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      VERKSAMHETSPLAN 2017 

Utställningskommittén 
Vår utställningssäsong börjar som vanligt med Sala, den 18 mars. 
Dagen efter kommer årsmötet att hållas i Västerås. 
Degerfors är den 20 maj, Byske den 12 augusti och Ängelholm/Skälderviken den 2 
september. 
 
2018 fyller klubben 50 år och 2017 börjar planeringen för huvudfirandet i Degerfors med en 
två-dagars utställning fredagen den 25 och lördagen den 26 maj  
Att klubben jubilerar kommer att märkas på samtliga våra sennendagar. 

 

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 recideringen av RAS för samtliga Sennenraser i samarbete med avels- och 
uppfödarregionerna. 
 
Utvärdering av våra hälsoprogram inom klubben på uppdrag av SKK. 
 
Fortsätta arbetet med hälsofrågor hos våra raser, för Berner är tumörer prioriterat. 
 
Uppföljning av och fortsatt information om SH Pre-test inom klubben. 

Undersöka möjligheten att följa upp de beslut som tidigare tagits om medverkan i 
Tumörprojektet (provtagning och uppföljning av en årskull) 

Medverka i forskning som pågår på SLU/UDS om RD (Renal Dysplasi). 

 Aktiviteter 
 

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. 
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BPH/MH-kommittén  

 Syftet med SShKs MH-kommittén är: 
Att verka för att upprätthålla en god mentalitet hos sennenhundar 

 Effektmål  
Att genom MH och BPH beskriva våra rasers mentalitet 

 Aktiviteter 

- Hjälpa till med anordnande av MH/BPH för medlemmarna 

- Annonsera planerade MH/BPH på SShKs hemsida 

- Att informera på hemsidan hur man ansöker om MH/BPH 

- Informera på hemsidan om hur beskrivningarna går till 

- Att ge möjlighet för att utbilda funktionärer till MH/BPH 
 

 För att genomföra ovanstående aktiviteter anslås nedanstående belopp 

- 5000 kronor till obligatorisk beskrivarkonferens som är planerad till 3-5 mars. 

- Vi kommer att genomföra fyra BPH under våren och fyra under hösten. Vi kommer 

även att genomföra ett BPH i Byske i samband med utställningen där. 

- Om det finns uppfödare som är intresserad att testa hel kull kan vi komma överens 

om ytterligare datum för test.  

- Inga MH är planerade i skrivande stund. 
 

Arbetsprovkommittén 

 Effektmål  
För att uppfylla syftet genomförs 13 officiella arbetsprov samt minst 13 inofficiella 
arbetsprov och 6 större träningsdagar/helger under år 2017 i följande orter: 

 
• Officiella arbetsprov under 2017 är planerade enl. följande: 

8 april Norrköping  /  7 maj Blekinge / 21 maj Degerfors / 26 + 28 maj Gävle  /   
16 juli Moheda  /  10 + 13 augusti Byske  /  3 september KM Ängelholm  /   
16 + 17 september Gävle och 14 + 15 oktober Ängelholm. 
 

• Träningstillfällen, in-/utlärning av drag, för intresserade är planerade till: 
25 + 27 maj Gävle 2 dgr + allmändrag/klass IV  /  14-15 juli Moheda 2 dgr + 
allmändrag/klass IV  och 11 augusti Byske 1 dag + allmändrag/klass IV.  
 

• Fler domare: 
Vårt mål är att under året kunna utbilda två nya arbetsprovsdomare en för norra delen 
(Pernilla Landgren) och en från södra/mellersta delen (Jonas Fohlin) av landet. 
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 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 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  
Kostnader för planerade prov- och träningstillfällen samt utbildningskostnader beräknas 

till 7.000 kr. 

 

Lydnadskommittén     

 Syfte 
Lydnadstävlingar uppmuntrar till varierat arbetande med våra hundar.  

 Effektmål 
SShK har för avsikt att arrangera minst en lydnadstävling per år. 

2017 kommer årets enda lydnadstävling även i år att vara i Byske där syftet är att 

bibehålla möjligheten att kunna utse klubbmästare och ha ett ytterligare 

tävlingsalternativ för medlemmar som arbetar med sina hundar. 

Aktiviteter 
 
Syftet med våra träffar är att vi ska känna gemenskap och kan delge varandra tips och idéer 
om hur vi kan träna våra hundar.  
Under året 2017 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.  
Under året 2017 ska vi anordna en veckoslutsträff för aktivitetsombuden och dess 

medhjälpare i klubbens regi. Två från varje distrikt. Syftet med denna träff är att de som är 

verksamma ska få lite nya tips och idéer av varandra 


