Entlebucher- och Appenzeller sennenhund i samarbete 
med avels- och uppfödarregionerna.  
 
Slutföra utvärderingen av hälsoprogram för Entlebucher och Appenzeller sennenhundar 
inom klubben på uppdrag av SKK.  
 
Fortsätta arbetet med hälsofrågor hos våra raser, för Berner sennen är tumörer 
prioriterat.  
 
Uppföljning av och fortsatt information om SH-test inom klubben. 
 
Medverka i forskning som pågår på SLU/UDS om RD (Renal Dysplasi). 
 

§ Aktiviteter 
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Utforma en hälsoenkät som ska fyllas i av hundägare och som kan ligga till grund för 
hälsa i arbetet med RAS tillsammans med bland annat sjukdomsstatistik från 
försäkringsbolaget (AGRIAS rasprofil) och uppgifter i hälsoregistret. 
 
Planera för en avelskonferens under 2019/2020. 
 
Presentera intressanta artiklar i klubbtidningen. 
 
 

 

BPH/MH-kommittén  
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: 
Velanda 2/6 
Tåme (datum ej helt spikat troligen 8/8) 
Tåme  (datum ej helt spikat troligen 9/8) 
 
 

 Arbetsprovkommittén  
• Effektmål  

För att uppfylla syftet genomförs 10 arbetsprov samt minst 10 inofficiella 
arbetsprov och 7 större träningsdagar/helger under år 2019 i följande orter: 

 
•             Officiella arbetsprov under 2019 är planerade till 10 stycken enl. följande: 

Norrköping 14 april, Skåne/Blekinge 28 april, Gävle 31 maj + 2 juni, Moheda 14 
juli, Byske 8 + 11 augusti, Degerfors 15 september, Ängelholm 19 + 20 oktober. 

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

  Norrköping 13 april, Skåne/Blekinge 27 april, Gävle 30 maj + 1 juni, Moheda 
12-13 juli, Byske 9 

augusti. Gäller alla officiella och inofficiella klasserna. Anordnar 2 extra dagar 
(Norrköping,            Skåne/Blekinge) för att bl a kunna nå flera nybörjare.  

 
• Aktiviteter 

 För att uppnå effektmålen genomförs nedanstående aktiviteter 
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– 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: Mtrl finns hos våra aktivitetsombud som ombesörjer att allt finns 

på plats enligt ök. 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. 
 
 
 
 
 

Lydnadskommittén     
- Syfte 

Lydnadstävlingar uppmuntrar till varierat arbete med våra hundar.  
  
Effektmål 
SShK har för avsikt att arrangera minst en lydnadstävling per år. 
 
 Under 2019 är det en lydnadstävling i Byske den 7/8 där syftet är att bibehålla 
möjligheten att kunna utse klubbmästare och ha ett ytterligare tävlingsalternativ för 
medlemmar som arbetar med sina hundar. Det kommer även arrangeras en inofficiell 
kvällstävling i samband med degerforsutställningen. Den 13/9 på kvällen. 
Rallylydnadstävling kommer arrangeras den 9/8 och den utser också klubbens 
klubbmästare i rallylydnad. 
 

 

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 2019 ska vi 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, 
rally lydnad 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. 
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